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Erfurtas, R. Vokietija. — Tik
dabar Vakaruose sužinota, kad
gegužės 28 dieną Erfurte, Rytų
Vokietijoj, įvyko smarkūs polici
jos susirėmimai su jaunimu. Apie
tai pranešė įtakingasis Vakarų
Vokietijos savaitraštis "Der Spie
gei", remdamasis iš Rytų Vokie
tijos į Vakarus atvykusių keliau
tojų liudijimais.
Neramumai įvyko vietos ko
munistų partijos laikraščio su
rengtos šventės metu. Netoli nuo
tos vietos, kurioje vyko šventė,
buvo susirinkę keli šimtai jau
nuolių, kuriems policija įsakė iš
siskirstyti. Jaunuoliams nepaklau
sus, policija pradėjo jėga juos
vaikyti, ypač grubiai susidoroda

I•

Liūdni faktai, kurių mūsų Lietuvoje tūkstančiai
ramentais". Sakau: "Gerai, bet tada pamokslą, žinojau, kad už
tamsta turi pirma gauti vyriau- tai būsiu iškviestas pasiaiškini
siojo gydytojo leidimą kunigui mui į rajono Vykdomąjį komiteAnykščiai
ateiti į ligoninę". — "Jei tik ku- tą. Taip ir buvo. Maždaug po
Jo Ekscelencijai Panevėžio nigėlis sutinki, tai leidimo aš pa- 10 dienų iškvietė mane, šalia
Vyskupijos
Apaštališkajam prašysiu", — nušvito senutė. Bet kitų dalykų, pasiaiškinti, kodėl
Administratoriui Vysk dr. leidimo ji taip ir negavo.
aš šmeižįąs gydytojus. Tik pateiRomualdui Krikščiūnui
ir Negaliu pamiršti kai per pa- ^ u s konkrečius faktus, mane iš
Kapitulos nariams
maldas, man sėdint klausykloje, kvietusieji kiek aprimo. Tada buNoriu Jūsų Ekscelenciją ir Ka- tiesiog prie klausyklos, iš priekio, v 0 P? l i e s t i į g «Wykai - tai
pitulos narius tiksliai informuo- Pabėgo labai susijaudinusi mote- J*ummo procesija, susiorganiząti apie šv. Kalėdų antrosiose šv. ris ir sako: "Kunige, mano vy- ™ P« *• 0 n o s a t l a i d u s ' m u "
Mišiose pasakytą mano pamoks- rui priepuolis, greitoji atvežė į sų vyskupijos Ganytojui vizituo
lą. Cia pateikiu jį ištisai
ligoninę, kol dar nenumirė, atei- jant Anykščių parapiją.
(BOR daugiau 1
Kun. Juozas Janulis H t e p e i k t i Sakramentus". Jus
Anykščių bažnyčios vikaras Į 8 ™ ^ * * ' k o K *xę;o » * •
jos didelis pergyvenimas ir skausSveiki sulaukę šv. Kalėdųl mas. Jeigu kunigas kunigą ne vi- Antisovietirds Carterio
Džiugu matyti šią tūkstantinę suomet išdrįsta sutrukdyti klau
Rytas
pareiškimas
minią, suplaukusią čia iš visų pa- sykloje, gi nelaimė neleido jai
rapijos kampelių, nežiūrint ne- laukti patogus momento. Sakau
Fort Worth, Texas. — Prezi
labai palankaus oro, šlapio ir "Gerai, nueisiu, bet kol. jūs ne
Teroristų teismas
dentas
Carteris, lankydamasis
slidaus kelio. Smagu matyti gausite iš gydytojo leidimo, maImksmus, ramius jūsų veidus, ku- nęs į ligoninę niekas neįleis", Texase, sakė, kad neleis sovie
baigėsi
rie yra širdies atspindys. Visa tai Moteris išskubėjo, bet leidimo tams arba kubiečiams mus pra
dėti stumdyti ir gynė savo pata
dar kartą paliudija, kad Kristus negavo.
Turino. - ^Po trijų mėnesių
rėją
saugumo reikalams Zbignietikrai yra gimęs, kad Jis gyvas
Atsimenu, kai man bevaikšvisokių trukdymų, grasinimų, ati
jusų širdyse.
čiojant klebonijos taku, prie ma wą Brzezinskį. "Aš esu preziden dėliojimų 29 Raudonosios briga
Sakau, džiugu matyti jus links- nęs priėjo verkdamas vyras ir tas ir darau galutinius užsienio dos teroristų teismas baigėsi. Bri
mus todėl, kad aš pas jus dirbu klausia: "Kunigėli, ką daryti politikos sprendimus, todėl ne gados įsteigėjas Renato Curcio ga
jau pusantrų metų, antros šv. mano žmona ligoninėje jau silp- reikia jieškoti atpirkimo ožių".
vo 15 metų, kiti nuo 2 iki 15
Kaledos ir per tą laiką mačiau na. Nuėjau pas vyr. gydytoją
metų. Bylos metu jų draugai te
labai daug jūsų skausmo ir aša- paprašyti leidimo kunigui atvesroristai nužudė 10 žmonių, įskai
Turkija pasirašė
rų, kurių negaliu pamiršti net ir ti, o jis man sako: T u pats mi
tant 5 Aldo Moro saugus.
šią džiaugsmo dieną. Prisimenu, eik pas kunigą ir atlik už ją išsutartį su Maskva
kai atvykęs vaikščiojau keliuku pažintį". Ir aš pats nežinojau,
Merų delegacija
tarp šventoriaus ir ligoninės te- ką daryti, nes jau ne kartą yra
Maskva. — Turkijos ministeris
ritorijos ir pamačiau prie keliuko buvę, kad be leidimo einančiam
Havanoje
pirmininkas Bulent Ecevit, lanesančioje gyvatvorėje pasislėpu- pas ligonį kun. klebonui, beveik
sią ir manęs belaukiančią seną, prieš pat* jį buvo užrakinamos] Vydamasis Maskvoje, susitiko su
nuo ligos suvargusią senutę, iš ligoninės durys. Panašių atsitiki- Brežnevu, Kosyginu, Gromyku
Havana, — Į Kubos sostinę at
kurios akių riedėjo ašaros. Pri- mų kun. klebonas jums gali pa ir pasirašė "draugiškumo" su vyko 18 Amerikos miestų merų
ėjus arčiau, ji atsiprašė ir sako: pasakoti šimtus. Tad visa tai ma- tartį. Paskui sakė, kad dėl to išdelegacija. Kartu su jų šeimomis
"Aš labai negaliu, bet kai pro Ii- tant ir žinant, a r buvo galima NATO neišstos ir ginklų iš so ir kitais palydovais susidarė 100
vietų neprašys. Svarbiausia, ko žmonių ekskursija. Vadovauja
goninės langą pamačiau, kad ku- tylėti?!
pasiekė
susitarimu, yra nafta. Pra Medisono meras Paul Soglin. Ku
nigėlis čia vaikštai, pagalvojau,
Tikriausiai girdėjote, kad šių
dedant
kitais metais, Turkija iš boje išbus apie savaitę. Atvyko
gal dar užteks jėgų nueiti ir pa- metų (1977 m.) lapkričio 20 d.
' sovietų gaus po 3 mil. tonų naf- baigę metinę merų konvenciją
prasyti. Kunigėli, kai man bus tuo reikalu bažnyčioje buvo pa
Atlantoje.
blogiau, ateik pas mane su Sak- sakytas pamokslas. Kai sakiau! t o s lpa m e t u s -
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Dar apie "Koreagate"
E "Aušros" Nr. 10 (50)

Laisvę mylinčių vardu
Netikėtinas pasveikinimas jų gimtąja kalba
7

. ti. Jūs atvykote pas mus atosto-

Seoul. — Buvęs P. Korėjos am
basadorius Washingtone Kim
Dong Jo atsistatydino iš prezi
dento Park Cung Hee 'patarėjo
pareigu. Atsistatydino po to, kai
Atstovų rūmai nubalsavo nu
traukti ekonominę pagalbą P.
Korėjai, jei Seoulas neleidžia jaim
liudyti "Koreagate" skandale.
Ambasadorium jis buvo 1967 —
1973, ir yra liudininkų, kai jis
į voką dėjo šimtines ir davinėjo
tiems, kurie balsuos P. Korėjos
naudai.

1976.VUI. Vilniuje gastroliavo « ! ? i k o t a J ^ «**«] d a u 8 e l * n e '
Tanzanijos liaudies šokių an- * a l e j o **hxiKtl
^ "
samblis. Pirmą kartą Lietuva tu Be abejo, jis dėl to apgailestaus.
rėjo progos susipažinti su šios Af Jūsų ansamblio šokėjai ir daini
atnešė mums Afrikos dvarikos tautos menu, galėjo palinkė- sninkai
r - ,
- ~
:i i * * i e P * " ? * mums, kad ir
žingsnius nepriklausomo gyveni- m e s nepamirštame aisves. Mes
mo keliu, kuo puikiausios klo- 1**1^*
džiaugsmą!
Telaimina
Dievas Tanzanijai
ties. Deja, niekas iš valdžios at
Telaimina
Dievas
ir Lietuvą!
stovų į koncertą neatvyko, nie
Dėkojame Jums ir perduoda
kas neištarė svečiams šiltesnio
me
kuo geriausius mūsų linkėji
žodžio ir neįteikė net papras
mus.
čiausios Lietuvos laukų gėlių
Sudiev! Iki naujo susitikimo!
puokštės.
Dėkoju už dėmesį".
Tik jau nutilus paskutiniems
Sujaudinti netikėto nuoširmuzikos akordams ir besiruo- daus pasveikinimo gimtąja kalba,
šiant artistams išeiti nuo scenos, svečiai savo padėką
išreiškė
iš negausios publikos tarpo 8 - entuziastingu šauksmu ir būgnų
ėjo vienišas žmogus su gėlių mušimu.
puokšte rankose ir skubiai užli2mogus, išdrįsęs prieš valdžios
po scenon. Taisyklinga tanzanie- valią tarti pasveikinimo žodžius,
čių kalba jis kreipėsi į svečius: buvo Kęstutis Jokubynas, iškalė"Leiskite laisvę mylinčių lietu- jęs Gulago salyne 17 metų.
vių vardu Jus karštai pasveikinB.G.
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JAUNIMO RIAUŠES RYTŲ
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Kunigams draudžiama
įeiti Į ligoninę
•
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Briuselis. — Bendrosios rinkos
užsienio reikalų ministeriai n u
tarė pradėti derybas su Portuga
lija, norinčia įsijungti į šią eko
nominę bendruomenę. Dar nori
įsijungti Ispanija ir Graikija.
Clevelandas. — Sio miesto me
ro Dennis Kucinich, 31 metų,
demokrato, pareigos gali greit
baigtis. Ohio teismas pripažino,
kad 39,648 parašai (reikia 37,552), reikalaujantieji naujų rin
kimų, yra teisėti. Jeigu Kucinich
per 5 dienas neatsistatydins, mies
to taryba -per 4 0 - 6 0 dienų turi
pravesti naujus rinkimus.

BOLŠEVIKAI APIE KINUOS PAVOJU
Paryžiuje

Hua vizitas ir dešimt
metis nuo invazijos
Belgradas. — Jau žinoma data,
kada Kinijos komunistų partijos
pirmininkas ir premjeras Hua
Kuo-feng lankysis Europoje. Jo
vizitas sutampa su sovietų inva
zijos į Čekoslovakiją dešimtmečiu,
prasidės rugpiūčio 21. Atvyksta
į Belgradą ir kalbėsis su prezi
dentu Tito. Iš ten įvyks į Rumu
niją, šnekėsis su prez. Ceausescu,
kuris gegužės mėnesį lankėsi Pe
kine.

Ruošiasi referendumui
Quebec City. — Quebeco pro
vincijos legislatūra priėmė įstaty
mą, leidžiantį tos provincijos pi
liečiams daryti referendumą bet
kuriuo reikalu, jei to nori provin
cijos valdžia. Tokiu būdu provin
cijos ministeris pirmininkas Rene
Levresąue galės pravesti balsavi
mą provincijai atsiskirti nuo vi
sos Kanados. Manoma, kad kada
nors toks referendumas kitais me
tais ir bus pravestas.

VaniuB. — "Pekino politika — f ėmėsi didvyriai, pasieks jie pa
grėsmė taikai". Tokia antrašte saulinių laimėjimų'.
"Tiesa" (VI.15) įdėjo ilgą, pusę
"Dabar jau niekam ne paslap
puslapio smulkiu šriftu I. Alek
tis, kad teritorinės pretenzijos
sandrovo straipsni. Išskaičiuoja
kaimyninėms valstybėms — esmi
mos visos Pekino nedorybės, iš
nė Kinijos užsienio politikos ypa
krypimas iš "socialistinio" kelio,
tybė. Teritorinių pretenzijų srity
nenoras kalbėtis apie nusiginkla
je maoistai turi, sakytume, dvi
vimą, susidėjimas su Vakarų "re
programas: maksimum —sujos
akcija" k t t Toliau sako: "Įnir
reikalavimų Mstoriu rejestru' ir
tingiausiai užsipuldami Tarybų
minimum, kuria vadovaudama
Sąjungą, kitas socializmo šalis,
sis, Pekinas, sutinkamai su tuo pa
siekdami visaip jas diskredituoti,
čiu bendru 'rejestru', norėtų jau
pakirsti jų vienybę, Pekino lyde
šiandien gauti kai kurias terito
riai ragina imperialistinius sluoks
rijas".
nius griežtinti savo politiką so
Čia "Tiesa" išskaičiuoja terito
cialistinių šalių atžvilgiu, mėgrijas:
dideli Sov. Sąjungos plotai
na sužlugdyti šių šalių pastan
ir
Mongolija
šiaurėje, Korėja ir
gas stiprinti taiką ir tautų sau
Sachalinas rytuose, o pietuose
gumą.
dalį Indijos, Afganistano, Nepa
"Skelbiami 'neutroninės mir lą, Butaną, Burmą, Ta jų, Maleties' šalininkų pasisakymai, ku ziją, Indokiniją. Dar skundžiasi
riuose jie teisina šią barbarišką laikraštis, kad tarp NATO 'ka
masinio naikinimo priemonę... riauninkų',
pasiklydusių
tarp
Pekino planai įsigyti šį ginklą 'šaltojo karo lyčių', atsiranda,
taip įkvėpė Kinijos generalinio kurie remia tas Pekino užma
štabo viršininko
pavaduotoją
Čžan Ai-piną, kad jis nusprendė, čias
taip sakant, išlieti savo jausmus
eilėmis: 'Legiruotas *)
plienas •) Legiruoti — į metalą gydyti ki
tą elementą pagrindinėms metalo
— ne kietas, neutroninė bomba savybėms pagerinti, pvz., į plieną
— nieko sunkaus. Kai mokslo įlydyti chromo. "D." red.

Traukiniy skaičius
nesumažės

Washingtonas. — Atstovų rū
mai
204:89 balsais nutarė AmBell irgi atleistų
trak, geležinkelių administracijai,
Nixonui
iki 1979 spalio 1 neleisti atšauk
ti jokių keleivinių traukinių. Ke
VVashingtonas. — Valstybės gy leiviniai traukiniai duoda didelių
nėjas Griffin Bell sako, kad jis nuostolių.
taip pat būtų atleidęs Richard
Nixonui, o buvusį valstybės gynė
*.<
ją John Mitchell baudęs tik sąly
giniai, jai tai nuo jo priklausytų.

Juodieji žudo
misionierius
Salisbury. — Juodieji partizanai
Rodezijoj užpuolė anglikonų misi
ją ir nužudė 14 baltųjų misionie
rių ir jų šeimos narių.
Salonild. — Du praėjusio sa
vaitgalio po Salonikų žemės dre
bėjimo buvo surasti 45 užmušti
žmonės. Drebėjimas buvo užre
gistruotas ir pietinėj Rumunijoj.

vietnamiečių pabėgėlių stovykla "Pajuje

ma su keliais studentais. Tai iš
šaukė jaunų žmonių pasipiktini
mą. Į susirėmimų vietą subėgo
apie septyni šimtai žmonių, ku
rie apmėtė policiją akmenimis ir
buteliais, balsiai reikalaudami su
sirinkimų .laisvės ir kitų teisių.
Tik po daugiau negu valandos
policininkams su šunų pagalba
pavyko susidoroti su demonstran
tais. Kelios dešimtys jų buvo su
žeisti, keliolika suimta.
Tai jau nebe pirmas kartas,
kad Rytų Vokietijos policijai ten
ka susidoroti su studentaisjaunų žmonių demonstracijos įvyko
praėjusių metų lapkričio mėnesį
ir šiais metais gegužės pirmosios
proga.

Maskvos Uudminke
prieš Crawford
Maskva. — Sovietai surado
liudininkę prieš suimtąjį Harvester kompanijos a tstovą Jay Crawford. Siuvėja, kuri retkarčiais jam
ką siūdavo, sako, kad teisme pa
liudys, kaip ji už 700 dolerių da
vusi jam 1,500 rublių. Oficialus
kursas yra už vieną rublį 1.45
dol., bet juodojoj rinkoj paprastai
už dolerį duodama tris ar dau
giau rublių. Cravvford tokius kal
tinimus neigia, doleriais nespe
kuliavęs.
Siuvėja sako, kad už jos dar
bą jis ne visada rubliais mokė
davęs, bet k kita valiuta, kas Sovietijoį draudžiama. Dar neaišku
ar siuvėja irgi bus teisiama, kad
priėmė dolerius, ar čia tik sureži
suotas kaltinimas.
KALENDORIUS
Birželio 16: Dovydas, Persevera, Jaunius, Viltautė.
Birželio 27: Vladislovas, Ema,
Gediminas, Norgailė.
Saulė teka 5:18, leidžias 8 2 9 .

Beirutas. — Palestiniečiai susi
šaudė su Jungtinių Tautų taflcos
ORAS
daliniu ir buvo paėmę į nelais
Dalinai saulėta, šilta, galimas
vę du norvegų karius. Kitą dieną Rodezijoj. Ūkio tvora daugiau pajuos paleido.
lietus, apie 80 laipsnių.
naSi į tvirtovės apsaugą
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u m i u A N i A N WORLD-WIDE D A I L Y
d m portą* paJd « Chicago 01 PubUshed dairy
eoccepC Sumišys, Lessl Hottdays, days after Christmaa
and Eaater by the Lithuaaian CamoJic Press Society.

SU AUSTRALIJOS ATEITININKAIS
Poetą B. Brazdžioių palydint ( 8 )
JUOZAS

Rata $33.00 — Chicago, Cook County
Ebevrbere in the U.SA. $31.00. Fomgn
mjaoto and
$34.00.
Palto Hliliaa ĮaaJĮ—% pakvitavimai už gautas prenume
ratas nuasiiirfcmi Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus * jo mokestj, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
— *

KOJEUS
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Sekaneią dieną, sekmadieni, retai sutinkamu nuoširdumu glomudu su žmona buvome supl?.- bojo Jurgis ir Jonė Zaikauskai.
ve, Adelaidėj
palikę Bernardą, Jurgis architektas, pažįstamas iš
išsiristi į Melboumą, bet vietos D P stovyklos Vokietijoje. Jis pa
PMAUCO p — — i i sankima B anksto
ateitininkai paėmė į "nelaisvę'' liko savo darbą ir laiką leido su
111*^117™ 6 man. 3 mfn.
ir privertė pasilikti dar vieną die mumis, aprodydamas Melboumą,
Oimm ir Cook apakr. $33.00 $1900 $15.00
ną. Išklausėme šv. Mišias ir gerai vežiodamas pas pažįstamus.
Kitur JAV.
31X0
18.00 13.00
Kanadoje
(U. S) 33.00
19.00 15.00
paruoštą kun. A. Spurgio pa
Pfemadienio vakare buvome pa
Užsienyje
3440
20.00 15.00
mokslą, gėrėjomės G. Vasiliaus
Tomo Venclovos naujosios poezijos knygos sutiktuvėse Los Angeles, Calif. Iš kaiTes p. Andrasiūnienė, B.
kviesti pas skulptorių Vincą Jo Brazdžionis, p. Railienė, dr. V. Grakauskas, N. Grakauskienė, Edm. Kulikauskas
Savaitinis
25.00
15.00
9.00
Nuotr. A, Gulbinsko
kienės vedamo choro giesmėmis,
mantą, su kuriuo kadaise bent po
• Administracija dirba kas • Redakcija straipsnius taiso sa
po Mišių parapijos salėje abu su
rą metų kartu dirbome lietuvių
•
dien
nuo 830 iki 4:30, Šešta vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
Bernardu padarėme kultūrinio —
stovyklos Muenchene vad. "Kul
nių nesaugo. Juos grąžina tik i i
PREKYBININKŲ TAIKOS
dieniais nuo 830 iki 12:00.
P a s a u l i n e s pirmenybes (V)
visuomeninio — politinio turinio
anksto susitarus. Redakcija u ž
tūros komisijoje". Organizavome
•
Redakcija
dirba
kasdien
PREMIJA U N D G R E N A I
pranešimus, aplankėme
poetės
8:30 — 4:00, šeštadieniais tfr»W>imy, turini neatsako. Skel
vaidinimus, koncertus, parodas,
bimų kainos prisiunčiamos gavus
L Šimkutės -Pocienės šeimą, ma
8:30 — 12:00.
Švedijos vaikų knygų autorė
minėjimus. Visada puikiai sutarda
prašymą.
loniai papiknikaudami gražiame
Aatridė Lindgren gauna i š šių
vome. Tada nenujaučiau, kad
sodelyje, Baltučių namuose įrem e t ų 10,000 DM vokiečių kny
P. GANVYTAS
Vinco tokio didelio talento esa
kordavome pasikalbėjimus radijo
g ų prekybininkų taikos premi
ma.
Jei reikėtų ligšiolinę pasauli-1 dirigavęs rinktinės pasirodymą ją.
programai, užsukome į įspūdin
Autorei premiją ir diplo
Jų medžiuose paskendusiuose nių futbolo pirmenybių eigą pirmenybėse prieš 4 metus, iš
gą Apreiškimo parapijos austra
m
ą
įteiks
per Frankfurto kny
Tel ofiso ir boto: OLympic 2-4150
namuose, veik audrai siaučiant, charakterizuoti trumpu posa- kovojusios vicemeisterio garbę.
DR. K. 8. BALUKAS
lų bažnyčią, kuri puošiasi skulp
g ų prekymetį, spalio 22 dieną,
Akušerija
ir
moterų
ligos
vaišinami, fru, tvirtinančiu, kad baigmės Tačiau rinktinės branduoiĮ su
DR. P. KISIELIUS
torės Jievos Pocienės meniškais malonios žmoneles
Ginekologine Chirurgija.
š v . Pauliaus bažnyčioje, Frank
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kryžiaus keliais, kapinėse aplan kalbėjome apie praeitį ir dabartį turnyras labai vingiuotas, sun- daro 9 anos rinktines žaidėjai. furte.
6449 So. Puiaski Rd. (Crawford
1443 So. 50th A ve., Cicero
kėme rašytojo Pulgio Andriušio o paskui, klausiamas. Vincas kiek ki&i sugebėjęs kristalizuotis. Ne visi jie išstatomi kiekvie
Medical Building) Tel. LTJ 5-6446
papasakojo
apie
patirtį
Austra
Kasdien
1-3 vai. Ir $-8 vai. vak.,
Astridos Iindgrenos darbai
Pavoritai kyla, krinta. Netikė noms rungtynėms, tačiau bent
kapą, kur pastatytas arch. Edmun
išskyrus trečiadienius.
Jei neatsiliepia skambint 374-8004
lijoje.
Kaip
ir
visiems,
taip
ir
jam,
tumų dauguma, kad ir įdomus, 5 "veteranai" žaidė prieš aust y r a išversti į 40 kalbų, taip pat Priima ligonius pagal susitarimą.
Šeštadieniais 12 Iki 4 vai. popiet.
do Arbo suprojektuotas pamink
teko
atlikti
darbo
prievolę.
Kaip;
^
j
^
_
•
n
e
k
b
a
i
d
r
a
m
a
t
S
k
i
ir
i
latvių
kalbą,
dramatizuo
rus
ir
vokiečiui.
Olandų
tarpe
las, zoologijos sode prisilietėme
TeL RElianee 5-1811
kūriniai vaidinti
teat
kengūrų, o vakare dalyvavome ii skulptorius, pagarsėjo beveik štai- j ta&aa po kiekvienų rungtynių žaidžia ir vienintelė broiių po- tieji
DR. V L BLAŽYS
^ ^
nepramatytos to- i ra Šiose žaidynėse — tai S e n e ruose, net Rygoje, ir televizi
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
DR. WALER J. KIRSTUK
gai prisiminsimame Adelaidės atei ga, kai jo skulptūrą pačioje pir-1 iįMĮo
Marquette Medical Cente?
Vakarų Vokietijos kny
tininkų Brazdžioniui suruoštame moję parodoj nupirko galerija, ku- į ūmesnės eigos galimybės. Ta ir Oill Van de Kerkhof. Įvarčių joje.
Lietuvis gydytojas)
So. Kedzie Aveniu-.
. j ^ baigme j a U gia pat _ karaliaus karūną laimėti dau g ų
priėmime. Programą pradėjo sen ri parodą ruošė.
prekybininkų
sąjungos Vai.: 6132
3925
West 59th Street
pirmad.. antrad ir ketvirtad.
Nekūriau nieko specifiškai žvilgterėkim, kaip jos priešinin- giausia vilčių turi StKmetis valdyba žymiajai
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir
6 iki 7:30 vai. vakaro.
draugių pirm. A. Kubilius, vado
autorei pa
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai.
vai. vak.
Treč. Ir šeštad. uždaryta.
vavo vaizdingo žodžio ir greito są lietuviško, bet kritika iš karto pa kai buvo nustatyti.
Rensenbrink.
skyrė šią premiją todėl, kad
Pagal susitarimą.
stebėjo
mano
kūryboje
tautinę
ba
Oftso
telef.
WA
5-2670.
mojaus meisteris P. Pusdešris. Čia
Italai iki šiol pademonstravo j o s knygos "yra brangenybės,
Europinė grupė
Rezid. tel. WAlbroo>k 5-3048.
DR. IRENA KURAS
buvo kalbų, sveikinimų, dekla zę, — pasakojo Vincas.
bene vientisiausią žaidimą. Bė kurios žadina fantaziją ir pa
Kai
pasidžiaugiau
jo
talentu,
GYDYTOJA IR CHIRURGE
P o pirmojo turnyrą rato iš da tik, kad j ų puolimas nesu sitikėjimą gyvenimui". A. Lind- TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
macijų (jaunieji Kubiliai), dai
KfDfKIV IR VAIKC U G O S
likusios 8 rinktinės buvo su- gebėjo išnaudoti daugiau pro- grena apdairiai,
nų (simpatiškas moterų kvarte Vincas tvirtino:
bet
ryškiai
SPKCIAI,IST£
DR. PETER T. BRAZIS
— Talento tik 10 nuošimčių, skirstytos į A ir B. grupes. Pir j gų. Štai rungtynėse prieš vo- skiepija
tas). Paskui dalyviai vėl išprašė
vaikams toleranciją, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
MKDICAL BT.1LDING
'
7156 South \Votrrn Avenne.
Bernardą paskaityti savo poezi o visa kita darbas. Daug dirbau. moji — netikėtai susidariusi į kiečius jie net 2 kartus varti- sąmoningumą ir
atsakomybę,
24S4 West 71st Street
Valandos:
Kasdien
nuo
10
vai.
ryto
jos, ir didelis būrys dalyvių vėl Per naktis. Gavęs vietą mokyklo vien iš Vakarų Europos rinkti- i ninką nugalėję vistiek neišpe- įrašytą j o s premijos paskyri Vai.: pirm., antr., ketv ir penkt
Iki 1 vai. popiet.
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. Ir Sešt. Ofs. tel. RE 7-1168, rez. 239-2919 •
je (skulptūros sk. vedėjas Mel- nių: austrų, italų, olandų ir vo šė įvarčio. Jie pralaimėjo tik m o daku mente.
reiškė savo pasitenkinimą.
tik susitarus.
boumo Karališkame Technolo kiečių — savo tarpusavio žai- vienas rungtynes — prieš o l a s
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801
Šiais metais Frankfurto kny
Išsiskirstėme jau vėlai naktį.
gijos institute) ir užtikrinęs pra dimuose pademonstravo jvai- į dus, tačiau gali džiaugtis bent
DR. J. MEŠKAUSKAS
g ų mugė vyks šūkiu — "Vai Dr. Jonas S. BYLA-BYLAITIS
Sekančios dienos rytą mudu su gyvenimą, kūriau, ką norėjau, ne rialytę žaidimų strategiją, ypač tuo, kad žais dėl m vieta*. O
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GALVOS
m
STUBURO
LIGOS
k a s ir knyga". Su
rašytojos
žmona išskridome į Melboumą. sivaikydamas srovių ar pirkėjų stiprią gynybinę taktiką bei faktiškai jie atrodė verti finalo.
Specialybė vidaus ligos
2858 West 6Srd Street
I i n d g r e n o s pagerbimu šis šū2454
West 71st Street
Aerodroman palydėjo gražus bū užgaidų. Neieškojau savo dar kantrų žaidimų vystymąsi.
Pietiečių kovot
Chkago, Illiiiois 60629
k i s bus ypatingai iškeltas, ( t ) .
71-os
ir
Campbell
Ave. karap.
relis mielų, naujai įgytų pažįsta bams rinkų. Palengva manęs pra
Italai v o s paklupdė austrus,, B grupėje pagrindinai
Tel. — 476-3409
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir
dėjo
ieškoti
mų, jų tarpe ir senas pažįstamas
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik srusitarua
laimėdami 1:0, o su vokiečiais ] ^ ^
_ - ^ ^ ^ j ^
Valandos pagal susitarimą
paiiariausio komandinio žaidi
Šiandieną Vincas
Jomantas sužaidė bevertes lygiąsias. Aust! ^^į^
Bernardas. Mus jau šaukė Los
j „ ^ 0 l a i s i k i l t o * m o pasaulyje nugalėtoju. Ku
OPTIC A L
STTJDIO
Angeles, o dar turėjome sustoti vienas iš pačių žymiųjų Austrą ( r a į ga V O smarkiai pylos nuo
VIOLETA KAROSĄ IT ft
*
«
w
»
Dr.
Ant
Rudoko
kabinetą
perėmė
7051 So. WashtenRw — TeL 778-97M
Melboume ir norėjome — Naujo lijos skulptorių. Jo didžiulė skulp- j olandų, kurie savo priešininkus be pietų amerikiečiams Įprastu > rf T Spėjimą tebando pats skai
spalvingo
gracingumo,
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų
DR.
EDMUND
E.
CIARA
tytojas.
je Zelandijoje. Bernardas Mel tūra puošia Sydnėjaus aerodro- i įveikė 5:1, nors paskutiniame
receptus.
eita
ir
be
žiaurumu,
OPTOMETRISTAS
boume turėjo atsirasti dar tik už mą, Australijos ambasadą VVa- i pirmo ratofc»riirw<»į" buvo praDidelis akiniu rfcmų pasirinkimas.
kų manevrų.
Tačiau jai
Vai.: pirm., antr.. penkt. 10-5:30.
2709 West 51st Street
trejetos dienų, nes jo vakaras ten shingtone, jo darbų turi įsigiję laimėję škotams. Su vokiečiais,
Ketv. 1-8 v. vak. Sešt 10-4 v. p. p.
butų laikytinas verta laimėti,
TeL — GR 6-2400 %
Trečiadieniais uždaryta.
buvo suplanuotas kovo 4.
ZAPARACKAS Vai.: pagal
meno galerijos, privatūs kolek- ieškodami revanšo už 1974 me tai tektų rinktia brarilua. Jų DR. ŽIBUTE
susitarimą: pirmad. Ir
Telef. — 337-1285
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. Ir penkt
Kiek žinome, pasilikęs Adelaidė cionienai.
Telef. — 282- 4356
tų finale 1:2 pralaimėjimą, šu trenerio Cautinho forsuotas ko
10-4; šeštad. 10-3 vai.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Jomantų butas pilnas stambių kavojo lygiomis 2 : 2 — bet bent mandinia žaidimas (vietoj spal
je
Bernardas
nenuobodžiavo.
DR. ROMAS PETKUS
Ofisas:
Ant rankų Adelaidės lietuviai Mr mažesnių abstraktinių figūrų, j pirmą kartą jverkdami garsųjį vingo, bet nebūtinai nuoseklaus
700 Norta SOchftgaa, Saite 409 Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839
AKIŲ MGOS — CHTKURGMA
Ofisai:
Valandos pagal susitarimą
nešiojo Brazdžionį. Bet jis to ir Ant sienų kabo parduotų darbų • iki šiol įvarčio neįleidusį vokie- Žvaigždžiu švystelėjimo) užtik
DR. L DECKYS
111
NO.
WABASH AVE.
nuotraukos.
Reiktų
specialisto
j
čių
vartininką
Sepp
Maier.
Abu
nusipelnė", Vincei Jonuškahei į
rino bent bevartes
lygiąsias.
GYDYTOJA IR CHIRURGE
4200 NO. CENTRAL AVE.
Califomiją
rašė iš Adelaidės tiems darbams profesionaliai api- kartus vokiečiai vedė, bet oJan Kadangi brazilai prieš tai buvo
Specialybe — Nervu ir
Valandos pagal susitarimą.
Emocines Ilgos.
viena žinoma lietuvė, kuri tuo j budinti. Tačiau ir eilinio žiūrovo dai 6 min. prieš rungtynių galą jau laimėję prieš Peru 3:0, įti
S0PHIE
BARČUS
DR. FRANK PLECKAS
CRAWFORD MEDICAL RLDO.
metu, atvykusi iš Europos, Adelai- j akiai iš jų dvelkia kažkokia tai išpešė lygiąsias. Kai austrai at kinančiais įveikė lenkus 3:1, jau
BADK)
ŠEIMOS
VALANDOS
skaitė
vokiečiams
3:2,
tuo
pačiu
rami,
beveik
romantinė
nuotaika.
(Kalba lietuviškai)
6449
So.
Puiaski
Road
dėje svečiavosi. Bernardas adelaibuvo plačiai pasaulyje skelbta,
Visos programos H WOPA
OPTOMETRISTAS
abi
komandos
iškrito,
nesuge
Lietus
ir
naktis
sutrukdė
ap
kad brazilai jau patekę finalas,
diečiams neliko skolingas. Antrą
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
Tikrina akis. Pritaiko akintas Ir
OR, A. B. GLEVECKA$
bėjusios
įkopti
|
paskutinių
4
lankyti
jo
dirbtuvę,
kur
lieja
bron
nebent
argentiniečiai įveiktų madienlo iki penktadienio 3:00 —
"eleginį žingsnį Australijoje" jis
-Contact len~e»"
ratelį. O olandai t ą pačią dieną Peru rinktinę bent 4 įvarčių
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
zą, plastiką ir kitas medžiagas.
skyrė Adelaidei:
3:30 vai. popiet. — Šeštadienį ir
2618 W. 71st St. — TeL 737-5149
įveikė italus 3:1 ir pelnė teisę skirtumu. H a t jie lenkus įveikė sskmad. nuo 8:30 iki 93o v. ryto,
Tel — BE 3-5893
Vai pagal susitarimą. Uidaryta treč.
Tai tas pats Jomantas, kuris žaisti finale
Pro šviesas festivalio
Specialybė Akių ligos
Telef. 434-2413
2:0, o surinkus lygiai talkų.,
anksčiau minėjau, su sarkazmu
DR. LEONAS SEIBUTIS
1490 A. M.
3907 West 103rd Street
I Adelaidę, į Adelaidę
Nors ir pateko baigmėn įvarčių santykis lemia grupės
INKSTŲ, POSLfiS IR
atsiliepė apie "koplytstulpius",
7159 S. MAPLEvTOOD A VE.
olandų vienuolikų, iki šiol cha-1 l a i m i m ą ir teis žaisti finale,
Valandos pagal susitarimą
Tu paukščio skrydžiu čia
PROSTATO CHIRURGIJA
"stogastulpius",
"gyvybės me
CH1CAGO, BLL. 60629
veržeisi, džius", kaip apie Lietuvos liau rakterizuotina žaidimo nelygu-1 o argentiniečių ligšiolinė bėda
2656 W. 63rd Stree i
Ofiso teL — PR 8-2220
mu- Pirmame rate lygiosios panaši į italų _ puolimui vis
O praeities svajonę skaidrią
Vai.
antrad. nuo 1-4 popiet
dies meno tradicijų profanaciją. .
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
prieš Peru, pralaimėjimas prieš n e s įsekė rasti priešininko var- •Miiiiimiiiiitiiiiimiiiiiiiifiiitiiiiiiiiiiiii
Palaidosi po svetimaisiais
ir ketv. nuo 5-7 vakare
JOK S A
Sekančią dieną su Zaikauskais škotus, lygiosios priei vokie- t ų j j ^ p argentiniečiai pradėSkliautais.
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545
Psild dovssm — bet karia
VAIKŲ
LIGOS
apžiūrinėjome miestą. Vienoje čius, lyg pumpuro "sprogimas'' j , paskutines savo rungtynes
Ir girios eukaliptų
DR. J. J. SIMONAITIS
2656 West 6Srd Street
aikštėje parodė skulptoriaus Teisu prieš austrus ir kritiškas laimė j B grupėje, žinodami, ką jie turi
Oš maldą ne už tavo sielą,
Pirmad.,
antrad.,
ketvirtad.
ir
penkt
j
G Y D Y TOJ A S
jimas
prieš
italus
—
tai
jų
vinj
pasiekti.
Įdomu
pastebėti,
kad
čio Zikaro skulptūrą, aprodė tur
Popular Iithuanian nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai.
Ne jai vienai likimo likta
giuotas
kelias
į
baigmę.
^
^
uįprotestaAdresas
4255 W. 63rd Street
vak. šeStad. nuo 1 Utl 4 vai.
lenkai ir M t i
tingus, Melbourno lietuvių veik
Šešėlių girioj gest šešėliu...
Ofiso telef. RE 5-4410
lą koncentruojančius Lietuvių na
Pro Adelaidę, pro Adelaidę
Jų rinktinėje nebežaidžia gar I v ę v ė l y v ą argentiniečių žaidimo
Rezidencijos tel et. OR «-0«l7
Ofs. PO 7-6000
Rez. GA 3-7278
mus, kurių dalį priestatų pats susis Johnn Cruyff, taip puikiai l a & ą (visi Seimininkų žaidimai
Praeina šviesos festivalio,
Ofiso vai.: pirmad ir ketvirtad.
Zaikauskas suprojektavęs, nuve
DR. A. JENKINS
O tau, dienų paklydęs aide,
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet
vo
•
į buvo pradedami vakare, kad
žė
i
kalnus,
iŠ
kur
atsiveria
visa
Liks visos ugnys nerealios.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso tel. B E 4-2123. Naitm OI 8-S1M
sienos apkabintos senais žemėla kuo didesnis tautiečių skaičius
miesto panorama.
Iš Adelaidės, iš Adelaidės,
piais, sumedžiotais įvairiuose ar per televiziją galėtų stebėti sa PATIKSLINTA m PAGRAŽINT >
3844 West 6Srd Street
DR, V. TUMAS0NIS
Cia nepalikęs net šešėlio —
Pats Jurgis Zaikauskas pilnas chyvuose. Straipsnius tais klausi vo rinktinę) — tačiau F I F A šį
LAIDA
Valandos
pagal
susitarimą
CHIRURGAS
Anotherface —dar vienas
lietuviško entuziazmo, akademi mais Jurgis yra skelbęs "Aiduo pageidavimą atmetė
ftism
dlenora
Draugo
spaastuve
2454
West 71st Street
veidas nės "Romuvos" korporacijos vei se", Australijos lietuvių spaudo
išleido septintą laidą Uos poplia
Rez. — 327-1965
' Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad
Kai
po
90
min.
šeimininkai
kėjas, senųjų Lietuvos žemėla je, išleidęs studijinį darbą "RadKituos krantuos ieškosi vėlai
rios virimo knygos J Daužvardie
2-5 ir 8-7 — 15 anksto susitarus.
apleido aikštę, jie išsinešė neįti • i T « patikaliao Ir pagrasino Ui
DR. K. A. JUČAS
pių tyrinėtojas. Zaikauskų namų vilinis žemėlapis".
Šviesų ir arso festivalio,
kėtiną 6:0 laimėjimą prieš Pe saida saujsis psruosiiasis.
TeL ofiso PR 6-6446
DERMATOLOGIJA
Pietų dangaus skliautų
ru — ir tuo pačiu pateko į fina
Tai gerisusts dovana saujon,
CHIRURGIJA
F. C. WINSKUNAS
žvaigždėtų,
lą. Tai antras kartas jų istori smonom ar vamr&om. Daugelis ap
1002 No. Western Aveuue
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Kai blės 8 a ugnys nerealios
joje. 1930 metais jie baigmėje dovanoja kttataneias •upsUndin
Ofiso tel. 489-4441
3107
West
7lst Street
darni Juos su lietuvišku maistu b
Australijos jaunų poetų...
pralaimėjo prieš Urugvajų.
Valandos: l-« vai. popiet
Valandos
pagal
sosttarims,
virimu. 31 knyga yrs sukėlusi la
Treč. ir SftStad. pagal susitarimą.
Baigmėje jų priešininku bus bai dsug p s f M M I lietuvių ir kl
įstaigos Ir buto tel. 652-1381
Adelaidė, 78, kovo 2.
, Ofs. tek 586-3166; namu 3*1-3772
komandinė, agresyvi,
tačiau tataužių darbo vietose h* orxsnlss
DR. FERD. VYT. KAUNAS
savo rezultatais ir net — sa eljosa
DR. PETRAS JUOBA
Be Bernardo Melboume
Knyga yra labai grasiai įrišta b
BENDROJI MEDICINA
kyčiau — pastangomis nelygi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So.49th Oourt, Cicero, 111.
6234 So. Nsrragaasett Avenue
Melboumo aerodrome mus su
olandų vienuolikė. Ir olandai ne su spalvotomis fliustrad tomis La
bsi patogi vartojimui
Kasdien 10-12 ir 4-7
Vai.:
pirm., sntr., ketv. ir penkt
tiko buvusi mano mokinė Muendaug kuo gali girtis praeityje.
fTtsbukyklte pastti
Išskyrus
feajt
ir
seStad
2-7;
šeštadieniais
pagal susitarimą
cheno lietuvių gimnazijoje Jonė
1934 ir 1938 jie buvo baigminio
DKAreAS, b y g a
turnyro dalyviai, bet po t o iki
2alkauskienė su savo brolio žmo
1974 vicemeisterio laimėjimo
na P. Staugaitiene. Tai buvo pir
madienis, ir didesnių Melbour$4.00. Pridėkite 80 centu*
vis iškrisdavo varžybose dėl tei
ne lietuvių masių sutikti neteko. T. Venclovos poezijos knygos sutiktuvių Los Angeles metu. TJ kaires:
pašto Išlaidoms Illinois gyvento
sės dalyvauti baigmės turnyre. lai DrtdAkits *) nsatu mokesSfatna
Apsigyvenome dantų gydyto dr. A. Avižienis, T. Venclova, B. Brazdžionis, E. Dambraitė. dr. Z. BrinViena Uų rinktinių taps po» rMMI44tH4liMnili<HI<IHIMIIillimilllUtll
Nuotr. A Gulbiaako
jo A> Staugaičio namuose, o mus ki.
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Perskaitę "Draugą", duokite ji kitiems.
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žarija, bet

RUSIŠKI TILTAI NĖRA AMŽINI

Amerikiečių spaudos monopolis

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ "ŽALGIRIS"
STEPAS VARANKA

Šiais metais sueina 568 metai doje, tai pirmoji tokio masto soli
nuo
Žalgirio mūšio, kuriam lie darumo demonstracija. Šventės
sibaigus. Didelis rusų laimėjimas
tuviai kruopščiai ruošėsi ilgą lai pagrindą sudaro trys renginiai:
buvo Karaliaučiaus srities užėmi
P. GAUCYS
Nūdien vyksta toli einančios
redaktorių
jas
išmeta,
išskyrus
ką. Kaip žinome iš istorijos, jų 1) Penktasis Pasaulio Lietuvių
mas. Pritariant ir "laiminant"
a "mainos anksčiau nepaliečiamo
nedaugelį svarbiaurių, sutrum pasiruošimas buvo sėkmingas. Bend-uomenės Seimas. 2) Penkto
Vakaru valstybėms, Sovietai ten
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komas labai svarbiu išprususiems būtų galinga ir finansiškai pagė- kada užtinkamas didmiesčių
metų
nuo Lietuvos nepriklauso valdyba. Šventės tikslas yra labai
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tai L. Brežnevas yra apibūdinęs gyvai. Sis atsišaukimas buvo pa laikraščių naudoja. Kai kurių ste- nai daromi krašto ir tarptauti- mu pasižymi tik kokia dešimtis Caiif... vieno perengimo metu
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yra kiekvienos respublikos eko čiau ligi šiol neteko girdėti, kad bėtoju manymu, tokia raida gali I nių žinių sąskaita, nes daugelis
nominis ir socialinis išsivys būtų gauta apčiuopiamesnių re
tinai! kvailino ir sendino šiaip taisyklingą, malonų — Almį pasitiko Mike Sole. Jis pavadavęs pardavėją,
tymas, juo ryškiau ten pasireiš zultatų, žinoma, ir laikas dar
kurį nusiuntė į rūsį — perkrauti senų knygų, siun
trumpas.
Donaldo veidą.
kia visas mūsų internacionaliza
Veikti viešąją pasaulio (ne
Almis norėjo sakyt, kad prieš jj nesivaržytų, bet čiamų į Centrą, nupiginimui ir išpardavimui; jis čia
cijos procesas .
vien tiktai Amerikos) nuomonę
atvirumas kartais irgi užgauna. Nutylėjo, vaidino nie atlikęs raštinės darbą ir pertvarkęs knygų išdėstymą...
turime ir mes, lietuviai, vieni ats
ko nematęs. Žvilgterėjo į laikrodį. Dar pora minučių Jis esąs, kaip visada, perkrautas darbais...
Almis nustebo. Knygų išsdėstymą? Jis pats tą tik
Pakanka tik sekti, kas vyksta kirai, o gal dar geriau — sutar
leido bendradarbiui pasiskųst lengvabūde jo žmona,,
Romanas
Estijos, Latvijos, Lietuvos mokyk tinai su latviais. Pirmoje eilėje
kuri dvidešimt metų buvo gera Seimininkė, išvengė vai atliko. Divizijos vedėjo patartas, daug širdies įdėda
ALA BOTA
lose, darbovietėse, namie ir reži turime rinkti Lietuvos rusifikaci
kų (ir gerai, nes jie šiais laikais būtų vien bėda!), ap mas, sunkiai pasidarbuodamas, puikiai sutvarkė visas
mo sukurtose ištaigose, kad būtų jos medžiagą, kad, protestuodami
statė gražiai butą, bet, jis matė, kad išeina ji ir su ki lentynas, paruošė kalėdinio išpardavimo skubai Ypač
39
galima suprasti, kaip intensyviai prieš rusinimą, turėtumėm fak
tais, neva kortuoti į moterų klubą, neva kavutei, o atidžiai Almis tvarkė naujausių ir labiausiai parduo
Valgyklon prisirinko daugiau žmonių; buvo pati grįžta vėlai, nubučiuotom lūpom, apsiglamžiusi... Taip damų knygų stalą. Nes buvo jam taip miela kiekvieną
tų ir skaičių, kuriais galėtumėm
vedama rusifikacija.
priešpiečių spūstis. Almio mintys lyg nutrūko. Jis be yra, jis nekvailas, viską mato, bet, dėl namų ramybės, knygą pakiloti. su naujausiomis — bent iš viršelio su
Rusifikacija Sovietų Sąjungoje remtis.
jausmiai
stebėjo apliek zurzantį žmonių skruzdyną. dėl jo silpnos širdies, tyli ir priima viską, ir duoda jai sipažinti, pažįstamas bei skaitytas vėl peržiūrėti. Tar
yra nukreipta prieš visas ne ru
Pabaigai trumpa koresponden
sų tautybes. Tai pilnu tempu pra cija iš Latvijos. Ji rodo, kad mū Eilė prie kasininkės buvo nusitęsusi per visą sieną. valią, ir vaidina kvailą...
tum gobšuolis auksą pirštais žarstė, Almis kilojo, dė
vesti visose ne rusų žemėse ir sų broliai latviai ir priespaudoje Barškėjo pinigų dėžės skaitliukai, tarnautojai nešėsi
liojo ir vėl perdėliojo, gražiai, pagaliau, tvarkingai
Almiui ir laikas baigėsi, ir nebegalėjo pakęsti kal sustadydamas, dar nuglostydamas, dar paliesdamas,
tautose režimui nesiseka ir jis bando šypsotis. O buvo taip. Ry padėklus su valgiais, atsilošę, šypsodamai, nors buvo
bos;
jis daug ko nei nesuprato. Atsistojęs, pristumda dulkę nupūsdamas...
linksta
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ir
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galvomis.
kliūčių neįveikia, nes pirmiausia goje buvo atidarytas naujas vadi
trūksta kolonistų ir prižiūrėtojų. namas "Salų tiltas" per Dauguvą
— Ha - k), friend! — Aukštas, storas, nedidele mas kėdę, šyptelėjo:
Matyt, iš Almio žvilgsnio po stalus atspėdamas,
Tačiau ši aplinkybė nepalengvi i Zakių ir Lucavo salas. Rygos galva vyras atsisėdo prie jo stalelio. — Nieko prieš?
— Take it easy, Donald
Mister Sole prakalbo:
na Pabaltijo tautų padėties. So miesto komunistų partijos pirma — Storu, grubiu pirštu jis rodė į savo padėklą.—
Ir jau ėjo virtuvės link, padėti savo indų, išmesti
— Buvo tvarkoj, viskas gerai Tik nekurie pakei
vietinis režimas šiuo metu vado sis sekretorius Žiemelis per Ry
Tai buvo įprastinis mandagumo gestas; tikriausiai, servetėlių ir valgio liekanų, nes tarnautojų kabinoj timai... Mažiems vaikams knygas dabar ten laikysim,
vaujasi XIX amžiaus carinės Ru gos radiją pasakė rusiškai: žmogelis buvo vienišas ir norėjo pasišnekučiuoti.
kiekvienas save apsirūpindavo. Žengė į eiles prie mais tame kampe... — Rodė į sujauktų knygų krūvą deši
sijos imperialistiniu požiūriu — "Išpildant mūšy miesto darbo
— žinoma! Kodėl ne? — Oficialiu mandagumu to merginos, suknelėm tik truputį liečiančiom šlaunis; niame kambario kampe, skubiai perkeltų iš kairiojo
Pabaltijo valstybes laiko Sovietų žmonių norą, naujasis tiltas per atsakė Almis, nors būtų dabar mieliau pabuvęs vienas. kitos lingavo klubus, skvernams vyniojantis apie de kampo.
imperijos dalimi ir su pravesta Dauguvą pavadinamas ,fMos— Taip, taip. Reikia valgyt, — reikia gyvent — batuotas kojas; žibėk) kaklo šniūreliai, ilgi auskarai,
— Kuriems galams kilnoti, kai, iš tikro, jokio
rusifikacija tikisi šių valstybių kovskij most" (rusišku tiku). Pradėjo kalbą stalo bendras, kurį visi vadino Donaldu, apirankės, platus ir didelėm sagtim diržai; kabojo skirtumo...
nutautinimą pilnai pravesti.
Bet rusiški tiltai (most), kaip pavardėmis minėdavo tik skyrių vedėjus.
margos juostos, mirguliavo spalvingos kaklo skarelės
— Na, na... Ne jums nuspręsti Mister...
mes
žinome
iš
Vinco
Kudirkos
Pirmasis sovietinių rusų žvilgs
Sis žmogelis buvo vienas iš kelių šimtų "Blue po ilgais plaukais, po perukų kasom ir garbanom. Kar
Sole jį ar kitus taip vadindavo, kai imdavo trupu
nis i Pabaltijį buvo nukreiptas raštų, nėra amžini.
kompanijos" pardavėjų ir šiaip smulkių tarnautojų. tais reikėjo atidžiai žvilgterti, kol įsitikintum, — tį pykti ar erzintis. Be to, jis Dangeručio pavardės nie
tuojau II pasauliniam karui pa
b.kv.
Dangerutis mąstė apie sesers laišką ir apie Marian- mergina tai ar vaikinas; taip panašiai jie dabar ren kaip negalėdavo išrarti
ne sublizgusias ašaras, jį išklausius. Tik protarpiais jo gėsi ir plaukais kudlojoei. Stypliavo senos moterėlės,
— Tikrai, Mr. Sole, aš daug laiko panaudojau,
suknelėm
aukščiau
kelių,
putniom
ir
gyslotom
kojom,
ausis
pagaudavo
Donald
žodžius:
"blogai,
vedėjas
pik
visa sutvarkydamas...
BIČIŲ SPIEČIAUS
Susidarė 30 cm ilgio ir 15 cm
tas, neteisinga, asmeniškas, sumažėjęs biznis..." Jis vaidindavo jaunas ir modernias, kai metai kyšojo iš
— Fain, fain. Atlikai gerą darbą. Ir viskas gerai
pločio. Naktis pasitaikė vesi,
linksėjo galva, lyg pritardamas Donald skundamas, ar nušiurusių plaukų, prigesusių akių, išpampusios figū Tik yra direktyvų iš aukščiau...
tačiau spiečiaus viduje speciali
ros, išsiplėtusių kojų venų...
— Tada mūsų iniciatyva — bevertė? Be to, ai
CcJifornijos universiteto en aparatūra užfiksavo pastovią bent parodydamas, kad supranta. Staiga Almiiri ding
telėjo, kodėl šis stambus vyras vaikiškai dengiasi del
Ir salėje ir koridoriuj, ir keltuve visi tarnautojai dariau — divizijos vedėjo liepiamas.
tomologams pavyko išmatuoti 46°C temperatūrą. Išorinė bi nu veidą; anam dedant kąsnį į burną, švystelėjo dviejų
šypsojos, įpratę (už pinigą) šypsotis kiekvienam krsu— Reikėjo manęs paklausti! — Sole nebesuvaldė
bičių spiečiaus temperatūrą, čių temperatūra buvo tik 14°C. dantų vietoj kiaurymė. Vargšas, gėdijosi tos didelės tuvėj pasirodžiusiam žmogui.
drebančio balso.
apsinakvojo medyje.
spragos, kuri, jam pra&iiiojUB tikrai atrodė apgailėKnygose", — kaip tarnautojai vadino tą skyrių,
(Bus daugiau}

Gausioms tautoms nėra pavo
jaus išnykti, bet mažoms šis pa
vojus yra didelis ir akivaizdus.
Lietuviu tauta skaičiumi nedide
lė, neturi galimybės net savame
krašte reikiamu būdu tautiškai
augti. Tėvynėje šiuo metu jai ypač gresia planingai ir labai ap
galvotai vedama .rusifikacija.
Išeivijoje gyvenančiai tautai
gresia kita grėsmė — asimiliaci
ja, nutautinimas. Manoma, kad
asimiliacija (procesas, kai svetur
gyvenanti tautinė grupė nutaus
ta ir tampa kitos tautos nariais)
yra natūralus reiškinys tiems emigrantams, kurie yra išvykę iš
savo krašto ne laikinai ten gy
venti bei uždarbiauti, bet jau ga
lutinai svetur įsikurti. Emigraci
joje esanti tautos dalis pamažu
nustoja savo šimtmečiais įsigytų
kultūros ypatybių, nors ir naują
ją kultūrą teįstengia paviršuti
niškai pasisavinti.
Taigi lietuvių tautai yra be ga
lo didelis pavojus sunykti. Vadi
nasi, maža lietuvių tauta, šian
dien kovojanti dėl savo tautinės
gyvybes, turi du frontus: namie
ir svetur.
Dabar pakalbėkime, apie tai,
ką okupantai planuoja l-r ką daro
mūsų tėvynėje.

Daug laikraščių priklauso vienam savininkui

^keveldt
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D R A U G A S , pmnadieru&, 1S78 m. tiiržeuo men. 26 d.

KUM. A. TAMOŠAIČIO 25 METŲ
KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS

MOŠŲ

KOLONIJOSE

Washington, D. C
A N T A N A S DAMBRIŪNAS
PAKELIUI Į L O N D O N Ą

Antanas Dambriūnas šią žiemą
Seton Hali universitete įsigijo
2 5 metai — tai ketvirtis šimt ną. Kai motinai laišku pranešė magistro laipsnį iš prekybos ad
specializuodamas
m e č i o , tai ilgas kelias valstybės, apie ketinimą būti kunigu, ji at ministracijos,
organizacijos ir n e t atskiro žmo rašė, kad dėl tos žinios ji jaučia tarptautinėj finansų srityje. Gi
gaus g y v e n i m e . Lygiai prieš 25 si viena laimingiausių motinų lindamas studijas jis dirbo kaipo
iždininke
asistentas
Frances
m e t u s 1953 m . birželio 17 d. Ani pasaulyje.
cetas Tamošaitis, jėzuitas, buvo
Pabaigus gimnaziją ir grižus į Thompson EK-lan Comp. N e w Yar
įšventintas kunigu. T a proga ver teviškę, gal po savaitės b u v o ke, o šį pavasairį pradėjo tarny
ta peržvelgti jo gyvenimo ke- Dešimtinio atlaidai
Rozalime. bą su W a m e r Communication,
auditor"
n i m o kelią.
Pasitaikė, kad tiems atlaidams va Inc. Kaip "internal
KONGBESMANO KALBA
dovavo tas pats kun. Jonas Bore- Londone, Anglijoje.
G a l ė j o atsitikti, kad Anicetas
vičhis. Motina atidavė savo s ū n ų
Savo jaunystę Antanas pralei
Radijo valandėlė "Leiskit į
T a m o š a i t i s būtų gimęs Ameriko
jo globai, ir jis išsivežė jį į Šiau d o Washington j D.C. Augo šei- t ė v y n ę " (Lithuanian Broadcasje. M a t jo tėvai susituokė Philalius.
t i n g Spa) birželio 1 8 d. trans
delphijoje. Kuriantis Lietuvai, jie
liacijoje minėjo b a i s u j birželį.
1942 — 4 4 m. atliko noviciatą
grižo į savo tėvynę, į Rozalimą.
P
r o g r a m o s metu b u v o perduota
Pagryžuvyje,
kur
nuo
1929
m.
bu
T a i b u v o dar labai netikri laikai,
kongr.
J o h n Paul Hammerschdidžiulės infliacijos laikai, kada vo jėzuitų naujokynas. Buvusio
midt kalba,
a t s i ų s t a magneti
už vištą mokėta 10,000 ostmar- dvaro rūmai ant kalvos, apsupti
nėje juostelėje iš Washingtono,
kTu, o už kiaušinį — 1,000. D a u - iahai gražaus parko, turėjusio d a u 
ir
kitokiu
retu
me
D. C.
S a v o kalboje kongresgelis lietuvių amerikiečių prara-1 gy** ^
"
manas
išsireiškė, k a d minėti
do t a d a savo santaupas. Aniceto džių.
1944
otn.
rudenį,
artėjant
ru
teroro
dienas
nėra malonu, b e t
tėvai, įsikūrę Rozalime, pradžio
sams,
drauge
su
5
kitais
jėzuitų
dažnai
būtina,
prisimenant vi
je vertėsi malūnininkyste, o vės u s t u o s prievarta išvežtuosius
l i a u pirko M e l d e n i ų kaime, apie| klierikais poriniu arklių vežimu
d u kilometrus į pietus n u o Ra-' pasitraukė į Vokietiją, gavę smarir ŽUVUsiuS TrąTilrinTng u ž laisvę.
z a l i m o , ūkį.
Į k u ugnies krikštą prie Kretingos,
T u o labiau m u m s p a t i e m s g y 
A n k e t a s Tamošaitis gimė 1922 S k ^i č i a pat ėmė kristi rr sprogti
venant pasaulio
laisviausioje
m . rugsėjo 14 d. Rozalime. Tai rusų artilerijos sviediniai
šalyje, ne t i k pravartu primin
1944 m. pradėjo kunigystės stu
ti s a u p a t i e m s t ą brangią pa
gražus su sveiku pušynu mieste
Ant. Dambriūnas
laimą, bet
ir s u t e i k t i vilties
lis, nuošalus n u o didesnių cent dijas vokiečių jėzuitų seminari
rų į Panevėžį, apskrities miestą joje Pullache prie Miuncheno. moj susidedančioj iš sesers Mary tiems, kurie prieš
s a v o norą
tės,
kuri
yra
dabar
mokytoja
Va
Baigęs
3
m.
filosofijos
kursą,
ki
— 3 5 m, kas Lietuvos mastu ga
tebėra
Sovietų
viešpatystėje.
tus 3 m. dirbo auklėtoju jėzuitu sario 16 gimnazijoje, motinos Ele Patvirtindamas J A V
n a toli.
tęsiamą
bendrabutyje Sankt nos Šidlauskaitės-Dambriūnienės Pabaltijo v a l s t y b i ų aneksijos j
Pradžios mokslą Anicetas bai vedamame
gė gimtajame Rozalime.
Būda Blasiene, Schwarzwalde. Mat pa ir tėvo kalbininko a.a. Leonar Sovietų Sąjungą nepripažinimą,
m a s 6 skyriuje, pas vieną žydę gal jėzuitų ordino studijų pro- d o Dambriūno.
kongresm. J. P. HammerschBūdamas moksleivis Antanas
pradėjo mokytis prancūzų kai- • gramą, tarp filosofijos ir teologimidt sveikino H o t Springs lie
Kristijono
bos.
jos studijų būdavo daroma per- lankė Washingtono
tuvius, už p a s t a n g a s , k a d lais
Baigus pradžios mokyklą, no- Į trauka susipažinti su praktine Donelaičio lituanistinę mokyklą. v ė s viltį išlaikius g y v ą .
Ją baigęs toj mokykloj dėstė net
rėjosi mokytis toliau, bet gimna- pastoracija ir pedagogika.
Sekanti radijo p r o g r a m a b u s
1950 m. atvyko į JAV, kur 4 m. 3 metus. Buvo vienas iš labai
zijos toli. Nuspręsta mokytis Še
girdima briželio
2 5 d. per
d u v o s progimnazijoje. Meldenių studijavo teologiją amerikiečių veiklių Washingtono miksleivių
K
B
H
S
stotį,
590
A
M
banga.
ateitininkų kuopos narių bei va
k a i m a s , esąs prie Rozalimo —
S.
Šmaižienė
dų. Mėgo sportą ir buvo sporto
Šeduvos vieškelio, a n u o metu tu
klubo "Vėjo" vienas iš pagrindi
rėjo apie 3 3 sodybas s u 200 gy
n i ų sportininkų. Gyvendamas W a ventojų.
— Žmonės i e š k o j o
garbės.
shingtone ir eidamas į MarylanV e ž a n t jaunąjį A n i c e t ą į Še
į d o universitetą, kurį baigė įsigy- D a u g jie šioje s r i t y j e pasiekė.
d u v ą , palydėkim ir pasidairykim
nerado.
I damas politinių mokslų bakalau- B e t dvasios r a m y b ė s
p o apylinkes. Vieškelis visą lai
| reatą, turėjo dar ir laiko pri- Krisdavo dažnai į gilią barbaką l'gi pat Šeduvos eina lygiagre
i klausyti Baltimores tautinių šb- riją.
D v a s i o s barbariją ir da
čiai s u D a u g u v e n ė s upe, kuri
1
kių grupei "Malūnui".
bar m e s kenčiame.
teka k per tėviškės Meldenių
Kun. dr. F . Gureckas
laukus. Koką k m pavažiavus į pie
Išvykęs į N e w Yorką gilintis
tus, nedidelis Plaučiškių kaimas,
savo studijų nepamiršo vistiek
iš k u r i o kilęs žurnalistas Rr. Rai
i lietuviškos veiklos. Įstoja į įvai
rias veiklas tairnpa N.Y. Ameri
la. O čia pat kairėje, už D a u g y - \
kos Lietuvių Jaunimo sąjungos
v e n ė s — G i k o n i ų kaimas, poeto
Seniausia Lietuvių Radio programa
Kun. A. Tamošaitis, švęsdamas ku
H e n r i k o Radausko tėviškė.
Naujoj Anglijoj is Stoties WNSR,
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
O žymiai toliau, maždaug pu nigystės sidabrinę sukaktį, teikia
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
Komuniją
patarnaujantiems
vaikuį
tė
Maritaino
rinktinius
-raštus,
siaukelėje tarp R o z a l i m o ir Šedu 5141118
dama vSliausių, pasaulinių žinių san
prieš
porą
metų
išleistus.
Kun.
S.
v o s — Raginėnai,
garsūs savo
trauką ir komentarai, muzika, dainos
pilkapiais, p u š y n u ir piliakalniu. jėzuitų seminarijoje West Bade- Yl<* prašomas, neseniai baigė ir Magdutes pasaka. Sią programą
Štai pagaliau ir balta dvibokštė ne, pietinėje Indianoje. Vasaros versti Paskalio 'Mintis", kurios veda Steponas ir Valentina Minkai.
Biznio reikalais kreiptis J Baltic FIoŠeduvos bažnyčia, dar prieš I Pa atostogų metu dirbdavo lietuvių netrukus bus išleistos.
1970 — 1972 m. buvo pasiųs rists — gelių bei dovanų krautuve,
saulinį karą gražiai dekoruota jėzuitų vedamoje berniukų vasa
502 E. Broadway. So. Boston, Mass.
ros stovykloje prie Paw Paw eže tas j Ispaniją vesti pavergtai Lie
tautiniais raštais.
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
tuvai skirtų Vliko programų iš gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
į s t o j o į antrą reformuotos gim ro, Michigane.
1953 m. birželio 17 d. buvo'Madrido radijo. Iš ten siųsdavo site didelį pasirinkimą lietuviškų knyn a z i j o s klasę. Baigė trijų klasių
įšventintas
kunigu. Motina, Lietu- savo įkalbėtas juosteles į Philipi
progimnaziją Šeduvoje ir toliau
voje
sužinojusi
apie gautus šven mis, kur iš Manilos stoties jos bū
m o k s l ą tęsti nusikėlė į Linkuvos
džiugiai davo perduodamos Sibire ištrem
gimnaziją. Prisimindami poeto timus, atrašė galinti
V a i č a i č i o žodžius, g a l i m e sakyti, melstis Simeono žodžiais, jog da tiems. Ispanijoje išmoko ispanų intiimiiiiHiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiii
kalbą.
k a d ir m ū s ų jubiliatas panašiai bar Viešpats galįs atleisti ją ra
K) tik išėjo iš spaudos
Kun. Anicetas Tamošaitis —
mią.
galvojo:
geras
kalbėtojas.
Jo
pamokslai
ne
P o šventimų išvyko atlikti va
Anatolijaus K a i r i o dramų
O i eisime, broliai, į tolimą
d i n a m o terciato (tai yra lyg ilgi, bet labai planingi ir gilūs.
rinkinys vienoje k n y g o j e
kraštą koks antrasis noviciatas, trunkąs Užtat jam teko Cnicagoje vesti
G u d r u m o ieškoti, tėvynę
10 m ė n . ) į VVashingtono valstiją, ir religines valandėles S. Barčus
vaduoti, netoli Seattle miesto, Amerikos ir Margučio valandėlėse.
B t e n įmes parnešime
Kelinti metai vasaros atostogas
vakaruose.
1. RCTELE, 4 v. drama
brangiąją naštą
1955-1956 mokslo metais dės praleidžia su dviračiu keliauda
2.
S A U L Ė S RŪMAI, 4 v. dra
Ir vargstantiems broliams
tė tikybą Chicagos Aukštesnio mas. T a s keliones yra gražiai ap
ma
galėsim paduoti. joje lituanistikos mokykloje, bu rašęs, o vakaronėje ir daug skaid
3. ŽMOGUS IR TILTAI, 3 v.
rių parodęs bei gyvu žodžiu pa
T ė v y n ę vaduoti. T a i p , nes be v o jos vicedirektorius ir mokytojų
drama
pasakojęs. Teta iš Kanados, tą
s i m o k a n t gimnazijoje,
Lietuva tarybos sekretorius.
Rinkinys
dedikuotas nepri
dvirati įtaisiusi, dabar, 25 m. ku
1956 — 1959 m. buvo vyresnių
n e t e k o nepriklausomybės, pergy
klausomybės
6 0 m. sukakčiai
nigystės jubiliejaus proga tam
v e n o ir bolševikų, ir vokiečių jų išsiųstas j Romą specialioms
pačiam tikslui padovanojo moto paminėti.
studijoms Grigaliaus universitete
okupacijas.
ciklą.
Kaina s a persiuntimu $6.55
B ū d a m a s baigiamojoje klasėje, — gauti teologijos doktoratui.
Šeimoje
užaugo
dviese
su
sese
Grižus į Chicagą, prasidėjo kun.
A n i c e t a s Tamošaitis pradėjo gal
Užsisakyti:
rim Stase. Tėvas mirė anksti, dar
voti apie kunigystę, apie vykimą Aniceto darbuotė. Tai darbuotei
Anicetui būnant progimnazijoje,
DRAUGAS
k u r nors į misijas, kad tuo galėtu reikia mokėti keletą svetimų kal
o motina prieš keletą metų. Sesuo
atsidėkoti D i e v u i . Pasitaikė, kad bų. Pirmiausia jis puikiai žodžiu
4545 W. 63rd Street
su šeima likusi Lietuvoje.
1 9 4 2 m. Linkuvos gimnazistams ir raštu moka lietuviu kalbą. N e 
Ilgiausių metu kun. Anicetui
Chicago. 111. 60629
g a v ė n i o s rekolekcijas vedė kun. pamiršo ir prancūzų kalbos, pra
Tamošaičiui!
i!iiiiiiiitiittiiiiii!iiiui!ii!it:'imniiiii
J o n a s BoreviČius. Savo gražiais dėtos mokytis dar pradžios mo
p a m o k s l a i s jis uždegė ne vieną kykloje. Besimokydamas Vokieti
- - ^ ^
j a u n u o l i , uždegė ir Anicetą. N e  joje, puikiai išmoko vokiečių ir
Studijuodamas
d r ą s u s g i m n a z i s t a s e i n a pas re lotynų kalbas.
k o l e k c i j ų vedėją ir išsipasakoja Amerikoje —anglų kalbą, Itali
Juozas Kaributas
j a m s a v o troškimus ir svajones joje — halų. Jo darbas uždaras,
Kun.
J. Borevičhis nuoširdžiai kabinetinis, nematomas — verti
Memuarai. 50 m e t ų teatrinio darbo sukakčiai paminėti,
p r i i m a idealistą jaunuolį ir sako mų darbas. Vyskupo V Brizgio
192 pusi. Spaude Saleziečių s p a u s t u v e Romoje 1977 m . Kie
j a m : " N a , t u r ė d a m a s tokius tiks prašomas, drauge su a. a. Br.
tais viršeliais. Kaina s u persiuntimą $ 1 0 3 0 . U ž s a k y m u s
lus, gali stoti p a s pranciškonus, Knštanavicrum į lietuvių kalbą
siusti —
išvertė
II
V
a
r
i
a
m
susirinkimo
g a l i p a s k a p u c i n u s , jei nori, gali
DRAUGAS, 4 5 t f W. 6Srd S t , Chicago, EB. 60828.
v y k t i p a s j ė z u i t u s " . T o k i u būdu įsi- dokumentus, parūpino lietuvišė m i n t i s stoti i jėzuitų oodi- kajį mišiolo vertimą. Be to, išver^
JUOZAS M A S n j O N I S

CLASSIF1ED

G UiD E

tarybos nariu. Saka 2 metus su
N . Y . tautinių šokių ansambliu
• E A L E S T A T E
"Sadute" k dalyvauja paskuti I Š N U O M O J A M A — FOR R E N T
nėj šokių šventėj. Bendradar
Tfrninm. miegamas kamb. vyrui
biauja N.Y. Lietuvos Atminimų
ar
moteriai mažoj Šeimoj. Galimybė
MARĄUETTE P A B S
radijo programoje, kaip jaunimo
nauiotis virtuve. Marąuette Parke.
žinių pranešėjas.
28 SMtą 6 kamb. mflr. (Georgjan).
Skambint »25-87ll
Platus rViypas. Gazu šildymas su
Atrodo kad ir jo pasirinktas
cei** vėsintuvu. Garažas.
Prato
darbas duos Antanui progos pri IŠNUOMOJAMAS Brigbton Parke
$34.900.
4
kambarių
butas.
m i n t i lietuviškus reikalus ir tarp
Geras investavimas. 3-jų aukštų
iSfcamhtnktt* — 523-7153
tautinėj plotmėje.
mOr. Modernus ofisas (įstaigos nuo
Elvyra Vodopalienė
mininkas sutinka pasirašyti sutartį)
M I S O E L L A N E O U S
ir 2 butai — 6 ir 5 kamb. 2ema kaina.

Hot Springs Atk.

RADIO PROGRAMA

TRYS

DRAMOS

TEATRINIO VARGO KELIAIS

B E A L

I 8 I A I I

<5 ir Sacramcsm. 6 kamb. mur. ra.
zidencija. Pilnas valgomasis. 3 mieg.
2 mai. garažas. $45,000.
58 fa- MsssSSSĮ 2 ar 3 miegamų
mūro rezidencija. įrengtas rūsys. 1
mai. garažas. $54.500.
•7 ir Kedzie. 4 miegamų mariais,
įrengtas rūsys. Centr. saldymas. 2
mai. garažas. $46,000.
46 ir Taunan. 2-jų butų medinis. 3
mieg. apačioj. 2 mieg. viršuj. Labai
gerai išlaikytas. Tik $26,500.
BUTŲ NUOMAVIMAS
iiJiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiifiuiiiiiiiiimiii
• S ir RockweU 3-jų butų, 2 sukit
Namų Įrt**4***— — Pardavimas
mūras. Atskiros šilumos. 2 mai. ga
Valdymas
ražas, $45,000.
Draudimai — Iaeome Tas
Spalvotos ir Paprastos. Radijai
46 Ir Sacramento. Naujesnis IK
Notariatas — Vertimai
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
aukšto mūras. Tinka giminingom iši
Pardavimas ir Taisymas
mom. 3 mieg. 1-me sukite, 2 mieg
2-rame. $69,900.
M I G L I N A S TV
J.
B A C E V I Č I U S
64 ir Roman, 20 metų senumą 2-H
2346 W. 69th St., teJ. 776-1486
llIUlUllilIlilIlUIIIIIIIiilUiUlilIllIlIlIUIIIli 6 4 5 5 S. Kedzie A v e . — 7 7 8 - 2 2 3 3 butų mūrinis. 5 ir 4 kamb. Platus lo
tas. $74,900

TELEVIZIJOS

BELL REALTY

10<fc — 20% — 30% pigiau m ū t M t e
o i apdraudę nuo T»*—» ir automo
bilio pas mus.

R E D U C E D $2,900.00
D e luxe 2-flat. O c t a g o n froc t.
FRANK
Z A P O L I S Stained g l a s s w i n d o w s . 2 car
S208H Weat 95th Street
brick g a r a g e . M a r ą u e t t e P a r k
Chicago, niinoia
area.
Telet. GA 4-8654
BOBLAK B E A L T O R S
Tel. — 767-8400
MUHiiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SIUNTINIAI f LIETUVA
ir kiius kraštus

Parduodamas 2-jų botų 6 kamb.
namas. Centr. šildymas. 2 m a š . ga
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. ražas. Didelis sklypas. $10,000.00.
Chicago, BĮ. 60632, telef. 927-5980
(X GIEDRAITffiNE
13
Charles
S t , H o t Springs, Ark.
HHiiiiiiinmiiunuiiiiiimiiiimiiiniHiimi
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 71901

VALOME
KILIMUS IR BALDUS
J.

H — — — ir vaškuojame
•visų rusių grindis.
BUBNYS — Te!. RE 7-5168
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ATEITININKU KELIU
(1911 - 1927 - 1977)
ZMONSS — LAIKAI — DARBAI

•

•

Redagavo STASYS BARZDUKAS
Išleido ATEITIS Ateitininkų Šal
pos Fondo lėšomis 1977 m. 216
pusi
Kaina su persiuntimu $2.30. Už
sakymus siusti:
DRAUGAS. 4545 W. 6Srd St.
Cbteago, HL 60629

mmiiiiiiiiiHiiiiniiiiiMiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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2 butai. 9 metų senumo. 2 po 5
kamb. (3 mieg.).
51-ma už Kedzie..
Tik $82,500.00.
Mftrlnis. 2 butai. Naujai atremon
tuoti. Vieną tuoj galima užimti.
Brighton Parke.
72-ra h- Csmpheil. 1% aukšto nau
jesnis mur. namas. 3 mieg. Įrengtas
rūsys. Labai svarus. 565,00000.
52-ra ir Rutherford. Liuksus 5%
kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr.
•'ranča". $60,500.00.
1054 *kro žentis netoli Burlington.
Wis. Maudytis ir Žuvauti labai arti.
$25.00000.
48 far Kokia. 8 kamb. med. namas.
Maži taksai. Daug vietos. $36,500.00.

ŠIMAITIS

REALTY

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
Tel. — W A 5-8063
INniinilllllllllllllHIUflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlI

Rimtas Namų
Pardavimas

Valdis Real Estate
2625West7l$t Street
Tel. 737-7200 ar 737-8534
VYRAI

IR

MOTERYS

įitintiiiiiiiiiiiiiiiHiinimnmiiiiiiiiiiiiiiiii

įvairių prekių pasirinkimas nebran
giai tf m&sn sandelio.

COSMOS PARCELS EXPRES8

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
3S3S g. Halsted S t . Chicago, TU. 60608
2501 W. SStta St.. Chicago, UI. 60629
Telef.: 928-2737 — 254-5320
Vytąsias V&lsutmas
linilHlimilllllHlllliiliiiiiiillllltm<mUin.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliinillNU

M. A. $ I M K U S

£XPERD

DOCfMENTATJON

C LE R K

4250 So. Maplev/ood, tel. 254-7450

Key Board Operator
For MergannoBlei> M. V . P.
or V. L P.
Ali benefits
Immediate opening

Apsimoka skelbte dieo. DRAUGE,

D R M E 8 I O 1

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU
Vizitinių kortelių naudojimas yra
gražus paprotys. Bhmieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles.
Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais.
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu.

miiimmiiitiir

Banaičio

JŪRATE IR KASTYTIS
Dainuoja Chicagos Lietuvių Operai
choras, Dana Stankaitytė, Marga
rita MomJdenė. Aldona Stempufienė, Stasys Baras. Groja siiiiBuBt*
s i s orkestras. Dirig-uoja AtoksapdrasKučiūnas.
Pulki dovana. .Albumas, 3 plokš
telės. Kaina su parsiuntimu $15.55
ras Kučiūnas.
Užsakymus siųsti:
4545 West SSrd St-.
60629
'iittitiiHutiiiiiiiininutii

DRAUGAS

HELP W ANTED — VTSAI

LATHE 6 MACHIMIST
Overtime. Benefits. Top wages
QU A U T Y TOOL AND
KACHINE 0 0 .
8065 South ChfcBgo Ava.

HELP VTANTJED —
liet.

restoranai

MOTERYS

reikalingi

V i r t u v e s darbininke
H E A L T H Y
F O O D
B E S T A U R A N T
3236 S o . H a l s t e d Street
' TeL 326-2724

SVVITCHBO&RD OPERATOR
ENGLVEERLNG EQUIPMENT
COMPANY
Experienced plug board operator.
1515 W. 22nd S t — Saite 1000 Light typing. Commodity brokar.
Oak Broofc, Illinois
Will train if neceasary. Loop ana.
Small friendly office,
Dotoa»yy Krfeg — TeL 325*9400
PHONE — 726-2681
EXPER1ENCID

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiimiiimiiiimii

4243 W. 03rd Street
Tel. — 767-0600

Por eacport management company

IfOTARY P t B U C
INCOME TAX SERVICE
Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi
T>ILlETTBfiS PRAŠYMAI Ir
kitokio blankai.

Budraitis Reaity Co.

2951 W. 63rd St., 436-7878

Labai gražus 5 kamb., 3-jų mie
gamų, 20 metų mūro namas ir gara
žas. Arti Kooi Aid. Graži g-ve, geri
kaimynai. $29,700.00.
Apdraustas perkraustymas Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli
nuo Chicagos, prie ežero didelis na
Įvairių atstumų
mas ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie
statų. Svarus oras, aplinka ir namas
Tel. 376-1882 arba 376-5996
iiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii tinka pastoviam gyvenimui. $45,000.
Modernus 15 metų mūro namas.
iiiiitimiiimimiiiiiiiiimiisimimiiiiimr, 2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
PACRAGE EXPRESS AGENCY
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
MARMA NOREIKIENE
ke. Aukšta kokybe. $50,000.00.
4 vienetų mūras ir garažas. Mar
SIUNTINIAI { LIETUVĄ
Ifebal pageidaujamos geros rūjioi ąuette Parke. Naujas gazu Šildymas.
prekes. Mulatas 1i Europos sandeita}. į Na!l§ atiduoda už $38,800.
2608 W. 69 St., Chicago. TU. 60629. |
Gražus platus sklypas h* garažas
TELL — WA S-2787
Marąuette
Parke. Vertingas pirkėjui.
iiuiiuimmminmiHmininnniimiiiimn

M O V I N G

PARDUOT, NUOMOT AR
APDRAUST
jūsų nuosavybe, prašome kreiptis )

Insurance — Income T a x

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

iiiimiimimimiiimiiiimiiiniinnifiiiitui

Jei galvojate

Tel.-7744771

KITCHEM

HELP

Need lady for cookmg in fine
Polish Restaurant.
WARSAWINN
12800 So. Ashland Ave.,
CALTJHET PARK, ILL, 388-0882
P L A T I N K I T B '•DRAUOĄ"

nes |is placlansfri skaitomas listuvių dienraštis, gi skelbimu kai
nos yra visiems prieiDsmos

H E L P

V Y A N T E D

—

M A L Ė
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I SHEET METAL CABINET MAKER
2 openings. Mušt faave experience m making metai

Biznieriams apsimoka skelbtis
dienraštyje "Drauge".

E • NEMA •ww«*/»t*niw.

l_-

k (0

|
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CALL: 224-73SS Far Appate tment

•HonranssMsi
U.

MŪSIJ

kolonijose

Omaha, Nebraska
Birželio 10-11 d. buvo suruoš
tas Omahos etninių grupių festij valis Civic Auditorium patalpose.
Tai buvo jau trečias iš eilės festi| valis Civic Auditorijos patalpose.
tivalyje dalyvavo su programa 26
etninės grupės. Iškilmingai įneš
tos tautinės vėliavos ir išstaty
tos ant scenos, reprezentavo kiek
vieną gyvą ir aktyvią etninę gruCaliforniečiai JAV Liet. Jaunimo sąjungos atstovų suvažiavime Roches- pęteryje. Iš kairės — Juozas Kojelis, "Į Laisvę" redaktorius, stud. Asta
Lietuvius atstovauti buvo su
Grakauskaitė, LJS Los Angeles sk. pirm. ir Tarybos narė, ir stud. Li
nas Kojelis, politinės veiklos koordinatorius. J. Kojelis skaitė paskaitą darytas komitetas iš J. Matz, J.
"Lietuvos ir išeivijos lietuvių ryšiai, kuriais pirmiausiai turėtume do Lileikio, Z. Grigaitienės ir G.
mėtis".
Reškevičienės. Programą ant sce
nos atliko taut. šokių grupė "Auš
ra", vadovaujama G. Reškevi
čienės ir L. Antanėlienės. Su pasi
gėrėtinu grakštumu ir darnumu
šoko atskirai vaikai, jauniai ir ve
Savaite antrajam "Marąuette Parke" (2)
teranai. Sudėtingi šokiai ir spal
Karštas ketvirtadienio, birže- Į Chicagoje leidžiamas "Mūsų Ži vingų t a u t rūbų derinys tuojau
lio 1 d., pavakarys. Temperatū-1 nias", bet visgi "Draugo" skai- patraukė žiūrovų dėmesį, o tas
rą netoli 100. Judėjimas gatvėse tykioje nėra. Sako todėl, kad dien ir sudarė pagrindinį pasirodymo
nedidelis, nes dabar ne sezono raštis labai vėluoja, o pavėlavu tikslą.
savaitraščiuose esą sumetas Floridoje, o antra, karš siuose
Kiekviena etninė grupė turėjo
čiui siaučiant, daugumas žmo- trauktos savaitės žinios.
savo virtuvės gaminių parduotu
Kai choras pasinėrė dviejų va
nių ilsisi pajūryje ar maudosi
ves. Lietuvės skautės, ir choris
repeticijoje, vaikštinėjau
karštame Gulfe. Tuo tarpu St. landų
tės pardavinėjo savo ir kitų paga
Petersburgo lietuvių choro daly-į po salę, apžiūrinėjau kiekvieną mintus kepinius, knistus. Gautas
viai renkasi į repeticiją Lietuvių kampelį. Salės sienas puošia lie- pelnas bus panaudotas kelionėms!
klubo namuose, kurie kartą ar tuvių dailininkų paveikslai, dau- į Dainų šventę ir skautų stovyklą, j
daugiau savaitėje priglaudžia be- giausia tų, kurie gyvena šiame Šalia kitų etninių grupių Oma- 1
veik visus gyvuosius St. Peters-; mieste. Tai J. Juodis, A. Rukš- hos moterų klubas suorganizavo
burgo ir apylinkių lietuvius. Tra-; telė, A. Labokienė, V. Vaitiekū- liaudies meno rankų darbo ekspo
diciniai pietūs juose vyksta kiek-jnas, nors, rodos, pastarojo pa- natų parodėlę. Buvo išstatyta gin
vieną sekmadienį, o koncertai ir j veikslo nepastebėjau. Yra specia- tariniai papuošalai, medžio dro
šiaip įvairūs renginiai savaitės lus R. Kalantos kampelis su jo žiniai, lėlės, audiniai, tautiniai
portretu, o garbės lentoje pavar rūbai.
dienomis.
dės
ir nuotraukos tų geradarių,
I. Slabšinsko dėka atsirandam
Per dvi dienas festivalyje ap
S t Petersburgo Lietuvių klubo na kurie Lietuvių klubo namams aumuose, pastatytuose erdviame ža-!kojo stambesnes sumas. Per eilę silankė per 20,000 žmonių. Mano
liame sklype kiek toliau nuo lie-lmetų klubo namų pinnininkas ma festivalį ruošti ir kitais me
tuvių apgyventų pajūrio žaliųjų buvo veiklusis Albinas Kamius, tais, nes juo susidomėjimas ne
rajonų. Lietuvių klubo namai S t dabar klubui vadovauja buv. či- mažėja. Tai rodo, kad etninės gru
Petersburgo ir apylinkių lietu kagietis Klemas Jurgėla ir pokal pės neužmiršo ir neatsisako savo
viams yra tas pats, kas m u m s bis su juo bus kituose reporta cultūrinio paveldėjimo, stengda
mosi jį pasilaikyti ir ateityje,
Chicagoje Jaunimo centras, nes žuose.
kaip
vertingą įnašą į Amerikos
juose vyksta visas visuomeninis
Klubas auga ir plečiasi, nes
gyvenimą.
bei kultūrinis vietos lietuvių gy lietuvių skaičius S t Petersburge ir
venimas, o praėjusią žiemą t u o apylinkėse ne mažėja, bet vis di
VERSLININKAI
se pat namuose praėjo Vliko sei dėja. Todėl auga choras, auga LIETUVIAI
mas.
nariai organizacijose, auga ir
Omahos lietuvių imigrantų is
D a r tebestovint plačioje auto pats klubas. Ir klubo istorija tik
torijoje
nebuvo pastebėta dides
mobilių pasistatymo aikštėje, ra rai įdomi: klubas gimė iš choro.
nių
ii
pajėgesnių
verslininkų. Jie
tu supančioje baltą ir švarų vie Chorą suorganizavo K. Štaupas
buvo
paprasti
darbininkai.
Nauji
naaukštį Lietuvių klubo namą, 1957 m. Ir choras prisiglaudė
matau, kaip iš visų pusių auto Štaupų sodyboje Gulfporte. Jų ga ateiviai, nors būdami su didesniu
mobiliais renkasi choristai. Pir raže vykdavo choro repeticijos. išsilavinimu taip pat neparodė
mais atvyksta choro vadovas muz. Kai ten chorui pasidarė per ankš veržlumo, bet kokio verslo srity
P. Armonas, Lietuvoje buvęs Šiau ta, suorganizuotas visus lietuvius je. Tik keletas iš jų Omahoje yra
lių muzikos konservatorijos vice patriotus jungiantis klubas ir įsi visiems žinoma, tai Marija Pratdirektorius, vėliau po muz. S. So gyti savi namai, atviri ir bend- kelienė, Emilija Jonušienė ir Vydeikos mirties ilgesnį laiką vado ruomenininkams, ir altininkams, cautas Mackevičius. Šios dvi naš
vavęs "Dainavos"
ansambliui ir vlikininkams, nes, kaip paty lės sėkmingai administruoja nuo
Chicagoje. Dabar jis yra S t Pe riau, ir tenykštė lietuvių visuo savas moderniškas senų žmonių
tersburgo liet. choro vadovas. menė yra gerokai susiskaldžiusi. prieglaudas ir V. Mackevičius
Chore per 30 choristų ir, atrodo, LB St. Petersburgo apyl. pirm. dar padidinęs lietuvišką kepyklą,
jų tarpe nemaža dalis buv. "dai- A. Gruzdys vėliau teisingai pa gamina skanią duoną, napaleonaviečių", persikėlusių iš Chica- stebėjo, kad tos susiskaldymo ba nus ir kitus skanėstus, kurių pa
gos. Vienas po kito į repeticiją cilos daugiausia atvežamos iš reikalavimas vis didėja. Tenka
atsina seni pažįstami: buvę "dai- Chicagos ir kad jie čikagiečių net pastebėt: ir yra svarbu, kad šių
lietuvių susipratimas pasireiškia
naviečiai" E. ir M. Krasauskai, biją.
duodant didesnes aukas lietuviš
P. Seniūnienė, B. Urbonienė, A
VI. Ramojus
kiems
reikalams paremti.
Alčiauskas, J. Radvila, taip pat

LIETUVIŲ CENTRAS NUOSAVI NAMAI

buv. čikagietės G. Puniškienė, O.
— Visa, k a s dabar dedasi pas AUKOS LIETUVIU DIENOMS
Galvydienė, E. ir K Gimžauskai kiro žmogaus gyvenime, k a s
Susitinku pažįstamus dar iš New Į vyksta politikoje,
filosofijoje, Kaip kitose LB apylinkėse, taip
Yorko laikų. Tai M. Virbickienė, i m e n e t g a m t o s moksluose, reikė- ir Omahoje buvo renkamos au
ilgus metus dainavusi "Operetės t ų pavadinti vienu žodžiu — kos Pasaulio Lietuvių dienoms
Nūdienis žmogių Toronte paremti. Aukas rinko J.
chore New Yorke, mokyt. S. Vaš- ieškojimas.
kys ir P. Vasiliauskas, dainavę pergyvena,
blaškosi, nervinasi j Navakas ir P. Mikalauskas. Su
muz. VI. Baltrušaičio vedamam ir nerimsta. Todėl galima jį rinkta ir išsiųsta 472 dol. Auko
vyrų chore New Yorke. Dabar būtų pavadinti nelaimingu ieš tojai pasižymėjo dosnumu. Tai
P. Vasiliauskas dainuoja St. Pe kotoju, nes jis a r b a neranda, k o geras ženklas, nes reikia rūpintis
tersburgo operos chore, o akty ieško, a r b a suradęs t u o nepasi ne tik vietiniais, bet ir bendrai
siais reikalais, kurie liečia visus
vieji St. Petersburgo lietuvių kolo tenkina.
lietuvius.
nijos nariai Angelė ir Albinas
Kun.
dr.
F
.
Gureckas
J. N.
Kamiai, be muz. P. Armono cho
ro, dar gieda ir St. Petersburgo
katedros chore.
Lietuvių namai S t Petersburge
turi pagrindinę salę su baru ir
valgyklą, kurioje telpa per 400
žmonių. Šone yra mažesnė gerai
vėsinama salė, kur įrengta bib
lioteka, skaitykla, kur repetuoja
choras, vyksta įvairūs posėdžiai,
o šeštadieniais dirba mokyt. V.
Kulbokienės vedama lituanistinė
mokyklėlė su 20 mokinių. Taigi,
kaip minėjau, S t Petersburgas ne
vien "Žilagalvių pensininkų kolo
nija, bet ten auga ir jaunasis at
žalynas. Apžiūrėjęs skaityklą, ra
dau beveik visus išeivijos lietu
vių leidinius, net Jaunimo centro

MIRĖ LATVIU RAŠYTOJA ZENTA MAURINA
Had-Kreuzingene, £varzvalde,: mių., danų, nederlandų,
rusų,
Vak. Vokietijoj, netikėtai mirė anglų ir g a l būt ir dar į kokią
žymi latvių rašytoja Zenta Mau- kitą kalbą. Velionė pati į įvai
rina, neseniai atšventusi savo rias kalbas y r a išvertusi 30 vei
80 metų amžiaus sukakties ju kalų.
biliejų. Tai žymiausia latvių
Prisimenant Zentos Maurinos
"europietė" eseistė ir rašytoja.
literatūrinę
veiklą, jos
pas
Nuo 1965 metų ji buvo apsigy
kaitas, jos keliones po Vakarų
venusi Bad-Kreuzingene, k u r ir
t Europą
literatūrinių gastrolių
^ ^ T t l ^ ^ t T l Z
I tikslu, t e n k a pasakyti, k a d ki1974 metais mirusio vyro Kon
tos tokios didžios latvių au
stantino Raudyvės. Virš jos
t o r ė s nerasime.
Žinoma, kaip
žemiško kūno užsiveria Bava
ir kitos
didžios
asmenybės,
rijos žemės vartai —
taip ir Zenta Maurina per savo
"Kas gyvena tik sau, t a s vi
ilgą gyvenimą y r a sulaukusi ir
sai negyvena", s a v o . kūriniuose
kritikos, tylios
neapykantos,
yra pasakiusi rašytoja. Apžvel
pavydo ir klaidingų jvertintojų
giant velionės nuveiktus didžius
jos darbų, bet žymiai didžioji
darbus literatūros srityje, ten
dalis jos s k a i t y t o j ų rado
jos
ka pasakyti, kad Zenta Maurina
kūryboje nepaprastą pasitikėji
nėra gyvenusi tik s a u ; bet pasi
mą gėriui, pasitikėjimą žmo
šventusiai dirbusi literatūros
n ė m s ir žmoniškumui, tikėjimą
dabarčiai ir ateičiai. "Pradėjusi
į laisvę i r žmogaus teises. Nė
literatūrinį darbą d a r 1919 m.
vienas iš latvių literatūros dar
Liepojuje, ji per savo gyveni
buotojų n ė r a sulaukęs tiek daug
mą, kiek turimieji, ne visai tiks
įvairių, k a i p latvių taip i r tarp
lūs šaltiniai leidžia tvirtinti,
tautinių palankių
atsiliepimų,
yra parašiusi ir išspausdinusi
pagyrimų, apdovanojimų i r pre
36 knygas latvių kalba ir
27
mijų, kaip Z. Maurina.
knygas vokiečių kalba: Jos kny
A. T .
gos y r a verstos ir į švedų, suo-
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JONUI DIKINIUI Lietuvoj minis,
žmonai BRONEI, sūnums ALGIMANTUI, DAUMAN
TUI, ARVYDUI ir dukrai DALIAI su šeimomis, anū
kams ir seserims su šeimomis gilią užuojautą
reiškia
Ona Galvydienė
P. Galvydis
K. ir P. McGann
Dr. J. ir L Ringus
J. Galvydis

E U D EI K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P . G A I D A S i r G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Brangiai motinai

A.+A. ONAI

NAINIENEI

Lietuvoje mirus, sūnui PLB valdybos pirmininkui
BRONIUI NAINIUI, jo šeimai ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą.

4330-34 So. California Avenue
T e l e f o n a i L A 3 - 0 4 4 0 ir L A 3 - 9 8 5 2
4605-07 S o u t h Hennitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Virgmija ir Algimantas Gureckai

Mažeika & Evans

Mano geram draugui

A. T i JONUI DIKINIUI,

Laidotuvių Direktoriai

penkiolika metų bolševikui Sibiro kalėjimuose iškan
kintam, Lirtuvoje mirus, jo žmonai BRONEI, sūnums
ALGIMANTJI, ARVYDUI, DAUMANTUI, dukrai BALUI
ir jų šeimoms reiškiu širdingą užuojautą.

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

Jonas NašTiūnas

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

K A

PETKUS

VINCAS VAICEKAUSKAS
lKBrė 1978 m. gegužės 22 d. Palaidotas gegužės 26 d. Sv. Ka
zimiero kapinėse Chicagoje.
Nuoširdžiai dėkojame šv. Kryžiaus parapijos klebonui kun. V.
Mikolaičiui už maldas koplyčioje. Kun. A. S'ašiui už lietuviškai at
našautas šv. Mišias, įspūdingą pamoksią bažnyčioje ir palydėjimą
Velionio į kapines. Kun. K. Raudeliūnui, S.J., broliai P. Kleinotui,
S.J., už maldas ir Velionio pagerbimą.
Dėkojame karsto nešėjams: A. Vaičaičiui, A. Zaurai, J. Gudai
čiui, Ig. Dubauskui, P. Pišniui, F. Gedvilus.
Dėkojame Velionį lankiusiems "koplyčioje, dalyvavusiems lai
dotuvėse, parodžiusiems mums daug širdies, rūpesčio ir visokios
pagalbos: Poniai A. Noreikienei, Dubauskų, Hicksų, Mikašauskų,
Stitilių, Gudaičių, Balionų, Krasauskų šeimoms, P. Tamaševičiui,
Z. Gerulaičiui, J. Ankua, N. Epštein, K. Juškevičiui, C. Thurston,
Juodkai, M. Baltrūnui, Gudaičiui, Zaurai.
Dėkojame "Cook County" ligoninės administracijos tarnauto
jams, aukojusiems šv. Mišioms ir gėles.
«
Dėkojame kad. direkt. Gaidas-Daimid už rūpestingą laidotuvių
tvarkymą.
žmona, brolis, sesuo, pusbroliai ir jų šeimos

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 VVest 71 St. Tel. GRovenhill 6-2345-6
1410 So. 50th Av., Cicero TOvvnhall 3-2108-9
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

A. t A. JONAS POREMSKIS
Gyveno S t Petersburg Beach, Florida. Anksčiau
Gyveno Cfeicagoj, Brightoti Parko apylinkėj.
Mirė birž. 23 %., 1978 m. 1:30 vai. popiet, sulaukės senatvės.
'Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje. Amerikoje išgy
veno 65 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Catherine Razgys.
žentas Benius, 2 sūnūs: Raymond, marti Sophie ir Frank,
anūkai: Rita, Mary Elizabeth, Mary Helen Dallio su vyru
James, Paulą ir Michael, 3 prornūkai, sesuo Stepbanie Ka
minskas su šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas pirmad. 6 vai. vak. Petro Bieliūno
koplyčioje, 4348 So. California Ave. Laidotuves įvyks trečiad,
birželio 28 d. ii koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į SvČ. M.
Marijos Nekalto Prasidėjimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
sus: gimines, draugus ir pažįtsmus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė. lestas, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direkt. Petras Bieliūnas — tel. LA 3-3572.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS
2314 W. 23rd PLACE
2424 VV. 6<»th STREET
11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111.

Tel. Vlrfcinia 7-6«72
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUOMIN
t , 3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J . RIDIKAS
33S4 SO. HALSTED STREET
••

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS

1440 SO. 50th Ave., CICERO, ILL.

Tel. OLympic 2-1003

- •^-•g-*yA^^^
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X Birutė Šontaitė, dr. Juozo
ir Teklės Sontų duktė, iš Akrono, baigusi John Caroll univer
sitetą bakalauro laipsniu, gegu
žės mėnesį Chicagos Loyolos
universitete įsigijo biznio admi
nistracijos magistro laipsnį.
X Pranas Judvitis ir jo sesuo
Stanislova
Belinger,
gyvenę
X Kazimiera ir Petras Sloge
liai, plačiai žinomi ilgamečiai Worth, m., ilgus metus pri
parapijai
Marąuette Parko gyventojai, klausę šv. Juozapo
_,i. 4
So.
Chicagoje,
dabar
įteikė
šv.
katalikiškų ištaigų rėmėjai, bir
želio 30 d. kukliai minės savo ve- Šeimos vilai, Lemont, 111., trandybinio gyvenimo 50-ties metų i &* dovaną — altorių prisiminti
sukakti. P. šlogeris anksčiau ^
mirusiems tėveliams. Pra
nas
yra
mokęsis Marianapoly,
buvo ilgametis Standard Fedekuriam
daugiau
kaip pusšimtį
ral taupymo ir skolinimo įstai
#B
gos aukštas pareigūnas, o Kaz. metų vadovauja Marijonų vie
Šlogerienė daugiau kaip 20 me nuolija,
X Nepriklausomos Lietuuvos
tų dirbo šv. 'Kryžiaus ligoninėje.
Jie yra lietuviškų organizacijų karhunenės 60 metų įkūrimo su
uolūs nariai, anksčiau dirbdavo kaktis bus minima lapkričio 26
valdybose. Taip pat yra seni d. Jaunimo centre. Sukaktuvinį Futbolo klubo Lituanica, esančio Chicagos Marąuette Parke, 2614 West 69 str., oficialus atidarymas. Kas
piną kerpa Illinois statė senatorius Frank D. Savicką s. Nuotraukoje matyti klubo valdybos nariai iš kairės:
"Draugo" skaitytojai. Sveiki minėjimą ruošia Chicagos ra- visuomeninių reikalų vedėjas Juozas Kulys, klubo garbes pirm. aldermanas Kenneth Jacksy, senat. Frank
name sukaktuvininkus šio gra movėnai.
D. Savickas, klubo pirm. inžin. Ged. Bielskus, kasiu. Ant, Viktorą, sekret. Br. Trapikas ir jaunių tvarkyto
x "The Daily Tribūne", Ro- jas Leonas Jokubauskas
žaus jubiliejaus proga.
x Visi Chicagos chorai, kurie yal Aak, Mich., birželio 15 d.
vyksta į Dainų šventę Toronte, laidoje įsidėjo platesnę inforrenkasi paskutinei repeticijai šio į " ^ k a P i e m u z ; Al. Jurgučio
antradienio vakare 8 vai. vak. į pastangas atsikviesti iš Lietu
Jaunimo centro didžiąją salę. vos šeimą.
LIETUVIŲ PAŠTININKŲ • Iš Pašto susidariusio pelno, bet nuoširdžiomis aukomis pa
x Meibonrno Dainos sambū
Yra atvykęs muz. Bronius BudSA-GOS
TRISDEŠIMTMETIS j sąjungos valdyba daug ir stam remiama mūsų spauda, radijo
riūnas, kuris praves savo diri rio koncertas rengiamas lie
besnėmis sumomis parėmė mūsų valandėlės, televizijos pusva
guojamų dainų repeticiją. Taip pos 9 d. 4 vai. p. p. Jaunimo 1948 m. gegužės 29 d. Vaka^
Į
tuo metu stovykloje veikusias landis, Balfas, Daužvardžio fon
pat ir muzikai Alice Stephens ir centre. Rengia LB Vid. Vakarų rų Vokietijoje, Hanau lietuvių
institucijas.
das ir kit.
Aloyzas Jurgutis surepetuos sa apygardos valdyba. Rengimo stovykloje įvyko pirmas lietuvių
Gi kada ištinka skaudi nelai
vo dainas. Prašome visus cho komitetą sudaro šie asmenys: paštininkų atstovų ir lietuvių Išemigravus paštininkam į
mė
— iš paštininkų tarpo iš
ristus šioje vienintelėje repeti J. Ivanauskas, V. Derenčius, G. stovyklose veikusių lietuvių paš įvairius kraštus, sąjungos veik
siskiria
buvę bendradarbiai —
cijoje būtinai dalyvauti, gjjs Janula, K. Juškaitis, A, Katiliš- tų viršininkų gana gausus su la nenutruko. Sąjungos valdy
praneštos ir vėliausios labai kytė> A. Kazlauskas, K Lau- važiavimas. Jame buvo aptar- bos branduolys įsikūrė Chica- tai paštininkai parodo gražų
solidarumą ir atsisveikina am
svarbios informacijos apie Dai- kaitfa, Z. Moliejus. B. Navickie- \ t a tuomenių paštų administravi- goję ir čia buvo išplėsta graži žinybėn išeinančius gėlių vaini
ne p
nų šventę.
- - Norvilas, P. Petrutis, A . ^ teikiami tremtiniams paš- j paštininkų veikla. Buvo siun- ku, užuojautomis artimiesiems.
x Rita ir Vacys Skinderiai Smilga, I. Stončienė, J. Šlajus. į t o patarnavimai, spaudos ir tmiata paremti Vokietijoje likę Pažymėtina, kad pastininkai da
šiuo metu keliauja Tolimuosiuox Balzeko Lietuviu kultūros knygų platinimas. Tame šuva-i kolegos paštininkai.
Valdyba lyvauja aktyviai ir kitose or
se Rytuose. Jau aplankė Japo- muziejaus biuletenio išėjo nau- žiavime buvo įsteigta ir Lietu-j išdavė atitinkamus tarnybos la- ganizacijose, paštininkų eilėse
niją, Korėją, Taivaną, Tailandą, jas numeris. Jame išspausdin- vių Paštininkų sąjunga, kurios! pus buvusiems pašto narnauto- yra rašytojų, žurnalistų, visuo
Indiją ir Hong Kongą. Indijoje ta anglų kalba ilgesnis rašinys pirmojon valdybon suvažiavi-Į jams, kurie pagal išduotus do- menininkų. Jie visi atiduoda
Vokietijoje
gavo
buvo net 130 laipsnių karščio, .apie Lietuvą dar prieš Vytau- mas išrinko: sąjungos garbės kumentus
savo duoklę nuoširdžiai ir tuo
Jie rašo. kad niekur, tur būt, to laikus. Taip pat numeryje pirmininku paskutinįjį neprikl. pensijas. Sąjungos ir tuometipadeda kitom organizacijom iš
nėra tiek skurdo, kaip Indijoje. apstu lietuvius liečiančios kro- Lietuvos Pašto valdybos direk- nio valdybos pirmininko Anta
vystyti gyvesnę veiklą.
Havajuose gražu ir malonu ir nikos
tonų inz. Vaclovą Birutį, są- no Gintnerio didelėmis pastan
LPS-gos valdyba nutarė są
jau galima pasilsėti. R» ir V.
jungos pirmininku buv. admi gomis, su visų paštininkų tal jungos trisdešimties metų veik
Skinderiai iš savo kelionės svei
nistracijos referentą Joną Be ka, buvo išleista pastininkų los sukaktį atžymėti specialiu
kina redakciją ir visus bendra
reisą ir nariais — Justiną Ge- į atsiminimų knyga "Nuo Krivu- pobūviu š. m. liepos 9 d. Vyčių
darbius bei savo pažįstamus.
čiauską, Juozą Gudaitį, Antaną I lės iki raketos", kurioje apstu salėje ir sodelyje. Bus trumpas
x Marijos aukšt. mokyklos;
Gintnerį ir Jurgį Janušaitį. paštininkų vertingų prisimini žodis apie sąjungos nueitą ke
motinų klubo valdybą sudaro:
Sąjungos globojami lietuvių mų, apimančių daugelį Lietu lią, linksmų aktualijų - humo
pirm. P. Wagner, Geraldine
j paštai stovyklose atliko ypatin- vos paštų.
reskos, skanios vaišes, gera mu
Vondra, Madeline Walters, Harj gai svarbų patarnavimą - nuo Paštininkai liko solidarūs. zika, šokiai ir gausus dovanų
riet Barabsz, Agnės Barrett,
širdžiai platino spaudą bei kny Kasmet suruošia tradicinį ka paskirstymas. Tikimasi, kad
Patricia Danaher, Marilyn Cigas, korespondencija buvo net lėdinį pobūvį su pamaldomis pobūvyje dalyvaus geležinkelie
gar, Margaret Neumann, Fran
pristatoma kai kur į kamba už amžinybėn išėjusius kolegas, čiai ir plačioji visuomenė. Tai
Czuba, Millie Lovergine, Irene
rius.
Paštuose buvo galima j Vasaromis suruošia pažmonį būtų mažytis paštininkam at
Keamey, Bernie Macijunas, Lou
atlikti visos pašto operacijos. į g a ^ o ^ K „ ^ j ^ a u s &&<>pildas už jų nuoširdų visuome
Doherty, Peggy Filipas. Rosepaštininkai. Sąjunga įamžinta Lietuvių fon ninį darbą.
Lipinski, Dorothy Caffarella,
tai ir tuometinei spaudai bei de. Kasmet, kad ir kukliomis,
Jurgis Jamušaitis
Valerie Zorek, Gail Danaher, Prof. Antanas Klimas JAV Liet. j knygai kelias būtų buvęs daug
Gertrude Foley, Fran Chernak, I Jaunimo sąjungos atstovų suva-i sunkesnis.
Judy Guilfoyle, Mary Kiefer,! a a v i m e Rocnesteryje kalbasi su Hanau stovykloje sąjunga
Jean Kies, Josephine
P i e c z a r a i ^ T l ™ J Z f ™ * l * ™ X * ^ n y \ buvo įsteigusi kooperatyvą Taute (viduryje) ir sekretore Ramune
ir Marian Maier.
Bernotaite. Dr. A. Klimas suvažia Įpą, tikslu pigesnė.mis kainomis
.. .
-, . .
X Vincas Kulbokas, ciceriš- vime skaitė paskaitą tema "Infor | parūpinti stovyklos gyventojam MEŠKERIOJIMO VARŽYBOS i
T
egzempliorių. Į Balzeko mukis, prie prenumeratos mokes muojant Amerikos publiką lietuviš būtino vartojimo prekių.
kais klausimais."
čio pridėjo 10 dolerių auką ir
Įsteigė literatūros premiją Jaunieji meškeriotojai, 8 m. ziejų pateko su autoriaus įrašu
egzempliorius, dovanotas Viešiuo būdu dosniai parėmė savo
X "Cicero Life" leikraštteį~ 5 0 0 na^JUJų RM. Premija ir vyresni, yra kviečiami Chi- Į nos
vyskupui Helfertui. Grafą
cagos
parkų
ežerėliuose
daly
dienraštį. Labai ačiū.
įsidėjo Ateities
krepšininkų i ^f^
**&&<>?* Mariui KatiPrzezdzieckį
parašyti šį veika
vauti meškeriojimo varžybose,
X Paminklai prof. S. Kairiui ir nuotrauką ir pažymėjo, kad žai- j "Staui.
lą
paskatino
mokslininkas Am
kurios vyks nuo liepos 5—30
K. Bieliniui. Dr. Jonas Valai dėjai vyksta į Lietuvių dienas
pere, sutiktas vienoj kelionėj.
x Vincas Kačerghis, Mon- d., kahdien tarp 10 vai. r. ir
tis prof. S. Kairio ir K. Bieli Toronte.
Giesmė duodama lotyniškai, su
x "Tėviškės" liet. evangelikų treal, Kanadoje, aukojo 7 dol. 2 vai. p. p.
nio paminklų komitetų vardu
vertimu į prancūzų kalbą.
Ačiū.
PLAUKYMO
PAMOKOS
liuteronų
parapijos
Chicagoje
kviečia lietuvišką visuomenę
x Vytautas Bičkus, Evans- ~Nuo liepos 5 d. 102-se Chica JAV SVENTfcS KONCERTAS
savo auka prisidėti prie pamin tėvų komitetą sudaro: L Gru
klų pastatymo. Aukas siųskite žas (pirm.), I. Jonušaitienė, L ton, DL, maloniai pasveikino gos plaukymo baseinuose bus
Amerikos nepriklausomybės
vajaus komiteto pirm. Juozui į Pėteraitienė. B. Noreikis ir Jo 'Draugo*' leidėjus, atsiųsdamas duodamos plaukymo pamokos. šventės išvakarėse, liepos 3 d.,
7 dol. auką. Dkul
Skorubskui, 1634 S. 50th Ave., nas Hofmanas.
7 vai. vak. Grant Parke bus
,
RETAS
LEIDINYS
Cicero, D. 60650. Čekius rašy
x Aukų "Draugoi ' atsiuntė:
specialus koncertas naujoj es
X Adelė Albrechtienė išvyks
kite : Prof. S. Kairys and K. Bie tančiam į Torontą dalyvauti po 4 dol. — Vai. Vengelis, Juo Balzeko lietuvių kultūros mu tradoj. Tą pat vakarą iš lai
linis Memorial Cotnmittee.
Dainų šventėje "Tėviškės" liet. zas Dlugauskas, B. Dombravie- ziejus turi 1886 m. išleistą gra velių Monroe gatvėje bus gau
(pr.) evangelikų liuteronų parapijos nė; po 3 dol. — E. Majauskas, fo Aleksandro Przezdzieckio siai leidžiami fejerverkai.
X Americar. Travel Service chorui nupiešė labai gražų pla St. Kowbell; pi du dol. — Ane knygą "Oraison de Saint Casi- LIPINUKAI INVALIDAMS
Boreau praneša, kad yra gauta katą. Į jo pagaminimą ji įdėjo lė Prunskytė, Elz. Skinderienė, mir a la Tres-Saint Vierge".
Ona Maskobunienė, Br. Lukas,; Tai prancūziška knyga apie priMero Bilandic pasiūlymu Chi
papildoma vienos savaitės eks 99 darbo valandas.
Br. A. Sutkus; 1 dol. — Paul Į skiriamą šv. Kazimierui Marijos cagos miesto taryba nuspren
kursija į Lietuvą rugsėjo 18 d.
x Edvardas Barškutis, Chi
Prašome skubiai registruotis, cago, BĮ., savo laiškelyje iš Kesilis. Visiems maloniai dė- giesmę: "Omni die". šios kny- dė išduoti specialius lipinukus
j gos tebuvo išleista tik šimtas invalidų automobiliams, jeigu
nes vietų skaičius ribotas. Kai reiškė pasitenkinimą pagerėju kojame.
jie pirma išsiims automobiliams
na $1030.00. American Travel sia "Draugo" spaudos technika,
valstijos
numerius, specialiai
Service Boreau, 9727 S. Wes- atnaujino prenumeratą ir pri
jiems skirtus.
tern Ave., Chicago, DL 60643. dėjo 12 dolerių auką. Maloniai
TeL 238-9787.
(sk.) dėkojame.
JAUNIMO SEMINARAS
x
Pranas
Joga,
Akron,
Ohio,
x A. a. dail. Telesforo Va
Dviejų savaičių jaunimo se
liaus žmona Aldona VaUenė pedagogas, parėmė "Draugą" 9
minaras Chicagoje yra ruošia
ruošiasi išleisti dailininko mo dolerių auka. Dėkojame.
mas policijos departamento.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

CHICAGOS ŽINIOS

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE
— P. L. P. Karo mokyklos
XIX laidos kolegoms, š. m. rug
sėjo 2—3 dienomis kviečiamas
mūsų laidos suvažiavimas To
ronte, Kanadoje. Visi prašomi
gausiai dalyvauti. Registruotis
iki š. m. liepos 16 d. pas S. Gri
galiūną, 6 Crown Court, Toron
to, Ont. M8Z 4V4, Canada. Tel.
259-5770.
— Auksinė moterystės su
kaktis. Liepos 16 d. Alfonsas
ir Vanda Valavičiai švenčia sa
vo bendro šeimyninio gyvenimo
50-ties metų jubiliejų. Tą die
ną, 9:30 vaL ryto Los Angeles
šv. Kazimiero bažnyčioje bus
atlaikytos padėkos Mišios.
— Anelė Kritulienė, gyv. Pasadena, CaL, gavo iš Brazilijos
liūdną žinią, kad ten mirė jos
dukra Olga, 37 metų amžiaus,
palikdama vieną dukrelę našlai
tę Rozaną. brolį ir tris sesutes,
gyvenančias Jungtinėse Valsti
jose.
— Antanas Batkus, Los An
geles, Calif., pakėlęs tris sun
kias operacijas, šiomis dienomis
grįžo iš ligoninės į namus ir
sveiksta savo žmonos, prižiūri
mas.

toma Stasio veikloje, iš tikro
yra didelė jo parama. Vakarui
vadovavo ir jį suorganizavo Ig
nas Dailidė, parapijos komiteto
narys. Jis taip pat paskaitė
humoristinių pranešimų iš pa
rapijos veiklos.
(V. Bgd.).

AUSTRALIJOJE
— A. a. Klaudija Jakštienė
mirė birželio 14 d. Hobarte, pa
kirsta leukemijos. Velionė buvo
Hobarto universiteto lektorė.
Jos vyras a. a. Aleksas Jakštys mirė pereitais metais.
— A. a. Albertas šiuipys mi
rė Naujojoje Zelandijoje, sulau
kęs 56 metų amžiaus. Dirbo li
goninėje kaip ortopedijos spe
cialistas.
— A. a. pulk. Vaclovas Šlio
geris, apie kurio mirtį buvome
anksčiau pranešę, nesulaukus iš
okup. Lietuvos atvykstančios jo
žmonos Elenos, buvo palaidotas
praėjus trims savaitėms nuo jo
mirties, birželio 2 d., Sydnėjuje.
Gedulingas pamaldas atlaikė ir
jautrų pamokslą pasakė kun.
P. Butkus. Ramovėnai stovėjo
garbės sargyboje prie velionio
karsto. Dalyvavo daug lietuvių.
Sydnėjuje liko sūnus Vytenis su
žmona. Lietuvoje žmona ir sū
nus Vytas.

KAflAūOJE

Fhiladelphijos-Pietinės New Jersey
LB Vinco Krėves vardo lituanisti
nės mokyklos 1978 metų laidos
abiturientai. IS k. į d. pirmoje ei
lėje Dana Surdėnaitė ir Aušra Gečytė. Antroje eilėje Arūnas Cesonis. Gintaras Dragūnas. Paulius
Dainora ir Jonas Zerr
Nuotr. K. Pliuškonio

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Stasio Kasparo 20 metų
visuomeninio darbo atžymėūmas.
Jis yra parapijos komi
teto, daugelio organizacijų pir
mininkas ir apskritai visuome
ninio veikimo judintojas Didž.
Britanijoje. Įvairios organiza
cijos surengė jam vakarienę
birželio 10 d. Socialinio para
pijos klubo patalpose. Dalyva
vo apie 50 asmenų. Apskritai
reikia pasakyti, kad Londono
lietuvių parapjija yra visuome
niškai gerai organizuota ir joje
pasauliečiai turi reikšmingą
vaidmenį. Apie Kasparo veik
lą pakalbėjo Jonas Babilius. Iš
jo buvo galima suprasti kaip
praktiškai čia reiškiasi pasau
liečiai. Solistas Justas Černius
papildė šį pranešimą savo pa
stabomis. Dar kalbėjo šokių
grupės organizatorė Veronika
Jurienė ir parapijos komiteto
narė Adelė Kriaučiūnienė. Pa
žymėtina, kad čia labai abipu
siškai reiškiasi ir gerai ben
dradarbiauja senieji ir naujieji
D. Britanijos lietuviai. Vincent
0*Brien, muzikas ir literatūros
doktorantas, vedęs lietuvaitę,
taip pat plačiai komentavo Kas
paro vaiklą. Kun. V. Bagdanavičius sveikino Kasparą Pasau
lio Liet. Kat benrdijos valdy
bos vardu, kaip prieš metus ga
vusį visuomenininko premiją.
Sveikinimuose buvo iškelta, kad
Kasparo žmona, būdama nemaCHICAOA JAV ISTORIJOJE
Mokslo ir pramonės muzieju
je atidarytas specialus skyrius,
vaizduojąs Chicagos istoriją.
Eksponatai suaukoti įvairių ko
mitetų, kurie ruošė JAV 200 m.
sukakties minėjimus.

— Dienraštis "The Toronto
Sun" 1978. VL 15 paskelbė iiįgoką žinią apie Stepą Paplaus
ką, 63 m. amžiaus lietuvį, gyv.
Westlock prie Edmontono, Al
bertoje. Esą jis nuvyko į Lietu
vą su grupe žmonių ir negrįžo.
Kanados užs. r. ministerija sten
giasi jį surasti. Gautomis žinio
mis, jis buvo ištiktas širdies
priepuolio. Manoma, kad jis pa
sveikęs grįš Kanadon, nors Sov.
Sąjunga gali jį palaikyti savo
piliečiu, nepaisant, kad jis turi
Kanados pasą.
— Kanados Lietuviu K. Ku
nigu Vienybės suvažiavimas ren
giamas birželio 29 d., ketvirta
dienį, 11 vai. r., Toronto Prisi
kėlimo par. patalpose. Progra
moje — naujos valdybos rinki
mai, einamieji reikalai, konce*
lebracija. Tikimasi, kad suva
žiavime dalyvaus į Pasaulio l i e 
tuvių dienas atvykę vyskupai ir
svečiai kunigai

Advokatas JONAS GIBAITIS
6247 So. Kedzie Avenup
Tel. — 776-3.199
Chicago, Illinois 60629
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
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Liaudies menas ir kitkas
"Drauge"

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti įvairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip
pat gražiai papuoštų lėlių.
Apsflankykite į "Draugo" ad
ministraciją i 8 pasiturėkite. Gal
rasite kai ką padovanoti savo
giminėms ar draugams"Dnwgo*» adresas: 4545 We*t
63rd St, Chfcago, HL

