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(Tęsinys)
Yorke vedėjas), Vladas Šakalys
Rezoliucija toliau primena (Lietuvos rezistencijos veikėjas
Lietuvos okupaciją ir pastebi: ir pogrindinio leidinio „Vyčio"
„Jungtinių Valstybių vyriausybė buvęs vyr. redaktorius), ir Rimas
niekuomet nėra pripažinusi So Cesonis (JAV LB Visuomeninių
(Tęsinys)
I nors vienas, kad kas būtų buvęs
vietų Sąjungos įvykdytos Lietu reikalų tarybos narys) bei
Ką iš to viso padarė Jauniškis? į pririštas prie stulpo ir nuplaktas?
vos okupacijos ir aneksijos... kiti.
Nepažindamas vienuolyno gyve Atkreipkime dėmesį į klaidin
Jungtinės Valstybės yra pakar
Raštu pakviesti liudijimus pa
nimo ir nesirūpindamas tiesa, jis gus Jauniškio tvirtinimus (tokių t
totinai pareiškusios savo paramą teikti Lietuvos Helsinkio visuo
davė laisvę savo palaidai fanta klaidingų tvirtinimų yra beveik
Lietuvos apsisprendimo teisei". meninės grupės steigiamasis nazijai, kurią jis knygelės įžangoje kiekviename puslapyje, kartak
Toliau rašoma, kad „jungti-) rys poetas Tomas Venclova, JAV
pavadino "intuicija" — esą Mi net po kelis; vien tik 21-me pus
Valstybių
vyriausybės atsako-' Valstybės departamento Soviesiūnas vienuolyne buvęs vi lapyje priskaičiavau jų daugiau
mybė yra saugoti ir remti savo tų Sąjungos skyriaus pareigūnas
saip varginamas ir kankinamas, kaip 40)
piliečius, užsienio šalių vyriausy James Schumaker ir JAV LJS
net iki apalpimo; pagaliau už tai, j Jauniškis tvirtina, jog Misiūbių nelegaliai laikomus nelaisvė vykd. vicepirm. Rimantas Stirkad būdamas Olandijoje, nepasi- į nas, su storais akinių stiklais, iš
je" ir „reiškiama Senato nuo bys.
priesrno ir nesukritikavo laisva-1 Olandijos grįžęs į Kauną, čia Ki Lenkijos premjeras ir gynybos ministeris Jaruzeiskis paskyrė į kabinetą dar du armijos generolus. Nuotraukoje monė, kad Benedict Scott (Vy
Amerikos Helsinkio komisijai
manio Minaurio, buvęs išreng- į pas jį išbaręs ir liepęs rašyti pra — naujas vidaus reikalų miaisteris gen. Czeslaw Kiszczak.
tautas Skuodis) turėtų būti pa priklauso dvylika Senato ir Ats
tas prie stulpo ir žiauriai nuplak 15
šymą, kad būtu išleistas iš vienuc
leistas iš kalėjimo ir leistas emi tovų rūmų narių, pastarųjų tarpe
tas net iki sąmonės netekimo, dėl lyno.
gruoti į gimtąją šalį, jeigu, jis Sidney Yates (D-IL), atstovau
ko apakęs, todėl grąžintas į Lietu
Misiūnas Olandijoje niekada
tai norėtų... Senatas
ragina jąs šiaurinės Chicagos apskri
vą, ir čia rektorius Kipas jį, kaip nėra buvęs. Keista, kad Jauniškis
(JAV) Prezidentą, Valstybės sek čiai, kilęs iš Lietuvos žydų imi
nebetinkamą darbui, išmetęs iš nežino, jog Silezija yra ne Olan
retorių ir Jungtinių Valstybių de grantų šeimos.
vienuolyno (71 — 72 pusi.).
dijoje, bet Lenkijoje (čia pasiroL. Kojelis praneša, kad rugp.
legaciją Madrido konferencijoje
Visa tai yra grubiausias me-';do jo išsilavinimo lygis) ir kad
5
d.
vakare JAV LJS numato pra
kiekviena
proga
ir
kaip
galima
— Nuo pirmadienio streiku
las ir šmeižtas. Niekas vienuoly- į vakarinė Silezijos dalis iki antvesti
budėjimą su žvakėmis prie
grasina PATOO (Professional stipriau reikšti Jungtinių Valsty
nuose neplakamas ir nekankina-j rojo pasaulinio karo priklausė
Sovietų
Sąjungos ambasados WaLourdas. — Apie penkiasde t se Lourde, buvo ir lenkų katalikų Air Traff ic Controllers Orga- bių pasipriešinimą Benedict Scott
mas. Aš pats vienuolyne pralei-| Vokietijai, toje dalyje ir yra Mi
shingtone tikslu parodyti solida
kalinimui".
nization).
dau 24 metus (iki vienuolynų už telšteinas, kur vienerius metus šimt tūkstančių tikinčiųjų visus! grupė, kuriai vadovavo Krokuvos
rumą Vytautui Skuodžiui. JAV
Salia rezoliucijos sen. C. Percy
pasaulio kraštus ir kontinentus arkivyskupas kardinolas Machars
— Iš Viduržemio jūros j Bal
darymo —Red.), iš jų 10 metų praleido Misiūnas.
LJS savo pastangas šalies sosti
ki. Lenkų grupę Lourde sudarė tijos jūrą atplaukė sovietų lėk paskelbė pareiškimą JAV sena
Vakaru Europoje
(Vokietijoje,
nėje vykdo, glaudžiai bendra
Iš Silezijos į Kauną Misiūnas atstovaujančiųjų delegatų, liepos
Olandijoje, Belgijoje ir Prancūzi- grįžo su sveikomis akimis ir jokių 16 d. vakare, dalyvavo 42-ojo apie 50 asmenų, jų tarpe šeši vys tuvnešis ^Kiev". Dar neaišku, tui, kuriame jis pastebi, jog Skuo darbiaudama su JAV LB atstovu
kupai, keliolika kunigų, seserys kodėl Baltijos jūros laivynas su dis yra JAV pilietis ir „yra už
VVashingtone Viktoru Naku.
joje esančiuose jėzuitų vienuoly akinių jam nereikėjo. Akiniams Tarptautinio Eucharistinio Kon
vienuolės ir pasauliečiai tikintie stiprintas 10-čia karo laivų. Spė sitarnavęs mūsų pagalbos ir pa
greso
atidaryme,
Lourde,
Prancū
nuose), beveik 7 metus (1942 — įsigyti niekada nedaroma kliūčių
ji. Lenkijos katalikai būtų norė jama, kad ruošiami nauji karo ramos. Mes turime leisti Sovie
49) vadovavau Pagryžuvio ir Šiau —juos gauna kiekvienas, kuriam zijoje. Atidarymo iškilmės įvyko
tų Sąjungos vyriausybei žinoti, Kongresas patvirtino
ję gausiai dalyvauti kongrese, pa manevrai.
lių jėzuitų vienuolynams, taigi tik reikia. Studijuodamas aš kei- didžiulėje aikštėje — pievoje,
žymėjo kardinolas Macharski, bet
— Valstybės departamentas kad mes remiame jį jam sunkiu
turiu teisę tvirtinti, jog jėzuitų čiau akinius net keturis kartus, prieš garsiąją Lourdo grotą, kur
tai
buvo
neįmanr
raa
dėl
visiems
1853-ais
metais
neturtingai
mer
naująjį biudžetą
turįs žinių, kad Kuba rengiasi metu".
vienuolynų gyvenimo būdą ir ir niekas nepadarė man nė ma
gerai
žinomų
priežasčių.
Kardi
gaitei
apsireiškė
Švenč.
Mergelė
išleisti dar 200 tūkstančių ne Kaip pranešama iš VVashing- WasMngtoaas. — Kongresas
dvasią gerai pažįstu, bet apie jo žiausio priekaišto nei parodė ko
nolas Macharski pažymėjo, kad iš pageidaujamų piliečių. Vyriau tono, JAV Atstovų rūmuose pa
Marija.
Čia
buvo
oficialiai
perskai
kio
nors
nepasitenkinimo.
kius plakimus ir kankinimus nie
prieš vasaros atostogas galuti
Misiūnas vienuolyne sveikatos tytas dokumentas, kuriuo popie Lenkijos į Lourdą atvykusią mal sybė rengiasi sustiprinti pa siūlytai rezoliucijai V. Skuodžio nai patvirtino prezidento Reakur niekada nesu ką nors girdė
dininkų grupę papildė keli šimtai krančių sargybos veiklą.
reikalu viešą paramą yra pareiš gano biudžete numatytus lėšų
jęs. Pati vienuolyno dvasia ir san neprarado ir darbui nebuvo ne žius Jonas Paulius II. skiria savo
užsienio lenkų, vadovaujamų Ro
kę apie 30 Atstovų rūmų narių. mikarpymus. — apie 35 bil. doL
tvarka yra diametraliai tokiems tinkamas. Grįžęs iš Silezijos per egatu kongrese afrikietį kardino
— Tarptautiniuose vandeny
moje gyvenančio kardinolo RuJAV Lietuvių jaunimo są Nukirpymai palies lėšas 250 pro
dalykams priešinga. Be to, Lietu vienerius metus buvo bendrabu- U Gantm. Drauge su kardinolu
se plaukiojantį JAV lėktuvnešį
bin.
jungos
vykd. vicepirm. Rimantas , gramų, kurias per enę( metų įvevoje gyvena ištisa eilė vyrų, il čio vieno skyriaus vedėju, o iš- legatu cia buvo susirinkę 9 kar"Independence" du kart bandė
Lietuvos
katalikų
delegacijai
į
giau ar trumpiau pabuvojusių jė stojęs galėjo studijuoti ir mokyto- dmolai apie 250 vyskupų, keli
"apžiūrėti" Kubos karo lėktu Stirbys iš Philadelphijos prane-į dė demokratų partijos vyriauzuitų vienuolynuose; ar girdėjo jauti.
šimtai kunigų, kūnų tarpe buvo eucharistinį kongresą Lourde va vai, tačiau pakilę JAV lėktuvai ša, kad rugpjūčio 5 sostinėje vei- s y b ė s ę a „ ^ N e w r**] Pair
apie 50 baltais liturginiais rūbais dovavo Kauno ir Vilkaviškio juos nuvijo.
kianti Europos Saugumo ir bend- Į Į ^ N e w Y ^ ^ G r e a t g^.
vyskupijų apaštalinis admmistra
radarbiavimo komisija (tr. J A V j ^
^ g i s b n ^ t a s bus
damas priimti maistą ir vaistus. apsirengusių Lourdo šventovės
— Kuba gavo iš Sovietų Są Helsinkio komisija) numato pra-' į ^ ^fc
ministratorius vyskupas Liudas
Ar atsisakys MX
Laimėtoju laikomas
kapelionų.
Povilonis. Delegaciją sudarė du jungos naują 2,100 tonų karo vesti viešus apklausinėjimus Vy-į n e ^ p r e z i d e n t a s R e a g a ^ ,
Lourdas
yra
įpratęs
į
maldi
raketų sistemos?
Vokiečiai sumažino ninkų minias. Dėl to ir Eucharis vyskupai — vysk. Povilonis ir laivą, "Koni" klasės fregatą, tauto Skuodžio reikalu. Juos pra- j ^ i r ^ parmktas jaunas biuWashmgtonas. — P o ilgų
tinio kongreso maldininkų mi vysk. Krikščiūnas — ir šeši kuni ginkluotą raketomis ir minomis ves kongresmenė Millicent Fen-; ^ ^ , 5 ^ ^ ^ r>avid Stocklėšas
gynybai
svarstymų vyriausybė nutarė
nios jo nestebina. Kongreso orga gai — po vieną iš šešių Lietuvos prieš povandeninius laivus. Tai wick (R-N..J), komisijos pirmi man. Prieš paskutinį balsavi
bus didžiausias Kubos karo lai ninko pavaduotoja. Komisijai va
Bona, — Vakarų Vokietijos _nizatoriai iš anksto numatė, kad vyskupijų.
atsisakyti naujos strateginių ra
mą kai kurie demokratai dar
vas.
dovauja Dante Fascell (D-Fla). kėlė priekaištus dėl Amerikos
ketų sistemos. Ji buvo pramin kancleris Helmuth Schmidt pa- nedidelis kalnų miestas Lourdas
— Prancūzija laikinai sustab Anot Lino Kojelio, JAV LJS nusisukimo nuo socialinių pro
ta "MX". Tai būtų nuolat ve skelbė spaudos konferencijoje, nėra pajėgus sutalpinti neriboto
Lenkijos
valdžioje
skaičiaus.
Dėl
to
į
kongresą
kvie
kad
jis
buvo
priverstas
suma
dė
penkių branduolinių elektros atstovo VVashingtone, apklausi gramų. Sen. Kennedy pareiškė,
žiojamos iš vietos j vietą ra
tė
tik
specialiai
atrinktas
atskirų
jėgainių statybą, kol parlamen nėjimo liudininkais pakviesti iog naujasis biudžetas pagrįstas
ketos, kurios būtų slapstomos žinti gynybos rninisterio Hans
vel nauji žmones
tas apsvarstys energijos progra kun. Kazimieras Pugevičius (Lie klaidinga ekonomine teorija, ku
tuneliuose, ilgai j ų ten nelai Apel reikalaujamą gynybos iš- i kraštų vyskupijų ir tikinčiųjų gruVariava, — Prie Lenkijos sei mos planus.
kant, kad priešas nesužinotų, laidoms sumą — 1.59 bil. dol. pių delegacijas. Kongrese dalytuvių informacijos centro New ri teigia, jog Amerika gali būti
mo demonstravo darbininkai,
iki
694
mil.
dol.
Kancleris
kaltivavo
visų
Prancūzijos
vyskupijų
kur jos, iš tiesų, yra. Prieš šią
turtinga tik panaikinusi visos
šaukdami: "Mes norime valgy
sistemą išėjo valstijos: Neva- no dėl biudžeto karpymo Ameri- delegacijos. Be to, delegacijas bu
generacijos vykdytą socialinę
ti!"
Vyriausybės
premjeras
Jeda, Utah, kurių teritorijoje bu kos vyriausybės atsisakymą su vo atsiuntę 120 įvairių kraštų iš
pažangą.
Respublikonai atker
visų kontinentų. Apskaičiuojama, ruzelskis paskelbė naujus pa
vo planuojama tuneliu* i r ve mažinti palūkanų nuošimti
ta,
kad
ta
"pažanga" varo Ame
keitimus vyriausybėje. K jos
žiojimo takus įrengti. Be to, ,Washingtone Baltųjų
Rūmų kad iš 50 tūkstančių delegatų 9
riką j bankrotą ir net silpnina
pasitraukė vicepremjeras M. Jasistema butų kainavusi milži spaudos ryšininkas David Ger-" tūkstančiai buvo jaunimas nuo
jos gynybą. Tik atsisakiusi be
gielski,
kuris
pernai
rudenį
ve
gen pareiškė reporteriams, jog 18 iki 24 metų amžiaus. Jaunimui
nišką pinigų suma.
reikalingų išlaidų Amerika ga
dė derybas su "Solidarumo" pro
Nors oficialiai gynybos de vyriausybė apgailestauja vokie- buvo pastatytas specialus palapi- fesinėmis sąjungomis. Jis buvo
lės pradėti ekonominį atsinauji
į nių miestas, kuris užėmė didelį
partamentas skelbia, kad nuta čių valdžios nutarimą.
nimą, pasakė sen. DomenicL
V. Vokietijos viešosios opini- i žemės plotą šalia Dievo Motinos vienas tų politbiuro narių, ku
rimas dar nepadarytas, prezi
rių
neseniai
buvęs
lenkų
komu
dento patarėjai mano, kad pre jos tyrimai, pravesti žinomo į šventovės.
nistų kongresas neperrinko. Jį
— Prancūzija paskelbė netu
.
zidentas pasirinks kitus strate- "Allensbacho Instituto", paro-1 Tarp daugelio kraštų delegaci-.
t
rinti planų išvežti iš Irano 15
ginių raketų dislokavimo bū-idė. kad vokiečiai linkę galvoti,' jų, dalyvavusių 42-me Tarptau-1 vyriausybėje pakeis <*a™oir a 1 '
diplomatų ir 87 prancūzų pilie
dus. Vienas jų numato laikyti! kad geriau "Red", negu "dead"., tiniame Eucharistiniame kongre-' fj» jnimstras^ Janusz t»oaowski,
51
m.
amžiaus.
Jo
vietą
per
čių, gyvenančių Irane.
raketas lėktuvuose, kurie būtų Net 48 nuoš. apklausinėtų pa
ims
Antonin
Rajkiewicz.
— Garsi alaus bendrovė
pasirengę tuč tuojau pakilti j sakė, kad svarbiau išlaikyti tai
Seimas
patvirtino
kitus
pa
Gambijoj
vyksta
Schlitz
nutarė uždaryti savo
orą, kada priešas iššautų savo ką, negu rizikuoti branduoliniu
keitimus.
Generolas
T.
Hupabravorą
Milwaukee mieste, kur
puolamąsias raketas. Tuo bū karu ginant demokratiją. Tas
kovos
del
valdžios
lowski
bus
administracijos,
vie
nuo
gegužės
31 d. vyksta bra
du, būtų garantuota, kad, ne pats institutas nurodo, kad 1976
tinės
ekonomikos
ministras.
Jis
voro darbininkų streikas. Bra
Banjol. — B kaimyninio Se
žiūrint, kas pradės atominį ir 1979 metais už taiką pasisa
perima
J.
Kepa
vietą,
nes
jis
voras čia veikė nuo 1849 m.
negalo j Gambiją atvyko 400
karą, užpuolėjas bus garantuo kė 52 nuoš. vokiečių.
atsistatydino. Kitas generolas
Bendrovė mėgdavo sakyti, kad
Į klausimą, ar mėgsti ameri- parašiutininkų karių, kurie patai sunaikintas.
Czeslaw Kiszak bus vidaus rei
jos alus "made Milwaukee fa
kiečius ir Ameriką, 66 nuoš. at- deda vietiniams nusikratyti su
kalų ministras. Prieš jį buvęs
Mirė 7-tas airis
ntus".
sakė "taip", tik 17 nuoš. ame-; kilėlių "revoliucijonierių" režiBelfastas. — Siaurinės Airi rikiečių nemėgsta. Tarp jau- j mo. Gambijos prezidentui Ja Miroslawski buvo išrinktas j pojos kalėjime mirė po 70 dienų nų vokiečių iki 30 metų, 45 nuoš. warai išvykus į Britanijos prin- litbiurą ir iš vyriausybės pasi
KALENBOBTOS
bado streiko d a r vienas, jau pasisakė, kad vokiečiams rei- co vestuves, valdžią pagrobė ko traukė.
Rūgpiūčio 3 d.: Nikodemas,
septintas Airių Respublikos slap kia išlaikyti neutralumą tarp munistai. Jie suėmė prezidento Šią savaitę demonstracijos
Marana, Manigird&s, Lengvė.
tosios armijos narys Kevin Amerikos ir Sovietų Sąjungos. žmoną ir kelis vyriausybės mi- dėl maisto produktų stokos
Rūgpiūčio 4 d.: Jonas Vfam.,
Lynch. Dar vienas airis nacio- Tarp vyresnio amžiaus vokiečių nisterius. Sukilėliai tebevaldo įvyks 15-je miestų.
Perpetua, Gerimantas, Nemune.
nalistas guli apakęs ir apkurtęs už neutralumą pasisakė 31 nuoš. radijo stotį ir grasina sušaudyti
arti mirties po 71 badavimo die
— Penktadienį įvyko p a s k u t i 
laikomus įkaitus, jei Senegalo
Saulė teka 5:44, leidžiasi 8 09
nos.
nis
šio š i m t m e č i o saulės u ž t e 
— Amerikiečiai džiaugiasi, kariuomenė
nepasitrauks iš
ORAS
Po Lynch mirties britų Siau kad penktadienį pasibaigė 50 Gambijos. Sukilėliai radijo ban- m i m a s , g e r i a u s i a i m a t y t a s S i - j B u ~ Irano prezidentas Abolhassan Banj Sadr patenkintas, kad jam pavySaulėta, tvanku, temperatūra
rinės Airijos įstaiga paskelbė. dienų trukęs beisbolo žaidėjų Į gomis prašo Sovietų Sąjungos, b i r e . B r a t s k o buvo suvažiavę Į ko pasprukti iŠ tėvynės, kur jis slapstosi nuo birželio !2 d. Jis apsigyve
m
o
k
s
l
i
n
i
n
k
a
i
iŠ
Viso
p
a
s
a
u
l
i
o
.
j
no
Paryžiuje,
MVO
sename
bute.
kur
gyveno
dvi
jo
dukterys
ir
teta
dieną
85 L, naktį 70 L
kad
ji
greit
atsiųstų
pagalbą.
kad kalinys nusižudė, atsisaky-1 streikas.
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ŽINIOS IŠ PENSIJŲ FRONTO
Nesakytume, kad šitame
fronte nėra nieko naujo.Temperatūra karstėja, bet taip pat ir
labai svyruoja; tai atvėsta, tai
vėl įkaista. Vadinasi, mūsų
frontą krečia drebulys.
Aną kartą paminėjome, kad
šio krašto valdžia (visapu
siška: įstatymus leidžiančiojiir
juos vykdančioji) nušovė net
tris miL
pensininkų, atim
dami iš jų minimalines 122 dol.
pensijas. Nukentėjusieji, žino
ma, šiandien dar neverkia ir
badu nemiršta. Kas nutiks kitų
metų kovo mėnesį — kitas
klausimas. Viena yra tikra:
daug senukų ir senelių, pilna to
žodžio tiesiogine prasme, bus
paguldyta ant menčių, nes jie
ne tik nebegaus mažutėlių
trupinių, bet taip pat yra
pašalinami ir iš Medicare
nemokamo gydymo globos.
Ar negraudu, kad taip atsiti
ko turtingiausiame pasaulio
krašte?

Tik mums dabar nėra aišku,
ką turės daryti tie 3800,000
pensininkų, kuriems jau yra
nutraukiama
minimalinė
pensija, kurie daugeliu atveju
nebegalės kvalifikuotis vargšų
(SSI) pensijoms ir nebepajėgs
nusipirkti Medicare nemo
kamo gydymo apdraudos. Gal
mūsų mielas prezidentas jų
nepastebėjo? O gal jie nėra šio
krašto gyventojai?

Chicagos miesto mere Jane M. Byrne perkasi pupe
les Civic Center Plaza veikiančiame ūkininkų tur
guje. Chicagoje veiks šešios tokios turgavietės, ku-

riose bus galima tiesiog iš ūkininkų pirkti jų
užaugintus vaisius ir daržoves.

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien 8:30
— 4:00, šeštadieniais 8:30 —
12:00.

metams
$42.00
$46.00
$42.00
$42.00
$40.00
$28.00

Y^metų 3 mėn.
$25.00 $17.00
$26.00 $18.00
$25.00 $17.00.
$25.00 $17.00
$22.00 $15.00
$17.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos grąžina tik ii anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turinį neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymą.

Niekas nėra tiek turtingas,
Adolfą Andriulį, kurio šian kad nieko nestokotų, niekas
JURGOS JANKUS
dien jau nebėra gyvųjų tarpe, nėra tiek vargšas, kad kitam
kaip ir Jono Vaičiūno.
negalėtų padėti.
VŽashingtone dvejų metų
Leonas XIII
kiek žinau, darydavo ir buvęs bėgyje, berods, buvo tik vienos
Pageidaujama talka
LAIKAS LEKIA
„Draugo" redaktorius Br. Kvik lietuviškos vestuvės: Rusnės
i 396 puri. meldo ATKRIS 187*.
Pensininkus ginti piestu sto
KAIP VĖJAS
lys, o „Draugo" moderatorius Vaitkutės su čikagiškiu dr. DR. ŽIBUTI 2IPARACKAS Spaudė 'DRAUGO" spaustuvė. Ap
jasi spauda, štai neseniai
Tesaf. — t f f - l » B
lankas autoriaus. Kaina su ]
Pr. Garšva straipsnius rašo po Lieponiu. Tuo tarpu šiandien,
Man atrodo, kad laiko greičio
(liepos 25 d.), „The New York
AKIŲ
LIGOS - CHIRURGIJA
tunu 87.73.
darbo valandų, sugrįžęs į eilinį vasaros šeštadienį, vien
Ofisu:
Times" net vedamuoju apgailė niekur taip ryškiai nepajunti, redakciją.
m. gyr. prideda 5%
Marąuette Parko liet. švento
700 Neetfc MkfeigM,flMfte466
jo negailestingą ir nežmonišką kaip Chicagoje, kur tūkstan
Šie pavyzdžiai iškelti paryš vėje net dvejos lietuviškos
Valandos pagal susitarimą
minimalinių pensijų panai čiai lietuvių, kur renginių
vestuvės. Ir abiejų vestuvių
kinimui,
kiek,
gaudami
gal
tik
kinimą. Anot laikraščio, panai renginiai, pobūvių pobūviai. Po
apeigas bei nuotaiką puošia '
kinimas tų pensijų buvo tik Operos šventės kelias dienas minimalų atlyginimą, turi muz. Antano Lino vadovauja
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
politinės kovos tarp respubli pailsėję „Gintaro" vasar aukotis lietuviškų laikraščių mas parapijos choras, kokių
DR. K. 6. BALUKAS
redaktoriai
ir
redakcijų
nariai.
Akušerija ir moterų ligos
konų ir demokratų galutinė vietės, Union Pier, Mich., savi
DR. P. KISIELIUS
reta kuri lietuviška parapija
Ginekologinė Chirurgija
ninkų Viktorijos ir Algirdo Tuo tarpu, jei dirbtum JAV val laisvajam pasaulyje turi.
išdava.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
džios įstaigoj informacijos
1443 So. 50th Ave.. Cicero
O dieną anksčiau tame Karaičių globoje (matytai, poil tarnyboj, tau pagal įstatymus Pirmosios vestuvės, berods, ; 6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crewford
Medical
Building).
Tel.
LU
5-6446
Kasdien
13 vai ir 6 8 vai. vak. išskyrus
pačiame „The New York sis buvo tikrai neblogas, nes yra būtinas 8 valandų poilsis. parapijos choro veterano muz.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
treč Sesl 12 iki 4 vai popiet
Širšių lizdas
Times" laikraštyje, žinomasis sugrįžus į tarnybą, kai kurie
Priima ligonius pagal susitarimą
Atvykus į pasiilgto dienraš Vyt Gutausko sūnaus, o antro
Ačiū Dievui, šio krašto pensi ekonomistas ir Minnesotos un- bendradarbiai pareiškė, kad čio „Draugo" rūmus, pasitinka sios — ilgai chore giedančio
DR. IRENA KURAS
ninkai — pilkosios panteros — to profesorius Walter W. Heller atrodau ir pailsėjęs ir „padrū- seni bičiuliai — redaktoriai Vito Kazlausko dukters. Nors Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
nėra nei pastumdėliai, nei savo analitiniame straipsnyje tėjęs", nors Vlado Andrijausko Kazys Bradūnas, A l g i s prie altoriaus keičiasi Zaka
DR.
PETER
T.
BRAZIS
SPECIALISTĖ
„šventovėn"
Marąuette
Parke
„The
Sočiai
Security
Muddle"
tinginiai.
Pužauskas ir administracijos rauskai, pirmąsias palaimina
MEDICAL BUILDING
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
putojančio
vokiško
alaus
atsi
Fronte padėtis karstėja. labai dalykiškai ir kruopščiai
reikalų vedėjas Stasys Džiu klebonas kun. Antanas Zaka
2434 West 71st Street
3200 W 81st Strffct
Sujudo visas kraštas. Pensi aiškina esamą problemą. Prie gerti šį kartą dėl laiko stokos gas. Netrukus atsiranda ir rauskas, o antrąsias — kanau Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30
Vai
Kasdien
nuo 1(H ryto iki 1 v p.p
ninkai, po Waterloo pralai jo aiškinimo grįšime vėliau. teko užsukti tik vieną kartą, ir moderatorius kun. Pr. Garšva, ninkas Vaclovas Zakaraus vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ofiso
tel.
RE
7-1168:
reztd. 239-2919
mėjimo dėl minimalinių pen Tačiau norime tik pastebėti, tai Vlado statinė buvo tuščia), tik ką baigęs pasitarimą su kas, tačiau choras per abiejų
Ofs. HE 4 1818: Rez. PR 6-9801
Dr. Ant. Rudoko kabinete perėmė
sijų, jau persigrupavo. Frontan kad, jo nuomone, krašto vals vėl grįžom Chicagon, savajan Operos valdybos pirmininku vestuvių Mišias ir apeigas tvir
miestan,
kur
iš
viso
teko
išgy
tybės
biudžeto
direktoriaus
atvežė naujas patrankas: savo
DR. J. MEŠKAUSKAS
Vyt. Radžium. Kiek temų, tai išstovi prie vargonų, nors
DR. EDMUND E. CIARA
krašto prezidentą ir visą palan Stockmano riksmas, jog socia venti 28 metus.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šventovėje
jau
gerokai
karšta,
o
0PT0METRISTAS
prisiminimų, minčių, kad
linės apsaugos sistema artėja
Išaušta šeštadienio, birželio tiesiog nežinai nuo ko pradėti. ką bekalbėti, koks prakaitas
Specialybė vidaus ligos
kią spaudą.
2709 West 51st Street
2454 West 71st Street
Tel -GR 6 2400
Kovos pasekmės jau ryškėja. prie „didžiausios katastrofos" 27 d., rytas. Po eilės vėsesnių Tuo tarpu Aldona Sobieskienė juos maudo ten aukštai palu
Vai pagal susitarimą: pirmad. ir ketv 1-4 ir (71-mos ir Campbell Ave. kempes)
dienų saulutė vėl ima karštai netikėtai primena, kad šian bėje.
Jos teigiamos ir viltingos. Štai yra nesąmonė.
7 9:antrad. ir penkt 10 4 šeštad 10 3 vai Va! pirmad . antrad , ketvirtad irpenktad
kaitinti, panašiai kaip JAV dien Vladinės. Taigi bematant
liepos 27 d. kalboje per televizi
3 iki 7 v p p Tik susitarus
Netyli ir kiti. Žinomasis
Tačiau
jų
giesmės
įdomios,
ją prez. R. Reaganas teigė, kad „U.S. News & World Report" sostinėje. Reikia šiandien visi į krūvą prie kavos puodelio kaip gražiai skamba, antrųjų
'Ofs. tai. 735-4477; Rez. 246-0067
Ofs. 7420255
Namu 584-5527
jis yra „sujaudintas, jog žmo žurnalas (liepos 27 d.) išspaus trumpam aplankyti „Draugą", nedidelėje „Draugo" kavinėje. vestuvių Mišiose ir apeigose
DR.
E.
DECKYS
Dr. ALGIS PAULIUS
nės, kurie gyvena iš socialinės dino pasikalbėjimą su žinoma pasimatyti su vyresniaisiais Seniau tokias šventes atšvęs- įsijungus solistei Margaritai
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
apsaugos, buvo bereikalingai tyrinėjimų direktore Betty dienraščio redaktoriais ir davom ir stipresniais lašais Momkienei. Seniai tokį giedoji
EMOCINES LIGOS
1185 Dundės Ave.
išgąsdinti apie padėti, liečian Duskin. Čia Duskin tvirtina, susipažinti su naujaisiais, nors pasivaišindami. Tačiau šian mą girdėjęs, širdy pajunti
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
Elfin. M. 60120
Joną Šoliūną, tada dar buvusį dien diena eina karštyn ir
čią socialinę apsaugą".
6449 So. Pulaski Road
kad numatomas amžiaus
neeilinę
šventę
ir
kartu
netikė
Valandos
pagal susitarimą.'
Valandos pagal susitarimą
Prezidentas savo kalboje pakėlimas dėl pasitraukimo gimnazistą pedagogo J. Vede- redakcijai bei administracijai tą staigmeną, kad tavo atosto
Tel. 372-5222.236-6575
garantavo, kad „nėra jokio pensijon (iš 65 į 67 ar 68 metus), gio vadovaujamoj Seedorgo trumpa šeštadienio darbo gos bus paįvairintos išgirdus
gimnazijoj,
V.
Vokietijoje
reikalo nuogąstauti". Jis pasa nėra reikalingas ar pagei
Dr. ROMAS PETKUS
diena jau baigiasi: spaustuvėje tikrai gražų bažnytinį giedoji
DR. A. B. GLEVECKAS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
kė: „Jūs gausite savo pilnos dautinas. Jos nuomone, toks pažįstu nuo 1946 metų. Jau formose jau guli paruošta dien mą, kurs dabarties dienose jau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tada buvo gabus, drąsus raščio pirmadienio laida
Ofisai:
Tel
BE
3-5893
sumos čekius".
pakeitimas bus ne kas kita, o
retas.
111
NO
WABASH AVE.
jaunuolis,
kilo
sporte.
O
dabar
Specialybė Akiu ligos
Džiugu, kad prezidentas taip tik faktinas pensijų mažini
Iš
spaudos
žinau,
kad
šis
Bičiulis
Vyt.
Radžius
ragina
3907
West
103rd
Street
štai vienas iš drąsiųjų mūsų
pat užtikrino, jog čekius „gaus mas.
Valandos pagal susitarimą
Su jos teigimu sutin
Valandos pagal susitarimą
žurnalistikos švyturių. Su jo valandėlei pasukti į Marąuette choras leidžia savąją plokštelę.
visi tie, kurie jų užsitarnavo".
kama, nes tai įrodo visi tyri
mintimis galima ir nesutikti, Parką, į VI. Andrijausko „šven Tai bus didelis turtas gal ne
Ofiso tel. - 582-0221
Nėra abejonės, kad ne tik nėjimų duomenys.
DR. L. D. PETREIKIS
tovę" praėjusios
operos tiek tiems, kurie šį chorą kiek
bet
pagarba
Jonui
už
drąsą,
pensininkai, bet ir visi, kuriems
DANTŲ GYDYTOJA
Vadinasi, pensijų fronte —
sukaktuviniais
spektakliais vieną sekmadienį girdi gie DR. JANINA JAKSEVlClUS
8104 S. Roberte Rosd
rūpi socialinis teisingumas, daug naujienų. Apie kitas atvirumą, jo šmaikštų stilių, pasidžiaugti, pasidalinti įspū dant bažnyčioje, kiek tiems,
JOKS*
platų apsiskaitymą. Tą rytą
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave.
yra dėkingi už tokias garan naujienybes vėliau.
VAIKŲ LIGOS
kurie
gyvena
toliau,
kituose
džiais,
atsikvėpti.
Tačiau
man
Tel. 563-0700
nesusitikau jo „Draugo" redak
tijas prezidentui ir krašto vado
6441 S. Pulaski P d.
J. Soli&nas cijoje, nes Jonas talkininkavo laikas neleidžia. 3 vai. p.p. Mar didesniuose ar mažesniuose
Valandos pagal susitarimą
vybei.
valandos pagal susitarimą
pensininkams „Margučio" ąuette Parko liet. šventovėje lietuvių telkiniuose, nes, kaip
Ofs.
PO 7-6000. Rez. GA 3-7278
anksčiau
minėjau,
tokį
stiprų
Marytės Reginos Kazlaus
DR. FRANK PLECKAS
Chicagos miesto darbų pla įstaigoje. Tačiau, kai kitą dieną kaitės ir Pauliaus Romo Stoni- bažnytinį chorą, kuriam gieda
ŽINIOS IS MERĖS
DR.
A.
JENKINS
susitikom
LB
gegužinėje,
(Kalba lietuviškai)
navimo komisijos, tarp visų ki
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
Chicagos miesto mere J. tų projektų, numatyta ir šie da Jonas Šoliūnas pasakojo, kad ko sutuoktuvės. Kaiptikir atos nemažai lietuvių operos choro
narių,
vargu
ar
kuri
kita
lietu
togos
buvo
taip
suderintos,
kad
Tikrina
skis. Pritaiko akinius ir
3844
West
63rd
Street
jis vedamiesiems straips
Byrne nesėdi be darbo. Atrodo, lykai:
"Contsct ktnses"
Valandos pagal susitarimą
vių
parapija
laisvajam
pasau
pirmąjį
savaitgalį
galėtumėm
kad šiomis dienomis ji spėja vi
2618 W. 71st St. - Tel 737-5149
1. Įgyvendinti teisę, kad kiek niams medžiagą renka ir juos
sur apsilankyti; kiekviename vienas asmuo galėtų apsigy rašo ne darbo metu, bet poilsio dalyvauti Operos šventėje, o lyje turi. Nebėra gyvųjų tarpe
6132 S KedzieAve Chicapo
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč.
valandomis namie. Taip pat, antrąjį — vestuvėse, o kiek dar šiam chorui nemažai įkvėpimo
renginyje bei tautinių grupių venti ten, kur jis nori.
WA 5-2670 arba 489-4441
liks laisvo laiko skirti draugų davusio muz. VI. Baltrušaičio,
gegužinėse.
DR. LEONAS SEIRUTIS
DR. K. A. JUČAS
2. Garantuoti visiems čikaINKSTŲ. PUŠIES IR
Neseniai ji vadovavo senes giečiams lygiateisiškumą į vi tingiausias kraštas pasaulyje lankymui. Tačiau vėliau ir šir tačiau jo krivulę į savo rankas
ODOS LIGOS
PROSTAT0 CHIRURGIJA
niųjų žmonių gegužinei, įvyku sus patarnavimus, kuriuos tei taip pat turi susiveržti išlaidų dį suskaudo, kai nebeteko tvirtai perėmė muz. Antanas
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
aplankyti tokių mielų priete- linas su talkininku Kaziu
2656 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
siai Grant Parke. Nors lietus ir kia Chicagos miestas.
diržą. Užtat jokia naujiena, lių, kaip aktorių Stasės ir Jono Skaisgiriu ir kitais.
Vai antr 14 popiet ir ketv 5-7 vak.
gerokai aplaistė dalyvavusius,
jsteigos ir buto tel. 652-1381
3. Remti pastangas, kurios kad ir Illinois valstijos išlaidas
Ofiso tel 776-2880. rezid. 448-5545
Marąuette Parko liet. parapi
gegužinėn susirinko apie 21,- garantuoja bediskriminacinę gub. Thompson'as karpo, kiek Kelečių, Elvyros ir inž. Juozo
Karklių St. Joseph, Mich., ir jos choro giesmės dar ilgai
DR. FERD. VYT. KAUNAS
000 žmonių.
Ofiso tel. 434-2123. neimi 448-6195
teise į darbą, neatsižvelgiant į tik tai galima.
Gydytoje* ir Chirurgas
kitų.
skambės mano ir kitų ausyse, o
Mere gegužinėje vadovavo asmens lytį, rasę, įsitikinimus,
Neseniai Thompson'as pa
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
DR. V. TUMASONIS
Gerokai prieš 3 vai. p.p. kai atkeliaus jų plokštelė, bus
OF FAMILY PRACTICE
kai kurių dainų pravedimui. Ji religiją bei tautinę kilmę.
sirašė įstatymą, kuriuo yra su
CHIRURGAS
atvykstam prie gražios Mar didelė ir dažnai panaudojama
1407 So. 49th Court. Cicero. M.
buvo patenkinta visa prog
2454 West 71st Street
4. Visiems Čikagiečiams ga varžomos nedarbo (unemploy- ąuette Parko lietuvių švento dovana.
Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč ir Seit Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 2-5
rama bei gausiu čikagiečių atsi rantuoti lygiateisiškumą į ment) pašalpos. Per ateinan
vės
—
Švč.
Mergelės
Marijos
Laikas
Chicagoje
lekia
kaip
ir 6-7 — iŠ anksto susitarus.
lankymu.
čius 6 mėnesius yra nustatyta
mokslą.
Gimimo
bažnyčios.
Dairomės
vėjas.
Dar
valandėlė,
ir
jau
Gegužinės koordinatoriaus
DR. IRENA KYRAS
Bendrai miesto darbų pla maksimalinė nedarbo pašal
Ofs tel 566-3166: neimj 381-3772
Kari Batrorio žiniomis, vyres nas užsibrėžė įvykdyti vie pos suma. Taip pat, pagal nau aplink — Marąuette ramu, reikia kilti į vestuvines vaišes
DANTŲ
GYDYTOJA
DR. PETRAS 2LI0IA
nieji piliečiai be jokio mokesčio nuolika nepaprastai svarbių jąjį įstatymą, darbininkas, dar žalia, gražu, o juodųjų veidų, „Sabre" pokylių rūmuose,
2659 W. St l t . Chtesfo
kuriuos
Washingtone
mes
jau
Chicagos
priemiestyje.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
gavo 25,000 sumuštinių, 32.00C tikslų. Tiems tikslams pasiekti bą apleidęs savanoriškai, arba
4762112
nebemokam
atskirti
nuo
bal
VL.R.
6745 W*st63rd Street
Vai pagal susitarimą Pirm . antr., treč.
dėžučių pieno, ledų, 30,000 planavimo komisija padarė 70 jei jis buvo atleistas dėl blogo
Vai: pirm , antr. ketv ir penkt.
ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai.
minkštųjų gėralų, 6,000 apel pareiškimų planų patvir elgesio ar dėl nenoro priimti tųjų, nematyti. Taigi apsižvalAdvokatų Draugija
2 - 7 ) ieitadiemais pagal susitarimą.
gius atrodo, kad Marąuette
sinų ir 720 svarus saldainių. tinimui.
siūlomą ir tinkamą darbą, ne
VALDEMARAS
BYLAITIS
Parko
ateitis
tebėra
baltųjų
Tel. RCNence 5-1811
Tai bent gegužinė.
darbo pašalpos negalės gauti.
DR. K. M. ŽYMANTAS
IR
rankose.
Ta
tema
taip
pat
vieną
SUVARŽYMAS
DR.
WALTERJ.
KIRSTUK
DR. S. T. CHIRBAN
V
I
N
C
A
S
BRIZGYS
Gub. Thompson'as pastebė vakarą ilgai kalbėjomės vaišin
Kiti planai
Lietuvis
gydytojas
DANTŲ GYDYTOJAI
Teisių
daktarai
šiandien suvaržyti pinigų jo, kad dėka naujojo valstijos goje Veronikos ir Jurgio
Liepos 23 dieną mere paskel
3925
West
S9th
Street
2654
West63rd Street
2
4
5
8
W.
6
9
t
h
S
t
,
Chicago,
III.
bė oficialų miesto darbų planą, naudojimą, ypač kada tai lie nedarbo pašalpos įstatymo Janušaičių šeimoje, kur su Jur
Vai pirm antr. ketv ir penkt nuo 12 4
Vai. pagal susitarimą: antr., trečiad ,
Visi
tel
778-8000
kuriame yra daug dalykų, lie čia federalinę ar valstijos val suvaržymo Illinois valstija su giu padariau pasikalbėjimą
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir 4eSt
ketvirtad. 10 v. ryto iki 6 v. vakaro.
Valandos pagal susitarimą
čiančių visus čikagiečius.
džią, nebėra naujiena. Tur- taupys apie 256.5 mil. dolerių. radijui. Kalbėjomės ir apie
uždaryta
Tel. - 7763400

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE

Anapus Rytojau

Kam tarnauja

TERORAS PRIEŠ
SAVUOSIUS?
i Kai kurioje mūsų spaudoje terialinį vargą „klestinčio »o-

-

>

kone kasdien tenka skaityti cializmo" sąlygomis. Daugelis
keistokus kaltinimus, nukreip- su jais susirašinėjame, tad ge
tus prieš visai nemažą mūsų vi- rai pažįstame „tarybinę laissuomenės dalį- I* kokie tai vę" iš jų užčiauptų burnų. Tie,
kaltinimai? Ogi kaltinimai kurie dar nesame savo akimis
talkininkavimu,
tarnavimu, matę okupuotos tėvynės, į širdį
bemavimū Lietuvos okupan- dedamės Solženicino, Bukovstui. Ir šitie kaltinimai taikomi kio, Juciūtės, Kudirkos ir kitų
ne tam, kam jie tinka — pvz. buvusių kalinių, lietuvių ir nebimbininkams ir panašaus lietuvių, liudijimus apie krauplauko „pažangiesiems", o P*3 Gulago tikrovę.Iš Lietuvos
tam, kam jie visiškai netinka, ištrūkusius Vladą Šakalį, Sibūtent, gausiai ir savo lietuvis- mą Kudirką ir kitus už laisvę
kąja veikla ryškiai mūsų poka- kovojusius ir kentėjusius vė
rių išeivijos inteligentų dabai džiojamės po savo mokyklas,
— aktyviam jaunimui, „fronti susirinkimus ir stovyklas tam,
ninkams", Lietuvių Bendruo kad iš jų patirties betarpiškai
menei, „katalikų kontroliuo šviestųsi jaunimas ir kad pa
jamos" spaudos darbuotojams, tys šventu pykčiu ant okupan
net iškiliausių mūsų vienuolijų to atšviežintume ir savo pri
nariams, kurie visi be perstojo siminimus. Nejaugi čia yra toji
pravardžiuojami girto vežiko dirva, kurioje Maskva ieško ir
randa sau būrius talkininkų?
stiliumi.
Kuo gi sovietinis okupantas
Į šiuos kaltinimus bei šmeiž
tus netektų dėmesio kreipti, jei galėtų sudominti lietuvį išeivį,
ne jų nesiliaujantis įkyrumas. politiškai subrendusį Nepri
Sunku įsivaizduoti, kad tais už klausomoje Lietuvoje ar demo
gauliojimais tiki net patys jų kratiniuose Vakaruose, tą Neskleidėjai. Iš tikrųjų, kokia gi p r i k l a u s o m ą j ą L i e t u v ą
turi būti žmogaus „makaulė", praradusį vien tik dėl to paties
^Jgiri tikėtų, jog „okupantui tar- okupanto teroro, o dabar gy- nauja" asmenys, kurie savo venatį sočiuose ir laisvuose
spaudoj kasdien skelbia LKB Vakaruose ir labai gerai atski
kronikų ar kitų pogrindžio lei riantį tą savo kasdien kvėpuo
dinių ištraukas ir paskui juos jamą laisvės ir gerovės orą nuo
net atskirai perspausdina, ku- anos slogios ir nykios atmos
-—rie kasmet leidžia anglų kalba feroj kurią Lietuvai užvertė ją
leidinius, pavadintus „Viola- užėmęs okupantas?
tions of Human Rights in SoGal vienam kitam menkos
viet - Occupied Lithuania", ku dvasios asmeniui Kremlius ir
rie rūpinasi Lietuvos politinių turi ką pasiūlyti, bet reikia la
kalinių gyvybėmis ir dieną bai jau gilaus cinizmo ir tiesiog
naktį dirba, kad jų balsas įsis savo brobų neapkentimo gal
kverbtų laisvųjų tautų sąmo- voti ir skelbti, kad ant Kremnėn?
liaus meškerės kabo didelė da
Ar šauktų gelbėti Vytautą lis mūsų kunigų, vienuolių,
Skuodį tie, kurie „tarnauja oku jaunimo vadovų, jaunųjų vei
pantui"? Ar bandytų Nijolei kėjų, laikraštininkų ir kitų
Sadūnaitei siųsti maisto ir sąmoningų lietuvių. Tačiau
vaistų siuntinius tie, kurie „tar kaip tik šitokiomis insinuaci
nauja okupantui"? Ar rengtų jomis verčiasi tegu ir maža, bet
okupuotos Lietuvos pogrindžio rėksminga mūsų visuomenės
spaudos parodas ir į jas kvies dalelė, kartais, atrodo, vei
tų amerikiečių pareigūnus tie, kianti net su kai kurių mūsų
kurie „tarnauja okupantui"? veiksnių viršūnių tyliu pritari
Ar leistų storas knygas apie mu ar net paskatinimu. (Koks
„Opposition to Soviet Rule in pvz. kiltų teisėtas furoras, jei
Lithuania, 1945-80", ar kviestų mūsų dienraštis imtų ir ne
Vladą Šakalį susitikti su ameri- vieną ar ne du, o stačiai šimtą
kiečių korespondentais, ar de- kartų pavadintų Alto ir Vliko
monstruotų Washingtone prie vadovus
„okupanto tarMaskvos ambasados taip, kad nais", kai tuo tarpu kitas diendemonstrarijas pastebėtų di raštis LB-nės vadovus ta pačia
džioji spauda, ar platintų masi ir dar biauresne smala nie
niais tiražais išleistus Lietuvių kieno nesudraudžiamas juo
Katalikų Bažnyčios Kronikos dina vos ne kiekvieną dieną jau
vertimus tie, kurie tebūtų užsi kelintus metus i£ eiles!)
tarnavę „okupanto pakalikų"
vardo? Deja, tokiais ar pana
šiais epitetais beveik diena iš
Iš paviršiaus Žiūrint, mūsų
dienos yra „pagerbiami" kaip visuomenėje turėtų bū ei daug
tik tie žmonės, kurie minėto po respekto politinių nuomonių
būdžio darbais pastoviai reiš įvairavimui. Kitaip nebūtų su
kiasi.
prantama toji reikšmė ir pa
Žinoma, jei juoda yra balta, garba, kuri vis dar teikiama
jei du ir du lygu penkiems ir jei mūsų senosioms politinėms
trikampis turi šešis kampus, tai partijoms. Bet giliau pažiū
gal ir mūsų antisovietinės veik rėjus, gaunasi kitoks ir gerokai
los darbuotojai tėra... „Mask makabriškas vaizdas: teisėti
vos bernai". Be abejo, atsisvei bei normalūs pažiūrų skir
kinus su logika, „įrodyti" gali tumai politinio darbo strategi
jos, taktikos ir organizavimo
ma viską.
klausimais yra misidentifikuojami kaip okupanto ardomo
Kaltinimai, apie kuriuos čia sios veiklos rezultatas, o visi
kalbame, visiškai stokoja ne tik tie, kurių pažiūros tais metodi
loginio, bet grynai ir psicho niais klausimais nesutinka
loginio įtikinamumo. Pasak tų su senąja partijų ortodoksija,
kaltintojų, nuo sovietų teroro yra gana greit aplipinami
pabėgusioje lietuvių išeivijoje „sąmoningų ar nesąmoningų
ii kažkur atsirado skaičiumi Maskvos tarnų" etikete. Ir tai
ausi ir vardais ryški Krem- daroma nežiūrint to, kad tie ta
aus talkininkų plejada. Ta riamieji „Maskvos tarnai" dir
čiau niekad nesiimama rimtai ba nemažiau už Lietuvos lais
paaiškinti, kaip ir kodėl? Tik vę ir nepriklausomybę, negu jų
pasakose staiga, neįspėjamu kaltintojai.
būdu avelės pavirsta vilkai*.
Keista. Ir susimąstyti verta.
Mes beveik visi Lietuvoje tu Ypač ties klausimu: kokia ir
rime giminių, bolševikų sušau kam nauda iš šio teroro prieš
dytų ar Sibiran išvežtų. Beveik savuosius?
visi jiems siuntinėjome siun
M.DT.
tinių, tad gerai žinome jų ma-
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SOVIETŲ
BOMBONEŠIAI
Norvegijos karo vadovybė
pranešė, kad Norvegijos
naikintuvai buvo pasiųsti
nufotografuoti
4 sovietų
bombonešius, kurie buvo

kę broliai, bet tik tėvynės iš ti, kad raudonoji armija atėjo į
davikai, kurie turi būti vietoje jų šalį juos išlaisvinti. Didžiųjų
sunaikinti. Be to, už kiekvieną dvasios galiūnų paminklai, ku
Gedos sienai 20 metų
pagautą bėglį pagavėjui yra iš riais taip gausiai buvo nusta
tytos Berlyno aikštės ir skers
Vos pasibaigus Antrajam
J O N A S DAUGĖLA
ma užtvara, daugelio vadi mokamos piniginės premijos, o gatviai, šiandien jau nugriauti.
už vietoje nukautą bėglį žmog
pasauliniui karui, dar 1946 me
nama „gėdos siena".
Iš
pradžių
bolševikinės
žudžiui
yra skiriama didesnė Jų vietoje pastatyti Rusijos
tais W. Churchiliis, lankyda
Ryškiausiai
ši
siena
yra
maršalų ir komunizmo išra
premija.
masis JAV, Fulertono uni Vokietijos valdovai laikėsi
matoma
pačiame
Berlyno
dėjų gramozdiškos statulos. Is
versiteto profesoriams ir labai išdidžiai. 1961 birželį mieste. 12 pėdų aukščio gelž
Bevartydami mūsų senosios torijos muziejai ir dailės gale
Rytų
Vokietijos
priezidentas
studentams pasakė, kad šiuo
visus įtikinti, kad betoninis mūras jungia eilę pa istorijos puslapius, galime už rijos jau išvalytos nuo
metu per visą Europą nusileido UI bricht
statų, kurie yra ištuštinti ir jų tikti daug pavyzdžių, kad vals
uždanga. Ši uždanga padėdino ši emigracija į vakarus jam nie visi langai ir durys aklinai už tybių ir valdų valdovai statė klasikinio meno kūrinių. Jų sie
Europą į du skirtingus — lais ko nereiškia. Ir jo valdžia net mūryti. Tačiau ši siena ne akmens, ąžuolo ir mūro sienas. nos apkrautos Rusijos armijos
vės ir vergijos — pasaulius. Ir nemano bandyti ją sutrukdyti pereinama ir nepermatoma už Bet jų tikslas buvo sulaikyti pergalių piešiniais, fotogra
nuo to laiko „geležinės uždan ar įrengti kokią sieną. Jis išdi danga skrodžia ir visą priešo įsiveržimą ir apsaugoti fijomis ir komunistų ūkiškų lai
gos" vardas įgavo kasdieninio džiai tvirtino, kad visi jo šalies Vokietiją ir nusitęsia daugiau savo valdų žmones nuo už mėjimų vaizdiniais brėžiniais.
Ši naujoji per du dešimtme
gyvenimo prasmę ir iki šiol yra darbininkai yra taip užimti gy kaip 300 mylių. Jos įrengimui ir puoliko. Šios sienos paskirtis
čius
užaugusi ir subrendusi
venamųjų
namų
ir
įmonių
sta
ne tik daugelio žurnalistų
apsaugai sunaudota tiek spyg yra priešingai kita. Ji yra karta nieko nežino, kad jų tė
tyba,
kad
bet
kokių
sienų
sta
straipsniuose, bet ir politikų
liuotos vielos, kad jos užtektų įrengta ir tobulai pastatyta,
kalbose naudojama, kaip labai tymui niekas neturi laiko. net tris kartus apjuosti visą že kad savųjų valdų žmones ne vai ir seneliai, Vakarų demo
aiški ir daug nusakanti są Tačiau dar tų pačių metų rug- mės rutulį. Ji tęsiasi per lau patektų į svečias šalis. Žino kratiškų galybių apleisti ir iš
duoti, lyg būtai kovėsi, kad
piūčio mėnesį ir tas pats Ulvoka.
brichtas skubiai paskyrė 50,- kus, kalnus, miškus, upes ir ka ma, tiems tikslams yra sta kaip nors dar nors ties Bran
nalus. Ji dalina į dvi dalis
Pradžioje geležinės uždan 000 karių ir darbininkų galimai puošnias istorinių miestų aikš tomos kalėjimų sienos. Tad ir ši denburgo vartais sustabdytų
gos sąvoka buvo įgavusi dau greičiau pastatyti akliną sieną tes, parkus, pilių bei šventovių „gėdos siena" uždaro aklinai į raudonąjį tvaną ir išgelbėtų va
giau simbolišką prasmę. Nuo tarp Rytų ir Vakarų Vokietijų. kiemus. Jai pastatyti buvo nu kalėjimą milijonus žmonių. Ji karų Europos kultūrą... Šian
ga akimi daugelyje vietų ji net Tų metų rugpiūčio 13 d. Ul- griauti keli šimtai istorinių pa uždaro į didžiulį kalėjimą ir iš dien jiems raudonieji tironai
nebuvo pastebima. O ypač ji brichtas per visas televizijos statų, iškirsta 1500 hektarų tisas tautas, o jų tarpe ir is yra jau pristatyti išlaisvintojų
ir išgelbėtojų vardais.
sunkiai buvo įžiūrima Berlyno stotis vokiečiams paskelbė: miško ir 3700 hektarų derlingo torinę lietuvių tautą.
„Aš
negaliu
ramiai
žiūrėti,
kaip
mieste. Už tai Berlynas tuojau
„Užpulk, paskirk sauvalius
armens išarta; paversta nevai Tik kokiais sunkiais, veik
ir tapo tais didžiaisiais var vakarų nacionalistai grobia singa, minomis nuklota dy neįmanomais keliais ir as ir išnaudotojus į valdžią, įkošk
tais, pro kuriuos iš „sorialistiš- mūsų darbininkus ir jų pini kuma.
meniškomis kančiomis galima juos į visą visuomenę ir organi
ko rojaus" į „kapitalistišką ver gus. Mes negalime laukti, kol
peržengti šią sieną mums vaiz zacijas. Pastatyk paminklus di
giją" tekinomis pradėjo bėgti Vakarų nacionalistai grobia
Komunistų valdžia ir rau džiai paliudijo mūsų tautiečiai džiajai pergalei prisiminti. Iš
ne tik tūkstančiai-, bet ir milijo prie Brandenburgo vartų ir pa donoji armija per visus šiuos du S. Kudirka ir VI. Šakalys.
kelk raudonas vėliavas (juo
nai vokiečių. Per labai trumpą grobs dar daugiau mūsų žmo dešimtmečius šią sieną nuolat
didesnės, juo geriau). Baime įti
Tačiau ne vien taiklūs šau kink visus, kad jie yra dabar
laiką daugiau nei trys milijo nių ir dar kelis šimtus milijonų tobuhno ir dar tebetobulina.
nai vokiečių pasitraukė pro markių. Mes esame priversti Pačioje pradžioje dar 57 vokie liai, šunes ir spygliuotos vielos laimingi, ir laikyk visus juos
tuos vartus į Vakarus. Bėgliai, imtis visų galimų priemonių čiai gebėjo išsikasti tunelius ir saugo šią sieną. Saugumui pa stiprioje policinės jėgos prie
palikę Rytuose savo nuosavus apsaugoti Rytų Vokietijos sie- jais perbėgti į laisvąjį pasaulį. tikinti visoje raudonojoje im žiūroje. O jeigu jau reikia, tai
gimtuosius namus, laukus, nas nuo Vakarų generolų piktų Kiti keli šimtai rytiečių surado perijoje yra naudojama ir dar dar pastatyk nepereinamą sie
džiaugėsi galėdami pasiimti užmačių". Tad šių metų rug- įvairius kitus būdus nugalėti daug kitų psichiologiško pobū ną, kuri galėtų išgyventi bet ko
savo šeimos narius ir kuklias piūčio 13 d. sueina lygiai du geležinę uždangą. Vienas jų džio teroro priemonių. R. Vo kį pasipriešinimą". Taip bai
veikia įstatymas, gi
santaupas ar turimus brangak- dešimtmečiai, kaip per Ber- pats savo išmone pasidirbo ma kietijoje
~avo aprašymą buvęs
kuriuo
visi
šeimos nanai ir antį u, o karo lakūnas, žymus
meniu8.
lyną buvo nutiesta nepereina- žą povandeninį laivelį ir juo pa
yra šių dienų publicistas Ernest K.
nėręs kiek po vandens pavir g e n t y s
atsakingi
už
savo
nario
pa Gann.
šium, sargybų nepastebėtas
bėgimą
ar
bandymą
prasiverž
perplaukė Baltijos jūrą į Da
Nemanau, kad ši sukaktis
ti į laisvę. Šis įstatymas yra pa
niją.
vadintas
Sippenschaft" bus bet kur plačiau prisiminta.
Tačiau iki šiol dar niekas vardu. Jam vykdyti yra sukur Raudonieji ją tikrai nutylės.
nesuskaičiavo, kiek tokių drą ta daug tobulesnė pobeinė or Vakarų laisvasis pasaulis irgi
suolių buvo nukauta iš sar ganizacija negu Hitlerio ges gėdysis ją prisiminti. Juk tada,
gybų bokštų, kiek jų sudraskė tapas. Tik šiandien jos nariai prieš du dešimtmečius nerei
plėšrūs šunes ir kiek jų dar ir turi būti vadinami draugais". kėjo nei tankų, nei šarvuočių
Ir visa tai vyksta rytų Euro sutrukdyti jos pastatymą. Bū
šiandien yra įkalinti ir kanki
poje,
kai vakarų Europa yra jau tų pakakę tik vieningos ir griež
nami kalėjimuose ar koncent
tapusi
viena tik skirtingomis tos vakarų pasaulio poUtinės
racijos stovyklose bei beprot
kalbomis
kalbančia tautų šei valios pareiškimo.
namiuose.
ma.
Ir
nusipirkęs
net New YorBet tai jau praeitis. Šiandien
Šiandien ši siena yra jau vi
ke
ar
Bostone
kelionės
žymenį tik visus mus kankina mintis, o
sai nebepereinama. Raudonie
ji inžinieriai ir mokslo žinovai gali parkeliauti keliolika vals kiek ilgai dar ši „gėdos siena"
panaudojo visą savo genijų, tybių net nepastebėjęs jų sienų ištvers. Šiandien dar jai negre
išsimokslinimą ir ilgų metų ir net nepažadintas muitinės sia vakarų pasaulio kariška ga
valdininkų miegui skirtame va lybė. Bet paskutinieji įvykiai
šios srities patyrimą, kad taip
gone.
Lenkijoje, neramumai Če
ištobulintų šią sieną, jog ji pasi
koslovakijoje, Vengrijos did
darė neabejotinai patikima ne
Jau dešimtmečiai, kai „gė vyriško sukilimo prisiminimai
tik sulaikyti, bet ir sunaikinti
kiekvieną, kuris pabandytų dos siena" skiria Vokietiją ir vi ir pagaliau Lietuvos pogrin
są Europą į du skirtingus pa džio sujudimas ir net nuolati
pro ją prasiveržti.
saulius. Vienoje pusėje dar žydi niai neramumai pačioje Ru
Pradžioje šią sieną saugojo legendarinė germanų tautos sijoje gali suaudroti visai
vokiečių kariuomenės kariai. kultūra. Ten jaunoji karta dar netikėtomis audromis ir dviejų
Tačiau raudonieji jų viršinin žavisi Goethes, Bethoveno, dešimtmečių geležinė siena
kai pastebėjo, kad jie labai daž Heines ir Liuterio prisimini anksčiau, negu visi tikimės, ganai „nepataiko" nukaut į lais mais ir puoselėja tų dvasios ga U virsti tik pelenų krūva.
vę bėgančius savo "tautiečius. liūnų idėjas. O kitoje šios už
Tad jie buvo pakeisti labai stro dangos pusėje užaugusi nauja
Ne drauge dejuodami, o drau
piai atrinktais ir pilnai patiki karta net nežino, kad gali būti
mais „liaudies policijos" gyvenimas ir be šios uždangos. ge rūpindamiesi ir padėdami
(Volkspolezei) vyrais. O jiems Per du dešimtmečius Krem- turime savo bičiuliams paro
Epikūro*
bėgliai jau nėra laisvės ištroš liaus pakalikai sugebėjo įtikin dyti užuojautą.
Susirūpines V. Vokietijos kancleris Schmidt.

IR DAR VIENA ŠIURPI SUKAKTIS

pastebėti virš tarptautinių
vandenų šiaurės Atlante..
Sovietų TU-26 bombonešiai iš
bazių netoli Baltijos jūros buvo
pirmą kartą nuakridę taip toli į
vakarus. Jie skrido į šiaurę nuo
Lofoteno salų, Norvegijos siau
rėjo.

ATOLAS KORALŲ SALA
JURGIS GLIAUDĄ
— Tik kiekybė, tik kiekybė! — suriko Vingra. —
Kol išeivija pagimdys genijų, išeivija išnyks, marios
vandens nutekės. Mums reikia dabar, tuoj pat,
lietuviško Trumano Kapotės, kad milijonai pirktų ir
žinotų: iš lietuvių kalbos, lietuvis parašė! Per kiekybę
ateina kokybė. Mato, skaito, vertina. Filmus gamina
dėl knygos pardavimo kiekybės. O koks gi prierašas:
„vertimas iš Uetuvių kalbos"! Kaip lietuvio prestižas
pašoksta!
Vingra dėstė įsikarščiavęs. Jis buvo projekto
pagautas labiau už Girinį. Jam atrodė, kad, paėmus
gerą trasą, suplanuotas literatūrinis satebtas ne
sprogs savo guolyje, nesudegs kirsdamas,atmosferą,
sušvitęs virš 2emės kaip žvaigždė, kaip kometa.
„Jis dėl to toks entuziastingas", pagalvojo
Feliksas, „nes tuo projektu nori išstumti Lorą iš min
čių, iš pralaimėjimo kartėlio".
— Duokite siužetą, — šaltai tarė Girinis, — ant
siužeto ašies viskas laikosi, kaip Žemė ant savo ašies.
Sutariame dėl esmės, sutarkime dėl siužeto, kad būtų ir
čia sandora.
— Visų pirma taip, — kalbėjo Vingra, — ašis yra
pastraipa „vertimas iš betuvių kalbos". Tai etninės
misijos ašis. Dabar antra ašis, siužetas. Tu esi teisus,
siužetas yra galia. Tik siužetas priverčia skaityti ir
knygą pirkti. Tai bus knyga Amerikos masėms. Siuže
tas turi apeliuoti į mases.
— Ar knygai nekenks prierašas, tai vertimas? —
paklausė Feliksas.
— Argi Kafkai kenkė pastaba, kad vertimas? —
paklausė į klausimą Girinis.

— Tai ne į temą, — nekantriai nutraukė Vingra.
— Esame sumanymo novatoriai.
Girinis raivėsi minkštasuolyje, kaip karalius
plačiame soste.
— Amerikiečiui duok saikinga atseikėjęs cinizmo
ir neutralumo, — skaitė savo mintis Girinis. — Duok
jam desperacijų ir vilčių. Vaizduokis plačiausiąją
auditoriją ir duok kiekvienam po grūdelį. Vienam
reikia kraujo, kitam reikia rojaus debesų. Cha cha!
Visa tokia mišrainė per maždaug tris šimtus puslapių.
— Ir pliekimo, nes jie mazochistai, — įterpė
Vingra.
Feliksui patiko Girinio kalbėjimo būdas. Vyras
kalbėjo paslaptingai, išpuoliais, vertindamas reikš
mingą pauzę. Jis pasakojo jiems apie receptą, apie
kulinarijos slaptybes, kurios iki šiol buvo slapstomos
literatūrinėje virtuvėje.
Kada Girinis sustojo kalbėjęs kvapui atgauti,
Vingra džiugiai suriko:
— Amen! Brolau, tu stovėsi įvykio centre ir tavo
fizionomija tinka jų žurnalams. Gera, įtikinanti fizio
nomija, įspūdingesnė už Kapotės bespalviškumą. A š
tavimi pasitikiu. Ir kiti, kas rems, pasitikės. Et tutti
ąuanti pasitikės. Tai bus mūsų kartos istoriškas
nuopelnas. Skirtinga karta, skirtinga veiklos
taktika...
Jų svarstybose pradėjo skambėti patosas.
Dubonnetas sruvo į taures. Projekto detalės nebe
traukė jų dėmesio. Viešpatavo didinga visuma, kaip
viduramžinė katedra viduramžinėje miesto aikštėje.
Detalių aptarimas dvelkė kasdienybės blusinėjimais.
Viešpatavo katedra, o aikštės namai grimzdo žemėn.
Vingra ir Feliksas palydėjo pusgirtį Girinį iki jo
automobilio. Automobilis buvo didelis, platus kaip
laivas. Girinis griausmingai įkūrė motorą ir kriok
damas benzino sprogimu iš vietos šuoliu pajudino

automobilį. Vingra ir Feliksas pamojavo geros
kelionės.
— Užkeiktas šnekutis, — šyptelėjo Vingra. —
Gabus. Gudrus. Mergišius. Visos gero hterato kvaiifikacijos. Prieš tau ateinant, kalbėjomės apie moteris.
Gerai žino mano istoriją, bet man giria moteris. Kalba
apie jas mediciniškos diagnostikos būdu. Esą, tai
atskira žmonijos specija.
— Kaip gi stovi tavo
istorija? — Feliksas pagavo progą paklausti.
— Ji dabar nebe mano, ji advokatų istorija, — su
pakaruoklio humoru atsakė Vingra.
— Kokia savijauta? — Feliksas buvo atkaklus.
— Standartinė, kaip kortomis prasilošus.
Stebina, kad man teko perkentėti tokią avantiūrą?Kodėl būtent man?
— Amerikoje skyrybos yra paradinės durys į
naują santuoką, — šyptelėjo Feliksas. — Ar mano
nuomonė gali ką nors reikšti, nežinau. Nuomonė tokia:
tiktai per lytinę meilę eina į psichiškai pilnesnę
santuoką. Ar taip?
— Teorija, brolau. Sumegzti santuoką aišku,
gundo lytinis patogumas. Dviguba lova — simbolis.
Bet labai reikalinga... moterį pamilti. Saldaus apsižavėjimo, matau, neužtenka. Išvaizdos, brolau,
neužtenka. Visokių pikantiškų apgamėbų kultas
nepatvarus. Reikia apetito mylėti kažin kokį abstrak
tišką reiškinį, reikia mylėti nuomonę, kurią sukursi
apie savo partnerę. Kitaip... ir viskas nueina vėjais.
— Tu turi galvoj lytinį apetitą? — paklausė
Feliksas.
Cia jis jautėsi esąs žinovas. Toks sveikas apetitas
veikia jį suėjus su Vilbėną. Vilbėną naujovė ir apeti
tas naujoviškas, įmantrių formų. Tokį apetitą jis
prarado Elvyros Estrados nuotykyje. Dabar Elvyra
Estrada standartas. Jam pasirodė, kad Vingra nėra
atviras.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, pirmadienis, 1961 m. rugpjūčio mėn. 3 d.

Talentų vakare ateitininkų moksleivių stovykloje vienas bando komišką
Nuotr. Algio Sodonio

kun. prof. dr. V. Bartuška ir
tapo Juozo Daumanto šaulių
kuopos kapelionu.
Šiuo metu po operacijos
sveiksta šauliai: Justas Naujo
METINĖ SAULIŲ
kas, Petras Sakas, savanoris
GEGU2INĖ
kūrėjas grandinis Jonas
Čekanauskas ir savanoris
Juozo Daumanto Saulių
kūrėjas eilinis Mykolas
kuopa Los Angeles CaliforBarauskas. Mes linkime vi
nijoje š.m. rugpjūčio 16 d.
siems greitai pasveikti. Naujai
rengia savo tradicinę metinę
įstojusius šaulius sveikinu
gegužinę Santa Monikoje, prie
valdybos ir visos kuopos vardu,
pat Pacinko, gražioje Emili
linkėdamas dar aukščiau iškel
jaus ir Julijos Sinkių reziden
ti šaulių šūkį „Viskas tau,
cijoje, 233 Margarita Ave.
Lietuva, tėvyne!"
Paprastai ši gegužinė būna
Juozas Ruokis,
labai gausi. Iš plačių Los
Kuopos pirm.
Angeles apylinkių ir kitų mies
tų suvažiuoja dabartiniai ir
buvę šauliai bei jų svečiai
palmių pavėsyje maloniai
Jei kas lauko sargyboj pastatytas
pabendrauti, gamtoje praleisti ar nuo pilies sienos be etmono leidi
sekmadienio popietės.
mo su priešu kalbasi, ir šitai gali

MOSU KOLONIJOSE
dybinio gyvenimo sukaktį. Vik
toras yra ilgametis Racine Altos
skyriaus pirmininkas. Jų duktė
ĮVYKIAI IR ŽMONES
Rima aktyviai dalyvauja lietuviš
Vasarą kultūrinio ir visuomeni koje veikloje ir yra JAV LB Ta
nio gyvenimo upelis kiek išsenka, rybos narė.
bet vistiek nesulaikomai čiurleViktorija Danutė Kleinotaitė
laiko
tėkmėje,
atnešdamas
i ir Stephen Prochaska liepos 18
na
d. šv. Kazimiero bažnyčioje pri
didesnių bei mažesniu įvykių.
Antai. Muzikas Juozas Grims- ėmė moterystės sakramentą. Per
kis birželio mėn pabaigoje, su jungtuvių pamaldas giedojo šv.
laukęs 62 metų, pasitraukė į Kazimiero parapijos choras ir
pensiją. Juozas vadovauja šv. motery duetai. Viktorija yra to
Kazimiero parapijos chorui ir choro akomponiatorė. Abu jau
Racine Motery kvartetui. Vado nieji šoka lietuviškus tautinius
vavo ir kitiems dainų sambū šokius. Steponas jau yra pramo
riams. Dabar žada paskirti dar kęs kalbėti lietuviškai ir ima lie
daugiau laiko giesmės ir dainos tuvių kalbos pamokas. Jaunieji
taip pat priklauso DLK Kęstučio
puoselėjimui
DLK Kęstučio šauliu kuopa šauliu kuopai.
atšventė kartu Jonines ir VladiRacine Lietuvių Moterų klu
nes. Vladiniu fundatorium buvo bas ruošia savo metinę gegužinę
šaulys Vladas Vilcinas.
prie Michigano ežero, Vinco Bag
Vytautas Jonas Paukštelis per dono sodyboje, Kenosha, Wis.
Jonines sulaukė 50 metų am Įvyks rugpiūčio mėn. 9 d. ir
žiaus. Liepos 4 d. toji sukaktis prasidės vidudienį. Klubo valdy
buvo paminėta giminiu ir drau ba kviečia visus dalyvauti ir tuogų tarpe. Vytautas, baigęs Mar- mi prisidėti prie šakotos klubo
<juette universitete ekonomiją, verkios. Kkbietės ruošia maisto
yra Kenoshos banko viceprezi parodas, talkina kitoms organi
dentas. Žmona Aurelija ne tik zacijoms ir šelpia į vargą pate
šeimininkauja, bet prieš keletą kusius lietuvius. Dabar pasiuntė
metų įdainavo 2 šokiu muzikos 4 pakietus vartotų drabužių
plokšteles. Abu augina tris duk Punsko lietuviams, kurie gana
teris. Vita jau studijuoja Parksi- graudžiai apibūdina savo eko
4e universitete, Kenosha, Wis., nominius trūkumus.
o Lina ir Tina Ona mokosi že
Rugpiūčio 3 d. Bagdono sody
mesnėse mokyklose. Vytautas boje įvyks Kenosha - Racine LB
buvo LB apylinkės pirmininku, apylinkės gegužinė, kurios taip
praveda jvairius tautinius minė pat prašome nepamiršti.
jimus bei talkina liet organizaci
Jurgis Milas
joms.
Lionginas ir Felicija Pliūros
liepos mėn. draugu tarpe atšven
tė 33-ju metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Abu veiklūs visuo
menininkai. Lionginas buvęs LB
Apylinkės pirmininku ir kitu or St, Petersburg, R a .
ganizacijų valdybų nariu, dabar
yra Racine Altos skyriaus atsto
Lietuvos Vyčių kuopos gegu
vu Altos Taryboje. Felicija il žės 29 d. narių susirinkimas iš
gametė Racine Lietuvių Moterų rinko į vyčių organizacijos sei
kktbo pirmininkė. Lietuviškoje mą šiuos atstovus: A. ir Z. Madvasioje išaugino vaikus ir juos žeikus, V. ir E. Augustus. Į sei
išmokslino. Duktė Bronė, far- mą, specialiu Centro valdybos
macistė, ištekėjusi už Juozo Mila kvietimu, vyksta J. Valauskas,
šiaus, jau augina savo šeimą. Sū kaip donatorius kambario Alkoje,
nus Romas, buhalteris, aktyvus skirto vyčių reikalams. Vienuoli
ateitininkas,
bendruomeninin- ka narių, pakeltų i trečią laipsni,
kas, tautinių šokių šokėjas ir šau gavo specialius diplomus už
lys.
veiklumą. Susirinkimas po 25
Viktoras ir Ona Kažemėkai- dol. paskyrė radijo valandėlei,
čtai liepos mėn. giminių ir drau seimo leidiniui ir stipendijų fon
gų tarpe atšventė 35-rių mėty ve dui.

Wis.

i

Lietuviai Kalifornijoje

būti liudininkų įrodyta, už

tokį

7 Drive-in Tellers
Op«n 6 doys a we#k

J. Daumanto šaulių kuopa
stambesne auka parėmė mūsų
jaunimą, organizuotai vyks
tantį į San Francisco. Šiemet
šaulių eiles papildė keli nauji
asmenys, taip pat yra persi
registravusių ir iš kitų kuopų,
net iš Kanados. I šaulius įstojo

S4th and So. Western Avenue
Utisfttrt- MII S«rtfe Wtt«tn M MIM

TELEVIZIJOS

LIK

SVEIKAS

VALOME
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Vietinių kortelių naudojimas yra
gražiu paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias visitines korteles.
Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją viaaia panašiais reikalais.
Busite patenkinti mfisų patarnavi
mu.

PLU M BlNG

ŠV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO
ANTRA LAIDA
-Illelds- PrsL lesta
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BUTŲ NUOMAVIMAS

Draudimas — Valdymas
kt plyteles. Glass blocks. Sinkos Namu pirkimas — Pardavimas

vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
savo pavardę ir telefoną.

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

SERAPINAS — 656-2960
»
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BELL R E A L T O R S
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J.
B A C E V I Č I U S
[vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
iŠ mūsų sandėlio.
6529 S. Kedzie A v e . — 778-2238
iiiiiiiiimiiiHMiiiimiiiiiiiiMminiiiyiiiH
COSMOS PABGELS EXPBESB
2501 W. SSth st^ Chieago, U. «M2t

instiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiii'.

PUHI DOVANA •VENCIU « ETTOMIS PROGOMIS

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU

Insurance — Income Tsx
Notary Public
2961 Weet 6Srd Street
TeL 436-7878

BUBNYS
•iukonis. Išleido GINTARAS,
Tel — RE 7-5168
filmų ir plokštelių gamyba, Hollywood, Csiifornis.
Kaina su persiuntimu $8.95
ItlHIIltMIirtlIMHUIIIIIIIIIMIIIlllUlinilHN
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 1,5k5 W. 63rd St.,
Licensed, Bonded, Insured
Chieago, 1L 60629
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
iiinmimiiMiiiiiimiimiiiiiiiiiHiHiiiiim ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir

SIUNTINIAI 1 UETUV4

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT
• M e M « a « s S M e « M s s « e n M S M « « e M ^ M e i i •*• m i i

TeL — 925-2737

ISNUOM. 4 kamb. butas 1-me aukite.
Vytautas Valantinas iy 2 vonios. Marąuette Parke ant 69th
Street. Skambint vakarais ir savaitga
lHHHimilllimillHIIUUIHIIIIUIIIIIUHHIH
liais telef. 77S-678S.
1 y , vonios. Marąuette Parke ant 69tfe

M OVI N G

Testamentas yra pratilko formato, iriitas įdėtais virteVertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka
"DRAUGO"

Išnuomojamas 4-rių kambarių butas
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir gerame rajone, antrame aukšte, suau
* dimai ir pilna apdrauda.
gusiems asmenims be gyvuliukų. Yra
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei- šaldytuvas, plyta, krosnis ir kilimai.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
•Skambinti 254-S110
T e i s t — W A S-80M

Kaina— $8.00
niinoii gyventojai

DtMESIO

pridėti 80
pridėsite 25

ir sssssssssmst
).

IsfffSsBSssl
e*

ORIŪSAS
4548 Wtsl 68rd Stratt
Chteagt, llliMit 60621
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NAMŲ APŠILDYMAS
įstatau naujus pečius ir vandens Šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
pečius j gazinius.
ALSIN BANYS, Telef. 447-B8M
e : a a sas saaacaeesasa

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus
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LET THERE
BEUGHTi
M l G R A T l N G FROM THE
ARCTIC'S MIPNI6HT SUN
TO THE ANTARCTlC,THE
A R C T r C T E R N E N J O Y S MORE
HOURS O F DAYUGHT THAN ANY
OTHER CREATURE 2 4 H O U R 9 OF DAVL\&HT AT LEAST
8 M 0 H T H S OF THE YEAR.'

4259 S. Maplewood, tel. 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI,
GIMINIU UkTitUmai, pildomi
PILIETYBES PRAiTMAI tr
kitokie blankai.
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A. V I L I M A S
M OV ING

Wiih Liberty & Jusfice
Amerikiečių premijuota PAU
LIAUS LEONO knyga, kurio
je atvirai ir drąsiai nagrinėja
iio krašto negeroves bei pavo
jas ir tiesia kelius į saugu visu
gerbūvį

Knyga gaunama

A DREAM OF FREEDOM
ANDRĖS KUNG

- • -

Four decades of national survival
versus Russian imperialism in Eatonia, Latvta and Lithuania.
1840-1980
Published in 1980 by Boreas Publishing House, Cariff, Great Britain.
Hard Cover, 272 pages.

Autorius yra estų kilmes, gimęs
1945 m. Švedijoje. Jis yra parašęs 24
knygas Švedų kalboje, kurios daugu
moje yra išverstos j anglų, vokiečių,
Tei. 376- 1882 arba 576-5996 japonų, latvių, norvegų,, suomių ir \
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiniiiiii kitas kalbas.

Apdraustas perkraustymas
įvairių atstumų

Kaina su persiuntimu $18.80.

to% — ao% — 30%

SO INTO THE
BUILPING BUSINESS f
YOU START BY JOININ& THE
PMROLL SAV/N6S PLAN WH£R£
AN AMOUNT/S
SETAS/PE/ROM
YOUR PAYCHECK TO BUY U. S,
SAVINOS
BONOS
THEty LlTTLE
BV LlTTLE YOUARBBUILPIN&
A
NEŠT E&G.
SO...8EC0MEA
BUILPER ANP ENdOY THE GROWIM&
SECURfTV O f KNOWING> THAT
THE "STRUCTURE" WIU ENP UP
AS A VVELCOME
BANKROLL.

• • •

v

oi apdrauda ano
buto

FRANK
IĄĮ

7,

TOU GAN THEORETlGALLy THROVV
A SHOT F A K T H C R IF YOU JOSG IT
TO THE W E S T ! TUAT'S BEČAU&E
OF THE EARTH'S ROTATION !

3208VŽ! West SSth Street
Telef. OA 4-8654

B

ipl

VA

UZsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. sSrd Street,
Chieago, IL S0S2S
Illinois gyventojai dar prideda $1.05
valstijos mokesčio.
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SURESHOTį

ZAP0LIS

DENGIAME IR TAISOME
VISU RCŠIU STOGUS
Už savo darbą garantuojame
ir esame apdrausti.
Skambinkite —
ARVYDUI KD3LAI
Tel.: 434-9655 arba 737-1717

lt

LITNUANIAN PIOREEft

By
Ths lifs, Struggles and Tragk
dssth of Ber. — s j j Isbrst,
1860-1915.

tmmniimiiHnniiiiiiiiiniiiiiiiiinumtrti Published by Ftanciscsn Press,
Apsimoka

skelbus

dien. DRAUGE., Brooklyn, New Tork 1980

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
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M. A. i I M K U $
INCOME T A X SERVICE
NOTART PUBLIC

siems prieinamos
W

įį-L-e-n

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
Kaina Įdėtais viršeliais SSJfi,
Ckica. m. S0S32, tel. 527*980
afįeMssssl — $S£6.

Opsn Frtday arssiaga, 5 P. M. to 8 P. M.

MARQUETTE NATIONAL BANK

RADIO SĖDUOS VALANDOS
Viaos programos i i vTOPA
lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki
assrtsmento perduodama nuo 4 vaL
sOSCELLAlfBOlJS
BB AL 1 8 1 A T I
S.p. iki 4:30 ved. p.p. per tą pačią
«0U. Šeštadieniais ir sftkmsriieritaii iiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii 73-eia ir Rlchmood — 6 kamb. (3 mie
tso 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
gami) mūr. Garažas. Garo lildymas.
N s f . 4S4-M1S
Didelis ir gražus kiemas. $48,000.
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 72-ra ir Washteaaw — 5 kamb. (2 mie
M M AM
Stsrso ir Oro Vėsintuvai.
t l f l t 8. MAFLEirOOD A V E .
gami) mūr. 2 mas. garažas. $51,500.
Pardavimas ir Taisymas.
CUOAGO. DLL.
O-ra ir Aitealan. 4-rių butų mūr.
M I G L I N A S TV
$10.000 pajamų. Kaina $75,000.
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII> 2346 W. 60 S t , tai 776-1486 55-ta ir Kedzie — 5-kių butų mūr. su
MUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIUUIIIII garažu. Pajamų $16,000. Savininko
paskola už 12%.
Raiaa URBANIENE atlieka
Marųuette Parko apyL — Liuksusinis
12-kos butų. Pajamų viri $35,000. Sa
pramogines dainas, kurias su
vininko paskola rimtam pirkėjui.
KHJMUS m BALDUS
kūrė kompozitorius B. GORPlauname Ir vaškuojame
BULSRTS.
SIMAITIS REALTY
visa. rosiu grindis.
Garso režisorius Paulius Ja-

Juozo Daumanto šaulių
nusikaltimą turi būti baudžiamas
kuopa veiklą plečia. Šiemet
mirtimi.
stambesnėmis
aukomis
parėmė Los Angeles garbės
( B Didžiosios Lietuvos
šaulio rašytojo Jurgio GliauKunigaikštystės kareivių artikulų)
dos leidžiamą knygą „Agoni
ja", užsisakė rašytojo Anatoliaus Kairio „Po Damoklo
KUR T A S ŠALTINĖLIS
kardu" antros dalies keliolika
ir
Gbijsta* įdainavo 27 popuMsriąsisa
knygų. Garbės šaulys K.
aarosaauota* liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų palyda.
Karuža išplatino apie 50
TaVsrto dr. Jokūbas Stekas, Lietuvos atsiminimų radijo programos
egzempliorių Jono Kreivėno
vedėjas, gyv. Watchung. N. J.
„Mirties lageriuose ir tremty
Dviejų pkkiteHų sJbumas su persiuntimu kainuoja $14.16. m. gyv.
70 c valstijos mekssBs.
je", taip pat surado kelis rėmė
Užsakymus siųsti:
jus, kurie po penkiasdešimt
DRAUGAS, 4545 W. tsn> sc, Chieago, 0L
dolerių parėmė tos knygos išlei
y
dimą.

LIETUVIAI
FLORIDOJE
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CLASSIFIED ADS

SOPMIE BARČUS

Kaina su persiuntimu S6J6.
(Jlsakymus siusti:
DRAVOAS, m5 W. €9rd SU
Chieago, Iū. 60699
ilIlIlUIIUIIIMIIIMIIIIUIlIMlIlMMIltHIUlliti

matyt, tikėtasi sumegzti ryšį su ir t t. Įvairiuose renginiuose, iš paprotys yra kilęs iš pastangų su DRAUGAS, pirmadienis, 1961 m. rugpjūčio mėn. 3 d.
naujos giminės dievais. O šlaks lydint jaunuosius ir juos sutin klaidinti, apgauti antgamtines
tymas tokiu vandeniu turėjo ma kant, būdavo šaudoma iš muš būtybes. XIX a. pabaigoje nuota
kietų. Taip būdavo stengiamasi kos slėpimas virto vestuvininkų
ginę
reikšmę.
JONAS MIŠKINIS
Pažymėtina, kad daugelio ant- atbaidyti piktąsias dvasias. Gul pramoga. Kviesliams iš vyro pu
A. f A. STASIUI GASNERIUI
Labai seniai tyrinėtojų nusta vo papročiu "plaukų pakirpimo' gamtinių jėgų baimė daug šimt- dant ir žadinant jaunuosius, pik sės atvykus parsivežti marčios, ar
mirus,
tyta, kad vestuvės priklauso se tėvai". Jaunosios plaukų kuokš-1 mečių formavo apsauginės ma tąsias dvasias irgi reikėdavo bai timieji slėpdavo nuotaką, o vie
toj
jos
stengdavosi
įduoti
senutę
jo žmoną sesę ALDONĄ GASNERIENĘ ir visą šei
niausiems lietuviy liaudies kultū telius perkišdavo per žiedą ir pa-1 gijos veiksmus ir priemones. Ypa- dyti triukšmu. Pavyzdžiui, Rasei
ar
paauglę
mergaitę,
girdami
ją
nių
apylinkėse
vestuvininkai
prie
degindavo
žvake.
Po
to
visi
ratu
tingai
pavojingu
buvo
laikomas
mą bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
ros reiškiniams. Vestuvinėse apei
gose gan gausu socialinių, teisi apeidavo apie jaunąją (nuotaką) tas vestuvių laikotarpis, kai nuo klėties, kur gulėdavo jaunieji, ir tvirtindami, kad ji esanti mar
liūdime.
(Bus daugiau)
nių, meniniu papročiu, susijusiu Panašių apeigų liekanos randa- taka jau būdavo atsiskyrusi nuo taisydavo "malūną" iš vežimo ti.
AUŠROS VARTŲ TUNTO
su religiniu kultu ir ritualu. Juos mos XIX a. antroje pusėje ir XX savo gimtųjų namų ir dievų, bet rato, arba ant stogo užkeldavo
SESĖS IR VADU A
TAI BENT DRAUSME!
nuo žilos senovės formavo socia a. pradžioje. Be to, buvo papro-' dar nepatekusi į kitų dievų glo- mintuvus ir jais, neva, mindavo
linus. Prie durų pliauškėdavo bo
Kas iš pėstininkų sargyboj savo
linės, ekonominės, kultūrinės lie tys statyti prieš nuotaką šiaudų bą.
tagais,
kiti
pūsdavo
ragą.
Rytų
vietos nelaiko ar dėl kokio savo rei
tuvių gyvenimo sąlygos, kurios kūlį, jai išvykstam iš namų ir ją | Nuo senovės lietuvių paproistorijos eigoje pamažu keitė ir sutinkant vyro šeimoje. Daug kur} čiuose vyrauja: grūdai, duona, Lietuvoje yra žinomas paprotys kalo pasišalina, arba rikiuotėn ne
vestuvių apeigų reikšmę. Taigi Lietuvoje per vestuves šiaudų kū- druska, tinklas, o aštrūs daiktai "kulti" jaunavedžius, t. y. barš stoja, arba sargyboj užmiega, arba
šiandieniniam gyvenime, vyks lys būdavo parėdomas su vaini- į buvo laikomi patikimomis apsau- kinti pagaliais, žarstekliais, kep savo pareigą vykdo atsainiai ir tin
tant tradicinio palikimo atran ku, prijuoste, palaidine. Nuotaka, gos priemonėmis. Jų pirmykštė tuvėmis. Anykštėnai taip aiškina giai, bet kaip, tai sargybos viršinin
kai, itin aktualu išaiškinti ir pir išvykdama į jungtuves, eidavo prasmė kai kuriose vietovėse iš jaunųjų "kūlimą": kad javai ge kui tokį leidžiama nieko nelaukus
rai derėtų, kad vaikų būtų...
užmušti, o jei etmonui pristatytas
mykštę lietuviškų vestuvių papro prie jo, lendavosi ir raudodama liko nepakitusi iki XX amžiaus
čiu reikšmę, ju kilmės priežastis kreipdavosi į jį, prašydama pa pradžios. Pietryčių Lietuvoje jau
Retai kur dar buvo paprotys bus, tai tegu būna baudžiamas gar
ir išlikusiųjų papročiu šiuolaiki galbos jos naujame gyvenime. nieji, važiuodami į jungtuves, ap per vestuves slėpti nuotaką, šis bės atėmimu ir mirtimi
nę prasmę.
Kitur, marčią pasitinkant, kiemo sisaugojimui nuo burtų, į batus
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Istorija byloja, kad apkrikšti viduryje būdavo statomas šiau pildavo grūdų. Tuo pačiu tikslu
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D
jus Lietuva buvo skatinama lai dų kūlys, ant kurio nuotaka mes kai kuriuose Pietryčių apylinkėse
Mylimai motinai
jaunieji
važiuodami
prieš
jung
davo
duonos
kepalėlį,
o
svočią
kytis bažnytinių šeimos sudary
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
mo apeigų. Oficialiai religija net perrišdavo juosta. Po to aplink tuves apsijuosdavo tam tikru tink
lu.
Važiuodami
bažnyčion,
apsi
draudė pagoniškus papročius, ta kūlį, visi dalyviai šokdavo ir links
4330-34 So. California A v e n u e
čiau vestuvėse dar ilgą laiką vy mai dainuodavo. Kitur gi pirmą saugojimui pasiimdavo duonos ir
| Lietuvoje mirus, jos dukrą dr. JULIJĄ SMILGIENĘ
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
ravo gyvi priešistorinės kilmės sa jį šokį su marčia šokdavo piršlys, druskos, o i drabužius kryžmai
įsisekdavo
adatų.
Kitos
nuotakos
ir jos ŠEIMĄ, nuoširdžiai užjaučia
kraliniai momentai. Apie lietuvių po šokio jaunamartė piršliui duo
4605-07 South Hermitage A v e n u e
nuo
reagavimo
gindavosi
bumon
davo
drobės
stuomenį,
o
ant
šiau
nenorą skirtis su socialiniais pap
ALEKSANDRA
IR
EUGENIJUS
Telefonas — YArds 7-174 1-2
įsidėtu česnako gabalėliu. Pirš
ročiais, galima spręsti iš senes dų kūlio dėdavo rankšluostį.
LIKANDERIAI
lys,
išvežant
marčią,
vežime
po
Nuotakos įvedimas į vyro gimi
niu rašytinių Šaltiniu, taip pat ir
iš praėjusio XIX šimtmečio pa nę buvo susijęs su apeigomis, su sėdyne įsidėdavo kirvį, pjūklą —
artinančiomis ją su vyro namų kliūtims kelyje nugalėti. Įvairių
iiiiiiitiiiiiiuiitiiiniimiiiiiuiiiiiii
dievybėmis. Tai daroma siekiant metalinių daiktų žvangėjimas taip
pat
turėjęs
atbaidyti
piktąsias
dva
Moters atsiskyrimas
palenkti į savo pusę namų židi
DR. ANTANAS KUČAS
šias. Todėl visoje Lietuvoje ves
nio
dvasias,
būti
jų
globojamai
ir
Atrodo, jog vedybų esmė pir
tuvininkai
važiuodavo triukš S
ARKIV. JURGIS MATULAITIS
miausiai buvo sudaryti moters pačiai tapti namų židinio saugo
mingai — su skambalais, žvanatsiskyrimą nuo gimtųjų namų ir toja; tai anuomet buvo labai svar
galais. Triukšmą keldavo pliauš
MATULEVIČIUS
savųjų dievu. Tačiau nutraukti bu.
Laidotuvių Direktoriai
kindami
botagais,
švilpaudami
Be to, marčią prie kaimo ribos
ryšį su giminėmis ir dievais, išsi
Gyvosios krikščionybės apaštalas
6845 SOUTH YVESTERN AVE.
žadėti jų buvo netgi pavojinga. pasitikdavo kas nors iš vyro šei iiiiiiiiiiiiiaiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiii
Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAlfORC
Todėl vestuvių svarbiausiu mo mos su degančiu deglu ir kreip
Tel. 737-8600
mentu buvo slaptas nuotakos iš davosi į ją sakydamas: "Štai šven
Tai geriausia knyga, kokia, iki šiol boro išleista, apie j
vežimas, kitaip tariant, jos pavo ta ugnis,- kaip- tavo tėvo namuo9837 SOUTH KEDZIE AVE.
s
Dievo
Tarno aridvyakupo gyvenimą, pastoracine ir vienus- i
.
Seniausia
Lietuvių
Radlc
programa
v
gimas. Pažymėtina, kad nuotakų se. Ten globojai židinį, taip ir čia
•
Tel. 422-2000
j Naajo j A^HJOJ a S t o t i e s WLYN, | lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikšgrobimas buvo Lietuvoje dar
1360 banga, veikia sekmadieniai! nuo " čionybę. J o palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos
globosi".
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
XVI amžiuje. Tuo remdamiesi
Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti
Siekiant palenkti į save vyro dama vėliausių, pasaulinių žinių san
vestuvių papročių tyrėnėtojai tei
namų dievus, jiems būdavo auko trauką ir komentarai, muzika, dainos . šr. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti.
John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans
gia, kad senovėje egzistavo vog
jamos aukos. Be aukų vėliau nuo- Ir Magdutes pasaka. Šią programą |
Veikslas
yra
002
psL,
didelio
formato,
kietais
viršeliais,
tinės vestuvės.
'taka — marti negalėdavo įženg- veda Steponas ir Valentina Minkai.
Patriarchgliniai santykiai for-Įti į vyro-namus. Pavyzdžiui, bu Biznio reikalais kreiptis J Baltic Fto- |
Kaina so persiuntimu $19.50. Užsakymus siusti:
|
mavo sudėtingas santuokos apei vo paprotys pro kiemo vaitus ne rista — gilių bei dovanų krautuve,
E. Broadvray, So. Boston, Mase. E
DRAUGAS, 4545 W. €Srd SU Chieago, IL 606B9
1
gas. Vėliau susiformavo ir pirš įleisti atvykusios marčios, kol ji 502
02127. Telefonas 368-0489. Ten pat
lybų apeiga, kurioje pagrindinis vartų sargams neduodavo vertin gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
vaidmuo priklausė piršliui. Jis gų dovanų (stuomenų, juostų, site didelj pasirinkimą lietuvišku kny.
įvairiomis priemonėmis stengda pirštinių ir kt.). Dzūkijoje marti n
vosi suklaidinti namų dievybes, o užrišdavo juostą ant vartų.
iiiMiMiiiiiimiiimiiitiuiiiiiiiiiiiiHiiiiiiM
Rytų ir Pietryčių Lietuvoje
vėlesniais laikais — piktąsias dva
šias. Atrodo, kad piršlys slėpė tik XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžio
ruosius savo apsilankymo tikslus. je jaunoji dovaną — juostą,
Juk neatsitiktinai dar ir XIX am rankšluostį ar stuomenį — dė
žiaus antroje pusėje bei XX a. davo ant krosnies. Atvykusi mar
pradžioje piršliai nesisakydavo ti kai kur rasdavo ant krosnies
ko atvykę, apsimesdavo medžio sėdinti vyro giminaitį, kuriam ir
tojais, pirkliais arba ieškodavo gi turėdavo duoti dovaną Kitur
paklydusios avelės, žąselės ir pan. jaunamartė prie krosnies dėdavo
Vadinasi, patriarchalinėje šei visiems vyro Šeimos nariams do
moje formavosi apeigos, išreiš vanų. O Dainavos sostinėje —
L
kiančios ištekančios moters at Merkinėje ant krosnies būdavo
sodinamas
žvalus
berniukas,
ku
1
ir dabar - kapsėtai
siskyrimą nuo savo šeimos ir na
3.
riam
marti
duodavo
labai
gražią
mų dievų, jos įvedimą į svetimos
4. Vodyt^i
šeimos sudėtį ir perėjimą į kitos juostą.
I.
a
giminės dievų globą. Vienas reikš Tose vietose, kur kaimai nebu
mingiausių momentų, išlydint vo išskirstyti į vienkiemius, jau
nuotaką, buvo apeiginis jos atsis namartė, pirmą kartą eidama į
IO
veikinimas su židinio dievybėmis. pirtį, nešdavo dovaną pirtininkui
Istorikas mėgėjas Jr. M. nurodo, — savo keptos duonos mažą ke
I
kad sūduvių nuotaka, prieš ište palėlį. Kitose apylinkėse jauna
n
1.
1.
kėdama ir atsisveikindama su martė duodavo dovanų stuomenį,
1
1
namų židiniu, būdavo apie jį ap arba juosta perrišdavo beržinę
3. Arytatu — 1
vedama. Ji su ugnies dievybe vantą.
4. Vatas prairsi t
atsisveikindavo raudodama, va
5. "
I. Natine
žodžiu, visuose paminėtuose
ITat
t. Ar
dindavo ją "mano miela šventa papročiuose, nors jau dabar smar
panike".
kiai pakitusiuose, o jau kitur vi
Židiniui tapus pirkios kampe sai išnykusiuose, galima įžiūrėti
stovinčia krosnimi, nuotaka buvo senojo namų kulto liekanas.
vedama aplink stalą. Numatyta, Tačiau anuomet nuotaka, pa
kad analogiškai buvo daroma at tekusi į vyro giminę, turėdavo
vykus nuotakai į vyro namus. įtikti dar ir vandens dievybėms.
Nuotakos vedimas aplink stalą Šių apeigų liekanų aptinkama
buvo Lietuvoje plačiai paplitęs. Lietuvoje iki šio šimtmečio vidu
Pvz., Vilniaus krašte, išlydint rio. Pavyzdžiui, Dzūkijoje mar
nuotaiką į jungtuves, maršalka ti apjuosdavo juosta šulinį arba
vesdavo abu jaunuosius ir visą pa prie jo dėdavo juostą. Su vandens
lydą tris kartus aplink stalą ir tris ir jo dievybių kultu tikriausiai
kartus prašydavo, kad Dievas bus susijusios ir nuotakos prausi
juos laimintų. Shio atveju turėjo mosi apeigos. Daugeliui čia žino
kažkokios maginės reikšmės (tri- mas paprotys pirmąjį rytą pa
kartinis veiksmas, maginis ratas). duoti marčiai dubenį su vande
Ilgiausiai šis paprotys išliko dzū niu nusiprausti. Vandenį su du
kų kraite.
beniu atneša viena namiškių mo
Vilniaus krašte buvo paprotys terų. Tai, kuri atnešė vandenį,
fisos Bot plokštelis po $6.00. tamiBOt:
— nuotakos kasų išpynimo ir pa jaunamartė dovanoja savo audi
kirpimo apeigos. Nuotaką sodin mo rankšluostį, arba įdeda į van
D R A U G A S
davo ant apversto duonkubilio denį pinigų. Tai senovėje turėjo
reikšti
nuoširdžią
padėką.
Kai
dugno, jai išpindavo kasas, tada
4545 W# 63txl S*X, Chiojęo, HL 60629
paeiliui visi šeimos nariai — mo kur į vyro namus atvykusiai mar
• Uksakaat prldstf 10 e. ef Mrtvtseą plokštate •MBIIIIIHSMI
tina, tėvas, sesrys, tetos tris kar čiai būdavo nuplaunamos kojos
apšlakstomi
tus šepečiu perbraukdavo per ir tuo vandeniu
9% mokesfiu. Uieekymui i Kanadą reikia pridėti po 1.75
plaukus. Po to šepetį numesda žmonės, gyvuliai, daiktai, čia ga
vo ant krosnies. Pasak istoriko T. lima įžiūrėti dvejopą vandens
Narbuto, kad k^ kur Vilniuje bu- reikšme. Apeiginiu planavimu,

VESTUVIŲ PAPROČIAI DZŪKIJOJE

EUDEIKIS

A, + A.
LIUDVIKAI BUTKIENEI

Mažeika & Evans

I

UDUOnOGMMA

I

I

PerskaUę Drauge duokite jį kitienis pasiskaityti.

LINKSMOS DAINOS IR ŠOKIAI

kur ji įteikė D Britanijo* Itetu-Į
vh| vestuvinę dovaną Princo
sužadėtinei
X ©r. Jonas Reinys, dirbąs
kaip gydytojas specialistas Vak.
— Aktorius Vitalis Žukaus
Vokietijoje, buvo atvykęs atos
kas liepos 5 d. dalyvavo lietu
togų ir aplankyti savo tėvų dr.
viškose pamaldose §v. Elzbietos
LENKĖ KANMDlAT£ |
Jono ir Bernadetos Reinių bei
bažnyčioje Coventry, o po to vie
ŠVENTUOSIUS
savo seserų Grasildos ir Vitos.
tos klube atliko programą.
Kardinolo Cody sudarytas tri
Jis taip pat aplankė ir savo pa
— Birželio 13 d. Gloucesterio
žįstamus, gyvenančius Chicagoir Stroudo DELS skyr. surengė bunolas užbaigė ruošti kandida
je ar apylinkėse. Dr. J. Reinys
trėmimų minėjimą, kuris įvyko tės į šventuosius motinos Mari
X Prof. dr. Vytautas Vardys
kartu su savo tėvu aplankė
ukrainiečių klube. Minėjimą jos Teresės Dudzik dokumen
su šeima buvo atvykęs iš Nor'Draugo" redakciją ir pasikal
pradėjo J. Vilimas ir trumpai tus ir juos nusiuntė į Romą. Ji
man, Okla., j Chicagą aplankyti
bėjo apie dabartinį gyvenimą
priminė mūsų tautos skaudžiau pirmoji tokia kandidatė iš Chisavo artimųjų ir tuoj išvyko į
Vokietijoje.
sius įvykius. Dalyviai susikau eagos nuo tada, kai motina CaKennebunkportą, Me., lietuvių
pimo minute pagerbė žuvusius brini buvo paskelbta šventąja
pranciškonų vasarvietėje pra
X Vyt Mažeika i i Iowa bulaisvės kovotojus ir Sibiro trem 1946 m. Josephine Dudzik gimė
leisti poilsio dienas. Šeima liks I vo atvykęs į Chicagą aplankyti
Lenkijos
dalyje
tyje mirusius tautiečius. Pas prūsiškoje
ten ilgiau atostogose, o prof., savo sūnaus ir kitų artimųjų.
kaitai pakvietė A. Valentą. 1860 m. ir emigravo į JAV, kur
Vardys skris j Europos Lietu- ' Ta proga aplankė savo draugus
Nors kas metai išgirstame pas įkūrė Kunegundos seselių vie
vių studijų savaitę Paryžiuje, j "Drauge", pasikalbėjo apie įvaipasivadinusią
kaitų šia tema, tačiau prelegen nuoliją, dabar
kur jis skaitys paskaitą. Grįžęs j rius spaudos darbus ir apžiūrėjo
"Franciscan
Sisters
of Chicago".
tas sugebėjo savo kalba sudo
dar žada kartu su šeima pail-1 naujas mašinas. Vytautas Maminti visus. Tą patį pakartojo
D£2fiS DOLERIAMS
sėti prie Atlanto.
Į žeika spaustuvių reikaluose turi
ir
jo
žmona
Lilija
angliškai.
didelę patirtį, nes yra dirbęs
Chicagos finansų komitetas
X Redaktorius Jonas šoliu— liepos 1S d. L K. V. S-gos
I
ir
vadovavęs
spaudos
darbui
nusprendė,
kad už 250,000 dol.
išvyko vienai savaitei atos
"Ramoves" Manchesterio sky
!
daugelį
metų.
reikia nupirkti 80 specialių dė
Nuotr. J. Urbono
Kristina ir Regina Butkūnaitės dainuoja tragiškųjų birželio įvykių minėjir/ie, E>etraite.
togų. Darbe vėl bus rugpiūčio
rius surengė M. lietuvių klube
žių
su įtaisais, kurių dėka au
10 d.
xjuzė Daužvardienė, LietuDariaus ir Girėno minėjimą į
tobusų
keleivių įmetami dolerių
kurį atsilankė daug vietos ir
X Prof. dr. Arvydas Vanagu- v o s gen\ konsulė, Pasaulio liebanknotai
galės būti lengviau
apylinkės žmonių.
Minėjimą
nas, vidaus ligų specialistas, Be- \tuvlu a r c h J T f Padovanojo daug
tvarkomi.
pravedė ramovėnų skyriaus
verly Shores surengtoje vasaros ! fer\u- nepriklausomoj Lietuvoj
pirm. K Murauskas. Paskaitą CHICAGOJE NUŠAUTA 551
šventėje buvo garbės svečias ir j teistu z u r n a l u v ^ikrascių.
.
po pietų padarė labai įdomų pra- l x Antano Iipsldo meno darsaite. Hamburge _ Vytautas Į į 1 ^ H - V a i n ^ ™ P ™ ^ M
Policija skelbia, kad Chicago
VOKIETIJOJE
AUSTRALIJOJE
nešimą apie vidaus ligas ir nau-' bu paroda vyksta "Community
Stančius su Kornelija Trojanai- ' Ramonas apie Danų u- Girėną je 1980 m. buvo nužudyti 863
jausius šios srities medicinos j Memmorial General" ligoninėje, — A. a. Viltas Kostas Ber— Betty Reldaitienė, gim. te ir Monika Navickaitė su G. padeklamavo savo kūrybos eilė žmonės, iš jų 551 nušautas, iš
pasiekimus.
Paskaita
buvo ! 5101 Willow Springs Rd Laj naitis staiga mirė birželio 13 d., Valnerytė, "Draugo" ilgametė Schulzu. Rugpiūčio 15 d. nu raštį. Minėjimas baigtas sugie- šių 396 nušauti rankiniais gink
kruopščiai paruošta, paįvairinta Grange, UI. Išstatyta 20 tapy-! širdies atakos ištiktas. Palai- skaitytoja ir prenumeratorė, matomos vestuvės stud. Mečio dant Lietuvos ihimną. Po mi lais.
skaidrėmis. Po jos vyko pa bos darbų. Paroda tęsis iki rug- ; dotas su releginėmis apeigomis 1951—1976 gyvenusi Chicagoje, Lando su stud. Ramune Eleono nėjimo pasižmonėjimas vyko
ATOMINIAM PAVOJUI
prie vaišių stalo ir klubo bare.
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dos paramai: Labai ačiū.
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i duktė, sj pavasarj baigė Loyolos 10 dol. dienraščio stiprinimui. kinimų iš Vokietijos, JAV, Len
_ Birželio trėmimams pami- j n e i r o j ^ m ^ k o i o n i j ą TikimaAdvokatas
kijos ir Lietuvos. Asmeniškai nėtt Londone buvo + rys rengi- s i į ^ -.volunge, važiuos ir į
X Juozas Jurkus, Rochester, j universitetą ir gavo bakalauro Dėkojame.
GINTARAS P. ČEPĖNAS
pasveikino miesto burmistras niai. Pirmiausia pabaltiečių de- pasaulio Lietuvių dienas 1983
N. Y., Liudą Klausienė. Chica- i laipsnius iš biologijos ir psichoX
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Sluzas,
Lithuanian
dr. Dahlmanns, apskrities vir- legacija apsilankė Užsienio r e i - » m e t a i s jAV-bėse.
go. 111., atsiuntė po o dol. aukų. | logijos sričių, šį rudenį tęs stuDarbo vai.: 9 v. r. iki 6 v. T.
atstovai,
dijas Illinois College of Podia- Cultural Council, Dayton, Ohio, į š i n i n k o r I j a n d r a t o
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kalų ministerijoj ir pasikalbėjo!
Šeitad. nuo 9 v. r. iki 12 • . d.
tric Medicine Chicagoje. Svei atsiuntė 431 dol. už parduotas Į k a t a l i k u p a r a p i j o g a t s t o v a s kun. su aukštu pareigūnu apie Pabal- Į
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ir pagal susitarimą.
X Gražina ir Jonas Stankū
! Maniera, S. J., pažinojęs U e - tijo tautų problemas. Po vizito) — Urugvajaus Lietuvių Knlkiname ir linkime daug sėkmės k n y g a s nai nuoširdžiai remia labdaros
., .
Tel. 776-5162 arba 776-5163
X Antanina ir Vincas Čepu-1 tuvos jėzuitus. Jubilijatės ad- buvo padėtas vainikas prie Ceno- j tūros draugijos pirmininkas Vyorganizacijas: Balfą ir Lietuvos P ^ m k t o j e srityje
2649 W. 6Srd Straet
kaičiai, Cleveland. Ohio, atsiun-i dresas: Betty Rėklaitis, Sūdė
dukterų draugiją ir Beverly
X Edis Razma nori padėkoti te 10 dol. auką lietuviškos spau- į tenstr. 24. 3550 Marburg, Ted. taph paminklo iš\'ežtųjų pager- tautas P. Dorelis siuntė PLB
Chicago, UI. 60629
bimui. Vainiką padėjo tautiniais valdybai Urugvajaus lietuvių
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rūbais pasipuošę R. Grupli jonai- j bendruomeninius solidarumo įna
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kinimą ->jo
kad tam
jam
x J. Palubinskas, Baltimore. — Dr. Povilas Reldaitfe, 20 tė ir F. Markevičius, lydimi lat šus ir informacijas apie jų veik
susirinkimus, jie nemokamai už- skirtas titulas "veiklus", bet jis
leidžia jaukias restorano patai- ; nesirūpina Ateitininkų namų ge-1 Md.. Povilas Karosas, New Bri- metų gyvenęs Marburge, Vokie vių jaunuolių, šis parengimas lą Stengiamasi palaikyti glau Advokatas JONAS GI1AITIS
pas, kurios yra papuoštos mūsų' gūžinės muzikine dalimi, o tik ; tain, Conn., Ignas Navickas, Le- tijoje (1961—1981), liepos mėn. įvyko birželio 12 d. Birželio 14 džius tarpusavio ryšius, jaunie
6247 So. Redzfe Avmne
dailininkų kūriniais. Jų gražia-' įstatys patefoną lauke ir ru-j m o n t, EI., Edv/ard Oberle, No- persikėlė i nuosavus namus 10 d. vyko bendros pabaltiečių ir ji "Rintukai" (tautinių šokių
Chicago, įmauto 66628
me sode vyks ir šios vasaros \ pinsis plokštelių dainos sklidi-' v'ato. Cal., V. Narkevičius, Dow klm. į pietus nuo Marburgo, ne kitų kviestų svečių pamaldos S t grupė) buvo nuvykę į Argen
Tei. — 7764709
mu ir kviečia jaunimą atvykti n ^rs Grove. EI Julius Nesavas toli Niedenvalgern geležinkelio Martin bažnyčioje. Birželio 15 tiną, planuojami suvažiavimai ir
lietuvių gegužinė.
J
Br. Paliulionis _ stoties. Persikraustymas buvo d., 6:30 vai. Parlamento rūmų kt. Iš Argentinos atvykusi lan Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
X Vkrtor J. Barkus, San Ga- į namų gegužinę, nors jų atva-J
Cicero, EI., visi užsisakė nau-1 būtinas, namų savininkas at salėje vyko didelio masto susi kėsi Argentinos Lietuvių Centro šeštad. 9 vai r. iki 1 vaL d
briel, Call.. užsisakė įvairių lei žiavimo jis neorganizuoja!
jausiu leidinių.
šaukė nuomos sutartį. Didelis rinkimas kviestiniams svečiams. į delegacija su Inkaru".
dinių už 101 dol. Dr. Joseph VyX A. Dumbra, Saginaw, Mich.,
X K. Varnas, SHdefl, Louisia- ir sunkus darbas buvo supa- Dalyvavo ir kalbėjo parlamento'
das Kennebunkport, Me., taipį Ona Starkus, Chicago, UI., J.
nariai ir 'kiti prezidiumo nariai.
pat užsisakė naujausių leidinių j petuška, Southington, Conn.. A. na. buvo atvykęs į Chicagą ir kavimas ir perkraustymas dr. Dalyvių buvo apie 300. šį svar
ta proga aplankė "Draugą" ir i Rėklaičio lituanistikos archyvo
už didesnę sumą.
Jau i š ė j o
Dumčius, Quincy, Mass.,
A. jsigijo įvairių leidinių
j (Litauen Archiv Rėklaitis — bų susirinkimą organizavo ir
x Donatas šuk*>Ks, New Buf- Juknevičius. Miami Beach, Fla.,
; LAR) pareikalavęs 7 savaites globojo European Liaison Group
IŠVEŽTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS
falo, Mich.. Alfonsas Smilgius.' S. Riekutė. Cicero. UI., Romu
ir visas atostogas. Df. R. at organizacija. Cia taip pat buvo
STALINO TERORAS 1940-1941
East Chicago. Ind., Marija Va-' aldas Grybauskas. Baltimore.
siprašo visų, kuriems laike šių lietuvių jaunimo. Buvo Lynes
; Md., A. Žukauskas, Sunny Hills,
sys, Philadelphia. Pa., pratęssavaičių negalėjo atsakyti į laiš redaktorius V. Puodžiūnas, V.
Sudarė LEONARDAS
KBRULIS
darni prenumeratas, atsiuntė po Fla., E. Eidienė, Des Plaines,
kus. Nebuvo galima motinos Juraitė, R. Gruplijonaitė ir C.
Įvadą
lietuvių,
anglų,
prancūzų
ir
vokiečių
kalbomis paraiė
EI., Ona Jusys. Worchester.
10 dol. aukų. Labai ačiū.
jubiliejui užbaigti straipsnio Butrimaitė.
DR. VYTAUTAS VARDYS, Oklahomos universiteto politinių mokslų
X J. Kaklauskas, Cleveland. Mass., užsisakė naujausių leidi
"Salcburgiečių atvykimas j Lie
profesorius.
— Anastazija TunošaHienė ir
Ohio. V. žmuidzinas, Rochester. nių, plokštelių ar medžio droži
tuvą ir jų sulietuvėjimo pra Aldona VeseSdene,
Igleido Pasaulio lietuvių archyvas. Finansavo Lietuvių Bendruo
tautinio j
menes JAV Krašto valdyba — Visuomeninių reikalų taryba.
džia" bei eilės kitų darbų. Ar meno dailininkės ir audėjos iš
N. Y., atsiuntė po 5 dol. aukų. nių.
SąraSas apima 19,285 vardus iŠ bendro 34,000 išvežtųjų per pir
chyvo iš 200 dėžių išpakavimas Šiaurės Amerikos, lankėsi Lon
Ačiū.
X Bronius Andriukaitis, Chi
muosius
1941 birželio 14 - 21 trėmimus. Tokio sąrašo iki Šiol neturėjom.
ir sustatymas naudojimui už done birželio mėn. pabaigoje. A.
Autorius žinias rinko iŠ visų prieinamų Šaltinių ir liudininkų
x BaJtic BkMRoms gėlių par- cago, EI., lietuviškų organizaci
ims dar ilgesnį laiką. Adresas: Tamošaitienė buvo paprašyta iš
daugiau negu 30 metų. Kiek yra žinoma, sąraSe nurodytas ir tolimes
rluotuvė rugpiūčio mėnesį už jų veikėjas, atvyko į "Draugą"
Dr. P. Rėklaitis, Kreuzweg 3, austi tautinius drabužius Brita
nis išvežtųjų ir jų Seimų likimas.
sidaro atostogoms. Visiems mū ir įsigijo naujausių leidinių už
3566 Weimar, Lahn, OT Nle- nijos sosto įpėdinio sužadėtinei
didesnę
sumą.
Knyga yra didelio formato, 10" x 8", kietais viršeliais,
sų klientams, pažįstamiems ir
520
puslapių.
Kaina su persiuntimu $£1.95.
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X Leonara RadviHpnė, Cicero.
denkopf),
Fed.
Rep.
of
Ger-'
dovaną. Birželio 22 d. Tamorų atostogų.
fpr.l BĮ., "Draugo"' parengimų komi
Užsakymus siųsti:
X Bridgeportn restoranai rei teto narė, gavo vertingų dovanų .,
Į šaitienė, lydima Gilmos Zinku
DRAUGAS, į5<,5 West 63rd Street,
V.
.
*
Soliunų iŠ L^monto muzikos kvartetas
kalinga virėja f kalbanti lietu
Chicago, fttinoia 60629
— liepos 11 d HnettenfeJdo vienės ir DBLS pirm. Zįgmo Ju
nilnois gyv. dar prideda $1.20 valstijos
viškai ar angliškai). Skambinti iš prekybininkų ir pažįstamų, ateitininjcų moksleivių stovykloje Dai- bažnyčioje vedė stud. Romas ro, buvo priimta Buckingham
'Drauge" gegužinės laimėji- į navoje.
Gražinaj telef. S26-276L (sk.) | mams
Nuotr. Algio Sodonto
Žaliukas su stud Jūrate Jurk- Palace karališkuose rūmuose,
i
DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m, rugpjūčio rato. 3 d.
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