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Ir artėja prie Vakarų
stebimai nusisuka nuo Sovietų
Sąjungos malonės ir artėja prie
Amerikos, rašo “U. S. News &
World Report” (VUI. 25). Ru
sams tai reiškia, kad jie neten
ka ekonominių, politinių ir kari
nių pozicijų, turėtų per paskuti
niuosius 15 metų. Amerikai at
virkščiai — naujos galimybės
prekybai ir, gal būt, politinei
įtakai.

Mokyklų mokytojai ir direktoriai nesigėdi pasakyti stojantiems į kunigus*. "Geriau
žmogų užmuštum tik ne kunigu taptum"

(Tęsinys iš šeštadienio n - rio)
Ką žmogui garantuoja prigim
tinė teisė ir Konstitucija, tai sa
vaime yra teisėta ir leista. O
kaip yra pas mus?. Nori remon
tuoti bažnyčią — prašyk leidi
mo, nori švęsti atlaidus ir kvies
ti kunigus — prašyk. Jeigu Kons
titucija pripažįsta sąžinės laisvę
ir religinių kultų atlikimo laisvę,
tai kam tie leidimai? Šitai prime
na gyvenimą lageriuose, kai kri
minalistas atima iš politinio ka
linio akinius ir jam sako: “Jeigu
nori turėti akinius, jei nori ma
tyti, kur eini, pirk juos iš manęs!”
Vargšas kalinys perka savuosius
akinius iš grobiko ir būna 'kaltas
tik todėl, kad nepajėgė apsiginti.
“LRB Kronika” tikrai neatsto
vautų nei mūsų krašto Bažny
čios, nei vienos vyksupijos, nei
vieno žmogaus, jeigu joje talpi
nami aprašymai nebūtų kasdie
ninis Katalikų Bažnyčios kelias
Lietuvoje. “Kronika” tikrai mirs
bado mirtimi, jei ji neturės nei
vieno tikro fakto. Tuo tarpu nie
kas negali nurodyti ten aprašy
tų įvykių netikrumo.
Kunigų seminarija tikrai nesis
kųstų kandidatų stoka, jeigu Baž
nyčios vadovybė galėtų joje sa
varankiškai tvarkytis. Ne Bažny
čios vadovybė ir ne šiandien ‘‘at
leido” iš dėstytojų pareigų kvali
fikuotus kunigus, kurie tam bu
vo pasirengę mokslu ir dvasinė
mis savybėmis. Juos išgrūdo į pro
vincijos užkampius, kad tik jie
neturėtų jokio ryšio su Semina
rija.
Netenka nustebti, kad, val
džiai darant įvairias kliūtis jau
nuoliams tiesioginiu keliu pasiek
ti kunigystę, jie drąsiai ir ryžtin
gai ieškos kitų kelių pasiekti savo
tikslą ir tarnauti savajai liau
džiai.
Tegu niekas netrukdo jauni
mui lankyti bažnyčią, bendrau
ti su kunigais, gauti reikiamą in
formacija apie kunigus, semina
riją, naudotis religine literatūra,
tada mūsų krašte pakaks Kristui
pasiaukojusių širdžių.
Tegu niekas neslepia Kunigų

seminarijos nuo užsieniečių, ku
riems įžūliai meluojama, kad Seminarijon gali stoti kiekvienas
jaunuolis. Kodėl į Seminariją ne
priimami neatitarnavę kariuome
nėje ir iš aukštųjų mokyklų? Ko
dėl jaunuolį, norintį įstoti į Se
minariją, visomis priemonėmis
stengiasi atkalbėti, nesigėdindami net šantažo? Kodėl tokį jau
nuolį šaukinėja švietimo sky
riaus vedėjas, mokyklos direkto
rius, o ypač susirūpina saugumie
čiai? Kodėl kai kurie mokytojai
ar mokyklų direktoriai tokiam
jaunuoliui nesigėdi pasakyti:
“Geriau žmogų užmuštum, gir
tuokliu, vagimi, tik ne kunigu
taptum”? Kodėl mokyklos vado
vybė ir saugumo pareigūnai nei
žodelio nesako tam jaunuoliui,
kuris stoja į Medicinos ar Poli
technikos institutą? Juk Kunigų
seminarija nėra pogrindinė mo
kykla, bet viešai veikianti moky
mo įstaiga, kurios visą tvarką ir
dėstomuosius dalykus gerai žino
Religijų reikalų tarybos įgalioti
nis.

J. Tautos ir gerai
pasielgia

Studentai prieš
Etiopijos valdžią

Chicago. — “Chicago Tribūne”
šeštadienį vedamajame
sako:
“Jungtinės Tautos kartais sau pa
daro ir ko nors gero. Antai Deko
lonizacijos komitetas nubalsavo
Puerto Rico nepriklausomybės
klausimo neliesti. Suprantama ko
dėl; 1967 metais plebiscitas toj
saloj parodė, kad beveik 60 proc.
gyventojų nori palikti tokį statu
są, koks dabar yra — priklausyti
Amerikai be valstijos statuso; be
veik. 40 proc. buvo už tai, kad
gautų statusą ir turėtų tokias pat
teises, kaip kitos valstijos; tik 2,1
procentas norėjo visiškos nepri
klausomybės. Atsakymas labai
aiškus.”
“'Mes labai norėtumėm, kad JT
būtų pravedusios rezoliuciją, ir
tada tie sovietų satelitai, kaip Če
koslovakija ir Bulgarija, stebėda
mi, kaip tenai, Puerto Ricoje, vyk
tų balsavimai ir ką pasakytų gy
ventojai Koks būtų pų nusivyli

Addis Ababa. — Etiopijos kari
niai daliniai įėj o į universiteto
miestelį ir apsupo daugiau kaip
1,000 studentų, atsisakiusių vyk
dyti valdžios programą, vykti į
kaimus. Vyriausybė į kaimus pa
siuntė jau daugiau kaip 60,000
studentų. Iš nepritariančių tai
programai susilaukė daug prie
kaištų ir kritikos.
Valstybinis radijas, pranešda
mas apie studentų sulaikymą, pri
dėjo, kad jie dabar bus “po Etio
pijos kardu”. Kiti aiškina, kad iš
jų gali kas nors ir galvos netekti.

Ar gali anonimas laikyti nor
maliu reiškiniu, kad katalikiškas
kraštas neturi nei vieno katali
kiško laikraščio. Ar gali jį pa
tenkinti viena kita maldaknygė,

kuri buvo išleista per 30 metų,
bet nepritaikyta šiandieninio
žmogaus poreikiams? O kur ka
tekizmai?
Kur vyskupų laisvė savarankiš
kai veikti savo vyskupijose? Pra
eitais metais mūsų vysk. R. Krikš
čiūnas ne save norėdamas su
kompromituoti atšaukė Sutvirtirtimo sakramento teikimą Obe
liuose, Alantoje ir Joniškėlyje.
Šitai jis padarė valdžios verčia
mas.
Jeigu Jums, anonime, visi šie
faktai nieko nesako arba juos lai
kote normaliais Bažnyčios ir vals
tybės santykių plotmėje, tai
mums Jūsų vardas yra žinomas.
Jūs esate ne iš tos avidės, kuria
tariamai rūpinatės.
Kristus aiškiai sako: “Mano
sios pažįsta mane” (Jon. 10,14).
O gal jau Kristaus žodis jums nie
ko nesako? Tada prisiminkite K.
Markso žodžius: ‘^Jergu. nori bū
ti galvijas, galima, žinoma, nusi
gręžti nuo žmonijos kančių ir rū
pintis tik savo kailiu” (K. Markso
ir F Engelso ‘^Raštai”, t. 31,454
psl.).
j
Anonimas labai pageidauja,
kad vysk. J. Labukas .prabiltų per
Vatikano radiją. Jeigu vyskupas
galėtų laisvai ir su visomis smulk
menomis parodyti pasauliui Ka
talikų Bažnyčios padėtį Lietuvo
je, kokiais kančių keliais ji eina,
tai pasaulis sužinotų tokių daly
kų, kokių jokia “Kronika” nei
šimtosios dalies neatskleidė.
Kas tu bebūtum, anonime, ar
kunigas, užmerkęs akis gyveni
mo faktams ir dieviškai tiesai, ar
valdžios žmogus, kalbąs kunigo
lūpomis ir norįs sukelti tarp ku
nigų nepasitikėjimą bei įtarumą,
nepamiršk, kad Bažnyčios pusė
je yra amžinoji Tiesa — Kristus
ir skausmingos šių dienų tikro
vės iššauktas ryžtas — dar la
biau mylėti Dievą ir dar uoliau
darbuotis Kristaus Bažnyčioje.

1974 spalio mėnuo. Panevėžio
vyskupijos kunigai.
(Atsakymas sutrumpintas - Red.)
žemaitiškos koplytėlės piešinys

Bastia, Corsica. — Corsicos
separatistai ,norį atsiskirti nuo
Prancūzijos, buvo pagrobę šešis
įkaitus, policija šturmavo, ir su
sišaudymo metu du policininkai
buvo užmušti, trečias sužeistas. Po
to apie 300 separatistų užuolė po
licijos stotį ir nuo jų buvo apsi
ginta tik ašarinėm bombom.

(K “LKB Kronikos” Nr. 14)

Kurstymai prieš
Bengalijos
prezidentą
Dacca. — Bengalijoj platina
mi atsišaukimai, kur sakoma,
‘‘krauju už kraują”. Juos platina
kairieji, Liaudies revoliucinės jė
gos. Yra žinoma, kad persversmo
metu kartu su šeiku Mujibur Rahman buvo nužudyti jo šeimos na
riai ir artimieji, viso apie 20 žmo
nių. Tie jauni karininkai, kurie
padarė perversmą, naujojo prezi
dento Khondakar Ahmed prašomi
sugrįžo į savo dalinius ir valdžiojen nedalyvauja.

RIO DE JANEIRO. _ Ame
rikos ekspertai patikrino ir pri
pažino, jog šalčiai Brazilijoj tik
rai pakenkė kavos derliui, ir ka
vos trūkumas bus jaučiamas
dvejus metus. Pakils ir kainos.

Nr. 198

IRAKAS NUSISUKA NUO SOVIETU

Valdžia neleido suteikti
Sutvirtinimo sakramentą

mas”, rašo laikraštis.

CHICAGO, ILLINOIS 60629

Irakas iki šiol ginklus gauda
vo iš Sovietijos. Dabar karinin
kai norėtų jų turėti ir iš Vaka
rų. |Kol kas pakeitimas turėtų
vykti palengva, žinant, kad
trūkstamų dalių sovietiniams
ginklams Vakarai negalės pri
statyti.

Sirija ir Jordanija
turės bendrą
komandą
Damaskas. —- Sirija ir Jorda
nija sudarė bendrą karinę ko
mandą ir atmeta bet kokį dalinį
susitarimą su Izraeliu. Su “sionis
tais” turi arba kovoti, arba kal
bėtis visi arabai sutartinai. Susita
rimas buvo pasiektas po kara
liaus Husseino vizito Damaske.
Nors tiesiogiai Kissingerio var
do ir neminėjo, bet pasmerkė “im
perialistų pastangas skaldyti bend
rą frontą.” Į tą jų pareiškimą bu
vo duotas atsakymas. Egipto Sadatas į Damaską tuoj pasiuntė
atstovą su laišku Sirijos prezi
dentui Assadui. Abu kraštus nu
mato aplankyti Kissingeris, bet
jie pasiskubino pranešti, kad tai
ka galima ,kai Izraelis pasitrauks
iš visų užimtų žemių ir bus atsta
tytos palestiniečių pabėgėlių tei
sės.
Pastebėjo užsienio diplomatai,
kad nebuvo deklaruota kariuo
menės unija, kurios geidė Sirija,
bendra ibus tik vadovybė.

Damaskas. — Kissingeris, bai
gęs kalbas su Sadatu Alexandrijoje, nuskrido į Siriją pas Assadą.
Sirijos prezidentas įtikino Kissingerį, kad nežiūrint karingų pa
reiškimų ir bendro komunikato su
karalium Husseinu, jis nekliudys
Sadatui ir jo susitarimui su Iz
raeliu. Kissingeris dar jam mi
nėjęs, jog Izraelis padarys nuolai
dų ir Sirijai, simboliškai, iš kai
kurių nedidelių pozicijų Golan
aukštumose pasitrauks. Užimtoji
sritis tokia nedidelė, kad nėra
kur plačiau manevruoti.
Demonstracijos prieš Rissingenį Izraely tęsiasi visą laiką, kol jis
tni hemisferoj lankysis.

NEW DELHT. — Indijoj pra
sidėjo lietaus sezonas. Orisscs
provincijoje, rytuose, lietaus bu
vo tiek daug, kad sustojo trau

MIUNCHENAS. — Vakarų
Vokietijos Vidaus reikalų minis
terija suteikė politinį prieglobs
tį penkiems Čekoslovakijos pilie
čiams, kuriem pavyko slaptai
pereiti čekoslovakų - vokiečių
sieną. Iš jų du yra sporte trene
riai, Eva ir Vaclovas Hosman,
kuriems Čekoslovakijos valdžia
buvo uždraudusi dirbti sporto

kintai.

srityje.

ing keleiviniais lėktuvais, jų po
licija naudojasi Chevroleto fir
mos Nova automobiliais, Mer
cedes Benz mašinų yra daugiau,
negu moka kas jais važinėti. Vta
tai aukštos kokybės prekės.

Prekyba su Amerika didėja.
1972 buvo importuota iš Ameri
kos už 23.3 mil. dolerių, o 1974
jau pasiekė 284 mil. šiais me
tais, tikimasi, pasieks Ir 600
mil. dol. Dar amerikiečiai siūlo
si jiems pastatyti namų, mokyk
lų, ligoninių, pravesti greitojo
susisiekimo tinklą Bagdade, jvesti telekomunikacijos sistemą.
Irakas iš Amerikos perka visus
kviečius ir pusę ryžių.
Irakas, būdamas artimuose
ryšiuose su rusais, jautėsi kiek
izoliuotas nuo kitų arabų. Da
bar, kai pradėtoji “vidaus revo
liucija” buvo baigta, kraštas per
rikiavo savo jėgas, gali drąsiau
pažiūrėti ir toliau, iš kur būtų
daugiau naudos. Naujos politi
nės orientacijos architektu lai
komas Saddam Husayn, val
džios “nugarkaulis”. Jo tezė: nereik bijoti rusų užrūstinimo, jei
geresni santykiai su Vakarais
kraštui daugiau duos naudos.

Kodėl Irakas nori atsiriboti
nuo peršamos Sovietų draugys
tės? Priežastys vis tos pačios:
visur menka rusiškosios pramo
nės kokybė. Rusai pastatė jiems
geležinkelį, ir dabar Irakas turi
su juo daug vargo. Pradėjo kas
ti kanalą iš Tigro į Eufratą, ter
minas pasibaigė pagal susitari
mą, o kanalo vis dar nėra. Pa
statė kelis generatorius — tie
neveikia. Tai tik ekonominė pu
sė. Yra dar politinių. Kai vyko
Beje, normalių diplomatinių
Pilietinis karas
Irako ir Sirijos ginčas dėl Euf
santykių su Amerika Irakas ne
rato upės vandens sulaikymo,
Timor kolonijoj
turi nuo 1967 metų karo, o Iz
rusai bandė tarpininkauti, bet
raelį vadina “Amerikos imperia
nemokėjo būti visai bešališki ir
Dili, Ti-rnpr. , Šioje
lizmo baze”. Tos anrttiitierikieį
lijos kolonijoje mūšiai tebevyksta. palaikė sirų pusę. Irakiečiai jau- tiškos linijos ypač laikosi spau
Miesto gatvėse pilna užmuštų. į tėsi įžeisti.
da ir norėtų sutrukdyti Egipto Kiek yra žuvusių, niekas tikro
Priešingai su tuo, kas yra va- Izraelio susitarimui, bet jei val
skaičiaus nežino. Portugalų val karietiško Irake. Pvz. jie labai džia matomai pakreips savo po
džios atstovai krašto sukontro patenkinti amerikietiškais Boe litiką, padarys tai ir spauda.
liuoti negali, laikosi tik kariniam
sektoriuje prie uosto. Gubernato
rius kreipėsi į užsienį ir prašė in
tervencijos sulaikyti kraujo pra
liejimą.
Australijos vyriausybė į Dili pa
Lisabona. — Įtempimas Por žinioje ir galėjo išeiti prieš prem
siuntė du laivus naikintojus eva
tugalijoj
nemažėja. Šeštadienį jerą, paėmė savo žinion. Parašiu
kuoti užsieniečius.
prezidentas da Costa Gomes buvo tininkai, marinai, tautinė gvar
pakvietęs pas save ministerį pir dija ir taip pat policija dabar
Dar apie laivo
mininką Vasco Goncalves ir nuo prezidento jurisdikcijoje.
saikiųjų karininkų, kurie reika
Stipriausiu kandidatu naujai
susprogdinimą
lauja Goncalves pašalinimo, at vyriausybei sudaryti, jeigu bus
Buenos Aires. — Yra daugiau stovus. Posėdis tęsėsi penkias va pašalintas Goncalves, yra gen.
žinių apie Argentinos Montone- landas ir po jo nebuvo padaryta Carlos Fabias, armijos štabo vir
ros teroristų bombą laive La Pla- jokio pareiškimo. Premjeras atsi šininkas.
tos upėje. Bomba buvo padėta po statydinti atsisakė.
karo laivu. Sprogdama suardė dug
Abiejų pusių susidūrimas gali
ną ir mašinų skyrių, bet laivas ne būti neišvengiamas, jeigu kas nors
Papadopoulos
nuskendo. 60 milijonų dolerių nejvyks, ko negalima numatyti iš
vertės, britų statytas, buvo gink anksto. Kariuomenės viršininkas
nuteistas mirti
luotas vairuojamomis raketomis šiaurinėje valstybės daly, Coimbra
ir kitais moderniais įrengimais. mieste, gen. Carlos Charais už- Atėnai. — Buvusį Graikijos dik
Padėti magnetinę bombą galėjo aliarmaivo karius ir paskelbė “ma tatorių George Papadopoulos ir
naktį tik teroristų narai.
nevrus”. Jis yra vienas tų devynių, dar du jo bendradarbius — MaKitoj vietoj [policija užtiko tris kurie pirmieji pasirašė atsišauki karazos ir Patakos — teismas nu
platformas ir įrengimus paleisti mą į tautą prieš gresiantį komu teisė mirti, bet po kelių valandų
sprogstamas raketas į Karo laivy nistų pavojų. Nuosaikieji karinin vyriausybės sluoksniuose buvo
no akademiją. Monte, 70 mylių kai davė prezidentui terminą pa pareikšta, kad jie, greičiausiai, bus
į šiaurę nuo Buenos Aires, polici keisti vyriausybę iki pirmadienio, pasigailėti ir bausmė bus kita. Tuo
ja susišaudė ir pašovė tris teroris šios dienos.
reikalu šiandien susirenka vyriau
tus, Pietuose, Bahia Blanca, poli
Prezidentas Gomes nori išveng sybė. 8 teisiamieji nubausti kalė
cija suėmė daugiau negu 100 te ti kraujo praliejimo ir kariuome jimu iki gyvos galvos, 7 kalėjimu
roristų, rado daug bombų ir gink nės dalinius, kurie buvo saugumo nuo 8 iki 20 metų ir du išteisinti.
viršininko gen. Otelo Carvalho
lų.
SPRINGFTELD, HL _ Cent
riniame IUinojuje pastebėti du
susirgimai miego liga, ir vienas
dėl to mirė. Netolimam St.
Louis mieste užregistruoti trys
susirgimai encephalitis, sunkes
ne ligos rūšim.

ĮTEMPIMAS PORTUGALIJOJ DIDĖJA

KALENDORIUS

Rugpiūčio 25: šv. Liudvikas,
šv. Aba; Gilius, Liudytė
Rugpiūčio 26: šv. Zeferinas,
šv. Pandviria; Gailutis, Ugnė.
Saulė teka: 6:08, leidžias 7:37.

ORAS
Dalinai saulėta, karšta ir drėg
1968 metais, kai sovietų tankai įrėdėjo į Prahos centrą, ir beginkliai
čekai bandė protestuoti. Vienas jų laiko kruviną vėliavą
na, apie 95 laipsniai.

/

DRAUGAS, pirmadienis, 1975 m, rugpiūčio mėn. 25 d.

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ
pratęs prie žalumynų. Per savai
tę sėdėdamas federaliniame re
zervų banke jis sklaido žaliukes,
Saulėtą rugpiūčio 10 d. popie-l tad, atėjus savaitgaliui, jau sa
tę gražus būrys, gal apie pus vaime jį traukia gamtos žaluma
šimtis, visokio žanro mūzos šven triūsti savo sode, ypač kur rei
tyklos tarnų ir jų palydovų bei kia stipresnės rankos.
*»; '
įvairių “už ir prieš” veikėjų su
Nulipus žemyn, terasoje šią
gužėjo į žalumoje skęstančią ir
gėlėmis pasipuošusią Dalilos ir popietę randi kitą margumyną.
Balio Mackialų sodybą. Į ją pa Visokiausių spalvų gėlėmis ir fi
tekti pirmiausia tenka lipti aukš gūromis išmargintos sunkios ir
tokais laiptais, kurie iš Šono iš kitokių pavadinimų drabužiai su
pilti tankiais vijokliais. Viri jų daro lyg ir imitaciją ano tikro
aukšti medžiai plačiai išplėstomis jo gėlyno. Smagūs pašnekesiai,
šakomis dar labiau suintensyvina linksmi juokavimai. Seimininkei
laiptus dengiančią pavėnę. Įėjus pakvietus į vidų, čia žmogus dar
į trobą, tuojau pastebi, kad jos' kartą įsitikini jos daugeriopų tavidaus tvarka šiandie pritaikyta lehtu. Stalo režisūra puikiausia
specialiam momentui. Po malo —- ir gražu ir skanu. Prisisotinus
naus pasitinkančių šeiminin ir prisišnekėjus, o A. Gustaitis
kų
šypsnio gauni nurodymą tikriausiai dar pridėtų...ir prisivykti, sakyčiau, į apgaulingai gurkšnojus, pagal daugumos da
užmaskuotą kampą. Apgaulingą lyvių charakterį, turėjo eiti me
ta prasme, kad Čia ant stalo ninė dalis, Taip ir buvo.
priešaky išstatyta etiketė — “Ca
Prieš kelias
dienas išleis
nada Dr/’. Apsiriksi, jei tikrai
tas “Lietuvi!} Dienų” numeris
pahiartysi, kad tai sausas kam
pas. Už šios etiketės išsirikiavę įdėjo prie Atlanto gyvenančio
lihkšmų temų meisterio Antano
visokio laipsnio stiprumo įvairių
Gustainio “abrozdą”. Tame pat
“bottlilng” firmų gaminiai.
numery bandoma aptarti ir šio
Na, kol akys šviesios, nesusto rašytojo žodžio bei rašto prasmė
ję keliaukime toliau. Antroje tro ir paskirtis. Kai kas jį pavadina
bos pusėje atsiveria plati terasa, net pek'lininku, bet jis sakosi, kad
aptverta žema mūro siena. Už pekloj dar nėra buvęs. Jis tik
jos eilėmis išsirikiavusios įvairias pakedena draugų, sekančių šėto
palviais žiedais .pasipuošusios ro niškas pagundas, išdarinėjimus,
žės. Atrodo, kad ši terasa specia betgi dėl to jokia ‘‘jury” bent jau
liai ir įrėngta didesniems paren vienbalsiai dar negalėtų jam skir
gimams. Einant toliau, jau tenka ti anos šiltos vietos. Šis svieto
kopti į atkalnę, Čia tik takams linksmintojas šiuo metu kaip tik
belikę tarpai. Visa kita dengia lankosi PaCifiko pajūry, dėlto vi
tanki, vė&li įvairių pavadinimų ski pritiko jam būti ir šiame po
augmenija. Vieni augalai driekia būvy. Visi jį pasitiko triukšmin
si ant žemės, kiti kopia ant so gomis katutėmis ir, davus jam
dybos ribos sienų, dar kiti, indi kiek atsikvėpti bei “pasivilgyti”,
vidualiai pozuodami, demonst sUsirinkusieji panorėjo patirti, koruoja savo grož|. Bekopiant at- užfiksavęs savo bloknote. Tad jis
kalnėn, pusiaukelėj praeini poil it ėmėsi skaityti ir dėstyti rit
sio vietą. Čia plačiai išskėtęs ša miškai sueiliuotus ir be rimo sura
kas amžinai žaliuojantis avoka šytus žmonėse pastebėtus gyve
das (nors čia beveik visa aug nimiškus nuotykius. Pagal jį, gy
menija yra amžinai žaliuojanti), venimas yra linksmas, o jei kam
lyg milžiniškas lietsargis den nelinksmas, tai tas randa, o jei
gia nuo saulės didoką plotą. Po neranda, tai susidaro sau aplin
šiuo medžiu išdėstytos plačiai at ką, kad būtų linksma ir “jam”
lošiamos sėdynės, į kurias pato ir “jai”. Jeigu įkliūvi į “bėdą”,
giai atsisėdus, viri tavo galvos ka vėl reikia mokėti rasti linksmą
banti prinokę avokado vaisiai, išeitį. Taip jis skaitė—kalbėjo, pa
rodos, tiesiai ir taiko į tavo bur ilsėdamas ir vėl pasakojo. O tų
ną.
nuotykių besama daug ir viso
Pailsėjęs kopi aukščiau. Ten kiausių, ir publikos smalsumas
randi abrikosų medžius, kurie daugiau išgirsti buvo didelis. Ne
jau tiesiai ant žemės beria ska žiūrint kad daugelis iš susirinku
nius, sultingus vaisius. Renki ir sių patys moka sklandžiai, o ki
valgai. Besigardžiuojant vaisiais ti kai kada ir “pielavojančiai”
it besigėrint gražiai surikiuota išsireikšti, bet šiuokart visi norė
augmenija,
nejučiomis
atei jo klausytis kitą kalbant. Tai ge
na klausimas: “juk tie žalumy ras ženklas. Visi buvo apšviesti
nai ir tos'gėlės reikalingos- rū-- įvairių~seenų vaizdais beijautriais
peštingos rankos, o jų darniam išgyvenimais, kurie tačiau pagal
išdėstymui — meniškos akies?” kalbėtoją vis gerai baigėsi.
Atsakymą lengvai randi, kai pri
Ir taip saulutei ėmus slinkti
simeni, kad Šios sodybos puose
vakarop,
dvasia ir kūnu prisiso
lėtoja ir šeimininkė yra Dailia,
tinę
dalyviai,
dėkodami malo
scenos režisorė, kuriai meniška
niems
šeimininkams
už gražaus
akis ir darni ranka yra tapusi
.pobūvio
surengimą
ir
puikias
vai
antrąja prigimtimi. Tik iš šalies
šes,
ėmė
retėti.
Kada
paskutinie

sbinku būtų hustatyti, ar rikiavi
ji benusitarė, kad “jau laikas”,
mas ir derinimas gėlynų padeda
išsidirbti praktikai, kaip rikiuoti čia rašantis nebematė.
dalykus scenoje, ar atvirkščiai —
J. Kn.
—derinimai scenoje teikia idė
jų, kaip tvarkyti gėlyną. Laimihgu sutapimu ir pats šeimininkas
Balys jau pagal profesiją yra įVASARIŠKA SEKMADIENIO
POPIETĖ LOS ANGELES

Amerikos Lietuvių Katalikių Moterų sąjungos 35-tojo seimo dalyviai Southfield, Mich. Iš kairės pirmoj eil.
— centro iždo globėja Juzė Kilkienė, “Moterų Dirvos ” redakt. Dalė Murray, Ii vicepirm. Julė Skripkienė,
I vicepirm. Ona Walls, Dievo Apvaizdos liet. par. klebonas kun. V. Kriščiūnevičius, centro vald. pirm. Don
na Kamm, sekr. Marie Panavas, iždin. Marijona Druktanienė ir iždo globėja Marijona Mineiko.

MOTERŲ SĄJUNGOS 36-(3sis SEIMAS

yra susilaukęs aukščiausio pagy

Metines veiklos peržvalga ir ateities planai

Valdybos rinkimas ir banketas

Niekas nepriminė šio seimo
delegatėm St. Šalkauskio žodžių,
kad “Visuomenės santvarka gali
būti pertvarkoma, keičiama ir to
bulinama tiek ir taip, kiek ir
kaip gali būti įvairiai pagrindžia
mas, keičiamas ir tobulinamas vi
suomeninis žmonių auklėjimas.”
Visvien panašios mintys buvo
jaučiamos nuo pat pirmojo posė
džio. Iš diskusijų ir sudarytų re
zoliucijų paaiškėjo, kad visuome
nės problemos, ypač šių dienų
moters padėtis ir dabartie politi
ka reikalauja iš kiekvienos gi
laus susidomėjimo ir įsipareigoji
mo.

Protestai ir padėkos
Seimui išrinkus prezidiumą,
vienas iš pirmųjų darbų buvo su
darymas rezoliucijos, kurioje iš
reikšta organizacijos didis nepa
sitenkinimas buvusia Helsinkyje
konferencija ir joje sudarytais su
sitarimais, liečiančiais kenčian
čias pavergtas tautas ir jų išdavi
mą. Rezoliucija pasiųsta prez.
Fordui ir sekr. Kissingeriui. Atski
ri padėkos laiškai pasiųsti Pa
vergtųjų tautų teisų gynėjams,
kongresmanam ir senatoriams,
ypatinga padėka išreikšta kongr.
Dertvinskiui (R. III.).

centro valdybos pirm. Donna
Kamm. ji gražiai pasveikino de
legates ir organizacijos vardu iš
reiškė padėką 54-tai kuopai, ku
riai pirmininkauji Elzbieta Pau
razienė, už pakvietimą ir rūpes
tingą trijų dienų programos su
projektavimą. Palinkėjo Seimui
sėkmės.
Sudaryta mandatų patikrini
mo komisija, į kurią išrink
tos Marijona Srupšienė (Chica
go, III.), Marija Genienė (Cice
ro, III.) ir Charlotte Serwo (Hart
ford, Conn.). Po to ėjo seimo
prezidiumo
sudarymas. Prezidiuman išrinktos pirm. Dalė Mu
rray (Brookfield, Wis.), padėjė
ja Marija Kasevičienė (Detroit,
Mich.), sekretorė liet. kalba —
Elena Juškienė (Elizabeth, N.
J.), sekretorė anglų kalba — Nellie Sinkevičienė (>New Port Richey, Fla.) ir sekretorių padėjėja
Julė Skripkienė (Kearney, N.J.).
Seimas susilaukė gražių sveiki
nimų iš organizacijų, kuriose
Mot. sąjungai yra atstovaujama,
nuo vysk. V. Brizgio ir nuo kitų
žymių asmenų. Kuopos, kurioms
nebuvo atstovaujama, prisiuntė
sveikinimus ir aukas, gerą dalį
paskirdamos Stipendijų fondui ir
organizacijos žurnalui Moterų
Dirvai paremti.

Šių visų pranešimų surašymu
ir išsiuntimu rūpinosi darbščio
Parodėlė ir pasilinksminimas
sios sveikinimų ir rezoliucijų ko
misijos narės Elzbieta Alivošie
Antrą seimo dieną, rugp. 15,
nė ir Leoną Carberry iš Worces- šv. Mišios aukotos už mirusias
ter, Mass., ir Grasilia Meiluvienė nares 11 vai. rytą ten pat posė
iš Chicagos.
džių kambaryje. Celebrantas •—
Pirmą kartą Southfielde
kun.Alf. Babonas.
Po šv. Mišių buvo pietūs ša
Šį Moterų sąjungos 36-tąjį sei
lutiniame
Packard kambaryje.
mą kvietė ir globojo Detroito 54Puryčiuose
dalyvavo
kun. Babo
toji kuopa. Rengimo komisiją su
nas,
kun.
Kriščiūnevičius,
vieti
darė patyrusios veikėjos: Bertha
nių
sąjurtgiečių
ir
svečių.
Janus - pirm., Ona Walls - vice
Grįžusios į posėdžių salę pama
pirm., Eleanor Mickey, Magdale
tė
puikiai išstatytus meno ir au
na Smailieriė, Julė Medinienė,
dinių
rankdarbius,
lietuviškas
Sophie Zager, Stella Hotra, He
knygas
ir
įvairius
kitus
ekspona
len Tuoker, Ann Žilvitis ir Kuni
tus.
Visa
tai
paruošta
Kunigungunda Keblinskienė.
dos Kėblinskienės rūpesčiu. Svar
Delegatės pradėjo rinktis į Ra- biausieji parodėlės dalyviai —
mada Inn rugp. 13 d., kur nuo Juozas Jasiūrias iš Detroito ir są5:^0 v.v. prasidėjo atstovių regis jungietė Uršulė Astrienė iš
tracija. Po to buvo neformalus Grand Rapids. Paklausti kultūros
susipažinimo vakaras Su užkan- valandos vedėjos Julės Skripkienės, abu nuotaikingai paaiškino,
Rytą, rugp. 14 d., visos susirin kaip ir kada prasidėjo jų intere
ko į naują Dievo Apvaizdos para sas kūrybai ir atsakinėjo klausi
pijos bažnyčią šv. Mišioms, ku mams.
Visus sužavėjo jauna kalbėto
ria lietuvių kalba laikė parapijos
klebonas kun. V. Kriščiūnevičius. ja clevelandietė Ingrida Stasaitė
Jo pamokslo tema buvo artimo — Bublienė, kurios tema buvo
meilė ir reikalingumas gražiai su “Lietuvė moteris šių dienų sūku
gyventi vienam su kitu. Y- ry.” Ji atvyko iš Dainavos mergai
paČ pasiliko mintyje reikšmingi čių stovyklos, kurioje stovyklavo
jo žodžiai: “Kas nemyli Dievo, jos pačios trys dukrytės. Ji nuo
nemyli ir artimo”. Jei vadinamės jaunų dienų dirbą Dainavoj, kaip
gerais krikščionimis, negalime mokytoja — auklėtoja. Šiemet
garbinti Dievo ir nesugyventi su stovykloje rankdarbius dėstė Ur
artimaisiais. Po pamaldų atsto šulė Astrienė.
vės ir svečiai susirinko į erdvią
Vakare seimo rengėjos suma
parapijos salę, kur šeiminin
nė delegatėms skirtingą vakarą
kės laukė su paruoštais skonin
— vakarienę ir teatrą — Mercy
gais pietumis.
kolegijos patalpose. Dabartiniu
Išrinktas prezidiumas

rimo.
Trečią dieną, rugp. 16, svar
besnieji įvykiai apėmė užsiipelniu
šiųjų narių pakėlimą į Mot. Są
jungos garbės nares. Šiemet sei
mas vienbalsiai priėmė tris na
res: centro iždo globėją Mary
Ann Mineiko (Worth, III.), Julianą Rotsko (Cicero, III.) ir
Viktorija Čepolionytę (Detroit,
Mich.). Kiekviena buvo centro
pirmininkės pasveikinta ir kiek
vienai prisegta tos garbės pažy
mys — sagutė.
Sekantiems dvejiems metams
centro valdybon perrinktos vien
balsiai: pirm. Donna Kamm (Seminole, Fla.), I vicepirm. Ona
Walls (Detroit, Mich.), sekretorė
Marie Panavas (Evergreen Pk.,
III.), iždininke Marijona Druk
tanienė (Cicero, III.), iždo globė
jos Marijona Mineiko (Worth,
Iii.) ir Juzė Kilkienė (Chicago,
Ilk). Naujai išrinkta II vicepirm.
pareigoms Ona Szeivienė (Grand
Rapids, Mich.).
Seimas rekomendavo dabarti
nę Dale Murray ‘‘‘Moterų Dirvos’*
redagavimo pareigoms.
Į įvairias organizacijos komisi
jas išrinktos sekančios: Įstatų ko
misijon — Šhirley Kryger ir Ste.phanie Kryger (Grand Rapids,
Mich.) ir Juliana Rotsko (Cice
ro, Ilk). Įnešimų komisijon —
Antonia Wackell ir Martha Phi
llips iš Worcester, Mass. Skundų
komisijon — Elena Stumbers
(Hartford, Conn.), Marija Kase
vičienė ir Viktorija Čepolionytė
(Detroit, Mich.). Stipendijų fon
do komisiją sudaro Grasilia Meilūvienė (Chicago, Ilk), Elzbieta
Paurazienė ir Bertha Janus iŠ Dėt
roito. Organizacijai atstovauti
ALToje įpareigotos Emilija Vili
maitė, Juliana Rotsko ir Marijo
na Srupšienė — visos iš Chica
gos. ALRK federacijoj atstovė
mis paskirtos Marija Panavienė ir
Marijona Druktanienė. Pasau
lio Liet. Kat. Moterų org. sąj. ats
tovėmis — K. Keblinskienė, E.
Juškienė ir J. Skripkienė.
Seimo darbai apvainikuoti iš
kilmingu banketu Michigan Inn
puošniame St. Clair kambaryje.
Seimo rengimo kom. pirm. Bėrtha
Janus tarė sveikinimo žodį ir su
pažindino su vakaro vedėja Mari
ja Kasevičiene, kuri trumpai, bet
konkrečiai paaiškino Mot. sąjun
gos istoriją ir simbolio reikšmę.
Ji supažindino svečius su sė
dinčiais prie garbės stąlo, būtent
buvusiu Dievo Apvaizdos par.
asistentu kuri. Alfonsu Baboniu,
buvusiu Sv. Antano par. klebo
nu kun. Walter Stanevifch ir da
bartiniu Sv. Antano par. Klebo
nu kun. Kaz. Simaičiu. Taip pat
jų tarpe buvo centro pirm. Dori
na Kamm, 54-tos kp. pirminin
kė Elzbieta Paurazienė, centro
rast. Marie Panavas ir seimo pre
zidiumo pirm. Dalė Murray.
Trumpai bet gyvai kalbėjo cent
ro pirm. Donna Kamm ir redak
torė Dalė Maurray.

mėtų veikia originalus muzikinis
Po pietų prasidėjo seimo pir spektaklis “Persanalsį” kuris vie
M. Kasevičienė supažindino
mas posėdis, kuriam vadovavo tinių dramos ir muzikos kritikių svečius su organizacijos visa cent

ro valdyba, seimo rengimo kom.
narėmis, garbės narėm. Ypač ma
lonu buvo turėti dvi pirmūnes
šiame bankete — Mot. sąjungos
čarterio signatares, garbės ’nėreš
Petronėlę Medonienę iš Detroito
iir Augusta Satkierię iš Cicero, III.
Programos muzikinę dalį atli
ko solistė Valencia Stambersky,
duetui prisidėjo jos vyras Edvar
das. Akordeonu pagrojo Rimas
Kasputis, kuris patenkino prašy
mą pagroti kelias daineles ir pa
lydėjo banketo dalyvius. Banke
tas baigtas Moterų sąjungos him
nu.

D.M.
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Pakto
ūdas mažinant, pakvitavimai už gautas preuurueratas nesiunėiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skai
tytojo adreso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada
skaitytojas yra užsimokėjęs.
• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo, juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinj neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą.

TeL ofiso Ir buto OLympic 2-415#

Tel. PR 8-322#

DR. ANNA BALIUNAS
►

DR. P. KISIELIUS

2858 West 63rd Street
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1448 So. 50th Avenoe, Cicero

GERKLES LIGOS

Kasdien 1-1 vai. ir 6-8 vai vak..
Išskyrų, trečiadienius
AeNtadieniais 12 1r 4 vai. popiet

Valandoe pagal susitarimų

0R. K. G. BALUKAS
Akušerija Ir moterų Ilgos
Ginekologinė Chirurgija

TeL RElianoe 5-1811

QRa WALTER J. KIRSTUK

6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building) Tel LU 5-6446
8007 W. 83 PI., Justice, IU. 599-0500 Vai.:

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street
pirmad., antrad., ketvirtad ii
Priima ligonius pagal susitarimu. penktad.
nuo
12-4 vai. p. p. 6-8
Jei neatsiliepia, skambinti >74-801x vai. vak
šefitad
12-2 vai
p. p
trečiad. uždaryta.

DR. VL. BLAŽYS

PLAUCnj IR VIDAUS LIGOS

DR. IRENA KURAS

Marąuette Medical Center
GYDYTOJA IR CHIRURGE
0132 So. Kedzie Avė,
KCIMKIU IR VAIKU LIGOS
Vai.: pirmad., antrad. Ir ketvlrtad.
SPEOIALISTfl
l -i'
6 iki 7:30 vai. vakaro.
MEDICAL BUILDING
-,~j
Seštad. nuo 2 tkl 3:30 vai.
7156 South Western Avenoe
Pagal susitarimą.
Valandos: Kasdien nuo 10 vai Krt
lkl 1. vai popiet.
Ofiso telef. WA 5-2«70
Offlso telef RE 7-1168
“
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
Rezid telef 23B-20ID.

Tol. ofiso HE 4-5849, rez. 888-2288

OR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2484 West 71st Street
Vai pirm., ketv 1 lkl 7 popiet,
antrad., penkt 1-B, treč ir AeAt. tik
susitarus
Dr.

Ant.

Rudoko

kabinete

Ofiso HE

4-1818.

Rez.

PR

6-P80I

DR. J. MEŠKAUSKAS į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS :
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71 st Street

(71-os iv Campbell Avė., kanapas)
Vai.: pirmad., antrad., ketv. ir penkt
perCmč
Nuo S iki 7 vai. p. p.
jTik susitarus

0R. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
*709 West 51st Street

TEL. GR 6-2400
VaJ.: pagal susitarimų: pirmad. ir
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk
tad. 10—4. fiefltad 10—3 vai.

Ofa. tel. 735-4477

Rez.PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GVDVTOJt IR CHIRURGĄ

Specialybė — Nervų Ir
Emocinės Ligos
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Berid t«I _ OI 8-8878

OR.

W. M. EISIN-EISINAS

AKFAERMA TO MOTERŲ LIGOS
.GINEKOLOGINI!: CHIRURGIJA.
618* So Kedzie Avė., WA 5-2670
Vatandoe
Atsiliepta

pagal timitarlmg Jei ne
skambinti: MI #-0001.

Tel - BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė Akių Ligos
8907 West lOSrd Street
Valandos pagal susitarimą

Oftoo telef. PR 8-2220

OR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K B A
VAIKŲ LIGOS
2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrtad.. Ir penkt.
niio 12 Iki S vai. ir nuo K iki 8
vai. vak., iečtad. nuo 1 iki 4 vai.

Res. GA 8 7278

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441 — LO 1-4605
Jei neatsiliepta 501-1070
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
Ofisai: 1002 No. VVestem Avenue
5214 No. VVestem Avenue
Valandos pagal susitarime

Vbd telefonai 652-1881

DR. F. V. KAUNAS

RADIJO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ
SPALVOTOS TĖLĖVIŽIJOS APARATAI

• Redakcija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00.
• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
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GYDYTOJAI IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

TEI____ CA 5-7252
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otdytojas ir chirurgas
1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. ir
Sečtad. tik susitarus.

3249 SO. HALSTED STREET

g
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DR. A. JENKINS

FRANK’S TV and RADIO. INC.

5

Subscription Rates: $25.00
Chicago and Cook County, Illinois.
3
Elsewhere in U.S.A. $23.00. Canada $25.00. Foreign
Countries — $26.00.
ii®.
Chicago, Cook, IU.
$25.00 $15.00 $10.00 $5.50
Kanadoje
25.00
5.50
15.00
10.00
Kitur
23.00
9.00
4.50
13.00
26.00
6.50
Užsienyje
16.00
10.30
Ai-r.Savaitinis
16.00
—
8.50

Ofs. PO 7 6000

“Namai ant ratų’’ ir Vakarų Vokie
tijoje dabar labai madoje
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DR. TERESE KAZLAUSKAS
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTE
#755 W. 143 Street
Orland Park, IB. 60463
Tel. 349-0887
Valandas pagal ausltarlmą

Tet —*82-4422

0R. ROMAS PETKUS .KTU LfGOS — '■HIRUKG1JA
Ofisai:
111 N. WABA8B AVĖ.
4200 N. CENTRAL AVĖ.
Valandos pagal susitarime ‘-£V

DRTfRBHiTPLEČIAS
OPTOMETRISTAS
(Kalba lietuviškai)
2618 W. 71st SL - Tel. 737-514#
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir '
“oontact lenses”
Vai. pagal susitarimų. Uždaryta tteič

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLES IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2856 W. 68rd Street
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet ’’
Ir ketv. nuo 5-7 vakare
Ofiso tel. 778-2880;
rez. 4486849

DR. J. J. SIMONAITIS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 W. 68rd Street'
Ofiso tel. RE 5-4410
Rezid. GR 6-0617
3
Valandos: pirm ir ketv. nuo 1 v*l
Iki S vai. p. p. Ir nuo 7 tkl 8 vai. v.
antr. Ir penkt. nuo 1-8 vai. p. p
ir vakarais pagal susitarimą ,,,

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir moterų ligos
OftaaA tr rez. 2652 W. 5Sth
Tel. PRospect 8-1223.
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč.- jh
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 iki 8
v. v. šečtad. 2-4 vai. popiet Ir kita
laiku pagal susitarimg.

Ofiso tet HE 4-2123. Namų GI 8-6f9S

DR. V. TUMASONIS
CHIRUGAS
2454 West 71st Street

V

Vai.* pirm., antrad., ketv. ir penktad
8-8 Ir 8-7 — n anksto susitariu
Tel., Ofiso PR 6-6446

>

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
8107 VVest 71st Street
Valandos: 1-6 vai. popiet.
Treč. Ir Sečtad., pagal sualtarlm

Ofiso teL 586-8166; namų 686-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6284 S. Narragansett Avennt .
Vai.: pirm., antr.. ketv 1^6 h- 6-8.
penktad.' 8-8, Aefitad įtagaj SUsItarlmį

Momentas svarbus.

Plūduriuojančioji Britanija

SPRĘSKIME PATYS, NEPASIMESKIME
“Nebijokite Sovietų Sąjungos”.
“Sovietai siūlo socialistinių ir ka'
putalistinių kraštų amžiną bend
ravimą, .pagal status quo dėsni”.
"Sovietų Sąjunga nebijo Vaka
rų”.
“Sovietai
yra
pajėgūs
sutriuškinti bet kurį agresorių”.
Tokiomis ar panašiomis ant
raštėmis paskutinę savaitę Euro
pos ir Amerikos spaudoje pasiro
dė eilė straipsnių. Jie skirti
po Helsinkio konferencijos kiek
ijsigandusiems europiečiams nu
raminti. Stengiamasi įrodinė
ti, kad “Helsinkyje nieko bloga
neįvyko”, kad “Sovietai niekada
nepuls Vakarų Europos”,
kad
netrukus prasidėsiąs “abiem pu
sėm naudingas bendravimas”, po
kurio seksiąs abišalis nusiginkla
vimas, naudingi prekių mainai.
Europos ir Amerikos kraštai
lengvai nugalėsią jiems labai ak
tualią energijos krizę, nes jiems
padėsianti Sovietų Sąjunga, tu
rinti didžiausius energijos šalti
nius pasaulyje. Taigi verkiantis
kūdikis liūliuojamas. Stengiama
si sumažinti jo budrumą, kad sa
vo klyksmu netrukdytų saldaus
detentės sapno.
*
Tokių ar panašių raminimų
šaltinis taip pat aiškus. Vieni sa
ko, kad jie kylą iš Maskvos pro
pagandos, kiti, kad iš tam tikrų
Amerikos įstaigų. Ir vieni ir kiti,
matyt, turi tiesos. Pagaliau pa
vergtoms tautoms dėl to skirtu
mas nedidelis.
Sovietų įstaigos strateginiais
sumetimais vengia reikšti viešą
džiaugsmą dėl savo pasiekto lai
mėjimo. L. Brežnevo kalba Hel
sinkio konferencijoje ir vėlesnis
pranešimas Maskvoje buvo tam
tikru suktu būdu paskelbti taip,
kad eiliniai Sovietų skaitytojai jų
nesuprato. Tas pats buvo ir oku
puotoje Lietuvoje. Pagal “Tiesą”,
Helsinkyje nieko nauja neįvykę,
o “Amerikos Balsas” tikslių ir da
lykiškų pareiškimų
nepadarė,
reikiamų komentarų nedavė.
Taigi lietuvių tauta iki pastarų
jų dienų dar nežinojo, kas Hel
sinky buvo sutarta ir kas ten iš
tiesų įvyko.
Kas kita laisvoje Amerikoje.
Amerikos Darbo unijų AFL -CIO
vykdomoji taryba (pirmininkas
George Meany) liepos 30 d. pa
reiškime aiškiai pabrėžė, kad So
vietų Sąjungos, JAV, Vakarų Eu
ropos kraštų pasirašomas Hel
sinkyje nutarimas, kuriuo seniau
buvusios nepriklausomos
Rytų
Europos tautos paliekamos ko
munistų vergijoje, yra gėdingas
demokratijos principų ir laisvųjų
tautų egzistencijos išdavimas.
Ne kitokios nuomonės bu
vo eilė senatorių, kongresmanų,
mokslininkų, organizacijų vado
vų, laikraščių redaktorių ir ko
mentatorių, ką matėme iš jų pa
reiškimų ir straipsnių. Tačiau at
sirado mažuma, kuri ir šiuo at
veju palaikė Sovietų pusę, nurodinėdama, kad pavergtiems kraš
tams iš to susitarimo būsiąs “di
delis laimėjimas”, nes jie galėsią
laisviau į savo kraštus keliauti,
susijungsiančios perskirtos šeimos
ir net galima būsią pasiųsti paš
tu kai kuriuos leidinius. Kitais
žpdžiais tariant, už išduotą pa
vergtų kraštų laisvę būsią galima
gauti prasčiausios rūšies riešutėlį
(peanut).
Tą metiką “peanutą” paėmė į
savo bumas net vienas lietuvių
politinis veiksnys ir vienas laik
raštis. Jeigu ir toliau jie šia kryp
timi, girdami ir iškeldami detentę (Amerikos - Sovietų bendra
vimą), eis, nereiktų perdaug ste
bėtis, jei patys ims raginti mūsų
išeivius siųsti savo vaikus į okup.
Lietuvos pionierių stovyklas. Ži
noma, jeigu to norės jų duon
davys. O panorėti gali. Rodos,

Spaudoj it gyvenime

ko vertė būtų pastovi ir tvirta • aukšti; algų ir pirkti žaliavų. Tokaip uola. Tuo tarpu britų ir kioje padėtyje yra atsiradusios ir
italų valiutų vertė B. r-koje su kai kurios didelės eksporto įmo
silauktų iki 7 procentų paramos, nės. Toms vyriausybė skiria pa
bet, keičiant į kitų valstybių va šalpas ar duoda paskolas. Ir dėl
liutą, tai pačių britų ir italų to pinigų reikia. Didinti žmonių
reikalas.
pajamų taksas — būtų pasirašy
mas
darbiečių visiško pralaimėji
B. rinkos vadovybė, pačių bri
mo
per
būsimus perlamentarinius
tų perlamentinė opozicija ir pra
rinkimus.
monininkai ne kartą Wilsoną

Per vėlai ir per mažai
kad kai kas šia kryptimi daro
Šios vasaros karščiai Britanijo
ma, bent jau ruošiama tam tik
tro vadovybė sugalvojo kitą pla
A. ]. STANIUS
ra visuomenės nuomonė.
je pralenkė visus metereologinius
ną, ir Wilsonas pasiskubino jį
*
rekordus, privargindami miestų
pravesti per perlamentą kaip įHelsinkio nutarimai mūsų gyventojus ir keliais laipsniais fliacijai kelią, tos priemonės yra statymą, būtent iki Naujų metų
veiksniams buvo netikėtumas ir, pakeldami aukštyn infliaciją ‘ir labai menkos.
niekas neturi teisės pakelti algų
atrodo, jie šiuo reikalu yra pa kitas negeroves. Tad dabartinę
daugiau kaip 15 dol. į savaitę, įspėjo, kad jo vyriausybė, norė
O vis tik būtų didelė klaida
Apviltas pasitikėjimas
simetę, nevieningi, nors tokių ar Britaniją, imant ją sykiu su vi
nepaisant, kiek darbininkai gau dama galutinai palaužti infliaci
tvirtinti,
kad Britanijos valstybi
panašių susitarimų buvo laukta. sais jos politiniais, ekonominiais
Prisimenant, kad dabar Brita na dabar. Visi traktuojami ly jos kilimą ir greitai atstatyti ster
Pirmiausia, neteko girdėti, kad ir partiniais rūpesčiais, galima nijoje socialinius ir ekonominius giai. Wilsonas tvirtina, kad darb lingo vertę, turi labai smarkiai nis laivas suduš į ekonomines
mūsų diplomatijos tarnybos liku pavadinti plūduriuojančiąja Bri reikalus dažniausiai tvarko ne vy daviai, pakėlę darbininkams al apkarpyti valstybines
išlaidas. uolas ir bus paskandintas bangų.
čiai būtų pareiškę kokį nors vie tanija. Valstybinis laivas be inka riausybė, bet darbo unijos, ne gas aukščiau tos ribos, bus bau 1974 m. tos išlaidos pakilo 15 Jokiu būdu ne. Britanijos finan
šą protestą, nors tas susitarimas ro. Be toli pramatančio vairuo nuostabu, kad ir rezultatai menki. džiami. Kaip? Jis to nepasakė. procentų, o šiais metais 54 pro siniai ištekliai ir rezervai visame
pirmiausia jų kailį liečia. Altą, tojo. Be krypties kompaso.
Darbo unijos, vertinant jas pa Tik keistas dalykas yra, kad min. centus. Wilsono finansų min. pasaulyje yra tokie dideli, kad
užuot raginusi lietuvius protes Min. pirm H. Wilson nėra nau gal jų nuostatus ir programas, pirmininkas
nieko neužsimi Healey šį tą padarė, bet pervėtuoti, ragino siųsti padėkos laiš jokas vairuoti valstybę per poli yra demokratinės institucijos, bet nė apie baudimą darbo unijų, lai ir permažai. Mat, sugalvota garantuoja jai saugų likimą. Vi
kus ir telegramas.
tines ir ekonomines audras. Tik žvelgiant į jų sumanymus ir pa kurios savo darbdavius gali spaus kita priemonė nemažinti valsty si ekonominiai sunkumai bus nu
Vlikas ir Lietuvių Bendruome šį kartą jam kažkaip nesiseka. siūlymus, yra diktatūriškos įstai ti tos ribos nepaisyti, grasinda binių išlaidų.
galėti. Tik klausimas, kaip grei
nė Helsinkio deklaracijos reika Jis pertoli atsiliko nuo savo V. gos, kurioms rūpi ne Visos tau mi streikais. Taigi įstatymas, kaip
Bendrosios rinkos iždas Brita tai.
lu turėjo vieningą nuomonę ar Europos partnerių, kurie jį kal tos reikalai, bet tik savoji kišenė. darbininkų produktas, yra viena
nijos atsilikusiems rajonams —
bent jau jos nesiskyrė. Eilė šių tina, kad jis pasivėlinęs ištisus
Anksčiau buvo tikėtasi, kad šališkas. Daug ekonomistų ir pre — Škotijai ir Šiaurės Anglijai —
organizacijų darbuotojų 'siuntinė metus, o patys britai sako, kad darbo unijų sugalvotasis sociali kybininkų rimtai tvirtina, kad
jo JAV vyriausybės pareigūnams porą metų. Žodžiu, jis pavėlavo nis kontraktas nereikalauti tokių tas įstatymas ekonominę padėtį paskyrė 750 mil. dol. pašalpos
SIGNALAI SU KITAIS
ir kongresmanams specialius griežtų priemonių laiku sustabdy algų, kokių tauta nepajėgia mo ne pagerins, bet pablogins. Už trejų metų laikotarpiui. Wilsonas
PASAULIAIS
laiškus, formavo jų nuomonę.
ti infliacijos kilimą, kuri yra vi kėti, padės infliaciją bent stabi metų darbo unijos pareikalaus ir nutarė tuos pinigus panaudo
ti savo valstybės vidaus reika
Bet kokia gi tolimesnė mūsų sų dabartinių Britanijos ekono lizuoti. Tas kontraktas tuoj su- algų ir už šiuos metus.
Puertorike pastatytas milži
lams, o ne tam tikslui, kuriam
veiklos kryptis? Ką turime veikti minių vargų priežastis. Jei dabar byrėjo, kaip iš smėlio sulypdyta
Pinigų vertės nusmukimas
jie skirti. Toks Wilsono elgesys niškas vienas, tur būt, didžiau
ir ką daryti, Šiuo klausimu Wilsonas ir stengiasi užkirsti in- plyta. Dabar darbo unijų cen
sių pasaulyje radijo teleskopas.
nė vienas iš mūsų veiksnių ofi
Pradėjo plūduriuoti ir britų susidūrė su stipriu B. r-kos va Be tradicinių tyrimų, šiuo radi
cialiai nėra pasisakęs ir savo tei aiškintų, visas pasaulis
aiškiai atidavęs Pietų Vietnamą komu valiuta, pasidarius menkos vertės. dovybės protestu, pasipiktinimu jo teleskopu manoma ieškoti
gimų nepagrindęs.
mato, kad Helsinkio konferenci nizmui. Tačiau visiškai skirtin Ji smuko iki negirdėto žemumo. ir grasinimu, kad ta rajoninė signalų iš kitų pasaulių ir siųsti
Bet ką nors šiuo reikalu vei ja yra moralinis antspaudas, pa gai kalbėjo kitas Nobelio premi Valiutos smukimo vaisiai papras pašalpa gali būti visiškai atšauk
kiant, reikia patiems gerai apsi tvirtinantis sovietų viešpatavimą jos laureatas — Aleksandras Sol- tai yra tie, kad žymesnieji ir ta. Vyriausybė plūduriuoja, nes žemės signalus tolimų pasaulių
protingoms būtybėms.
galvoti, surasti vieną veiklos li Rytų Europoje. Deklaracijoje mi ženicinas. Toliau TŽ rašo:
stambiojo užsienio indėlininkai naujų paskolų iš tarptautinių ban
kų
jau
sunku
gauti,
o
pinigų
niją ir jos laikytis. Čia jau sun nimas dabartinių sienų "neliečia
savo kapitalus iš Londono ban
Buvo jau surengta pirmoji
kiau, nes pas mus kartojasi gul mumas” yra ne kas kita, kaip fak
transliacija į kitu3 pasaulius.
“Taigi, du laureatai —dū vi kų pradeda perkelti į tų valstybių labai reikia.
bės, lydžio, vėžio.,, istorija. Ne tinis sovietinės vergijos įtvirtini sai skirtingi požiūriai.
Laisvės bankus, kur valiutos vertė pasto
Šifruotais signalais į visatą bu
Peodukcijos mažėjimas
atrodo, kad esamomis sąlygomis mas, kuris skaudžiai paliečia ir krašto atstovas aukoja silpnes vi ir kur mokami aukštesni pro
vo perduotos kai kurios žinios
mūsų veiksniai, kad ir labai kri mūsų Lietuvą drauge su Estija ir niuosius Molochui ir skelbia, kad centai. Britai už savo eksportą
apie
žmoniją. Tik po 24 tūkstan
Dėl pinigų stokos šiais metais
tišku momentu, galėtų susijung Latvija. Tai aktas, kuris pri tai moralinė vertybė, o vergijos gauna mažiau, o už importą mo
britų produkcija krito 4 procen čių metų šie signalai pasieks
ti kovos už Lietuvos laisvę rei mena nelemtas konferencijas — krašto atstovas tad laiko nemo ka daugiau. Nuosekliai prekybinis
tus, kai V. Vokietijos ir Pran adresatą — žvaigždžių grupę
kalui. Gerai būtų, kad jungtųsi Muencheno, Jaltos, Pottsdamo, ralumu, iliuzija ir pavojingu sa balansas darosi vis raudonesnis.
Tako
pakraštyje.
cūzijos maždaug tiek procentų Paukščių
bent tie, kurių “duondavys” yra nieko gero nedavusias pasauliui. vęs apgaudinėjimu. Kaip mitolo
Mokslininkai
mano,
kad tame
Bendrosios rinkos finansų mi pakilo. Britų bedarbių skaičius
tiktai lietuviškoji visuomenė.
Jos visos daugiau ar mažiau pa giniam Molochui niekąd nega nisteriai šio mėnesio pabaigoje jau plūduriuoja virš milijono, ir visatos rajone yra planetų su
*
sitarnavo
vergijai
Europoje na aukų, taip pasaulio tironijai mano pasiūlyti, kad britų sterlin bijoma, kad, artėjant žiemai, dar išsivysčiusiomis civilizacijomis.
Kaip visada, taip ir Helsinkio įtvirtinti. Keisčiausia yra tai, kad niekad negana
viešpatavimo.
labiau pakils. Britanijoje dabar Gaila, tik, kad žinios apie ten
nutarimų reikalu mūsų visuome tokiai būklei sudaryti pasišauna Kai mažųjų aukų nebeliks, reikės gas ir italų lira turėtų dvejopą
keitimo laipsnį: vienas B. r-kos kas mėnesį likviduojasi apie 1000 gyvenančią žmoniją mūsų spė
nė pasigenda reikiamų informa tokie laisvės kraštai, kaip Ameri didiesiems eiti tiesiai į nasrus to
smulkesnių privačių firmų, nepa jamus kaimynus pasieks gero
cijų, nurodymų, kas veiktina, kas ka, Britanija, Prancūzija, Kana Molocho, kuris bus keleriopai ribose, kitas už jos ribų. V.Vokiejm
tijos markės ir Prancūzijos fran- jėgiančių mokėti darbininkams kai senstelėjusios.
darytina. Čia pirmiausia klausia da ir kiti. JAV prezidentas velio stipresnis vadinamo
atolydžio
mos laikraščių redakcijos, bet ir nis J. F. Kennedy 1962 m. pa dėka. Tai vizija, kurią mato so
jos, kaip rodo skaudi praktika, to reiškė Buffalo mieste: “Mes ne vietinis laureatas, patyręs Molo
kiais momentais direktyvų nesu turime pripažinti nuolatiniu so cho užmojus. Jo patikimumas
silaukia.
vietinio viešpatavimo Rytų Eu yra neabejotinas. Tuo tarpu ame
Tačiau reikia pasidžiaugti, kad ropoje jokiu pareiškimu, jokia rikiečio laureato vizija yra trum
vis dėlto informacijos reikalu kai deklaracija, jokia sutartimi ar ku paregiška, apimanti tik dabar
kas jau daroma. Štai JAV Liet. riuo kitu panašiu būdu”. Deja, ties plotą,- siekianti išsaugoti vien
Bendruomenės krašto valdyba tai įvyko 1975 metais. Tokį atoly- savo turimąją laisvę. Tai būdin
rugp. 14 d. išsiuntinėjo savo pa džio mostą dr. H. Kissingeris taip gas pragmatinio politiko bruožas,
daliniams pareiškimą
Europos pagrindė 1974 m., kalbėdamas kurį kadaise taip akivaizdžiai pa
saugumo konferencijos reikalu, apie santykius su sovietais: “Ten, rodė Muencheno pasitarimai su
kuriame, be ko kita, šitaip rašo kur vyrauja senas antagonizmas ruduoju. Molochu. Tai politika,
ma: "... Helsinkio konferencijoje tarp laisvės ir tironijos, mes ne kuriai rūpi ne principai, o sava
pasirašyta deklaracija Sovietų same neutralūs. Tačiau kiti im naudiški interesai. Deja, tokia
Sąjunga atsiekė seniai norimų peratyvai varžo mūši; pajėgumą politika yra ne tiktai nemorali,
tikslų — II pasaulinio karo teri daryti pakeitimus kituose kraš bet ir pavojinga patiem jos vyk
torinių užgrobimų įteisinimo, At tuose. Žinojimas savo ribų verčia dytojam, nes ji neišvengiamai
lanto Pakto sąjungos susilpnini- pripažinti taikos reikalingumą. veda į Molocho nasrus, stiprėjan
bukumas. čius vis naujomis aukomis. Jei no
mo ir išgavimo sprendžiamojo Tai nėra moralinis
balso Vakarų Europos reikaluo Žmonių gyvybių ir jų bendruo rime laimėti pasaulio taiką rei
se”. Toliau pranešime sakoma, menių išsaugojimas yra taip pat kia stiprinti ne raudonąjį Molo
chą, o tas jėgas, kurios kovoja už Keturi Amerikos ir Europos didieji, iškėlę virš savęs patį didžiausią — Sovietų Sąjungos vadovą L. Brežnevą,
kad JAV LB vadovybė dės pa moralinės vertybės”.
Taip sakė Nobelio Taikos pre visuotinę laisvę, pagristą krikš iškilmingai jį neša Europos saugumo konferencijos metu Helsinkyje, šitaip konferencijos nutarimus vaizduoja
stangas, kad Amerikos kongresas
vienas Europos karikatūristas.
nepripažintų prezidento pada mijos laureatas dr. Kissingeris, čionišku teisingumu”.
rytų susitarimų, kad būtų priim
ta speciali rezoliucija, akcentuo
Naktis nerami. Lauke lyja ir griaudžia, o kaimy Esamu režimu ypač nepatenkintas išsimokslinęs jau
janti, kad “Europos saugumo
nas gretimam kambary čiaudi, kosėja ir sunkiai dū nimas, kuris neturi darbo, nes beveik visai nėra indust
konferencijos sutarimai nepripa
sauja. Sienos tokios plonos, kad kiekvienas garselis, rijos. Susiduria dvi priešingos pažiūros: konservaty
žįsta Pabaltijo valstybių inkorpo
vūs dešinieji nori išlaikyti savo tautinį atspalvį, jau
lyg per koštuvą, persisunkia.
racijos į Sovietų Sąjungą”. Tai
BEGINA RASLAVIGIENĖ:
nimas
— nori pakaitų, daugiau progreso ir darbų.
Viešbučio sodo takai dar drėgni, bet šviežiai pa
būsiąs nepalyginamai svarbesnis 22
kvipusios gėlės maloniai svaigina, o nuplauti medžiai
Sustojam Mohammedia. Dabar čia ramus, miegan
dokumentas už bet kokį prezi
180 golfininkų grupė iš Chieagos jau įsilinks
žaliuoja lyg perdažyti. Paukščiai čirškia ir net sraigė tis miestelis, paskendęs žalumynuose, gėlėse, išrašy
dento komunikatą spaudai.
minusi, nes vakarienei renkasi po vyno ragavimo va
*
žildosi saulutėje, gal skaičiuodama savo gyvenimo mi tas siauromis gatvelėmis, kuriose beveik nėra jokio
landos. Ypač gerai nusiteikusios keturios mūsų kai
Nereikia abejoti, kad Helsin
nutes, iki koks vaikas įsikiš ją į krepšį ir parduos sma- judėjimo. Bet antrojo pasaulinio karo metu jis buvo
kio sutarimų išdavoje JAV sieks mynės — juokiasi, kalba pertraukdamos vieną kitą ir lyžiui pakely.
vokiečių kariuomenės rankose. 1942 metais čia išsikė
pademonstruoti Sovietų “gerą dar užsisako vyno. Nėra jis stiprus, bet, geriant vie
Gaidžio skiauturėmis pražydę krūmai srūva krau lė amerikiečių ir anglų daliniai ir vokiečius išvijo. Vie
valią” ir konferencijos "laimėji toj vandens, palieka savotišką efektą.
ju, o fikuso lapuotos šakos siekia antro aukšto bal nas iš mūsų keleivių buvo tų amerikiečių tarpe.
Storos, plonos ir daugiausia pagyvenusios damos
mus”, bandys išplėsti su Sovie
konus. Gražu sode, egzotiška, bet tai ne Morokas, tai
— Ar taip ir tada čia atrodė ? — klausiu.
tais abipusį bendravimą ir kultū ilgom suknelėm jaučiasi lyg Amerikoje, o morokiečiai
turistams masinti sufabrikuota vieta.
—
O, ne, tada buvo naktis, ir, be to, toks sąmy
rinius mainus. Yra žinių, kad bus patarnautojai servuoja žuvį iš sidabru blizgančių pa
šis,
kad
nė
neatsimenu, kur viskas vyko.
daromos pastangos į šiuos “mai dėklų, siūlo įvaispalviais kremais išmargintus tortus
Pakeliui į Marrakech
Gyvenimas pilnas netikėtumų. Gal ir gerai, kad
nus” įtraukti ir mūsų visuomeni ir nuostabiai gražius, bet neplautus vaisius. Juos kiek
Po
pusryčių,
kuriems
daugumas
nė
nepasirodo,
kiekvieno
ateitis yra didelis klaustukas, ir nežinai, kas
nes organizacijas, o taip pat spau vienas mirkomės į šalia stovintį vandens dubenėlį ir
važiuojam
į
užmiestį.
Rabatas
yra
ant
Atlanto
kran

tavęs
laukia.
dą. Taigi turime būti labai apdai drėgnus neįprastom bakterijom su pasigardžiavimu
to. Vanduo savo mėlyne kyla į dangų. Normaliai jis
Anksčiau ši vieta vadinosi Fedallah. Dar 1950 m.
rūs, šiuose reikaluose niekur ne valgom.
pilkšvas,
bet,
po
nakties
audros,
atrodo,
apsišvarinęs.
persistengti, neskubėti su “mai
amerikiečiai čia turėjo bazę. Didžiuliai apskriti bur
— Net Moroko dulkės turi bakterijų, nuo kurių
nais”, su “spausdinių siuntomis”,
bulai
— alyvos tankai, gal dar nuo tų laikų užsilikę.
Ant aukštų balkonų džiūsta lietaus išskalauti bal
lengva susirgti, — perspėjo Dirk. — Nevenkit vyno,
nestatyti savo artimųjų Lietuvoje
Šiandien
čia vyksta automobilių lenktynės. Kelios
tiniai, o gretimai rikiuojasi paprasti, balti tinkuoti na
į pavojų. Atidžiai sekime įvykius, tai vienintelis vaistas prieš šios rūšies ligą.
gatvelės
uždarytos
ir jomis birbina trys mašinos. Prie
Niekad gyvenime nesu taip ištikimai gurkšnojus mukai, sulipę lyg mielinės, per arti susodintos bulkustudijuokime naują padėtį ir
užtvaros nedidelis būrelis žmonių. Neatrodo, kad mie
spręskime mes patys be “duon vyno prie kiekvieno valgio. Ir kol kas rezultatai pui tės.
Kelias raitosi palei pakrantės uolienas, o į jas tyš guistas miestas labai domisi lenktynėmis. Ramus, tin
davių” diktato.
b. kv. kūs — jokių ligos požymių.
gus gyvenimas jam artimesnis. Didesnį susidomėjimą
— Aš mėgstu highbolą prieš pietus išgerti, -— ka baltos bangos.
sukelia
du nuošalioje gatvėje susidūrę automobiliai,
prispažįsta senutė Miller. Ji susirūpinusi, kad atsivež
Pravažiuojam karaliaus vasaros rūmus. Čia per
tos atsargos jau baigiasi ir klausia Dirk, kur galėtų jo gimtadienio puotą buvo pirmas pasikėsinimas prieš kaip jie vienas kitą ir atrado? Policininkas rašo pro
gauti nebrangaus scotch’aus bonką.
jo gyvybę. Atentatas buvo suorganizuotas dešiniųjų, tokolą, o žiūrovai stebi ir apžiūrinėja nosim suskilu
Bet abstinentiniam krašte, vienintelė vieta, par kurie yra nusistatę prieš krašto sumoderninimą. Ant sias mašinas.
Nors nuo Rabat iki Marrakech yra tik 210 mylių,
tas Helsinkio konferencijos ko- duodanti alkoholį yra viešbutis. Senutė Miller betgi ram pasikėsinime karalius vos nežuvo, kai grįžtant iš visą dieną teks keliauti, žinoma, su sustojimais.
taupi ir vis tikisi, kad kitam mieste pusdoleriu pigiau Prancūzijos, buvo apšaudytas jo lėktuvas. Bet laimin
mentaras. Ten rašoma:
gai susileido. Keli šimtai karių po to buvo sušaudyti.
“Kaip lankstūs diplomatai be* mokės.
£BiU aaugiaul

AUTOBUSU PER MAROKĄ

KAS ĮVYKS, KAI MAŽŲJŲ AUKŲ NELIKS
‘Tėviškės Žiburių” rugp. 21 d.
redakciniame rašinyje “Du lau
reatai pateikiamas dėmesio ver-

i

i

i

DRAUGAS, pirmadienis, 1975 m. rugpiūčio mėn. 25 d.

MOŠŲ KOLONIJOSE

CLASSIFIED GUIDE

Prezidento dukrai, Susan, susta
tyti pavasario slidinėjimo prog IŠNUOMOJAMA — .ŠOK HEN'I
VYRAI IR MOTERYS
PROGOS — OPPORTUNITIES
ramą.
VIEŠĖJO BALTUOSIUOSE
Jie viešėdami Baltuose Rūmuo IŠNUOM. 4 kamb. butaa Brighton Savininkas parduoda 2 biz
A S S E M B L E R S
RŪMUOSE
se ir būdami Prezidento šeimos parko apyl. Tinkamas 1 vyrui ar nio namus Brighton Parke
•WIRERS and SOLDERERS
globoje aplankė visas įdomiau vyr. amž. porai.
For eleetronie tęst eųuipment
su visais baldais ir įrengimais. Ge
Arvynas Kasparaitis, kartu su sias istorines vietas, esančiasWaMušt speak English
rai einantis biznis ant biznio gat
Tel. — 247-3838 Br 927-7079
vės. Žemiau savikainos. Pajamų
savo dviems bendradarbiais Bruce shingtone, D. C.
Cali Mr Edwards — 769-6262
$18,000 į metus. Savininkui taverna
ir Brian, buvo pakviesti Preziden Arvynas Kasparaitis yra gimęs M ISO E LL A NEO U 8
LECTROTECH, INC.
ir
butas. 4358 S. Western Avė.
to Fordo dukros Susan į Baltuo Muenchene, Vokietijoje, Ten jo
Reikalinga indų piovėja-as
sius Rūmus, jos 18-to gimtadie tėvui mirus, jis su motina ir litilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
nio proga. Baltuose Rūmuose jie dviem vyresniais įbroliais atvyko SIUNTINIAI Į LIETUVA
REAL ESTATE
Skambint bet kuriuo laiku
viešėjo visą savaitę ir buvo Pre į JAV-bes ir apsigyveno WaukeIr kitus kraštus
zidento šeimos svečiai.
gene, III. Čia jis baigė pradžios NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
tEL. - 778-7707
PALOS HILLS
Sacred Heart Parish
įr
vidurinę
mokyklą
ir
Eau
Chicago,
III.
60632,
tel.
927-5980
Su Prezidento Fordo šeima Ar
and Beautiful Grounds
vydas ir jo bendradarbiai susi Claire, Wis., kolegiją, kurioje į- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Towering Trees
Are Awaiting at
sigijo
bakalauro
laipsnį.
Po
to
HELP WANTED — MOTERYS
pažino, kaip Prezidento šeima bu
buvo
pašauktas
atlikti
2
metų
BET KOKS
vo atvykus į Vail, Colorado 1974
GREEN OAKS Miami L.A.P. klubui sekmadieniais
ELERTRIMS DARBAS
karinę
prievolę
ir
tame
laikotar

metų Kalėdų atostogų metu slidi
• pigus laidų pervedimas
1 Bedroom — $210-$215
reikalinga virėja ar virėjas. Geras
• ęircuit breaker paųela
2 bedrooms — $225-$240
nėti. Jie buvo priskirti prie Pre py] vienus metus dalyvavo Viet 0
atlyginimas. Rašyti: E. YANKUS,
220
voltų
(vedimas
Bronzinis liūtas prie Chicagos meno instituto
1475 NE 125 Terr., N. Mauni,
zidento šeimos palydovais slidinė namo kovose. Jam suteiktos ka 0 bet kokio dydžio darbas
Lovely balconies or patios
603-3138
veterano teisės.
FL 33168, tel. 305-891-1366
Walk to Hickory Hills Golf Course
jimo metu. Be to, Arvynas padėjo ro Grįžęs
iš kariuomenės trumpą BOB’S ETjEKT. PATARNAVIMAS Pool — Club House — Tennis Court
laiką dirbo Chicagoje, tačiau bū 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 Take 95th St. to 88th Avė. — South —
INI?
euB
StTBURBAN
HOMES
damas didelis sporto mėgėjas, per NAMŲ REMONTAS Then East on 103rd and follow signs. PRIVATE
• Day Time Houra — Full Time.
vykd. sekretorius adv. P. Žum
Transportation furnished from Office
sikėlė į Vail, Colorado, ir įsijungė
Rentai office open daily 10-6
KAINA
bakis jokio atlyginimo negauna, į slidinėjimo sritį. Šiuo metu jis TaisauPRIEINAMA
to homes. CTA Jefferson Park Trans
Sunday 12-5
Ir naujai (rengiu vonias,
portation to Office. Mušt underatand
ir jau bendrai sukišta gal ne vie
virtuves Ir naujas lubas.
Įrengiu
English.
yra slidinėjimo instruktorius ir kambarius rūsy. Dažau.
GREEN OAKS — 599-8100
MINIT IMAID, INC.
nas tūkstantis dolerių iš-muz. A.
7400 Waukegan Rd. Niles, Hl.
Advokatų įstaigas daugiausia Iantos nuotrauka, toliau matyti; Jurgučio, adv. P. Žumbakio ir gal dirba Vail slidinėjimo mokykloje, Zigmas, teL 778-0838 po 6 v. v.
Managed by Draper & Kramer, Ine.
iiiHiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiHiiiiimm
TeL — 647.0438
lanko tie, kurie nori skirtis, kurie ‘‘Encyclopodia Lituanica” kom- i kitų k-to narių kišenių kuriam kaip lektorius.
Švenčių
ir
kitų
progų
metu,
yra papuolę l dideles eismo nelai plaktai, ‘^Lietuvos R. Katalikų pirmininkauja S. Kudirka. Tad
INSERT1NG MACHINE
Įvairių prekių pasirinkimas, moto,
mes, kiti advokatus aplanko tes Bažnyčios Kronika”, lietuvių dai- i komitetas šiomis dienomis pra- kaip iškeliamos kitų tautų vėlia ciklai, šaldytuvai, maistas doleriniai 6-flat debete brick, by owner. 7143
OPERATORS
tamentų sudarymo reikalais ir lininkų paveikslai, jų tarpe ir adv.' nešimais spaudoje ir
atskirais vos, tai Arvynas visuomet iškelia CERTIFIKATAI IR AUTOMOBILIAI W. 91 St., Bridgeview. $110,000.
Gali 458-4035
Mušt be able to sort, tie and bag.
pan. Čia rašantis lietuvio- advo P. Žumbakio žmonos dail. G. laiškais organizacijoms kreipsis, ir Lietuvos trispalvę. Jo motina COSMOS PARCELS EXPRESS
Exp. needed. Full time.
kato Povilo Žumbakio
įstaigą Žumbakienės. 15-to aukšto dide- įprašydamas piniginių aukų šiai Marta Kasparaitienė ir jo vy SIUNTINIAI I LIETUVA
Rlūr. bungalotv, 48 p«dų aklypaa,
2501
W.
OOth
St.,
tihioago,
RI.
«0fi2ft
Chicagos vidurmiestyje aplankė liūs langus, atsisukusius j šiaurės vienos šeimos politinei
TEL. — 523-4180
bylai riausias brollg Valteris, kuris dau 8333 So. Halsted. Chicago, ni. 00008 contral. šildymas. VVhlpple Ir tta-čla.
Nebrangus.
gelį
metų
buvo
uolus
tautinių
šo

TeL
WA
5-2737;
254-3320
politinių bylų reikalu drauge su pusę, puošia lietuviškų
raštų prieš Sovietus laimėti,
S butui po
kamb. 17 metų >0
V. Valantinas
kių šokėjas, gyvena Waųkegane,
muz. A. Jurgučiu, vis besirūpi užuolaidos.
p. sklypas. Central, šildymas kiekv.
Įdomu, kad, vedant platų susi- Illinois.
butui atskirai. Tik $48,000.
1
vp.
nančiu, kaip atsiimti šeimą iš
T
“
-. Mūr, 4 butai — 2 po 4 kamb. Z po
ė,
’
Advokatui
pilstant
kavą,
žiūrašinėjimą
Jurgųučio
šeimos
susi

•
y*
“
okup. Lietuvos.
8 -kamb. ir S kamb. skiepe. 2 auto
A long established Northslde organrik į R. Kalantos nuotrauką. P. jungimo veikalu, paskleidžiama
garažas. Central, šildymas. Geros pa
MOVING
MIKĖNŲ
KULTŪROS
ization desirea an ambitious person
jamos. Gera vieta gyventi.
Adv. P. Žumbakį pažįstu dar Žumbakis skaniai nusišypso ir if nemažai autentiškos medžiąMALDYKLOS KIPRO SALOJE ŠERĖNAS perkrausto baldus ir ki
to butų mūr. Naujas šildymas Ge good at typing and shorthand for a
nuo jo Jaunystės dienų, kai jis taria:
rl gos apie tikrą padėtį okup. Liepermanent position with a good furos pajamos. Dideli kamb.
tus
daiktus.
Ir
iš
toli
miesto
leidi

buvo gimnazistas, o vėliau stu
I tuvoje. Štai, advokatas oficialiu Graikų archeologai atidengė mai ir pilna apdrauda.
ture. Good salary, fringe benefits and
ŠIMAITIS REALTY profit sharing plan.
dentas Chicagoje. Tada jis akty — Buvo pas mane užsukę sve- laišku kreipėsi į Pasaulio Baž- Kipro saloje dvi Mikėnų kultū
TELEF. — WA 5-8063
viai dalyvavo sporte (dar ir da- čiai iš okup. Lietuvos. Bet kai nyčių tarybą, prašydamas, kad ši ros laikų maldyklas 3200 metų
2951 W. 63rd St.. 436-7878 Cali MISS FITZPATRICK at 677-1967
bair mėgsta pasportuoti), redaga pamatė R. Kalantos nuotrauką, didžiulė organizacija pakeltų bal- senumo. Taip paskelbė Atėnų
VOGUE TYRE and RUBBER
vo ir leido sporto biuletenį jau pasakė, kad šitam
kambaryje są Jurgučio šeimos susijungimo laikraštyje “Vima” archeologas
COMPANY
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
nimui, aktyviai dalyvavo ir da- daugiau negali būti, ir išėjo.
J Teiksiu. Bet advokatas iš tos įstai- Vasso Karageorgis. Maldyklos
SKOKIE, ILLINOIS
bąr dar tebedalyvauja ateitininAnt stalo storas aplankas su ?°’
*""> «*• “«?*!• tos stovi greta kits kito Kitio- SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
kų veikloje ir t. t. Prieš dešimtį rastais Ir laibais JurguHo fci- “
prekių didelis pasirinkimas. Au
no mieste, žemiau Larnakos, Gerų
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos do
metų jis Loyolos
universitete mos susijungimo reikalu. Muz.
DĖMESIO!
advokatas kur nuolatiniai vykdomi arche lerių aartifikatai, maistas, akordeonai. PIRKSIT — PARDUOSIT baigė ekonomiją, o 1969 m. John A. Jurguti i adv. P. žumbakio "'K'ko?,S“ę Lietuvos R. Ka- ologiniai kasinėjimai. Dabar su 2008 W. OOth St. Chicago, UI. 00020.
NUOMOSIT
TELEF. — WA 5-2787.
Marshall teisių mokykloje gavo kahineta prieš kiek laiko atvedė
šiomis
Kitione
jau
rasta
viso
,Ba^los
Maloniai jums patarnaus
teisės mokslo daktaratą. Po to at inž. V. Adamkus, supažindino ir ir pasrtmte anos organizacijos penkios Mikėnų kultūros mal
AR REIKIA VIZITINIU
sidarė įstaigą pačiame Chicagos paprašė, kad adv. P Žumbakis <-vmru, Žmones, drrbantiejr cent dyklos.
M. A. ŠIMKUS
KORTELIŲ?
BALYS BUDRAITIS
ESTATE NOTARY PUBLIC
vidurmiestyje, Dearborn ir Ma- vestu t, paini, politine byl,.
Senasis Kition miestas yra REALINCOME
, re>
P«*kane,
★
TAX SERVICE
dison gatvių sankryžoje 15-tame
r
7
nes hepe sueiti t kontaktą su vae- dar iš bronzos amžiaus ir ten 4258 8b Maplewood, teL 254-7454) 4369 Archer Avė.. 254-5551
135th & Archer Avė. — 257-2967
Vizitinių kortelių naudojimas yra
aukšte. Jo įstaigoje dirba septyni Vos ją atvertęs, randu čekį iš- o® baptistų parapija Chicagoje. buvo kasama ir apdirbama bron
Taip pat daromi VERTIMAI,
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
žmonės: advokatai,
sekretorės, rašytą Sovietų S-gos atstovybei Jr įdomu, kad tos parapijos vado- ža. Kasinėjimai rado ryšį tarp GIMINIU IŠKVIETIMAI. pUdomi
čiai aaudoja. bet tinka ir visų luo
MUETIBES PRAŠYMAI Jx
praktiką atlieką studentai.
Brighton Parke 2-jų aukštų mflr. mų atstovams turėti gražias viziti
Washingtane ir jų inkasuotą. Če vai ne tiek domėjosi Jurgučio by vietinių bronzos
gamyklų ir
kitokį blankai
namas — biznio patalpa apačioj, nes korteles.
Adv. P. Žumbakis, kaip jis pats kis sumoje 80 dol. Muz. A. Jur la, kiek Jurgučio šeimai išlais tučmetihio religinio kulto. Pa
butas viršuj. Kaip naujas 2 maš.
Kreipkitės į "Draugo” spaustuvę
vinti
komiteto
prašė,
kad
jie
su

pabrėžė, laisvalaikio valandomis gutis norėjo atsisakyti Sovietų Sstarųjų metų svarbiausias ar
garažas. Kaina $28,000.00 arba pa ▼Įsais panašiais reikalais. Būsite
teiktų
paramą
dviem
lietuvių
kil

HEATING
CONTRACTOR
vengia dalyvauti viešuose lietu gos pilietybės. Tam, rodos, eili
cheologinis radinys yra dramb
mieste ir užmiesty naujus siūlymas. Kreiptis i savininką tel. patenkinti kiekvieną kartą.
viškuose parengimuose, nes šie niam reikalui atlikti buvo reika mės žydams iš Izraelio emigruoti lio kaulo plokštė su egiptiečių ir Įrengiu
perstatau senus visų rūšių namo 523-0645_____________ ____________
tuojau ipoilsį sudrumsčia dešimti lingas ir advokatas. Adv. P. i JAV.
dievo Bes atvaizdu ir Kipro-Mi- apšildymui pečius, air condltioning Apyl. 71-os Ir California 2-jų butų
vandens boilerius. Dirbu greit są
mis įvairių klausimų. Bet visgi 20 Žumbakis nuvyko į Washingto- Tikrai visokių kurijozų pasitai noso rašto užrašais. Plokštė ir
žiningai ir garantuotai.
namas. Aluminum apkaltas. Labai
procentų savo laiko skiria lietuvių ną, nuėjo į Sovietų S-gos amba ko politinėse bylose, kai išvysto rasta ketvirtoje maldykloje ir
DOMAS ŽUKAUSKAS
geram stovy. 2 maš. garažas. Ge GERA DOVANA MARČIOMS,
4444 So. VVestern Avė.
reikalams, daugiausia
politi sadą, susitiko su sovietiniu parei ma milžiniška akcija ir vedamas jos senumas 1200 metų prieš
ros
pajamos,
žemi mokesčiai.
hioago, IU. 6000#
ŽENTAMS
niams, būtent S. Kudirkos kovoje gūnu Mališausku ir algai derėjo platus" suriwtši«ėjimax • Advr P. ’KriStų.’ ”
zarTel. VI 7-3447 $30,500. Skambint po 2 vai. popiet
—
776-5794
IK AMERIKIEČIAMS
už jo išlaisvinimą iš Sovietų ka si, kaip atlikti procedūrą, atsisa Žumbakis gal dar būtų daug įdo
Priešistoriniais laikais Kipro
lėjimų, jūrininko ’J. Stankevi kant sovietinės pilietybės. Po mių dalykų atvėręs, bet štai į sala buvo svarbi vario kasyk
LITHUANIA IN CRISIS. Nationalčiaus įsikūrimo JAV reikalui, o kalbis nebuvo malonus. Kai už tą kabinetą atvyko JAV aviacijos pi lų vieta ir iš. čia varis buvo iš
ism to Communism. 1939-1940. Auto
NAMŲ APŠILDYMAS
rius politikos mokslų prof. Leonas
pastaruoju metu daug triūso įde procedūrą ambasada pareikalavo lotas R. Andrijauskas, iš Miami vežamas į Egiptą, ir j Mažąją Taisau senus ir Įdedu naujus pe
7 kamb. mūro rezidencija- 2 vo
da, būdamas vykdomuoju sekre 80 dol. čekio, adv. P. Žumbakis lėktuvą atvairavęs į Chicagą. Jie Aziją. Archeologiniai radiniai čius. Pigiai išvalau, taipgi alyvinius nios. air oonditipnlng, karpetai, gra SABALIŪNAS. Išleido Indiana Unidėl dujų. Įdedu vandens šil žus belsmentas, 2 auto garažaa Tuoj versity Press, Bloomington & Lontoriumi komiteto, kuris stengia jį išrašė. Po kiek laiko čekis gri abu su adv. P. Žumbakhr jau rodo, kad Mikėnų kolonistai iš perdirbu
dytuvus. Kreiptis -rai ite
užimti.
Marąuette
Parke. don, 294 pusi., kietais viršeliais su
si iš Sovietų nagų
išlaisvinti žo jau iškeistas, bet kartu atėjo nystėje kartu žaidė krepšinį, Graikijos bronzos amžiaus pa?
29,760.
aplanku.
A. BANYS — 447-8306
2 butai — 19 metų mūras tr mūro
muZ. A. Jurgučio žmoną ir duk if atskiras raštas, kad A. Jurgutis draugavo. Taip mums atsisveiki baigoje išvystė vario gamybą
garažas. Nauji atskiri šildymai, air
Si knyga yra labai vertinga dova
rą. Tos politinės bylos jam jokio yra “išmestas” iš Sovietų S-gos nus, jie toliau paskendo savuose Kitione ir Enkomi vietovėje.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ponditloning, karpetai. Įrengtas beia- na supažindinti angliškai skaitančius
10% —- 20% •— 30% pigiau mokčsit mentas. Per mšnėsį gaunate vienų sų mflsų tautos okupantu. Dovana, ku
pelno neduoda, bet jaunas lietu dr jam “atimta” pilietybė. Kai ■pokalbiuose, o aš savo apsilan
Karageorgis taip pat pareiš už apdraudą nuo ugnies Ir automo Į»utų. Arti parke. 835,700.
muz.
A.
Jurgutis
su
adv.
Z.
Žumvis teisininkas, tokias bylas apsi
Gražus Georgian 5 kamb. 40 p. ri tinka įteikti įvairiomis progomis
kymu asmeniškai įsitikinau, koks kė, kad Kition yra vienintelė bilio pas
bakiu
grįžo
iš
Washingtoho,
Chi

lotas,
auto garažas.
Jau turime ir niekad nepasensta. Šios knygos
ėmęs vesti, jaučiasi atiduodąs sa
patriotas lietuvis yra adv. P.
FRANK ZAPOLIS taktų. 2Arti
ofiso. 818,250.
gauta tam tikras skaičius su didele,
vo duoklę okupantų persekioja cagoje buvo girdėti pikti gandai, Žumbakis ir kiek daug jis įdeda Mikėnų kultūros vietovė Kipro
8208
West OSth Street
0 kamb. “erpandable”
18 metų nuolaida. Kaina $5.00. Užsakymus
saloje,
kur,
nežiūrint
pastarųjų
Chicago, Illinois
miems tautiečiams. Atlikdamas kad muz. A. Jurgutis lankėsi So triūso, vesdamas politines bylas
mūras. 2 auto. garažas.
Marąuette siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd. SL,
Tel GA 4-8054
metų
neramumų,
buvo
vykdomi
Parke. 823,900.
vietų
ambasadoje
Washingtone,
tokias pareigas ir joms aukoda
iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiimiiimiii
su sovietiniu milžinu.
0
kamb.
mūro
namas.
2
auto. ga Chicago, III. 60629.
archeologiniai kasinėjimai.
mas savo sumanumą, adv. P. kad jis yra jų šnipas ir greitai grį
ražas. Beveik prie Marąuette Pko.
VI. Rmjs
Prie kainos reikia pridėti 5 proc.
A. T.
bažnyčios. Jau laisva* 881,000.
Žumbakis yra populiarus lietuvių šiąs į Lietuvą. Abiems tokie pik
b butų mūras. Naujas gasu šildy mokesčiams.
visuomenėje. Pvz., kai būna rin ti gandai buvo tikrai nemalonūs.
Nauja elektra. Alumin. langai,
£jiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ TELEVIZIJOS mas.
♦ib.uuo pajamų metams, arti musų
kimai į LB tarybą, adv. P. Žum
Spalvotos ir paprastos
871,700.
PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS
Radijai
bakis jau antroje kadencijoje ri Šiuo metu už Jurgučįo šeimos
Liuksus 10 metų mūro rezidencija.
4 miegamieji,
ž vonios.
Karpetai.
Stereo IT oro vėsintuvai
kiuojasi daugiausia balsų gavusių susijungimą yra išvystyta milži
llĮblIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlII
Beisintmto gražumOlia. Kampuua 4u
niška
akcija.
Išsiųsti
šimtai
laiš
Pardavimas ir taisymas
tarpe. Jis yra Lietuvių fondo tei
p. lotas. 2 auto mūro garažaa. Arti
Keųzie — Nabisco. 887,Obo.
Radijo Programa
MIGLINAS
TV
sinis patarėjas. Šios pareigos yra kų senatoriams, atstovų rūmų. at
ANTRA LAIDA
aukšto. 1» metų mūras. S bu
stovams,
įtakingiems
politikams,
2346
W.
69th
St.
—
teL
776rl486
daugiau aukos, o ne uždarbio.
tai. ž auto garažas, arti mūsų. Liga
I i I « I S o
organizacijoms, net
popiežiui,
verčia atiduoti už 838,600.
LIETUVIŲ
KUNIGŲ
VIENYBĖS
a nuėstu mūras
puikūs 1 po i
Kadangi adv. P. Žumbakis, 'kuris, Vatikano tvirtinimu, laiš
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii
Seniausia Lietuvių Radio Progra
kamb. butai tr 3 v*.m n
beisMecenates - PreL Juozas Karalius
|
kaip ir eilė kitų jaunų bei gabių ką įteikė pačiam Gromyko, kai |
ma
Naujojoj Anglijoj iš stotlęs
uieute.
Naujas
gazo
siūlymas,
UaraVALOME
Testamentas yra praktiško formato (rištu klotais virš®- S
žmk Aru musų. 430,000.
lietuvių advokatų, nenori duoti jis oficialiai lankėsi Vatikane. S liula,Naujaata
WLYN 1360 banga veikia sekma
Vertimas padarytas graši* lietuvių kalba Mecenato dška laida =
KILIMUS IR BALDUS
Platus Ir pigus lotas so garaša. Jkr- dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po
nei savo adreso, nei telefono, jų Net kokie kairūs kongresmanai, X parduodama prieinama kaina.
U Maria Hign acbooL Ib.vuo.
Plauname tr vaškuojame
pietų — perduodama vėliausių pa
čia ir neskelbiu. Tie tautiečiai, kaip E. Hoiltzman, Abzug ir kiti
visų rūšių grindis. Gaunama “DRAUGO” knygyną
saulinių
žinių santrauka ir komen
VALDIS REAL ESTATE tarai, muzika,
kuriems būtina adv. P. Žumba- asmeniniais laiškais yra pažadėję
J. BUBNYS — Tel. RĖ 7-5168
dainos ir Magdutės
Kaina — $5.00
2625 W. lįst SL, teL RE 7-7200
kio pagalba, jį susiras. Bet man, I savo paramą. Akcija išvystyta tonilllllllllllllllllllllllllliiiiniimilllUIIIIIII
pasaka. Šią programą veda Stepo
Illinois gyventojai prašomi pridėti 60 centų mokesčiams ir per
siuntimui: (kitur gyvenantieji pridekite 25 centus).
pįrmą kartą patekus į jo modėr- kia, kad mėnesinės telefono sąnas J. Minkus. Biznio reikalais
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll kreiptis į: Baltio Florists — gėlių
nią įstaigą, tuojau krito nuosta skaitos siekia iki 130 dol., oficia = Gera proga visiems įsigyt Naująjį Testamentą. Siųskit užsakymus: :
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, bei dovanų krautuvę, 502 E. Broadbus lietuviškumas. Jau laukia liems laiškams rašyti tenka sam
D B A D G š S
nes jis plačiausiai skaitomas lie way, So. Boston, Mass. Telefonas
majame sienos nukabinėtos isto dyti profesonales sekretores, iš
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai AN 8-6489. Ten pat gaunamas įr
4545
Wnt
63rd
Street
A.
VILIMAS
rinės Lietuvos žemėlapiais, čia leisti daug pinigų pašto ženk
dienraštis Draugas.
nos visiems prieinamos.
Chicago, ĮlUnoia 60629
matyti lietuviški laikraščiai
ir lams ir kitoms išlaidoms padeng
MOVI
n
g
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimittiiiiiiiiMiiHiii iiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii
Apdraustas perkraustymas
žurnalai. Kai lietuviškai kalbanti ti. Už tą visą jau nebe vienos ^IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllHlllllllllllltlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlF
(vairių atstumų
viena iš advokato sekretorių įlei Šeimos, bet, ««-kyčiau, lietuvių iš
Biznieriams apsimoka skelbtis
828 WEST 84th PLACE
džia į advokato erdvų kabinetą, eivijos politinę bylą su sovįeti
Perskaitę “Draugą", duo
pirmiausia į akis krenta įrėminta niu milžinu nei komiteto nariai,
TeL — FRontier 6-1882
dienraštyje “Drauge”.
Waukegan, Illinois

VALANDĖLE SU LIETUVIU ADVOKATU
CHICAGOS VIDURMIESTYJE

Secretary

BUD'S REAL ESTATE

Prieš Mokslo Metus

?

I

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO

|

Pasinaudokite Draugo "Classified" skyrium.

lietuvių tautos kankinio R. Ka- nei daugiausia darbo įdedantia

i

kitiems pasiskaityti.

i

i

Vilos rėmėjų, seserų pranciškiečių ir kitų organizacijų.

UŽBAIGĖ GYVENIMO KELIONĘ

Jauna būdama a. a. O. Ivinskaitė įkūrė Nekalto Prasidėji
mo parapijos Brighton Parke
sodaliciją, priklausė parap. cho
rui, Lietuvos vyčių s-gai. Labai
mėgo dainą, rašydavo eiles ir
dalyvaudavo spaudoje ir šcenoje. Neseniai buvo nuvažiavus į
Romą. Velionė savo pareigose
pasižymėjo darbo pamėgimu.

Liepos 29 d. mirė ilgametė
visUomenininkė a. a. Ona Ivinskaitė, sulaukusi 72 metų am
žiaus. Palaidota Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse šalia
savo
mamytės.

Ligos metu jos sesuo Marijo
na šrupšienė rūpestingai slaugė
savo mylimą sesutę Onutę. Ve
lionė buvo giliai religinga mote
ris, ir mėgo visuomeninę veiklą.

Lietuvių visuomenė, įvertindama velionės Onos Ivinskaitės
visuomeninius darbus, gausiai
dalyvavo laidotuvėse ir palydėjo į kapus. Vadovaujant Viktorijai Leone, visos 46 kuopos sąjungietės, pasipuošusios savo
ženkleliais ir raudonomis rožėmis, atsisveikino su savo drauge ir finansų raštininke.

A. a. Ona Ivinskaitė

čia visus lietuviukus lankyti lie
tuviškas mokykla, kviečia lan
kyti
Kr. Donelaičio pradinę ar
Maudomės. Jaunieji ateitininkų sendraugių stovykloje, Dainavoje
Nuotr. kun. K, Pugevičiaus aukštesniąją lietuvišką mokyk
lą. Registracija bus rugsėjo 6
dieną.
Jonas Jasaitis

Praėjusiais mokslo metais
Kr. Donelaičio lituanistinė pra
dinė mokykla minėjo penkioli
kos metų veiklos sukaktį.. Su
kakčiai atžymėti išleistas gra
žus ir nuotraukomis gausus lei
dinys ir taip pat surengtas mi
nėjimas. Penkiolikos metų eigo
je mokykla išaugo mokinių
skaičiumi, susiskirstė į pradinę
ir aukštesniąją, išleido eilę lei
dinių ir mokyklą baigusių moki
nių apčiuopiamą skaičių. Artė
jant mokslo metų pradžiai, ver
ta pažvelgti į šią vieną vėliau
siai pradėjusią ir greičiausiai
išaugusią mokyklą.

Lietuvos istorijos klausimus ir
D. Bindokienės paruoštą trum
pą lietuvių kalbos sinonimų žo
dynėlį. Mokyklose
naudojami
jų išleisti sąsiuviniai. Kas me
tai mokyklos išleidžia pačių mo
kinių prirašytą metraštį ir lei
džia mokyklų laikraštėlį, kurio
mokslo metais išeina 4—5 nu
meriai.
Visuomeninė veikla

KOVA DEL MAISTO

Įvairūs gyvūnai įvairiai dirba
ir kovoja dėl maisto. Paukščiai
dirba snapu, kojomis ir spar
nais. Beždžionės ne tik savo ko
jomis bei rankomis, bet ir uode
ga. Gyvatės visu kūnu: apriečia
savo grobį ir smaugia. Žodžiu,
kaip kieno kūnas sudarytas,
taip tas ir gali veikti. Maistui
susirasti reikia ne tik jėgos, bet
ir akylumo, sumanumo, įprati
mo ir mokėjimo. Ypač visa tai
reikalinga tiems gyvūriąmš, ku
rie minta mėsa, kurie gaudo ir
ėda kitus gyvūnus.

Kas metai mokykloje rengia
mi Vasario 16-tosios ir motinos
dienos minėjimai. O mokslo
metai
užbaigiami pavasario
švente. Be to, iždui papildyti
Mokslas ir mokyklų vadovybė kas metai surengiamas pobūvis
— balius. Šiais metais mokyklų
Tačiau kiekviena gyva būtybė
Kr. Donelaičio vardu veikia balius įvyks lapkričio 8 d.
turi
priešų. Kiškius gaudo lapės
dvi lituanistinės mokyklos: pra
ir
vilkai.
Didžiuliam briedžiui
Mokinius
stengiamasi
supa

dinė ir aukštesnioji. Pradinėje
didelis
priešas
lūšis, lokys ir
mūsų
mokykloje mokslas tęsiasi šeše žindinti su žymesniais
vilkas.
Vilkai
sugauna
briedžių
rius metus. Mokiniai, baigę pra bendruomenės asmenimis, juos
daugiausia
žiemą.
Labai
pavo
dinę mokyklą ir išlaikę egzami pakviečiant atsilankyti į mo
nus, gauna pradinės mokyklos kyklą. Praėjusiais metais moki jinga briedžiui lūšis: ji visada
baigimo pažymėjimą. Prie pra niai buvo supažindinti su Lietu tupi kur nors medyje ir laukia
dinės mokyklos veikia vaikų vos generaline konsule Chica briedžio. Briedžiui beeinant pro
darželis. Reikalui esant, veikia goje Juze Daužvardiene ir isto šalį ji šoka jam ant sprando ir
perkanda kraujo gyslas. Kai
parengiamasis ir visai nemo rike dr. Vanda Sruogiene. Su
briedis susilpnėja, tada ji pra
kantiems lietuviškai skyriai. Šie mažomis išimtimis Kr. Donelai
deda jį doroti.
Mšk.
skyriai veikia, kai atsiranda čio mokyklų mokiniai priklauso
pakankamai mokinių. Dėstomi jaunimo organizacijoms, tauti
visi LB švietimo tarybos nusta nių šokių rateliams ir dalyvau
tyti dalykai ir laikomasi nusta ja visur, kur yra kviečiami ar
tytos programos. Vaikai, kurie mokyklų vadovybė randa reika
Kazio Barausko
pareiškia norą, lietuviškai pa lą mokiniams dalyvauti. Kr.
Donelaičio mokykla yra Lietu II Draugo RIMTIES VALANDĖLES
puošiami pirmająi komunijai.
vių fondo narys.
parinkti pamokslai,
Aukštesniojoje
mokykloje
atspausdinti
knygoje
mokslas tęsiasi ketverius me
Patalpos ir išsilaikymas
tus. Į aukštesniąją
mokyklą
Kr. Donelaičio mokyklos pa
priimami mokiniai, turį pradi
talpas
nuomoja valdiškos Fran
nės mokyklos baigimo pažymė
A a. kun. Kazimieras Barauskas
jimą arba išlaikę pradinės mo cis McKay mokyklos prie 69 ir parašė kelis šimtus pamokslų po
gatvių
sankryžos. puliariam "Draugo” skyriui. Jo at
kyklos kurso egzaminus. Kr. Fairfield
Nuomos
kaina
didelė
— 900 minimui kun. P. Patlaboa rūpesčiu
Donelaičio aukštesniąją mokyk
dol.
su
viršum
mėnesiui.
Todėl Aloyzas Baronas atrinko aktua
lą lanko, su viena kita išimtimi,
liuosius. V. Bagdanavičius, laido
mokyklų
išlaikymo
rūpesčiai
visi baigusieji pradinę. Aukštes
jant velionį, sakė, kad “jokio
yra
labai
didėli.
Išlaikymui
lė

niojoje dėstomi visi LB švieti
straipsnio rašymas velionio taip ne
mo tarybos nustatyti dalykai šas telkia tėvų komitetas. Jam domino kaip religinio. Jis juos ra
vadovauja Albina Ramanaus šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
aukštesniąjai mokyklai.
sikaupęs'’.
Mokykloje stengiamasi išlai kienė. Išlaikymui lėšas sudaro
mokesčiai
už
mokslą,
renginių
Knygos išleidimas sutampa su jo
kyti tvarką ir drausmę. Nusi
70 m. gimimo tr 45 m. kunigystės
pelnas
ir
aukos.
Vien
už
gauna

žengusieji vertinami mažesniu
sukaktimi.
drausmingumo pažymiu. Iš mo mus mokesčius už mokslą mo
Kaina $4.00. Gaunama “Drauge",
kinių reikalaujama punktualu kykla neišsilaikytų, todėl ren
4545 W. 63 St, Chicago, DL 60629.
ginių
pelnas
ir
aukos
yra
lamo ir tvarkingo apsirengimo.
(Persiuntimas 25 centai, ir Illinois
Mokyklų vadovybę sudaro Kr. Dorielaičio mokyklos žemes gyventojai prideda 20 centų mo
direktorius,
vicedirektorius, nioji ir aukštesnioji — išsilaiko kesčių).
inspektorius ir direktoriaus pa ir išsilaikys.
vaduotojas pradinei mokyklai. bai svarbūs pajamų šaltiniai,
Po vienu stogu, esančiu dviejų Praėjusiais mokslo metais sėk
mokyklų direktorium, yra Ju mingai pavyko renginiai ir ne
lius Širka, direktoriaus pava mažai gauta aukų. Sukaktuvi Please FoUow Smokey’s ABC’sJ
duotoja pradinei mokyklai Ire niam leidiniui Lietuvių fondas
na Bukaveckienė, vicedirektorė skyrė tūkstantinę. Savo pastan
— Danutė Bindokienė ir ins gomis ir visuomenės remiama
pektorius — Jonas Bagdonas.
<lrown sll (Ink
Kviečiami visi
Mokymo priemonės
GAREFULto
Mokslo metų pradžia jau ne
. onjshaą
■ Kr. Donelaičio mokyklos nau toli. Kiekvienos lietuvių mo
dojami, išskiriant tris, LB švie kyklos
vadovybės
rūpestis,
timo tarybos paruošti vadovė kiek susirinks vaikų. Kr. Done
liai ir pačios mokyklos paruošti laičio aukštesnioji mokykla pra
ir išleisti pratimų sąsiuviniai ir ėjusių mokslo metų pabaigoje
keli vadovėliai. Pratimus paruo išleido 49 baigusius. Tai geras
šė D. Bindokienė, I. Šerelienė. skaičius.
I. Bukaveckienė ir S. Šukelienė. Mokyklos taip pat išleido Bet kartu kyla ir rūpestis, kiek
vadovėlius:
I. Bukaveckienės naujų mokinių pradės mokyklas
Praėjusiais mokslo
elementorių, S. Jelionienės, S. lankyti.
metais
Kr.
Donelaičio mokyklo
Burokienės geografijos vado
je
mokėsi
370
mokinių.
Only You Can Prevent Forest
vėlį ir V. Vaitkevičienės antram
Flres.
Kr. Donelaičio mokyklų va
skyriui vadovėlį. Mokyklos išlei
do B. Stravinskienės paruoštus dovybė ir tėvų komitetai kvie-

Ji dalyvaudavo ne tik parapi
nėse draugijose, bet ir didžiųjų
organizacijų
seimuose, ypač
veikliai reiškėsi ALRKat. Mote
rų sąjungoj.
Buvo Chicagos
apskričio vicepirmininkė, 46 kp.
finansų raštininkė, ALT-oje at
stovė, priklausė prie Marijonų
Likusiai seseriai Marijonai
Bendradarbių draugijos, ALRK
šrupšienei ir jos šeimai, broliui
federacijos., Šv. Teresės dr-jos
Marųuette Parke, Seserų Kazi- Petrui ir jo šeimai reiškiame gi
mieriečių — rėmėjų, Šv. šeimos liausią užuojautą.
■—L.

DRAUGAS, pirmadienis, 1975 m. rugpiūčio mėn. 25 d.

dabar. Tas pats reiškinys pasi
kartos kone visuose Europos
kraštų gyventojų grupėse 1985
m. tarp 15 ir 59 metų amžiaus.
Šalia Austrijos, Vakarų Vo
kietija yra vienintelė šalis Euro
poje, kur per ateinančius 5 me
tus vyks gyventojų mažėjimas.
Taip pat Suomija po 25 metų
turės mažiau gyventojų, negu
dabar.
(t)

didesnis,
grupių. 1
rimai ly
pos gyv
2000 me
Pagai
”°^nės
_ 0
zlaus zn
su
®

— Sakyk tiesą — ir nereikės
nieko atsiminti.
Mark Twain
Vien tiktai tėvų meilė savo
vaikams ištveria per visą gyve
nimą.
— Robert Browning

u.
1
m'

"
*

Brangiai Mamytei mirus, miela narę
ALDONA BAČKAITIENE ir jos šeimą
nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime.
Lietuvos Dukterų Draugijos
Washingtcno Skyrius

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. f A.
Laidotuvių direktoriai

ONA KANIŠAUSKIENE
JANUŠONYTE

Mirė 1974 m. rugpiūčio 27 d. ir palaidota rugpiūčio
31 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

8845 SOUTH

Šiai liūdnai sukakčiai paminėti, 1975 m. rugpiūčio
27 d. už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Tėvų
Pranciškonų koplyčioje, Brooklyne, Tėvų Marijonų kop
lyčioje, Chicagoje ir Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje.

TRYS

Liūdesyje likusieji

fVESTERN

MAŠINOMS

REpublie

AVENUE

MODERNIŠKOS

AIR-CONDITIONTD

Taipgi už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Tė
vų Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje, 1975 m. rugsėjo 6 d.,
12 valandą ir po pamaldų, prie velionės kapo Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse, bus šventinamas paminklas.
Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti rugsėjo 6 d. pamaldose, paminklo šventi
nimo apeigose ir kartu pasimelsti už .jos sielą.

7-8600

KOPLY«U8

VIETA

REpublie 7-8601

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
— TĖVAS IR SŪRUS —

Vyras, dukros, žentai Ir anūkai

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 71 st St.
Tel. GRovenhilI 6-2345-8
1410 S. 50f h Avė., Cicero
TOwnhall 3-2108-08
,

AIKŠTĖ

AUTOMOBIIJAMS STATYTI

A. t A. Inž. ROMANUI RAUDIKIU! mirus,
jo žmonai Onutei ir jos visai šeimai gi
lię užuojautą reiškiame.
Veronika ir Jonas
JASIUKAIČIAI

LaIdotuvI

ų

Direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

Skausmo prislėgtą mielą buv. klasės draugę
ALDONU ir BROLIUS, jų mamutei

A t A. JADVYGAI PRAPUOLENIENEI mirus,

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3*0440 Ii LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7*1741

užjaučiame ir kartu liūdime

Vilutė Tolmač su šeima

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ŠVENTOS MIŠIOS
LIETUVIŠKAI
Visos nekeičiamos šv. Mišių dalys yra atspausdintos vienoj
labai gražiai išleistoj knygelėje.
Su šia knygele kiekvienas
gali labai lengvai sekti naująsias šv. Mišias.
Kai kunigas ar lektorius atskaito kintamąsias dalis, Jūs
šioj knygelėje galite sekti visas nekintamąsias šv. Mišių dalis.
Tekstas stambiomis raidėmis.

3307

S.

LITUANICA

AVĖ.

Tel.

YArds

7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAVYICZ) IR SUNOS
2314 W. 23rd PLACE
TeL VIrginia 7-6877
2424 W. 69th STREET
TeL REpublie 7-1213
11023 Southwest Highway, Palos Hills, IU.
Tel. 974-4410

4348 S. CALIFORNIA AVĖ

Tel. LAfayette 3-3572

Taip pat rasite rinkinį dažniausiai giedamų šv. Mišių me
to giesmių- Tai labai naudinga knygelė.

Užsisakykite šį šv. Mišių vadovą lietuvių kalba.
Užsisakykite šį naują šv. Mišių vadovą lietuvių kalba.
Kaina 50 centų. 10% nuolaida, perkant 50 kopijų; 25%
nuolaida, perkant daugiau kaip 50.

Rašykite šiuo adresu:

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street
Chicago, III, 60629

5

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ

Tet YArds 7-1188-89

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

Perskaitę "Draugę

TeL OLympio 2-1003

t

VADOVĖLIAI, LITERATŪRA, UŽBAIGIMAS

DRAUGAS, pirmadienis, 1975 m. rugpjūčio mėn. 25 3.

©

X Šiluvos atlaidai Švč. M.
Marijos Gimimo
parapijoje,
Marąuette Parke, prasidės rug
sėjo 7 d. procesija iš Marijos
aukšt. mokyklos kiemo. Pradžia
:30 vai. p. p.

X A. a. Pūkelevičiu.% rašyto
jos, dramaturgės ir režisorės
X Stasys Pieža, North, JudBirutės Pūkelevičiūtės tėvas,
son, Ind., žinomas visuomenės
mirė rugpiūčio 22 d. Chicagoje.
veikėjas, žurnalistas, ilgametis
X Konstancija Zakarauskie“Chicago's American” ir kitų
nė,
kun. Antano Zakarausko,
laikraščių redaktorius, neseniai
Marąuette
Parko liet. par. kle
atšventęs savo 70 metų amžiaus
sukaktį, kartu su savo žmona bono, motina, gyvenanti Cicero,
Ona išplaukė į ilgą kelionę. Ruo kurį laiką gydėsi Loreto ligo
šiasi aplankyti tryliką Europos ninėje. Dabar jau yra iš ligoni
kraštų, jų tarpe Angliją, Švedi nės grįžusi ir sveiksta namie.
ją, Suomiją, Prancūziją. Kalė
X “Marksizmo grėsmės šak
das šventes praleis Romoje, nys krikščioniškai civilizacijai”
kur porą mėnesių gyvens Lietu — Šia tema ruošiama paskaita
vių kolegijoj. Susitiks su visa ateitininkų jubiliejinėje stovykeile lietuvių kultūrininkų. Į A- loję, Dainavoje, rugpiūčio 27 d.
meriką grįš tiktai Naujųjų Kalbės dr. Kęstutis Skrupskelis,
1976 metų pradžioje.
koreferentas dr. Algis Norvilą.
X A. a. kunigo Aniceto Lin
X “Antrasis kaimas” yra iš
kinis 13 metų mirties sukaktį
prisiminė šventų Mišių auka Chicagos pakviestas į Torontą.
Šv. šeimynos vilos gyventojai Lapkričio 8 d. vaidintojai pasi
rugpiūčio 13 dieną. Visi gyven rodys Anapilio baliuje, kur at
tojai ir seselės meldėsi už savo liks savo programą.
geradarį ir Šv. šeimynos Vilos
X Kauno Jėzuitų gimnazijos
kūrėją.
suvažiavimas prasidės šeštadie
X šv. Vardo draugija Švč. nį Jaunimo Centre. 6 vai. vak.
M. Marijos Gimimo parapijoje registracija. Akademija — 7
rugsėjo 14 d., sekmadienį, ren vai. Visuomenė kviečiama daly
gia pikniką, kurio pelnas skiria vauti. Įėjimas nemokamas, (pr.)
mas parapijai. Laukiami ne tik
X Domininkas Jocius, Mar
nariai, bet ir svečiai.
ąuette
Parko Šv. Vardo draugi
X Antanas ir Teodora Zailsjos
ir
švč.
M. Marijos Gimimo
kai, duktė Aldona ir sūnus Rim
par.
komiteto
narys, kurį laiką
vydas, gyveną Cicero, III., rug
piūčio 16 d. išvyko dviem savai gydėsi Šv. Kryžiaus ligoninėje.
tėm atostogų į vidurinius vaka Dabar jau grįžo namo ir pama
rus. Aplankys Colorado kalnus, žu sveiksta.
Yellowstone parką ir kitas įžy
X Kauno Jėzuitų gimnazijos
mybes. Pakelėje sustojo vienai suvažiavimo iškilmingos pamal
dienai Omahoje, Nebr., svečia dos įvyks Jėzuitų koplyčioje
vosi pas Romaną ir Joaną Druk sekmadienį, rugpiūčio 31 d., 12
teinius, susitiko su kai kuriais vai. Šv. Mišias atnašaus buvęs
buvusiais Letuvoje bendradari- gimnazijos mokinys prel. J. Tabiais. Sekmadienį dalyvavo lie darauskas iš Hamiltono, Kana
tuviškose pamaldose Omahos doje.
(pr.)
Šv. Antano parapijos bažnyčio
je. Po pietų aplankė Boys Towną. Sekantį rytą išvyko toliau į
vakarus.
x Kazys Lietuvninkas Ir Ju

lija Liutikienė praves Marąuet
te Parko lituanistinės mokyklos
mokinių registraciją
rugsėjo
3-4 nuo 12 vai. iki 3 p. p. mo
kyklos 106 kambaryje.
x Helsinkis ir detante — šia
tema Akademinio skautų sąjū
džio stovykloje — suvažiavime
rugpiūčio 29 d., penktadienį
bus pravestas simpoziumas,
šeštadienį šią aktualią temą pa
gilins VLIKo pirmininkas dr.
K. Valiūnas.
x Inž. Petras Sniegaitis po
sunkios operacijos gydosi Lore
tto ligoninėje dr. P. Kisieliaus
priežiūroje. Ligoniui teks ilges
nį laiką gydytis.
X Bronius Liškus, gyv. Miami, Fla., ir turįs Floridos vals
tijos darbą, šiuo metu atosto
gauja Chicagoje ir lanko savo
draugus. B. Liškus anksčiau
yra gyvenęs Marąuette Parke,
vertęsis namų pardavimu, buvo
veiklus Lietuvių Bendruomenėj
ir lietuvių demokratų lygoje.
X K. Dante, Chicago, III., at
naujindamas prenumeratą, au
kojo “Draugui” 5 dolerius.
Ačiū.

pratęsdama prenumeratą parė
mė savo dienraštį. Dėkui.
X Anatolijus

Garbauskas,

Old Bethpage, N. Y., atsiuntė 5
dolerių auką. Ačiū.
x

Reikalingas

spaustuvei

prityręs laužytojas ar metrompažas, kuris taip pat galėtų
kitus bendrus darbus atlikti.
Skambinkite 585-9500. (pr.)
X Kiekvienas spaudos bend
radarbis gaus naudingą infor
maciją naujoje knygoje “Žurna
listika”, kurią parašė 30 pir
maujančių mūsų laikraštininkų
ir įvairių specialistų. Gaunama
“Drauge”, kaina 6 doL

Xpr,)

t

j'

<

Mi
Iš Detroito jaun. skautų.-čių stovyklos rugp. 2-10 d. Dainavoje. Stovyklos baigimo iškilmės. Iš d. matyti
Ramunė Rukštelytė, Irena Sventickadtė, Paulita Abariūtė, Ramona Urbonaitė ir kitos. Nuotr. Jono Urbono

1, A. VALSTYBĖSE
—- A. a. Juozas Kazakevičius,
Omahos, Nebr., lietuvių koloni
jos gyventojas, rugpiūčio 17 d.
mirė sulaukęs 84 metų amžiaus,
Palaidotas Šv. Marijos kapinėse.
— Moterų sąjungos 36-is sei
mas, įvykęs Detroite mgp. 13—
dienomis, savo ir narių aukomis
parėmė Pasaulio liet.
moterų
katalikių organizacijų
centrą
New Yorke. Auka rugp. 18 pa
siųsta iždininkei Bronei Reventiepei. Moterų sąjungės atstovė
mis išrinktos dr. Julija Skripkienė, EI. Juškienė ir Kunigun
da Keblinskienė,

— Lietuvių katalikių moterų
organizacijų Pasaulinę sąjungą
Atherikoje įsteigė
Magdalena

pasaulinei Kat. Mot. sąjungai
vadovauja dr. Aldona ŠlepetytėJanačienė iš New Yorko, o
garbės pirmininkė yra Magdale
na Galdikienė, gyvenanti Put
name, Conn.
— Moterų Sąjungos 36 Seimo
metu rugpiūčio 15 d., buvo su
ruošta kultūros valanda, kuriai
pirmininkavo dr. Julija Skripkienė »— antroji N. S. centro
valdybos vicepirmininkė, sekre
toriavo seimo sekretorė Elena
Juškienė ir Eilzabeth N. J.
— Moterų sąjungos centro
pirm. Donna
Kamm-Kaminskienė iš Seminole Fla., 36-jame
Moterų sąjungos seime buvo
vienbalsiai išrinkta M. Sąjungai
pirmininkauti antram dvime
čiui

Galdikienė buvusi Nepriklauso
mos Lietuvos seimų atstovė, di
di visuomenininke ir Katalikių
moterų pirmininkė. Dabar šiai

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

SEKMADIENIS LIETUVIO
SODYBOJE

Rugpiūčio 17 d. parengimas
pradėtas giesme “Apsaugok
Aukščiausias tą mylimą šalį”.
Atliko Adelė Duoblienė. Dr. J.
Adomavičius
prašė visų susi
kaupti dvasioje nusiteikus gė
riui.

Alfas Brinką paskaitė juo
kingą pasaką "Žvirblio kerš
tas”. Vėliau, valandos eigoje
dar ir kitą “Boba ir velnias”.
Būdamas aktorius profesionalas
jis skaitydamas vaidina pasa
kų herojus, gerai nuteikdamas
klausytojus. Adelė Duoblienė
dainavo “Žemė verkia”. Viešnia
Natalija Aukštuolienė, atsilan
kiusi su mamyte ir su sesute,
neatsisakė praturtinti, padainuo
dama gražių dainų: “Gilūs ar
monikos tonai”, “Prie verkian
čio smuiko”, “Lietuva brangi”
ir kt. Juozas Gilys padeklama
vo Maironio “Jau niekas tavęs
taip karštai nemylės” ir “Jei po
amžių kada skaudūs pančiai nu
kris”. Juzė Marinienė paskaitė
satyrą: “Leiskit į tėvynę, leis
X Vladas Kaupas, Philadel
kit pas rusus” ir “Pro Kėdai
phia, Pa., prisiuntė didesnę au
nius teka upė”.
ką. Dėkojame.
X Anna Dargis, Chicago, Iii.,

Iš mokytojų ir jaunimo savaitės (7)

Dr. Adomavičius plačiai pa
kalbėjo apie sveikatą su patari
mais, svarbiausia dėl gyslų priskretimo. Pabrėžė, kad kalba
bendrai, bet gydytis kiekvienas
turi atskirai, nes yra skirtingų
organizmų. Seniesiems su svalgs
tančia galva, šlubuojant atmin
čiai, nurodė naujai išrastus vais
tus, vartotinus visą amžių.
Neliesdamas Helsinkio nutari
mų, dr. Adomavičius su širdgė
la paminėjo okupuotos Lietuvos
dabarties buitį pavyzdžiais iš
gautų laiškų. Vienas gydytojas,
du kartus turėjęs širdies prie
puolį, prašo atsiųsti vaistą Angininas, kurio ten nėra. Kitas
daktaras prašo stetoskope te

plaktuko nervams tikrinti,, nes
vietoje negauna. Ne vienas Lie
tuvoje apsilankęs įtikinėja, jog
okupuotoje Lietuvoje dabar ge
ras gyvenimas ir ten nieko ne
trūksta. Štai paradoksas: kai iš
Sovietų Sąjungos slampinėjantieji po Ameriką šnipai, pamato
ar sužino apie vandalizmą, tai
grįžę sako; štai Amerika.
Iš
Amerikos nuvykę į dainos ar
šokių šventę lietuviai entuzias
tingai giria matytą grožį meno,
miestų ir jaunimo, kartu ir oku
puotą Lietuvą, tarsi tik šventė
Jaunimo kongreso komiteto Urug
mis ten gyvenama be kasdieny vajuje valdybos narė Birutė Mabės, kurio nė iš tolo nematė.
čanskienė ir iš Chicagos Daiva
Toliau Adelė Duoblienė solo
padainavo dvi dainas ir dviese
su Gediminu Janula: “Palankėj,
palankėj saulutė tekėjo”. Bai
giant oficialią dalį dr. Adoma
vičius padėkojo viešniai Nata
lijai Aukštuolienei už dainas ir
svečiams bei namiškiams už da
lyvavimą ir kvietė gražiame ore
pabendrauti po atviru dangumi
ar užkandinėje. Adelė Duoblie
nė užbaigė. ilga giesme “Laba
nakt, o Jėzau”.

Vaitkevičiūtė.
Nuotr. M. Saulaitytės

URUGVAJUJ

lis” teatre, vyko tarptautinio
folkloro programa. Paskutinėje
to festivalio dienoje dalyvavo ir
“Ąžuolynas” su savo programa.
Ąžuolyniečiąms
vadovavo dr.
Alf. Stanevičius, akordeonais
grojo Rasa Šoliūnaitė ir J. E.
Petruškevičius. Tą vakarą dau
giausia ir
dažniausiai plojo
“Ąžuolynui”. Visų 16 tautų, da
lyvavusių festvalyje, vadovai,
jų tarpe ir dr. A. Stanevičius,
buvo pasveikinti Urugvajaus
prezidento žmonos ir gavo do
vaną — Montevideo miesto var
tų raktą. Prezidentienė sveiki
no ten pat teatre esančius Lieuvos atstovą ir jo žmoną p. Grišonus už tokį puikų “Ąžuolyno”
pasirodymą ir vėliau tą sveiki
nimą pakartojo prezidento rū
muose sakydama, kad tai buvusi
pati geriausia programos dalis.
— Atsilankant Bolivijos pre
zidentui gen. Banzer ir jo žmo
nai Urugvajuje, prez. Bordaberry pakvietė į savo rūmus
diplomatinio korpuso šefus su
žmonomis, kurie buvo pristaty
ti aukštam svečiui. Pakviestųjų
tarpe dalyvavo ir Lietuvos At
stovas A. Grišonas su žmona.
Sekančią dieną arbatėlėje, kurią
suruošė prezidentienė Bolivijos
' prezidento
žmonai Yolandai
i Prado de Banzer pagerbti, daly
vavo ir Lietuvos atstovo žmona
p. Lucija Grišonienė.
— Radio Comunicationes rei
kalauja, kad visos svetimomis
kalbomis vedamos radijo va
landėlės, būtų vedamos ispanų
kalba. Lietuvių Katalikų radijo
valandėlė turi prisitaikinti prie
šio potvarkio ir nuo liepos pra
džios Katalikų valandėlė yra
vedama ispanų kalba. Šio įsta
tymo pradėta griežčiau laikytis
po komunistų “Lietuvių Cen
tro” uždarymo. Kat. Radijo va
landėlė būna šeštadieniais 14.30
vai., Kultūrinė — sekmadieniais
14:30 v. per CX 42 Radio Vanguardia.

— Solistas Vaclovas Verikaitis po koncerto Brazilijoj sėk
mingai koncertavo lietuviams
Montevideo mieste. U, L. Kultū
ros draugijos salė buvo pilna
klausytojų, kurie buvo taip pa
tenkinti, kad nenorėjo paleisti OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Okup. Lietuvą kasmet ap
solisto nuo scenos. Tai buvo
lanko
apie 9-10,000 turistų iš
gaivinantis lietuviškai širdžiai
Lenkijos,
3200 iš Rytų Vokieti
dvasios maistas.
jos,
2500
iš
Čekoslovakijos. Sve
O. Algminienė
— Montevideo mieste, “Sočiams iš užsienio labai nepatin
ka įvairūs suvaržymai, kurių
tiek daug nėra kitose komunis
tinės liaudies respublikose.
— Vilniuje trūksta viešųjų
laikrodžių, iš kurių gyventojai
patirtų, kiek yra laiko. Dalis su
stojusių laikrodžių buvo nuim
ti ir remontuojami. Dedamos
pastangos gauti naujų laikro
džių.
— Dancige leidžiamas lenkų
žurnalas “Czas” paskelbė raši
nį apie ekslibrisus, kuriame pa
minėjo ir kai kuriuos lietuviš
kus knygos ženklus.
— Palangoje įrengiamos
vandens — purvo gydyklos.
— Vilniaus mieste 1974 m.
buvo sunaikinta apie 4500 valStudentai ateitininkai sendraugių stovykloje, Dainavoje
Nuotr. kun. K. Pugevičiaus įtataujančių kačių ir šunų.

Rugpiūčio 16 d. rytą
visi
atsakė anketą, kurioje pasisa
koma dėl paskaitų, tvarkos, iš
keliami pageidavimai. Su jauni
mu pokalbį turėjo
stovyklos
kapelionas
kun. L. Zaremba.
Mokytojai tuo tarpu išklausė
Pr. Karaliaus paskaitą “Tėvy
nės pažinimas ir geografija li
tuanistinėse mokyklose”. Svars
tant šį klausimą, iškyla įvairių
pažiūrų ir emocijų, nes nevieno
dai aptariame tėvynę laiko ir
istorinės tikrovės požiūriais.
Vieni ima tėvynę tokią, kokia
ji
buvo
nepriklausomybės
laikais, ir vengia minėti naujųjų
laikų davinius, pasikeitus isto
rinėms aplinkybėms ir tėvynei
išgyvenant visiškai naują ir
skirtingą socialinės santvarkos
ir okupacijos santvarkos padik
tuotose galimybėse kūrybos lai
kotarpį. Netikslu sustoti ties
1939 m. Lietuva, perduoti už
konservuotą jos vaizdą, igno
ruojant tuos pasikeitimus, ku
rie įvyko per 35 metus. Ne
tikslu ir nutylėti, ką Lietuva
buvo pasiekusi per 22 nepri
klausomo gyvenimo metus. Po
šių įžanginių pastabų prelegen
tas nurodė, kaip reikia moki
nius supažindinti su geografine

CHICAGOS

ŽINIOS
KAMERINIO ORKESTRO
KONCERTAS
Klasikinių ir dabarties kom
pozitorių kūriniai rūgs. 1 d. 3:30
vai. p. p. bus atlikti kamerinės
muzikos koncerte Jackson Par
ke prie Mokslo ir pramonės mu
ziejaus, Chicagoje. Koncerto te
ma: “Klasikai su moderniai
siais”.
PRASIDfHl MOKSLAS

Chicagos miesto mokyklose
mokslas prasidės rūgs. 3 d., jei
nebus mokytojų streiko. Pirmo
ji mokslo metų savaitė pavadin
ta Mokyklos autobuso saugu
mui prisiminti savaite, ir vaikai
bus mokomi saugumo kelyje.
MIIJJONIERIU KLUBAS

Melrose Parke Chris Carson
stato vadinamą milijonierių klu
bą, kuris turės 750 vietų ir bus
baigtas Kalėdoms.
ATVYKS BOBE HOPE

Illinois Variety golfo klubas
savo
metiniame
parengime
Evanstono golfo klubo patalpo
se rūgs. 8 d. turės svečią Bobe
Hope, plačiai žinomą humoristą.
JMUZIEJAUS VALANDOS

terminologija, Lietuvos žemėla
piu, nepriklausomybės laikotar
piu, kurie dalykai minėtini iš
dabartinės Lietuvos. Paskaita
buvo paįvairinta įvairiomis len
telėmis ir žemėlapiais, naudoja
mais pamokose.
♦
V. Augulytė supažindino su
savo tik ką išėjusiais “Lietuvių
k. gryninimo ir turtinimo pra
timais”, kurie bus naudingi ne
tik aukštesniųjų mokyklų moki
niams, bet ir jauniems mokyto
jams.
Pr. Karalius supažindino su
V. Liulevieiaus redaguota “Lie
tuvių tautos ir valstybės istori
ja”, nurodydamas jos trūkumus *
ir gerąsias puses.
Popiet A. Balašaitienė iš Cle
velando turėjo pašnekesį apie
literatūrą. Ji kalbėji apie jau
nosios kartos dualizmą, augimą
dviejų kalbų
dviejų kultūrų
tarpe, skatino, kad tas dualiz
mas nebūtų našta, o moralinė
vertybė, kad lietuvių kalbos ži- *
nojimas atidarytų duris į lietu
vių literatūrą, o per ją — į vi
są lietuviškąjį gyvenimą.
Po trumpos pertraukos, apie
5:30 v. v., įvyko baigiamasis
posėdis. Jį pradėjo studijų sa
vaitės vadovas Pr. Karalius.
Sugiedojus Lietuvos himną, į
prezidiumą buvo pakviesti Švie
timo tarybos pirm. St. Rudys,
Kanados mokyt, atstovas ir va
dovo pavaduotojas, kapelionas A
kun. L. Zaremba, ūkio vadovas
Br. Krokys, mergaičių vadovė
ir mokyklinio amžiaus vaikų
mokyt., J. Žilionis — ižd., gail.
sės. K. Vaičeliūnienė, taut. šo
kių vadovės J. Matulaitienė ir
G. Gobienė, kanklininkų kursų
vadovė O. Mikulskienė, lietuvių
k. kursų vadovas J. Masilionis,
R. Janulevičiūtė, literat. kursų
vadovė V. Augulytė ir priešmo- *
kyklinio amž. vaikų vad. V. Javaitė. Studijų savaitės vadovas
padėkojo visiems pareigūnams
ir paskaitininkams už darbą.
Jaunimui lietuvių k. lankymo
pažymėjimus išdalino J. Masi
lionis, literatūros V. Augulytė,
kanklių O. Mikulskienė, taut.
šokių J. Matulaitienė ir G. Go
bienė. Pareigūnai buvo apdova
noti po knygą su dalyvių para- .
šais. Baigiamąjį žodį tarė švie
timo tarybos pirm. St. Rudys.
Po posėdžio pasirodęs s*ud.
savaitės laikraštėlis “Karaliaus
Varpas'” buvo išgrobstytas per
kelias minutes. Vakarienė, pasi
vaikščiojimai, atsisveikinimai.
Sekmadienį mokytojai skirs
tėsi, jų vietas užėmė tautinių
šokių kursų lankytojai ir dės
tytoja.

Juozas Masilionis <
Mokslo ir pramonės muziejus
Chicagoje, 57 g. pietuose prie
ežero, nuo rugsėjo 2 d. pradės iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinitiiimminniitiiiiii
veikti žiemos valandomis: kas
Plačiausiai Haoam virimo knyga
dien bus atdaras nuo 9 v. r. iki
4 v. v., o šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 9:30 vai. iki 5:30
PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA
vai. vak.

Popular Lithuanian
LAIDA

PARADAS LYJANT

Chicagos miesto centre tre
čiadienį vyko vadinamų pavyz
dinių miesto dalių paradas. Ja
me dalyvavo daugiausia negrų
vaikai — apie 420 vienetų su
10,000 dalyvių. Paradas vyko
net ir lyjant, nors kai kurie gy
vieji paveikslai ištižo. Prieš tai
610-čiai tose miesto dalyse gy
venančių kolegijų studentų bu
vo paskirstyta 290,000 dol.
mokslapinigių.
JAUNIŲ MENO MUZIEJUJE

Recipes
Suredagavo
Juozaplna Daužvardienė

Šiom dienom Draugo spaustuvė iš
leido Sėstąją laidą Sios populiarios vi
rimo knygos. J. Daužvardienė vėl pa
tikslino ir pagražino Šią laidą naujais
papuoSimais.

Tai geriausia dovana naujom žmo
nom ar marčiom. Daugelis apdova
noja kitataučius supažindinti juos su
lietuviSku maistu ir virimu. Si knyga 4
yra sukėlusi daug pasisekimo lietuvių
ir kitataučių darbo vietose ir organi
zacijose.

Chicagos Meno institute yra
skyrius, pavadintas Jaunių me
no muziejumi. Jame vyksta pa
Knyga yra labai gražiai {rista b
roda tema “Amerika ir meninin spalvotomis iliustracijomis. Labai pa
togi vartojimui.
kas”. Ji tęsis iki 1977 m.
KRAUJO SPAUDIMAS

Užsisakykite ją paštu:

Vykdant Chicagos mero R.
DRAUGAS Knygą Skyrius
Daley programą, 30-je Chicagos
4545 West 6Srd Street
vietų buvo nemokamai tikrina
Chicago, Dlinois 60020
mas kraujo
spaudimas. Iki
Kaina $3.50. Pridėkite 30 centų
rugp. 20 d. pasitikrino 135,000
pašto išlaidoms. (Illinois gyventojai
žmonių. Jų tarpe rasta 10,000 pridėkite 50 centų mokesčiams Ir paš
Žmonių,
turinčių nenormalų tui)
spaudimą.

