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Moralinis ultimatumas
TSRS vyriausybei
Žmoniškumui ištikimas žmo
gus ar tauta į kitą, jai neagresy
vią tautą ar jos narius žvelgia be
jokios neapykantos. Dar daugiau
— jei kuris žmogus ar tauta yra
kokiy nors jėgy įstumtas į betei
siškumo būklę, jis kaupia visas pa
stangas, kad iš šios nenormalios,
iš vargo ar pusiau vargo būklės
kitą išvaduotų. Nacistine ideolo
gija besivadovaujantis žmogus ar
tauta į kitą tautą ar jos narius
nuolatos žvelgia taip, kaip viena
plėšri gyvūnų rūšis žvelgia i ki
tą gyvūnų rūšį — su zoologine
neapykanta. Štai kodėl nacizmas
ir žmoniškumas — dvi nesutaiko
mos priešingybės. Nacistinei ide
ologijai ištikimas žmogus ar tau
ta negali pakęsti net tokios
“skriaudos”, jei bent viena kaimy
ninė gyventojy skaičiumi mažes
nė tauta yra ne jos vergijoje ar
nėra tapusi bent jos vasalu, ir mo
raliu dalyku laiko tik tai, ką duo
da šiurkščios, bukos fizinės jė
gos pergalė prieš kitą tautą ar jos
narį.
Vykdydami planingos agresijos
aktus prieš žmoniy ir tauty pa
grindines teises, prieš taiką, prieš
milijardų žmonių laisvę kaip ir
prieš žmoniškumą bendrai, na
cistai savo veiklą iš vienos pusės
nuolatos
kruopščiai
dangsto
skambiais šūkiais, šmaikščiomis
frazėmis bei saldžiais pažadais, o
iš kitos pusės — be perstojo varo

VVashlngtonns. — JAV vy
riausybės nutarimas parduoti
Saudi Arabijai modernių oro
gynybos ginklų jau sukėlė gin
čus Kongrese. Vienas energin
giausių šio sumanymo prieši
ninkų yra Oregono senatorius
Bob Packwood, respublikonas.
Jis pasakė spaudai, kad Saudi
Arabija jau seniai galėjo įsi
jungti į Artimųjų Rytų taikos
procesą, tačiau to nepadarė, bet
nutraukė santykius su Egiptu
ir vadovauja arabų šalių boiko
tui prieš prezidentą Sadatą,
Saudi Arabija finansuoja ir Pa
lestinos Laisvinimo Organizaci
ją, pridėjo senatorius, kuris ra
gina Senato kolegas atmesti vy
riausybės planą, kol Saudi Ara
bija neparodys pasauliui, kad ji
tikrai siekia teisingos taikos.

Berlynas. — Rytų Vokietijos
komunistų partijos vadas Erich
Honecker tarėsi su Vakarų Vo
kietijos pasiuntiniu Rytų Berly
ne Klaus Boelling. Spėliojama,
kad pasitarimai liečia numato
mą Honeckerio susitikimą su V.
Vokietijos kancleriu Helmutu
Schmidtu, kuris su Honeokeriu
dar nėra turėjęs formalios kon
ferencijos, nors jiems teko susi
tikti įvairiuose tarptautiniuose su

važiavimuose.

Gandolfo.

n

Ypatingai sunkia nacizmo for
ma sirgo jau carinės Rusijos va
dovaujantieji sluoksniai bei dide
lė rūsy tautos dalis. Tiktai to dė
ka Rusijai, vienintelei iš Europos
šaliy, pavyko ilgiausiai išsaugoti
baudžiavą ir kitas vergijos formas.
Carinė Rusija ne veltui buvo va
dinama tautų kalėjimu. Jokioje
kitoje Europos šalyje 19 a. pabai
goje nebuvo tokios tautinės prie
spaudos kaip čia. Šioje didžiulėje
vergijos pagrindais tvarkomoje
imperijoje virš 100 nerusiškų tau
tų buvo išnaudojamos ekonomiš
kai, sistematingai buvo persekio
jamos jy tautinės kultūros, religi
jos, kalba. Jokioje kitoje Europos
valstybėje nebuvo rodoma tiek
neapykantos ir paniekos “kita
taučiams”, t. y. nerusiškoms tau
toms. Niekur kitur tautos nebuvo
kultūriškai taip nuo pasaulio izo
liuojamos — kaip čia.

(Bus daugiau)

GYVENA INVALIDŲ?

Senatorius prieš
ginklų pardavimų

Lenkijos katalikų primo Glempo žodžiai
Varšuva. — Apie 300 tūkstan
Arkivyskupas Glemp kvietė
čių maldininkų iš visos Lenkijos lenkų tautą įrodyti savo gerą va
buvo susirinkę Čenstakavo Dievo lią, ištisą rugsėjo mėnesį išlaiky
Motinos šventovėje Švenčiausios ti ramybę visame krašte. Kvietė
Mergelės Marijos — Lenkijos glo krašto valdžią pagerbti žmogaus
bejos šventės proga. Pagrin asmens orumą, jo neliečiamas
dinėm pamaldom vadovavo Kro teises, ypač jo teisę į laisvę, pir
kuvos arkivyskupas kardinolas moj eilėj į religinę laisvę; visus
Macharskis, su kuriuo Sv. Mišias kvietė laikytis susitarimų, kurie
koncelebravo 30 vyskupų ir keli buvo pasirašyti lygiai prieš me
šimtai kunigų. Pamaldų metu tus, praėjusių metų rugpiūčio 31
kalbėjo naujasis Lenkijos primas dieną. Tikinčiuosius ragino susi
Varšuvos arkivyskupas
Josef telkti maldoje, nes dabartinėje
Glemp. “Visi sąžiningi lenkai ge padėtyje Lenkijai ypač yra reika
rai žino, pažymėjo arkivysku linga Dievo pagalba.
pas, kad susidariusią krizę ga
lima nugalėti tiktai darbu. Bet iš
Egiptas pritaria
kitos pusės, darbininkas turi ma
tyti savo darbo vaisius. Tik tada
savo prezidentui
jis bus pasirengęs negailėti pa
Kairas. — Egipto vyriausy
stangų, bus pasirengęs priimti kai bė paskelbė, kad tautinis refe
nų pakėlimą ir, reikalui esant, rendumas 99.45 nuoš. patvirti
aukotis Tėvynės labui”.
no prezidento Sadato “procedū
ras ir principus”, kertant smūgį
Sovietai gamina
prieš vyriausybę išėjusiom reli
ginėm grupėm ir politinėm par
cheminius ginklus
tijom. Kaip žinoma, praėjusią
VVashingtonas — ‘ ‘Boston Glo savaitę buvo uždaryti 7 laikraš
bė” žiniomis, Amerikos vyriau čiai, suimti 1,636 žmonės. Bal
sybė jau turi rimtų Įrodymų, savime dalyvavo 92 nuoš. turin
kad Sovietų Sąjunga naudoja čių balsavimo teisę.
cheminius ginklus ne tik Afga
Kaire policija lazdomis ir aša
nistane, bet davė tų ginklų Viet- rinėmis dujomis turėjo išardyti
namui, kuris panaudoja juos kelias piktas demonstracijas,
Laose ir Kambodijoje. Žinios daugiausia fundamentalistų mu
apie geltonus miltelius, kuriuos sulmonų, kurie, daužydami par
lėktuvai ir malūnsparniai iš duotuvių langus, šūkavo “Ala
barsto ant priešo kaimų jau se chas yra didis”.
niai pasiekia Vakarus, tačiau
Egipto vyriausybė laikinai už
nebuvo įmanoma gauti tvirtes darė Amerikos ABC televizijos
nių įrodymų. Pagaliau, didesnį biurą Kaire. Vienas korespon
kiekį tų geltonų dulkių Tailan- dentas buvo ištremtas už netei
dijos kareivių dalinys užtiko singus reportažus, už Egipto
Kambodijoje. Laboratorijose bu gyvenimo vaizdų iškraipymą.
vo nustatyta, kad tai nuodingi Kaip žinoma, reporteris Harper
“trichoteone” miltai, kurie juos palygino Sadatą su buv. Irano
įkvėpusiems žmonėms sužaloja šachu.
organus, prasideda vidinis krau
Pradės spausdinti
javimas ir žmogus miršta dideliose skausmuose. Tie milteliai
“pigesnį” dolerį
esą žiauresni už nervų dujas,
Washingtonas. — Amerikos do
be to, jie gan lengvai pagami
nami ir pigūs, juos galima ne lerio vertė nukrito ir banknotų
sunkiai išlaikyti ilgesnį laiką pa spausdinimo biuras pasiūlė vy
riausybei pakeisti dolerio spausdi
prastuose sandėliuose.
Sovietų Sąjunga yra pasirašiu nimo būdą, taupant pinigus. Pa
si 1972 m. konvenciją ir paža lyginus su dolerio verte 1967 m.,
dėjusi tokių cheminių ginklų jis dabar vertas 36 centus. Pini
nevartoti ir negaminti, o jau tu gų padirbėjai jau seniai nutarė,
rimus — sunaikinti. Vyriausy kad dolerio padirbinėti “neapsi
bė planuoja, surinkusi tvirtus moka”. Jie, paprastai nespausdi
įrodymus, kreiptis į Jungtines na ir penkių dolerių banknotų,
Tautas, kurios jau yra pasiun- pradėdami nuo 20 dol.
Jei dolerius bus imta spausdin
tusios specialistus į Tailandiją
ti
paprastu fotostatiniu būdu, bus
patikrinti žinių apie įvykius
kasmet
sutaupoma tarp 3 ir 5 mil.
Kambodijoje.
dolerių, pareiškė graviravimo
biuro planavimo viršininkas Pe
Austrijoje auga
ter Daly. Kol kas susilaikoma
pabėgėlių skaičius
nuo 5 iki 10 dol. spausdinimo fo
tostatiniu
būdu, nes sutaupyti pi
Austrijoje pastoviai auga len
nigai
“
nepadengtų
” padirbimo ri
kų pabėgėlių skaičius. Austrų
zikos.
valdžios įstaigų suteiktomis ži
niomis, vien liepos mėnesį Aus
Pabėgo tuneliu
trijoje politinio prieglobsčio pa
Vakarų Vokietijos pasienio
siprašė keturi tūkstančiai Len
sargyba praneša, kad dviem Ry
kijos piliečių, tai dvigubai dau
tų Vokietijos jaunuoliam —
giau negu birželio mėnesį. Iš
įvairių komunistų valdomų Ry 17-kos ir 18-kos metų amžiaus
— pasisekė pabėgti į Vakarų
tų Europos kraštų į Austriją
Vokietiją požeminiu tuneliu, kuliepos mėnesį pabėgo iš viso 17
tūkstančių žmonių.
Pabėgėlių r jie patys išsikasė apie 70-ties
centimetrų gilumoje miške ne
aprūpinimas sukelia Austrijai
toli Kasselio.
nemažų problemų, todėl austrų
vyriausybė paprašė tarptautinių
KALENDORIUS
organizacijų pagalbos.
Rugsėjo 14 d.: Matemas, Notburga, Eisvinas, Asta.
— Argentinos užsienio reikalų
Rugsėjo 15 d.; Nikodemas
ministeris Oscar Camillion buvo Melitina, Vismantas, Nautinga.
priimtas popiežiaus Jono Pau
Saulė teka 6:27, leidžiasi 7:06.
liaus II-jo ir tarėsi apie teritorinį
ORAS
ginčą su Čile. Pasimatymas įvyko
Saulėta, temperatūra dieną
popiežiaus vasaros viloje Castel

plačią klastingų veiksmų, grasi
nimo,. šantažo, šmeižto mora
linio nuginklavimo kompaniją,
šaltųjų ir karštųjų kary vedimo
sekciją. Nors nacizmas yra kraštutiniausia žmogiškojo nekultū
ringumo forma, tačiau tikrieji,
labiausiai agresyvūs imperialis
tai visada lieka ištikimi tik šiai
ideologijos rūšiai, tik šiai iš vi
sų labiausiai reakcinei pasaulė
žiūrai.

KIEK PASAULYJE
New Yorkas. —Pagal naujau
sius statistinius duomenis, apie
dešimt procentų visų pasaulio gy
ventojų yra paliesti fizinio ar pro
tinio invalidumo. Apskaičiuoja
ma, kad dabartiniu metu chro
niškų ligonių —invalidų skaičius
pasaulyje siekia 450 milijonų, ku
rių tarpe yra 136 milijonai vai
ky, turinčių mažiau negu 15-ka
metų amžiaus. 80 procentų pa
saulio invalidų gyvena ūkiniai be
sivystančiuose kraštuose. Prie in
validų skaičiaus pridedant dar jy
artimuosius, slaugytojus, globė
jus, apskaičiuojama, kad invali
dumo problema vienokiu ar kito
kiu būdu paliečia apie 25-kis pro
centus pasaulio gyventojų. Jung-
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tinių Tauty Organizacija, paskel
busi šiuos metus Tarptautiniais
Invalidų Metais, siekia atkreipti
pasaulio viešosios nuomonės dė
mesį į invalidų problemos apim
tį, drauge kviesdama imtis veiks
mingesnių priemonių
kovoje
prieš invalidumą
sukeliančias
priežastis.

Sovietų “liaudis”
smerkia “Solidarumų”
Maskva. — Sovietų televizija
pradėjo skelbti žinias apie ma
sinius darbininkų susirinkimus,
kurie pasmerkia Lenkijos “Soli
darumą”. Mitinguose priimtose
rezoliucijose, atsišaukimuose į
lenkus darbininkus smerkiami
socializmo priešai, kurie pykina
ir provokuoja sovietų darbinin
kiją. Televizijoje jau parodyti
vaizdai iš tokių susirinkimų Le
ningrade, Maskvoje.
Maskvos mitingas savo pa
reiškime skelbia susirūpinimą
Lenkijos likimu. Tas rūpestis
dar padidėjęs po “Solidarumo"
kongreso. Leningrade priimtas
šūkis: “Gėda “Solidarumo” pro
vokatoriams!” Pareiškimas klau
sia lenkų: “Jūs tik pagalvokite
ir paklauskite savęs: ar jfis
šiandien geriau gyvenate, ar tu
rite ant stalo daugiau maisto,
ar jūsų butai šiltesni po tų visų
"Solidarumo" veiksmų ir taria
mo susirūpinimo jūsų reika
lais?”
Stebėtojai mano, kad šitokie
sovietų valdžios organizuojami
“liaudies mitingai” gali reikšti,
jog Kremlius jau nutarė įsikišti
į Lenkijos laisvėjimą.

Prancūzijos prezidentas Francois Mitterrand atvyko j Lpndoną pasitarti su Britanijos premjere Margaret Thatcher.
Tai pirmasis judviejų oficialus susitikimas. Bus svarstomi Vakarų-Rytų santykiai, Europos Rinkos problemos ir kiti
klausimai.

Popiežiaus žodis
už teisingą taiką
Roma. — Susitikdamas su 15
tūkstančių maldininkų iš dauge
lio pasaulio kraštų, praėjusį sek
madienio vidudienį popiežius Jo
nas Paulius II viso pasaulio tau
tas bei vyriausybes ragino nu
traukti branduolinio ginklavimo
si varžybas, kurios veda pasaulį į
visuotinį susinaikinimą. Sv. Tė
vas priminė, kad prieš 42-jus me
tus rugsėjo 1 dieną kilęs antrasis
pasaulinis karas buvo kaip tik to
kių ginklavimosi varžybų vaisius...
Pirmųjų atominių bombų sunai
kinti Nagasaki ir Hirošimos mies
tai yra rūstus įspėjimas visom
tautom, visom ideologijom ir sis
temom, visom valstybėm ir gink
luotom pajėgom, kad reikia su
stabdyti ginklavimosi varžybas ir
dėti visas pastangas, kad visom
pasaulio tautom būtų užtikrinta
teisinga taika. Bažnyčia panau
doja visą savo įtaką, visas savo in
stitucijas auklėdama žmoniją
teisingai taikai. Bažnyčia nuolat
meldžiasi už taiką. Maldą už tai
ką Bažnyčia kartoja ikielkvienose Sv. Mišiose tarp “Tėve mūsų”
maldos ir Komunijos.

Sprogimai Irane

Savąjį taikos kvietimą Sv. Tė
vas pakartojo šešiomis įvairio
mis kalbomis, sveikindamas at
skirų tautų maldininkų grupes.
Maldininkų trinioje- ir šį kartą
buvo keletas lietuvių.

Salvadoro kairieji
tikisi paramos
New Yorkas. —'Amerikoje lan
kosi Salvadoro kairiųjų jėgų po
litinis vadas Guillermo Manuel
Ungo. Jis yra Demokratinio Re
voliucijos Fronto pirmininkas. Jo
ryšiai su Vakarų Europos social
demokratų partijomis yra seni ir
tvirti.
Ungo pasakė koresponden
tams, kad Salvadore nei kairio
sios jėgos, nei vyriausybė neturi
vilčių laimėti, todėl reikėtų sės
ti prie derybų stalo. Prancūzijai ir
Meksikai paskelbus diplomatinį
kairiųjų jėgų pripažinimą, pana
šią poziciją greit užims daugiau
valstybių: Olandija, Belgija, Ju
goslavija ir keli Skandinavijos
kraštai. Salvadoro kairiosios jė
gos jau yra gavusios finansinės
paramos iš Vak. Vokietijos ir
Austrijos socialdemokratų, pasa
kė Ungo. Amerika irgi turėtų pa
tikrinti savo pozicijas ir siekti
derybų keliu išspfęsti Salvadoro
padėtį, nes karinis sprendimas
neįmanomas.

Teheranas. — Irane vėl žuvo
aukštas islamo revoliucijos vei
kėjas. Pirmą kartą šiame civi
liniame kare pasirodė savižudystės elementas. Tabrizo mie
ste jaunas vyras priėjo prie
maldoms vadovavusio imamo as
Lenkijoje pabrango
meninio atstovo toje provincijo
je ajatolos Madanio ir susprog
duonos kainos
dino prie diržo pririštą granatą.
Žuvo jis pats, ajatola buvo sun
Varšuva. — Lenkijos darbi
kiai sužeistas ir mirė ligoninėje, ninkų „Solidarumui“ švenčiant
žuvo dar šeši arčiau stovėję savo įsisteigimo metines, Lenkijo
je nuo rugsėjo 1 d. įsigaliojo
žmonės, 12 buvo sužeistų.
Ajatola Khomeinis tuoj pa naujos maisto produktų kainos.
skyrė Tabrizui kitą savo atsto Duona kainuoja triskart dau
giau, miltai pabrango dvigubai.
vą, ajatolą Mashkinį. Žuvęs
Stebėtojai nurodo, kad praeityje
ajatola {Madani buvo laikomas
maisto kainų pabrangimas visa
svarbiu dvasiškiu, labai geru
da sukeldavo riaušes, neramu
kalbėtoju. Sakoma, kad jam pa
mus. Sį kartą lenkai, nors ir ne
vyko nustumti į šalį nuosaikųjį
pritardami naujoms
kainoms,
dvasiškį, daug šalininkų turėju
priima jas kaip neišvengiamą
sį ajatolą Shariatmadarį, kuris blogybę. Kai kurie ekonomistai
dabar gyvena atsiskyręs, izo tvirtina, kad Lenkiją į ekonomi
liuotas Quamo mieste.
nę katastrofą ir atvedė Giereko
Penktadienį buvo pakeistas valdžios baimė pakelti nerealis
Revoliucinės gvardijos viršinin tiškai žemas kai kurių maisto
kas. Naujasis Mohsen Rezaei produktų kainas. Vyriausybė iš
esąs artimas naujojo premjero leido milijonus zlotų subsidijoms,
draugas.
kad tik lenkai būtų ramūs.

TRUMPAI
1$ VISUR
— Senatas penktadienį vien
balsiai patvirtino algų pakėli
mus karinių jėgų nariams. Pa
kėlimai siekia tarp 7 ir 22 nuoš.
Didžiausius algų padidinimus
gaus puskarininkiai, seržantai,
kurių daugiausia trūksta kari
niuose daliniuose.
— Švietimo departamentas
paskelbė, jog sustabdomos lėšos
Chicagos juodųjų organizacijai
PUSH, kuriai vadovauja rev.
Jesse Jackson. Jis gaudavo
825,000 dol. jauniems juodiems
studentams skatinti. Iš kitų de
partamentų ši organizacija irgi
gaudavo lėšų, viso apie 5.6 mil.
dol. Blogiausia, kad organizaci
ja neleido federalinėms įstai
goms patikrinti, kur tie pinigai
eina.
— Arizonos teisme, kur teisia
mas Richard Kleindienst, buvęs
valstybės prokuroras, jis prisi
pažino gavęs 125,000 dol. už sa
vo patarnavimus ir ryšius su
Tymsterių unijos prezidentu.
— Žemės ūkio departamentas
paskelbė, kad šiemet bus labai
geras žemės riešutų derlius ir
laukiama jų atpigimo.
— Baltieji Rūmai užsakė porcelano lėkščių ir kitų indų kom
plektą, kuris kainuoja 209,508
dol. Ponia Nancy Reagan pa
reiškė spaudai, kad Baltiesiems
Rūmams labai reikia naujų in
dų.
Paskutinis prezidentas,
praplėtęs indų kolekciją, buvo
prez. Trumanas 1961 m. Indai
bus perkami ne federalinės vy
riausybės lėšomis, bet iš Baltųjų
Rūmų istorinės draugijos su
rinktų lėšų.
— Paryžiuje paskelbta, kad
bendroje su sovietais kosmonau
tais erdvės kelionėje skristi pa
rinktas prancūzas lakūnas pulk.
Įeit. Jean Loup Ghretien, 41 m.

Vokietijų ryšiai

75 L, naktį 60 1.
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Medžiagą siųsti: J. Šoliūnui
4545 W. 63 Str., Chicago, III., 60629

PASISAKYMAS „VIENDRAUGIŲ“
REIKALU
Gerbiamieji!
Noriu pasisakyti dėl
vadinamų „viendraugių“ lietu
viškon bendruomenėn grąži
nimo plano.
Mano manymu, reiktų
stengtis lietuviškon bendruo
menėn grąžinti ne tik jaunus
viengungius, bet lygiai ir vedu
sius, net ir sukūrusius mišrias
Seimas. Dėl to „viendraugių“
terminas netinka. Toks ter
minas ir nereikalingas, nes jis
tą grupę išskirtų iš bendros
visuomenės, uždėtų tam tikrą
antsDąuda.
Netikslu būtų sudaryti
atskiras tokių
atitrūkusių
jaunų lietuvių grupes su jų
komitetais ir atskira veikla.
Norime juos grąžinti, prijung
ti, o ne išskirti, kad ir organi
zuotai. Be to, nuo lietuviškos
visuomenės atskilusį lietuvį
nepasieksi nei skelbimais
viešose vietose, nei per laikraš
čių skiltis. Jis nebūtų atskilęs,
jeigu lankytųsi lietuvių rengi
niuose ir skaitytų lietuvišką
spaudą. Mažesnėse lietuvių
gyvenamose vietovėse tokio
mis priemonėmis iš viso nebū
tų galima pasinaudoti.
Visose gyvenimo srityse,
visų problemų sprendimuose
asmeniškas kontaktas yra pats
geriausias. Ir šiuo atveju toks

kontaktas būtų pats tiksliau
sias ir sėkmingiausias. Dau
giausiai šioje srityje galėtų
padaryti Lietuvių Jaunimo
sąjunga, nes jaunam žmogui
tik jaunas žmogus gali turėti
didesnės įtakos. Reiktų suda
ryti planus skyriuose ir tokius
atitrūkusius jaunus lietuvius
asmeniškai pakviesti įvairiais
atvejais dalyvauti tam tikra
me renginyje ar subuvime, o
geriausia, prašyti jo pagalbos,
nurodant konkretų darbą ar
uždavinį. Po kelių tokių užda
vinių atlikimo, tas jaunas
žmogus pajus konkretaus dar
bo prasmę, jame atgims lietu
viški jausmai ir bendruome
ninė pareiga.
Kaip tokius asmeniškus
santykius užmegsti, ar kurie
asmenys turėtų tai pradėti,
reiktų kiekvienam atvejui
suplanuoti, numatyti pažįsta
mas ar svetimas tam asmeniui
turėtų daugiau įtakos, vyras ar
mergina. Visada reiktų išeiti iš
tos prielaidos, kad: „tu esi
mums labai reikalingas, o ne
mes tau; mes prašom tavo
pagalbos“. Užmegstą ryšį
toliau puoselėjant, tokiems
naujiems
bendruomenininkams reikia sudaryti sąlygas,
kad jie jaustųsi tose grupėse
patogiai ir reikalingi.

Los Angeles Šv. Kazimiero par. Lietuvių dienoje susitiko. Iš
kairės: A. Skirius — žurnalo “Lietuvių Dienos” leidėjas, teis.
K. Motušis, S. MotuŠienė, pianistė R. Apeikytė, sol. V. Zaunienė, B. Skirienė ir kun. dr. V. Bartuška.
nuot. L. Briedžio

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE

DEŠIMTTŪKSTANTINE JE Lakevvood parką, kur susiMINIOJE
rinkę anų vargingų angliakasių vaikaičiai ir provaikai
Sekmadienis, rugpjūčio 16 čiai švęsti savosios tradicinės
diena. Vakar vakare tiek vieti Lietuvių dienos. Nors dar tik 1
nius, tiek ir suvažiavusius iš vai. p.p. — oficialaus šventės
kitur į Pennsylvanijos anglia atidarymo laikas, tačiau milži
kasių Lietuvą atšvęsti 67-sios niškame parke automobilių jau
Lietuvių dienos buvo sujau masės. Užsimoki dolerį, nepai
dinęs lietus, nes jau nebe pirmi sant, kiek žmonių automobi
metai, kai tas nelauktas „sve lyje yra, gauni bilietėlį su lietu
čias“ daug žalos padaro višku užrašu „Sveikas“ ir tada
tenykščių lietuvių didžiajai ieškokis vietos, kur savo „žir
metinei šventei. Tačiau šian gą“ pastatyti. Man kiek geriau,
dien rytą padangė išsigiedri- nes -valdžios tarnautojo
nusi ir pasirodžiusi saulutė pažymėjimas suteikia ir privi
tarsi siunčia dangaus palaimą legijų.
šiam, gal ir ne taip turtingam,
Tų žmonių, žmonelių masės.
bet gerų nuoširdžių žmonių Kiek tūkstančių jų čia yra,
apgyventam kampeliui.
kasgi suskaitys. Bet tikrai
Kadangi daugumoje vietos daug. Aplinkui girdisi anglų
lietuvių bažnyčių Mišios buvo kalba, tačiau moterys, vyrai,
atlaikytos iš vakaro, tad žmo jaunimas pasipuošę tautinių
nės šimtais ir tūkstančiais į spalvų juostelėmis, įvairiais
Lakevvood parką netoli lietu kaspinais, sagėmis. Tai vis
vių apgyvento Tamaųuos mies ženklai, kad jie yra lietuvių kil
telio, kur stovi nauja liet. Šv. mės, daugumas moka Lietuvos
Petro ir Povilo bažnyčia, himną, valgo dešras su kopūs
važiuoja jau nuo pat ryto. tais ir kugelį, ir, jei kiek lietu
Mano bendrakeleiviai dar nori viškai kalba, tai atsako, kad
pamatyti senąsias anglies „mamė“ taip kalbėti išmo
kasyklas, kai kurias senąsias kiusi, bet dabar ji jau mirusi.
lietuvių salas toje srityje. Tad Ne vienas pasigiria; kad buvo į
pirmiausia ir važiuojam Lietuvą nuvažiavęs. Įdomi ta
J.D. Ashlando miestelio link, už 5-6 žmonių masė Pennsylvanijos
mylių nuo Frackvillės.
angliakasių dabartinėje Lietu
Ashland miestelis, nors ja voje.
me lietuvių parapijos ir nėra,
Pats oficialiųjų iškilmių cent
Five Holy Martyrs Church, išsistatęs labai gražiam gamto ras didelėje salėje po stogu,
VALGYKLOS
4327 S. Richmond Avė., tel. 247- vaizdyje. Kelias vingiuoja pro talpinančioje apie porą tūks
PENSININKAMS
9647.
aukštus kalnus, kurie žaliu tančių žmonių. Bet kol nueini į
St. Nicholas of Tolentine mūru iškilę į aukštumą. O čia, salę, dar praeini pro eiles
Pateikiame sąrašą vietovių,
kuriose pensininkams (Senior Church, 3721 W. 62nd St., tel. po kelio posūkio, giliam slėny prekystalių: tai visokie lietu
Citizen) ir nedarbingiems 735-0772.
pats miestelis. Šalia jo ir Pio vių tautodailės ir gintaro dirbi
Back of the Yards, 1458 W. neer buvusios kasyklos, ati niai, knygos anglų kalba apie
miesto gyventojams yra įsteig
tos valgyklos, kuriose penkias 51st St., tel. 847-9453.
darytos turistams. Sumokėjęs Lietuvą, iš Lietuvos atvežti
dienas savaitėje duodami
Southwest Multipurpose vieną kitą dolerį ir aprengtas dailininkų paveikslai. Visko,
nebrangūs karšti pietūs. Šis Center, 6117 S. Kedzie Avė., tel. specialiais drabužiais, saugo ko tik nori, čia rasi. Gal labiau
sąrašas liečia Chicagos piet 476-8700.
jančiais nuo juodų dulkių ir siai apstotas ir didžiausią
vakariuose gyvenančius.
vandens, sėdi į trijų vagonų dėmesį patraukia Gintaro
Sacred Heart Church, 7020 S.
Jeigu kas norėtų gauti
traukinėlį, kuriuo siaurais labi Karoso prekystalis su lietu
daugiau informacijų, galima Aberdeen Avė., tel. 846-4353.
rintais veža į klaikią, juodą viška bakūže ir eile kitų dir
Major Robert Lawrence
kreiptis tel. 476-8700.
gilumą. Turistų daug, vago binių. Ir lietuviškos duonos čia
Apartments,
655 W. 64th St.,
Primenama, kad pietums
nėliai sausakimšai užpildyti. gausi, tik, žinoma, dvigubai
gauti reikia rezervuoti vietą, tel. 874-4666.
Nors temperatūra šiandien brangiau užmokėjęs.
Yale Apartments, 6401 S.
paskambinant nurodytu vieto
lauke apie 90 laipsnių, tačiau,
Taigi, tikra lietuviška mugė
vės telefonu. Pietų laikas atski Yale Avenue, tel. 651-3076.
kasyklų labirintais nuriedėjus toji Pennsylvanijos Lietuvių
Zion Hill M. B. Church, 1460
rose valgyklose kiek svyruoja,
giliau, temperatūra jau tik 52 diena. Salėje pirmose eilėse
bet daugiausia yra tarp 11 vai. W. 78th St., tel. 723-9862.
laisniai. Tokia ji čia visą laiką apylinkės lietuvių parapijų kle
Sertoma Club, 4343 W. 83rd
ryto iki 1 vai. p.p.
būna pavasario, vasaros ir bonai (nustebau pamatęs bent
St., tel. 585-3040.
rudens
mėnesiais. O kai lauke penkis labai jaunus veidus jų
Pietvakarių centras
Mt. Greenwood Salvation Ar6117 S. Kedzie Avė. — 476- my, 11355 S. Central Park Avė., būna nulis ar mažiau, ji čia, tarpe), seselės vienuolės, kurių
kasyklų gilumoje, nenukrenta ne viena užkalbinta gražiai
8700
tel. 881-9377.
žemiau 42 laipsnių.
kalbėjo lietuviškai, apylinkės
Brainerd
Center,
8700
S.
LaSt. Martin’s Church, 5838 S.
Mielas skaitytojau, jei nori politikieriai. Milžiniškos Lietu
flin
St.,
tel
233-5857.
Princeton Avė., tel. 667-9647.
pats įsitikinti, kokiose sąlygose vių dienos oficialią programą
St. Daniel the Prophet
Benton Community Settledirbo pirmieji lietuviai ateiviai praveda Atracito rajono
ment, 3052 S. Gratten Avė., tel. Church, 5330 S. Nashville Avė.,
angliakasiai, įsteigę tiek savų Lietuvos Vyčių kuopos pirmi
tel. 229-9620.
927-6420.
parapijų,
mokyklų, organizaci ninkė Elzė Kosmisky, invo
Ada Park, 11250 S. Ada
Our Lady of Good Counsel
jų,
leidę
knygas
bei laikraščius kaciją kalba reto judrumo
Church, 3528 S. Hermitage Aven., 238-5255.
ir
savo
aukomis
nuoširdžiai Frackvillės lietuvių parapijos
Julia Gay Memorial Church,
Avė., tel. 847-9453.
rėmę laisvam gyvenimui prisi klebonas kun. Alg. Bartkus.
St. Gali Church, 5511 S. 1701 W. Garfield Blvd., tai. 436- kėlusią Lietuvą, atvažiuok į Meninę programą' atlieka
2078.
Sawyer Avė., tel. 925-6842.
Ashlandą, nusileisk į Pioneer vietos vaikučiai, susibūrę į
kasyklų gilumą ir pats savo „Marijos varpelių“ ratelį, ku
akimis įsitikinsi. O po 45 minu riam vadovauja vietos lietu
čių gan slegiančios kelionės vėl vaitės Tessie Balutis, Ona Sikoiškilęs į žemės paviršių ir ra ir Rita Shevokas, jauna,
pamatęs saulę . bei žalumą, graži blondinė ir New Phila
nueik į čia pat įrengtą nauju delphijos, čia rašantį gerokai
tėlį muziejų, kuriame atspindi „apkapojusi“ už kai kuriuos,
anglies kasyklų ir angliakasių pasak jos, netikslumus albume
gyvenimas. Tave žiauriai „Pennsylvanijos angliakasių
sukrės fotografija, kurioje Lietuva“, kur esą nebuvo dera:
pamatysi keliasdešimt užmuš mai įvertinta lietuvių tautinė
tų angliakasių karstų, suri veikla. Kągi, su gražia, jauna
kiuotų vienoje apylinkės katali blondine nesimušiau, tačiau
kų didelėje Bažnyčioje. Tave mane giliai sujaudino jos rūpi
sukrės ir kiti vaizdai.
nimasis lietuviškais reikalais.
O dabar, porą valandų
Į Pennsylvanijos Lietuvių
praleidę
Ashlando
miestelyje,
dienas
meninės programos
Japonijos susisiekimo reikmenų bendrovės prez. T. Tojo žaidžia su
nauju greitkeliu skubam į atlikti yra kviečiami ir svečiai
savo padirbtomis miniatiūrinėmis prekėmis.

iš kitur. Šiemet ją gražiai
paįvairino iš Philadelphijos
atvykusi taut. šokių grupė
„Aušrinė“, vadovaujama E.
Radžiaus ir „Apreiškimo"
kvartetas iš Brooklyno. Labai
malonų įspūdį padarė vietos
lietuvių
„Žarijos“
Choras,
vadovaujamas
„Draugo“
bendradarbio Stasio Vaičai
čio. „Žarijos“ choro sudai
nuota daina „Lietuva brangi“
netrukus radijo bangomis
nuskambėjo į Lietuvą.
Lietuvos laisvės kovotojas
Vladas Šakalys, prabilęs
dešimttūkstantinei miniai, nes
jo anglų kalba pasakytus žo
džius garsintuvai sklaidė po
visą didžiulį parką, kvietė visus
gausiai jungtis dėl sovietų
kalinamo Amerikos piliečio
Vytauto Skuodžio išlais
vinimo. Jo taiklūs, jaudinan
tys žodžiai giliai paveikė milži
nišką minią. Prie parašų
rinkimo peticijai nuo pat ryto
darbavosi iš Scrantono atva
žiavę tenykštės LB apylinkės
naujosios valdybos pirminin
kas Vytautas Petrauskas su
žmona ir kiti. Per visą dieną
buvo surinkta šimtai, gal ir
tūkstančiai parašų, daugybė
lapų. Galima drąsiai teigti, kad
67-sios Pennsylvanijos Lietu
vių dienos pagrindinis akcen
tas šiemet buvo skirtas Vytau
tui Skuodžiui, ir Vlado Šakalio
pakvietimas
pagrindiniu
kalbėtoju tiek išvakarėse, tiek
pačioje Lietuvių dienoje buvo
išmintingas bei taiklus
sprendimas.
Ta pačia proga reikia pabrėž
ti, kad plačios veiklos ėmėsi
naujai išrinkta LB Scrantono
apyl. valdyba, kurią dabar
sudaro pirmininkas V. Petraus
kas, D. Krivickienė, J. Vincent
ir seselė Virginija Vyteli.
Lietuvių dieną švęsti
baigėme jau privačiai: pas
svetingąjį Mazevillės liet.
Aušros Vartų parapijos kle
boną kun. Matą Jarąšūną,
tikrai draugiškos širdies Aukš
taitijos sūnų. Iš mielo klebono
daug ką patyriau apie šių dienų
Pennsylvanijos
angliakasių
Lietuvos būklę. Platesnius
įspūdžius ta tema, redakto
riaus Br. Nainio paprašytas,
skelbsiu „Pasaulio lietuvyje“.

VL.R.

“THE ECONOMIST”
APIE PABALTIJĮ
Londone leidžiamas savai
tinis žurnalas “The Economist” rugpiūčio 29 laidoje iš
spausdino straipsnį apie
Pabaltijį. Paminėta, kad Vil
niuje aktyviai veikia disiden
tai, leidžiama pogrindinė spau
da. Teigiama, kad katalikų
bažnyčia, kaip Lenkijoje, yra
tautinio solidarumo šaltinis.
Daugiausia rašoma apie Lat
viją. Anksčiau tai buvo skai
toma viena turtingiausių So
vietų Sąjungos sričių, bet dabar
ir Latvijoje maisto prduotuvės
tuščios. Daug latvių savait
galiais važiuoja net į Šiaulius
pirkti dešrų; kiti nenueina į tar
nybas, o stovi kelias valandas
eilėse prie maisto parduotuvių.
Maisto trūkumui mažinti,
valdžia pradėjo skatinti priva
čią žemdirbystę, iš kurios jau
dabar ateina 30% respublikos
maisto. Tačiau šie privatūs ūki
ninkai augina ne bulves, kaip
tikėtasi, o gėles. Vieną tulpę ar
rožę galima parduoti už 3 dole
rius.
Toliau “The Economist” ko
respondentas rašo, kad pra
deda atgyti nacionalizmas,
ypač jaunimo tarpe. Daugelis,
pvz., nevengia nešioti marški
nių su anglišku užrašu: “Latvian power”. Antirusiškumas
pasireiškia sovietinių pamink
lų naikinimu, rusų apmušimu.
Valdžia jaučia šią neapy
kantą ir atkakliai pabrėžia
“tarybinį broliškumą”. Tačiau
neseniai įvykusiame Latvijos
komunistų partijos centro ko
miteto posėdyje vienas daly
vis atvirai papeikė kitą už prakalbas
rusų
kalba.
Korespondentas baigia straips
nį klausdamas, ar tai ateities
rodiklis?
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Advokatų Draugija

VALDEMARAS BYLAITIS

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS

IR

VINCAS BRIZGYS

Telef. — 837-1285
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

Teisių daktarai

Ofisu:

2458 W. 69th St., Chicago, III.

700 North Michigan. Saite 409
Valandos p&gal susitarimą

Visi tel. 778-8000

Valandos pagal susitarimą

Tel ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. K. G. BALUKAS

DR. P. KISIELIUS

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero

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

Priima ligonius pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS

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

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

DR. PETER T. BRAZIS

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 7Ist Street

3200

W

81st Street

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p.p
vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ofiso tel RE 7 1168: rezid. 239 2919
Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

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

DR. EDMUND E. CIARA

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos

OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street
Tel. - GR 6-2400

2454 VVest 71st Street

Vai pagal susitarimą: pirmad ir ketv. 1 4 ir (71-mos ir Campbell Avė. kampas)
7 9: antrad ir penkt 10 4 šeštad 10-3 vai Vai pirmad . antrad . ketvirtad ir penktad
3 iki 7 v p p Tik susitarus
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067

Ofs. 742 0255

DR. E. DECKYS

Namų 584-5527

Dr. ALGIS PAULIUS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road

ORTOPEDINĖS LIGOS — CHIRURGIJA
1185 Dundee Avė.
Elgin, III. 60120

Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą

Tel. 372-5222, 236-6575

DR, A. B. GLEVECKAS

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisai:
111 NO VVABASH AVĖ

Tel - BE 3-5893

Specialybė Akių ligos
3907 VVest 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. — 582-0221

DR. L. D. PETREIKIS

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

DANTŲ GYDYTOJA

J 0 K S A

8104 S. Roberts Road

VAIKŲ LIGOS

1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė.
Tel. 563-0700

6441 S. Pulaski Rd.

Valandos pagal susitarimą

valandos pagal susitarimą
Ofs PO 7 6000, Rez. GA 3 7278

DR. FRANK PLECKAS

DR. A. JENKINS

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2618
71st St. — Tel 737-5149

Valandos pagal susitarimą

W

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS

DR. K. A. JUČAS

INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA

, ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos DaRal susitarimą

2656

Įstaigos ir buto tel. 652-1381

Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195

Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. TUMASONIS

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero. III.
Kasdien 10-12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
2659

W

59 St., Chicago
476-2112

Vai pagal susitarimą Pirm., antr., treč
ketv 10 iki 6 vai. Šeštad 10 iki 1 vai.

W. 63rd Street
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kariauti prieš partizanus, jeigu dažniausia nevedusios studen gimimų skaičius supramo barakų, išsimėčiusių be jokio statybos, tiek aprūpinimas Rychenerio straipsnį apie
net reiktų pulti svetimą kraštą tės, darbininkės, gyvenančios nintose, su išaugusiais mies plano ir tvarkos po buvusio gyventojų butais buvo tik ant Baltijos valstybes. Autorius
— Angolą. Bet tas klausimas iš bendrabučiuose ir sukimš tais, slaviškose ir Pabaltijo miesto rajoną. Tokios gyven popieriaus. Tiesa, iš tolo atkreipė dėmesį į sovietų
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platinamą leidinį, kuriuo
moralinės vertybės buvo su kad apsisaugotų nuo šalčio.
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Ar gali kilti karas tik dėl Pie ypač pabrėžiamas pavojus, labai gausūs, ir Azijos musul medžio gabalų, apdengtos panašūs, kaip tie Tūlos mieste, tautos laisva valia pasirin
tų Afrikos išpuolių prieš An kuris gresia motinoms, daran monų respublikose, kur šeimos banguota skarda. Dalis Tūlos į kuriuos „Trud“ patarė žiūrėti kusios sovietinę santvarką ir
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golą, klausimą stato anglų žur čioms abortą pirmą kartą. Iš branduoliai yra labai stiprūs ir gyventojų prisiglaudusi tik iš tolo...
gąnalistas S. Geyeck, kartu tyrimų, padarytų sovietinėje abortai labai reti. Tose respub sugriautų namų išlikusiuose
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Pietų Afrika nėra tokia svarbi 7.500 moterų, nutraukusių nėš augina po 8 - 10 vaikų. Toks bendras Tūlos miesto vaizdas. sovietinių šeimų nariams, jei ir bėjimą, kad sovietų leidiniai
Gaunasi keistas vaizdas, kai yra vidaus įrengimų, padėtis laiko Vakarų Europos skaity
Europai ar Amerikai. Bet gali tumą pirmą kartą, 20 procentų demografinis nelygumas iš
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bos Angolai, P. Afrikos par ligas, o 604 moterys, t.y. 8 pro net ir militarinio pobūdžio metasi į akis daugiaaukščiai vad. nakvynių namų, kokių drįsta skleisti aiškų melą.
tizanams, dėl savo patarėjų centai, tapo visiškai ne pavojus. Statistiniai pramaty- pastatai — „milžiniškos tuš yra Vakarų didmiesčiuose Visiškai nutylimas Stalinolaikymo Etiopijoje ir kituose vaisingom. Spauda, pateik mai sako, kad šio amžiaus gale čios dėžės“, be gyventojų, kaip vargšams ir valkatoms pri Hitlerio paktas; 1940 m. vasa
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tokių galimumų daryti įtaką vi kio ištekėjusios moterys, kaip
jimo laisvė ir kad nebrukama
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nepajėgia
pakeisti Vakarų
dar vis siekia geresnio gyveni šeimos priedai, stoka vietos
demokratinių
valstybių
mo, nes jį jau geriau kaip Afri vaikų darželiuose ir labai di
nusistatymo
Baltijos
kraštų
kos tauteles supranta.
delis skaičius skyrybų. Ap
atžvilgiu.
Tos
valstybės
dar ir
Įkliuvimas Afganistane So skaičiuojama, kad tik pirmai
šiandien
teisiškai
nepri

vietų Sąjungai duoda gerą pa siais vedybų metais jau
pažįsta
Baltijos
valstybių
40
procentų
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Š. Amerikos Kankinių šventovėje kun. K. Pūgeviėius vadovauja Kryžiaus keliams.
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įkliuvimas tolimoje Afrikoje.
Dėl to jų žingsniai tokie atsar
— Mes čia, Amerikos aruoduose, Lietuvai sėklą je, — pasakė tėvas.
gūs, ir jie ten naudojasi dau
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Antanaitis smalsiai stebėjo tėvo ir sūnaus
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dialogą.
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paruoštą granatą.
P.S.
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sistemoje prisiaugino išprususių diplomuotų žmonių. „Suliko“. Tikros lietuviškos asmenybės, kurie imtų
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Tėvas pakėlė alaus dėžutę dar aukščiau ir
liais ir idiotais.
— Aš, — kietai atsakė sūnus.
— Rikantų dinastijos atstovas tarybinėje puoto
Kun. M. Krupavičius paskelbė:
(Bus daugiau;

pavadino „Trud“. Bet kodėl
SOVIETŲ SĄJUNGOS VALDŽIOS RŪPESČIAI jas
tuose sovietinės pažangos „rū

JUODASIS
KONTINENTAS
Kol Afrika buvo išdalinta
svetimų, labiau civilizuotų
valstybių kolonijomis, didelių
neramumų ten nebuvo, o apie
mažus nesklandumus, vietines
kovas mažai kas žinojo. Bet
atėjo laikas, kai pajudėjo visos
kolonijos, viena po kitos išsilaisvindamos arba gaudamos
nepriklausomybės iš kolonis
tų, kurie jau nebesitikėjo tuos
kraštus su prakutusiais ir
mokslo gavusiais žmonėmis ra
miai toliau valdyti ir išnaudo
ti. Afrikoje atsirado daug nau
jų valstybių, dirbtiniu būdu
susikūrusių valstybinius apa
ratus pagal ankstyvesniųjų
kolonizatorių nubrėžtas ribas
ir žmonių padalinimą. Ne tau
tybė jungė į valstybes, bet eko
nominis ir karinis susiorganizavimas, kuris skriaudė kitas
kiltis ar gentis, laisvai reikšdamąsias savo tarpe. Prisimin
tinos tiktai kovos belgų Kongo
ir Kinšasos įsikūrusioje vals
tybėje.
Skirtingai pradėjo valdytis,
kai įsigalėjo patys savo vals
tybėse. Demokratijos jie nesu
prato ir dar jai nebuvo priaugę.
Rinkimai tebuvo tik apgaulė
beraščiams ir nežinantiems,
kokia partija ko siekia. Dik
tatoriais pasidarydavo tie, ku
rie greičiausiai pajėgė susior
ganizuoti karių, nors ir
piratiniu pagrindu, ginklų ir
pavergti komunikacijos prie
mones. Vienur tie diktatoriai
vertė vieni kitus, kitur stojo
nauji, leisdami buvusiems dik
tatoriams pabėgti, dar kitur bu
vo tokios žmonių skerdynės,
kaip Nigerijoje ir Biafroje, kad
per dešimtmetį, kaip rašo da
bartiniai anglų naujosios is
torijos rašytojai, buvo išžu
dyta daugiau, negu per visus
kolonizacijos laikus. Europie
čiai grobė tik Afrikos turtus, o
patys afrikiečiai reikalavo
kraujo aukų iš savo pačių gy
ventojų. Tai ir buvo didžioji
Afrikos tragedija, laisvės tra
giškas kelias į necivilizuotus
kraštus.
Pastaruoju metu dalyj'e Afri
kos, ypač kraštuose, kur buvo
istoriškų tradicijų ir tikėjimo
vieningumo, pajėgta sulipdyti
valstybes. Bet daugumas dar
nežino, kas yra jo tėvynė, kam
jis turi tarnauti kitiems ir ko
dėl jis negali toliau gyventi sa
vo primityviu gyvenimu. Tai
išnaudoja dabartiniai diktato
riai, pasikvietę komunistinius
patarėjus.
*

Sena Etiopijos valstybė griu
vo visiškai į kitą kraštutinu
mą, kai keli avantiūristai, turė
dami pagalbą ginklais ir
patarėjais, įvedė komunistinę
valdžią. Bet Etiopija nebūtų pa
vojinga, nes ji yra kitos rasės ir
skirtingos praeities. Pavojų čia
sudaro komunizmo mašina, tu
rinti Etiopijoje savo bazes, Ku
bos ar pačių sovietų tvarko
mas, iš kurių eksportuojamas
komunizmas į juodąjį kon
tinentą. Nepavojingi ir arabiš
ki kraštai, turį savo sistemas ir
pusantro tūkstančio metų
mahometoniškas
tradicijas,
išskyrus neprotingo, bet ambi
cingo Libijos valdovo kraštą.
Iš čia taip pat eina pagalba ko
vojantiems sukilėliams, ypač
tiems, kurie neša raudonąją vė
liavą, nors jos sąmoningai ir
nepažįsta. Ir buvo likusios tik
dvi mišrių — baltų ir juodų —
salos, būtent Rodezija ir Pietų
Afrika. Rodezija po ilgų kovų
susitaikė su likimu — vakarie

Tauta, kalba, tautinė kultūra
yra Dievo plane įrašyta, tėvy
nės meilė — prigimties ir Dievo
įsakyta. Tad kas kėsinasi prieš
Dievo valią ir jo įsakymus šioj
srityj, yra šventvagis. Dar dau
giau, savo kalbos ir tautinės
kultūros stabdytojai ir naikin

ATOLAS KORALŲ SALA

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 14 d.

žmonių atstovas- Tačiau dvari parsidavęs tokiems viliojantiems
ninkai juo apsivylė. J- Bielinis, ga pažadams ir išduotų jį rusų žan
vęs suvažiavime žodį, savo griež rams- Tiesa, jis daug sykių bu
ta kalba išbarė dvarininkus, iš vo patekęs į žandarų pinkles, bet
kritikavo jų darbus ir pareiškė, savo apsukrumu ir ypatingu su
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By
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exist under Moscow’s rule.
kaip tik išspausdino, tai to žemė haisus. Todėl jį, tą Lietuvos revoliucionierius, valstiečių švie
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65. DEŠIMTOJI PRADALGE. Literatūros metraštis. Red.
K Barėnas. 482 psl. 1980 m............................................... $12.80
66.
siems. Paruošė K. Barėnas. 558 psl. 1957 m.
$11.00
56. NEMUNAS TEKA PER ATLANTA, Novelės
Vytautas Alantas. 264 psl. Kaina..................................$4.40
57. TOLIMŲ KRAŠTŲ MIRA J. Ava Sandargienė. 342
1psl. 1976.
Knina
.........
$7.40

PABDAVIMU1

FOR SALE — Living and dining rm. IŠNUOM. kambarys vyresnio amž. as
setą, 25 inch color TV Console, Air
meniui. Galima naudotis virtuve ir ki
Conditioner — 10,000 BTU.
tais patogumais. 7225 S. Washtenaw
CALL 227-4839

Aveu

Užsimokėsite — gavę sąskaitą.
laikykite.

Šį sąrašą išsikiipkite ir pasi

arba 470-8724

HELP WANTED — VYRAI
lllllllllllllllllllllllllllilllll||||||||||||||||,|||

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

REIKALINGAS JAUNAS VYRAS
SANDELIO DARBAMS
6 valandas per dieną, 3 ar 4 dienas
per savaitę.
Skambint iki 4-os valandos popiet

MIGLINAS TV

TEL.

5 9 7 - 7 2 0 0

2346 VV. 69 St, teL 776-1486
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUIUIII

SEAL ESTATE

PACKAGE EYPRESS AGENCY
MAIUJA NORE1K1EN8

Malonu bus praleisti vasarų ir žie
mos savaitgalius 4-rių miegamu pu.
slau iŠ rąstų name, Michiana, Michi
gan. 8 kamb. ir sieteliais uždaryta ve
randa yra erdvi vieta jums ir jūsų Sei
mai. Svečiams priimti puiki vieta, nes
25 p. salionas atsidaro į 19x9 pėdų
dėnj.
Pusinių lentų sienos, miega
mieji su balkonu. Akmenų židinys,
geros kokybės baldai, tai keletą pui
kių ypatybių. Medžių pilnas kiemas
daro Sj namą pilnai vertą jo $115.000
kaina.

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Labai pageidaujamo* geros rOAlea
prekes. Maistas 1£ Europos sandelių
2(108 W. IlSth St., Chicago, III. 00829

Tel. 925-2787
iiiiiihiiiiiiiiiiimiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiniiii

PLUMBING
Licensed, Bonded, Insured

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės ir vonios kabinetai Keramikos ir ;
Taip pat Įskaitoma 40 pėdų paplūkt. plytelės. Glass blocks. Sinkos dimio sklypas.
vamzdžiai išvalomi elektra, { automa
Skambinkite dabar Carlson Real
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
Estate susitarimui pamatyti.
savo pavardę ir telefoną.

CARLSON REAL

SERAPINAS — 636-2960

ESTATE

3100 Lake Shore Drive

111(111111111,111,III,III,HUlUUUtUUUlUlilIlI

Michigan City, Ind. 48360

TEL. 219—872-1432

M OV I N G

Arti 73-čios Ir Campbell 2-jų butų
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
medinis.
Didelis kiemas. Tik $38,500.
dimai ir pilna apdrauda.
kitus daiktus. Ir iš toli miesto leiMarųuette Parko apyl. liuksusinis 12
Priimame MASTER CHARGE ir VISA butų. Parduotas.
Arti 89-os Ir RockwelL Mūrinis 2-jų
Telef. — WA 5-8063

butų. Parduotas.

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
Ir klius kraštus
NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,

Brighton Parke mūr. 3-jų butų ir
krautuvė. Parduotas.
Dar turime pirkėjų Ir gerų namų
Investavimui

Skambinkit teL 436-7878

Chicago, UL 90032, tel. 927-5980

ŠIMAITIS

iiiiiiiiiiiiiiiiiii„i,iiiiii|||l|l,|,|l|llll,llll||

Insurance — Income Taz
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
NOTARY PUBLIC
<259 S. Maplewood, tel. 254-7450

Taip pa, daromi VERTIMAI
GIMINIU i&kvietimal, pildomi
rn.IRTTBRS PRAŠYMAI “
kilo ta blankai.

""įimfTTnnnniiiniiiiiiuiiujii,minimu

REALTY

2951 W«rt 63rd Street

M. A. ŠIMKUS

Apylinkėje 87-os ir Kedzie — 6 kamb.
(3 mieg.) mūr. bungalovv. Centrinis oro
vėsinimas. Karstu vand. apSildymas.
Apie $55,500.
Telef. — 778-7975

VALOME

mnnninnmnnnii,iiii,iii(iiiiii,iiiiiiiiiii
BUTŲ NUOMAVIMAS

Plauname ir vaškuojame
visų rūlių grindie.

Draudimas —- VaJdymmm
Namų pirkimas — Pardavimas

KILIMUS IR BALDUS
BUBNYS
...Te-1.~~.R£7-5168

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

NAMŲ APŠILDYMAS
įstatau naujus pečius ir vandens Šil
dytuvus. ISvalau ir pakeičiu alyvinius
pečius j gazinius.

ALBIN BANYS, Telef. <47-8805

BELL REALTORS
J.

BACEVIČIUS

6529 S. Kedzie Avė. — 778-2238
MIIIIIIII, IIIIIIIIIIIIIIIIUIIHIIIIIIIUIIIMIMI,

72-ra ir Albany — 5 kamb. mūr. Georgian. $53,500.
72-ra ir Richmond — 2 Seimų mūro
namas. $72,000.
45-ta Ir Richmond — 2 butų po 3 mie
gamus. $68,900.
40-ta
Ir Montgomery — 15 metų senu
Apdraustas perkraustymas
mo. 2 Seimų. $85,000.
{vairių atstumų
59-ta Ir Washtenaw — 21 metų senu
mo — 2 Seimų po 3 mieg. $89,900.
Tel. 876- 1882 arba 376-5996
Pulkus investavimas Lemonto — 2 bu
ĮIIIIIIII
tų pastatas ir 10 akrų žemės. —
$250,000.
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
r ta Ir Rutherford — 25 metų senu
iŠ mūsų sandelio.
mo 3 mieg. mūro rezid. $75,900.
COSMOS PARCELfi EXPRESS
91-ma Ir Malvina — 19 metų senumo
2501 W. 69th St., Chicago, IL 60829
3 mieg. mūras. $75,900.
87-ta Ir Komensky — 4 miegamų mūr.
pastatas. $59,000.
72-ra Ir Taknan — Ubai gerai išlai
TeL — 925-2787
kytas 3 mieg., su valgomu. $39,500.
Vytautas Valantinas
illllllllllllllllllllllllliuuiiuillllllllllllllll, 93-čia Ir Newland — Liuksusinis "bilevel”. 7 metų senumo. $89,500.
■llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllll,lllll,llllllllllllll,mil

A. VILIMAS
M O V I N G

SIUNTINIAI | LIETUVI)

BUDRAITIS REALTY

Lietuvos atsiminimai

6600 S. Pulaski Rd.

Tai. — 767-0600
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja
New Jersey, New York ir Connecticut
Apsimoka
lietuviams t

Kas

Užsakant knygas per paštą — pinigų nesiųsti.

Tel. PR 8-7050

TILSCKLLANBOUS

Aeėtadien)

U

skelbtis

dien.

DRAUGE,,

WEVD Stoties nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių

Yorke nuo 8 iki 8 vai. vakaro
Užsakymus siųsti: "DRAUGAS”, 4545 W. 83rd St, Chica N«w
87.8 meg. FM.
go, Ui. 60629.
Direkt DR. JOKŪBAS STUKAS

Pastaba:

IANUOMOdAMA — FOR BENT

dienraStis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos.

234 Sunllt Drive

Watchung, N. J. 07080
TeL — (201) 753-5636
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIinilB

RemUte tuoe biznierius, ku
rte

skelbiasi dien "Drauge”.

ketini Viliaus Bražėno kalboje iš jaustų šeimininku Lietuvoje.
kelti teiginiai, kaltiną valdžią ar Maža laimėsime susidėję su
tam tikrus sluoksnius konspira radikaliomis grupėmis ar organi
cija ir noru įvesti tironiją, komu zacijomis. Pavyzdžiui ir Viliaus
nistinę ar kitokią, nėra jo išradi Bražėno kalba nors ir buvo gar
mas. John Birch draugija arba, sinta radijo bangomis, didmiesty
kaip mūsuose įprasta tarti, birči- je tesutraukė apie 50 klausyto
ninkai, jau daug mėty tai karto jų, daugumoje vienos organizaci
ja. Jiems net ir geriamo vandens jos narių, ir jokio atgarsio abie
chlorinavimas ar beverčių vaisty juose dienraščiuose.
“laetrile” uždraudimas, kad šar
latanai ir pelnagaudžiai iš vėžių .iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii
sergančiųjų nesipelnvty, yra ko Kelias į altoriaus garbę
munistų sąmokslas. Mano supra
J. VAIŠNORA. MIC
timu, tokie absurdiški ir niekuo
nepagrįsti kaltinimai birčininkų
Ark. Jurgio Matulaičio beati
draugiją, kuri gal ir gerais tiks fikacijos bylos apžvalga. Gene
lais remiantis buvo įkurta ir ne ralinės Postuliacljos leidinys
abejotinai yra antikomunistinė, 1969 m.
visuomenės akvse visiškai sukom
Kaina su persiuntimu $1.00.
promitavo. Nežinia ar V. Bražė
Gaunama DRAUGE
nas tiki visu tuo, ką jis kalbėjo, ar
tik kaip tos draugijos narys kar IIIIIIIIIIIIIIIIUlIlIlIlIlIlIlIHIlHlltlIlIlIilh'
tojo jos liniją. Tačiau buvo aišku,
kad susirinkusiųjų dauguma, tos
draugijos nariai, nebe pirmą kar LIETUVIAI SIBIRE
tą tokią kalbą girdėjo. Užbaigia Knyga — albumas su daugybe
moje maldoje vienas iš protes mūsų tremtinių ir kalinių atsi
tantų kunigų tarė: “Išklausėme, minimų, laiškų, su gausiomis
Viešpatie, šį žmogų ir, nežiūrint nuotraukomis iš Sibiro, išėjo iš
jo tarmės, jį supratome, nes žino spaudos. Paruošė kun. J. Prunsjome apje ką jis kalba...” Visgi, kis, iliustravo dail. J. Strungys,
Lietuvių Operos dirigentas muz. Alvydas Vasaitis akompanuos solistui A.
reiškiu abejonę, ar tokia V. Bra apipavidalino dail. P. Aleksa ir
Grigui “Draugo” metiniame bankete rugsėjo 19 d. Jaunimo Centre.
žėno kalba būtų suprantama pla- , dail. V. Lukas. Išleido Amerikos

SUPRATOME, NES ŽINOJOME, APIE KA KALBA
JUOZAS GAILA

Į DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 14 d.
j
į
Užsienio spauda pažymi, kad svarbus lietuvybei palaikyti ir
Punsko ir Seinų kioskuose 1 ‘Auš ugdyti. Ar Amerikos lietuviai
ros’’ laikraštis yra išperkamas taip greitai išgrobsto savo lietu
per vieną valandą, taip jis yra | višką spaudą?

Reikia pripažinti, kad šie nejti- užmiršta ir kad okupantas nesi-

R

^

$21

A. + A.

llllllllllllllllllllllllllllllllilUIIII!!.'lllllllll<

ANTANUI PETRAIČIUI
mirus,
reiškiame gilią užuojautą skausmo va
landose jo žmonai Janinai, sūnui Ro
mualdui, marčiai Otilijai, anūkams, se
serims ir visiems artimiesiems.
ČARNECKAI

XX amžiaus madona (paveikslas) I
apdovanotas aukščiausia premija!
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZItesnei amerikiečių auditorijai ir; Lietuvių Biblioteka. 216 psl., NO monografija, kuri yra didelio
formato ir talpina 28 spalvotas re
ar ji antikomunistiniai ją nuteik-į aina
su reiuntimu
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus
tų. Ar daug kas patikėtų, kad bu-1
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol.
vusios gazolino krizės, privertu-1 Užsakymus siųsti:
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis
sios mus stovėti automobilių ei-; DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. progomis įteikti bet kam: svetimtau
lėse prie gazolino stočių, buvo j
čiui ar lietuviui.
Chicago, IL 60629
dirbtinai valdžios sukeltos, no-1
Gaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd
rint krašte įvesti tironiją? OI Illinois gyv. dar prideda $1.40 St., Chicago, IL. Illinojaus gyventojai
taip aiškino V. Bražėnas, pai- ’ valstijos mokesčio.
prideda $1.50 valstijos mokesčio.

Vieną vidudienį, važiuodamas: tarimu veiduose klausant kalbėiš darbovietės pietauti ir besuki- i tojo, kaip tą vakarą. Po kalbos
nedarnas automobilio radiją, pa-, pasipylė klausimai ir buvo įdotaikiau stotį, transliuojančią va-' mu, kad amerikiečiai klausinėjo
dinamos Moraliosios daugumos” musų tautiečio, kaip su savo idė- liustruodamas savo patirtimi Ru
balsą ir išgirdau "... Lithuanian jomis pralįsti į didžiąją spaudą, sijoje ir Lietuvoje, kur valdžią
freedom fighter Vilius Bražėnas televiziją, lygiai taip pat, kaip perėmus komunistams tuoj pat
will
speak
at
the
John mes dažnai klausiame įtakinges- atsirado eilės prie krautuvių, nes j
Birch Society meeting...”. Iš nių amerikiečių. Mano kaimynas visiems diktatoriams tai geriausias j
tikryjy, kad Vilius Bražėnas kai- juodukas pareškė, kad ėjęs į šį būdas kontroliuoti žmones ir pri-1
bės Baltimorėje, man buvo ne tik John Birch draugijos susirinkimą versti juos paklusti tironijai.
žinoma, bet vieno draugo lietu- Į įsitikinęs, kad išgirsiąs rasistą ir
Aišku, visa V. Bražėno kalba;
vio, John Birch draugijos nario, į demagogą kalbėtoją, bet buvęs
„
1
•
.
,
,
.
.
.
.
nebuvo
,
buvau įprašytas ir bilietą nusi maloniai nustebintas ir jam po TTVi . . tokių absurdų rinkinys.
1 j .•
__
I
Užtai
ir
apgailestautina,
kad
jo
į
pirkti tą kalbą išklausyti, o visgi j šios kalbos atsidarė akys apie pavaizdžiai ir įtikinančiai perduoti,
lietuvio vardą, ir dar pusėtinai iš I vojus, gresiančius Amerikai, kartu
faktai, kaltiną laisvąjį pasaulį klai
tartą, buvo malonu girdėti radi-, ir juodiesiems.
domis,
dėl kurių išaugo sovietinėj
jo bangomis.
| O visgi mane ši Viliaus Bražėimj?erija, iškelia politikų, intelek-i
Su Viliumi Bražėnu teko susi- no kalba gerokai nuvylė. Kaip iš
tualų ir verslininkų naivumą san-1
pažinti prieš dešimtmetį, kai, dirb i spausdintoje programoje virš V.
tykiuose su sovietais ir didžio
damas Vyt. Volcrto vadovauja- Bražėno nuotraukos buvo rašo
sios spaudos nedovanotiną tylą
moje LB krašto valdyboje, bu- į ma, jo kalba vadinosi “The Signsovietų pavergtųjų tautų atžvil
vau V. Bražėno, jam einant LB ! posts to Tyrany” arba laisvai lieConnecticuto apgardos pirminin-Į tuviškai išvertus: “Keliaženkliai giu, buvo jo paties sumenkinti
John Birch draugijos nuvalkio
ko pareigas, pakviestas dalyvau- j į tironiją”. O tų keliaženkliy jis
ti jo suruoštame simpoziume. Jis’ priskaitė apsčiai. Tarp jy ir tokios tais išmislais. I tiesos aruodą pa
žerti keli netikę grūdai dažnai
man sudarė energingo ir nuošir- i valdžios agentūros kaip EPĄ ir
daugiau pastebimi ir klausytojo
daus bendruomenininko įspūdį, OSHA, besirūpinančios gamtos
sąmonėje pasėja sėklą nepasiti
nors privačiame pokalbyje mūsų apsauga ir darbininkų saugumu
kėjimo ir tuo, kas yra tikra. Juk
nuomonės gerokai išsiskyrė. Jo bei sveikata, ir balsai už privačių
komunizmo grėsmė yra pakanka
kaltinimai eilės išeivijos veikėjų ginklų kontrolės įvedimą, ir pa
mai reali ir jos iškėlimui nesiremkomunistinėmis
tendencijomis stangos suvienodinti miestų ir
tina amerikiečių visuomenėje pa
man nebuvo priimtini, ypač kai j valstijų policijas, ir buvusios au
sitikėjimo neturinčių ekstremistų
tuos asmenis gerai pažinojau ir tomobilių eilės prie gazolino sto
propaganda. Skirtumo nėra, ar
gerbiau. Vėliau, V. Bražėnui iš čių.
tie ekstremistai konservatyvūs ar
Ne kartą be replių ir atsuktu
sikėlus į Floridą, dažnai teko mū
liberalūs, nes dažniausiai jie ma
sų spaudoje skaityti apie jo kelio vo nepajėgęs atsidaryti aspirino
žai ką bendro turi su tikruoju kon
nes po įvairius miestus su kalbo bonkutės ar susipainiojęs auto servatizmu ar liberalizmu. Skir
mis amerikiečiams, aiškinant ko mobilio sėdynės diržuose įkyriai tingų polių kraštutiniai yra labai
munizmo kėslus ir grėsmę. Su gi birzgiant signalui, esu nevisai pa panašūs savo fanatizmu, meto
lia pagarba žvelgiau į jo šitokį doriai sau panosėje atsiliepęs apie
dais, o kartais net jų siekiai su
darbą, nes jis bene vienintelis iš Ralph Nader ir visas valdžios tampa. Pavyzdžiui: ultra dešinie
mūsų, nepasitenkinęs trypimu agentūras. Tačiau esu tikras, kad ji visur regi liberalų “trilateristų”
lietuviškame darže, įsijungęs į kitokios nuomonės yra tie, kurių konspiraciją sunaikinti JAV de
amerikiečių organizaciją, veik pil mažamečiai apsinuodijo vaistais mokratiją ir įvesti tironiją. Tam
ną laiką skyrė antikomunistinei lengvai atsidarę bonkutės arba tarnauja net tokios valdžios agen
tie, kurie tebeturi automobilio
veiklai.
tūros kaip EPĄ ir OSHA. Nema
stiklų
randus, gautus avarijos me
Tad, tokių minčių vedinas, va
žesnę konspiraciją regi ir ultra li
kare atsidūriau vieno Baltimorės tu prieš saugumo diržų įvedimą.
beralai. Pagal juos, dešinieji su
Tenka vadovauti įmonei ir ži
priemiesčio viešbutyje, kur jau
ČIA ir FBI pagalba nužudę Kene
nau
kiek firmai kainuoja laiky
buvo susirinkę apie 60 asmenų
džius. Martin Luther King, ir ruo
išklausyti mūsų tautiečio kalbos. masis įvairiausių valdžios užkrau šiasi perimti valdžią. H. KissinStebėtinai didelis skaičius susirin tų taisyklių, kontrolių ir su tuo ger ir Z. Brzezinski ultra dešinie
kusiųjų buvo jauno amžiaus, visi susijusio jx>pierizmo, bet taip pat siems yra konspiracijos šulai ir
baltieji, išskyrus vieną jauną juo žinau, kad jei ne tos OSHA, EPĄ nuolaidžiavimo bolševikams ar
duką, prie kurio ir prisėdau. Po ir kitų agentūrų sankcijos, tai ir chitektai. Tuo tarpu pagal ultra
vėliavos pagerbimo ir invokacijos mano įmonėje tik minimalios lė liberalus, pirmasis iš jų yra masi
buvo gražiai pristatytas Vilius šos būtų skirtos darbininko sau nių Vietnamo bombardavimų ir
gi žmogui ir
Bražėnas, pabrėžiant, kad jis nuo gumui užtikrinti,
"kenksmingi* cheSkab'i
I„v«8o. "
komunistinio teroro pabėgęs du ,
.
r
. .
* i tas, gi antrasis paveikęs prez. J.
nutrauktŲ dclantės
kart: iš Rusijos ir iš Lietuvos V. kiltų , atmos erą ar tekėtų srutų
Bražėnas — aukštas, asketiškos, pavidalu j gretimą upę.
politiką. Įdomu ir tai, kad šian
Mėgstu ginklus ir jų turiu, ta
dalinai ir piktos išvaizdos, kalbė
dieną, stiprėjant balsams už šau
jo be rašto, naudodamas ameri čiau manęs visai nebaugina bal namų ginklų kontrolės įvedimą ir
kiečiams taip įprastus juokus, ais sai už ginklų kontrolės įvedimą. kai kurių teisių siaurinimą apkal
ku, ne pašiepiančius lenkus, bet Baugina, bet gi, tai, kad šiame tintiems nusikaltimais, palengvi
liberalus ir rusus. Nors jo anglų krašte net psichopatas gali be jo nus policijos darbą, abiejų sparnų
kalbos akcentas stiprokas
ma kio vargo įsigyti šaunamą gink ekstremistai bendromis jėgomis
tėsi, kad jam greičiau kalbant lą ir grasinti kiekvieno mūsų gy tam priešinasi.
amerikiečiai įsitempę stengi si su vybei. Manęs taip pat nebaugina
Nemanyčiau, kad mums pake
prasti, jo žodynas platus ir kalba balsai už policijos centralizaciją
liui
su vienais ar su kitais. Mūsų
ar
suvienodinimą,
bet
baugina
laisvai valdoma. Kalboje jis az
didėjantis
nusikaltimų
skaičius
ir
veikla,
ką mes dažnai vadiname
nai minėjo Lietuvą, pergyveni
policijos
nepajėgumas
dėl
menko
kova
už
Lietuvos laisvę, daugiau
mus sovietinėje okupacijoje. Įvai
apmokymo
ir
kooperacijos
stokos
šia
remiasi
pastangomis laimėti
rius savo argumentus grindė, ci
tarp miestų, miestelių ir valstijų viešosios opinijos simpatijas, kad
tatomis iš kai kurių knygų ir žur
policijos departamentų.
pavergtos Lietuvos byla nebūtų
nalų. Retai kada teko matyti au

ditoriją su tokiu dėmesiu ir pri-

— Suvalkų trikampio ir Lenkijos lietuvių laikraštis “Aušra”
pernai atžymėjo 20 metų sukaktį. Laikraštis dabar pasirodo
tik kartą per tris mėnesius,
spausdinamas 4.000 egz. tiražu,
kurių, turimomis žiniomis, apie
2.000 egz. išplatinama Lietuvo
je, o likusieji du tūkstančiai —
Suvalkuose ir visoje Lenkijoje.

.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Illllllllllllllllillllllllllllllllliuilllllllllllll

Mažeika & Evans
A. A.

KUN. STANLEY R. PETRAUSKAS
Buv. Klebonas Sv. Petro ir Povilo parapijos,
VVest Puliman
Mirė rugsėjo 11 d., 1981 m., 1:40 vai. popiet, sulaukęs 74 m. amž.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Viktorija (Gelažytė-Lažinskaitė), 2 broliai Aleksandras, Ph. D., jo žmona Nonette, ir Pranciš
kus, Ph D., jo žmona Josephine, 5 brolių vaikai; Marita, Michalene,
Christopher, Victoria ir Amy, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Velionis anksčiau buvo paskirtas Šv. Antano parap., Ciceroje,
Švč. M. Marijos Gimimo parap., Marąuette Parke ir šv. Jurgio parap.
Bridgeporte.
Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, 4 vai. popiet Petkaus Marąuette
koplyčioje, 2533 VVest 71st Street..

Antradienį lankymo valandos nuo 10 vai. iki 5 vai. popiet; 7 vai.
vak. bus perkeltas į šv: Petro ir Povilo bažnyčią, 12433 So. Halsted
Street.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 16 dieną. Gedulingos šv.
Mišios bus atnašaujamos 11 vai. ryto. Po pamaldų bus nulydėtas į
Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina, broliai, brolienės ir kiti giminės.

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

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVĖ.
Tel. 737-8600
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
Tel. 422-2000

John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans

PETKUS
MARŲUE TTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 47b-2345
AIKŠTĖ ALTOMOBII IAMS STATYTI

Minint

A. I A.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

DR. ROMUALDO GINIOČIO
penkerių metų mirties sukaktį, šv. Mišios už jo sielą bus atnašau
jamos rugsėjo 16 d., Šv. Baltramiejaus bažnyčioje 7:30 vai. ryto,
VVaukegane; Tėvų Jėzuitų koplyčioje Chicagoje, 8 vai. ryto; ir
Tėvų Pranciškonų koplyčioje, Kennebunkport.

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO LITUANICA AVĖ

Tel. YArds 7-1138-30

Taip pat šv. Mišios bus atnašaujamos rugsėjo 20 d., sekmadienį,

10:15 vai. ryto Sv. Baltramiejaus bažnyčioje Waukegane.

Prašome gimines, draugus
maldose.

ir pažįstamus prisiminti jį savo
ŽMONA, DUKRA IR SŪNUS

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS
2424 VV OQth STREET
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills,

Tel. REpublic 7-1213
Tel 074-4410

PETRAS BIELIŪNAS

Tik ką išėjo iš spaudos žymiausio anglų XIX šmt.
rašytojo R. L Stevensono
“SLĖPININGOS NOVELES”
Stevensonas laikomas tobuliausiu kokį anglai turėjo stilistu.
Jo noveles gyvos, pilnos įtampos ir neužmirštamos. Jo kūryba
patinka visokio amžiaus skaitytojams. Savo vaizduote pavergia
savo originalumu žavi suaugusius, savo stiliumi — senuosius.
Visos trys kartos mėgsta jo spalvingumą, ryžtumą ir poetinę
drąsa. R. L. Stevensonas yra išgarsėjęs ir savo nuotykių romanu
“Lobių sala”. “Slėpiningas noveles” išvertė Povilas Gaučys.

4348 SO. CALIFORNIA AVĖ

Tel LAtayette 3-3572

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
I 4 lo SO 50th AVĖ, CICERO. ILL

Tel. Olympic 2-1003

Knygos kaina su persiuntimu $6.95
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629
Illinois gyventojai prideda 36 ct. valstijos mokesčio.

CHARLES STASUKAITIS
Gordon Funeral Home
1729 S HALSTED STREET

Tel 226-1344

-Jt -___ {^ĮAUGĄS, pirma ji ?ms, 1981 m. rugsėjo mėn. 14 d.
x Elzė šilbttjorienė, Rich
mond Hills, N. Y., J. Vizbaras,
Dorchester, Mass., atsiuntė po
10 dol. aukų su įvairiomis pa
stabomis. Ačiū.

IŠ A R TI

ma, kad panašus uraganas nusiautęs Švenčionių rajoną liepos
21 d.

IR TOL!
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J, A. VALSTYBĖSE

Advokatas
GINTARAS P. AEPENAS

2649 W. 6Srd Street
X Adolfas Bagdonas, St. Pe
— Kompozitorius Bruno Mar
Chicago, IU. 66629
tersburg Beach, Fla., atsiuntė
kaitis rašo trijų veiksmų operą,
10 dol. auką už bilietus su prie
vardu "Kalanta”, šios operos
Tel. 776-5162
* Dr. Leonąs Kriauėeliūnas rašu: “Grąžinu viską. "Drau
mintį jis brandino ilgesnį lai
Kasdien 9—6 vai. vak.
•nininkauja komitetui, kuris go” laimei.
Ačiū.
ką, ir įžanginiai darbai jau ge
Šeštad. 9—12 vai.
i. ngia vyskupui A. Deksniui parokai pažengę. Operos libretas,
ir
pagal susitarimą
X Atsiuntė aukų Uršulė Skro8'. rbimą rugsėjo 23 d., trečia
kuris
bus
išverstas
ir į anglų .......................................... .
dienį, Lietuvių Tautiniuose na butanaa ir |S. Stravinskas — po
kalbą, kuriamas poeto Bernar
3 dol. St. Gritėnas — 2.75 dol.
muose.
do Brazdžionio. Opera rašoma
X ‘Draugo” parengimų komi- L. Matulevičius — 1.28 dol.
Romo Kalantos didvyriškos mir
Advokatas JONAS GIBAITIS
tas kviečiamas posėdžiui pir- Ačiū.
ties dešimtmečiui paminėti.
6247 So. Kedzie Avenue
iradienį, rugsėjo 14 d. 7 vai. vak.
X M. Užgirienė, Brookfield,
Chicago, Illinois 60629
marijonų svetainėje prie "Drau- Dl., Stasys Žymantas, Tinley
KANADOJE
8° ’• Bus aptariami banketo ei Park, Dl., Ignas Simonaitis,
Tel. — 776-8700
— Kanados Lietuvių Fondas,
namieji reikalai. Prašome visus Bloomfield, Conn., J. Sandarįsteigtas 1962 m., jau pasiekė Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
komiteto narius atsilankyti.
gas, Ormond Beach, Fla., Euge
400,000 dol. kapitalą, kaip ir šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.
X Marijonų Bendradarbių nija Mališauskas, (Dorchester,
JAV Lietuvių Fondas, vadovau
draugijos svarbus susirinkimas Mass., visi atsiuntė po 10 dol.
Sol. Algis Grigas duos trumpą dainų: ir arijų koncertą “Draugo” bankete rugsėjo 19 d. Jaunimo Centre. Jam jasi šūkiu: kapitalas Lietuvai
bus rugsėjo 16 d. vienuolyno aukų kartu su bilietų laimėjimų akompanuos muz. Alvydas Vasaitis. Nuotraukoje sol. A. Grigas po operos “I Lituani” pastatymo su savo vaikais
— nuošimčiai lietuvybei, iš pa
svetainėje (6336 So. Kilbourn šaknelėmis Labai ačiū.
— Paulium, Dalia ir Rimu.
lūkanų finansuoja Kanados lie iiiiiiiiiiiiiiiimiimiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiii
Avė.) 1 vai. p. p. Pirmininkė
tuvių kultūrinę veiklą. JAV DAUGYBt LIETUVOS MIESTE
X Dr. Stanley Strasius, Ann
A. Snarskienė primena ir kvie
Lietuvių Fondas jau pradėjo tre LIV aprašoma dr. i. Vaišnora*. Mir.
čia visas nares ir skyrių atsto Arbor, Mich., Jonas Rinkūnas,
knygoje:
čią milijoną dolerių.
ves šiame susirinkime dalyvauti, New Buffalo, Mich., Rimas Ba
orkestrui.
“MARIJOS GARBINIMAS
nes reikės pasitarti apie pasiruo kaitis, Chicago, III., Stasė LeSekmadienį, rugsėjo 6 d., an
IKUP.
LIETUVOJE
vanienė,
Waterbury,
Conn.,
Ire

LIETUVOJE“
šimą metiniam parengimui.
tra suvažiavimo diena prasidėjo
X Redaktorius kun. Pr. Garš na Ulpa, Dorchester, Mass.,
Neseniai
gautomis
žinioPasaulio ir Amerikos Lietu Liet. gener. konsulas Vytautas pamaldomis už mirusius lietu
va yra išvykęs porai savaičių grąžino laimėjimo bilietų šakne vių Gydytojų sąjungos suvažia Čekanauskas iš Los Angeles, vius gydytojus 10 v. r. Jėzuitų' is, širvintuose gegužės pabai
poilsio. Redakcijos darbe vėl les ir pridėjo po 10 dol. aukų. vimas 1981 m. irugsėjo 5-6 die Liet. general. konsulas dr. Jonas koplyčioje. Vyną ir duoną prie goje buvo didžiulis uraganas.
Knyga yra tik teologine, ji dėl joo
Nuoširdus ačiū.
bu4 rugsėjo 28 d.
nomis Chicagoje, Continental Žmuidzinas iš Toronto, Lietuvos altoriaus nešė pirm. dr. Z. Gied Stebėtojai, nuvykę po audros, mlų vietovių aprašymo tr dėl |<»«
X Alice Stephens, žymi muzi
X J. Kviecinskas, Toronto, Plaza viešbutyje, praėjo su di atstovas D. Britanijoje Vincas raitis ir vicepirm. dr. Ruibienė. sakę, kad pirmą kartą matę gausios istorines medžiagos tinka pa
kė, kompozitorė, chorų vedėja, Ont., Kanada, Kazys Viliūnas, deliu pasisekimu. Užsiregistra Balickas, Vliko pirm. dr. Kazys Pamaldų metu koplyčioje giedo tokias pasekmes. Pakelėj iš siskaityti kiekvienam lietuviui. !*es»Lietuvos Istorija ar vie
šiuo metu yra paguldyta šv. Chicago, Dl., Stasys Rudys, vusių gydytojų, kurie mokėjo Bobelis, Altos pirm. dr. Kazys jo sol. A. Gaižiūnienė, vargonais rauti medžiai buvo be lapų ar dominčiam
jjvėmis Knyga didelio formato, KO
Kryžiaus ligoninėje. Jau nuo Worcester, Mass., J. Levenis, registracijos mokestj, buvo 115, Šidlauskas, Pasaulio Liet. Ben grojo muz. M. Motekaitis. Po žievės; namai sugriauti, kaip psl. — kaina $3.85. Galima ją įsigyti
seniai ji jaučiasi negaluojanti. Toronto, Ont., Kanada, visi at be jų. dalyvavo daug gydytojų druomenės valdybos pirm. Vy pamaldų buvo padėtas vainikas po bombardavimų; keturių tonų •Drauge".
Nuo rugsėjo 4 d. ji guli gydyto siuntė po 10 dol. aukų, grąžin rezidentų ir medicinos bei odon tautas Kamantas JAV LB Kraš prie paminklo žuvusiems už gelžbetoniniai blokai nunešti ke iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuii'
jų priežiūroje šv. Kryžiaus li dami bilietų šakneles. Labai tologijos studentų.
to valdybos pirm. Vytautas Lietuvos laisvę ir sugiedotas Lie liasdešimt metrų; išvartyti au
ačiū.
goninėje 534 kambaryje.
tomobiliai, traktoriai ir sunkve
Suvažiavimas prasidėjo šešta Kutkus, RALB pirm. dr. Vytau tuvos himnas.
X Advokatas Gintaras ir Ni
žimiai;
asfaltas išluptas tiesiog
tas
Dargis,
Balfo
pirm.
Marija
Po trumpų priešpiečių J. C.
X Martin hr Gražina Karsas, dienį 9 vai. ryto gydytojų regis
lopais.
Vietinis aiškinęs, kad
jolė Čepėnai, Chicago, UI., jau
Rudienė.
Iš
Australijos:
Melkavinėje vėl visi gydytojai sku
Phoenbc, Ariz., V. A. ir Stasė tracija, kurią pravedė Dl. Liet.
matęs,
kaip
arklys, vėjo iškeltas
ANDRĖS KUNG
nosios kartos “Draugo” skaity
Mažeikai, Clinton, Iowa, Jonas Gyd. d-jos Pagalbinio moterų boumo Liet. Gyd. d-jos pirm. bėjo atgal į viešbutį, nes 1 vai.
tojai,grąžindami laimėjimo bi
30-40
metrų
į
aukštį,
skrajojo
Four decades of national survival
Latvys, Chicago, Dl., prie grą vieneto narės. Be registracijos dr. Kazys Ždanius ir Sydnėjaus p. p. prasidėjo mokslinė progra-i
lietų šakneles, atsiuntė 13 dol.
beveik kaip paukštis. Praneša versus Russian imperialism in EstoLiet.
Gyd.
draugijos
sekr.
dr.
vokų
ir
programų
buvo
tik
ką
ma.
Mokslinės
programos
tema:
žinamų bilietų šaknelių kiekvie
spaudos paramai. Labai ačiū.
nia. Latvia and Lithuania.
“Skrandžio ir (dvylikapirštės
nas pridėjo po 10 dol. aukų. La išėjęs prieš suvažiavimą naujo Rūta Kavaliauskaitė.
X Mrs. Anthony Poškus, Du bai ačiū.
redaktoriaus dr. V. Šaulio dėka
1940-1980
Suvažiavimo svečias paskaiti žarnos opaligių tyrimas bei te
Lietuvių Bendruomenės 1980 m.
Bois, Pa., mums rašo: “Siunčiu
“Medicinos” žurnalas ir Pasau
Published in 1980 by Boreas Pubrapija”.
Mokslinės programos Literatūros premiją laimėjusi knyga
X Vytautas Girnius, Chicago, lio ir Amerikos Lietuvių Gydy ninkas buvo visiems gerai žino
Jums savo našlės skatiką ir lin
lishing House, Cariff, Great Britain.
moderatorius -— dr. Jonas Dau
mas
žurnalistas,
įdomus
kalbė

kiu sėkmės banketui. Te laimi- Dl., Leonas Krajauskas, New tojų sąjungos gydytojų antrašų
Hard Cover, 272 pages.
Kazio Bradūno
girdas. Paskaitininkai buvo: dr.
Alukščiausias Jūsų gerus Buffalo, Mich., Bronius A. žem- knygutė, specialiai šiam suvažia tojas Bronys Raila. Jis kalbėjo Kazys Ambrozaitis, dr. Leonas
Autorius yra estų kilmės, gimęs
tikslus ir darbus. Jūs esate liauskas, Spring Hill, Fla., visi vimui surinka ir paruošta dr. apie lietuvių tautos tragediją ir Bekeris, dr. Tomas Kisielius, dr. UŽEIGOJE PRIE VILNIAUS 1945 m. Švedijoje. Jis yra parašęs 24
heroiką.
Paskaita
buvo
labai
Lietuvos kampelis svetimoje že atsiuntė po 10 dol. aukų. Ačiū. Alinos Lipskienės.
knygas švedų kalboje, kurios daugu
10:30 vai. įdomi, nauja savo iškeltomis Rasa Šilėnaitė, dr. Arvydas Va
VIEŠKELIO
mėje, kuris stiprina mus tauti
moje yra išverstos j anglų, vokiečių,
prasidėjo
'stalo
”
diskusijos
iš
X B. Jablonskis, Aurora, Dl.,
mintimis ir leidžianti pažvelgti nagūnas. Svečiais paskaitinin jau išleista Ateities leidyklos.
japonų, latvių, norvegų,, suomių ir į
niai ir dvasiniai. Nepavarkite
karto
dviejuose
kambariuose.
kais buvo dr. Michael Cannon ir
mūsų nuoširdus bendradarbis,
į
mūsų
praeitį,
o
gal
ir
ateitį
iš
kitas kalbas.
Poetine
forma
rinkinyje
išsako

sunkiame darbe ir tęskite savo J. Gudaitis, St. Louis, Md., Ce
1. “Jaunieji gydytojai — są kitokios perspektyvos.
dr. Esam Dajani.
mas pavienio žmogaus ir mūsų tau
Kaina su persiuntimu $18.80.
meilę mūsų brangiai tėvynei cilija Stasiūnas, Phoenbc, Ariz., jungos ateitis”. Dalyvavo apie
tos likimas, virstantis viską apiben
Užbaigiamą
darbo
posėdį
ati

Užsakymus siųsti:
Lietuvai”. Ačiū už gražų laiš K. ir S. Sakys, Glendale, Cal., 20 gydytojų, diskusijoms vado
Salėje tuo pačiu metu vyko
drinančiu Užeigos įvaizdžiu.
darė
ir
pravedė
s-gos
pirm.
dr.
DRAUGAS, 4345 W. 63rd Street,
ką ir 10 dol. auką.
atsiuntė po 10 dol. aukų ir grą vavo ir jas pravedė dr. Jonas dr. Kazio Pemkaus dokumentaKnyga jau gaunama DRAUGE,
Chicago, IL 60029
X Dr. Ina IJžgirienė, Wor- žino laimėjimų bilietų šakneles. Daugirdas. Dskusijos praėjo cinė paroda apie Panevėžio nu D. Giedraitis. V. sekr.-ižd. dr.
kaina — 6 dol., su persiuntimu —
A.
Lipskienė
padarė
pranešimą
cester, Mass., pratęsė prenume Dėkojame.
entuziazmo atmosferoje ir davė žudytus lietuvius gydytojus.
Illinois gyventojai dar prideda $1.05
.
iš sąjungos dvejų metų veiklos. 6 dol. 85 centai.
ratą su 10' dol. auka. P. Andriu
valstijos mokesčio.
daug naujų sumanymų bei idėjų.
Vakare gražioje Vellington Buvo pristatyta nauja sąjungos
X Vimcent Maknavičius, Cice
lis, Hot Springs, Ark.'— 5 dol.
2. ‘ ‘Kokie galimi ryšiai su oku salėje buvo suvažiavimo pobū
Jurgis Jurėnas, So. Boston, ro, Dl., Pranas Gustas, Sudbury, puotos Lietuvos gydytojais”. vis - banketas, šio vakaro šei centro valdyba, vicepirmininkai,
Mass., A. Obcarskis, Hamilton, Ont., Kanada, Jonas Krikščiū Dskusijų vadovu buvo med. mininkė Iii. ILiet. Gyd. dr-jos direktoriai, revizijos komisija ir
Ont., Kanada — po 4 dol. Vi nas, Canton, Mich., Stanley A. studentas Petras Kisielius ir Pag. moterų vieneto pirm. Sta garbės teismo nariai. "Medici
Reliuga, Detroit, Mich., Jonas skaidres iš Lietuvos rodė dr. sė Labanauskienė pasveikino nos” žurnalo redaktorium pa
siems ačiū.
IŠVEŽTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS
X Vida ir dr. V. P. Tumaso- Kazlauskas, Baltimore, Md., visi Leonas Seibutis. Atrodo, kad ši į svečius ir gydytojus, kurių buvo kviestas dr. V. šaulys.
Rezoliucijų komisija padarė
nini, Palos Park, Dl., vertindami atsiuntė po 10 dol. aukų ir grą tema turėjo didesnį pasisekimą, netoli 300 ir pakvietė PLGS
STALINO TERORAS 1940-1941
lietuviško dienraščio svarbumą žino bilietų šakneles. Labai nes prisirinko pilnas kambarys pirm. dr. D. Giedraitį. Jis pa pranešimą apie savo nutarimus
Sudarė LEONARDAS KERELIS
mūsų išeivijoje, atsiuntė jo pa ačiū.
gydytojų ir svečių. Petras Ki sveikino svečius, pasidžiaugė ir pasiųs juos vykdymui nau
įvadą lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis parašė
jai P. ir ALGS-gos centro val
ramai 25 dol. auką su bilietų
X Dr. Elena Repšienė, dr. Li sielius labai gražiai ir tvarkin gausiu visų dalyvavimu ir pra dybai.
DR.
VYTAUTAS
VARDYS, Oklahomos universiteto politinių mokslų
laimėjimų šaknelėmis. Labai nas Sidrys, dr. A B. Gleveckas, gai pravedė visą diskusijų eigą, nešė, kad sąjungos valdyba šio
profesorius.
Sekė
atskirų
draugijų
pirmi

ačiū.
čikagiškiai, grąžindami laimėji daugumas dalyvių gyvai ir en suvažiavimo metu yra nutarusi
Išleido Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo Lietuvių Bendruo
X Laima Degutis, Prospect mų šakneles, pridėjo po 10 dol. tuziastingai pareiškė savo nuo pagerbti ir suteikti ypatingą ninkų ar jų atstovų pranešimai:
menės JiAV Krašto valdyba — Visuomeninių reikalų taryba.
Hts., Dl., mūsų jaunosios kar aukų. Ačiū.
Sąrašas apima 19,285 vardus iš bendro 34,000 išvežtųjų per pir
mones.
atžymejimą buvusiam Vytauto Kanada — dr. A. Barkauskas,
muosius 1941 birželio 14-21 trėmimus. Tokio sąrašo iki šiol neturėjom.
tos “Draugo” skaitytoja, grą
1 vai. p. p. įvyko oficialus su Didž. universiteto Medicinos fa sekr.-ižd., Ohio — dr. H. Brazai
Autorius žinias rinko iš visų pi įeinamų šaltinių ir liūdininkų
X Kun. L. Dieninis, Harris- važiavimo atidarymas. Suvažia kulteto dekanui prof. dr. Juozui tis, pirm. New Yorko — dr. V.
žindama laimėjimų bilietų šak
daugiau negu 30 metų. Kiek yra žinoma, sąraše nurodytas ir tolimes
Avižonis,
pirm.,
California
—
ville,
Mich.,
dr.
John
Jusionis,
neles, atsiuntė 30 dol. dienraš
vimą atidarė III. Liet. Gyd. d-jos Meškauskui. Iškvietus prof. dr.
nis išvežtųjų ir jų šeimų likimas.
U
Santa Monica. Cal., atsiuntė po pirmininkas, šio suvažiavimo šei J. Meškauską, dr. Giedraitis ir dr. Z. Brinkis, Dl. — dr. P. Sut
čio paramai. Nuoširdus ačiū.
Knyga
yra
didelio
formato,
10
”
x
8
”
,
kietais
viršeliais,
10 dol. aukų už prisiųstus laimė mininkas. dr. Pranas Sutkus. S. Labanauskienė įteikė jam kus, pirm. Nebuvo pranešimo
520 puslapių. Kaina su persiuntimu $21.95.
X Chicagos skyriaus ASD jimo bilietus. Ačiū.
iš Michigano. Pavieniai buvo
Trumpu
žodžiu
pasveikino
susi

atžymejimą
Pasaulio
Liet.
Gyd.
valdyba kviečia Chicagos sky
pristatyti: dr. K. Bobelis ir dr.
Užsakymus siųsti:
X Jonas Aušiūra, John’s Log rinkusius, kurių buvo pilna salė. s-gos vardu. Prof. dr. J. Meš
riaus filisteres dalyvauti kandi
DRAUGAS, If5-į5 West 6Srd Street,
A.
ir
E.
Miliai
iš
Floridos,
dr.
dačių apklausinėjimuose penk Cabin, Lebanon, Conn., pratęs Svečių tarpe buvo Lietuvos ge kauskas, priimdamas šj atžy- P. Vitėnas iš Louisianos, dr. A.
Chicago, Illinois 60629
tadienį, rugsėjo 18 d., 7 vai. vak. damas "Draugo” prenumeratą, neralinė ikonsulė J. Daužvardie mėjimą, padėkojo PLG s-gai už Gruš,nys iš Kansas.
Illinois gyv. dar prideda $1.20 valstijos mokesčio.
pas t. n. Indrę Žadeikytę, 0654 atsiuntė 15 dol. dienraščio para nė, vysk. V. Brizgys, Vliko pirm. pagerbimą ir sakė, kad šį atžy"Medicinos” žurnalo ir Medi
dr. Kazys Bobelis, PLB valdy mėjimą priimąs ne tiek kaip jo
mai. Labai dėkojame.
S. Kenneth Avė., Oak Lawn.
cinos
istorijos reikalais kalbėjo
bos
pirm.
Vytautas
Kamantas,
asmeninį
pagerbimą,
bet
kaip
(pr.).
X Vacys Dzenkauskas, Pom- JAV LB Krašto valdybos pirm.
įvertinimą Vyt. Didž. universi dr. Vacys šaulys. Dskusijų nu
X “Volungė”, tai Toronto miš pano Beach, Fla., Vincas Ker Vytautas Kutkus, Alto pirm. dr. teto Medicinos fakulteto.
tarimus ir išvadas pranešė dr. J.
LIETUVOS BAŽNYČIOS
rus choras. Šiam vienetui va šys, Rockford, Dl., Pranas Ju K. Šidlauskas, RALB pirm. dr.
Daugirdas. Po trumpų klausi
Meninę
vakaro
programą
at

1-mas tomas. Telšių Vyskupija
dovauja
Dalia
Viskontienė. cius, Scranton, Pa., atsiuntė Vytautas Dargis ir kiti.
mų ir naujų sumanymų bei idėjų
liko
solistė
Audronė
Gaižiūnieįvairiomis
progomis
po
10
dol.
Akompanuoja Paulius Vytas.
Pakvietė vysk. V. Brizgį in- nė, akomponavo muz. Alvydas pareiškimo, dr. D. Giedraitis pa
BRONIUS KVIKLYS
Torontiškiai atliks programą aukų. Ačiū.
dėkojo dr. A. Ruibienei ir dr. A.
vokacijai. JAV ir Lietuvos him Vasaitis.
“Margučio” rengiamame A. Va
Lipskienei ir ypatingą padėką
Telšių vyskupija yra 1-as tomas iš LIETUVOS BAŽNYČIŲ se
X Dr. Juozas Briedis, Lemont, nus giedojo solistė Audronė Gairijos leidžiamų knygų.
v
Po vakarienės s-gos pirm. pri pareiškė dr. J. Daugirdui už
nagaičio kūrinių koncerte, rug Dl., Albertas Stočkus, Chicago, žiūnienė, akompanavo muz. Al
Leidinys
gerai
paruošus.
Talpina
bažnyčių
nuotraukas,
o
taip
statė
savo
(buvusią
valdybą:
sėjo 27 d. 3 v. p. p. Jaunimo cen 111., pratęsdami prenumeratas vydas Vasaitis. Pagrindinę su
mokslinės programos pravedipalikti
ateities
kartoms
galimai
tikresnį
ir
neiškreiptą
mūsų
bažnyčių
dr.
Aliciją
Ruiblenę,
vicepirm.
tre. Bilietai Varnelių prekyboje pridėjo po 8 dol. aukų. Labai važiavimo kalbą pasakė sąjun
mą.
ir kitų religinių pasUtų vaizdą, kad ateities lietuvių kartos matytų
dr.
Aliną
Lipskienę,
v.
sekr.-ižd.
ir "Margučio” raštinėje, (pr.). ačiū.
gos pirm. dr. D. Giedraitis. Žo
kiek daug meniškų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos žmo
Tuo
suvažiavimas
oficialiai
džiu suvažiavimą sveikino Lietu ir dr. Joną Daugirdą, sekreto
nės amžių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūrę”—tai kaip rašo
X Dr. maj. A. Deveikis, APO vos gen. konsule J. Daužvar rių. Po to pranešė, kad jau buvo baigtas. Po to dar buvo
autorius knygos įvadjje.
bendra gydytojų vakarienė, kaip
X ftv. Kazimiero Paminklų New York, pratęsdama prenu
turime
naują
PLGS
ir
ALGS
•'Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir
Kiti sveikinimai buvo
ir atsisveikinimas ar tarimas iki
dirbtuvė, priešais kapinių, Vili meratą, pridėjo 10 dol. auką. dienė.
pat Jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų mirusių ar dar
pirmininką
dr.
Joną
Valaitį.
Iš

mas Nelsonas savininkas, patar Theodora Kuzas, Chicago, Dl. — raštu, kuriuos perskaitė PLGS kviestas dr. J. Valaitis pristatė pasimatymo už 2-jų metų.
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai Tekstą
sekretorius dr. J. Daugirdas. Su
a
.
n
nauja lietuviams virš 60 metų: 8 dol. Ačiū.
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausdino MORKŪNO spaustuvė Išleido
važiavimą sveikino: Liet. Diplo- savo naują valdybą: vicepirm.
, Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $22 50
Atdara kasdieną nuo 8 v. r. iki
Illinois
gyventojai dar prideda $] 20 valstijos mokesčio
X Kardiologams reikalinga mateijos šefas Stasys Lozorai dr. Jonas Daugirdas ir sekr. 5 v. v. Esame toje pačioje vie
ižd, dr. Arvydas Vanagūnas.
tis
iš
Romos,
Liet.
atstovas
dr.
ofiso
tarnautoja
(receptionist).
toje 81-ri metai, t. y. trečioji
Užsakymus siųsti:
Dievas turi dvi buveines: vie
Pasibaigus programai ir va
karta tame patarnavime. Adr. “Resume” siųsti adr.: Mrs. Von- Stasys Bačkis iš Washingtono,
ną Danguje, kitą nuolankioj'e,
DRAUGAS,
West 6Srd SLf Chicago, IL 60629
3914 W. lllth St., t»I. 233-6835. Tel Gazda, 6132 S. Kedzie Avė., Liet. generalinis konsulas Ani karienei, tęsėsi šokiai, grojant dėkingoje širdyie. f
(sk.). cetas šimutis iš New Yorko, visų mėgiamam Neo-Ldtihuanų
J
(sk.) Chicago, IU. 60629.

PAS. LIET. GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
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