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Fil mas apie popiežių
is tolimo krašto "

—Egiptas ir Izraelis tęs dery I I
bas dėl palestiniečių okupuotuo
se žemėse autonomijos. Šiais me
tais dar numatoma turėti penkis
susitikimus.
Šiomis dienomis rinktiniam sveį tvirtinimas pokario metais tamsu»— Šiaurės Airijos kalėjime ba čiam ir žurnalistam, jų tarpe ir sis stalininis laikotarpis iki naukuri
niekur
nebuvo
įregist(Tęsinys)
Į ga
do streiką nutraukė 33 dienas iš- Vatikano radijo atstovam* buvo j jų prošvaisčių aušros, kuri sužaSis Molotovo pasisakvmas liu,_ Į ruota ir iki rinkimų niekam neži
noma
badavęs 26 metų kalinys Bemaid pademonstruotas lenko režisie- i dina naujas viltis susilaukti tikdija, kad nacizmas, kaip pagrin- j
- Rinkimams buvo išstaty
Fox.
Prieš
rinkimus
riaus Krzysztof Zanussi ką tik i ros pagarbos žmogaus teisėm ir
dinė, gilioji ir per daugelį šimt-i ^ '^ Kandidatai
— Izraelio gynybos ministeris baigtas sukti filmas apie popie-, demokratinėm laisvėm.
Visus
mečiu nekintanti rusiškųjų impe rengiamuose mitinguose kalbėti
gen. Sharon planuoja panaikinti žiaus Karolio Wojtylos gyvenimą šiuos ašaromis, krauju ir heroizrialistų ideologija, iki 1917 m. Va- buvo leidžiama tik kompartijos
karinę administraciją Vakarinia — "Iš tolimo krašto — Jonas Pau j mu paženklintus istorinius įvysario revoliucijos buvusi Ivano i numatytiems asmenims. Be gra
me krante ir Gazos pakraštyje,5 dvasia
pasižymintis
kūrinys,
ku- ; kius
piškaiKarolis
pergyvena
rolėje
lius II-sis".
T a i jautria
poetine
Wojtylaveikėjo
filme betarŽiauriojo, Petro I, visų Aleksand žių žodžių apie prasidėjusi "lai
riame
Karolio
"VVojtylos
gyveni
būdamas
vaiku,
studentu,
darbi
perduodant
dalį
pareigų
arabų
minga
ir
gražų
gyvenimą"
buvo
rų ir Mikalojų credo, nuo 1917 m.
mo vaizdai, nuo vaikystės iki iš ninku, vėliau seminaristu, kuni
taryboms.
spalio sąmokslo tapo Lenino, Sta nemažai ir grasinimų bei gąsdini
rinkimo
popiežium, darniai pina- gu, vyskupu, kardinolu ligi išrin—
Britanijos
konservatorių
mų,
kad
kas
neisiąs
balsuoti
—
lino ir jų visų įpėdinių visos veik
si
su
pastarųjų
penkiasdešimties j kimo popiežium, sukėlusiu lenkų
partijoje atsirado opozicija prem
los pagrindinė gairė. Molotovas būsiąs liaudies priešas. Aikštėse
metų
Lenkijos
istorijos
įvykiais tautos ir viso katalikiškojo pasau
jerei Margaret Thatcher. Spauda
savo atvirame pasisakyme tik iš ir gatvėse ant stulpų buvo išlipin
rašo, kad apie trečdalis partijos Kai kurie filmo veikėjai yra isto lio džiaugsmą ir entuziazmą. Fil
ryškino daugiašimtmetės rusiš ti plakatai: "Kas nebalsuoja atstovų parlamente norėtų prem riniai asmenys, kiti — sukurti re mas buvo pademonstruotas Ve
balsuoja
už
liaudies
priešus!
kųjų nacistų pasaulėžiūros agre
jerę
pakeisti dėl jos ekonominės žisieriaus kūrybinės vaizduotės, necijos tarptautinio kino filmų
Naktį iš liepos 11 į 12 visoje
syvią — antižmogišką esmę.
politikos,
kuri kenkianti visai par bet jie visi siejasi su Karolio VVoj festivalio dalyviams.
V. Krėvei grįžus į Kauną, G. Lietuvoje buvo pravesti masiniai
tylos gyvenimo įvykiais. Filmas
tijai.
Dekanazovas pareiškė jam, kad aktyvesnių Lietuvos patriotų areš
— Stipri audra prie Filipinų prasideda įspūdingais vaizdais iš
rinkimai į Liaudies seimą turį tai. Nors Stalino — Hitlerio slap
Kalėjimas už
nuskandino
prekinį laivą ir už Kristaus kryžiaus kelių procesi
tas
suokalbis
tuo
metu
lietuvių
įvykti vienu metu visose Pabalti
:«
metė karinį Filipinų laivą ant sek jos Kalvarijoje 1926 metais, ku
auką "Solidarumui'
jo valstybėse- Jei V. Krėvė tai sa visuomenei visai nebuvo žinomas,
rią
tėvo
atvestas
vos
šešerių
me
lumos.
2uvo
22
žmonės.
botuos — bus pranešta Moloto- bet jau patys pirmieji rusiškųjų
Užsienio spaudos agentūros
— Buvęs valstybės prokuroras tų amžiaus mažasis Karolis Wojui, ir bus surastas būdas, kad i okupantų veiksmai kalbėjo patys
informacija, j o g vienas gydy
Richardas Kleindienst buvo iš tyla stebi su nepaprastu įsijauti
rinkimų įstatymas būtų savo lai-; ^ s a v e - Todėl pogrindyje suformu, jau lyg suprasdamas vaiz tojas R y t ų Vokietijoje, neseniai
teisintas Arizonos teisme.
ku apsvarstytas ir paskelbtas. G. j muotos Lietuvos gynimo Rinktibuvo nuteistas keturis metus ka— Pasaulinė Bažnyčių Tary duojamo įvykio — Kristaus gyveDekanazovas savo padarė, ir "rin i nės atsišaukime,
paskelbtame
ūimo"
epilogo
gilią
dramatinę
į
lėti dėl t o , kad buvo pasiuntęs
ba paskyrė 587,000 dol. auką Pie
kimai" į "Liaudies seimą", kurie I 1940 m. liepos 8 d., buvo pasaky
prasmę.
Toliau,
filme
išryškinti
į
10-ies tūkstančių ostmarkių auTeisėia O'Connor buvo pagerbta Baltųjų Rūmų rožių sodelyje, kur preziden
turėjo palaidoti Lietuvos nepri-į ta: "Pavergtosios tėvynes sūnau! tas Reaganas pakvietė 150 aukštesniųjų teismų narius. Su teisėja O'Connor tų Afrikos sukilėlių SWAPO or Karolio VVojtylos jaunystės ir su-! ką lenkų nepriklausomai profeklausomybę, įvvko jo nustatytu l Šiandien tau išmušė valanda pa stovi Aukščiausiojo Teismo pirmininkas VVarren Burger. Penktadienį naujoji ganizacijai, kuri -"ėda kovas dėl
brendimo amžiaus epizodai, kurie ; sinei sąjungai "SoD darumas".
laikų visose trijose vienu metu oku i sirodyti, kad esi lietuvis. Tikras Aukščiausiojo Teismo teisėja, pirmoji teismo istorijoje moteris, davė priesai Namibijos nepriklausomybės.
— Praėjusią savaitę lengvą šir pinasi su tragiškais Lenkijos is- j Spaudos agentūra pažymi, k a d
puotose Pabaltijo valstybėse.
i l i e t u v i s s u t l k s S e n a u m , r t 1 ' ne ?„ u ką ir spalio 5 d. pradės darbą.
dies smūgį gavęs Brazilijos pre torijos įvykiais, įspaudusiais gi-1 vien paskutinių dviejų mėnesių
Nors Komunistų partija Lietu-! ties ranką balsuoti už Lietuvos is
zidentas Figueiredo taisosi ligo liūs pėdsakus į jaunojo VVojtylos • laikotarpyje. Rytų Vokietijoje
voie buvo nepopuliari ir negausi,! davikus. Neik į rinkimų salę, nes
ninėje, kur jam teks išbūti dar gyvenimą: tai nacių Vokietijos \ buvo suimti ir nuteisti kiti septačiau Dekanozovas pasiruošime \ ten prievarta turėsi išduot! savo
kariuomenės invazija į Lenkiją,; tyni asmenys, viešai išreiškę
savaitę.
rinkimams leido veikti tik jai vie- į brolius, laisvę, tikybą. Salin Lievokiečių
koncentracijos stovyklos,\ savo palankų nusistatymą lenkų
— Praėjusį savaitgalį Britani
Paskubomis buvo sudaryta! tuvos . išdavikai! Jiems tėvynei
nai.
Šveicarų informacijų biuletenis I čios padėtį komunistų valdomuo- joje audros paskandino kelis lai kuriose kankiniais mirė milijonai nepriklausomos profesinės są'Lietuvos darbo liaudies sąjun- > Maskva.
"Glaube in der Zweiten Welt" Į se kraštuose, jų tarpe ir Lietuvo- vus, padarė nuostolių sausumo žmonių, komunistinio režimo jsi- jungos atžvilgiu
Tikėjimas Antrajame pasaulyje, Į je, konstatavo, kad, nežiūrint je, žuvo 7 žmonės.
Lenkijos seimas
— paskutiniame savo numeryje Į Helsinkyje prisiimtų įsipareigoji- — Vakarų Berlyno policija su
Kirkland negavo
paskelbė išsamų pranešimą apie mų žmogaus laisvės apsaugojimo sikirto su jaunais opozicijos na
prieme įstatymą
Koenigsteine, Vakarų Vokietijoje srityje, tikinčiųjų persekiojimas ko riais, kurie bando užimti gyven
Lenkijos vizos
Varšuva, — Lenkijos seimas
rugpiūčio mėnesį įvykusį organi munistų valdomuose kraštuose tojų neturinčius butus. Vienas
patvirtino
įstatymą, kuris suWashingtonas. — Amerikos
zacijos "Kirche in Not", — Ken-1 tebevyksta, o pastaruoju laiku protesto dalyvis, bėgdamas nuo
teikia
"Solidarumui"
teisę da;
čianti Bažnyčia, kongresą. Kongre | dargi buvo sugriežtintas. Kongre policijos, pakliuvo po autobusu darbo unijų federacijos prezi: dentas Kirkland patvirtino, kad lyvauti įmonių direktorių skyso darbai šiais metais telkėsi ap- so dalyviai ypač pasmerkė prie- lr ž l „ „
- Lenkijoje buvo suimtas Ed- i Lenkijos
ambasadorius
Ro- . rime. Tuo pačiu įmonės, fabnlink pagrindinę temą "Pabėgė- (vartinį jaunimo ateistinį auklėjimund
Baluka,
organizavęs
laisi
muald
Spasowski
j
a
m
pranešė,
kai, kasyklos gauna didesnę « i Š. m- rugsėjo 17 d. JAV Senato! saugumu, kad būtų išvengta ne-! ]; a] - p asa ulyje — iššūkis Bažny-I mą ir tikinčiųjų diskriminavimą
..,jis
negaus
vizos
važiuoti
į
I
tonomiją. Panašios darbininkų
Rūmuose, VVashingtone, JAV Ko tikėto užpuolimo, ir nustatytos; cį a i". Penki šimtai kongreso da-j darbovietėse ir, apskritai visuomejvas unijas 1970 m. Jis buvo paLenkiją,
k
u
r
jis
buvo
pakviesĮ
t
a r y b o s j a u veikia Jugoslavijomisija saugumo ir bendradarbia saugumui patikrinti priemonės. Į lyvių iš trisdešimties įvairių pa- j niniame gyvenime. Kongreso da- j bėgęs iš Lenkijos, tačiau šiemet
vimo Europoje reikalams (Com Vakarai siūlo, kad tatai apimtų; šaulio kraštų svarstė krikščionių | lyviai kvietė socialinės komuni- j grįžo j r ilgą laiką buvo laisvas, tas "Solidarumo" vadovybės da- | je ir Vengrijoje.
"Solidarumo" kongrese, kurio
mission on Seourity ant Coopera- i visą Europą iki Uralo, o Sovietai; uždavinius, siekiant padėti spręs- į kacijos priemonių darbuotojus iš— Buvęs gynybos sekr. Brovvn lyvauti kongrese.
Sovietų žinių agentūra pa- i a n t r a dalis prasidėjo Gdanske,
tion in Europe) padarė praneši-Į—kad būtų įtraukta ir JAV teri- Ui pabėgėlių problemą pasauly- j samiai ir objektyviai informuoti į kritikavo vyriausybės sumanymą
Dė!
smerkė
"Solidarumo" informa- į t u r ė s šį įstatymą priimti. T~*j je. Buvo konstatuota, kad 90 pro j pasaulio visuomenę apie žmogaus statyti B — 1 bombonešį. Daug
mą apie Madrido konferenciją. torija.
Kampelmanas | centų visų pabėgėlių pasaulyje, j teisių bei laisvių pažeidimus ko- geriau būtų statyti "Stealth" lėk į cijos įstaigos atidarymą New į jo gali kilti ginčų, nes pirmoje
Pranešimą darė JAV delegaciAmbasadorius
jos pirmininkas, ambasadorius pažymėjo, kad jeigu kitos valsty- j kurių dabar yra apie 17-ka mili- i munistų valdomuose kraštuose.; tuvą, kurio nepastebi radaro įren- Yorke. "Kokių interesų "Soli- i kongreso dalyje unijų delegadarumas" turi Amerikoje? Ką ! tai reikalavo pilnos teisės skirti
Max Kampelmanas, dalyvaujant bes turėtų panašias institucijas į j o n U j yra kilę iš totalitarinių j Kongreso "Kirche in Not" rė-1 gimai, pasakė Brovvn.
vadovus, reikalavo <
komisijos pirmininkui Dante B. kaip šioji JAV Komisija (vadina- J kraštų, kuriuos buvo priversti ap- I muose buvo surengtas specialus! — pj e tų Afrikoje įvyko pačiostas spaudos biuras New Yorke Įmonių
klausimą
išstatyti tautos refe
Fascell ir nariams: senatoriams ma ir JAV Helsinkio Komisija), j.] e į s t; politiniais arba religiniais j studijų simpoziumas jaunimui. Jo dešiniausios politinės grupės Hers informuos? — klausia "Tass'o'
rendumui.
Priimtame įstatyme
John Heinz (Pa.) ir Claibome tai žmogaus teisių klausimas bū- Į sumetimais. Kongrese buvo pažy- Į darbai telkėsi aplink temą "Mūsų zigte Nasionale Party kongresas. agentūra. Informacijos įstai- ;
Ta partija atskilo nuo valdančios ga reikalinga Vakarų sluoks nėra smulkiai nurodyta, kaip
Pell (RI), Kongreso atstovei Mil- tų žymiai pažengęs. Kampelma- I m e t a , kad religinių įsitikinimų atsakymas į persekiojimus'
tvirtins a r atmes
Nacionalistų partijos ir jos rėmė niams, kurie aktyviai ekspor darbininkai
licent Fenvvick ir Komisijos rei- nas pabrėžė ypatingai stiprų Va- Į varžymas dažniausiai yra politivaldžios
pasiūlytus
vadovus.
jų skaičius auga.
kalų vedėjui R. Spencer Oliver.
į karų (NATO) valstybių sutari- j n j 0 persekiojimo išdava, grubiai
tuoja kontrrevohuciją į Lenkiją,
Taresi
Izraelio
— Prie Britanijos premjerės rū biuras reikalingas tiesai klasto
Ambasadorius
Kampelmanas mą ir bendradarbiavimą, ko So- pažeidžianti žmogaus asmens lais
Baigia iškelti
mų demonstravo airiai naciona ti, rašo sovietų žinių agentūra.
vę ir jo orumą. Todėl kova už re
pažymėjo, kad jau paruošiamojo vietai nesitikėjo.
soviete ministenai
listai, tačiau praeiviai juos kritije konferencijoje Sovietų delega
Po pranešimo sekė paklausi liginės laisvės apsaugojimą, pažy
nuskendusį aukse
New
Yorkas.
—
Pirmą
k
a
r
t
a
i
kavo ir apmėtė kiaušiniais. NuSaudi Arabija
cija dėjo pastangas sutrumpinti mai. Kampelmanas padėkojo vi mėjo kongreso dalyviai, yra svarLOTI donas. — Britų laivyno
Helsinkio Akto vykdymo svarsty siems dalyviams, kurie talkino bi priemonė akcijoje, kuria yra ; po 1975 metų oficialiai susiti- i kentėjo kalėjimuose bado streiką
narai
jau iškėlė iš jūros dugno
atmeta priežiūrę
mus ir skirti tik šešias savaites. Madrido konferencijos metu ir da ; s iekiama pašalinti pabėgėlių at-i ko Sovietų Sąjungos ir Izraelio; p as k e lbusių kalinių giminaičiai ir
225 plytas aukso, kuris 1942 m.
isiradimo priežastis. "Kirche in užsienio reikalų ministeriai ir i rėmėjai.
Sovietų delegacijai rūpėjo iš Mad bar.
Washmgtona8. — Saudi Ara
nuskendo s u britų kreiseriu
Iš lietuvių dalyvavo: buvę Mad- i Not" kongreso dalyviai, išklausę kalbėjosi pusantros valandos, i — Olandijoje įvyko demonstra bija atmetė Amerikos siūlymus,
rido parsivežti ir paskelbti pasira
rido konferencijoje VLIKo pirm. j v j s ą e ji ę pranešimų apie Bažny-• Tzraelio Shamir klausė sovietų i c j j o s prješ branduolinius ginklus, kad J A V numatyti parduoti "Edinburgh". j kurį pataikė vo
šytus susitarimus.
Gromyko, kodėl sovietai suma- a p ] e į00 žmonių sužeista, polici Awacs žvalgybos lėktuvai turė kiečių povandeninio laivo torpe
Ambasadorius
Kampelmanas dr. K. Bobelis ir ALTo atstovas
da. Britai ir sovietai auksą iš
žino žydų emigraciją? Gromy- j fa s u e m ė 15.
kiek plačiau nušvietė pasiektus dr. J. Genys ir buv. JAV delegaci
tų savo įgulose turėti ir ameri
kels
bendromis jėgomis ir jį pa
Pakistanas baigia
ko atsakęs, kad padėtis pasi
rezultatus. Jis priminė, kad kom jos narys R. Česonis, taipgi Žmo
kiečius. Tuo norėta nuraminti
sidalins.
Darbai vyksta 170 my
keitė, kai buvo pastebėta, k a d
promisas buvo pasiektas apie 80- gaus Teisių Komiteto pirm. dr. D.
Izraelį, kad lėktuvai nebus nau
Prancūzu pagalba
pasigaminti
bombą
lių
į
v
a
k
a
r u s nuo sovietų Mur
sovietų
žydai nebevažiuoja į
ties proc. pasiūlymų. Likosi neiš Krivickas ir VLIKo - Eltos įstai
dojami prieš j o interesus. Kon
mansko
uosto.
Laivas gabeno
atsilikusiom šalim
spręsti trys dalykai: pasiūlymai, gos vedėja M. Samatienė.
grese daug Izraelio draugų pa
Washingtonas. — Senato už Izraeli, bet — į Ameriką. Buvo
auksą. 372 plytas, vertas apie
(E.) sienio reikalų komitete svar svarstomi tarptautiniai klausi
liečiantys žmogaus teises, saugu
Paryžius. — Prancūzijos vys sisako prieš lėktuvų pardavimą. 75 mil. dol. i Ameriką, kaip at
mo konferencijos sušaukimą ir
stant ekonominės ir karinės pa mai ir Izraelio santykiai su ara- kupų konferencija parengė ir įtei nors prezidentas Reaganas pa
lyginimą už sovietams siunčia
jos darbų apimtį kitos konfe
ramos Pakistanui planus, kai bais Gromyko pabrėžė, k a d kė krašto vyriausybei penkis kon sakė, jog pardavimo priešai išei
mus ginklus.
Teisėjos priesaika
rencijos vietą ir laiką.
kurie senatoriai iškėlė grėsmę. ; sovietai j a u seniai pripažįsta' ±rečiu$ pasiūlymus dėl pagalbos na prieš Artimųjų Rytų taikos
Vakarai larkosi nusistatymo, kad
Washmgtonas. — Penktadie- ^ a ( j Pakistanas baigia pasiga-' Izraeliui teise egzistuoti ir dėl t e i kimo ūkiniai besivystantiem planus.
KALENDORIUS
konferencijos baigiamajame akte nį teisėja Sandra Day O'Connor ^įntį atominę bombą. Kalifor- to dažnai ginčijamasi su arabais, pasaulio kraštam. Pasiūlymai bubūtų išlaikytas tam tikras balan davė priesaiką, kaip naujoji n ijos sen. Cranston nurodė kurie tos teisės nepripažįsta. v 0 jškelti ryšium su UNESCO 1 sukurti pasaulyje naują teisinguRugsėjo 28 d.: Vaclovas. Lijosas tarp visu trijų "krepšiu", bu- Aukščiausiojo Teismo narė, pir- žvalgybos žinias, k a d Pakista- Pasitarimai, Shamiro žodžiais, 0I .g an izacijos šiomis
dienomis;
mu
pagrįstą
ekonominę
santvarba, Tautvydas. Visgirde.
tent, kad į baieiamaiį aktą būtų I mo$ moteris per 191 metų teis- n a s gamina branduolinį kurą, buvę naudingi.
; Paryžiuje surengta tarptautine, ką. Penkiuose Prancūziios vyskuRugsėjo 29 d. : Mykolas A.,
;
mo
istoriją.
J
i
yra
102-troji
t
o
savo
Karachi
reaktoriuje,
kurį
konferencija,
kurioje
yra
svarsto-:
PU
konferencijos
pasiūlymuose
Angelų
šv., Kęstgaila, Litą.
sutarti ir įtraukti nutarimai, ;ieT
teismo
narė.
Ceremonijose
dagavo
iš
Kanados.
Tą
žinią
pa-!
.
N
ev.
Yorke
vyko
pirminiai
mos
ūkiniai
besivystančių
kraštų
nurodoma,
kokiose
srityse
turėtų
čiantvs žmogaus teises.
Saulė teka 6:42 leidžiasi 6:41.
!
!
Kiek tai liečia sausumo konfe lyvavo prezidentas Reaganas, tvirtino ir valstybės departa- j abiejų partijų rinkimai dėl miesto problemos. Prancūzijos katalikų būti teikiama Vakarų pagalba
OR4S
rencijos sušaukimą. JAV deWa- visi Aukščiausiojo teismo nariai, | mento žvalgybos įstaigos di- mero ir kitų pozicijų. Buvusi kon- vyskupai pabrėžia šios konferen- ūkiniai besivystantiem kraštam,
cija remia Prancūziios pasiūlymą, i daug senatorių ir kongresmanų. rektorius Ronald Spiers, kuris grf^sn narė Ėlizabeth Holtnnan cijos moralinę reikšmę, būdami pradedant žemės ūkiu ir baigiant
Debesuota, vėjuota, temperakad toje konferencijoje būtų svars i Teismas pradės naująją sesiją, paskirtas nauju ambasadorium kandidatavo į Brooklyno prok-u- įsitikinę, kad ji galinti patarnau- į socialinės komunikacijos priemo- t ū r a dieną 65 L, naktj 50 L
tomą, kaip padidinti pasitikėjmąĮP""™^'] spalio mėn. pirmadienį. | Pakistane.
1 , ^ ^eta,
j t j bendrom pastangom, siekianti nėmis.
I

PABĖGĖLIŲ KLAUSIMAI

Pranešimas

apie

Madrido konferenciją

2.

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 28 d.

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
ŠILUVOS KOPLYČIOS
WASHINGTONE
15 M. S U K A K T I S
1966 m. rugsėjo pradžioje
tūkstančiai
lietuvių maldi
ninkų iš įvairių Amerikos vietų
buvo suplaukę j sostinę
Washingtoną, kur buvo atida
r y t a ir p a š v e n t i n t a lietuvių
Šiluvos Dievo Motinos koply
čia Amerikos katalikų Nekal
to Prasidėjimo šventovės pa
čiame centre. Ta proga ir šią
skiltį rašančiam pirmą k a r t ą
teko
aplankyti
sostinę
Washingtoną kartu su „Daina
vos" ansambliu i š Chicagos,
t a d a visai nepagalvojus, k a d
po 12 metų tapsiu nuolatiniu
sostinės gyventoju, kad į tą
gražią, menišką Šiluvos Dievo
Motinos koplyčią j o s pasižiū
rėti g a n a dažnai teks nuvežti iš
kitų miestų
atvykusius
pažįstamus a r net įvairius sve
čius iš Lietuvos, kurių ne
vienas nori ' t ą lietuvių koply
čią aplankyti. Ir k a d a į tą visos
Amerikos katalikų šventovę
nuvažiuoji, visada ten r a n d i
būrius turistų, kurie niekad
neaplenkia ir lietuvių Šiluvos
koplyčios. J o s centre virš Šilu
vos Dievo Motinos su kūdiniu
rankose didžiulės skulptūros
(skulptoriaus Vytauto Kašubos kūrinys) puslankiu spindi
angliškas įrašas, į lietuvių
kalbą išvertus t a i p skamban
ti*: „Marija, paguoski vaikus
šalies, nušlakstytos krauju ir
ašaromis". O plačios apimties
mozaikose šoninėse sienose
įamžinti įvairūs Lietuvos isto
rijos momentai: n u o Mindau
go krikšto iki slaptų lietuvių
t r e m t i n i ų Mišių V o r k u t o s
anglies kasyklų šachtose Stali
no teroro metais. Tos mozaikos
y r a dail. Vyt. J o n y n o kūriniai.
Koplyčios skliautuose kitas
religinio meno specialistas —
dailininkas Albinas Elskus
įamžinęs keturias Madonas:
Vilniaus, Trakų, Pažaislio ir
Kenčiančiąją
motiną. Alto
riuje yra įrašas „Lithuania", o
sienose r a n d a m i
Ketuviški
įrašai: „Iš praeities tavo s ū n u s
te stiprybę semia", „Apsaugok
Aukščiausias tą mylimą šalį"
ir „Dievui ir Tėvynei".

gėlių puokštes. Kiek čia
rašančiam žinoma, jas atneša
Lietuvos atstovo VVashingtone
žmona Ona Bačkienė, E.
Dambriūnienė ir kitos ponios.
Aplamai Šiluvos Dievo Moti
nos koplyčia VVashingtone yra
Lietuvos šimtmečių
būvyje
pergyventų kančių ir kartu jos
amžinos gyvybės liudytoja
pasauliui. Kas statė šią koply
čią ir jai aukojo pinigus, yra
verti tikros pagarbos.
Šiluvos Dievo Motinos kop
lyčios 15 metų sukaktis buvo
paminėta sekmadienį, rugsėjo
13 d. Iniciatyvos minėjimą
organizuoti ėmėsi Lietuvių
katalikų federacijos speciali
komisija, vadovaujama Ameri
kos lietuvio Juozo Simanio,
veiklaus Vyčio ir kitų katali
kiškų organizacijų
veikėjo.
Nors atrodo, kad parengiamie
ji darbai buvo anksti pradėti,
tačiau visuomenė apie tą
minėjimą
tebuvo
painfor
muota tik paskutinėmis dieno
mis. Buvo tikėtasi susilaukti
pagrindinio šios koplyčios
iniciatoriaus vyskupo V. Brizgio, buvo planuota, kad atvyks
kun. K. Pugevičius su persekio
jamos Lietuvos
Bažnyčios
p a r o d a , k a d jis p a s a k y s
pamokslą. Tačiau,
pasak
rengėjų, šventovės vadovybė
neleido išstatyti parodos, nes ji
esanti „politinė". T a i p ir
nesulaukėm nei vysk. V. Bliz
gio, nei kun. K. Pugevičiaus.
Paskutinėmis
dienomis
gautuose kvietimuose buvo
užsiminta
apie po Mišių
šventovėje įvyksiantį priėmi
mą. Tačiau ir t a s neįvyko.

Taip Šiluvos Dievo Motinos
koplyčios 15 metų sukaktis
buvo paminėta 2 vai. p.p. prie
centrinio šventovės altoriaus
VVashingtono v y s k u p o —
augziliaro
Thomas
Lyons
atlaikytomis
iškilmingomis
Mišiomis ir to paties vyskupo
pasakytu pamokslu. Nors buvo
labai graži ir šilta ankstyvojo
rudens diena, bet žmonių susi
rinko netikėtai daug. Tik n e
tūkstančiai, kaip koplyčios
šventinimo iškilmėse, o šim
tai.
Ypač d a u g
lietuvių
atvažiavo iš kaimyninės BaltiNe kartą
nuvažiavęs į morės su Mišias lietuviškomis
koplyčią randi padėtas gyvų giesmėmis papuošusiu Balti-

morės lietuvių choru „ D a i n a " .
Lietuvos Vyčių grupė atva
žiavo i š Bridgeporto miesto,
Connecticuto
valstijoje,
iš
vakaro
turėjusi
specialų
priėmimą Kapitoliuje Vytauto
Skuodžio reikalu.
D i d i n g a s b u v o vaizdas, k a i
prieš M i š i a s
p e r didžiulę
šventovę pajudėjo ilga vysku
pą lydinti procesija, kurią dau
giausia sudarė
tautiniais
rūbais p a s i p u o š ę s Washingtono ir apylinkių j a u n i m a s .
Vysk. T. L y o n s , a s i s t u o j a m a s
kun. dr. T. Žiūraičio, Mišias
atnašavo
prie
pagrindinio
šventovės, kurioje telpa n e
vienas t ū k s t a n t i s m a l d i n i n k ų ,
altoriaus, o iš tolo n u o a u k š t a i
iškeltų
vagonų
skambėjo
Baltimorės lietuvių „ D a i n o s "
choro g i e d a m o s lietuviškos
giesmės, giliai besiskver
busios į susirinkusių širdis.
Lietuviškus s k a i t y m u s atliko
veiklus L B n a r y s A l g i m a n t a s
Gureckas, o tikinčiųjų m a l d a s
skaitė j a u n o s i o s k a r t o s atsto
vė Izabelė L a u č k a i t ė . Kelių
šimtų m a l d i n i n k ų t a r p e b u v o
Lietuvos a t s t o v a s VVashing
tone dr. S. Bačkis s u žmona,
koplyčios d a i l i n i n k a s V. J o n y 
n a s su žmona, a t v y k ę s iš N e w
Yorko, lietuviškų organizacijų
vadovai, jų t a r p e L B Washingtono ir Baltimorės apylinkių
pirmininkai, Vliko valdybos
nariai ir d a u g kitų.
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RUSŲ RAŠYTOJAI,
NETEKĘ PILIETYBĖS
Rusų rašytojas Vladimiras
Voinovičius
1981.VII.17
pasiuntė iš Muencheno (Vak.
Vokietijos) tokio turinio laišką
L. Brežnevui:
P o n a s Brežnevai,

J ū s įvertinote m a n o veiklą
neužtarnautai
aukštai. A š
negrioviau tarybinės valsty
bės prestižo. Tarybinė valsty
bė, dėka jos vadų pastangų ir
J ū s ų asmeniško įnašo, jokio
Vysk. T. L y o n s pamoksle prestižo nebeturi. Todėl teisin
trumpai a t p a s a k o j o Šiluvos gumo dėlei J ū s turėtumėte
istoriją ir y p a č iškėlė drąsius atimti pilietybę pats sau.
vyrus ir moteris d a b a r t i e s
Aš J ū s ų į s a k o nepripažįstu ir
Lietuvoje, kurie leidžia Lietu laikau jį n e daugiau kaip filkivos Katalikų Bažnyčios kroni n o raštu. Juridiniai jis priešta
ką ir informuoja pasaulį apie rauja įstatymui, o faktiškai a š
vykstančią k o v ą už t a u t o s k a i p buvau rusų rašytojas ir
dvasinę bei fizinę gyvybę.
pilietis, taip tokiu pasiliksiu iki
P a s i b a i g u s M i š i o m s , beje, be mirties ir dargi po mirties.
Lietuvos
himno,
vyskupą B ū d a m a s santūrus optimis
procesija atlydėjo į Šiluvos t a s , a š neabejoju, kad netrukus
koplyčią, k u r š a l i a vyskupo visi J ū s ų į s a k a i , atimantys iš
atsistojus Lietuvos atstovui dr. mūsų vargingos tėvynės jos
S. Bačkiui su ž m o n a ir koply kultūrinį turtą, bus panai
čios m e n i n i n k u i dail. V. J o n y  kinti. M a n o optimizmo tačiau
nui, išsitiesė i l g a eilė žmonių n e p a k a n k a tikėti į greitą popie
su jais p a s i s v e i k i n t i , d a r k a r t ą riaus deficito likvidavimą, ir
pasidžiaugti koplyčios meni m a n o skaitytojams prisieis
niu grožiu. Keli š i m t a i susi atiduoti į makularūtą po 20
rinkusių, kurių t a r p e buvo ir kilogramų J ū s ų raštų, k a d
nemažai j a u n i m o , norėjo d a r gautų taloną vienai mano kny
ilgiau p a b u v o t i , p a b e n d r a u t i , g a i apie kareivį Čonkiną.
nes oficialiuose kvietimuose
Vladimir Voinovič
buvo liškiai p a ž y m ė t a apie po
Mišių įvyksiantį
priėmimą
vienoje iš šventovėje esančių
Rašytojas Viktoras
salių. Beje, t a s p a ž a d a s dėl
Nekrasovas
nežinomų aplinkybių nebuvo
apie Vladimirą Voinovičą
įvykdytas.
Sužinojus,
kad rašytojui
Ypač g a i l a
B a l t i m o r ė s Vladimirui Voinovičiui liepos
choristų,
kurie,
r e n g ė j ų 17 d. buvo atimta Sov. Sąjun
pakviesti, jokio
atlyginimo gos pilietybė, „Russkaja Mysl"
negaudami, p a t y s
s a m d ė s i redakcija kreipėsi į žymųjį
autobusą, k a d galėtų lietu rusų rašytoją Viktorą Nekraviškomis giesmėmis paįvairin sovą su klausimais:
ti s u k a k t u v i n e s M i š i a s . G i už
— Viktorai Platonovičiau,
tą auką n e t k a v o s p u o d u k a s a r
1962
m., j u m s rekomen
vyno stiklinaitė j i e m s nebuvo
duojant,
d a r j a u n a s — 30 metų
pasiūlyta,
kaip
nekartą
amžiaus
Vladimiras NikoVVashingtone j a u y r a buvę.
lajevičius
Voinovičius buvo
Tad g a l nebe reikalo kai k u r
priimtas
į
Sov. Sąjungos
k a l b a m a , k a d „VVashingtono
Rašytojų
sąjungą.
Prašau
lietuvių
širdys
esančios
pasakyti
k
a
i
p
tai
įvyko?
šaltos". A š su t u o nesutikčiau,
nes p a t s n e vieną k a r t ą esu
— Tai buvo g a n a juokingai.
įsitikinęs, k a d č i a e s a m a l a b a i Tuomet a š d a r nebuvau skai
nuoširdžių ir v a i š i n g ų žmonių. tęs jokių Vladimiro VoinoTačiau Šiluvos Dievo Motinos vičiaus kūrinių ir apie jį nieko
koplyčios 15 m . sukakties nežinojau. Mano geras drau
rengėjai to n e p a r o d ė . Gal jie ir g a s žurnalistas ir kritikas
turėjo priežasčių. K a s žino?
Igoras Aleksandrovičius S a c
VL. R. pasakė m a n , kad y r a j a u n a s
|<iiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiitiiiNiiiiiiiui;
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JAUNYSTEI!
LB Jaunimo
choras —80

aries ir Diana suraoo draugą-

— Tai kas, jeigu talentin
gas, t a i reikia į sąjungą, gerai,
pasakiau.
— Gerai, bet t a m reikia
dviejų garantų, — tęsė Sac, —
vieną, štai parašiau, o a r
negalėtum duoti antrą? —
Jeigu reikia, prašau, sutikau
aš ir paskaitęs vėliau Voinovič i a u s r a š t ų ir n o v e l i ų ,
pamačiau, kad nesuklydau: t a i
žymus rašytojas. M e s su juo
d a ž n a i susitikdavome ir drau
gavome.

. . P ' S*1111^**' Tykus buvo vakarėlis. Kur t a s šaltinėlis. Kurteliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk
mergele. Tėvynės maršas. Kad aš jojau. Šiandien mūsų
šventė. Valio. Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau
vakar. Plaukia sau laivelis. Per tamsią naktelę ir kitos
populiarios liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų kom
pozitorių.
Diriguoja: Mokytoja Ona Razutienė ir komp. Bronius
Budriūnas.
Akompanuoja: Pianistės Raimonda Apeikytė ir Ona
Barauskienė.
Smuikininkas Raimundas Mickus. Fleitistė Kristina
Mickutė. Akordeonistas Rimas Polikaitis.
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• 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.

— Viskas, ką y r a parašęs
Voinovičius, yra labai gerai
parašyta, blogų jo kūrinių a š
nežinau. Ypatingai patinka
m a n novelė „Bendro susi
rašinėjimo keliu" ir jo pirmoji
knyga apie Conkino nuoty
kius. Tai ypatinga „Ivankiada", taip p a t ir daugis iš jo
atvirų laiškų. Mano m a n y m u ,
tai vienas iš geriausių mūsų
dabartinių autorių.

Advokatų Draugija

— Viskas, kas įvyko, m a n
atrodo įvyko dėsningai. Voino
vičius niekad nesibrovė į
kovotojus, nesiekė
būtinai
pasidaryti „disidentu", bet
paprastai norėjo leisti spaus
dinti savo kūrinius ir neme
luoti prie jų. Daugis mūsų rašė
tiesą, bet n e pilną tiesą. O ilgai
m e l u o t i labai
vargingai.
Voinovičius tiesus žmogus,
n u t a r ė rašyti pilną tiesą, iš ko
tikras rašytojas g a u n a visišką
pasitenkinimą. Dabar jis rašo
tiesą ir, suprantama, jo liki
m a s negalėjo pasilikti netruk
domas.

- A š noriu, kad Vladimiras
Voinovičius spjautų į Brežne
vo įsaką. Man atėmė pilietybę
ne iš karto išvykus, kaip jo
atveju, bet su pavėlavimu po 5
metų (1979 m.). Apie tai sužino
jau
būdamas
Japonijoje,
perskaičiau „Dzapan Tąims"
laikraštyje ir nekiek nesijau
dinau. Rusija visuomet su
manimi, bet išsilaisvinau nuo
administracijos ir tuoj pasiju
tau d a r labiau laisvas. T a d a š
linkiu Voinovičiui pasinau
doti tuo suvenyru, kurį j a m
suteikė tarybinė vyriausybė ir
pavažinėti po platųjį pasaulį,
pasižmonėti ir save parodyti.
A. T-nas

Vfemetų
$25.00
$26.00
$25.00
$25.Q0
$22.00
$17.00

3 mėn.
$17.00
$18.00
$17.00
$17.00
$15.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotą straipsnių
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto
susitarus. Redakcija už skelbimu
turini neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymą.
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VALDEMARAS BYLAITIS
IR
VINCAS BRIZGYS
Teisių daktarai
2458 W. 69th St., Chicago, III
Visi tel. 778-8000
Valandos pagal susitarimą

DR. ŽIBUTI ZAPARACKAS
Telef. — 337-1285
AKIŲ LIGOS • CHIRURGIJA

/ - L

OtSmm:
700 Nortti • M Į p t

SSJUB 40$

Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso ir buto: OLymptc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS- < 1443 So. 50th Ave.. Cicero
Kasdien 1 3 vai ir 6-8 vai vak išskyrus
treč Sešt 1 2 t k i 4 v a l popiet
.
-

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR C H I R U R G Ė
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street
3200 W. S l s t Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30
Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p p
vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ofiso tel RE 7 1168: rezid 239-2919

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTCMETRISTAS
2709 West Slst Street
Tel - CR 6-2400
Vai pagal susitarimą: pirmad ir ketv 1 4 ir
7 9 antrad irpehkt 10-4 šeštad 10 3val
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067

DR. E. DECKYS
— Vladimiras Voinovičius
buvo pašalintas iš Sov. Sąjun
gos Rašytojų sąjungos 1974 m .
pradžioje, kone kartu su pašali
nimu iš tos organizacijos Lidi
jos Kornejevnos Čukovskos ir
padarytų p a s jus Kijeve kra
tų, p o kurių jūs greit išvykote
į Prancūziją. Kaip j u m s atrodo
ar buvo tai reikalinga?

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

Piktas žmogus p a n a š u s į anglį: jei nedegina, t a i tepa.
Budos
išmintis

— I k i to l a i k o , k a i
DR. K. G. BALUKAS
rekomendavote jį į Rašytojų
Akušerija ir moterų ligos
sąjungą, Vladimiras Voino
Ginekologinė Chirurgija
vičius buvo iš s a v o prozos
6449 So. Pulaski Road (Crawford
išspausdinęs tik vieną novelę
Medkal BuHding). Tel. LU 5-6446
— „Mes čia gyvename" (Nau
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą
jajame Pasaulyje" 1961 m.).
Kaip įvertinate kitus vėles
nius rašytojo kūrinius? K a s Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233
jums labiau patinka?
DR. PETER T. BRAZIS

— Ką jūs norėtumėte pridur
ti prie jau pasakyto?

Ansamblio
dainininkų

Plokštelę išlHdo Los Angeles LB Jaunimo ansambli*
"SPINDULYS".
Kaina su persiuntimu $8.95. Užsakymus
siųsti: DRAUGAS, 45-J5 W. 63rd St., Chicago, IL 606t9.

rašytojas, labai talentingas ir
būtų gerai priimti jį į sąjungą.

Chicago ir Cook County
Kanadoje(kanadiSkaisdol.)....
Kanadoje (U.S.A. dol.)
Užsienyje
Kitur - Amerikoje
Savaitinis

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street
(71 mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai pirmad .antrad .ketvirtad iroenktacL
3 iki 7 v p p Tik susitarus

Ofs. 742-0255

Namų 584 5527

Dr. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.
Elgin, III. 6 0 1 2 0
Valandos pagal susitarime.

Tel 372 5222.236-6575

DR. A. B. GLEVECKAS

Dr. ROMAS PETKUS sc

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel - BE 3 5893
Specialybė Akiu ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA ; ^ J
Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.
" T *

Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKS A
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
valandos pagal susitarimą
Ofs PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS

Valandos pagal susitarimą

.*l»fe

DR. L D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road
1 mylia j vakarus n u o Harlem Ave. "
Tel. 5 6 3 - 0 7 0 0
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS

u»

(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

Tikrina akis. Pritaiko akinius k
"Contact lenses"

6132 S KedzieAve Chicapo

2618 W 71st St - Tet 7 3 7 5 1 4 9
Vai pagal susitanma Uždaryta treč. .

' " "
«r**Š

WA 5 2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINE CHIRURGIJA
Valandos Dagai susitarimą

Įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

1407 So. 49th Court, Cicero. IH.
Kasdien 10 12 ir 4 7 liskyrus treč i r s e i t

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
B
2656 W 6 3 r d Street
**
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak "*•**<
Ofiso tel 776-2880. rezid. 448 5546
Ofiso tel. 434-2123. namu 448-6195

DR. V. TUMASONIS

^

CHIRURGAS
2454 VMM 71st Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 2 - 5 ;
ir 6-7 — iš anksto susitarus.
-

DR. IRENA KYRAS

Ofs. tel 586 3166: namu 381-3772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS 2LI0BA

2659 W. 59 St. CMeeflo
476-2112

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai pagal susitarimą. Pirm,, a n t r . treč.
ketv 10 iki 6 vai Seitad 10 iki 1 vai.

6745 M
M Street
Vai pirm , antr ketv ir penkt.
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą

Tel. REliance 5 1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytoias
3 9 2 5 VVest 59th Street
Vai pirm a n t r . ketv ir penkt nuo 12 4
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir seSt
uždaryta

DR. K. M. ŽYMANTAS
DR. S. T. CHIRBAN
DANTŲ GYDYTOJAI
2654 Mest 63rd Street
Vai. pagal susitarimą: antr., trečiad.,
ketvirtad. 10 v. ryto iki 6 v vakaro
Tel - 7 7 8 - 3 4 0 0

•

•••

Atsakingiausias Liet. fondo darbas

dom League). Į susirinkimą
aptarti veiklos gairių, atėjo per
100, daugiausia jaunųjų vei
kėjų lietuvių, latvių, estų. Sam
b ū r i u i a k c e n t a s duotas
pakvietimu Kudirkos ir Vlado
Šakalio būti garbės nariais.
Veiklai vadovauja A. B.
Mažeika ir 12-kos minėtų tauty
bių komitetas. Jų svarbiausias
siekimas — įeiti į amerikiečių
spaudą, radio ir televiziją, ku
rios lietuviams iki šiol beveik
neprieinamos, taip pat kontak
tai atitinkamų veikėjų ir bend
rai panaudoti įvairias progas
kelti Pabaltijo kraštų reikalus.

•

j PELNO
\ PASKIRSTYMAS
•

3Cai prieš keliolika metų Lietoivių fondas pradėjo skirstyti
pinigus ir remti įvairius kultūrinius projektus, pesimistai
pranašavo, kad po dešimties ar
daugiau metų lietuviškasis vei
kimas tiek susilpnės , kad nebąs kam tų pinigų duoti. Ačiū
Dievui jų pranašavimai nuei
na užmarštin. Lietuviškasis gyvfnimas šiame krašte klesti,
remtinų projektų ne tik nemą
ž t a , bet daugėja. Knygos, teat
ras, opera..masinės šventės,
ajpkslo ir kūrybos seminarai,
studentų studijų savaitės, lituapiątinėą mokyklos, premijos,
spaudos rėmimas, stipendijos
-*į štai kur eina LF pelna3 ir
t$o ^džiaugiamės. Nuliūsta tik
njfūsų tautos priešai, o pesimis
tą!" "turi pesimistiškai" prisi
pažinti klydę.
Daug kam aišku, kad jei
nebūtų LF, kai kurios tų ins
titucijų būtų susiaurinusios sa
vo -veiklą arba iš viso jų jau ne
būtų.*'Tik iš tų pačių gavėjų
nedaug kas pagalvoja ir neno
ri suprasti, kokią atsakingą
naštą neša keli ar keliolika LF
ir LB veikėjų, kurie atsakingi
už to pelno paskirstymą, kurie
kas ketvirtį metų susirenka ir
ilgai svarsto, diskutuoja, kaip
geriau ir tiksliau padalinti
pinigus, ko neaplenkti, surasti
pirmumą, kaip visiems prašy
tojams įtikti ir t.t. Čia pri
simena pasakėlė apie velnią,
kuris, norėdamas supykdyti
vieną labai pavyzdingą, gerai
sugyvenančią šeimą, jai pado
vanojo auksinį pinigą. Viskas
buvo gerai, iki tėvas prieš mir
tį turėjo kam nors iš sūnų tą
pinigėlį palikti. Vienas jų aiš
kino, kad jis vyriausias ir pini
gas turi jam tekti, kitas, kad tė
vui buvo geriausias, trečias iš
šeimos iki šiol nieko nėra ga
vęs, ir t.t. Susipyko. Dėl to ne
laimingo aukso gabalėlio šei
mos vienybė suiro. Panašiai
yra^ir mūsų visuomenėje, kai
visi tiesia ranką tam LF pini
gėliui.

lengva komisijai nustatyti kritenJU. neapvilti prašančiųjų ir
neužrūstinti rekomenduojančiųjų?

Taisyklė, kad kiekvienas
prašytojas savo projektą laiko
pačiu svarbiausiu, o visų kitų
niekiniu, priekaištaujama Fon
dui, kad "pinigų paskirstymas
yra tik išdrabstymas abejo
tinos vertės ir racionalumo
neišlaikantiems darbams". Ki
t a s prašo dešimt procentų me
tinio pelno paskirti jo institu
cijai ir nesikišti, kaip tie
pinigai bus sunaudoti. Vienas
abejotinas projektas siektų pu
sę metinio pelno, trečias iš
anksto žada sukelti spaudoj
audrą prieš LF, jei jo numaty
tam leidiniui nebus skiriama
dešimtoji dalis pelno ir šiemet,
ir vėlesniais metais. Vienas
prašytojas norėjo tiesiog ste
buklo, a r b a kaip pasakėlėj: sta
leli užsidenk. Nuo prašymo ga
vimo L F įstaigoje iki jo
galutinio projekto įgyven
dinimo buvo tik savaitė laiko.
Per laiką reikalavo paskirti
stambią sumą, ją nusiųsti į ry
tinį pakraštį; gavėjas su jais
būtų pasamdęs keŪų dešimtų
amerikiečių profesionalų ko
lektyvą, kuris techniškai būtų
apipavidalinęs
projektą ir
rezultatus nusiuntęs į trečią
miestą, kur gal ir būtų svars
tomas šalia kitų ir tas projek
tas premijai gauti. Gal ir labai
geras t a s projektas, bet už
mirštama, kad LF yra val
džios kontroliuojamas ir tik
rinamas ir turi laikytis griežtų
nuostatų pinigus skirstant ir
juos tvirtinant. I š taisyklių dar
niekad neiškrypo, bet ir tai bu
vo skundžiamas amerikiečių
Įstaigose. O čia paminėtam
projektui susipažinti, jį parem
ti ir techniškai parengti juk rei
kia ne savaitės, o mažiausiai
pusmečio. Po to ir rimtojoj
spaudoj rašinėjama, kad skirs
tytojai ir šiokie ir tokie, kad
skiria premijas ne tiems, kam
reikia, vadovėlius leidžia neti
kusius. Reikia pasakyti, kad
LF premijų niekam neskiria,
vadovėlių neleidžia. Premijas
skiria už literatūrą rašytojai,
muziką tos srities specialistai,
tas p a t s ir už dailę ar teatrą.
LF tik tam reikalui duoda pini
gus ir į paskyrimą nesikiša,
necenzūruoja, nevetuoja, o
vadovėlius juk leidžia Švie
timo taryba. Tik Sovietų
Sąjungoj be partijos leidimo
net musė negali nusičiaudyti.

Kas toliau stovi nuo LF ne
žino, kad labai rūpestingai ren
kamos žinios apie prašomąjį
projektą, sudaromos atskiros
komisijos, atsiklausiama eks
pertų, siunčiamos anketos. Pel
ną skirsto parinkti atstovai iš
LB ir LF, dalyvauja antrinin
kai, valdybos ir tarybos pir
mininkai, patarėjai. Paskui pa
skirstymą peržiūri ir tvirtina
LF taryba. Visa bėda, kad pra
šomos sumos ir prašytojų skai
čius didėja didesniu tempu ne
gu auga pelnas. Dar prieš
kelerius metus prašomos su
mos buvo tris, keturis kartus
didesnės nei buvo pinigų, o da
bar ir čia .Infliacija. Pvz., Šių
metų pirmo ketvirčio" pelnas
buvo apie 30,000 dolerių, o
komisija gavo prašymų, kurių
bendra suraa buvo 338,905 do
leriai. Vadinas reikia pinigų
daugiau negu vienuolika kar
tų, i tas sumas dar neįėjo iš
anksčiau padaryti LF pasi
žadėjimai, įsipareigojimai, ku
rie sudarė dar keliolika tūks
tančių. Koks S a l i a m o n a s
gaktų patenkinti ir nesupykdyti-prašančiųjų. Ir veik visi
prašymai buvo pagrįsti, rimti.
Kitas pavyzdys: vasaros pa
baigoje reikėjo paskirstyti sti
pendijas studentams iš Krukonio palikimo LF. Pelno buvo
apie 10,000 dol., o 38 studentai
paprašė 63,000 dolerių. Visi
prašymai su labai rimtomis žinom.ų žmonių rekomendaci
jomis, visi prašytojai veiklūs
ateitininkų, skautų ar kitų or
ganizacijų nariai, šoka tau
tinius šokius, dalyvauja ir ki
toj lietuviškoj veikloj. Ar buvo

Dr. Tomas Remeikis LSS ruoštame Lituanistikos
dėtį pavergtoje Lietuvoje.

niems skautų v a d o v a m s kalba apie paN u o t r . L. Liubinsko

KAS DIRBA, TIEMS REIKIA PADĖTI
Gyvename tokį laikotarpį,
kai mūsų tautai gresia jos
išnaikinimas. Tėvynėje rusai
yra įgavę galią vykdyti jų
šimtmečius praktikuojamą
tautų virškinimą ir naikinimą.
Išeivijoje lietuviai išblaškyti po
visą pasaulį ir jau tuomi
pastatomi į pavojų sunykti.
Nežiūrint to, tiek krašte, tiek
išeivijoje kaupiamos visos
pastangos padėčiai gelbėti.
Visa lietuviškoji veikla dabar
susiredukuoja į du pagrindi
nius siekimus. Vienas jų, kai
dabar nėra galimybės atgauti
nepriklausomybę, tai lieka
svarbiausias uždavinys tautai
išsilaikyti tiek fiziniai, tiek
ypač dvasiniai, kad, susidarius
atitinkamoms aplinkybėms, ji
būtų pajėgi tas aplinkybes
išnaudoti ir išsilaisvinti. Taip
buvo 1918 metais ir tik tokiu
būdu tegalės įvykti laisvės
atgavimas ir šiuo kartu. Antra
sis siekimas būtų daugiau kaip
pagelbinis pirmajam, t a i
Lietuvos išpopuliarinimas ir
įsigyjimas rėmėjų. Pamename
varganą padėtį 1918 metais.
Tada beveik nieko neturėjome,
kas mus užtartų iš šalies.
Versalio ir kitose tarptautinė
se derybose stojome vieni, net
gi kaip nežinomi pasauliui. Tik
ryžtas padėjo šiek tiek laimėti,
bet toli ne tiek, kiek turėjome
teisę pasiekti. Tuo būdu dabar
tinė lietuviškoji veikla ir turėtų
bazuotis šiais dviem sieki
mais.
Pinnuoje atveju, t.y. dėl
tautinio išsilaikymo, tiek kraš
te, tiek išeivijoje daroma, kas
esamose aplinkybėse įmano
ma. Čia norisi kiek sustoti ties
antruoju klausimu — Lietuvos
vardo populiarinimo ir įsigyji-

J . KUPRIONIS
Jų išvykimai ir pasirodymai
užsieny yra reti ir suvaržyti. Be
to, jie dengiami sovietų arba
rusų vardu. Nors nebe to, kad ir
iš po rusiško šydo užsienis
pamato, kad tai lietuviai, ir to
kios jų išvykos yra reikšmin
gos. Taip pat jos reikšmingos
tai darant ir po sovietinę terito
riją irgi savosios tautos popu
liarinimas ir tuomi stiprini
mas. Išeivija šiuo atžvilgiu turi
laisvas rankas. Daug yra
pasiekta. Šiandien Lietuvos
vardas yra žinomas kone visa
me pasauly, o kai kuriuose
kraštuose jau gana dažnai
linksniuojamas. Kai kurių net
didžiųjų valstybių, pvz. JAV,
Kanadoj, net prezidentai,
gubernatoriai,
parlamentai
skelbia Lietuvos dienas, kelia
Lietuvos vėliavas, užstoja
Lietuvą. Bet draugų ir užtarėjų
ieškojimas ir toliau lieka vienu
iš pagrindinių išeivijos užda
vinių.
Ligšiolinė išeivijos lietu
viškoji veikla, nors gana plati,

bet kone išimtinai tik tarpusa
vy. Minėjimai, prakalbos, him
nai beveik tik vien sau. Žino
ma, tai gerai, nes tuo keliama ir
palaikoma dvasia tarpusavy.
Plačiau, politiniai, tiesa,
kontaktuojamas vienas kitas
senatorius, apsilankoma prezi
dentūroje ir panašiai. Bet vis
daugiau pajaučiame, kad lietu
viai, šalia to, kas daroma
dabar, imtųsi ieškoti kelių išei
ti plačiau į pasaulinę areną,
kad pasaulis daugiau apie
Lietuvą žinotų ir jos reikalui
padėtų. Šiai minčiai praplėsti ir
išpopuliarėti daug padėjo drą
sus jauno ryžtingo tautiečio
kun. dr. Jurgio Šarausko siūly
mas pasitelkti į pagalbą šio
darbo specialistus. Los Ange
les jaunų veikėjų grupė ėmėsi
konkrečiai tą vykdyti. Pirmiau
sia įsteigė „Lietuvių informa
cijų centrą". Šiuo vardu
veikiant jiems pavyko suda
ryti kontaktus su kai kuriom
amerikiečių įstaigom. Susi
tarę su latviais ir estais įsteigė
„Baltijos Amerikiečių Laisvės
Lygą" (Baltic Amerikan Free-

mo draugų, kurie l i e t u v i a m s į^į^^
i^tuvos Rezistencinio sąjfidžio "trys didieji"
15 k.: Martynas
padėtų. Lietuvoje g y v e n a n t y s Geižinis, Martynas Brakas — MLRS pirm. ir Ansas Lymantas

mažai tokių galimybių teturi.

Nuotr. M. Nagio

vienas įrodinėjo, kad y r a svar
besnių reikalų. Tačiau keli
ryžtingi idealistai Chicagos
daktarai sudėjo tūkstantines,
davė fondui eigą, ir žiūrėkime,
kas pasiekta! Tokiais atvejais
geriausia būtų — jei nenori,
gali nepadėti, bet nedera ir
kenksminga yra trukdyti ir
slopinti kitų ryžtą. Ir d a b a r dėl
šio naujo veikimo būdo pasi
girsta
netgi
neteisingai
iškreipiami pasakojimai, kad
štai — Lietuvos reikalai ati
duodami
svetimtaučiams.
Betgi tikrovė visai kitokia.
Veiklos dirva labai plati vi
siems, tiek senuoju keliu ei
Šiems siekimams pagelbėti nant, tiek naujiems metodams
jie ryžosi samdyti specialistus. išbandyti.
Susitarė su „The Honnoford
Žinoma, būtų gera ir svarbu,
Co., Inc." amerikiečių firma.
jei
kiekviena veikla būtų koorTai naujas, lietuviams visai
neįprastas veiklos būdas, šio dinuoj ama ir su kitų vedama pa
metodo reikšmę man išryškino našia veikla. Bet mūsuose tas
vienas mūsų tautietis kompo pasunkėja, kai nauja inicia
zitorius, kuris yra pusėtinai tyva iš anksto sutinkama su
plačiai įėjęs į amerikiečių meno priešingumais.
pasaulį. Kartą jis sutiktas pasibėdojo netekęs paveiklaus
agento. „Ką?", — aš nustebęs
paklausiau, — negi jums
reikalingas agentas?" „Taip",
— jis atsakė. „Pats vienas veik
damas gali reikštis tik savo
parapijos kieme, bet jei nori
išeiti plačiau į pasaulį, kad tave
pamatytų, apie tave žinotų, tai
to tegali pasiekti tik per specia
lius agentus, kurie turi kelius,
ryšius, moka surasti žmones ir
vietas tave ten pristatyti, įves
dinti. Tik taip dabar visokie
svarbesni dalykai ir pasiekia
mi". Šitokį metodą ir pasirinko
jaunieji veikėjai losangeliečiai. Pagrindinė problema
čia yra tik ta, kad tokia Popiežius, lankymosi metu Turki
specialistų pagalba labai bran joje, praeina pro paradą.
giai kainuoja. Tas ne vieną
LIETUVIAI K L A U S Ė S I
gąsdina ir kelia abejones, kad
POPIEŽIAUS
tiek pinigų išleidžiant gal ger
iau naudotis pigesniais veiks
Vėl apie 10 tūkstančių maldi
mais.
ninkų vidudienio
maldos
proga aplankė popiežių Joną
Bet ikišiolinė veikla parodo, Paulių II. Šį kartą ypač gau
kad reikia ieškoti ir kitokių sios maldininkų grupės buvo iš
Vokietijos,
kelių. Piniginiai tampame vis Federatyvinės
Austrijos
ir
Italijos.
Kreipda
pajėgesni. Tiesa, lietuviškiems
masis
į
maldininkų
minią
reikalams lėšų vis trūksta. Bet
aukotojai vadovaujasi savo šešiomis kalbomis, Šv. Tėvas
kvietimą
galvojimu ir nusistatymu: atnaujino savo
vienam dalykui aukoja, kitam melstis už pasaulio taiką, ku
ne. Matomai pagal šį dėsnį ir riai gresia vis nauji pavojais
tikimasi, kad šis praplėstas Minioje ir šį kartą turėjome
veiklos būdas turės rėmėjų. J a u progos sutikti keletą lietuvių.
pirmame Lygos susirinkime Suspėjome s u s i p a ž i n t i su
sudėta per 10,000 dol. Ne kokie trimis lietuviais jaunuoliais iš
ten piniguočiai, kaip D. Jungtinių Amerikos Valsty
Barauskaitė, A. B. Mažeika, S. bių: Lidija Marija Balčiūnaite
Clevelando,
Juozu
Darnusis, J. ir E. Kojeliai, J. ir iš
E. Matulaičiai, dr. Z. Brinkis, Kapačinsku iš Chicagos ir
Al. ir Ag. Raulinaičiai dėjo Simonu Žmuidzinu iš New
tūkstantines, daug kitų po ke Yorko. Jie visi trys tik ką
lias šimtines. Savo šiemetinėj lankėsi Lietuvoje, kur Vilniuje
studijų savaitėj Fronto Bičiu dalyvavo šešių savaičių lietu
liai irgi sudėjo daugiau 10,000 vių kalbos kursuose. Grįždami
dol. Tokie piniginių reikalų iš tėvų žemės atgal į Ameriką,
ženklai. Neįprasti žingsniai vi jaunieji lietuviai ekskursuoja
sada sutinka priešingybių. Kai po Italiją ir kitus Europos kraš
kūrėsi Lietuvių Fondas, irgi ne tus.

ilgais plaukais draugų būry. — Nesu šiaudinis patrio
— Kur Šekspyras? Kur Šekspyras?
Tai kas čia sakome neno
Štai pritariantieji pareiškimui jaunųjų žvilgs tas. Žaviuosi Konradu Valenrodu, ištirk priešo cita
rime tvirtinti, kad skirstytojai
niai. Štai nustebusios mohikanų akys. Tą nustebimą delę, joj apsilankęs. — Jis kalbėjo su draugais angliš
yra šimtą procentų neklystanjaunas vyras palaikė sąmyšiu, nepajėgumu su jo kai, nes lietuvių kalba buvo skirta bendrauti su 1944
tys ir nepadaro kokių nežymių
tezėmis susiimti. Jis gana sarkastiškai baigė savo metų egzodo mohikanais. Angliškai šūkaudamas, jis
klaidų. Neklaidingų žmonių ir
J
U
R
G
I
S
GLIAUDĄ
kovėsi su policija. Jis buvo smarkiausias iš
filipikas:
jų sprendimų iš viso nėra, bet
demonstrantų.
—
Sena
kalba
yra
muziejinė
vertybė,
bet
norime pasakyti, kad LF Pel
60
literatūros mylėtojui reikia literatūros. Sena kalba
no skirstymo komisija dirba la
Vilbenai patiko tas ilgaplaukis vyrukas dėl jo
— Pone, — pašaukė ilgaplaukis, — ką jūs dar neženklina literatūros. Mes neturime Šekspyro!
bai rimtai, susirinkę įvairių
neriboto entuziazmo rėkti, veikti, protestuoti, nesu
ideologinių pažiūrų žmonės į pasakojote yra mokslas apie žodžių darybą ir tarmyVienas mohikanų pakilo iš vietos ir atsisukęs į tikti. Vėliau jis gavo stipendiją, išvyko į atokesnę
reikalą žiūri nepartiškai, ob bes, arti semasiologijos. Jūs parodėte, kad įvairios
valstiją studijuoti administracijos ir verslo vedimo
jektyviai, nesivadovauja pir lietuviškos tarmės tebeturi daug įtakos į dar nesu sėdintį ilgaplaukį, pasakė:
— Sveikas jaunas lietuvi! Tu klausi „kur mūsų mokslus. Jis dingo iš jos akiračio. Jai jis patiko, ji
mo įspūdžio pagauti, neaiš darytą literatūrinę kalbą. Tos tautos, kurios jau
netgi pagalvojo: už tokio ji tekėtų.
kius
projektus
s t e n g i a s i suformavo literatūrinę kalbą, vengia tokio ' arminio Šekspyras?", kurį, vadinas, išeivija turi pagimdyti. O
Laikas bėgo savo beprasme vaga. J i baigė gai
išsiaiškinti, panašiai kaip teis
vinigreto. Kartais prie tarmybių prirašo aiškinimų aš imsiu ir nurodysiu tą Šekspyrą.
lestingųjų
seserų mokyklą. Ji gavo darbą.
muose — prašymą dažnai ati Vietoj tarmybių gausos literatūra pasiskink kitam
Visi smalsiai sužiuro į išradingąjį mohikaną —
O studentai dar ilgai šūkavo:
deda, nori išgirsti kitų nuomo uždaviniui. Taip, Žemaitę nagrinėjome lituanistinėje aukštas džiūsna, kurio puikiai nuskustame veide
— Kur Šekspyras? Kur mūsų Šekspyras?
nės ir galutinius sprendimus mokykloje tokiu metodu, kaip jūs dabar. Žodinga įsirėžę dvi gilios raukšlės, nuo šnervių kraštų į lūpų
Baigęs mokslus tas Šekspyras jau tarnavo.
daro daugumos balsais. Rei rašytoja. Tada klausėme, ir dabar paklausiu: kodėl kampus.
Vilbėną
sužinojo: buvo vedęs turtingo airio dukrą ir
kia pasidžiaugti, kad svars lietuvių literatūroje neturime Šekspyro?
— Imsiu ir nurodysiu. Ir žiūrėkite!
todėl,
vos
gavęs darbą, turėjo du gerus automobilius:
tymai ir debatai esti labai
Jis ištiesė dešinę ir rodomąjį pirštą įrėmė tiesiog į
Neva pamėgdžiodamas mohikaną, kuris lenkė
jo ir jos.
draugiškoj,
džentelmeniškoj pirštus skaičiuodamas sąvokų „bėgti" variantus, koją ant kojos užmetusį, sėdintį ilgaplaukį.
dvasioj. Pasigendama džentel ilgaplaukis pakėlė dešinę ir atlenkdamas išskėstus
„Su juo būtų įdomu gyventi", svarstė Vilbėną.
— Tai tu, sveikuti, esu mūsų Šekspyras, nes bū
meniškumo kartais tik t a m pirštus ėmė skaičiuoti:
damas trečios generacijos eksponatas be priekaišto „Nes jis nekalbėtų su manimi apie maisto kainas ir
tikroj spaudoj, kuri verčiasi
— Rašo pas mus didaktiškai, su noru rodyti kalbi lietuviškai. Mes tave pagimdėme, mums tokių sportą".
melu ir demagogija, kalbėda tarmiškus kalbos įmantrumus, be dėmesk psicho Šekspyrų ir tereikia. Kitų Šekspyrų mums nereikia.
Kada ji patyrė, kad ilgaplaukis vedęs turtingą
ma n e vien apie LF, bet ir visą
loginiai realybei ir siužetui. Nėra literatūrinių tipų Įmantrūs Šekspyrai bėga pas svetimuosius. Seniau airiukę, ji galvojo jau kitaip: „jis kalba dabar su
pozityvią lietuvišką veiklą. Bet Esame įsitikinę, kad lietuviai „lyrikais esame mes pas lenkus, dabar pas amerikonus. Pabūk tu mums žmona apie sportą ir maisto kainas".
tam diriguoja, kas y r a užnu gimę, lyrikais norime ir būt"! Rašo tiesdami plačias mūsų Šekspyru. Šiandieną tu vienas, o rytoj gal dau
Jai buvo mįslinga ir keista — kaip lanksti žmo
gary, nesunku nujausti.
idėjas ant mažo etninio darželio ploto. Vis ir vis giau tokių atsiras.
gaus esybė! Argi galima natūralų molį, iš kurio
Plojo šiam mohikanui visų generacijų Dievas sulipdė pirmą žmogų, vykusiai pakeisti kokiu
čg pareiškimai: kalba dvelkia senove, ją semantikai
studijuoja, senesnė už romėnų ir graikų. Seni žmonės eksponatai.
nors modernišku surogatu?
kartais kenčia dėl infantilizmo. Sena kalba gali turėti
Smailaliežuviai sugalvojo lietuviškam Šekspyrui,
Vėliau Vilbėną sužinojo, kad ilgaplaukis jaunuo kuris taip nusėdo toli, taip dingęs iš matymo, šekspy
tų pat bėdų. Sena padangtė, o kodėl toj padangtėj
neatsirado Šekspyro?
lis buvo nukakęs j kursus Vilniuje. Grįžęs Amerikon rišką epitafiją: „Much Ado about Nothing".
Geriausias būdas tarnauti Sutvėrėjui yra daryti gera
Akcentuodamas savo apmaudą jis dramatiškai karštai dalyvavo demonstracijose prieš sovietus.
mūsų broliams.
sušuko:
(Bus daugiau)
— Esu patriotas be kompromisų, — jis purtė savo
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DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. rugsėjo mėn. 28 d. Į tu gyvai aiškinosi įvairias prob- olimpines pergales,
naudojant ku, viso pasaulio sporto smege
—-—• I lemas, įskaitant ir tautybių klau draustinus vaistus ir įvairius hor nų rinktinis elitas turi didelį svo
simus.
monus, kurie žaloja sveikatą ir rį ir įtaką olimpiniam judėjimui,
Berlyno Herrenhaus u-teto au smukdo asmens moralinį ir etinį nes čia išlukštenama labai opios
ditorijoje 1930.V.25 ir 30 d. pra atsakingumą, palaužia sąžinės ir ir skaudžios problemos, kurių vie
BR. KETURAKIS
eina IX-tasis olimpinis kongresas, dvasinės pusiausvyros sąmonin na ar kita neigiama linkme lė
papildomai persijoja paskutiniu gumą, vis dar pasikartoja olim mė ir lems visą olimpinių žaidi
Pilnutinę olimpinio judėjimo , 1905 m. birželio 9-14 d. Briusdviejv nutarimus —-pasiūlymus piniuose žaidimuose ir kituose mų slinktį.
eigą tvarko trys pagrindinės ins- Į sėlio Akademijos rūmuose III-sis
ir aptaria 1932 m. Los Angeles platesnio masto renginiuose^kaip
titucdjos: Tarptautinis Olimpinis kongresas, pagrindine tema pasiTikimės, kad darbo vardu at
olimpinius žaidimus. 125 atstovai pasaulinėse ar Europos paskirų
komitetas, Tarptautinės
sporto rinko „Fiziško lavinimo techni
žymėtas
kongresas bus tikrai sėk
!
iš T.O. k-to, 57 iš 29 taut. olimp. sporto ša'kų pirmenybėse. Kilnu
šakų organizacijos, kurios daly nis bruožas". Globėjas —Jo di
mingas
ir
žymusis jo organizato
k-tų ir 32 iš 19-kos tarptaut. sp. sis motto „Citius, fortius, altius"
vauja olimpiniuose žaidimuose,ir denybė Leopoldas II-sis, Belgijos
rius
Willy
Daume, sukaupęs 7
organizacijų įrodo organizacinį turi remtis nūdienine sporto me
Tautiniai olimpiniai
komitetai. karalius.
Vyr.
organizatorius
mil.
DM
(tiek
buvo numatyta
svorį ir nepaprastą susidomėji dicinos pasiekta pažanga, moder
Šis didysis trejetas apsprendžia vi Henri de
Baillet-Latour, kaip
kongreso
pravedimui)
bei itin
mą.
niąja sporto pedagogika ir socia
sus darbus, jų Miniktį, būsimus T.O. k-to narys (nuo 1903 m.)
stiprią ruošos darbų organizaci
Trys pagrindinės komisijos — linio gyvenimo sveikos krypties
planus, pakeitimus —'papildy Belgijai, sėkmingai baigia numa
eiga. Atsakomybė prieš visas esa nę grupę, atneš šviesių prošvais
mus ir, aplamai imant, koreguo tytas paskaitas ir plačias disku mėgėjų, programos ir sp. aikš
mas sportinio gyvenimo negero čių ateities olimpiniams žaidija olimpinio sąjūdžio linkmę.
sijas, kurių apimtis siekė net 260 čių techninio įrengimo, su spe
ves, o ypač olimpiniam kely, I mams!
analizuojant fi cialiai atrinktais pirmininkais,buSunki darbo pradžia olimpinių psl, išsamiau
krenta visiems kontinentams ir
vo kertiniu svarstybų punktu.
žaidimu atkūrime ir tolimesnė ziško lavinimo praktinį darbą mo
K a n t r u m a s y r a didelė dory
visoms tautoms, o ypač toms, ku
Niekam
neatėjo
mintis
ar
ma
raida, įskaitant ir dabartinius kyklose, kolegijose ir universite
bė,
žinoma, kai j o s turi kiti.
žiausia prielaida, kad šis kongre rios turi galimybę ir priemones
laikus, kaskart kėlė gyvenime tuose, krašto viduje apimant pla
Koketavimas
y r a nuolatinis
'pašalinti,
kur
sas yra paskutinis prieš didžiuo šias negeroves
pasireiškusias negeroves, kurios tesnius visuomenės sluoksnius,
melas.
sius pasaulio sukrėtimus ir kad mokslo žmonės, visuomenės ir vi
palengva brovėsi į olimpinių žai kariuomenėje, kolonijose, įskai
iki sekančio reikės laukti net 43 sų sp. organizacijų vadovai visu
dimų tarpą. Jei anuometiniai tant ir moteris kiekvienoje tauto
atsidėjimu saugos ištisus milijo
metus.
DR. F R E D KURNICK
žingsniai šiame kely daug kam je. P. Coubartin pavadino šį
nus
jaunųjų nuo pražūtingo ir
Garsusis
Bulgarijos
kurortas
kongresą
grynumo
prošvaiste
geCHIROPODIST
- F O O T SPECIAI>IST
buvo nepilnai aiškūs ir supran
gėdingo kelio. Šitokiu darbo ir 5015 W . CEKMAK. ROAD - CICERO
3
1
m
tami, tai nūdieninė
pasaulinė i riems tikslams siekti. 210 dėle- j Y ™ ' J ? P -jX. 30 ir spalio užmojų keliu numatytas BadenDS1 silpnos sveikatos nebeirailu to
opinija jau aprėpianti visus kon- j gatų iš 21 tkrašto. Sporto federa- 4 d., šūkiu „Sportas pasaulio Badeno olimpinis kongresas.
liau dirbti kojų gydymo praktikoj.
Iš keletos kojų gydytojų, dSl Jo protinentus ir daugumą naujai ir sa-! cijas atstovavo penki asmenys iš taikai", vėl atnaujina olimpinių
fesionalio patyrimo bei sugebSjimo
kongresų
eigą.
Antrašte
„Olim
varankiškai besitvarkančių vals- kiekvienos sp. šakos. Pažymėtina,
Kongrese, šalia aukščiau var kojų gydyme, pasirinkau Dr. Fred
Kurnick perimti m a n o p r a k t i k a .
tybių, žengiančių T. O. K-to nu- kad dalyvėms moterims buvo pinio judėjimo ateitis", kurį pa dintų sporto institucijų atstovų,
rinko
anksčiau
išvardinta
triparDr. WUliam J. Moravec:
pakviesta dalyvauti 32 olimpi
rodytais keliais, pasireiškia ir po- j duota balsavimo teisė visais klautinė
komisija
(T.O.
k-tas,
T
.
sp.
VAU. TDK. PAGAJJ SUSITARIMĄ
niai laimėtojai 1976 ar 1980 m .
litiniais iššūkiais bei neleistinais Į simais, kas rišosi su moterų sp.
org-jos
ir
T
.
Olimpiniai
k-tai),
TeL TO S - 5 4 5 6
žaidimų tarp 18-30 m. amžiaus,
būdais, žeminančiais olimpinių \ reikalais.
Su garsiuoju motto „Citius, labai atidžiai aiškinasi šių svar kuriuos pristatė tarptautinio spor
žaidimų paskirtį. Pastarųjų metų
h[
keletos olimpijadų žaidimų vyk fortius, altius", Paryžiuje 1906 W organizacijų tarpusavio ry- to organizacijos ar tautiniai olim
:i;iiiiiiiimi!imiiimii!iiiii!iiiiiinimiiiii
š
dyme buvo stiprių išpuolių, net iu. gegužės 23-25 d. prasideda i • santykių eigą su T.O. k-tu. piniai komitetai, atstovaujantieji
dalyvių mirties aukoms pažymė IV-sis kongresas. Dalyvaujant 60 Tuometinis T. O. knto preziden visas sp. federacijas, taip pat ir
tų.
žymiųjų meno sričių atstovų, pri tas Lordas Killanin, ikaip kongre treneriai, kurie turi būti tos vals
Olimpinių žaidimų atgaivinto imtas pasiūlymas, kad būsimucr so vyr. galva ir organizacinio tybės piliečiai, kurioje jie dirba
jui Plerre de Courtin
pačioje už- se Olimpiniuose žaidimuose bū- k-to , prezidentas,Pentcho Kouba- ir kurie išaugino ir paruošė olim Radijo valanda jau 40 metų tarnauja
.
uomazgoje buvo kilusi mintis, tų įvesta architektūros, skulptū-i , d m s k l ' viceprezidentas Bulgan pinius medalių laimėtojus. T o  New Jersey, New York ir Connecticut
kad tvirtesniam ir grynesniam į ros, muzikos, tapybos ir literatu-; | o s numstrų tarybos, su dauge- kių yra išvardinta 10 asmenų. lietuviams!
olimpinių žaidimų idėjų įgyven-! r 0 s dalykai, kaip neatskiriami i l i u l v a l n u - tarptaut. sp. orgaruza- JAV krašto narys Pat Nappi yra
K a s Šeštadienį iš W E V D Stoties
dinimui vra reikalinga ir būtina į olimpinių žaidimų meno ir K - N *
*£*»"» P a r a m f l » Įskaitant nuo tarptaut. bokso mėgėjų s- New Torke nuo 8 Iki 9 vai. vakaro,
97.9 meg. FM. Taippat klausykitės
platesnės' apimties sveika viešoji rybos pasireiškimai. Taigi 1912! Bulgarijos olimp. k-to pirm. ge- gos —AIBA ir Andrzej Kozbial "Music of Lithuar.ia" programos kas
nero ą V I a d i m r
trečiadienį,
nuo 6:05 iki 7:00 vai.
—tarptaut. slidžių vakaro, iš Seton
opinija, kurios skleidimą ir aiš- į m . V-tuose Stocholmo olimpi- i
Ptoyt&ev, p y  iš Kanados
Hali Universiteto sto
ties. 89.5 FM. (WSOU)
kinimą turi apimti Olimpinis I niuose žaidimuose randame iš- čioje svarstybų eigoje aptarė ak federacija —FIS.
olimpinio
gyvenimo
kongresas.
j vardintas meno sritis. Daugiau tualius
Direkt. DR. JOKCBAS STUKAS
Visa ištisinė kongreso progra-1
bruožus,
ieškodami
realesnių
siū
Istorinės apybraižos
Į 2000 asmenų dalyvavo kongreso
234 Sunlit Driva
ma apima 13 dienų, nes tuo p a t
1894 m. birželio 16-24 d. Pa-! svarstybose didžiajame
Sorbon- lymų ir patarimų T.O. k-to to
Watchung, N. J. 07060
metu įvyks daugelio tarpt. sp. .or
lais de la Sorbonne rūmuose įvy-1 n os amfiteatre, kuriame prieš 12 limesnei veiklai plėsti ir šio ju
ganizacijų posėdžiai ir T . O. kT«L — (201) 753-5636
ko I-sis Olimpinis kongresas su j metų buvo paskelbtas olimpinių dėjimo slinktį prideramai saugo
to
komisijų
pasitarimai.
Pats
kong
ti nuo politinių ir komercinių
šia antrašte — tekstu: „Cong-1 žaidimų atgaivinimas.
įtakų, kurios drumsčia žaidimų resas prasidėjo rugsėjo 24 d. T . iimiiuiiiiiiuiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
ress for the Restablishment of
Sporto psichologijos aspektus
O. k-to garbės prezidento Lordo
gyvastingumo
pasireiškimą.
the Olympic Gamės". Dalyvau olimpiniuose
žaidimuose nag
Killanino atidaromąja kalba. Po
Baden-Badene
XI-sis
kongresas
jant keletui prancūzų žymiųjų rinėja Lozanos universiteto di
to, labai aprėžtu kalbėtojams lai S 0 P H I E B A R Č U $~
sporto pareigūnų, britų atstovui džiosios auditorijos 400 įvairių numatytas darbo ženkle visų spe
ku, svarstybų elementarinės dis
RADIO SEIMUS VALANDOS
C. Hebert (British Amateur Ath- sričių delegatai (1913 m. gegu cialių komisijų, kurios jau pasku
tiniais metais labai intensyviai
Visos programas ii WOPA
letic Association), kuris atstova žės 8-12 d ) .
ruošėsi.
Naujai
iškilus
Maskvos
kusijos.
IX.
26
oficiali
kongreso
Į
Lietuvių
kalba: nuo pirmadienio iki
vo kolonijoms, plius "VVilliam M Judrusis Paryžius, švęsdamas XXolimpinų
žaidimų
boikoto
prob
mo
perspektyvos",
o
28
d.
išva
dienos tema „Olimpinio judėji-' ***?£*?*
Perduodama nuo 4 vai.
Sloane (tuometinis Princeton u- i mėtį nuo olimpinių žaidimų at
į ouo
PP- 8:30
iki 4:30
vai. vai.
p.p.ryto.
per tą pačią
lema
sukėlė
daug
nerimasties
vi
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ir
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Pabrėžiame,
kad
iki
9:30
to profesorius) Amerikos komi- i gaivinimo, vėl suruošia kongresą,
stot}.
Šeštadieniais
ir
sekmadieniais
Telef. 434-241S
nento dalyviui.
_! nagrinėjantį nuostatus. Vyr. pa- same olimpiadų sąjūdy, ateity ga olimpiniai kongresai jokios įsa
14M AM
Tikslas —išaiškinti artimesnį tronas
— Raymond Poincare, li vėl vienu ar kitu panašaus komosios galios neturi ir jokiu
7159 S. MAPL£WOOD A V E.
pobūdžio
veiksmu
pasireikšti.
nutarimų
T
.
O
.
k-tui
duoti
nega
esamų sporto institucijų koopera- Prancūzijos prezidentas, kongreCH1CAGO. ULL. 66628
Beatodairinis
veržlumas
į li, o tik patarti ir nurodyti. Aišvimą, siekiant ko veikiau atgai- ] s o vy r> vadovas —A de Couvinti olimpinius žaidimus. 2000 ; bertin, kaip T . O . k-to prezidenMmn!ini!»in)iut!mniwi3i«
dalyvių. įskaitant 79 delegatus j t a $ 5 prancūzų tautai suteikia ypaAr dirbtiniai dantys perdaug laisvi?
The Catholic Chureh,
įvairių sp. organizacijų ir univer-; t ; n gą orumą. Diskutuojama įvaiVaržotės valgyt? Kalbėkit, šypsokitės su pasitikėjimu.
sitetų iš 13-kos kraštų (Prancū-' r ; ų s p . g^ų, dalyvaujančių žaiDissent And Nationality
Po $95 kiekviena plokštelė
zija, Graikija, Anglija, Australi- dimuose, techninis pravedimas.
In SovM Lithuania
SPECIALIOS KAINOS PENSININKAMS.
ja, Belgija, Ispanija, JAV, Olan- Penkiolika paskirų darbo sėkciMažas primokėjimas už modelius ir pritaikymus. 3-čias pusmetinis
By
dija, Vengrija, Italija, Rusija, j ų s u 100 tos srities specialistų
pasiūlymas — be kainų pakėlimo. Tik 2 dienas nuo 2 v. iki 5 v. popiet.
V. Stanley Vardys
Švedija ir Čekoslovakija).
Į g T.O. k-to sudėties, tautinių
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Lietuvos atsiminimai

Pirmad. rūgs. 28 iki spalio 1 d
Atliekami ir kiti dantiniai patarnavimai

Pasitarimų vieninga ir konkre- olimpinių k-tų ir delegatų, tų
In this book, the author depiets the
ti išvada — įsteigti Tarptautinį kraštų, kurie tuo metu dar neCatholic
Iithuanian struggle for a free
D r . M . G. K a r a g i a n i s a n d A s s o c i a t e s ,
olimpinį komitetą, kuris rūpintų- turėjo taut. olimp. k-tų. Po 10
exercise of religion in the Soviet sysSouth Berwyn Medical & Prf. Bldg. Suit 104,
tem & examines the auestion whether
3340 S. Oak Park Ave., Berwyn, ILL.
si oimpinių žaidimų
atgaivini-i atstovų turėjo Vokietija, Angli
1 blk. į pietus nuo McNeal ligoninės. RTA iki durų. 484-5900
Catholicism and Communism can coniu, Tų užmojų raidai plėsti turi I j a ? Prancūzija, JAV, Italija ir Ruexist under Moscow*s rule.
būti ruošiami kiti
olimpiniai sija, po 6 — Austrija, Belgija,
kongresai, iš anksto nenustatant Ispanija,
Graikija,
Olandija,
338 pusi. Kieti viršeliai. Išleido
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tikro-ios datos ir vietovės.
j Vengrija ir Švedija. Kiti kraštai
East European Quarterly, Boulder
— diatributed by Columbia Univer1897 m. La Havre miesto ro-į(15) po 5 ir likusieji keturi po Į
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fsity
Press, New York 1978. Kaina
tušėj liepos 23 d. ir rugpjūčio;2.
su
persiuntimu
f 13.75. Užsakymus
SOL. DANOS STANKATTYTfiS
f siųsti:
1 d. II-sis kongresas nagrinėja
Lozana 1921 m. VI. 2-7 d pra- |
higienos, pedagogikos ir fiziško j v e d a I-jį olimpinį kongresą po I
(Įdainuota HetuviJkai)
| DRAUGAS, 4545 W. 6Srd Street,
pasiruošimo tarpusavio sąryšį ; i - j 0 pasaulinio karo. J. Sigfrid
Chicago, IU 80629
istoriniame tarpsny. Garbės glo- Edstroem (švedas), kaip stipri ir
bėjas —Prancūzijos prezidentas I inteligentiška asmenybė
šiame 5
Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru.
|
Felix Faure, kongreso vadovas< sektoriuje, sumaniai veda prog- I
Dirigentas Alvydas Vasaitis
| iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiH
Pierre de Courtin, kaip T.O. k-į ramos eigą. Svarstybų plotmėj
ELENA
JUC1UTĖ
GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA,
|
to prezidentas ir kiti 4 garsieji, 1914 m . kai kurių klausimų (nau- 1
CAVALERIA RUSTICANA I R KITOS.
Į
ĄŽUOLYNELIS
prancūzų tautos vyrai.
įjos šviesos požiūriu)
pilnesne |
Po 1896 m. I-ju olimpinių žai- analizė, paliečiant klausimą ir r
Kaina su persiuntimu $10.95, Užsakymus siusti:
= Lietuvos ūkininko likvidacija
dimu Atėnuose, atseit, I-sios žiemos žaidimų, kuriems, kaip ži- f
DRAUGAS, Jf5Ą5 W. 6Srd 8t., Chieago, /B. 60629.
|
arba
Olimpiados, P. Coubertin pašte- nome įš istorijos, buvo priešingi
i
BĮ. gyventojai d a r prideda 60 e t valstijos mokesčio.
|
Epochinis
bėjo, kad tiesioginiai pats T.O. į skandinavų kraštai. 78 delegatai, r
i<li|IIIIIIIUIIIIIIIMH1tiniltlMlllltlllUI|ltlU1lllll||l1lll1IIUIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIin»~
k-tas daugiauiaį ribojasi
tik daugiau kaip iŠ 25 kraštų, įskaiIšleido Lietuvių Agronomų Są
technine žaidimų sąranga, žvel-Įtant tarptautinių organizacijų ir
junga, Chicago 1981 m. Didelio
giant istoriniu aspektu, bet pėda-, tautinių olimp. k-tų atstovus.
formato, 360 pusi. Viršelio nuo
Ką tik išėjo iš spaudos MAKLJOP AUKflTATTftS
goginis ir moralinis žaidimų veiks- j Gražioji Čekoslovakijos sostinė
t r a u k a Jono Kalvelio. Spaudė M.
naujas romanas:
nys stovi lyg ir nepajudintas,; Praha, 1925.V.29 ir VI.4, gloMorkūno spaustuvė. Kaina su
persiuntimu $8.95.
taigi. kongresų tolimesnė užduo- i bojant krašto prezidentui Tomui
"ANT MARIŲ KRAŠTO",
tis ir lieka, kad gilioji socialinio Masarykui ir vėl vadovaujant
Užsakymus siųsti:
pagrindinė mintis: meilė, auka, tragedija i r kova,
bei tarptautinio ryšio versmė energingam J. S. Edstroem (vėDRAUGAS, b5lf5 W. 6Srd SL,
herojiškumas ir humaniškumas, Lietuvos istorinis
vefkiau reikštus daugumoje kraš- liau T.O. k-to prez.), svarstybų
Chicago, IL 60629
duelis, plačių pažiūrų.
tų. Kongreso dalyvius sudarė trys temą užvardino
„Pedagogikos
delegatai iš žymesniųjų sp. or-, kongresas". Šiais metais P. de
Knyga turi 406 pusi., kaina su persiuntimu 10.95 dol.
Illinois gyv. d a r prideda 48 et.
ganizacijų ir pritariančių šiam Coubartin baigia savo prezidenvalstijos mokesčio.
Uiaakymus siųsti:
sąjūdžiui, bet be teisės balsuoti, tavimo kadenciją, kaip T.O. k-to
iiiiiiiimimiiiiiiiiimimiiiiiiiiimiiiuiiiii
DRAUGAS, IfikS W. 6Srd Street
Žymioji figūra buvo anglų ku- • pirmininkas. Mėgėjų ir opimpiChioago, /B. 606Ž9
nigas Courey-Laffan, didelis ir nės priesaikos reikalų nagrinėjiblznkR-roj. kn
ryžtingas darbuotojas olimpinių • mas buvo būdingiausia prograniinois gyv. d a r prideda 60 et. valstijos mokesčio.
žaidimų idėjai plėsti.
mos eiga. 62 delegatai iš 22 kraš^ skelbiasi <*Jen " O r a t ų r "
~Ji

OPERŲ ARIJOS

Į

CLASSIFIED GUIDE
Ml>CfciJLA>l!XJLJ>

HELP WAKTED — MOTKstfB
^*«Bs*»*^s>>«**Bs«*«w«>*ssMt*«sM«iSa>vs*^Bss»aa)aaMa>ss*««MMaBBS^<*

i o % — 3 0 % — 3 0 % pigiau mukfiatt
ui apdrauda nuo usnies Ir automaliillo M

FRAN K

ZAP0LIS

3208 Vį VVest 95th Street
Telef. OA 4-8664

Reikalinga šeimininke..
Namų ruošai ir prižiūrėti vaiką, pttną
laiką. Nors kiek kalbanti angnĮĮkai.
Kreiptis į MRS. HIMEL, pirmstt. iki
penktad. 9 vai. ryto iki 5 vai.

Tel. 3463355

llllllllliuilllllllllillllllllllllllllllllllllllllll

TELEVIZIJOS

B E AL

E ST A T E

• « • » » • » » » » » • • »

• • m * tt W S >

Spalvotos ir paprastos. Radijai,
ArU 73-etos ir CampbaU 2-Jų Šutų
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
medinis. Didelis kiemas. Tik $38,500.
Pardavimas ir Taisymas.

Ml G L I K A S

TV

2346 W. 69 Sfc, tei. 776-1486

iiiiiiiiiimiitiiiiiiiiHimiitiniiiuuuiium
uiiiiiiiiiiiriHiiitiHMiiiiiiiiiuimiuiiiuii'

PLUMBING
Licanacd, Bonded, Insurad
Nauji darbai ir pauisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir
kt. plyteles. Glass blocks. Sinkos
vamzdžiai išvalomi elektra. \ automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
savo pavardę ir telefoną.

SERAPINAS — 636-2960
uuniiiiiiiimiminiuminiuimuuuiuj»n
liiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii

NAMŲ APSITVARKYME

Marųuette Parko apyL liuksusinis T2
butų. Parduotas.
~" ~
Arti 69-os ir RockwelL Mūrinis 2-jų.
butų. Parduotas.
„ r v
Brigbton Parke mflr. 3-jų butų ir
krautuvė. Parduotas.
Dar turime pirkėjų ir Serų namų
investavimui.

Skambinkit tel. 436-7878
SIMAITIS REALTY
2951 Weat 6Srd Street
Insuraaca — Income Tai
Notary Public
ainniiiiiiunHiiininmm>nnmniiitt«n
BUTŲ NUOMAVIMAS
f*

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
Draudimą* — Valdymą*
naujinti. Garažą. Viduje ar is lauko
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums Namą pirkim** — Pardavimą*
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skamDinant po b-os vai. vakaro.

INCOME TAX

Tel. 476-3950
IIIIIIIIIIII1IIII11III1IIIIIIIIIII1IUIIIIIIIIIIIUII

M OV I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ii
dimai ir pilna apdrauda.
kitus daiktus. Ir iš toli miesto leiPriimame MASTER CHARGE ir VISA
Telef. — WA 5-8063

Notariataa _

Vertimai

BELL REALTORS „
J.

B A C E V I C I

US

6529 S. Kedzie Ave. — 778-22S3
MlllIllllilIlIlIlIHUIIUIIIIIIHIIIIII

72-ra Ir Albany — 5 kamb. mūr. Geor^
gian. $53,500.
72-ra ir Rkhmond — 2 seimų muro
namas. $72,000.
45-ta ir Richmond — 2 butų po 3 mie
gamus. $68.900.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 40-ta
ir Montgomery — 15 metų senu
mo.
2 Seimų $85,000.
ir kitus kraitus
59-ta ir Wsshtenaw — 21 metų senu
NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
mo — 2 seimų po 3 mieg. $89,900.
Chicago, IU. 60632, tel. 827-5980
Puikus investavimas Lemonte — 2 bu
tų pastatas ir 10 akrų žemės. —
$250,000.
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill 58-ta ir Rutherford — 25 metų senu-.,
mo 3 mieg. mūro rezid. $75,900.
M. A. i I M N U S
81-ma ir Malvina — 19 metų senumo
INCOME TAX SERVICE
3 mieg. mūras. $75,900.
NOTA«T PUBLIC
•7-ta
ir Komensky — 4 miegamų mūr.
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450
pastatas. $59,000.
Taip p a t daromi VERTIMAI,
72-ra ir Tasman — Labai gerai illaiGIMINIU ttkvietimai, pildomi
kytas 3 mieg., su valgomu. $39,500t
PIUETTBftS PRASTMAI Ir
kitokie blankai
•3-£ia ir Newland — Liuksusinis "bitiiisimiiiHiiiiTiiiinimnniiuiuminunm
level". 7 metų senumo. $89,500.
liiilllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
••
BUDRAITIS REALTY
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
iŠ mūsų sandelio.
0600 S. Pulaskl Rd.
COSMDS PARCELS EXPBES6
Ttl. — 767-0000
2501 W. ffStii SC, Chicago, IL 60629

•!*.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

DĖMESIO
TeL — 92&-27S7
Vytautas Valantinas iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimnnuuii

miniiiiiiiiiniiiiiimiumiiuuiuiiiiiiiiim
KILIMUS I B BALDUS
Plauname ir vaškuojame
visą rOMų arlndls.

BUBNYS

Tel -

RE 7-5168

LITHUANIAN PIOHEER
PRIEST
0F NEW ENGLAN0
By
Willlam Wolko\ich-Valkav1«u*

The Life, Stmgglea and T r a f i e
luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiitiuiiiiiii death of Rev. Josepk 2ėbris\
1860-1915.
MSM j

• ••»«* « • * • * • » • •«««•<

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

Publiahed b y Franciscan
Brooklyn, New York 1980

Apdraustas perkraustymas
įvairių atstumų

Kaina su persiuntimu $6-85.
t -jakymua siųsti:

Tei. 376- 1882 a r b a 376-6996
uniiiiiiiiiiliilUiilHliiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiil

DRAUGAS, m5 W. 6Srd 8f* "
Chicago, IU. 60629
mimiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii!

DENGIAME I R TAISOME
VISU R f SIU STOGUS
Už savo darbą garantuojame
ir esame apdrausti.
Skambinkite —
A R V Y D U KIELAI
TH.: 434-9655 arba 737-1717

m

•"lll'-lllIlIlIlIlIllllIHiiiiimiiimiiHHe,,

ŠEKSPYRO SONETAI
r n* r

ti

Intymiąslaai meiles paslaptis ir
gilią gyvenJLao ismintf valadingal
atakleidsia klsssikas, pasaulinio
garso kOrinys

I lietuvių kalbą pirmą kartą kV
verte A Tyruolis, Gosthea. ftilerto,
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, Dantis ir kitų klasikų vertėja* Su
Sekapyro atraisdu, autografu, ianes jis plačiausiai skaitomas lietuvių •amia įžangine studija ir sonetą
paaiikinimais. 176 psL. kietais dro
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi bes viršeliais
siems prieinamos.
Kam* $3.00 Gaunama *DRAUOir
unHHHiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiniiinimii

tas. Meninę programos dalį at
liks solistė Bronė Beržanskienė,
kuri atsikėlė iš Detroito ir gy
vena kaimynystėje — Harbert
vasarvietėje. Jai akompanuos
Ąžuolas Stelmokas. Jo orkest
ras gros dokiams. Laukiama
daug svečių iš Chicagos.
Doc. Vytauto Skuodžio gelbė
jimo reikalu iš Sovietų vergų
stovyklos surinkta daug parašų,
Inž. Edvardui Žitkui paruošus
laiškus senatoriams bei kongresmanams, Lietuvių klube
valdyba juos pasiuntė ir iš kai
kurių gavo atsakymus, pasiža
dant padėti šiame reikale.
Lietuvos dukterų draugijos Beverly Shores seniūnijos surengtoje gegužinėje.
Q kaires: L. D. D. pirmininkė Emilija Kielienė, kun, Juozas Vaišnys, SJ, Ona
Pulkauninkienė, Gražina Stankūnienė. Antroje eilėje Halina 2itkienė, Stefa
nija Barkienė, Janina Gruenwaldienė, Ada Nevarauskieuė, Gražina Baužienė,
Vyt. Kasniūnas.
Nuotr. Mariaus Kietos

MOSU KOLONIJOSE
Beverly Shores, Ind.

visada švytėjo meile artimui Į Parke, numatyta pastatyti 445
tautiečiui.
butai. Statyba kainuos apie
Žinomam daiL Jurgiui Daug-; 200 mii. dol.
vilui atsikėlus į Beverly Shores,
ŽUVO DU UGNIAGESIAI
daug sodybų pasipuošė meni
niais koplytstulpiais, namai lie Gesinant gaisrą Willoughby
tuviška tautodaile. Sūnus Ma Tower dangoraižio, 8 S- Michirius studijavo ir baigė komerci gan, Chieagoje, 25-me aukšte
nę dailę ir sieks aukštesnio žuvo du ugniagesiai: J. Hitz ir
C. L. McShane. Jaunas ugnia
mokslo laipsnio.
Mt
gesys McShane žuvo bebandyVytautas K?"'""" ff
damas išgelbėti veteraną Hitz,
patekusį į liepsnas.

Lietuvos dukterų dr-jos seniū
nija, vadovaujama Halinos Mit
kienės, išaugo skaičiumi ir da
bar gali sudaryti skyrių. Nau-„
jąja seniūnijos vadove išrinkta
Ona PuHcaunikienė, ilgų metų
labdaros organizacijų veikėja.
Dukterų surengta gegužinė
Stankūnų sode buvo didelė šven
tė plačios apylinkės lietuviams
ir čikagiškiams. Sutartinai dir
bo visos narės, maloniai priėmė
svečius. Dalyvių nuotaika buvo
gera. Labdarai liko pelno per
600 dol. Dėkojama ir Stankū
nams už didesnę auką.
Lietuvių klubas veiklus ir jo
nariai aktyviai reiškiasi visuo
meniniame, kultūriniame darbe.
Klubui vadovauja sumanus,
energingas pirrnininkas inž. Va
lerijonas Radys. Kas mėnesį
rengiami susirinkimai, po kurių

M ERES FONDAS

Tėvai vis boikotuoja priver
stinai
desegreguojamas GrahaChicagos mere Byrne prasita
mo
ir
Hendricks mokyklas.
rė, kad 1983 m. ji turės apie 6
Siūloma
jas
paversti "magnetimiL doL savo poetiniame fonde bet io lėšos būsiančios dau-' nėmis" mokyklomis, į kurias visi
giauaia panaudojamos ne poli tėvai galėtų siųsti vaikus pasi
rinktinai.
tiniams tikslams.

STASIUI BARZDUKUI mirus,
dukrai AUŠRAI BABICK1ENEI, sūnums ARVYDUI ir
GYČIUI, jų ŠEIMOMS ir visiems GIMINĖMS bei artimie
siems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
DETROITO -WINDSORO
LJ. B-LIŲ SAMBŪRIS

Švietimo puoselėtojui ir mokytojui
A . f A.
STASIUI BARZDUKUI mirus,
likusiems šeimos nariams ir broliui K. Barzdukui su šeima reiškiame gilią užuojauta.
A LB ŠVIETIMO TARYBA

E U D EI KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans

A A

LIUDVIKA APOLIENfi
SIMKEVIČICTE
Gyveno Homewood, Illinois. Anksčiau gyveno Chieagoje.
MirS rugsėjo 25 d, 1981 m., sulaukus brandaus amžiaus.
GimS Lietuvoje, Telšių apskr., Rietavo valsč., Alko kaime.
Amerikoje išgyveno 53 m.
Labai vargingai ir pavojingai pergyveno visą Pirmojo pasaulinio
karo laiką Rusijoje ir Sibire.
Pasiliko giliai nuliūdę vyras provizorius Leonas Ąpolis - Opulskis iš Mažeikių, mirusios sesers a. a. Stanislavos Riškienės dukros
Stanislava 2iogienė su vyru Albertu ir šeima, ir Liudvika Folienė su
šeima, taipgi artima gera draugė Stanislava 2emeckienč ir jos duktė
Stanislava Esbrookienė su šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami
Amerikoje ir Lietuvoje.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71
Street
,
Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 29 d. Iš koplyčios 10 vaL
ryto bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras ir g Į į a f c
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus.

Tei 476-2345

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.

Tel. 737-8600

z-?.

9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000
John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS

A. f A.
ANN F. AUKERS

2 5 3 3 VVest 71 St., Chicago
1 4 1 0 So. 50th Av., Cicero
Tel. 47t>-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

JANULYTĖ

A. f A. ANTANINAI VEPŠTTENEI
mirus, areh. VYTAUTUI, dukroms DANAI ir LAIMAI su
šeimomis, ANŪKAMS ir visiems artimiesiems reiškiame
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime skausmo valandoje.
SOFIJA IR ANTANAS ŽUKAS
LORETTA IR ROVENA KASIS

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyL
Mirė rugsėjo 26 d., 1981 m., sulaukus 68 m. amžiaus.
Gimė Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime vyras Albert J., 2 sūnūs dr. James
A., marti Diane, Robert E., marti Susan, 4 anūkai — Steven, Jennifer,
Brett ir Brian, brolis John T. Janulis, su žmona Laura, švogerka
Ann Waterman su vyru Russell, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Sv. Teresės dr-jai, Sv. Kazimiero Seselių rėmėjų dr-jai,
Sv. Kryžiaus Ugon. rėmėjų dr-jai, Chicago Liet Moterų klubui, Balzeko muziejaus moterų gildai.
Kūnas pašarvotas Mažeikos • Evans koplyčioje, 6845 So. Wastem
Avenue.

A.fA.
ANTANINAI VEPSTIENEI
mirus, dukra Danutę Balchiene ir jos seime
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
LILE MASAIT1S
IRENA IR ANTANAS

RIMAVICIAI

A. f A. DOMICĖLEI ŠAULIENEI
Lietuvoje mirus,
liūdesio valandoje sūnų dr. VACLOVĄ su SEIMĄ, ir ki
tus GIMINES nuoširdžiai užjaučiame.
JONĖ IR JUOZAS MEŠKAUSKAI
FAUSTINA IR MEČYS MACKEVIČIAI

5

TĘSIASI BOIKOTAS

Didingai praėjo Lietuvių klu
bo surengtas Tautos šventės
minėjimas, kuris įvyko Danos ir
inž. Juozo Noreikų bute. Gra
žią, prasmingų minčių kalbą
NAUJI BUTAI
pasakė žinomas visuamenininĮ pietus nuo Chicagos miesto j Kai mes mylime, tai širdis yra
kas inž. Jonas Jurkūnas, iškel
Jfonbert
damas tautos bei tautiškumo centro, vadinamame Dearborn I teisėjas.
prasmę ir ryšį su valstybingu
mu. Klausytojų pageidavimu,
ji bus atiduota spaudai Sekma
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
dienį buvo sv. Mišios ir gilių
GARBĖS PIRMININKUI
minčių pamokslą pasakė kun.
Jonas Borevičius.
A. + A.

bendraujama socialiniai. Ren
giami visų didžiųjų 'švenčių mi
METŲ GERYBES Į RUDENS nėjimai, įvairios sukaktys. Va
sarą — gegužinė, rudenį — ba
ARUODĄ KRAUNANT
lius. Šios vasaros gegužinė pra
Spėjama, kad šiuo metu Be ėjo labai sėkmingai, sutraukda
Beverly Shores pradėjo veikti
verly Shores apylinkėse gyve ma daug svečių Liko ir gra Lietuvių namų savininkų drau
na apie 150 lietuvių, iš kurių žaus pelno, kuris metinio susi- gija, kuriai pirmininkauja Stefa
Amerikos lietuvių klubui pri- j rinK™ mėtį bus išdalintas nija Barkienė. Kas ją įsteigė,
klauso per 80 narių. Vieni iš spaudai ir kt. Gegužinė vyko kokios veikimo gairės, daug
jų snūduriuoja lietuvybės rei Stankūnų restorano gražiame kam nežinoma. Kad ji reika
kaluose, kiti užsidarę nuo lietu sode. Tradicinis rudens balius linga — neabejojama. Laukia
viškos veiklos svetimiems die įvyks spalio 10 d gražioje, prie ma visuotino susirinkimo.
vams galvas lenkia, bet daugu ežero kranto, Red Lantem Inn.
Prof. dr. Juozas Meškauskas
ma stiprus, kaip tėviškės ąžuo salėje, kur bangos daužosi į nuoširdžiai rūpinasi, kad ši vielai, paežerio pakrantėse beiešką langus. Jau 8-ri metai, kai ba- ( ninga, veikli lietuvių kolonija,
lietuviško gintaro, smėlio grū liui paaukoja paveikslus žymu- • susilaukusi naujos organizaciduose tautinio pasididžiavimo. sis dailininkas prof. daiL Alvy- jos, ir toliau surastų bendrą
Veiklus yra Balfo skyrius, das Algminas, kurių vertė yra kalbą, veikią, susiklausymą. Kai
kuris kasmet ruošia pavasario apie 8000 doL Ir šiais metais kitose lietuvių kolonijose pasišventę ir rudenį narių susirinki jis padovanojo 1.000 doL ver- taiko nesutarimų,
daromos
mą. Jie su svečiais sutraukia tės meno kūrinį. Dail. Algminas Į bergždžios įtampos, žodiniai pa
apie šimtinę žmonių. Kai vyks yra žymiausias klubo mecena- i sisvaidymai, Beverly Shores
ta Balfo vajus — visi nuošir
džiai aukoja: Kai veiklus vicepirm, inž. Kazimieras Pocius,
A . f A.
pasibeldęs į duris sodriu boso
balsu pasisako, kad atėjo ne
JULIJAI VAIČELIONIENEE
sau, bet vargstančiam tėvynai
niui aukos paprašyti, visi auko
Lietuvoje mirus,
ja. Ir taip mažos kolonijos tūk
jos sūnui IGNUI VAICELIONUI bei jo SEIMAI
stantinė auka — gražus pavyz
reiškiame nuoširdžią užuojautądys. Veikli, sumani, energinga
pirmininkė Ona PuLkaunikienė,
PRUDENTIAL LIETUVIAI
sulaukusi 82 m., organizacinio
BENDRADARBIAI
darbo apkrauta, taip pat suran
da laiko daug ką aplankyti, rink.
dama aukas. Jos ir inž. K. Po
ciaus ilgų metų veikla patirtimi
bei sumanumais vainikuota.
Skausmo prislėgtą miela
Skyrių dažnai aplanko ir veik
lioji Balfo pirmininkė Marija
KLEVŲ ŠEIMĄ,
Rudienė bei žymusis visuomeni
netekus sūnelio, širdingai užjaučiame ir
ninkas inž. A. Rudis. Su jais
skyrių aplankė taip pat iš lietukartu liūdime.
vos atvykę Juodvalkiai, Vaiče
Krikšto tėvai Marija, Leonas ir visa šeima,
kauskai, Vladas Šakalys, kurie
Liucija, Romas Kęstutis Mūieriai
padarė labai įdomius praneši
mus.
Šio pavasario Balfo šventės
garbės svečiu buvo žymus vi
daus ligų specialistas prof. dr.
Arvydas Vanagūnas, kuris pa
prašytas kalbėjo, skaidrėmis
pailiustruodamas, apie vidaus
ligas. Jo pranešimas buvo labai
įdomus, supažindinęs klausyto
jus su naujais medicinos atsiekimais, įvairių vidaus ligų gy
dymais, pasireiškimais. Dr. Ar
vydo pranešimas paruoštas spau
dai. Svečiai Balfui suaukojo
per 200 dol.

CHICAGOS ŽINIOS

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. rugsėjo mėn 28 d.

Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 29 d. Iš koplyčios 9 vaL
ryto bus atlydėta į Svč. M Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta į Oueea of Heaven mauzoliejų
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyra*, sunOa, marčios ir anūkai.
Laidot direkt. Jonas Evans Jr., ir Stasys Evans. — TeL 737-8600.

A . f A.
DOMICĖLEI ŠAULIENEI mirus,
dr. Vaclovui Sauliui ir jo šeimai širdingi
užuojautą reiškia
ALDONA IR VIKTORAS NAUDU AI
SU DUKROMIS

*.

'.

DRAUGAS, pirmadienis. 1981 m. rugsėjo mėn. 28 d.
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^ medžiotojai turi teisę me*• džioti, tačiau medžioklės laimiX Jokūbas Skudra, E a s t Chikį — mėsą ir kailius turi ati
OKUP. LIETUVOJE
cago, Ind., Benediktas ir Vita
duoti valstybei, kuri žvėrieną
— P e r paskutinius 5 metus eksportuoja j užsienį. DaugiauNeverauskai,
Sterling
Hts..
okup. Lietuvos medžiotojai pri i sia jos perka Vak. Vokietija,
Mich.. Bronė Armias, Richmond
s t a t ė Sovietų Sąjungai 2628 to Austrija, Vak. Berlynas, SvediHills, N . J.. Jadvyga Kliorienė.
nas žvėrienos, tome skaičiuje j ja, Suomija, Prancūzija, NorveSo. Euclid, Ohio. Jonas Jagėla.
1492 t. briedienos, 392 stirnie- į gija, Jugoslavija.
Chicago, BL, visi atsiuntė po
|
nos, 583 šernienos, 8 1 t. elnie10 dol. aukų. Labai ačiū.
nos. Visa ši žvėriena buvo
AUSTRALIJOJE
X šv. Pranciškaus seselių
x J o n a s Rugelis, Maywood.
įvertinta 5,5 mil. rublių. Lietu- i
( — Geelonge rugsėjo 6 d. su
Chicagos apskrities rėmėjai ir 111., pedagogas, \isuomenininkas.
rengtas Tautos šventės minėji
geradariai kviečiami dalyvauti savo spaudos stiprinimui atsiun
metiniame rėmėjų seime, kuris tė 15 dol. auką ir gražino bilie
LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ mas.
įvyks sekmadieni, spalio 4 d. j tų šakneles. Labai ačiū.
— Į Geelongo choro suruoštą
DĖMESIUI
Tėvų Marijonų vienuolyne prie
subatvakarj atvyko ir MelbourPasaulio lietuvių dienos įvyk
X Vitas Kazlauskas. Chicago,
"Draugo". Seimas prasidės 11
no choristai, paremit naujai at
s t a 1983 metų vasarą. Tai ypa
vai. ryte šv. Mišiomis už gyvus 111., Kazys Kleiva, St. p e t e r s sikūrusi chorą.
tingo ir plataus masto įvykis,
burg,
Fla.,
M.
Stoltengotas,
ir mirusius vienuolijos rėmėjus,
— Melbourno "Aušros" teatkuriam reikia iš anksto gerai
amžinus narius ir visus gerada Round Lake Beach, EI., Antani
r0
pasiruošti.
Pasaulio lietuvių,
mėgėjai rugsėjo 20 d. pastatė
rius. Pietūs bus 12 vai. Regis na Lukšis, Santa Monica, Cal.,
Sruogos k o m e d i
dienų
metu,
tarpe
kitų
didelių
j
Balio
^ "Uoštracija ir posėdis tuoj po pie J. P. Jakštys, St. Petersburg,
ve
renginių, įvyksta ir Dainų šven- \
•
tų. Informuotis pas apskrities Fla., Albina Poškus, Evergreen
Park,
Dl..
grąžino
laimėjimo
bi
tė.
Ypač
daug
laiko
užima
cho-1
—
Australijos Liet. Kataliku
pirmininkę Sabiną Klatt, 6221
Daugiau kaip 300 aktyvių ir dosnių rėmėjų dalyvavo "Draugo sukaktuviniame bankete, Jaunimo centre.
lietų
šakneles
ir
pridėjo
po
10
r
a
m
s
tinkamai
paruošti
Dainų
'
federacijos
valdyba buvo VIII.
S. Mason.
Nuotr. J. Kuprio
dol. aukų. Labai ačiū.
šventės programos dainas, t a d | 11 susirinkusi posėdžiui. DiX PLB ir P U S valdybų dar
j a u dabar p a t s laikas ruoštis džiausiąs rūpestis "Tėviškės aix Sol. Margarita ir Vacys
bingas posėdis įvyko rugsėjo 19
^lu" leidimo bei išlaikymo reika
didžiajam darbymečiui.
d. Chicagoje. Jame taip pat da-; Momkai, Chicago, EI., visuome
J a u y r a sudarytas Dainų lai. Savaitraščiui uaremti X. 3
lyvavo JAV UB Krašto valdy nininkai, grąžindami laimėjimo
šventei ruošti komitetas, kuriam ruošiamas balius Melbourno lieTAUTOS ŠVENTES
dytų. Pagarba šeimai
bos pirm. Vytautas Kutkus ir bilietų šakneles, atsiuntė ir 18
j t ė l ė b u v o labai įdomi. Pasakojo j v a į o y a u ; į a V a c l o v a s Momkus.j tuvių namuose.
Federacijos
V-jo Pasaulio Lietuvių jaunimo dol. dienraščio paramai. Nuo MINĖJIMAS GAGE P A R K E
Pasibaigus minėjimui, Gage I ji apie tžmonių
•v-mrvrn,! gyvenimo
« « " ^ " > » sąJy Rengėjai mano, kad Dainų šven. atstovų suvažiavimas įvyks po
kongreso ruošos komiteto pirm. širdus ačiū už lietuviško žodžio
Gage Parko L B apylinkės pir Parko apylinkės valdyba visus j gas, d a r b u s ir vargus. Po pas- tės programoje būtų atliekama; Kalėdų švenčių. Tariamasi su
Violeta Abariūtė, abu atvykę iš vertinimą.
I.
Kriaučeliūnienės savų kompozitorių kūriniai ir i čikagiškiu solistu Jonu Vaznemininkės Danguolės Valentinai- dalyvius skaniai pavaišino. Visų Į kaitėlės
Detroito. Daugiausia laiko bu
padėka
jiems
už
tai.
Užkandęj
skaidres
parodė
S. Žilevičius, kad tie kūriniai — dainos būtų iiu dėl jo koncertų Australijos
X Vaclovas Norvilas, Mon- tės iniciatyva, rugsėjo 19 d. Jau
vo skirta V-jo P L J kongreso roe. Mich., G. A. Gaška, Mid
mokiniai nuėjo į klases tęsti pa- j Visa tai, ką prieš porą minu- naujos, skambios ir prieinamos | lietuvių kolonijose,
nimo centre buvo paminėta Tau
1983 m. planams ir darbams land, Mich., atsiuntė po 11 dol.
mokų, o suaugę į kavinę pasi- Į čių girdėjome, p a m a t ė m e p a t y s išmokti ne tik stipriems, bet ir
tos šventė.
aptarti.
dalinti
minėjimo įspūdžiais.
į savo akimis. Nebuvo šį k a r t ą mažesnio pajėgumo chorams.
aukų ir grąžino laimėjimų bilie
9:30 vai. ryto Dariaus - Girė
skaidrėse nei meno muziejų, nei
Rugsėjo mėnuo yra švietimo
no ir Chicagos aukštesniosios
Todėl komitetas nutarė ir Advokatas JONAS GIBAITIS
X IV Mokslo ir kūrybos sim tų šakneles. Labai ačiū.
turtingų bažnyčių, nei karalių
6247 So. Kedzie Avenue
mokyklos
mokiniai
dalyvavo
I
mėnuo.
Visos
lietuviškos
šeimos
kreipiasi
į mūsų gerbiamus
poziumo metu, lapkričio 27 d.,
X Sol. Roma Mastienė, Hinsrūmų. Buvo gyvenimas — pap
Chicago, Illinois 60629
pamaldose
lietuvių
Jėzuitų
koĮ
turėtų
jausti
tautinę
pareigą
kompozitorius,
prašydamas
skubus Akademinio skautų sąjū dale, 111., atsiuntė 10 dol. auką
rastas, v a r g a n a s , skurdus. Vaik
plyčioje.
Po
pamaldų
moki-;
leisti
savo
vaikus
į
lietuviškas
biai atsiųsti savo naujai sukur
džio pristatomas Vinco Krėvės- su prierašu; "Geriausios sėk
Tel. — 776-8700
ščiojo žmonės, visi, lyg unifor t a s d a i n a s
Mickevičiaus "Raganius". Re mės "Draugui" ir jo štabui". niai padėjo gėlių prie laisvės : mokyklas ir prisidėti auka jų muoti, •
. - " 7 * stUia^sT b e !
' t i n k l a s atlikti su Į D a r b o , a L n u o 9 i k i 7 v a l v a k
kovų paminklo. Direktorius T. išlaikymui.
<J. Placas
žisūra ir scenovaizdis — Jono Labai ačiū už viską.
mi min
choru w
skirtumo. Mada visiems \mvo\^ ^
P i a n o P™1*"1 šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d.
Masilionis
pasakė
trumpą
kalbą.
Kelečiaus, apšvietimas ir muzi
tamsiai mėlynos, juo- j r i m u ' f ^ '
^ ^ ****** »
ATŠVENTĖ TAUTOS
t a pati
G. A. Plačas visus nufotogra
ka — Vandos Aleknienės. Atli'
vaikų
chorams.
dos
ar
pilkos,
apsmukusios,
pla
ŠVENTĘ
favo.
kėjai: Jonas Kelečius, Algiman
Kaip sakyta, dainos turėtų •umimmiiiimiiiiiimuiiiiiuiimniira
čios kelnės, tokios p a t spalvos
tas Dikinis. Jūratė Jakštytė, Ar
Lietuvių tautos šventę Chica- marškiniai ar bliūzės, be kiše būti skambios ir nuotaikingos.
Po iškilmių prie paminklo
Advokatas
noldas Alekna, Raimundas Korvisi suėjo į J c. mažąją salę. Čia I gos šauliai gražiai atžymėjo. nių, be įsiuvimo, be diržo. Ne N e perdaug sudėtingos, kad ga
GINTARAS P. ČEPĖNAS
zonas.
J. Plačas mokiniams paaiškino Rugsėjo 6 d., sekmadienį, 10 v. žinai k a s — v y r a s a r moteris. lėtų j a s atlikti vidutinio pajėgu
2649 W. 63rd Street
šventės reikšmę. Tai prisimini- ryto Brighton Parko parapijos Tik mažų vaikų rūbeliuose ma mo chorai. Komitetas, gavęs
x II Pasaulio lietuvių dienų
Chicago, 111. 60629
mas Lietuvos, kaip galingos vai- j bažnyčioje buvo iškilmingos pa- tėsi šiek tiek spalvos. N a m a i dainas, sukvies kompetentingų
renginių komitetų sąstatai bus
Tel. 776-5162
stybės, laikų.
Kadangi buvo j maldos. 2 vai. — Šaulių namuo- tokie p a t pilki, n e t i r vanduo muzikų komisiją, kuri Dainų
pristatyti Rengimo komiteto
mokslo
metų
pradžia,
D.
ValenĮ
se
akademija.
Invokacijai
sušventės
programai
atrinks
tin
Kasdien
9—6 vai. vak.
upeliuose taip p a t pilkas. Kele
posėdyje spalio 2 d., 7:30 vai.
tinaitė prisiminė savo mokslo kalbėti pakviestas rinktinės ka- tą skaidrių d a r y t o s
Šeštad. 9—12 vai.
apsiniau kamiausias dainas. Kompozito
vak. Jaunimo centre, P L B kam
ir
pagal susitarimą
dienas,
parodė
mokiniams
paj
pelionas,
Marąuette
Parko
pa
riams,
galimas
dalykas,
už
dai
kus ir b e saulės d a r labiau supilbaryje.
prastai išleistus vadovėlius, iš į rapijos klebonas A. Zakaraus- kino visą aplinką. L a n g a i be nas galimos *ad ir kuklios pre-į i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i l i i i i i i i i i i i i i i i
x Vyt Kutkus, JAV Lietu
kurių mokėsi, ir žurnalus, ku- kas. Programai vadovavo pirm. užuolaidų., n a m a i be vonios, mijos.
vių bendruomenės pirmininkas,
riuos skaitė. Nors viskas buvo < VI. Išganaitis. Pagrindine kal- be patogumų.
Komitetas prašo gerb. kompo- i
Būtiniausiems
dalyvaus Vasario 16-tosios gim
Lietuvių Bendruomenes 1980 m.
paprasta, bet labai branginama, j bą pasakė s-gos pirm. K. Mil- saviems reikalams reikia bėgt zitorius nedelsti ir šį pageidavinazijai paremti vakare, kuris
nes širdyje degė meilė tėvynei.: kovaitis. ^Teninei programai iš n a m o ir k u r nors ieškoti mą galimai greičiau įvykdyti, i Literatūros premiją laimėjusi knyga
įvyks spalio 3 d. Jaunimo cen
Ragino mokinius mylėti paverg-; vadovavo J. Petrauskas ir VaM. krūmo a r griovio. Baisu, o na Laiko mažoka, darbai dideli ir j
Kazio Bradūno
tre.
tą tėvų šalį. skaityti ir brangin-! Sadauskas,
sunkūs, t a d visų kooperavimas j
muose
gyvena
apie
17.000
žmo
Solistas Algis Grigas atlieka programą
y r a būtinas ir laukiamas.
UŽEIGOJE PRIE VILNIAUS
x S. Janusas, Eugenija Pa "Draugo" metinio baliaus - koncerto ti lietuvišką žodi ir, turint
Šios šventės proga įteikiami nių. K a m b a r i u k a i mažiukai, lo
puošnesnius
ir
geresnius
vadovė
Dainas
siųsti
šiuo
adresu:
kulis, M. Vizgaitis, Stanley Sula. metu.
N'uotr. J. Kuprio
atžymėjimai nusipelniusiems są vos geležinės, dugnai perpinti ir
VIEŠKELIO
lius, stropiai iš jų mokytis.
Dainų šventės komitetas, Mr. į
Julija Palaitienė. A. Paulius.
jungai, šaulių žvaigždės orde- ant jų p a d ė t a s plonas bambuko
jau
išleista
Ateities leidyklos.
Vaclovas Momkus, 3222 W e s t '
Gage Parko apylinkės pirmi
x Anatolijus Lakas, Chicago,
J. Sabaliauskas — visi užsisakė
nas įteiktas prel. D. Mozeriui už matraciukas ir apklotas neaiš
Poetine forma rinkinyje išsako
naujausių leidinių, medžio dro 111.. visuomenininkas, grąžinda ninkė D. Valentinaitė dar pava jo didelį prielankumą lietuvybei kios kilmės. <Sa p a t sukrauti 66 PI., Chicago, TU. 60629. Tel.
mas
pavienio žmogaus ir mūsų tau
312
—
925-6193.
sarį
buvo
paskelbusi
rašinėlių
mas laimėjimų bilietų šakneles,
žinių už didesnes sumas.
ir šauliams ir nepavargstančiai puodai a r maišiukai s u grūdais
tos
likimas,
virstantis viską apiben
J. Janušaitis
atsiuntė 15 dol. auką s u trum konkursą. Konkurso vertinimo sesei J. Sasnauskienei už atlie- i r r y ž i a i s - Šaldytuvų nėra, tai
drinančiu
užeigos
įvaizdžiu.
X Dr. Dalė A. Pietak, Ona
pu laiškučiu: "siunčiu auką lie komisijos sekretorė sol. D. Ku- k amus darbus rinktinei, šaulių maistas p e r k a m a s ir gaminamas
Čaplinskienė, Vladas Dainys, V. tuviško laikraščio reikalams, Čėnienė
Knyga jau gaunama DRAUGE,
šerys, ir gyvena 17.000 žmonių.
perskaitė
komisijos
žvaigždės medaliais apdovanoti kiekvieną dieną. Maistas irgi
kaina
— 6.dol., su persiuntimu —
W. Surkus. užsisakė naujausių
Vakaronę ruošė Jaunimo cen
Dalyvavo
keturi
nes be ''Draugo" prailgtų die sprendimą.
nesudėtingas
—
ryžiai,
daržo
rinktinės
nariai:
—
S.
Tamule
6
dol.
85 centai.
leidinių.
nos". Labai ačiū už paramą ir mokiniai: "Laisvė'' — Vėjas vičiūtė, M. Gudaitienė, S. Mac- vės, bambuko ataugėlės, s u kaž tro Moterų klubas.
AL Likanderienė
Liūlevičius, "Kodėl aš lankau
x Kazys Chemiauskas, Ka- eražaus žodžius.
konienė, K. Pumputis ir P. Ki- kokiu padažu anties kojų tarpu
lituanistinę
mokyklą"
—
Nida
zps Bartys, M. Salučkienė. T.
Stančiauskas, Pemkutė, "Tautos prisikėlimo riejus. G3m Daukanto jūrų šau pirščių plėvė (o k u r dingo pati UllllllllllllMllllllllllllllllltllllllillllllllMIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllll>ll&
Ramutė
Navickas Elena Straseviciene,
. . , . , . .
J i Marshfield, Mass. buvo atvyku- viltis" — Gailė Eidukaitė ir Ra liai apdovanoti žvaigždės meda a n t i s ? ) . Ligoninėj nebuvo nie
užsisakė nauiausių leidinių uz i
ko geriau. Vienoj palatoj lovoj
si į Chicagą, t a proga aplankė moną. Steponavičiūtė. T r y s pir liais: G. Kuzmienė, M. Gydienė,
didesnes sumas.
gulėjo sergantis vaikas, šalia,
.
P.
Malėta
ir
Utara.
J.
Y.
'Draugą", pratęsė prenumeratą mieji buvo Chicagos aukštesnio
NAUJASIS TESTAMENTAS 1
Į
a n t t o s pačios lovos, sėdėjo vai 1
X Inž. Motiejus Kvedaras, G ir įteikė auką. Ačiū.
sios lituanisitnės mokyklos mo
Keturios Evangelijos ir apaštalu darbai.
VAKARONĖ A P I E KINIJĄ ko motina, o lovos gale (tos pa §j
Šilingaitė, E. Sundstrom, užsisa
x Bronius Juodelis, Downers kiniai, o Ramoną Pedagoginio
čios)
sėdėjo
vaiko
senelis.
Tru
kė įvairių leidinių ir plokštelių Grove. EI., visuomenininkas, Instituto studentė. Visi rašinėVakaronių sezono atidarymui putį toliau a n t kėdės sėdėjo =
Vertė ir komentarą pridėjo
už didesnę sumą.
pedagogas, grąžindamas laimė Ii ai buvo teigiamai įvertinti ir į pirmoji buvo rugsėjo 11 d. Jau|
LADAS
TVLABA, 8v. Raito Daktaras
moteris, kuri nuo a r t r i t o buvo
jimų bilietų šakneles, atsiuntė visiems įteiktos premijos po 30 \ nimo centro kavinėje — I.
x Dr. arch. S- Kudokas, San
gydoma accupuncture. Skaidrė §
šv. R a i t o evangelijų vertimai į lietuvių kalbą: Prodol. kiekviena.
; Kriaučeliūnienės
įspūdžiai
ir je matėsi susmaigstytos mažos
ta Monica, Cal.. atsiuntė 15 dol. 10 dol. auką. Ačiū.
Į
testantiškieji
ir katalikiškieji vertimai. Kristaus evangelija s
x J . Vidmantas, EHizabeth,
Toliau trys Dariaus - Girėno' skaidrės iš Kinijos. Diena pa- adatėlės nuo peties iki riešo. Vė
auką ir grąžino laimėjimų bilie
I
pagal
keturis
evangelistus: MATĄ, MORKŲ, LUKĄ ir I
N. J., su bilietų šaknelėmis a t  lit. mokyklos mokiniai perskai-1 sitaikė graži, tačiau kavinė bu
tų šakneles. Ačiū.
sinimo nėra, šviesos irgi nedaug, | JONĄ.. Prie jų y r a tekstų aiškinimai, o taip pat ir apaštalų §
siuntė ir 20 dol. auką. Labai te šiai šventei pritaikytus eilė- vo pilna žmonių. Vakaronę pranes lempos palubėj, o ir t o s pa- s darbai.
x Alfonsas Juška, Sterling j ačiū.
raščius, o Vėjas Liūlevičius per-: dėjo S. Endrijonienė, Jaunimo, gįos mažo pajėgumo. Kieme irgi I =
Roma 1079 m. Didelio formato, 622 psl. Kaina su per- :
Hts., Mich., lietuviškų organiza- • X J . Stankus, Madison, Wisc., skai + ė konkurse laimėjusj strai-; centro Moterų klubo pirmininkė,
nyku i r pilka. Augmenija, šiek
siuntimu 21.25.
"
cijų darbuotojas, grąžindamas. buvo atvykęs į Chicagą aplan- psnį "Laisvė". Rašinėlio mintis Trumpai
pasveikinusi susirin- tiek toliau nuo namų, vešli, der
bilietų šakneles, atsiuntė 15 dol. kyti savo draugus ir t a proga ir pats skaitymas parodė, kad kusius, pakvietė L KriaučeliūUžsakymus siųsti:
lius n u i m a m a s net 3 k a r t per
auką. Achl
užsuko į "Draugą" ir įsigijo; Vėjas Ijūlevicius toli prašoka' nienę pasidalinti įspūdžiais iš į metus. D a r b a s atliekamas ranDRAUGAS,
tftf
West 6Srd St.,
x Albertas Milius, Santa Mo naujausių leidinių.
savo amžių. N ė Lietuvoje bai- : Kinijos.
I.
Kriaučeliūnienės komis i r labai primityviai ir mo
Chicago, IL 60629
nica, Call., grąžindamas laimė
X Laimutė Graužbuenė, San gęs mokyklą
geriau nepasiro- trumpa, gerai paruošta paskai- terys čia visai "išlaisvintos",
§|
niinoii
jimų bilietų šakneles, atsiuntė ta Monica, Cal., Antanas Ado
niinoia gyventojai d a r prideda $1.20 valstijos mokesčio.
|
nes d i r b a k a r t u su vyrais.
25 dol. lietuviško dienraščio sti maitis. Manchester, Conn., grą
-'•HHIfTrHMflfWMmmMiiHwiinm«miiiwiiiiuiiiwsiH«miiiiiiiimuHuimniiinnar
prinimui. Labai ačiū.
Darbo palengvinimo priemo
žindami bilietų šakneles, pridė
x Veronika Gesaitis, Chica jo po 15 dol. aukų. Ačiū.
nių nesimato. Vieną kilimą, aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiMiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiii:
go. Dl., atsiuntė mums 20 dol.
9X12 dydžio, rankomis audžia
X Napoteonas Zajaneauskas,
su laimėjimų bilietų šaknelėmis. Chicago, TU., apmokėdamas ki
4 audėjos du mėnesius. Labiau
Labai ačiū už auką.
siai paplitusi susisiekimo prie |
tas sąskaitas, pridėjo 10 dol.
ANTANAS and ANASTASIA TAMOŠAITIS
monė — dviratis, jų y r a labai
auką
savos
spaudos
stiprinimui.
x K. Gudinskas. Aldona Ge|
PnbUahed by lithaani&n Folk Art Institute,
daug- I r v a r g s t a žmonės, ir ne
drimaitė, Hamilton,
Kanada, Nuoširdus ačiū.
Toronto, Csnada, 1979
siskundžia Gal ir skundžiasi, S
x Jonas Milašius, St. Peters
buvo atvykę į Chicagą, aplankė
Veikalas didelio, liuksusinio formato, 258 psl., gausiai iliusbet skaidrėse jų skundo nesi 2
"Draugą" ir nusipirko naujau burg, Fla., atsiuntė 15 dol. auką
s
truotas
nuotraukomis, istoriniais ir šiaip piešiniais, gera dalis
girdėjo. Nuotaiką pagyvino vai
savo dienraščio paramai. Taip
sių leidinių.
•s
iliustracines
medžiagos spalvota. Knyga rimta moksline studija.
kų darželio auklėtiniai, apvilk
pat grąžino laimėjimų bilietų
~ Taip pat graži, vertinga dovana bent kokia proga.
y lietuvių Fondo metinis va šakneles Labai ačiū.
ti šviesiais ir m a r g a i s rūbeliais.
Knygos kaina so persiuntimu — $27.50
Vaikučiai šypsojosi ir šoko ir
jaus banketas įvyks lapkričio 7
x E . Reingoldas. Worcester,
vaidino
turistų
malonumui.
d Oak TATVTI Tower Inn. Įnašus Mass., mums rašo: "Grąžinda.Užsakymus siųsti:
Toks maždaug gyvenimas ko
siųsti ir bilietus įsigyti į banke- mas bilietų šakneles prisiunčiu
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
tą graJima jau dabar L Fondo 20 dol. auką savo tikrajam "Draugo" metiniame bankete: Adolph Katilakis. kun. Juozas Budzeika, MiC munistinėj sodyboj, kur viskas
Illinois gyventojai dar prideda $1 56 valstijos mokesčio
y r a : i r m o k y k l a i r ligoninė ir 5
raštinėje 2422 W. Marąuette "Draugui". Ačiū už paramą ir ir kun. Petras Cibulskis, MIC "Draugo" dienraščio administratoriui.
daktarai, ir eaile«tingo*iofl *e- KMiiiHuiiiiiiHiuimiiiiiiiiHiiiniiniiniiiuiuiiiiiiiiiiMiiiiiHiiiiiiiMiiiniiiiiiiiimiinM
Nutrtr J Kuprio
Rd. Chicago, HL
(pr.). gražius žodžius.
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