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Eritrejieciai gali
kapituliuoti

"L. K. B. Kronika" Nr. 32

škreipiama Lietuvos
praeitis

Wasningtonas. — Senatas 53:
29 balsais priėmė rezoliuciją, siū
lančią prezidentui Carteriui su
Kuba nutraukti bet kokius ekono
minius ir diplomatinius ryšius
tol, kol ji neištrauks savo karių
iš Afrikos.

Italija renka
prezidentą

Dokumentai nebus
slapti

1940 m. buvo visais atžvilgiais žurnalą "Kovotoją".
Washingtonas. —Prezidentas
atsilikusi, o atsilikimo priežastis
O kaip šiandien Tarybų Są- Carteris pasirašė potvarkį, rebuvusi kapitalistinės santvarka ir jungoje su spaudos laisve? Ji eg- formuojanti slapty dokumentų
Adutiškis (Švenčionių raj.)
krikščionybė. Tai netiesa. Lietu- zistuoja tik Tarybų Sąjungos laikymą. Sumažinama galia ofiva buvo atsilikusi ne iki 1940 m. Konstitucijos 50 straipsnyje. Ti- cialių asmenų savo nuožiūra
1977 spalio 15 Adutiškio kle- ^ i k i nepr įklausomybės atgavi- kimieji ir kitaip galvojantieji ne- spręsti apie medžiagos slaptumą.
bonas kun. B. Laurinavičius pa- m ^ t y i k i 1 9 1 8 m J ^ J L i e t u- turi jokios spaudos... Laisvė tik Milijonai informacinių raštų bus
siuntė TSRS ATP Pirmininkui ir y a ' b u v Q a t s i iįk u s i įki 1918 me- tokia, kaip Leninas sakė, kad ga- prieinami viešam naudojimui
KP Generaliniam sekretoriui L. ^ ^ ^ n g B a jn y 5i a įr kapitalis- Įima laisvai nusipirkti įvairiausių arba tuoj pat, arba už 6 metų.
Brežnevui pareiškimą — atvirą t m ė ^ ^ 1 ^ &* kaitį j o s kai- marksistinių ir ateistinių leidinų,
laišką, apimantį 73 didelio for- m y n a i > k u r i ų n i e k a s n e s m e r k j a įr kurių tikslas išjuokti Bažnyčią, tiVietnamas neigia
mato puslapius. "LKB Kronika" a p J e p a ( j a r y t a s Lietuvai skriaudas kinčiuosius, kunigus; juos apkalspausdina šio laiško ištraukas ir n g t - r n e p r i s i m e n a _ N u 0 1569 tinti, apšmeižti, skleisti savo nuoHanojus. — Vietnamas neigia
kai kurias mintis. Dalis atvirame m i k i m 5 m . ą e n g ė l e n k ų m o n e S j kurios yra žemiau kritipasauly
pasklidusias žinias apie
laiške minimų faktų jau buvo b a ] - o r a i > 0 n u o 1 7 7 5 i k i 1915 m . kos ir klaidina visuomenę.
"Kronikoje" paskelbti.
_ ^ ^ ^ ^ j R u s ų c a r a i > -m. § t a i kaip marksistai melagin jų invaziją į Kambodiją. Priešin
korporavę Lietuvą į savo imperi- gai rašo, norėdami suklaidinti gai, sako, kad Kambodiją įėjo į
ją, net ir Lietuvos vardo neminė- ir nuteikti visuomenę prieš ku- Vietnamo teritoriją ir pasistūmėjo
'Tarybų Lietuvos informacija . Q ' n a S a i kaip kad ir šiandieną nigus ir Bažnyčią. Švenčionių ra- 6 mylias. Pripažįsta, kad mūšiai
labai dažnai būna tendencinga . retai m i n i m a s Lietuvos var- jono LKP organe 'Žvaigždėje vyksta, ir kambodiečių žuvo "ke
ir klaidinga: viena parodo iš- £ į " į vietoje jo — "Pribalte", (1974
- m. balandžio
. 2 d.) buvo li šimtai".
kreiptą Lietuvos praeitį, o kita « N e n m n 0 kraštas".
išspausdintas straipsnis "KomuClevelandas neteks
šmeižia Katalikų Bažnyčią, jos L i e t u v a f 1918 m. atgavusi ne- nija ir automatas", kuriame pa
kunigus ir tikinčiuosius...
oriklausomybę, nepaveldejo nei rašyta: "Reakcingi dvasininkai
Lietuvos
mero
kadrų, nei sėklų, (...) energingai priešinosi sociaKažkodėl garbinga
n
' sėklų, o,Cistiniams pertvarkymams. Vil1praeitis tarybmraw laikais slepia- ^ . ^ n e 7 kadrų, nei
- - '
i _ j pinigų, nei Kaarų,
per 20 m niaus arkivyskupijos kancleris S.
Clevelandas. — Miesto taryba
ma. Abiturientai, gavę brandos ^ ^ l a i m i n a n t j
susikūrusius 32:1 balsais nutarė rugpjūčio 13
atestatus, apie ją beveik nieko ,
MiZ/ceuičius ragino susikūrusius:
n u v e i k ė j r pasiekė.
kolūkiečius paskirti miesto mero rinkimams
nežino... Šiandien nutylima, kad
kolūkius Tokio
deginti,kanclerio
o
iš visoj — dabartinio mero Dennis KuciLietuvos vadovai buvo narsūs, pa~ ~~
žudyti",
nich atšaukimui. Toks atsitiki
jėgūs ir sugebėdavo sudrausti
Nepriklausomoje
Lietuvoje, „ ^ y o !
mas Amerikos didžiųjų miestų is
plėšrius savo kaimynus. Nutyli- p r i e to ^ p n^rksistų keikiamo
mokesčius!
torijoj yra pirmas. Prieš balsavo
ma gražiausia jų budo savybe: fr smerkiamo režimo, tikrai klės. J *. . . ,..
. .
tik mero brolis. Akcija prieš merą
jie neikada neversdavo kitatau- t ė j o s p a u dos laisvė pilna ir tikra į n ų žymi dalis skinama s u k 
prasidėjo, kai jis atleido policijos
čių asimiliuotis - mokytis sveti- § i o žodižo prasme Spaudos lais- *J«o1i spaudą, radi,ą ir televmšefą Richard Hongisto.
mos kalbos, kaip kad daroma
„^dojosi visi Iietim* gyven^ J S ^ J ^ T Z A T T ^

17

w

šiandien...

tojai- visos partijos. 1976 m. J"? *k £ f * ^ " *%f '
t/^io 2 d. l i e s o j e " skaitome, *\ skaudžiausia, kad labai «
Šiandien, kalbėdami apie Lietu- kad Kauno sunkiųjų darbų kalė- nai naudojatik pikfcui.
vos praeitį, pabrėžia, kad ji iki jime politiniai kaliniai leido savo
(Boa danga*)

E "Aušros" Nr. 10 (50)

Neįdėjo net užuojautos
12

1977 m. vasarą Biržuose mirė
VHniaus KGB darbuotojams
Nepriklausomos Lietuvos laikų šeštadieniais kaip ir daugelyje
teisininkas 2agrakalys. Tarybi- miesto įstaigų, būdavo nedarbo
niais metais buvo represuotas, diena, išskyrus tuos atvejus, katodėl pagal specialybę darbo ne- da reikėdavo vykdyti specialias
galėjo gauti. įsigijo agronomo užduotis.
specialybę. Jis buvo darbštus ir Nuo 1978.1.1 kiekvieną šeštasąžiningas žmogus, pamėgęs nau- dienį ryte visi privalo atvykti į
jąją profesiją, dažnai rašydavo užsiėmimus. Kokie tie užsiėmiir spausdindavo straipsnelius mai — nežinia. Tačiau viena
"Biržiečių žodyje" agronomijos aišku: KGB tobulina savo darbo
klausimais. Deja, "Biržiečių žo- metodus ir kelia savo agentų
dis" neįdėjo net užuojautos, ku- kvalifikaciją.
rią artimieji buvo atnešę. Mat,
Kalbama, kad pogrindžio spauvelionis buvo senosios kartos in- dai susekti KGB dabar skiria dauteligentas, principingas katalikas giau dėmesio ir panaudoja nauir represuotas.
jausiąs technines priemones.

Pasaulio lietuvių Bendruomenes ženklas

KARO BELAISVIAI SLAPTOSE SOVIETŲ
KONCENTRACIJOS STOVYKLOSE
Penki rumunai, pabėgę iš tokios stovyklos, atskleidžia liūdną paslaptį. Stovyklose yra
u amerikiečių
Washingtonas. — Ameriką pa- į laisvę Antrojo karo metu, h* tejos stovyklos pasinaudojant susi
siekusiomis žiniomis, penki ru- kūnų, kurių lėktuvai buvo nu dariusia suirute, ryšium su įvy
rumunai buvę karo belaisviai mušti Korėjos kare.
kusiomis didelėmis liūtimis. Pa
prieš trejus metus pabėgę iš slap
bėgėliai
nepaprastai sunkiomis
Apie rumunų pabėgimą prane
tos sovietų koncentracijos stovyk
aplinkybėmis nukeliavo daugiau
los Azijoje, galėtų pateikti tikslių šė amerikietis Ted Grevers. Jis negu septynis tūkstančius kilo
žinių apie šimtus svetimšalių ka kreipėsi į Rumunijos prezidentą metrų, ko! pasiekė Rumuniją. Cia
ro belaisvių, kurie nuo Antrojoj->. 1 C o l a e u C e a " s e 9 C U ' P y d a m a s jiems tačiau valdžia uždraudė
pasaulinio karo pabaigos t e b ė r a l į ? P o l i a m s atvykti i Ameatskleisti turimas žinias apie So
kalinami sovietų priverčiamųjų!'
darbų stovyklose. Belaisvių tarpe Kongreso komisijai. Rumunai pa vietų Sąjugoje kalinamus sve
esą daug italų, olandų, belgų, bėgėliai iš Sovietų Sąjungos da timšalius belaisvius ir papasako
prancūzų, ispanų, austrų, japonų bar laikomi namų arešte. Jiems ti savo patirtus išgyvenimus. Bi
ir net amerikiečių, paimtų į ne- į pasisekė' pabėgti iš koncentraci jo piktos Maskvos reakcijos.

Nepasidžiaugs vogtu
lagaminu

Meksikos Miestas. — Indijos
Mondale ViA Rytuose turistas Param Aujica pranešė po
licijai, kad aerodrome buvo pa
vogtas
jo lagaminas, bet vagis ne
Washingtonas. — Viceprezi
dentas Walter Mondale išvyko tik neapsrdžiaugs, bet bus nelai
keturioms dienoms į Vid. Rytus. mingas, ji atidaręs. Lagamine bu
Sustojo Jeruzalėj kalbėsis su va vo dvi kobros ir trys. kitos gyva
dais, kaip privatus asmuo lanky tės, gabenamos į parodą.

Sniegas Šveicarijoj

Čile įsileis J# Tautų
komisiją

Kad teismas būtų
teisingas

Santiago. — Čilės vyriausybė
sutiko įsileisti į kraštą specialią
ją Jungtinių Tautų komisiją ir jai
sudarys sąlygas vietoje ištirti žmo
gaus teisių padėtį. Data bus arti
miausiu laiku nustatyta, susita
rus su Jungtinių Tautų vadovy
be. Politinių belaisvių Čilėje din
gimo klausimu, Santiago arkivys
kupas kardinolas Silva Henriquez kalbėjosi su krašto vidaus
reikalų ministeriu, kuris užtikri
no, jog Čilės vyriausybė išaiškins
kiekvieno dingusio asmens liki
mą.

Roma. —Tarptautinės Amnesty organizacijos skyrius Italijoje
paragino sovietų valdžią teisingai
svarstytj Aleksandrui Ginzbur
gui keliamą teismo bylą. Turi
momis žiniomis, šis teismo pro
cesas turėtų greitai prasidėti. Le
onidui Brežnevui pasiųstoje tele
gramoje Amnesty organizacijos
skyrius pažymi, jog Aleksandras
Ginzburgas niekada nesiėmė jo
kių veiksmų prieš sovietų vals
tybę, bet rūpinosi tiktai žmogaus
teisių bei laisvių gynyba. Amnes
ty skyrius kreipėsi ir į viso pasau
lio politinius veikėjus ir kultūri
ninkus, kuriems rūpi žmo
gaus teisių apsaugojimas, ragin
damas juos paveikti sovietų vy
riausybę, kad Ginzburgas nebū
tų nekaltai nuteistas.

Ziurichas. — Pirmą kartą, kai
to įjungimo į Izraelio valstybę.
Susitiks ir su Egipto vadais Ale- 1860 metais Šveicarijoj pradėti re
gistruoti krituliai, šią savaitę, bir
xandrijoje.
želio mėnesį, Juros kalnuose iš
Jeruzalė. —Izraelio premjeras
krito sniego, vietomis iki pusės
Begin kreipėsi į Egipto preziden
VVashingtonas. — Valstybės,
metro.
tą Sadatą: "Prašau sugrįžti, kal
sekretorius Cyrus Vance ir sovie
bėkimės". Jis tačiau kalbėdamas
Jeruzalė. — Stiprį bomba spro tų u.r. ministeris Andrėj GromyAmerikos žydų vadams pakarto go turgavietėj. Mažiausiai trys ko liepos 12 susitiks Genevoje ir
jo, kad 1967 užimtų teritorijų ne žmonės buvo užmušti ir 49 su kalbėsis ginklų apribojimo sutar
grąžins.
ties reikalais.
žeisti.

Maskva — Sovietai pradėjo
rinkti pinigus 1980 Olimpiadai.
Pirmiausia į Ameriką ir Kanadą
prisiuntė 39 rūšių visokių meda
lių h- blizgučių.
VVashmgtonas. — Didžiųjų nu
sikaltimų Amerikoj per pirmą
metų ketvirti sumažėjo 4 procen
tais, sako FBL

Raupai - išnykusi liga
Geneva. — Tarptautinės sani
tarinės organizacijos turi vilties,
kad ateinančiais metais bus gali
ma oficialiai paskelbti, jog raupy
liga yra galutinai išnykusi. Rau
pai dar neseniai buvo viena bai
siausių ligų, nuo kurios mirė mi
lijonai žmonių. Moderniaisiais
laikais ši liga griežtų profilakti
nių priemonių dėka pradėjo nyk
ti. Tarptautinių sanitarinių orga
nizacijų žiniomis, nuo praėjusių
metų spalio mėnesio pabaigos nė
viename pasaulio kra$:e nebuvo
raupų ligos atvejų. Jei tokia pa
dėtis nepasikeis ligi ateinančių
metų spalio mėnesio pabaigos,
Pasaulinė sveikatingumo organi
zacija oficialiai paskelbs, jog rau
pų liga yra išnykusi.

Dvi braškes300 dolerhj

Paskola New Yotkui Maskvai reikia dolerių
VVashingtonas. — Senatas 53:
27 balsais nutarė New Yorkui su
teikti ilgalaikę 1.5 bil. dolerių pa
skolą, kitaip miestas bankrutuos.
Kiek anksčiau Atstovų rūmai bu
vo nubalsavę miestui duoti 2 bil.
dolerių
trumpalaikę paskolą.
Jungtinis komitetas turės įstaty
mo skirtingumus suderinti.

Roma. — Italijos parlamentui
pirmu balsavimu nepavyko iš
rinkti prezidento. Nei vienas kan
didatas iš krikščionių demokra
tų, komunistų ir socialistų nesu
rinko dviejų trečdalių iš 1011 bal
sų. Vakar buvo balsuojama ant
rą kartą.
Terorizmas tęsiasi. Bombos
sprogo Milane, Palermo mieste,
o Romoje teroristai su policija
susišaudė automatais.

1

Teisininkui ZagTakalku minis, "Biržiečių žodis" nepri sis miesto sen aniesty, nenorės su
ėmė net norėtos įdėti užuojautos. Mat velionis buvo prin kelti arabų pykčio kad jo lanky
masis reiškia pripažinimą to mies
cipingas katalikas
KGB kelia kvalifikaciją

Nr. 153

Su Kuba jokių ryšių

Roma. — Dvi Eritrėjos parti
zanų grupės, kovojančios už n e
priklausomybę, Etiopijai pasiūlė
•betarpiškas derybas. Jaučiama,
kad jos nebeturi jėgų priešintis,
jiems teikiama pagalba yra ma
žesnė nei sovietų Etiopijai.

Lietuva, 1918 atgavusi nepriklausomybę, nepaveldejo nei pinigų, nei kadrų, nei sek
tų, o. Dievui laiminant, per 20 metų daug nuveikė ir pasiekė

CHICAGO, ILLINOIS 60629

Pirmoj* Dainų iventė nepriklausomoj Lietuvoj, Kaune, 1994 metais.

Washingtonas. — Reikia gerai
pagalvoti ir perkant braškes, kad
jos nekainuotų po 150 dolerių,
kaip atsitiko Jaequelinaį Datcher
iš Marylando. Ji daržovių preky
KALENDORIUS
vietėj nuo stalelio paėmusi su
valgė dvi braškes. Teisme ji apkal
Liepos 1: Aronas,
Jutvara,
tinta vagyste, o savo gynybai jau
Gendrutis, Liepa.
išleido 300 doleriu. Teismo spren
Liepos2: Aristonas, Monegundimas bus rugpjūčio 7.
da, Lengvinis, Žilvine.
Briuselis. — RUSŲ disidento ALiepos 3: Anatolijus, Sunifa,
natolijaus
Sčaranskio
žmona Tautminas, Ata.
drauge su grupe visų tautybių ko
Saulė teka 5:19, leidžias 8:29.
votojų už žmogaus teises Briuse
ORAS
lyje dalyvavo protesto demonstra
cijoje prieš Sčaranskio įkalinimą.
Dalinai saulėta, karšta, drėg
Demonstracija vyko prie Sovietų na, 40 proc. galimybės lietaus su
Sąjungos ambasados.
perkūnija, apie 90 laipsnių.
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straipsnius
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sa
• Administracija dirba kas
dvasinių reformų vizijos, kai'zinės Dievo sukurtojo pasaulio nio svajonės pusė - meterialinė
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik ii
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
mums trūksta tik meilės, ne sa-1 platumos. Dvasiniam akiračiui pusė. Tačiau kaip su jo dvasi Studentų ateitininkų veikios programos komisijos nariai kun. dr. K. Trima
anksto susitarus. Redakcija už
•
Redakcija
dirba
kasdien
niu
pasauliu,
su
jo
morale
ir
re
vanaudiškos, bet tikrųjų ir taria reikia ir realaus akiračio. Žino
kas, A. Zanskaitė ir inž. A. Kuolas supažindina Ateitininkų Tarybos suvažia
skelbimų turinį neatsako. Skel
8:30
—
4:00,
šeštadieniais
mųjų priešų meilės. Mes dažnai ma, nuo fizinio horizonto gali ligija? Ar jis kuo nors skiriasi vimo dalyvius Dainavos stovyklaveteje su programos projektu.
bimų kainos prisiunčiamos gavus
8:30
—
12:00.
ses. M. Bareikaitės
paskęstam žodžių jūroj, kai iš tos ma laisvu noru atsisakyti, arba nuo savo kaimynų? Ar jis nepra
prašymą.
rado
civilizacinių
reikalų
sąskaipačios jūros mums tereikia tik jis gali būti nuo žmogaus - kalikeleto lašų. Mes tariamės kai- nio atimtas, bet tai reikėtų laikyti ton savo anksčiau turėtą dvasinį
retėjus, ryšiai su buv. -padali
bą ar rašą taip, lyg prieš mus i išimtimis. Šiaip jau dvasinėms patrauklumą? Tiesa, savo įkurta
duoti negali.
me
pavyzdingame
mieste
šoka
ir
niais
(t.y. skyriais) esą nutrūkę, su skyriais nėra nutrūkę.
nėra apie tai dar niekas kalbėjęs j galioms ugdyti reikia ir fizinės
L.KKūrėjų savanorių sąjungos
dainuoja, bet pro šias kultūri
b. kad "naujų" rinkimų pakar
2. Centro valdybos 3-jų metų
ar rašęs. Mes reformų tik teorėti- Į atramos.
centro valdyba
nes apraiškas naikinančia ugni
tojimas pasidaręs nebeįmanomas kadencija baigiasi šjn. birželio
PRANEŠIMAS
kai, bet praktiką iš mūsų pasisa-1 fi
^
^
n e s i e k i a fc n f i t
ir c. kad Chicagos naujai iš mėn. gale ir šis reikalas bus
vma tie, kurie nemėgsta kalbėti,,
^
^ mi žaižaruoja moralinis nuosmu
ba
lačuis
kis ir įsipilietinusios politinės so
rinkta skyriaus valdyba "reika tvarkomas.
Šjn.
birželio
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šiame
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— Koks lobis glūdi prigimty
bet savo dvasinius polėkius tobu-į n i a J s h o r i z o n t a i S j ^
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je, kuri gali išblaškyti šešėlius,
unti., Praktiką
. išvystyti
.« _,„._,. ir
- dvasinių
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*^
heeia
nori- nės, iš ko nauda tik mūsų tautos sirašyta M.K-na, apie Liet. Kar. pasauly "likusiems ir dar tebe 3. Chicagos skyriaus narių me
gali palengvinti rūpesčius ir su
žia bevardžiai savo dvasinių po- ™
T o k i e n e ž m Q t o s d v a s m ė s pragaro
tinis susirinkimas nėra padaręs teikti džiaugsmo kiekvienam
galybėm apsiginklavu kūrėjų savanorių s-gos Chicagos gyvenantiems" reikalus.
linkių tobulintojai, pasižymi sa-, l a i m
^
l a n i o tm%
ku
tokio sąjungos įstatams priešta
vo mylinčiomis širdimis ir dos rie pajėgia džiaugtis šiomis dve siam priešui, jau dabar pavertu V.D. skyriaus metinį susirinkimą.
Liet Kar. kūrėjų savanorių s-gos raujančio nutarimo, jog, reikalui liūdnam jausmui! Šitas suge
siam buvusį laisvės kraštą prote Korespondencijoj yra keletas pa
bėjimas yra vertingiausias iš
numu. Jie yra viskuo mažutėliai, jomis apraiškomis.
centro valdyba praneša Amerikoj
guojama galvažudžių landyne.
ties korespondento teigimų, ku ir kituose laisvuose kraštuose esantį šio skyriaus valdyba ats- visų.
Kiekvienas gali būti
žinoma, ne amžiumi ir kppriKokia palaima, kai iš dvasi
tovau "likusiems ir tebegyvenan
Ar
nereikėtų
labiau
kibti
į
kul
rie
ne
tik
neteisingai
nušviečia
zais. Ar jau mums nieko nesako nių horizontų žmogus gali pa
esančių skyrių bei grandžių na tiems" kitų skyrių kūrėjams sa linksmas slegiančioje nuotaiko
kad ir tie, kurie dažniau Dievo žvelgti pro savo vienuolišką lan tūrines, dvasines bei religines ap šios sąjungos padėtį, bet ir klai riams savanoriams, o taip pat ir
je; nekiekvienas gali nuslėpti
Tokio
pavedimo
dina kūrėjus savanorius ir mūsų lietuvių visuomenei šiuos fak vanoriams.
namų duris varsto, jei tik jas ran gą ir susitikti su tyvuliuojančiu raiškas?
artimo ydą viešumoje, nekiek
(mandato) Chicagos skyriaus
To
pageidauja
ir
tai
būtų
nau
lietuvių
visuomenę.
da neužrakintas nuo vandalų ir netoliese ežeru, jūra, sniegu ap
vienas gali už nuoskaudą atsi
tus:
valdybai nei šio skyriaus nariai,
dingiau mūsų broliams anapus.
plėšikų?
lyginti
artimui geru.
Korespondentas
praneša: a.
dengtu kalnynu, miegančia ne- Juk mes jau kartą palikom pilai
1. L K kur. savanorių sąjungos nei juo labiau korespondentas
Ar ne tragiška, kai savo di apželgiama giria ir vėl po valan
Br. Zumeris
jog savanorių gretoms labai iš- veikla nėra pairusi ir jos ryšiai M. K-na (irgi skyriaus narys)
džius planus mes patys savo ran dėlės paskęsti dvasinėse gelmėse. tes, patrauklius rūmus, šaunias
komis sudraskome, kad kada nors Tiesa, ir nėra daug tokių, kurie mokyklas, didingas bažnyčias,
mes vėl juos pradėtumėm iš nau turėtų progos tokiais momentais meno kūrinius, kurių dar mes ne
jo kurti? Gal tai aplamai žmo gėrėtis. Tai tarsi atgaiva apsun buvom išmokę dievinti ir per
gaus tragedija pulti ir vėl keltis kintai dvasiai. Ar ne to siekiame juos daugiau nieko nematyti. Ta
pasiryžtant, bet niekados pakan ir vykdami atostogų į kalnus, į čiau bėgdami negalėjom jų nei
pakelti, nei išsinešti. O lagamikamai neištesint
•pajūręs. Jei neturime progos nan įkrito tik viena kita knyga,
Jeigu jau šiaip žmogui puoli džiaugtis kiekviena diena Dievo vienas kitas rankraštis be jokios
mas tragiškas, tai krikščioniui, sukurtuoju pasauliu, tai tų progų atrankos.
te
..I
atostogos,
kuris turi visas galimybes -išlikti pakiša planuojamos
Pr. Razminas
deramoj moralinėj
aukštumoj, kurių mes dažnai labiausiai lau
kiame
ir
kuriomis
retas
kuris
mo
kurį saugo Dievo malonė nuo
gyvenimo nuokrypų, yra tuo la kame tinkamai pasinaudoti. Lau DĖMESIO, JAUNUČIAI IR
JAUNIAI!
biau tragiškesnis. Mes tikrai sa kia jų dailininkai, rašytojai, po
etai,
šiaip
rašto
žmonės,
laukia
vo moralės svyravimuose esame
•»
Kad išvengus nemalonumų sto
tragiškesni negu tie, kurie nepa jų ir tie, kurie savo gyvenimą ski vykloje, visi jaunučiai ir jauniai,
žįsta krikščionybės — kataliky ria dvasiniams horizontams. O ateitininkai važiuojantis į Daina
bės esmės ir begalinių jos turtų, kaip su tais, kurie to viso neturi, vos stovyklą autobusu, turi įei
kada mes už vilkus pasidarome arba to "išsiblaškymo" vengia? nant į autobusą parodyti regist
•
Jie apjuosia savo dvasinį pasaulį
vilkiškesni.
racijos mokesčio pakvitavimą, ku
A, ~„i,»;o*„ b J i • įtarsi plieniniu lanku, kurio vidu- rį kiekvienam
užsiregistravu
Ar nekeista, kad ir mes, kurie
_
• - i _•
siam
į
stovyklą
ir
užmokėjusiam
tariamės
esą visu
-«~,A_ <«.„
•„_ -šimtu
_ ikatali
,. ry stengiasi sukurti savo, nuo iš- registracijos mokestį atsiunčia Gr.
kai, savo nesėkmes, o dažnai ir orės nepriklausantį, pasaulį. Tai
savo nesugebėjimus veikti ir ko absoliučiai dvasinių aukštumų Kriaučiūnienė. Jei kas tokio panors pasiekti bandome apkaltinti siekią herojai. Tokie dažnai net •kvitavimo nėra gavęs, prašo
tuos, kurie veikia ir sugeba, ku niekina išorinį pasaulį. Bet reikia me kreiptis šiuo adresu: Gr.
rie laimi tiek kultūrinėje, tiek re suabejoti, kad jis būtų visai ne Kriaučiūnienė, 1816 Tecumseh
River Dr. Lansing, Michigan,
liginėje srityje.
priklausomas nuo realaus pasau 48906. Telf.
1-1517-321-0091.
Dar blogiau, kad net pasuka lio. Niekas be šio pasaulio, be Tik užsimokėję registracijos mo
me savo veiklą taip, kad kitiems, šios žemės nepajėgia išsiversti. kestį išanksto galėsite važiuoti į
dirbantiems ir pasiaukojamiems, Reikia valgyti, gerti ir kitomis stovyklą.
kenktumėm. O tai yra jau ir mo kūnui reikalingomis priemonė
ralinis kazusas, dėl kurio mes esa mis naudotis. Už tokius kitas kas
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džių. Koks mūsų pavyzdys mūsų nimas, kaip paprastai, pirmas straipsnio "Atsinaujinimo atei
mažiesiems broliams? Laimingi į prašneka apie tobulesnio gyve tis: tolimesnės galimybės" antro
tie, kurie toli stovi nuo mumyse nimo užmojus, tai vyresnieji, lyg ji dalis. Tuoj po to — vysk. V.
apsireiškiančios menkystės, ku-,tuo visu persisotinę, kimba į ne- Brizgio pastabos apie kai kurias
rie girdi mūsų žodžius, bet neži- patvarias laiko ir vietos atžvilgiu ano straipsnio idėjas.
no mūsų darbų, mūsų skaudžių 'materijas, net neatsižvelgdami į
Keli vyresniosios kartos ir jau
jaunųjų abejingas nuotaikas. Kas
moralės apraiškų.
nimo
atstovai atsako į klausi
mums gali sutrukdyti milijonus
Anot Evangelijos, kiti ir už- sukrauti? Lietuvių fondas per du mą Ar jaunimas demonstracijo
mušinėdami tariasi tarnaują Die šimtmečius sukraus du milijonus, se Washingtone yra išlaikęs po
vui, o mažųjų papiktinimas argi o mes ir pet tris dešimtmečius litinius egzaminus, ar ne? A Zatoli stovi nuo užmušimo?
būsim tik pirmąjį milijoną pradė ilskaitė pateikia keletą faktų apie
20 metų sukaktį mininčią Čiurlio
Fiziniai ir dvasiniai horizontai ję.. O gal geriau vėliau negu nie nio meno galeriją Chicagoje su
kada?
Yra žmonių, kurie atsisako Die
Nameliai mano brangūs, nie keliom dailės darbų nuotraukom
l
vo sukurtojo pasaulio ir užsis kur nėra taip patogu, kaip gy iš tos galerijos. Spausdinami por,'tugalų poeto Jorege de Sena ir J.
klendžia savajame tarp keturių, venti po jūsų stogu...
savo paties pasistatydintų sienų. Kuri turtingiausia etninė grupė? Malerytės eilėraščiai. L. Sidrys
"Drabužnešyje" vaizdingai svars
Tačiau erdvės reikia kiekvienam
Ho»»Olllo« «19}AfcK«r Avenu* Ct\K»tO Hlnxy»fl0632 8471140
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ką besakyti apie dvasinę erdvę, pati turtingiausia, imant propor vynėje esančių tautiečių ryšius,
įprastiniai moksleivių "Atža
•
dvasines platumas, dvasinius ho cingai, etninė grupė, išskyrus...
lų",
"Vešklos"
ir
"Laiškų"
skyriai
rizontus? Dvasinėms platumoms' Jeigu jau būtų tai tiesa, ar butų
DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. liepos zaėn. 1 d.

i

•

DVASINIŲ REFORMŲ VIZIJOS

LAIŠKAI "DRAUGUI"

Introducing a new Standard rate
that gives you...
1/4 of T/o mare than any
bankcertificate
1/4 of T/o more than any
ciiiTentlJKTreasuryBll

THE $10,000
MONEY-MARKET
CERTIFICATE
ns

STANDARD FEDERAI. SA]/lNGS
•

Ateities veikla —

POKALBIS IR PASITIKĖJIMAS
Keista, bet gyvenimo tikrovė
— juo toliau nuo tėviškės pa
kraščių, juo sunkiau susikalba
ma. Vienam praeitis liko tokia,
kokia ji buvo prieš trisdešimt,
keturiasdešimt ar net šešiasde
šimt metų, kitam dabartis jau
nebeturi ryšio su praeitimi Juo
giliau į mišką, juo daugiau me
džių, sako patarlė. Bet taip pat
juo sunkiau spaudžia amžiaus
našta, juo sunkiau rasti žodį,
kuris išreikštų tas pačias sąvokas.
E tilrųjų nei gyvenimas tik pra
eitimi, nei praeities ištrynimas iš
atminties nerodo išminties. Ji re
miasi tik įžvalgiu aplinkos verti
nimu.

viau rasti ir pokalbiui reikalingą
tarpinį žodį, kuris išreiškia dau
gumos viltis, norus, troškimus ir
siekimus.
Veiklos būdai yra laikinį. Tiks
lai turi būti amžini ir pastovūs
— laisvė pavergtai tautai ir lais
vė pavergtiems ir kenčiantiems
broliams. Pokalby negali būti ne
apykantos jausmų, nes siekiama
bendro tikslo ir žinoma, kad nė
ra neklystančių žmonių.
Yra tokių, su kuriais pokalbio
neįmanoma vesti. Tai tie, kurie
yra nepakeičiami ir nepataisomi
griovėjai visko, kas priklauso tau
tos esmei ir kas sukurta jos gero
vei. Jų turi visos tautinės grupės,
jų turime ir mes. Nuo seno nau
dodami terorizmą, jie net išdrista gąsdinti tokius, kurie teroristo
ir tautos išdaviko kulkos randus
nešioja savo kūne jau penkiasde
šimt metų. Terorizmas yra blo
gis ir jo išdavų nepateisina nei
užmiršimas, nei laikas. Teroristų
bandymai iškreipti gyvenimą ir
ištrinti istorinius faktus niekada
nebus pateisinami, neš jie teršia
nesugadintos visuomenės tautinį
veidą.

PASAULINIO KARO TIKIMYBE
Politine nervų įtampa sakele, kalbas apie pasaulinį karą
Birželio pirmoje pusėje kom.
GEDIMĄAS GALVA
Kinijos užsienio reikalų ministeris Huang Hua Jungtinėse Tau reiškimo, kad' susidūrimas ar
tose pareiškė: "Sovietai yra pavo bendradarbiavimas, C. Vance dre
jingiausias naujo pasaulinio ka bančiu balsu ėmė kalbėti apie
ro skatintojas "ir jo įžiebėjas". gerus santykius su Sovietais. Ką
Netrukus ši mintis rado atgar jau bekalbėti apie JAV užsienio
sį. Jugoslavijos prezidentas J. politiką, kai ild šio meto nepa
Broz-Tito birželio 20 d. jaudi jėgia išmintingai išspręsti savo
nosi dėl šaltojo karo, kuris galįs išlaikytinio Izraelio politinių pai
niavų.
įžiebti ginklų karą.
Deja, mes neturime tikslaus JAV neturi jokio noro kariauti,
termometro matuoti
politinę net pažeidus irjų gyvybinius rei
temperatūrą. Kalbame apie šil kalus.
tus ar šaltus valstybės santykius,
Kom. K/rujos pastangos
paviršutiniškai sprendžiant tik
iš jų susiklostymo.
Kinija per nepilną trisdešimtme
šiuo metu yra trys valstybės, tį pergyveno daugelį vidaus po
kurios gali sukelti trečiąjį pasau litinių sukrėtimų ir sunkius ban
linį karą. Tai JAV, Kinija ir So dymus spręsti ūkinius klausimus.
vietai. Jų politiniai santykiai taip Menkas ūkinis pajėgumas trukdė
susiklostė, kad kiekviena mielai apsiginkluoti. Tiesa, 1969 m. ki
norėtų sulaukti kitų dviejų dingi nai sugebėjo pasigaminti viduri
mo nuo žemės paviršiaus. Jos no nio nuotolio branduolines rake
rėtų priešų žlugimo, bet nė vie tas, siekiančias Maskvą. Per pas
na šiuo metu nėra pajėgi savo no kutinį dešimtmetį kinai patobu
ro įgyvendinti.
lino strateginius ginklus, bet jie
mažiausiai
dviem dešimtmečiais
Trys didžiosios valstybės spar
čiai ginkluojasi. Apsiginklavimo į yra atsilikę nuo Maskvos apsi
varžybos ir sukėlė tą didįjį šio Įginklavimo.
meto politinį nerimą.
Kinijos karinis jūrų ir oro lai

ginklų svoris yra pasiekęs esantį
JAV.
Jų apsiginklavimas tarnauja
jau šiandieną siekti tolimųjų tiks
lų. Nors jų pastangos Afrikoje
pradžioje nebuvo sėkmingos, nes
sulaukė atkirčio Egipte, Sudane,
bet šiuo metu tame žemyne rado
daugelį atsparos taškų. Tą patį
galima pasakyti ir apie Artimuo
sius Rytus. Net jų santarvi
ninkai —Sirija ir Irakas nebuvo
visiškai ištikimi, bet Maskvai ne
sutrukdė siekti didesnio naftos
šaltinių apsupimo.

Rimties valandėlei

MOKYMO IR A U K L Ė J I M O
ĮSAKYMAS

Ar šiandien reikalingos baž- Į mokslo ir kurioje srityje pasidarynyčios, į kurias renkasi sekmadie- • ti specialistu. Jis turi suprasti gyniais ir šventadieniais žmonės j venimą ne tik iš specialisto akimelstis? Tokį klausimą kėlė pats j račio, o taip pat žmogaus gyvepopiežius Paulius VI vienoje au-jnimą žemėje, gyvenimo prasmę
diencijoje. Juk šiandien mes ren- ir paskirtį, ir savo paties ir aplinkamės salėse ir namuose, galime ikos ryšių dėsnius, tai yra dvasisuseiti mažais būreliais privačiuo- nį, religinį gyvenimą, kuris eina
se namuose, galime melstis po ke- Į kartu su kiekvienu žmogumi ir kū
lis ar keliolika vienoj vietoj, nes j rį kiekvienas turi kiek galima getada ir Kristus yra mūsų tarpe.
į riau pažinti ir savo gyvenimui priTaip galvoja daugelis nekrikš- : taikyti. Tai derinti yra Bažnyčios
čionių. Bet kartais taip aiškina ir i pareiga. Nepaneigiant pasaulinemaža krikščionių, net katalikų, | nių, profesinių ir specialybės
kurie nuo mažens yra susirišę su'mokslų, Bažnyčiai reikia parodyNors Sovietai pergyvena ūki šventovėmis, su parapijomis, su ti žmogų su jo dvasiniu gyveni
nį sunkmetį, nors jų biurokrati savo parapinėmis draugijomis.
mu ir paskirties supratimu viIšeivijai reikia pokalbio tauti
ja yra labai surambėjusi, bet par Bažnyčia nėra tik tie gražūs ar į suose moksluose ir visokiose proniu požiūriu, nes ir įsipareigoji
tijos vadovybė turi žymiai toliau ne tokie gražūs pastatai, į kuriuos fesijose. Jis neturi likti tik mašimai savo tautai keičiasi naujose
siekiančių užsienio politikos tiks renkasi tikintieji, aiškino toliau nos rateliu, tik daiktu organizuosąlygose ir pajėgumo ribotume.
lų už JAV. Jų siekimas, nežiū popiežius. Bažnyčia yra Jėzaus tame darbe, o turi būti savitas,
Ką vienas dar gali atlikti, kitam
rint nesėkmių, gana sklandus.
Kristaus įsteigta pastovi organi-į dvasinės ir kūninės prigimties asjau persunki našta. Jis turi ją
Ar šiuo metu Sovietai gali pra zacija, kurios pirmoji ir nepanei-1 rhuo, suprantąs save, savo aplinperleisti kitiems. Tai ypač tinka
dėti karą? Vargu. Jie stotų į karą giama pareiga mokyti, kaip-Kris-' ką ir tai, kas yra aukščiau jo —
organizuotai veiklai kuri palaiko
tik pasitelkę kom. Kiniją ar Šiau tus po prisikėlimo yra įsakęs savo Į antgamtinį gyvenimą.
tautinę gyvybę išeivijoje ir ją ug
rinio Atlanto santarvę. Kinija y- mokiniams: "Eikite tat ir moky Bažnyčia šiandien reikalinga
do jaunojoje kartoje, perteikda
ra atviras priešas, o santarvė, kite visas tautas, krikštydami juos ne mažiau kaip ir seniau, kai jai
ma savo įsipareigojimus ir paža
JAV vadovaujant, tebeieško tik vardan Tėvo ir Sūnaus ir švento reikėjo mokyti visokių specialy
dus tautai. Čia ir sutinkamos
pakenčiamo sambūvio, bet ne ka sios Dvasios ir mokydami juos lai bių. Tikėjimas, religinis ir mora
kliūtys išoriniam pasauly, kurį
rinio
bendravimo.
kyti visa, ką tik esu jur.* isakęs" linis gyvenimas nesikeičia, žmo
*
diktuoja vietinė ar tarptautinė
gaus troškimai lieka tie patys,
Dažniausiai
karai
pradedami
(Mt. 28, 19 —20).
Lietuvių išeivija pokalbiui yra
politika ir socialiniai santykiai.
vynas
toli
atsilikęs
nuo
Sovietų.
JAV svyravimas
turint tikrą ar bent tariamą jė Mokslas šiandien yra taip išsi žmogaus kelias per gyvenimą į
atvira. Tai įrodo didieji susibūri
Čia atsiranda ir iš savųjų griovė
Jos
karių
skaičius
kiek
mažesnis
gos persvarą. Daug karų įvyko plėtęs, kad niekas negali visko iš amžinybę visiškai panašus, —
mai, šventės, istorinių įvykių mi ' Po Vietnamo karo JAV psicho
jų, ardančių tautinius pagrindus.
už
Sovietų
ir
kariuomenė
silpnai
praradus
nervų pusiausvyrą, kai mokti ir viską žinoti. Tai dalina tai kelias iš žemės į nesibaigian
nėjimai. Tautos istorija kuriama logiškai palūžo ir iki šio meto ne
Tai vadovai, kurie ieško tik tokių
ginkluota.
Mao
valdymo
metu
priešai sutaria, bijant jų ryškes ma specialybėmis, profesijomis, čią amžinybę. Bažnyčia yra mo
pavergtoje tėvynėje ir išeivijoje, pajėgia stuburkaulio sutvirtinti.
sekėjų, kurie ardytų visa tai,
nors išeivija tėra tik pavergtųjų šis lūžis liečia gyventojų nusitei manyta, kad kariai gali kariauti nės jėgos persvaros ateityje. Ner tyrimų būdais, paskiromis insti kytoja ne tik religinio ir morali
ką kiti didelėmis pastangomis
atstovė, įsipareigojusi ir įpareigo kimą, užsienio politiką, ūkį ir ap ir karą laimėti tik pasaulėžiūri vų pusiausvyros praradimas nėra tucijomis ar mokyklomis. Moky nio gyvenimo dėsnių, bet ir derin
stato. Vietoj vienos vidutinio pa
nio įtaigoj imo stiprybe. Tokia pa protingas ir apskaičiuojamas reiš musi rūpinasi valstybė ir tėvai, toją, kad krikščionis suprastų sa
ta pagelbėti, kad tauta nežūtų siginklavimą.
jėgumo organizacijos atsiranda
žiūra gera tik revoliucijų metu. kinys.
rūpinasi draugijos ir mokslo įstai vo gyvenimą kaip išskirtinį ki
kančiose ir persekiojimuose, kad
silpnų atskalų, kurios tik drumsDvasinis
lūžis
yra
stipriausias,
Ypač
šiais
metais
Kinija
susi
gos.
Tačiau nei universitetai, nei tuose moksluose, ypač išimtinai
Žinoma,
kinai
norėtų
matyti
ji nesunyktų svetimybėse. Vie
^ čia vandenį, vietoj politinių sie
kai
gyventojai
nemoka
laisve
nau
rūpino
kariuomenės
apginklavi
amerikiečių - rusų karą, o ameri vidurinės ar aukštosios mokyk materialinėse profesijose.
nam stulpui išgriuvus, anot V,
kimų atsiranda tik politikos iš
Kudirkos, reikia statyti naują — dotis ir siekti aukštesnių tikslų. mu šio meto ginklais.-Tai kelia kiečiai džiaugtųsi kinų — rusų los neapima visko — specializa Mokslai tarnauja geriau pa
naudojimas, nemėginant politinet du ar tris dar stipresnius, nes A. Solženicynas Harvarde tiksliai susirūpinimą Sovietams ne dėl karu. Toks nusiteikimas jau nėra cija yra tokia didelė, kad jau kiek žinti gyvenimą, pagelbėti žmonėn veiklon'net įjungti savo tau
viena profesija mėgina pasidaryti Į gui. Bet tie mokslai neturi pagyvenimas keičiasi ir reikalauja pastebėjo: "Vakariečiams negali galimo pavojaus, bet didesnės protingo svarstymo apraiška.
tos tikslus.
padėti
ginklai,
kai
jie
neturi
va
kainos
susitarti
su
kinais.
Šiomis
sąlygomis
yra
labai
specialistų instituciją, kurioje su- kenkti žmogui ir padaryti jį ver
daugiau pajėgų. Jaunoji karta,
Prieš didesnius suvažiavimus, prieš porą dešimtmečių tebuvusi lios save ginti ir visuomenė ten
Politiniu požiūriu Kinijos di menka karo tikimybė. Tačiau susi | tilptų reikalingiausios žinios ir gu žemės daiktų, kurie jam turi
seimus, kongresus iškyla klausi tik jaunimo organizacijų narė, kinasi tik medžiaginės geroves
tarnauti. Derinti
pasaulinius
džiausias priešas yra Sovietai. Ki klosčiusios politinės sąlygos gali [būtina patirtis.
mas, ar tokie susibūrimai turi šiandien jau yra to amžiaus, kad garbinimu". Žinia, daugelis ame
mokslus
ir
auklėti
krikščionis,
keistis
ir
nebūtinai
norima
link
Ir
tai
dar
ne
viskas.
Žmogui
ne
nai nelaiko ir JAV bičiulėmis.
žvelgti tik į savo kelius *ir savo turi imtis sąmoningo atsakingu rikiečių ir net prezidento žmona
kad
jie
savo
gyvenime
matytų ti
užtenka tik išmokti amato ar
Diplomatiniai santykiai iki šio me.
vejklos planus, ar jie turėtų mo tiek už išeiviją, tiek už pa Rosalynn Carter ėmė smerkti pa
kėjimo
akimis
gyvą,
nuolat
vei
meto dar neužmegzti. Tik šio
skaitininką
ir
šaukti:
mes
nesa
sudrausti ir tuos, kurie tik griau vergtos tautos likiminį kelią —
kiantį ir įtakojantį Dievą, kad jie
meto politinis susiklostymas ver
na ir naikina tautos dalies, kūri būti ar nebūti, išlikti ar sunykti. me bailiai. O kur ta drąsa? Blo
savo santykius su artimu tvarky
čia su jomis glaudesnius ryšius
giausia
tai,
kad
amerikiečiai
ne
mą. Atsakymas greičiau turėtų
tų
tais moraliniais dėsniais, ku
Didieji suvažiavimai turi rem
palaikyti. Politinėms sąlygoms
būti galutinis— griovėjus ir par tis nuoširdžiu ir tautinio įsiparei nori tikrojo savo veido ir nuoriuos Kristus yra nurodęs, yra Baž
pasikeitus JAV ir Kinija gali tapti
sidavėlius palikti savam likimui, gojimo dvasia pagrįstu pokal slinkio matyti.
nyčios pareiga ne vakar ar rytoj,
priešais.
nes jie pasmerkimą jau įsirašė biu, kuriame būtų ne tik klausi Esminius
ūkio
klausimus
bet šiandien — dabar ir ateityje
tautos istorijon.
Kristus įsakydamas mokyti tautas,
mai ir atsakymai, bet ir žodžiai, sprendžia labai sunkiai. Dievai Jei Kinija būtų stipri, gal ir
tis
doleris
vis
dar
tebesmunka
už
ištrauktų
kardą
iš
makštų,
kaip
neapribojo laiko, o visam • laikui
pajėgią jungti visus vienam tiks
sienio
biržose
davė įsakymą.
ji
yra
padariusi
1950
m.
ginda
Mūsų akys atsimuša ne į smul lui. Taip šiandien žiūrime į lie
Ūkio
negalavimai
turi
įtakos
ma Šiaurės Korėją ir vėliau ne
Apaštalas Šv. Paulius dėlto pri
kius organizacinius
vienetus. tuvių dienas ir visą tą susibūrimą,
apsiginklavimui.
Atsisakyta
ga
protingai puolusi Indiją, šiuo me
sipažįsta: "Aš esu paskirtas skel
Tiesa, jie kartais yra paguoda se taip žiūrime ir į visas organiza
minti B-l bombonešius, Sovietai tu ji nėra pajėgi sukelti UI pa
bėjas ir apaštalas, pagonių mo
niesiems, kartais suteikia pramo cijas, kurioms rūpi tautinė gyvy
jau pradėjo ruoštis to brangaus saulinį karą.
bė.
Didieji
susibūrimai
neturi
įsi
kytojas ir tikėjimo ir tiesos srityje"
gų ir pusamžiams.' Bet je verti tik
ginklo, gamybai. Susirūpino Va
(1 Tit. 2, 7). Kiti apaštalai bu
savo tarnyba tautiniams reika painioti į smulkias griovėjų, tero
Soinetų užmačios
karų Europos saugumu, bet atidė
ristų,
tautos
išdavikų
pinkles.
Jie
vo
skirti pirmiausia skelbti Evan
lams, kai dirba pagal savo pajė
jo neutroninio ginklo gamybą.
Sovietai,
ypač
per
pastarąjį
de
turi
parodyti
tautinį
sąmoningu
geliją ir mokyti savo tautą, tik
gumą ir sugebėjimus. Mūsų akys
Negeresnė ir užsienio politikos šimtmetį, stipriai apsiginklavo.
vėliau eiti į visas šalis. Bet niekas
labiau krypsta į didžiąsias orga mą, kuriame atsispindėtų tautos
nebuvo išimtas iš įsakymo moky
nizacijas, kurios bent mėgina istorijos kūrimas ir ateities veik padėtis. Purkštavo dėl Sovietų Jie išlaiko didžiausią kariuomenę,
turinčią
įprastinių
ginklų,
pvz.
pastangų
įsigalėti
Afrikoje,
dėl
los
planai.
Išeivija
dar
ilgai
tu
ti.
jungti draugėn didesnius skai
čius savųjų. Jų ir tikslai turi būti rės jausti pareigą tautai, o pa Kipro, bet, net dviem savaitėm tankų, persvarą, Kai kurie strate Dviejų sąjunginių valstybių vadai: JAV prezidentas Jimmy Carter ir
(Nukelta į 5 pusi.)
tautos" tikslai, jų veiklos priemo vergta tauta turės rodyti dar nepraslinkus nuo J. Garterio pa- gai teigia, kad ir branduolinių Vakarų Vokietijos kancleris H. Schmidt, susitikę Amerikoje
nės turi būti panaudotos pagel daug kantrybės.
rimas ir Kūrėjas? Ar tas nuolatinis kitimas nėra ir tojau, kad tu patikėtum tuo, ką suradai; turi ir skaity
bėti išeivijoje gyvenančios tautos Į organizacijas, kurioms rūpi
nuolatinis ieškojimas bei per kūrybą tobulėjimas? Kei toją įtikinti.
daliai, kuri atstovauja pavergtie ne tauta, o tautos pagrindų ar
Kaip to atsiekiama? Rašyti, laikyti stalčiuje ir tai
siems ir okupanto engiamiesiems. dymas, kurios eina drauge su
timasis ne visada į geresnę būtį veda; ar ne po kritimo,
Kai šios organizacijos neranda tautai nusikaltusiais ir už nusi
tačiau, vėl keliuosi, po susipurvinimo apsivalau? Žmo syti? Kam pataisymai, jei kartais nėra ko taisyti?
klausimo ir atsakymo,, kai visuo kaltimus neatsiteisusiais žmonė
nės, kaip akmuo į akmenį, tarp savęs brūžinasi, kol Kam laikyti stalčiuje, laukti, jei nėra ko laukti iš bejė
meninį reikalą jų vadovybės su mis, lietuvių dauguma žvelgia su
pasilieka nuolaidesni ir švelnesni. Vandenų bangos gės plunksnos?
ALĖ BOTA
Kaip pajėgti? — Mąstau jau namie, gulėdamas ant
asmenina ir padaro tik "savu rei nepasitikėjimu, nes pritarimas,
nuplauna ir išplauna, teikdamos raminantį ūžesį, o
skurdžios savo lovos — sofos. — Kaip susikaupti,
kalu", tai jau jos pačios sau rašo nusikaltėliui yra tautos iš
bangavimo
vaizdu
neramindamos...
Romanas
si mirties sprendimą, nes jų va davystė. Ne mūsų
reikalas 44
Grįžtant gatve namo, nuogas — plikas medis sto kad tobuliausiai išreikštum, kas tavo ir kitų viduje?
dai lieka be pritarėjų ir tikslai be skelbti
Džiūsta galva nuo minčių, svyra miegas nuo
istorinius
dokumen
vėjo prie tako, apipiaustytais krumpliais, žaizdota vir
siekimų.
blakstienų.
Kniukšteli Lėlytė, atsidūsta a r sudejuoja
tus (reikalui esant, tai padarys
Bemąstydamas palieku vienišus, bet šiltus vienas šūne. Toks jis nuskriaustas atrodė, negyvas, be gali
per
miegą
jos
mama. Mažas, ankštas mūsų butelis,
Nekaltiname ir neteisiname kiti), ne mūsų reikalas teisti nu kito draugystėje medžius, palieku čežančią po kojom mybės vėl sužaliuoti Žemė po juo kieta, šykšti, nesi
šia proga nė vienos lietuviškos sikaltusius, nors daugiau kaip rusvą žolę, mirusių lapų tūteles, kojų treškinamas... jaudinanti medžio apiplėšimu, nei jo būsimais daigais. nedidelė riekė duonos; tai mano pareiga, — visa tai
organizacijos, net tokios, kuri sa pusšimtį metų jie tarnauja sveti Aš jau gatvėj, kur daug dirbtinės šviesos ir daug dirb Rodos, šio medžio juosvos šakos amžinai sustirę ne parūpinti. Kiekvieną laisvą valandėlę gliaudau kūry
vo darbus teskaičiuoja tik miru miems interesams, bet visų rei tinėm šypsenom veidų. Aš tarp žmonių, kurie mane gailestingame likime. Ir ėjau tolyn. Vėl prie tako sto bos riešutą, kietą, gal man ir neperkandamą, gal man
sių kūrėjų nuopelnais ir pastan kalas nusikaltimą pripažinti nu kankina ir traukia. —
vėjo beveik to paties ūgio medis, gal mažesnis. Ant — tuščiavidurį. Kirminai raitosi mano viduje, grau
gomis arba stokoja tikroviško iš- sikaltimu, išdavystę — išdavys
juosvų šakų ir šakelių apkebę rausvi žiedai, žiedų ke žia, smaugia, lengvai atsikvėpti neleidžia.
Kaip pajėgti, kaip susikaupti, kūrybinio rakto be
Žmonės. Rašytojo medžiaga kūriniui. Kas yra kės... žiedai! Tikriausiai, kvepia, jei prie jų pasilenk
eiviškų sąlygų pažinimo. Bet vi te. Mūsų reikalas tikra tėvynės
suomenės
dauguma
sveikina meile reikšti patriotizmą, pasiti žmogus, kas — žmonės? Juo ilgiau gyvenu ir juo čiau. Tik už keliolikos žingsnių nuo ano nelaimingojo. ieškant? Kūrybinio rakto, kuriuo atrakintum žmo
nių mintis ir širdis? Jei žmogus žinotum!
tuos, kurie organizacijos ribose kėti tais, kurie savo jėgas skiria daugiau skaitau bei stebiu žmogų, tuo mažiau jį (ir
Žmonės
—
ne
medžiai,
bet
aš
juos
mintyse
paly
pats
save)
suprantu.
sugeba kalbėtis, ieškoti žodžių tautos gerovei, ir ginti ją
Byra metai pro pirštus. Kasdienos prikimštos be
ginu su žmogum. Ar būti bergždžiam liūdesy, nusi reikalingų, materialių dalykų, net šiukšlių ir tuščių
klausimams ir atsakymams. O prieš okupantą ir jo tarnus.
Kiekvieną dieną atrodo — tartum pradedu gy vylusiu ir nusiminusiu; ar žydėti skaisčiai, nors ir ne
kai klausiama ir atsakoma, leng
Pr. Gr.
venti iš naujo. Rodos, dar nieko tikrai nežinau, ir bėra jaunatvės karšto kraujo, nei akių blizgėjimo? Ta burbulų. Reikia būti prityrusiam brangenybių ieškoto
nieko pilnai nepažįstu. Kiekvieną dieną iš naujo... Am pati žemė, tas pats metų laikas. Priklauso nuo medžio; jui, kad grynus aukso grūdelius atskirtum nuo bliz
gančio žvyro.
RYŠIAI TARP VARŠUVOS riausybės įgaliotiniu kulto rei žina gyvenimo kaita, judesys. Nežinau, kaip diena
priklauso nuo žmogaus. Beviltiškai nuogi ir sausi
Patirtis? Jei kelis gyvenimus iš eilės gyventum,
IR VATIKANO
kalam ministru Kakol, arkivys baigsis, ką atneš rytojus. Gyvenime ir mintyse — lyg krumpliai; džiaugsmą skleidžias žiedų rausvumas.
gal
jo
pasiektum. Ar patirtis būtina kūryboj? Jei yra
Apaštališkasis nuncijus ne kupas Poggi taip pat pakarto Į kaleidoskope — vis kitos spalvos, nauji veidai, kitoks Beviltiškai nusiminę žmonių sielos, išsekusiais veidais talentas, manau, patirtis padeda. Jei nėra, — jokia
ir užgesusiomis akimis; pavasariška viltis, sielai žy patirtis nepadės sukurti meno kūrinio. Antai, dailinin
paprastiem reikalam arkivysku tinai pasimatė su dviem lenkų tavo paties veidas... Stabteli ir nebeatpažįstu
kardinolais
ir
įvairiais
lenkų
pas Luigi Poggi ii Varšuvos
Einu gatve ir žiūriu į žmones. Niekad to pat vaiz dint, — nors rudeninio ar žiemos amžiaus...—
kas, išėjęs teorinius mokslus, techniškai moka nu
sugrįžo atgal į Romą. Arkivys vyskupais. Jis taip pat aplan do nebematysiu. 'He patys veidai, o kitokiomis išraiš
Visi tie žmonės — rašytojo medžiaga. Iš jų iš piešti paveikslą, bet jo darbuose nėra kūrybiškumo.
kupas Poggi, kuris vadovauja kė kai kurias krašto vyskupi komis man atsišvies Visa amžiname judesy kinta ir griebt gyvenimo esmę; ir pačiam susivokti tarp savęs Ir, va, rašytojas, iškepęs, lyg raguolius, dvi knygeles,
Apaštalų Sosto delegacijai, pa jas. Pasitarimuose su lenkų vy kitaip švyti. — Ir daiktai, ir žmonės; ir gamta, ir su ir savo kūrybos. Žmogaus, deja, neužtenka tik pama kelių skaitytojų pripažintas įdomiu, draugų recenzuo
laikančiai
nuolatinius
darbo riausybės atstovais buvo svar kurti dalykai, ir mintyse kuriamos idėjos, grožio vaiz tyti, kaip medžio, kaip gėlės. Žmogų turi ilgu keliu pa tas... — Be reikalo vargas ir triūsas.
ryšius su Lenkijos vyriausybe, stomi Įvairūs klausimai, lie dai, pasibiaurėjimo virpulys, ir meilė bei mylimas, ne lydėti, žingsnį po žingsnio susekti jo pėdas; paskui
Žinau, lengva kalbėti apie kitus. Mane kiti kritikų
Lenkijoje lankėsi dvi savaites. čiantys Bažnyčios ir valstybės apykanta ir neapkenčiamieji... Amžinų kitimų ir am — žodis po žodžio, sakinys po sakinio — išgriebti žaibais supiausto, apkalbų liūtimis nuplauna.
žinų jausmų versmės. Ar tai nėra pats Dievas, pats kū perlus ir žvyrus iš jo sielos dugno. Ir neužtenka, rašy
Re pasitarimų su Lenkijos vy santykius.
(Bus daugiau)
*

^heueiclrod

», sF-jasssssssi

H H H H I

, įr\'^^rt^Tst^iši^^-M^^^ėpŠDi>fKXK»^

~*€*~?t*.:««ift^.^ii£3re^

_

tai pa -a, kad mūsų politinių illIlimittlliniHliniiniiiilllliiniiiliiiliiiii
kalinių" kančias seka daugelis JttSFlSSSS**"
"***"
žmonių. G. Mironas ragino įvai- j C0SM06 PARCELS EXPRB38
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HELP WANTED — VYRAI
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I E Š K O NUO MOTI
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patriotai kaliniai.
Telef.: M&-S7S7 — 2M-SS30
Ieškau nuomoti garažo tarp 70-ttK
Po paskaitos be ypatingo ra
Vytautas Valaotinas
MARQUETTE PARK
ginimo pradėjo plaukti aukos ir IIIIIIUIIIIIIIIIinilHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ir 72-os g-vės netoli W estėm Ave.
Immediate opesungs for ezperiHE
MStl
iiimimiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiHiiiiitiimiiiiiiin
25
merų
f kamb. mOr. (Georgian). enced operators m the foUowmg
vienu kaliniu sutiko rūpintis
i'ACKAGE E i P R E S S AGENCY
Platus sklypas. Gazu Šildymas su jobs:
Philadelphijos moterų klubas.
MARUA
NOREIKIENE
centr. vėsintuvu. Garažas.
Prašo

DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. liepos mėn. 1 d.

CLASSIFIED

PHILADELPHIA IR APYLINKES
PADEKIME POLITINIAMS
KALINIAMS

ir G. Dilbų sodyboje įvyko Tau
tinės sąjungos Philadelpijos
skyriaus suruoštas pobūvis, j
Birželio viduryje vienokiu ar
kurį atsilankė nariai ir svečiai.
kitokiu būdu prisimename pa
Gerai paruoštą pranešimą pa
vergtą Lietuvą, nukankintus
darė Gabrielius Mironas* buvęs
brolius ir seseris Sibire, didvy
Philadelphijos LB apylinkės
B E A L E S T A T E
Br. Vaškaitis
SIUNTINIAI Į LIETUVA
riškai žuvusius partizanus ir
i pirm., aktyvus lietuviškuose rei
Labai
paceidaojamoe
gero*
rūdies
šiuo metu KGB koncentracijos ^ ^ j a u n o g k ) g k a r t o g ^ ^
prekes. Maistas ii Europos gandžUn.
85 ir Sacramento. 6 kamb. mūr. re
«• St., CbtcafO, DL *0«2S. zidencija. Pilnas valgomasis. 3 mieg.
stovyklose ir psichiatrinėse li vas. Kalbėdamas apie trėmimus, Ofs. teL 586-3166; namų 381-8772 2608 W.TEL.
— WA &-27S7
2 maS. garažas. $45,000.
goninėse kankinamus mūsų tau jis pastebėjo, kad "baisiųjų bir
DR. PETRAS 2U0BA
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi
SS ir Masaaaoit. 2 ar 3 miegamų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
riuosius patriotus
mimiimiiiimmiifiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuii mūro rezidencija, {rengtas rūsys. 2
želio dienų sukaktis yra svarbi
6745 West 63rd Street
Philadelphijoje minėtų skau- , ir tuo, kad joje glūdi mūsų taumaS. garažas. $54,500.
Vai. pirm., antr. ir penkt.: 2-7,
diiųjų įvykių grandinė šiais m e ; t a n e ^ s k a u d ž i a i įgyventa
$7 ir Kedzie. 4 miegamų mūrinis.
šeštadieniais pagal susitarimą.
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir Įrengtas rūsys. Centr.
tais buvo praminta kiek ki-;
^ ^ ^ ^ nemažiau
saldymas. 2
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei maS. garažas. $46,000.
taip, nesu anksčiau. Birželio 17, ! f -.
, v .. ,, •»,.
l
46 k Talman. 2-jų butų medinis. 3
~J: 7T^ . ^per
^ ^LB
~ ,balso
, radijo
_ *-•! kenčiama dabartį Mirono pa imimiiMiiiMimiiiMiiiimiiiiiiiiiiiiiiii! dimai ir pilna apdrauda.
šeštadienį,
TeL
—
WA
5-8063
mieg. apačioj, 2 mieg. viršuj. Labai
valandėlę Rima ir Gabrielius skaitą daugiausia sukosi apie
iiiiiiimniiiiimiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii gerai išlaikytas. Tik $26,500.
Mironai angliškai amerikiečius mūsų disidentus ir būdus, ku Spalvotos ir Paprastos. Radijai iiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii •6 Ir Rockwefl 3-jų butų, 2 aukšt.
mūras. Atskiros Šilumos. 2 maš. ga
supažindino su jau ilgai kanki riais mes jiems galėtume pade- j
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
ražas. $45,000.
Pardavimas ir Taisymas
namais mūsų didžiadvasiais di ti. Jo iškeltos mintys buvo ga- j
44 ir Sacramento. Naujesnis IVi
KILIMUS IR BALDUS
sidentais — Šarūnu Žukausku na originalios. Pabrėžė, kad iki !j
M I G L I N A S TV
aukšto
mūras. Tinka giminingom Šei
Plauname ir vaškuojame
ir Algimantu Žypre. Pranešimo §iol perdaug dėmesio kreipiama 2346 M. 69th St., teL 776-1486
mom.
3
mieg. 1-me aukšte, 2 mieg.
viso rūšių crindis. .
tarpuose buvo duodama lietu- į mūsų didžiąsias organizaci iimiiimiiiiiiiiiiiiiiimiuuiiiimmiiiiiiiit J. BUBNYS
— Tel. RE 7-5168 į 2-rame. $69,900.
dar
• 4 ir Homan. 20 metų senumo. 2-jų
viška muzika ir dainos. Sekanti .jas. Suminėjo,
..
, kad didelius
.. _,
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII
butų
mūrinis. 5 ir 4 kamb. Platus lo
VIOM, luuaia ix i « m * ^
* b u s ^ padaryti ir maži ratetas. $74,900.
N O R I
P I R K T I
ieštadiem Mironai pristatė ir fa ^. ^
^ ^
^ ^
- g * .
giū. t o ^ - ^ c g ^ o ^ i a u
min.
užimančios
programos
tas mušu
rezistentus.
Abi pobu
15 umūsų
^ politiniams
^
:
^
.
kdiu
n
ormt
d ėRa
tJ
bllto
mus
kaliniams.
Jti galvojate
vo paruoštos JAV LB visuome
3208
H West Z
93th
FRANK
A PStreet
O L I S Reikalingi 1-os ir 2-fc
PARDUOT, NUOMOT AR
gino pavienius asmenis ar būre
ir didesni mūriniai
Chlcago, Illinois
ninių reikalų tarybos iniciatyva
APDRAUST
ir
mediniai
lius pasiimti globoti vieną są
Telef. GA 4-8654
namai. Marąuette Pke. rajone.
ir plačiai paskleista po visą
Jūsų
nuosavybę,
prašome kreiptis į
žinės kalinį, siųsti jam siunti
Turime pirkėjų.
Ameriką. Rekordavimo darbus
nius bei laiškus. Šis žygis nerei
atliko Kęstutis Pliuškonis.
BALIS AGENTŪRA
kalauja daug pinigo, bet kieto iimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimimmiimmiMiiii
Dr. Vincas Maciūnas taip pat
Telef. _ 581-4646
SIUNTINIAI Į LIETUVA
darbo, pildant įvairias formas
per radiją lietuvių kalba vaiz
4248 W. 63rd Street
ir įeitus kraštus
džiai dar kartą priminė, kokie bei sekant kone. stovyklų ir
PROGOS - 0PPORTTNTTHS
Tai, - 767-0600
baisūs trėmimai nusiaubė mūsų psichiatrinių ligoninių KGB NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave.
trukdymus.
Gal
būt
šį
darbą
tu
Chkago, DJ. 60632, telef. 927-5980
Psmluodu 3 butų ir krautuvės mū
kraštą. Roma Česonienė su gi
TAVERN — RESTAURANT —
rėtų
koordinuoti
kuris
mūsų
rini
namų su garažu. Marquette Par
tiiiiiiiiiiiHiiHimiiniimiiiiinimniiiimiii
ROOMS
liu įsijautimu paskaitė pluoštą
ko
centre,
71-ma gatvė. Be agento.
veiksnių.
Progai
pasitaikius,
rae
Well established downtown arta of
iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii
progai pritaikytų eilėraščių.
northern W isconsia cotuuiuaky. 24-ft.
džiagą galima būtų pateikti
IMH
bar with booths, seats 30. Also pade
Birželio 18 d vietinės LB apy aukštiems šio krašto pareigū— 4 kambariai. 23 metų.
age iiquors. Restaurant has •»*tttfg Prie 72-os ir Wbipple.
•
linkės rūpesčiu Sv Andriejaus nams ir vaizdžiai įrodyti soviecapacity of 40. 3-bedrm apt. plug 10
Mfciusi — S kamb. 4 miegami. 22
bažnyčioje įvyko iškilmingos tų "humaniškumą". Paskaitisleeping rooms. 58-ft
main street
pamaldos, kuriose su vėliavo-i ninkas tarė: Balio Gajausko Apdrausta s
perkraustymas frontage. 1 bldg. with centrai heating metų. Arti 72-os ir Kedzie.
Marinis — 20 metų. 2 liuksus butai
sys. Owner plans to retire. $125,000.00.
mis dalyvavo jaunimo ir kitos gautas siuntinėlis neišlaisvins i
įvairių atstumų
po ZVi kf^nb. Arti 72-os ir Sacra
Owner can provide finandal asaistorganiacijos- Mišios buvo auko Lietuvos. Jis tiktai vienam jos i T e j 37e_i«g.> ar ba 376-5996
mento.
ance. Write: Harokl Gilley, 82 S.
jamoe už nukankintus ir dabar laisvės kovotojui suteiks neap- „.„„„„„'„„„„„„„„„„„„„„„„„n,,,, Brown St., Rhindander, Wbtomln
Brekerii P. žumbakis
kenčiančius lietuvius.
sakomą moralinę paramą ir dva _
54501 or call 715 — 362-2305 for
— P B 8-6916
Tą pačią dieną puošnioje A. sūų džiaugsmą". Tegu komunis: PLATINKITE "DRAUGĄ" I terma.

$34300.
Geras investavimas. 3-jų aukštų
mūr. Modernus ofisas (įstaigos nuo
mininkas sutinka pasirašyti sutartį)
ir 2 butai — 6 ir 5 kamb. 2ema kaina.

TELEVIZIJOS

Budraitis Realty Co.

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

lt'$$mn\ef§ūvinįp timeat
VVHERE YOUR MONEY GROVVS
Est. 1883 Member F.S.L.I.C.
3525 VV. 63rd St.. Chicaco, Illinois 60629/436-4600

•

Olsick & Co. Realtors
Nejudomo

Mušt be able to read blue printe,
do set up and have own tools. Excellent beneflts progrem.

B E L L REALTY

LlTTO N
PRECISIOH GEAR

2 butai. 9 metų senumo. 2 po 5
kamb. (3 mieg.).
51-ma už Kedzie..
Tik $82,500.00.
Mūrinis. 2 batai. Naujai atremon
tuoti. Vieną tuoj galima užimti.
Brighton Parke.
72-ra ir Campbell. l\/2 aukšto nau
jesnis mūr. namas. 3 mieg. įrengtas
rūsys. Labai švarus. $65,000.00.
52-ra ir Rutherford. Liuksus 5V2
kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr.
"ranch". $69,500.00.
10Vį akro žemes netoli Burlington,
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti.
$25,00000.
48 ir Koiin. 8 kamb. med. namas.
Maži taksai. Daug vietos. $36,500.00.

iiimimiiimiiimii

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

Turto Bendrovė
vryUų pirktine ir

ŠIMAITIS

REALTY

Insurance — Income Tax

2951 W.63rdSt. f 436-7878

4545 S. Western Blvd.
TeL — 847-4211
Ms. 0'Shea

DANGUOLĘ VALENTINAS
Licensed Sales Associate

Lietuviu, mėgiamoj gamtoj, netoli
ano Chicagos, prie ežero didelis na
mai ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie
statų- Svarus oras, aplinka ir namas
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000.
Modernai 1S metų mūro namas.
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
ke. Aukšta kokyM. $50,000.00.
4 vienetų maras ir garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu Šildymas.
Nalli atiduoda už $38,800.
Grafas platus sklypas ir garažas
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.

Valdis Reai Esfate

Valgykla - Restaorant au 30 m e 
tų senumo namu, Marąuette Parka.
Pelninga* biznis.
Kaina. $59.000.
HArtrw»re krautuTg s u 50 p U ų plo
nio mūro pastatu. Manąuette Parite.
Savininko mirtis vartia parduoti tik
už $49.000.
% batai su trimis miegamais, 20
metų senumo. Arti 66 ir Maplewood.
Kaina $49.500.

Kazys Macke-Macinkas
2549 W. 71st S t
TeL 776-S140

Atdaras apžiūrėjimui

EXPERIENCED

Maintenance Men
NEEDE D
Downers Grove Church Scbool
Complepc Day and Second s h i f t
Good salary, Health, Life and Retirement benefits included.
CALL — 968-1063
HELP

MOTERYS

WANTED

SEWING MACHINE OPERS.
J. C. Penney Custom Drapery
Workroom r
N"ow have permanėnt full tlme posdtions availab'.e for sewin«: machlne
operators. Experienced or will traln,
APPLT IN PERSON

CLERK TYPIST
Skokie firm needs individual with
aoeurate typing skills 50 WPM. Working knowledge of general ledger ex>
perienoe, several years experience with
Į acoounts receivable, subsidiary ledger
I work. Mušt be neat and weil organ, ized.

CALL MR. RE1SING
Mortęage-Bankhig

965-S170

SECRETARY

Loop locatkm — SECRETARY for
appraisal Dept. Shorthand. Mušt be
excell. typist & likę detali. Pleasant
atmosphere, excellent benefits.
Laga! or Real Estate ezper. Helpfnl.
bot not necesaary.

Phone BEverly 781-8811

Tel. 737-7206 ar 737-8534
BABMAIDS and WA1TRESSES

TeL 325-8600 arba 920-1697
linilllllllllllllllllUHIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIHI(
Iinuom. miegamas kamb. vyrui
biznis
— Wasaga
ar moteriai mažoj šeimoj. Galimybė
Beach, Ont., Canada. Krautuvė —
naudotis virtuve. Marąuette Parke.
2 sklypai; 3 vasarnamiai — 3 skly
Skambint 125-8711
pai. Netoa ežero prie kelio. Gerai
investavimas.
2 kamb. su baldais angliškam beis-

Pelningi Pirkiniai

2

An Ekroal Oportunity Employsr M / F

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Informacijos Chicagoje —
telef. ( S 1 2 ) — T 7 6 - 4 0 2 5 ;
T o r o n t e tetef. ( 4 1 6 ) — 534-8112

•JETRON", INC. 4310 N. Kedzie
TeL 539-3065

441 Oarpenter S t , WheeUng, HL
Phone — 541-9400

Rimto Namų
Pardavimas

2625Wtst7lsf Sfrett

Kreiptie j

-

V GLAR T00TH GRINDER

BUTU NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas
Valdymas
Draudimai — Incore j Tas
Nouuiaus — Vertknai

Sav. psstL naujesnį S butų namą An Eąual Opportunity Emptoyer
Marąuette Pke, arti Califomia Ave.
FOBEMAN — SAW BOOM
Du butai po 2 mieg., vienas dar su
apšildomu, medžiu išmuštu saules Mušt be able to do precision
kamb. Trečias butas rūsyje, išmuštas . sawing and routing. Know bluemedžiu. 2 aut. garažas. [Tel. 434-7702: prints.

VILIUI HOFFHANUI
Telef. — 767-0600
••dmlrta Bealty
U i g We«t 6Srd Street

SOUTHVVEST FEDERAL

V RAMAI. WILL 0PER.
V MILLING MACHINE
0PCRAT0R

J. B A C E V I Č I U S
6456 S. Kedzie Ave, — 778-2233

VALOME

•

GUIDE

MACHINISTS

M O V I N G

^

....,.,.;.;• * Į »• .^-. - • £ i > f ' * - ^ * ' " : - ' • A w J į r . » u . ..,,.:;_.•.]

Full or Part llme. Exper'd.
STABLE CLUB & CLUB
3815 Lake Street
Stone Park, H!., TeL 681-3338

M A I D S

mente vidutinio arr.ž. dirbančiam vy '
Mature women preferred. Exrui arba moteriai. 581-1821
Isnuom. 3-jų kamb. apstatytas bu perienced or will train.
787-4660 — Ask for Davė
tas su visais patogumais 2-me aukšte. Arti Jaunimo centro. Vienam as
ST. CLAIR HOTEL
meniui, 125 dol. mėn.
Skambint 8254444

VYRAI

ISNUOM. VASARVIETE
8882 Berrien Rd.
Union Pier, Midagan
Oncagoje skambinti 778-8848
Išnuom. 5 kamb. apšikl. butas 2-me
aukšte vidutinio amž. porai arba mo
teriai. Be vaikų. Jokių gyvuliukų.
7143 S. Frandsco. 778-8228
Tšnuom. mieg. kamb. Galima nau
dotis virtuve. 8837 S. Campbell Ava,
teL W A 5-4181

IR

MOTERYS

MAINTENANCE PESSOH
Erperienced in refrigeratkn,
plumbing
Good benefits.
Contact Frank Cook 352-7600

VVEST SUBURMN YMCA
31 E. Ogdea Avenoe
LaGrange, iDinois

C H E F S

šeštad. ir sekmad. liepos 1 ir 2
Išnuom. Marąuette Pke apšikl. 4
d. nuo 2 iki 6 vai popiet
kamb. (2 mieg.) butas 2-me aukšte. For prominent oatering company
Šaldytuvas ir virimo pečius. Pagei Į serving fashionable clientele. Po8427 — 79th Avenoe
daujama vidutinio amž. žmonės. Jo sitions in our kitehen and in the
Jnstiee^ mfaiois
kių gyvuliukų. Skambint WA 5-4232

B a n d Mcr>Wh¥ A ' . ' a s * r ' a v e i G u i d e
''•A'+gt S - r ' a g c Sac*
A o t c Co'-pass
3 pc B a ' B-Q Šėt
Law> ^••i^kieT
B e t t y C ' o c k * ' C o c * b o c * $ I>X>T ^ o » v n l
bC ' • GarOen Mose
P u b b e ' - v a i d Side*ick Coo'er
<N'i(}\:'f G>iav*>s
UK^Jen T-avel Cloc*
w • • s o ' G o " Balis ' i a o /
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$1.000
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$5.000

$ 4.00
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$ 2.00
$ 2.00

FREE
FREE

S 6.66
j i od
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FREE

$ 4.00

FREE
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i 11.06

$ 7 00
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$11.00
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$10.00
J'0.00

4(/,
$ 5.00

ADDN.
SSODec.
i

'

8.00

{ S.do'

g Į Į s į M nauja* S-Jo. mtesaam " M lev^i" namas su prtjunsrtu 2-jų maa
ga-r&zu.
Įraactas rūsys.
Kreiptis f
savininką

teL 778-4766
GertatmiiM

I t — I i ir

9 3 5-6316

H E L P
Apylinkėse

11.60

ii5.»'

field. Escellent potential with a
Isnuom. 5 kamb. butas (2 dideli growth company. Mušt read and
miegami). 1-me aukšte. Apšikl. užda speak fluent English. Please call
ri porčiai. Suaugusiems. Jokių gy
vulių.
TeL — 476-4435

temi po 1, 2, S, 4, 5 s k r o s 20, 40,
80, 100 akru po $5.000 o i skrą.
ABB0MA1TK

R. E.

8 t — Lemoot. DL
TM. 2 6 7 ^ 8 7 5

W A N T E D

—

N A L E

^IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIiHiiliilUIIIIIIIIIIIMiminillllllllUllimilllllllllllUHilIllllilIlHtll

1 SHEET METAL CABINET MAKER
3 2 openings. Mušt have expei1eiiLe in making metai cabmets to
^ NEMA specifioations.
CALL. 226-7500 For Appotntment
finuiiiiiimiiuiiitiiniiiiHiiiiiiiiitinimiiiuimiuiiiiiiKHiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiS

l . O - * * ' - .'-J-*I-J : -**••«.-;?---

Dar sustojame pas Vaškelius,
o jų puikūs namai ant pat skar
daus upelio kranto, labai prime
na Jiese prie Kauno. Vaškelienė,
anksčiau Pernaravičienė, gyveno
Chicagoje, žinoma "Sodybos" va
sarnamių savininkė Union Pier,
Mich. Susitikome su Juškais, ku
rie ankščiau gyveno Chicago
je. Čia įsikūrę ciceriškiai Izabe
Prie Dirgnfių rezidencijos Floridoje. Iš kaires: A. Lakas, E. Bacevičienė, J. lė ir Jonas Damušiai. Jonas —
tikras Palangos žvejys, motori
J. DirgmCius ir E. Dirginčienė.
niu laivu leidžiasi į plačius van
denis, kur prisigaudo retos žu
vies, ją išrūkina.

LIETUVIAI FLORIDOJE

St.Petereburg.FIa.
CHICAGOS LIETUVIAI
KURIASI
Gulfo įlankos pakraštyje, ant
salų ir pusiasalių, kuriuos rida
aukšti tiltai, žydinčių medžių, de
koratyvinių krūmų bei ipahnių
priedangoj išsidėstęs St. Petersburg Beach, lietuviškoji Palanga.
Ankščiau čia gyveno tik pirmo
sios emigracijos pensininkai, bet
paskutiniu laiku gausumu pra
lenkė naujieji (ne vien pensinin
kai) emigrantai lietuviai. Čia jie
• persikėlė jsikurti dėl amžinai ža
liuojančios vasaros, šilto sūraus
vandens ir balto smėlio paplūdi-

Paskutinę dieną dar svečiavoBalfą, Letuvių namus ir skaito
mės
pas Emiliją ir Juozą Griga
lietuvišką spaudą.
liūnus. Emilija — gailestingoji
Neužmirštamas
vaišingumas sesuo, ankščiau Cnicagoj pri
Konstancijos ir Juozo Gurs4cių. Jų klausė Gailestingųjų seserų d-jai
rezidencija yra truputį toliau — ir prašė perduoti linkėjimus. Kaip
Gulfrporte. Su Gurskiais nesima pasakoj prabėgo atostogos. Mie
tėme daugiau 20 metų. Dar Gulf- lų draugų palydėti, išskridome
-porte aplankėme E. ir K. Dak- atgal į Chicagą, nors ir ten ra
nius, kurie čia turi keletą apart- dome daug čikagiškių.
mentinių namų.
Anatolijus Lakas

LIETUVOS KATALIKU BAŽNYČIOS
KRONIKOMS LEISTI SĄJUNGA

PADĖKA

nuoširdžią užuojautą jo liūdesio valandose.

RIMTIES VALANDĖLEI

JAV LB Kultūros taryba

(Atkelta iš 3 psL)
šiandien pati Bažnyčia — jos
atstovai dvasininkai ir pasaulie
čiai turi mokyti savo srityse, spe
cializuotis įvairiuose moksluose,
stiprinti net pasaulinius mokslus
ir fakultetus, kaip daro katalikų
universitetai, kad mokslas ir gy
venimas būtų persunktas Kris
taus evangelinę dvasia ir tikėji
mo gyvenimu. Mokyti ir auklėti,
kad gyvenimas būtų teisingesnis,
yra visų krikščionių pareiga.
A DU.
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A . f A, JURGIS JONIKAS

A. A.
PETER PAUL STIRBIS
Gyveno 6741 S. Maplewood Avenue, Chicago, Illinois.
Mirt birtelio 30 d., 1978, 6:30 vai. ryto.
Gimft Glasgow, Sootlarad.
Pasiliko dideliame nniifldim* brolis Al, broliene Ann, 2 seserys:
Marie Panavas ir Ann Lovenson su vyru Harry, 9 sūnėnai ir duk
terėčios, jų šeimos ir kiti gimines, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas šeštad., 3 vai. popiet Petkaus Marąuette
koplyčioje, 2508 W. 71 Street
Laidotuves įvyks pirmad, liepos 3 d. iš koplyčios 9 vai ryto
bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už veiionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Brolis, seserys,

Gyveno 7058 S. Fairfieki Avenue, Chicago, ūlinois.
Mirė birž. 30 d., 7:20 vai. ryto, sulaukės 57 m. amfiaim.
Gimė Chicago, Elinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Stephanie, svainis Peter Simonėlis, dukterėčios Jean Russel ir Caro! Simoneiis, sūnėnai Rooald
Russell, Eddie Williams, Philip Simonelis ir Michael Simooelis.
Priklausė Don Varnas Am. Legion Post No. 986 — Post Commander, Lietuvos Vyčiams, Card Mundelein Knights of Coiumbus,
S.L.A. 228 Kuopai, Lithuanian Police Association, ir buvo Precinct
Captain of 15th Ward.
Kūnas bus pašarvotas šeštad., 5 vai. vak. Mažeikos-Evans kop
lyčioje. 6845 S. Western.
Laidotuvės įvyks pirmad., liepos 3 d. iš koplyčios 10 vai. ryto
bus atlydėtas į Svc. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už veiionies sieią. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sesuo, svainis, sūnėnai ir

dukterėčios.

Laid. direkt Evans ir Sūnūs, Tet

737-8600

brolienė, švogerk Ir khi gimines

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, Tel. 476-2345

Chicagoje šiemet išleidžia LKB Kronikos ketvirtą tomą
mių bei skaidraus dangaus ir ty- j lietuvių kalba, pirmą tomą ispanų ir pirmą tomą angių kalbo
ro oro.
mis, kurios bus plačiai paskleistos tų kalbų kraštuose. Jau ver
Pasinaudodami kaimynų iš Lie- čiamos Kronikos ir į prancūzų kalbą.
•>| iuvos Elenos ir Justino DirginLKB Kronikos 3 tomus lietuvių kalba išleido LKRg Rėmė
GŲ, kurie nesenai persikėlė į St.
jai,
bet
ne Religinė šalpa. Rėmėjams nustojus veikli, LKB Kro
Petersburg Beach, kvietimu, po
poros valandų jau sveikinomės nikos knygas leidžia LKB Kronikoms Leisti Sąjunga. Jos na
su mielais kaimynais Floridoj, riai aukoja metams ne mažiau kaip 5 doL, amžinieji nariai —
; tartum kitoj pasaulio daly: apel 100 dol. ir mecenatai — 1000 dol. Už visus gyvus ir mirusius
sinų ir greiffloruktų sodai, aukštos narius kasdien aukojamos šv. Mišios.
lieknos palmės ir žydinti medžiai.
Maloniai prašome visų lietuvių aukų LKB Kronikos kny
_ Atostogas pradėjome bičiulių
goms leisti, nes joms išleisti ir plačiai paskleisti reikia labai
Elenutės ir Justino nuoširdžioj
didelių sumų lėšų. Aukojusieji ne mažiau kaip 100 dol., bus Įra
Z globoj, naudodamiesi jų reziden
cija, skęstančia žieduotuose gėly šomi leidžiamose knygose.
nuose palmių pavėsy, vos keletą
Visiems aukotojams išduodami kvitai ir jų aukos atleidžia
metrų nuo tyro vandens. E. ir J. mos nuo federalinių mokesčių.
Dirginčiai anksčiau gyveno EliIšgirskime pagalbos šauksmą pavergtų ir persekiojamų
zabeth, Mass., bet, Justinui priar
mūsų
brolių ir sesių lietuvių pavergtoje Lietuvoje ir plačiai jį
tėjus pensijos amžiui, pardavė
skleiskime
laisvajame pasaulyje jų pačių žodžiais — LKB Kro
turėtus dvejus naimus ir persikė
lė į S t Petersburg Beach, nes abu nikos knygomis įvairiomis kalbomis, savo aukomis remdami jų
nemėgo šaltų žiemų. Čia greitai išleidimą.
susirado naujų bičiulių, susidarė
Aukas siųsti ir čekius rašyti šiuo vardu bei adresą: LKB
draugų ratelį ir jaučiasi tikrai
į Kronikoms Leisti Sąjunga, 6825 So. Talman Ave., Cbicago, DL
lakningi. Būdami taurūs lietu60629, USA.
-viai patriotai, įsijungė į lietuviš
LKB Kronikoms Leisti Sąjungos
ką veiklą, stambesnėmis aukomis
remdami visus lietuviškus užsiValdyba
- mojimus.
Sielodamasis dėl pavergtos tėZ vynės, Justinas pats ir kitus ragiZ na testamentuose dalį palikimo
Z skirti Tautos fondui, kad, Lietuvai
. atgavus laisvę, būtų jos atstatyZ mui įnašas.
Iš ryto jsu pajūry baltas smė
A. f A. JONAS POREMSKIS
lis tr švarus vanduo gaivinantis.
Bematant susirinko ir daugiau
Mūsų mylimas tėvas, uošvis ir senelis mirė 1978 m. birželio 23
d. ir buvo palaidotas birželio 28 d. Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
" tautiečių —prel. Balkūnas, dr.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
į Petrikas su žmona ir dukrele,
tarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.
į Prani askai, E. Grigaliūnienė.
Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireiliui, kuris atlaikė gedulingas
Vakare svečiavomės pas Eleną
pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį į kapines.
ir Antaną Bacevičius anksčiau
Dėkojame prel. O. Mozeriui ir kun. F. Kireiliui už maldas kop
lyčioje.
' ~ žinomus ciceriškius. Jie čia atsiNuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą.
| kėlė beveik prieš 10 metų ir tuDėkojame
visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių bei pareiškė mums
•' tėjo motelius "Mira-Mara" ant
toje liūdesio valandoje užuojautą.
" pat Gulfo kranto, bet, pasitaikius
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atski
2 gerai progai, biznį pardavę, nusirai neturime galimybės padėkoti.
r pirko didžiulę rezidenciją prie
Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Petrui Bieliūnui
~ pat vandens ir nutarė anksti pauž malonų patarnavimą.
- sitraukti pensijon, nes spėjo ateiVisiems, visiems nuoširdus dėkui
~thni apsirūpinti. E. ir A. Bacevir.Sai užaugę Nemuno pakrantėj
Duktė Catherine, žentas Benius Razgiai ir anūkai
Z—- Gelgaudišky, todėl ne nuos-'
tabu, kad abudu mėgsta žuvau
ti. Antanas turi keletą japoniškų
tinklų ir meistriškai moka juos
užmesti tiesiog nuo kranto. Nau
~
Mielam bendradarbiui
jai atvykusiems tautiečiams duo
da patarimus ir padeda čia įsi
CEZARIUI S U R D O K U I
kurti. Bacevičius aktyviai veikia
Lietuvos vyčių rr šaulių organiza
jo brangiai SESERIAI Lietuvoje mirus, reiškiame
cijose, stafnbiomis aukomis remia
*

^r.v*^:k.

Mylimam tėvui Lietuvoje mirus, LSS Vidurio
ra j. vadą

ZIGMĄ

JAUNIŲ.

SEIMĄ ir ARTIMUOSIUS nuoširdžiai užjaučiame.
Aušros Vartų Tuntas
Kernavės Tuntas
Nerijos Tuntas

EUDEIKIS
Pasaulio LB pirmininką

BRONIŲ

i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

N Al N Į ,

netekus mylimos MOTINOS Lietuvoje, nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime.
JAV LB Kultūros taryba

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
4 3 3 0 - 3 4 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mylimai ir brangiai motinai ir močiutei

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

A.

A.

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

Agnei Penkauskienei (Jucevičienei)
mirus,
nuoširdžiai užjaučiame dukterį BIRUTĘ ČYVIE-

PETKUS

NĘ su šeima, sūnus: VYTAUTE YUCIŲ su šeima

TĖVAS IR S Ū N U S

ir ALGĮ PENKAUSKg su šeima, gimines bei liū

MARQUETTE FUNERAL HOME

dinčius artimuosius.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2 5 3 3 W e s t 71 St., C h i c a g o

Marija ir Jurgis Apanaviciai
Marija ir Ignas Janavičiai
Marija ir Juozas Mikoniai
Aldona ir Viktoras Palūnai
Nijolė ir Vladas Palubinskai
Jadvyga ir Mečys Palūnai
Ona ir Vacys Račiūnai
Irena ir Albertas Šulinskai
Birute ir Jonas Vasariai
Ona ir Juozas žilioniai

1 4 1 0 S o . 50th Av., C i c e r o
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS

Cleveland, Ofcio
1978-VI-28 d.

3307 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S0N0S

A. f A.

Apolonija (Pauline) Budris
Pagal tėvus Catilius
Gyveno Chicago, Dknots, Mt. Greennood apyi.
Mirė birželio 30 d.. 1978, 6:20 vai. ryto, sulaukus 92 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pastirto dideliame nubudime sūnus Peter P. Jr., marti Esteile M.
Velionė buvo našlė a. a. Petro.
Kūnas bus pašarvotas sekmad. 2 vai. popiet Beverly Ridge kop
lyčioje, 10415 S. Kedzie Ave., Chicago.
Laidotuvės pirmad., liepos 3 d. a koplyčios 9 vai. ryto bus at
lydėta i Sv. Kristinos parapijos bažnyčia, kurioje 9:30 vai. įvyks
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į
Sv. Kazimiero lietuvių kapines
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sflnas tr marti
Laidotuvių direktorius James Meflce. Tel. 779-4411

2314 W. 23rd PLACE
2424 VV. 60th STREET
11029 Southvvest Highvvay, Palo* Hills, III.

Tel. Vlrginia 7-6672
Tel. REpublk 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1440 SO. 50th Ave.. CICERO, ILL.

Tel. OLytnpic 2-1003

•^;--—
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CHICAGOS ŽINIOS

**

X JAV LB Vld. Vakarę apy
BYLA DfiL ŠILDYMO
NACIAMS LEIDO
gardai PLB seime, vykstančia
me Toronte, Kanadoje atstovau
Iškelta byla
prieš Allstate
Teismas nusprendė, kad na
ja J. Ardys, Z. Grybinas, M.
Heating
Co.,
kuri
kaltinama
ciai turi teisę liepos 9 d. de
Jakaitis, B. Juodelis, V. Karaanmonstruoti Marąuette Parke be Chicagoje gavusi tūkstančius
i tas, dr. P. Kisielius, D. Kojelyužstato. Parkų distriktas šį dolerių iš įmonių už nereikalin
tė, K. Laukaitis, dr. A. Razma,
gus šildymo įrengimų taisy
sprendimą apeliuoja.
E. Sakadolskienė, V. Soliūnas ir j
mus.
jggjĮ
LEPINUKŲ
TERMINAS
R.
Soliūnaitė.
j
X "Draugas" Šiandien išeina
93 M. MUZIKAS
Nuotr. Z. Degučio
X "Draugo* banketui, kuris Chicagos jungtinis choras, diriguojamas muz B. Budriu no, rengiasi Dainų šventei
su kultūriniu priedu. Šeštadie
Chicagos automobilistai nuo
Buvęs muzikos
mokytojas
ni redakcija ir administracija ruošiamas rugsėjo 16 d. Jauni
liepos pirmos jau turi turėti
mo
centre,
po
10
bilietų
(po
pianistas
Charles
J.
Harris
Chi
dirbs iki 1 vai., pirmadienį dirbs
naujus miesto lipinukus.
Da
vieną
stalą)
paėmė
Vytautas
visą dieną. Liepos 4 d. — Ame
bar meras dar tą terminą pra cagoje, 5147 S. Dearborn, bir
Soliūnas,
sendraugių
ateitininkų
rikos Nepriklausomybės šventė
tęsė, bet nuo liepos 10 d. jau želio 18 d. davė religinių ir ki
centro
valdybos
pirmininkas,
ir
— nedarbo diena. Redakcija ir
gali būti pabaudos jų neturin tokių kūrinių koncertą. Nors
Anatolijus
Lakas,
Anglijos
jis jau yra 93 m. amžiaus, bet
administracija bus uždarytos.
tiems.
vo tautiečiams gausią duoklę.
Britanijos
lietuvių
klubo
pirmi
publika džiaugėsi jo tradicinė
J.
A.
VALSTYBĖSE
AUSTRALIJOJE
Liepos 4 d. "Draugas" neišeis.
— Dr.
Povilas Dambrava
PROGRAMA
PRIE
BANKO
ninkas.
Rengėjai
tiki,
kad
vimis melodijomis.
Liepos 3 d. išeis kaip paprastai,
— Leonas Pilipavičius, gyve- gražiai reiškiasi lietuvių visuo
— Dr. Audrius Ptiopiys, 26
soe
o po to išeis tik trečiadienį l i e - 1
lietuviškos organizacijos
Vidurdienį,
maždaug
nuo
m., buvo plačiai aprašytas nąs Adelaidėje, atšventė savo meniniame gyvenime ir spau
MERAS
paims
bent po vieną stalą. Bi
pos 5 d.
11:45
vai.
iki
2
vai.
p.
p.
prie
"Washington Star" dienraštyje 75 metų sukaktį. Sukaktuvi- doje.
A P I E PAVERGTUOSIUS
First National banko Chicagos
X Kun. Juozas A. Margis, lieto kaina — 25 doL
birželio 27 d. laidoje. Laikraš- j ninkas Lietuvoje reiškėsi kariChicagos meras Bilandic išlei
miesto centre yra muzikos, ba
MIC, Rosario Šv. Kazimiero pa- j X Inž. Algirdas Idika iš Sao tis pažymėjo, kad gerai baigęs nėję spaudoje, gyvendamas stoDIDŽ.
BRITANIJOJ
Paulo,
Brazilijos,
lankosi
JAV
do specialų atsišaukimą, kuria
leto ir kitokia programa.
rapijos klebonas ir Argentinos
mediciną dr. Plioplys, kurį lai- vykiose redagavo žinių biulete— Leamington Spa meno ga
ir
yra
apsistojęs
912
Fainvay
me primena, kad Chicaga lie
marijonų delegatas provincijos
ką domėjosi menu, bet dabar nius, Australijoje bendradar- lerijoje
suruoštoje
paveikslų
Dr.
Palatine,
HL
60067,
telef.
REIKIA
KRAUJO
pos 14—15 d. minės Pavergtų
kapituloje, pabuvęs kelias sa
vėl grįžtąs į medicinos pasaulį, biavo vietinėje spaudoje.
Da parodoje tarp daugelio anglų
991-9081.
Rugpiūčio
vidury
nu
vaites Chicagoje, aplankęs savo
1082 pantys kraujo birželio jų tautų dieną. Jis pažymi, kad
nes taip galėsiąs daugiau pade- bar yra netekęs abiejų kojų, menininkų dalyvavo ir mūsų
mato
grįžti
atgal
į
Sao
Paulo.
liepas 14 d. 4:30 vai. p. p. Dagimines ir draugus, birželio 30
ti sau ir visuomenei. Dr. Plio- jaučiasi vienišas.
tautietė Genovaitė Johnstonie- 29 d. sunaudotos Chicagos li ley aikštėje (prie rotušės) bus
Jo
adresas
Brazilijoje
yra
Rua
d. išvyko į Long Beach, Calif.,
— Brisbanėje pavergtų tautų nė. Parodą suruošė Coventrio goninėse, o gauta iš aukotojų
plyš mediciną baigė Chicagoje
I pradėtas minėjimas, o liepos 15
aplankyti savo senutę motiną Maestro Chiafacelli, 736. 01432 1975 metais. Yra "Draugui" pa eisena ruošiama liepos 16 dieną.
ir Warwicshire Menininkų drau - 825.
d. toj pat vietoj nuo 9 vai. r.
ir kitus šeimos narius. Ten pa — Sao Paulo, Brazil. Anksty- rašęs įdomių straipsnių apie dail. Dalyvaus ir lietuviai.
gija.
Lankytojai
galėjo
pama
vesnioje
žinutėje
paduotas
ap
12,000
D
O
L
IŠ
MADŲ
prasidės kalbos, meninė prograbus iki liepos 24 d., o po to
— Sydnėjaus ramovėnai lie tyti mūsų menininkės du kūri
sistojimo vietos adresas — na K. Čiurlionio parodas už Lietu
ma
gris atgal į Argentiną.
Moterų taryba įteikė čekj \ ' vidurdienį vėliavų paradas.
pos 16 d. ruošia Dariaus ir Gi nius: "River Leam" ir "Forest
vos ribų.
mo numeris yra neteisingas.
12,000
dol. Švč. Nazareto M. I M e r a s ^ P 0 8 1 4 ~ 1 5 d i e n a s s k e l "
x Kazys Bradūnas, "Draugo"
rėno žygio minėjimą.
of Arcachon", abu
paveikslai
X Janina Šalnienė, 111. Liet.
— Solistas Henrikas PaškeMarijos ligoninei. Tiek pinigų Į b i a Pavergtų tautų dienomis ir
kultūrinio
priedo redaktorius,
patys
brangiausi
parodoje.
gydytojų
moterų pagelbinio vičius, Santa Monica, Calf., maOKUP. LIETUVOJE
išvyko atostogų. Liepos mėne
moterys gavo iš madų parodos ragina čikagiečius atitinkamai
vieneto
pirmininkė,
užsisakė
fonaus
tembro
baritonas,
gegutai atžymėti.
sį kultūrinis priedas neišeis.
— Išleista knyga "Nemunas",
Chicagoje.
PAS LATVIUS
"Draugo"
bankete
vieną
stalą,
žės
20
d.
su
dideliu
pasisekiŠiandien "Draugas" išeina su
124 psl., 1500 egz. tiražu. Pa
— Latvių gimnazija Vakarų
niiiimmiiiiiimmmiiuiiimiiinmimmi
PERDAUG OZONO
kultūriniu priedu, o kitas kultū Taip pat vieną stalą paėmė su- m u atliko koncertinę progra- teikta duomenų apie šios upės
Vokietijoje
išleido
XXXIII
lai
organizuoti
Stasė
Semėnienė,
dalį
LB
San
Prancisco
apym0s
rinis priedas išeis tik rugpiūčio
geografinius ypatumus, hidrolo
M. A. Š I M K U S
Ketvirtadienį jau buvo 14-ta
dą ir brandos atestatus gavo 14
"Draugo"
moterų
skyriaus
relinkės metiniame baliuje. KarNOTARY F T B U C
5 dieną.
giją, ūkinę upės svarbą, apie. j a u n u o U l
INCOME TAX SERVICE
Aštuoni iš jų gavo diena, kai Chicagos ore perdaug
daktorė, ir Vnhelmina Lapie- tu su juo iš Los Angeles į San
1
x Joninės bus švenčiamos nė. kuri yra veikli įvairiose lie-1 Francisco jo dainoms akompa- pakrančių vietoves ir kai ku- brandos atestatus su teise įsto ozono. Silpnesnės širdies ir 4259 So. Maplewood, tel. 254-7450
riuos asmenis. Nurodyti turis
Lietuvio sodyboje šį sekmadie tuvių organizacijose.
Taip pat daromi VERTIMAI.
žmonėms
ti į universitetą ir į kitas aukš- j menkesnių plaučių
nuoti vyko pianistė Ona BaraGIMINIŲ iškvietimai, pildomi
tiniai maršrutai.
nį, nuo 2 vai. po pietų. Vado
saugotis
įtempto
tųjų mokslų įstaigas, o šeši ga- patariama
PILIETTBfiS PRAŠYMAI Ir
x Cecilija Janušauskienė, iš nauskienė. Šiuo metu solistas
vauja aktorius Alfas Brinką.
— Žemaičių kaimo kapelų vo
kitokia blankai.
pažymėjimus
gimnazijos i darbo.
llflilltltfllllllllllltllliitlllliiiiinililllllillii
Chicago, m., atnaujindama pre- ruošiasi Kleisti savo damų plok- ^ ^ b u y Q g u m o š t a
^ ^
Bus užkandis. Visi lauMamL
baigimo, vienus metus pasimo
numeratą atsiuntė 17 dolerių stelę.
DISKO AKTORIAUS
je. Buvo ir kapelų muzikos
kę abitūros
klasėje. Geriaux Paminklai prof. S. Kairiui ir auką ir tuo būdu dosniai pa
— Maldos diena, Buffalo, N varžybos.
PUSMEČIUI
. . _ šiai baigusiam Agriui Žeidakui
K. Bieliniui.
Dr. Jonas Valai rėmė savo dienraštį.
Ji skel Y., Lietuvių klubo prašomas,
Paramount bendrovė Park
Vilniaus universiteto 400i 5 ..
F
$97.00 Chicagoje
tis prof. S. Kairio ir K. Bieli biama "Draugo" Garbės pre- - . " - " » « * —
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Chicagoje, liepos
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nio paminklų komitetų vardu numeratore.
racijos Fraternitas Lataviensis 12 d. apklausinės kandidatus
Už paramą esa
Head paskelbė birželio 11 d. '• mota surasti ir sutvarkyti sekviečia lietuvišką
visuomenę me labai dėkingi.
piniginė premija, kurią kasmet operetei "Platinum", kuri
bus
maldos diena už kenčiančią Lie- nojo Vilniaus universiteto proC I e e t o Je
savo auka prisidėti prie pamin
gauna
sėkmingiausiai baigęs paversta filmu.
x Pranas Gaižutis, P. E.,
IeSkoma
pa
tuvos
K.
Bendriją.
Vyskupo
fesorių
kapai.
Aptiktas
ir
tvar(10/20/5/UM)
klų pastatymo. Aukas siųskite Oakville, Conn., aukojo 9 dole
gimnaziją mokinys.
Visi bai grindinio aktoriaus. Jis turi
Head
laiške,
kurį
pasiuntė
vikomas
prof.
Z.
Revkovskio
Pensininkam g auto apdrauda
vajaus komiteto pirm. Juozui rius. Labai ačiū.
gusieji buvo apdovanoti Dau- sugebėti šokti.
šiems
klebonams,
rašoma:
"Bir(1807—1893).
pirmosios
pašau
i
Amžius 62 iki 80 m.
Skorubskui, 1634 S. 50th Ave.,
, guvos Vanagų organizacijos ir
_
* • ^
X Dr. Jonas Gliaudelis, šių želio 13—15 d. sukanka 37 me- {lyje tikimybių teorijos katedros į . xCicero, D. 60650. čekius rašy
!. BACEVIČIUS — 778-2233
. . |.:_ .. .
"^
. .
I privačių
asmenų atsiųstomis
kite: Prof. S. Kairys and K K e  metų "Draugo" romano mecena tai nuo pirmųjų masinių trėmi-: įkūrėjo kapas Rasų kapinėse knygomis. Nuo tėvų giminių
8455 So. Kedzie Avenue
tas, Joninių proga buvo didelio mų Lietuvos civilių į Sibiro dar- ; Prižiūrimas Turgeliuose palai- j
linis Memorial Committee.
— Amerika daug Įsiskolinusi pa
ir
draugų
abiturientai gavo
būrio draugų pasveikintas bir-Įbo stovyklas. Dera mums šia|doto buvusio rektoriaus S. Ma
(pr.)
daug gėlių. Išleistuvių šventėje kavimo pramonei. Dėl modernaus
želio 24 d. Dr. J. Gliaudelis šiuo proga maldoje prisimint mūsų levskio
(1759—1832)
kapas.
įpakavimo pirmą kartą istorijoje
TAISO
X OLYMPIA rašomosios maš. lie metu gyvena Oak Lawn, DL, brolius ir seseris Kristuje, mal- Surasti kapai profesorių: M. Pe- buvo atvykę mokinių tėvai net valgomųjų produktų krepšys pa
iš JAV, buvę abiturientai ir gamina du krepšius makulatūros.
tuvišku raidynu visuose modeliuose
SKALBIMO Ot DŽIOVINIMO
Ir elektrinės gaunamos Chicagoje: dėlto ir jo draugai jį galėjo as daujant Dievo, kad tiems, ku- ; linskio-Pelkos (1785—1848) ka- šiaip latviai, ( t ) .
MASINAS, ŠALDYTUVUS
The Cotnedy CVnter
rie dar šiandien neturi laisvės, pas Bernardinų kapinėse, mate"DRAUGAS", 4545 W. 63rd St, vaka meniškai pasveikinti.
Kreiptis į Hermaną DeckJ
rais pas A Daugirdą tel. 478-7399 ir
Jis suteiktų ištvermės bei vil-|matiko T. Žickio (1763—1839)
Tel 585-0824 po 5 v. •.
X R. Ražauskienė, Dearborn
tiesiai iš SPARTA, sav J. L Giedrai
Kalba lietuviškai
ties". Atskirame laiške Buffalo j kapas Rasų kapinėse. Nustatyti*. 10 Bany Dr, E. NORTHPORT, Hts., Mich., parėmė savo dien
Klubo pirm. dr. Algirdui Gam- ta astronomo P.
Slavinskio
N. Y 11711 fsk.1
raštį auka. Dėkui.
ziukui, vyskupas Head rašo: i (1795—1881) palaidojimo vieta
X Aukų "Draugui" atsiuntė:
Turtu Chloacoa mieato Mdtmą.
X Kelionei { Vilnių rugpiūčio
"Aš turiu vilties, kad vieną die- \ Rukainių kapinėse, deja, kapas
Dirbu ir ntmlastjr. Dirbu freltat ga
4
dol.
—
Alg.
Daugirdas,
1
dol.
rantuotai b? aaUnliical.
22 d. informacijai bei registruo
ną šie vyrai, moterys bei vai-' nebeišlikęs.
Kraštotyrininkai
—
Helen
Zaksas.
Dėkojame.
E L E K T R O S
tis prašome
kreiptis į Marių
kučiai galės džiaugtis tikra lais- ieško ir daugiau žymių žmonių
IVEDIMAT — PATAISYMAI
X
Vytautas
Rukuiža,
Chica
Kiela, 6557 S. Talman Ave,,
ve, kuria turėtų pasižymėt mū- kapų.
4S58 S. WaakteMw A ve. 927-S5M
Chicago, UI. 60629, telef. (312) go, UI., nuoširdus skaitytojas, sų gyvenimas, kaip Viešpaties į — Šv. Jono bažnyčioje VT1KLAUDIJUS PUMPUTIS
H » M M » M M M » » I « » t j > « >'>'»!
-%
787-1717.
(pr.). atsiuntė auką. Dėkojame.
Jėzaus broliai ir seserys ir vie- niuje šiuo metu įrengiamas se
X Po penkis dolerius auko
nosos knygos muziejus.
X NAMAMS PIRKTI PA jo: Kazys ir Antanina Atkočai- no Dievo vaikai".
SKOLOS duodamos mažais mė čiai iš Clevelando ir Antanas
VEKECUELOJ
Lietuvių evangelikų Tėviškės choras, kurta iivyko į Torontą dalyvauti Dainų
nesiniais ^mokėjimais ir priei Petronis iš Grant, Mich. Dėko
X B. R. Racevičius, St. Cašventėje.
Nuotr. Z. Degučio
— Kun. Nikodemas Saldukas,
namais nuošimčiais.
jame.
therines, Kanadoje, prie pre- SDB, vienas žymiausių lietuvių
Mutual Pederal Savings, 2212
numera
t ° s mokesčio pridėjo 12 visuomenininkų
x S. Kudirkos Larrv Eichel
Kolumbijoje,
West Cermak Road — Telef.
(Town of Lake)
doleriu
"For Those Stffl at M " , kny- į
, įuką^ Mielam rėmėjui . ^ ^ V enecueloje ir kurį laiDVIEJŲ
LATVIŲ
MENO
DARBŲ
PARODA
VI 7-7747
(«tu
j esame labai dėkingi
Dalo namus iš lanko ir iš vi
ga anglų kalba gaunama y
ką pavadavo kapelioną kun.
x Juozas F. Gribauskasv šv. netių - Gifts International par
X Vladas Žukauskas, Des Antaną Perkumą.
Pasaulio latvių dainos šven džia Gontlande. Jos gamta su daus. Darbas garantuotas.
Antano taupymo ir skolinimo duotuvėje, 2501 W. 71 S t , Chi Plaines, Dl, atsiuntė
7 dol.
— Vladas Mažeika* veiklus tės metu Gotlando saloje buvo teikusi jam neišsemiamą jkvė>
b-vės vedėjas, 1447 S. 49 Court, cago, m. 60629. Kaina $7.95 auką. Ačiū.
Venecuelos U e t . Bendruomenės sujuosto ir latvių menininkų pimą jo Irūriniams atvaizduoti
Skambinti 927-91OT
Cicero, TU., maloniai praneša, (užsakant paštu pridėt 504).
Gotlando
gamtą,
uolas,
kelius,
Niklavo
ir
Lario
Strunkių
paOjj. darbuotojas, išrinktas atstovu į
kad dabar galima pasidėti 1,000
(sk.). I X \lktorija Sakalienė.
veikslų paroda. Niklavs Strun- kurie veda į Baltijos jūrą.
PLB seimą.
dol. ar daugiau 8 metų taupy
cago. ŪL, dažnai paremia savo
X Asmenys, norintieji vykti
— Mirė a a. Regina Jarmo- kė su šeima buvo tarpe tų paParodoje buvo išstatyta apie
mo certifikatais ir už tai bus
Australijon su Grandinėles eks-, Mėnraštį. Ir dabar, atnaujin- 1 ^ 0 ^ į i g a r n e t ė lituanistinių bė5*ėUli> *»^e paliko degančią , 100 paveikslų, tapytų aliejiniais
mokama 8% dividendų.
lie
^ ^
^
kursi ja gruodžio mėn. 20 d., pra-' dama prenumeratą, paliko 7 do- mokyklų mokytoja ir lietuvių "tėvynę, pasnnnkc, laisve švedų j
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens
tuvaitės
tarnautojos maloniai
šomi kreiptis j Aleksandrą Sa- lerius. Dėkojame.
'janimo auklėtoja, atidavusi sa- žemėje, ir iš nedidelio žvejo lai- U e 8 t e c m i i k a šildytuvų specialistai. Virtuvės h*
patarnaus kiekvienam atsilan
vo 1944 m. lapkričio mėn išlivonios kabinetai. Keramikos ir kt
gieoę raštu — 1620 Curry Drikiusiam. Už indėlį galėsite pa
Abiejų menininkų paveikslų plytelės.
Glaus bloekt. Smkoa
po Herrviko žvejų uoste.
ve. Lyndhurst, Ohio 44124 arba
sirinkti nemokamai gražią do
vamzdžiai
išvalomi
elektra. Gaparoda latvių dainų šventės
telefonu 216 — 442-8674 (vaka
Niklavs Strunkė sukūrė savo
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto
vana,
(pr.).
metu Visbyje buvo žymus įna
rai*),
(pr.).
arba po 5 vai. vakaro.
nepamirštamą pabėgėlių
pa
šas į latvių tautinės kultūros
X Atostogų sezonas Gintaro
veikslų
ciklą,
jis
dažnai
sugrįž
x Akiniai siuntimui { Lietu
SERAPINAS — 696-2900
A. T.
vasarvietėje ant Michigan eže
davo i Gotlandą, pasakiškąjį lobyną.
v ą Kreipkitės j V. Karosaitę.
ro kranto Union Pier, Mich.. jau
Hanzos miestą — Visbį. Jį žavi
Optical Studio, 7061 S. Washteprasidėjo. Kviečiame atvykti ir
Visbio sena miesto architektū
naw Ave., Chicago, Dl. 60629.
pasidžiaugti visais vasaros ma
ra su mūro sienomis, vienuoly
Tel. 778-6766.
(sk.)
lonumais Dėl informacijų ir re
nai ir bažnyčių griuvėsiai iš
zervacijų skambint tel. 616 —
iiniiiiitiiiiiiiiiiuiiiiiiu
senų praėjusių šimtmečių
469-8298 arba rašyti: Gintaras,
Laris Strunkė (gim. 1931)
15860 Lake Sbore Road, Union
baigęs
Karališkąją Meno akade
Pier, Mich. 49129.
(sk.).
Atlieka įvairius namo ir buto remontus. Dengiame ir taisome
miją Švedijoje, su savais kūri
I Kūdikiam! ir vaikam*
stogus
— Apkalame namo sienas — "siding*' — Izoliuojame. DaX Albinas Kurkull*. akcijų
niais parodose įsigijęs meno
rūbų
krautuve
*ome
—
Dedame rtnas, nutekamuosius vamzdžius — "Tuckpointbrokeris, dirbąs *u Rodman A
kritikų gerus atsiliepimus ir jo
ing" — percementuojame mūrą. Atliekame visus cemento darbus.
B e m h t w , I n c . patarnauja ak I
1237 S. M z l t Av«. i
Taisome porčius: Dedame naujus stulpus, laiptus, grindis. Pats
darbai yra Moderniojo meno
cijų bonu, fondų bei kitų verty
savininkas apskaičiuoja nemokamai.
Tel. 436-4184
B. Pakšto ragelių kvartetas dalyvauja Dainų šventėje. B. Pakštas dalyvavo muziejaus galerijoje, Stockholbių pirkime ir pardavime. Susi
SttV. 8taa« BauvrtH*"*
E kaip choristas 1924 m. pirmojoj Dainų šventėj Kaune. Iš kairės: Balys Pakš me.
S K A M B I N K I T BET KADA
domėję skambinkite 977-7916.
tas, Rūta Pakstaite, uaiys Pakštas, jr., Vincas Vaitkevičius. Nuotraukoje
Laris Strinkė vasaras praleiNuotr. P. Matotės
(ak.) •inMiiiiifiiiiMHiiiiMMiiiiiinitiiiMinintT trūksta KJCOS uapKuies.
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$73.00
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PARAPIJOS CHORAS CHKflGO

1

IJETUVIS
DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

STASYS SAKINIS

PLU MBING

I STASĖS FASKIONS j

DUTCHMEN CONTRACTORS, INC,
2501 W. Bryi Mawr Afmut
TEL. 878-5682 aifca 7694)514

