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NAUJAS LENKIJOS
ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ

— Lenkijoje vėl lankėsi Var
šuvos pakto kariuomenės vadas,
Labai palengvėjo vyriauybes cenzūra
maršalas Viktor Kulikov ir štabo
Varšuva. — Lenkijos gyvento nės pirmiausia sakytų, kad tas
j viršininkas gen. Anatoly Gribkov.
jai jau seniai įprato prie ekono kiaušinis ne visai auksinis. Kiti
Jiedu tarėsi su Lenkijos premje
minių sunkumų, ilgų eilių ir tuš tvirtintų, kad tai nebuvo kiauši
ru Jaruzelskiu. Oficialiai sakoma,
1981. IV. 29 Vilniuje įvyko
(Tęsinys)
čių parduotuvių. Daug sunkiau nis, o treti — spirtųsi, kad kiauši
j kad diskusijos lietė Lenkijos ka įprasti prie pasikeitimų Lenkijos
Panevėžys. Panevėžio Kurija Lietuvos Ordinarų susitikimas su
riuomenės apmokymo ir pareng- spaudoje, prie naujų cenzūros nį padėjo visai ne vyriausybė.
sukvietė dekanus į Panevėžio m. įgaliotiniu, kuris buvo abipusiai
Šiuo metu lenkų spauda gero
Į ties klausimus.
vykdomąjį komitetą, išsiuntinė- naudingas.
taisyklių. Kaip ir visi komunisti kai pasikeitė, laikraščiai, žurna
— Erdvėlaivis "Columbia" iš niai režimai, Lenkijos partijos
dama jiems tokio turinio raštą:
(pas.) Vysk. Dr. R. Krikščiūnas
Kalifornijos buvo pervežtas į Flo- varžtai ilgus metus slėpė Lenki lai ir radijas teikia skaitytojams
1981. IV. 30.
Panevėžio Vyskupijos Apašta
| ridą, kur bus paruoštas ateinan- jos praeitį, iškraipė praeities įvy daug informacijos apie klausi
liškasis Administratorius.
mus, kurie anksčiau buvo drau
Nr. 107.
i čiu metų kelionei.
Red. pastaba:
kius, visai nutylėdavo asmenis ar džiami. Didžiausi pasikeitimai
— Tailandijoje vėl vyko Kam- laikotarpius. Cenzoriai dažnai
J. K Kunigui Dekanui.....
Šiuose susitikimuose nėra jokio
bodijos laisvės kovotojų grupių kišdavosi į literatūrą, teatrą, nu- pastebimi mokyklose, ypač isto
Religiniu Reikalu Tarybos prie dialogo, o tik primetama sovieti
pasitarimas dėl bendradarbiavi spręsdami, kas liaudžiai tinka, rijos pamokose. Rugsėjo 10 "TryTSR MT įgaliotinis Lietuvos nės valdžios valia ir todėl jie nau
buna Ludu" turėjo pasikalbėji
mo su Raudonaisiais Kmerais.
TSR kviečia Panevėžio Vyskupi dingi tik sovietinei valdžiai
kas — ne.
mą su Varšuvos universiteto rek
— Europos Bendroji Rinka
jos Dekanus š. m. gegužės 8 d.
Liepos
mėnesį
buvo
paskelb
Telšiai.
pažadėjo Lenkijai skubią pagal tas naujas cenzūros įstatymas, torium prof. Henryk Samsono12 vai. atvykti j Panevėžio rajo
bą maisto produktais, apie 12 mil. kuris gerokai suvaržė valdžios wics. Jis pabrėžė, kad istorijos per
no Vykdomąjį Komitetą (kur
Jo Prakilnybei Telšių
davimas jaunajai kartai neturi
dol. vertės.
pernai),
"Vyskupijos ir Klaipėdos
cenzorių teises. Spaudos darbas būti klastojamas, turi būti teisin
— Aukšti vyriausybes sluoks palengvėjo, įstatymas
Numatoma kalbėti šiomis te
Prelatūros Valdytojui
leidžia gas, nesukaustytas kokiomis ne
niai
atidengė, kad prezidento pa- spausdinti viską, kas "nėra speci
momis:
keičiamomis formulėmis. Kitaip
Mes, Telšių Vyskupijos ir Klai
| tarėjas Richard Allen pasitrauks finiai uždrausta". Neleidžiama istorija nieko neduoda, nepadeda
1. Dėl klierikų skaičiaus padi
pėdos Prelatūros Dekanai, nori
iš pareigų, jei bus paskirtas spe spausdinti straipsnių prieš konsti suprasti savo praeities. Kaip pa
dinimo.
me štai ką Jums pareikšti:
cialus prokuroras jo elgesiui aiš tucinę valdžios sistemą, prieš už vyzdį jis nurodė jautrius Lenki
2. Kas buvo kalbama susitiki
1.
"Praėjusių
dvejų
metų
po
Lenkijoje
atleidus
cenzūros
varžtus,
daugiau
susirūpinta
praeities
istorijos
kinti. Prokurorą paskirti spaudžia sienio politikos principus ir są jos santykius su kaimynais. Isto
me su bažnytinių komitetų na
kalbiai
Telšiuose
su
RRT
įgalio
iškėlimu. Nuotraukoje — Henryk Wlodek. Lenkiįos kariuomenės viršila, ati ir sen. Charles Percy.
riais.
jungas su užsienio šalimis. Nau riniai įvykiai turi būti aiškinami
tiniu Lietuvos TSR Petru Anilio- daro Krokuvos kareivinėse paminklinį įrašą. Šiose kareivinėse 1914 m. buvo
—
Izraelio
vyriausybė
pareiš
3. Apie galimybes plačiau įra
niu parodė, kad įgaliotinis prie įsteigtas Pirmasis artilerijos pulkas, pasižymėjęs kovose su rūsy bolševikų kė, kad jai nepriimtini kareiviai joji spaudos laisvė lenkus pavei ir žinomi visiems, kitaip jie erzina
šyti bažnytinius tarnus į profsą
vartauja dekanus, drausdamas jėgomis. Įrašo atidarymas įvyko Lenkijos nepriklausomybes dienos — lap Sinajaus taikos priežiūros dali kė pritrenkiančiai. Išaugo milijo viešąją opiniją. Jis nurodė pa
jungą, kad jie gautų pensiją.
nai lenkų, kurie apie savo tautos vyzdį — Ribentropo — Moloto
jiems atlikti tiesiogines ir esmi kričio 11 proga.
niuose iš tų valstybių, kurios pa herojus, kaip Kosciuško, kuris va vo 1939 metų paktą tarp Sovietų
4. Kai kurie paaiškinimai san nes bažnytines pareigas, kurias
laiko Saudi Arabijos taikos pla dovavo tautos sukilimui prieš Sąjungos ir nacių Vokietijos. Jo
tykių tarp Valstybės ir Bažny jiems uždeda bažnytiniai įstaty
ną. Izraelis atmes Brftaniios, rusus 1794 metais, ar apie marša slėpimas yra visai nereikalingas,
čios ir atitinkamų įstaigų inter mai (kanonai), II Vatikano susi
Prancūziios, Olandiios ir Italijos lą Pilsudskį, kuris 1920 metais nepriimtinas.
pretavimas.
rinkimo nutarimai ir Popiežiaus
dalyvavimą. Kartu kareivių ne-' sumušė Maskvos bolševikų ka5. Dekanų praėjusių susitiki specialūs raštai Pavyzdžiui, už
Sis straipsnis lenkų komunistų
mų pareiškimų įvykdymas ir su vaikų katekkavimą,
duos ir Austrahia kun prižade-1 riuomene a r a p i e Sikorskį, k u r i s
jaunimo
j
partijos
laikraštyje parodo iki
sidarę sunkumai.
io Isrnrngh, jei dalyvaus Vakarų] M m 3 m e t y v a d o v a v o Lenk,-.
įtraukimą į aktyvų religinį gy
I
kur
nuėjo
lenkų spaudos laisvėji
6. Dekanų nauji pasiūlymai, venimą, už katalikiškų pamoks
Europos kareiviai.
JQs vyriausybei cpflgfe jei ir bumas.
Šiuo
metu
Lenkijoje vyksta
pastabos ir pan.
— JAV senatas priėmė rezo vo girdėję, tai tik iš savo tėvų ar
lų sakymą vaikams.
ne
tik
kova
su
ekonominiais
sun
Dalyvauja ir ok. Lietuvos vyskupas
Aš prašau šiame naudingame
liuciją, smerkiančią Sovietų Są kitų vyresnio amžiaus lenkų. Isto
kumais. Dar svarbesnis darbas
(Bus daugiau)
susitikime dalyvauti.
Lgumskloster vienuolyne, Da- l kupijų apaštalinis administrato- jungą už Nobelio premijos laimė- rijos knygose jie buvo ignoruo vyksta universitetuose ir mokyk
rujoje, nuo pirmadienio vakaro rius, Lietuvos vyskupų konfsren- *°į° akademiko Sacharovo ir jo jami.
lose, kur bandoma užkaišioti
vyksta antrasis Europos krikščio cijos pirmininkas vyskupas Liu šeimos persekiojimą
Pasikeitimams Lenkijos spaudo spragas, tuščias vietas, paliktas
niškųjų Bažnyčių atstovų ekume das Povilonis, lydimas Kauno Ku — Stiprios audros Siaurės jū je charakteringas neseniai "Sztan- Lenkijos istorijoje buvusių reži
ninis susitikimas. Jame dalyvau nigu Seminarijos dėstytojo kuni roje padarė žalos naftos gręžinių dar Mlodich" laikraštyje iš mų.
ja 80 delegatų, kurių pusę sudaro go Vlado Michelevičiaus. Po ap įrengimams, žuvo trys žmonės.
spausdintas pasikalbėjimas su Ja— Belgijos karalius pavedė cek Kuron. Sis žinomas disidenkatalikų Bažnyčios atstovai. Dau valiojo stalo diskusijų ir pirmųjų
giausia kardinolai ir vyskupai, o pranešimų, suvažiavimo dalyviai flamų liberalų partijos vadui su- ^ K Q R k o m i t e t o vadovas, pa Lenkijos parduotuvėse
j reigce ^ ^ ^ 1 0
kitą pusę — stačiatikių ir protes darbus tęsia pasiskirstę į šešias daryti naują vyriausybę.
jaunimo
Britanijos darbiečių parti
tantų bendruomenių atstovai. studijų grupes. Susitikimo darbų
žuvo trys žmones
laikraštyje, kad po dešimtmečių
Radikalai atsisako pripažinti Izraelį
Tarp katalikų pažymėtini: Ang programoje daug laiko yra skirta jos vadas Fbot paskyrė du nau neteisingos informacijos, įvairių
Varšuva. — Lenkijos parduo
j lijos primas kardinolas Hume, bendrai maldai už krikščionių jus savo "šešėlių kabineto" na klaidinančių statistikų, lenkai tuvių tarnautojų unija pagrasi
Fez. — Maroke prasidėjo Ara tojų. Jis planą smerkia.
rius — du kairiojo spamo politi
įprato visiškai nebetikėti, ką no streikuoti, jei valdžia nesiims
bų Lygos valstybių galvų suva Opozicija Saudi Arabijos pla Marselio arkivyskupas kardinolas vienybę.
kus Europos Rinkos ir nusiginkla
laikraščiai rašo. Kuronas pasakė, priemonių pagerinti jų darbo są
žiavimas, parodęs, kad arabai dar nui kyla dėl to, kad ten pripažįs Etchegeray, Milano arkivysku
vimo reikalams.
pas
Martini.
Katalikų
delegatų
kad
ir dabar, kada spauda ima lygas. Unijos veikėjai atidengė,
tama
Izraelio
valstybė.
Kietosios
daugiau suskilę, negu anksčiau.
Korčnojui
neleido
tarpe
dalyvauja
ir
iš
Lietuvos
at
—
Houston,
Testas,
miesto
bur
keistis, žmonių reakcija dažnai kad Radome įniršę, eilėje lau
Priežastis — Saudi Arabijos pa linijos šalininkai teigia, kad Iz
mistre išrinkta 35 m. moteris būna ta pati. Jeigu būtų paskelb kę pirkėjai, vieną parduotuvės tar
siūlytas taikos su Izraeliu planas. raelį reikia sunaikinti, nušluoti vykęs Kauno ir Vilkaviškio vyslipti ant scenos
Kathy Whitmire. B 17-kos di ta visai tikra žinia, kad vyriausy nautoją mirtinai primušė. Kita
Jam priešinasi "kietosios" linijos nuo žemės paviršiaus. Libijos už
Merano.
—
Užbaigus
Italijoje
džiausių Amerikos miestų jau pen bė padėjo auksinį kiaušinį, žmo- me mieste užpultas pardavėjas
grupė: Libija, Sirija, Irakas, Al- sienio reikalų ministeris AbdulaEgipte
seluningai
pasaulines
šachmatų
varžybas
ki turi moteris burmistres: Chimirė nuo širdies smūgio. Lomžos
žiras ir dalis Palestinos Laisvini ti Obeidi pasakė, kad Saudi Ara
tarp
čempiono
Karpovo
ir
jo
opo
caga,
Phoenix,
San
Francisco,
mo Organizacijos. Yasiras Ara bijos planas yra dar blogesnis už
— Pakistanas paprašė išva mieste viena senutė, buvusi eilėje,
užbaigti manevrai
nento Korčnejaus, specialiose ce San Jose ir Houston.
buvo sutrypta į krautuvę besiver
fatas, PLO pirmininkas, tą prin Egipto Sadato Camp David pla
Kairas. — Egipte pasibaigė remonijose buvo įteiktos pinigi — Rose Kennedy, 91 metų, žiuoti tris Indijos diplomatus,' žiančių žmonių. Unijos vadovai
co Fahdo planą yra priėmęs. Pla ną. Sadatas dėl arabų interesų iš
įtariamus šnipinėjimu. Prieš sa
nas esąs geras pagrindas derybų davimo buvo nušautas, o dabar iungtiniai Egipto — JAV kariuo nės premijos. Pasaulio šachmatų paguldyta ligoninėje su skaus vaitę Indija ištrėmė tris pakista tvirtina, kad policija neatsiliepia,
kai prašoma pagal oos. Atvejų,
pradžiai, tačiau Sirijos globoja arabai spaudžiami pritarti dar di menės manevrai "Bright Star". čempionu liko Karpovas. Italijos mais krūtinėje Ji yra vienintelė niečius.
šachmatų
federacija,
spaudžia
Paskutinę
dieną
vakarinėje
dy
amerikietė,
kurios
trys
sūnūs
bu
desnei
išdavystei.
kada
parduotuvių vedėjai, parda
mos palestiniečių organizacijos
— Lenkijoje policija sugavo
ma
Sovietų
Sąjungos,
prašė
pra
kumoje
Wadi
Natrum
įvyko
vo
JAV
senatoriai.
pkną griežtai atmeta. Sirijos sos
19 metų jaunuolį, kuris bandė 1 vėjai buvo primušti piktų piliePrinco Fahdo planas nepriim
— Prezidento Reagano peršočių, buvę keli tuzinai.
tinėje veikiančios palestiniečių tinas ir Izraeliui. Jame reikalau bombonešių ir kitų lėktuvų prati laimėjusį Korčnojų, nedalyvauti
pagrobti keleivinį lėktuvą.
•grupės vadas Abu Maizer pasiskel jama pasitraukti iš okupuotų mai. Aukštiems karininkams ir užbaigimo ceremonijose. Sovietai vimu kaltinamas John Hinckley — Buvęs viceprezidentas MonVaršuvos pardavėjų unija tvir
bė oficialiu palestiniečių kalbė- 1967 metų kare arabų žemių ir diplomatinio korpuso nariams bijo, kad Korcnojus, užlipęs ant iš kalėjimo ligoninės buvo per dale iš Kinijos sustojo Pietų Ko tina, kad pirkėjai, pastebėję, kad
stebint, šeši didieji Amerikos B scenos atsiimti savo antros vietos keltas į normalią celę. Jis, kaip
į krautuvę atvežta naujų batų,
įsteigti Palestinos valstybę su
— 52 bombonešiai numetė po premijos, gali išdrožti kalbą prieš žinoma, bandė pasikarti. Dar rėjoje, kur tarėsi su vyriausybės perka juos visai nesimatuodami,
sostine Rytinėje Jeruzalėje. Izra
27 bombas, kiekvieną po 500 sva Sovietų Sąjungą, kuri neišleidžia nežinia, ar sąmonės netekimas atstovais IT SU JAV kariuomenės ne sau, bet juodajai rinkaiBrežnevas baigė
elis net pasilaiko sau teisę nepri
rų. Dykumą bombardavo Egipto jo žmonos ir sūnaus. Korcnojus paliks smegenų
sužalojimus. vadais.
imti
Sinajaus
tarkos
priežiūros
Sudano prezidentas Nimie-j Katalikų primas arkivyskupas
vizite V . Vokietijoje kariuomenėn kareivių iš tų vals sovietų gamybos Tu — 16, metę ceremonijose dalyvavo sėdėda Hinckley yra prižiūrėtojų stebi ry —paskyrė
naują vyriausybės ka- Į Glemp buvo susitikęs su streiBona. — Sovietų prezidentas tybių, kurios palankiai žiūri į 1,200 svarų bombas. Naikintu mas tarp publikos ir čekis, apie mas visą laiką.
binetą,
kurio
pirmininku bus jis' kuojančių studentų vadais ir raapšaudė 170,000 dol. jam buvo įteiktas — Teisingumo departamentas
Brežnevas, baigdamas savo vizi Saudi Arabijos taikos planą. Kaip vai — bombonešiai
pats.
Devyni
ministeriai
lieka iš Į gino juos užbaigti streikus kaip
tiria prezidento patarėjo Richard buvusio kabineto.
tą Vakarų Vokietijoje, pažadėjo žinoma, planą palaiko Europos smėlio kopas raketomis, prieštan privačiai.
Į galima greičiau. Nauji streikai
Allen elgesį. Jis įtariamas kyšių
atsisakyti bet kurių atominių Rinkos valstybės. Jį pagyrė Brita kiniais pabūklais. Pratimai vyko
Nauja
karinių
—
Popiežius
įsteigė
JAV-se
nauj prasidėjo metalo įmonėse Silezijoėmimu iš japonų koresponden ją Metuchen, N. J. dioceziją ir je ir siuvamų mašinų fabrike Ra.
ginklų, jei ir kita pusė — Ameri nijos užsienio reikalų ministeris 72 mylios nuo Kairo ir žemė dre
bėjo nuo jungtinio puolimo.
tų. Atidengta, kad Allen padarė paskyrė vyskupu T. McCarrick,
je?u komanda
ka atsisakytų panašių ginklų. lordas Carringtonas.
Manevruose
dalyvavo
4,000
klaidą, pranešdamas ir apie sa 51 m. Popiežius paskyrė naują dome.
Washingtone sen. Charles Percy
"VVashingtonas.
—
Gynybos
de
amerikiečių. JAV greitojo reaga
vo biznio bendrovės Potomac arkivyskupą Havanai, Kuboje ir
atidengė, kad prezidento Reagapartamentas paskelbė, kad stei
vimo
korpuso
vadas
gen.
Robert
KALENDORIUS
International pardavimo datą. Phoenix, Ariz.
—
Pakistane
religinėse
riaušė
no vyriausybė yra sutikusi pla
giamas naujas jungtinis kariuo
Kingston
pareiškė,
kad
jis
labai
Jis
pranešė
raštu,
kad
tą
bendro
se
žuvo
vienas
žmogus,
sužeista
nuoti Reagano — Brežnevo susi
Lapkričio 26 d.: Padėkos diena.
— Biudžeto direktoriaus Da
menės štabas Karibų jūros apy
vę jis pardavė sausio mėn. 1978 vid Stockman pasikalbėjimas su Leonardas, Jukunda, Dobilas,
16 policininkų. įvyko kautynės patenkintas gavęs puikų įspūdį.
tikimą ateinančiais metais.
gardai.
Sioie
komandoje
"U.
S.
Sovietų "Pravda" šia proga va
metais. Dabar paaiškėjo, kad "Atlantic Monthly" žurnalu la Aušrelė.
Brežnevas pakartojo savo pas tarp šijitų ir sunių sektų.
Forces Caribbean" bus karo laivy
dina
pratimus
didžiausia
provo
kutinėje kalboje Bonoje, kad Na- — Paryžiuje Irano konsulato kacija, kuria norima įbauginti no grupės. Generalinis štabas ga pardavimas įvyko sausio mėn. bai padėjo žurnalui pakelti skai
Lapkričio 27 d.: Virgilijus, Bil1981
m.
sargybinis
peršovė
iranietį
stu
tytojų skaičių. Kioskuose parduo hilda, Skomantas, Girdutė.
to valstybės turi 986 raketas, ku
lės prijungti ir armijos bei karo
pažangiąsias šios srities jėgas.
dama, normaliai 70,000 žurnalo
rios gali pasiekti Sovietų Sąjun dentą. Grupė jaunų iraniečių rei
Lapkričio 28 d.: Sostenas, Mau
aviacijos dalinius.
Komandos
gos teritoriją ir naujų Vakarų ra kalavo vizų grįžti namo, tačiau
centras bus Key West, Floridoje- ginklų, negu bet kada nuo 1962 numerių. Spalio mėnesį teko ra, Rimgaudas, Vakarė.
ketų dislokavimas labai pakeistų jiems vizų konsulas nedavė.
— Spalio mėn. infliacija Ame
Šios grupės steigimas aiškina metų. Neseniai kubiečiai gavo du spausdinti 185,080.
Saulė teka 6:50, leidžiasi 4:24.
dabartinę "apytikrę pusiausvyrą" — Afganistano sostinėje lais rikoje buvo 0-4 nuoš. Chicagoje mas vyriausvbės
—Graikijos parlamentas 172
susirūpinimu naujus sovietų raketomis ginkluo
ORAS
Vakarų naudai. Brežnevas nuro vės kovotojai apšaudė minosvai kainos net nukrito, ypač namų dėl padėties Centrinėje Ameriko tus laivus, vieną povandeninį — 113 balsais patvirtino premje
dė, kad jis nenori gilinti grioviu, džiais didžiausią miesto viešbutį. kainos. Metinė infliacija siekia je. Spauda skelbia, kad Kuba Sie laivą ir naujus priešlėktuvinės ro programą. Komunistų atsto
Debesuota, gali lyti, tempera
kurie skiria Vakarus ir Rytus.
vai
nuo
balsavimo
susilaikė.
10.2 nuoš.
tūra
dieną 45 1., naktį 35 1.
Kino teatre susprogdinta bomba.
met yra gavusi daugiau sovietų j gynybos įrengimus.
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunCiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš jo
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

ATSKAITINIS PRANEŠIMAS
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIME

DRAUGO prenumerata mokama is anksto

PR. BERNECKAS
Praėjusiais metais Sąjungos
veikla ėjo įprastine vaga.
Kadangi sportinė apžvalga
bus daroma atskirai, čia teno
riu paminėti tik svarbesnius
įvykius.
Pirmą kartą Sąjungos gy
venime kamuolio žaidynės bu
vo pravestos Baltimorėje. Žai
dynės praėjo sėkmingai ir
atgaivino kai kuriuos klubus
Amerikos rytiniame pakraš
tyje. Pavyzdinga žaidynių pravedimo organizacija atkreipė
nemažą amerikiečių dėmesį lie
tuviams.
Baltimorės meras gegužės
15-17 paskelbė "Iithuanian
Athletic Gamės of North Ame
rica" dienomis.
Pradžioje buvo nuogąstau
ta dėl rengėjų piniginio pajė
gumo, todėl žinant šventės
svarbą Baltimorėje, Centro
valdyba buvo pažadėjusi tūks
tantį dolerių nuostoliams išly
ginti. Nustebome, kai vietoj pa
ramos žaidynių rengėjai
atsiuntė 184 dol. čekį, kaipo
žaidynių pelno dalį.
Rytų apygardos vadovą Al
girdą Veliuoną sveikiname už
sėkmingai pravestas žai
dynes!
IŠVYKA
AUSTRALIJON

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

ii PLS ŽAIDYNĖS
Praėjusiame Sąjungos su
važiavime buvo pasisakyta už
antrųjų Pasaulio lietuvių spor
to žaidynių suruošimą 1983
metais Chicagoje. Centro val
dyba įgaliota sudaryti čikagiečių komitetą ruošos galimy
bėms ištirti.
Toks komitetas buvo su
darytas specialiame klubų ats
tovų susirinkime Centro val
dybos pirmininkui lankantis
Chicagoje. Komitetas Centro
valdybai pranešė, jog sutin
kąs žaidynes ruošti ir pasiūlė
du kandidatus į organizacinio
komiteto pirmininkus. Savo
ruožtu, Centro valdyba Pasau
lio lietuvių dienų komiteto pirmininkui pristatė mums vi
siems gerai
pažįstamą
sportininką, sporto darbuo
toją bei Žymų Amerikos val
džios pareigūną Valdą Adamkų, kurį v ė l i a u
PLD
pirmininkas patvirtino. Val
das Adamkus jau kelis kartus
posėdžiavo PL Dienų komi
tete.
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Denverio lietuvių tautinių šokių ansamblis "Rūta" atlieka programą, sukaktuvinėje šventėje.
daugiausia Pranui MickeviC'PriRTO
čiui. Istorijos komisija sudaro
&* V J J C V I V
%
^ ? ir £Pranas
^ 2 Berneckas.
5 l *
S I M P O Z I U M A S
šukaitis
— "Tavo sveikata duodasi
SPORTO FONDAS
pagerinama pamažu didinant
fizinės mankštos krūvį ir tuo
Iš Pasaulio Uetuvių dienose p a k e U a n t tavo aerobinį, arba
gauto pelno įsteigtas Sporto o r o pagavimo pajėgumą, būfondas jau veikia, kaipo Onta- tentj p a jėgumą įtraukti į plauno provincijoje registruota pel- auB ^ daugiau deguonies, jį
no nesiekianti fundacija. Pra- p ^ f a ^ į į gavo kraują ir nudinė penkių asmenų direktorių g a benti į raumenis, kur be jo
taryba papildyta dvylika as- neįmanoma pagaminti enermenų, kad būtų kuo plačiau gij 0 8 "... Tai trumpa ištrauka ir
atstovaujami Kanados klubai. ^ F y Kauno būsimos paTaip pat yra priimti įstatai, pa- k a i t o s fiz. auklėjimo sesijoje,
gal kūnuos atsižvelgiant į pra- rytojaus Mokslo ir Kūrybos
eito suvažiavimo pageidavi- simpoziume.
mą, galutinė Fondo kontrolė
— "Spontaniškas pogrin
priklauso Saliui.
dininkų vieneto susibūrimas
Per dvejus fondo veikimo Kūno Kultūros Rūmuose, Kau
metus sąjunga gavo apie 12,- ne, tų rūmų apsauga, apsirūpi
000 dol., įskaitant klubams nimas ginklais, ryšiai su suki
grąžintą žaidynių registraciją. lėliu štabu, talka kitiems
Todėl ši centro valdyba galės sukilėlių daliniams..." — žo
atlikti uždavinius, kurių be džiai iš aktyvaus pogrindinin
fondo pastovaus priedo nebū ko ir iki Šio meto uolaus spau
tų ir nebus galima atlikti.
dos palaikytojo Jurgio Jašinsko. Jis peržvelgęs Lietu
Tikimės, kad rasime ener
vos sportininkų rezistencinius
gijos ir galimybių fondo nelie
žygius abiejų okupacijų, 1940čiamąjį kapitalą didinti Kana
1944 m., laikotarpyje.
doje, taip pakeliant metines
Šių paskaitų pradžia — šeš
centro valdybos įplaukas.
tadienio rytą 8:45 vai. Jauni
Tikimės, laukiame ir lin mo Centre.
kime, kad antrosios Pasaulio
Kviečiami visi sporto dar
lietuvių dienos įgalintų įkū buotojai, Chicagos sporto klu
rimą tolygio sporto fondo bai, jaunimo organizacijos,
Jungtinėse Amerikos vals lituanistinės mokyklos, jų
tybėse. Ką įstengėme Kana pedagogai ir visa lietuviška vi
doje, turėtų būti dešimt kartų suomenė.
lengviau padaryti didžioje, tur
Br.K.
tingoje Amerikoje.

Taigi Centro valdybos pasė
ta sėkla ne tik Pasaulio lietu
vių sporto Žaidynėm, bet ir vi
sų Pasaulio Uetuvių dienų
konceptui duoda pakartotiną
Ryškiausiu mūsų sportiniu derlių.
įvykiu buvo Kalėdų - Naujų
LAISVĖS
metų laikotarpyje dvidešimtOLIMPIADA
dviejų sportininkų viešnagė
pas Australijos lietuvius. Kaip
Pirmoji pavergtųjų tautų
jau iš praėjusio suvažiavimo olimpiadą buvo Toronte 1980
žinote, Pasaulio Lietuvių m. Po šio labai sėkmingo įvy
Bendruomenės valdybos už ko rengėjai neišsiskirstė, bet
sakyta išvyka iš mūsų parei nutarė tokią šventę suruošti ir
kalavo daug bereikalingo posė sekančiais olimpiniais metais.
džiavimo, susirašinėjimo bei Pirmajai ruošai buvome įnešę
sąjungos kasą ištuštino pen 500 dol. Ši suma liko ateinan
kiais, o gal net ir septyniais su čiai ruošai. Laisvės olimpia
pusę tūkstančio. Tepalieka tik dos organizacijoje dalyvau
geri įspūdžiai, jog mūsų jau j a m e kartu su Jaunimo
nieji sportininkai, aplankę toli sąjunga.
muosius savo
tėvainius
Australijoje, ten gražiai pasi
SIMPOZIUMAS
rodė atstovaudami mūsų są
jungą.
Jau ketvirti metai ruošia
mame Kultūros ir kūrybos sim
L.B. K O N F E R E N C I J A
poziume sporto sekcija pirmą
kartą buvo trečiame simpoziu
Balandžio 11 ir 12 dienomis me 1977 metais, šiemet, lapk
pakviestas dalyvavau Lietu ričio 28-29 dienomis taip pat
vių Bendruomenės konferen vyks paskaitos sporto temo
cijos Dainavos stovykloje. Ten mis. Simpoziume Sąjunga pri
atskiroje komisijoje buvo sideda paskaitininkų parūpisvarstomi ir sporto reikalai. nimu ir jų kelionės išlaidų
Šios komisijos išvadose nuro padengimu.
dytas Šalfo ir Alfo (Australi
jos sporto sąjungos) pagei
SPORTO I S T O R I J A
davimas, jog Pasaulio lietuvių
bendruomenės konstitucija bū
Mintis paruošti išeivijos
tų pakeista taip, kad į PLB ir sporto istoriją užsimezgė ruo
kraštų valdybas nariai sporto šiant pirmąsias Pasaulio lietu
reikalams būtų ne kooptuo vių sporto žaidynes 1978 me
jami kaip dabar, bet skiriami tais Toronte.
Konkretesnį
atitinkamų sporto sąjungų.
pobūdį ji įgavo nuo žaidynių
Taip pat buvo pageidauta ruošos tam reikalui atlikus pi
lituanistinėse mokyklose įves nigų.
ti fizinio auklėjimo pamokas ir
Neturint archyvinės me
skatinti jaunimo stovyklose džiagos ir apmokamų dar
gimnastikos pratybas.
bininkų nėra taip paprasta pa
Deja, Bendruomenės valdy ruošti dokumentuotą veikalą,
bos iki šiol į tokius pageida apimantį 36 plačiai šakoto
vimus nėra reagavusios, nors sportinio gyvenimo metus.
jau porą kartų joms apie tai Istorijos paruošimą pradėju
priminėme. Suprantame, kad siai, bet darbo nebaigusiai
PLB konstitucija tegali būti Centro valdybai Toronte savo
pakeista PLB seime, bet pasiū dienas baigiant, sudarėme pa
lymas turėtų būti įneštas jau stovią istorijai parašyti ko
misiją, kuri toliau rūpinsis
dabar.
Vargu ar galime tikėtis, kad galutiniu istorijos paruošimu
lituanistinės mokyklos galėtų ir išleidimu. Jai buvo duota
turėti pamokas sportui. Teno Pasaulio lietuvių dienų ruošo
rime, kad būtų ten stengiama- je skirti pinigai, apie 6000 dol.
ti mokinius supažindinti su lie Jų, aišku, neužteks knygos iš
tuvišku sportu ir raginama leidimui, tad reikės ieškoti
prenumeratorių ir aukų.
jungtis į lietuvių sporto klu
bus Bet ir cia nesulaukiame jo
Istorijos paruošime dirba vi
kio atgarsio
sa eilė asmenų, vadovaujant

FUTBOLAS
S P O R T O ARCHYVAS

V2 metų
$25.00
$26.00
$25.00
$25.00
$22.00
$17.00

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

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

Bastia 3-1, Tofenham Hotspur
iiiimiiiiiiiuttiiiiiiiiiiiuiiiiiiinniiuiii
_ p c Dundalk ^ ^ ^ Luet.
— P e k i n g e Kinijos moterų
JURGIS JANKUS
tichBudapešto " V a s a s " 2-1 tinklinio rinktinė įveikė USA
3-2 ir Japoniją 3-2 ir laimėjo
D ė l UEFA t a u r ė s : Skotų pasaulio
meisterio
titulą.
Dundee UTD — vokiečių B. Tūkstantinės minios demons
M'gladbach 5-0, Hamburg SV travo Pekinge ir kituose mies
396 posL Išleido ATEHIS 1878.
— prancūzų Bordeaux, 2-0, tuose, šaukdamos: tegyvuoja Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. Ap
Londono "Arsenai" — belgų Kinija! Reikėjo daug policijos lankas autoriam. Kaina su persiun
Winterslag
2-1,
F C ir kariuomenės, kad džiaugs timu $7.73.
UI. gyv. prideda 5% valstijos
Kaiserlautern — Maskvos mo demonstracijos neišeitų iš
mokesčių.
"Spartakas" 4-0, rytų vokiečių ribų.
•uiuiiiiiiiiiiimnniiiiiniiiiiiiiii
Jena — "Real" Madrid 0-0,
Boa - vista Porto — FC ValenTel ofiso ir buto: OLympic 2-4159
cia 1-0, Bukarešto "Dinamo"
DR.
K.
8.
BALUKAS
- Milano "Inter" 3-2, Lisabo
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nos "Sporting" — FC SoutGinekologinė Chirurgija
1443 So. 50th Ave . Cicero
hampton 0-0, olandų Eindho6 4 4 9 S o . Pulaski Road (Crawford
Kasdien 13 vai ir 6 8 va! vak išskyrus
ven — Vienos "Rapid" 2-1,
M e d i c a l Buildmg) Tel. L U 5 - 6 4 4 6
treč Sešt 12 iki 4 vai popiet
Dresdeno "Dynamo" — olan
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
dų Feyenoord 1-1, jugoslavų R.
Pruma ligonius fjagal susitarime
DR. IRENA KURAS
Nisch — šveicarų "GrassGYDYTOJA IR CHIRURGE
Tel ofiso HE 4 5 8 4 9 . rez 3 8 8 2 2 3 3
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
hopper" 2-0 ir U .
SPECIALISTĖ
Ketvirčio finalinės dėl visų
DR. PETER T. BRAZIS
MEDICAL BUILDING
trijų Europos taurių tarpkluGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3200 W 81st Street
binėse komandinėse varžybo
2 4 3 4 West 71st Street
.......
se įvyks kovo mėn. 3 d. ir 1,7 d.
Vai.: pirm , antr, fcetv. ir penki. 11:30 Vai Kasd'en nuo 10 J ryto iki 1 M p p
vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ofiso tel RE 7 1168: rezid 239-2919
1982 metais.

Anapus Rytojais

Ofs. HE 4 1818: Rez. PR 6 - 9 8 0 1
Dr. Ant. Rudoko kabinetą p e r ė m ė

IS KVALIFIKACINIŲ
VARŽYBŲ

DR. EDMUND E. CIARA
OPT0METRISTAS
2 7 0 9 West 51st Street

Tel. - GR 6-2400
Vengrija prie 80,000 žiūrovų
įveikusi Norvegiją 4-1 (1-1) ir
kvalifikavosi vykti į Ispaniją.
Kitos grupės rungtynėse Izra
elis namuose prie 22,000 žiū
rovų nugali Portugaliją net 41. Dar kitoje grupėje SSSR
įveikia Čekoslovakiją 2-0, bet
kas čia kvalifikuosis dar n e
aišku.
Afrikos kontinento kvali
fikacinėse Alžyras įveikė Nigerią 2-0 ir 2-1 ir taip kvali
fikavosi vykti į
Ispaniją
pasaulinėms pirmenybėms.

IS EUROPOS
Savo darbo pradžioje bu
TAURIŲ VARŽYBŲ
vome numatę įsteigti sąjungos
archyvą. Vėliau paaiškėjo, kad
— Meisterių t a u r ė s var
Draugiškose r u n g t y n ė s e
jį surinkti yra nebeįmanoma.
žybose:
Muencheno "Bayern" Brazilija įveikė Bulgariją 3-0,
Liūdna, kad net dabartiniai
pralaimėjo
veikėjai senus sąjungos doku — Lisabonos "Benfica" 4-1, o Argentina
Turino "Juventus" — belgų Buenos Airėse Lenkijai 1-2.
mentus yra sunaikinę.
Anderlecht 1-1, Bielgrado " R
Vytautas A. Krikščiūnas
Reikia sąjungos istorinę me Švaigždė — čekų Banik Osdžiagą pradėti rinkti bent da trau 3-0, FC Liverpool — olan
bar. Užtat įsteigėme sporto dų Alkmaar 3-2, Kijevo
TRUMPAI
archyvą, kurį tvarkyti sutiko "Dynamo" — Vienos "AusPranas Berneckas. Cia bus tria" 1-1 ir U.
IS VISUR
saugojami klubų, apygardų,
— Taurės laimėtojų var
centro vadybų dokumentai, žybose:
FC Barcelona —
— Chicagos lietuvių teniso
renkamos iškarpos iš lietuvių Dukla Praga 4-0, AS Roma —
klubo
pirmas "round robin"
spaudos.
FC Porto 0-0, Frankfurto "Ein- turnyras įvyks gruodžio 5 d.,
tracht" — Rostovas 2-0, Tifli- nuo 8 vai. vak., Hinsdale teni
(Bus daugiau)
so "Dynamo" — prancūzų so klubo aikštėse. Registruotis
pas A. Kušeliauską telef. 4342265. Tuoj po varžybų ten pat
įvyks klubo metinis susirin
kimas ir naujos valdybos rin
kimai.

L a t v i ų įJaugavat, Yanaffi vyrų krepfliruo komanda ChiCdgos pabaltiečių variybope laimčjijum 3-£ią vietą.
Nuotr Z Degučio

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

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

— Maskvoje pasibaigė pir
mojo rato aukščiausios krep
šinio lygos varžybos. Vilniaus
"Statyba" pralaimėjo Kušbysevui 83-81, Kijevo ASK 9178, Minsko RTI 93-87, bet įvei
kė Kauno "Žalgirį" 93-80 ir
stovi 10-je vietoje iš 12.
Kauno "Žalgiriui" ne daug
geriau: pralaimėjo Leningradui 82-74, Tbilisui 85-80, Rygos
VEF 95-81 ir Statybai, lai
mėjo prieš Taliną 97-78 ir nu
krito į 7-tą vietą. Moterų kla
stė
Vilniaus
"Kibirkštis"
pralaimėjo Limferopoliui 80-95
ir Leningradui 65-85 ir laikosi
paskutinėje vietoje.

Vai paga! susitarimą pirmad ir ketv 1 4 ir
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3 vai
Ofs. tel. 735 4477: Rez. 246-0067

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel - BE 3 5 8 9 3
Specialybė Akiu ligos
3 9 0 7 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
O f i s o tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKSA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski R d .
Valandos pagal susitarimą
Ofs PO 7 6 0 0 0 . Rez GA 3 7 2 7 8

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3 8 4 4 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6 1 3 2 S Ked/ieAve Chicapo
WA 5 2670 arba 489 4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos oagal susitarimą
Įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1

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

1 4 0 7 So. 49trt Court. Cicero. III
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir seit

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
2659 W 5 9 St. Chicago
476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm , antr. treč
ketv 10 iki 6 vai Sestad l O i k i l v a l

Tel REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3925 We*t 59tti Street
Vai pirm antr , ketv ir penkt nuo 12 4
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč >r šest
uždaryta

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West71st Street„...,„.
( 7 1 mos ir Campbell Ave. kampas)
Va1 p*mad antrad .ketvirtad rpenttad
3 iki 7 v p D Tik susitarus
Ofs. 742-0255

Namų 584-5527

Dr. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA

1185 Dundee Ave.
Elgin. III. 6O120
Valandos pagal susitarimą.

Tel 372-5222. 236 6575

Dr. ROMAS PETKUS
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO WABASHAVE
Valandos oagai susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road
1 mylia ,i vakarus nuo Harlem Ave
Tel 563-0700
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
0PT0METRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2 6 1 8 W 7 1 s t St - Tel 737 5 1 4 9
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PR0STAT0 CHIRURGIJA
2 6 5 6 W 6 3 r d Street
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak
Ofiso tel 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid 4 4 8 - 5 5 4 5

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195

DR. V. TUMAS0NIS
C H IRU RGAS
2 4 5 4 West 71st Street
Vai. pirm , antrad . ketv irpenktad 2-5
ir 6-7 — iš anksto susitarus

Ofs tel 586 3166: namų 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6 7 4 5 West63rd Street
Vai pirm , antr ketv ir penkt
2 - 7 ) šeštadieniais Dagai susitarimą

DR. K. M. 2YMANTAS
DR. S. T. CHIRBAN
DANTŲ GYDYTOJAI
2654 West 63rd Street
Vai pagal susitarimą: antr. trečiad..
ketvirtad 10 v ryto iki 6 v vakaro
Tat. - 778-3400

Džiaugdamies kūrybos laisve

KELIAS Į BALTUOSIUS RŪMUS

GRIAUNAME
TIRONIJĄ
•

Šį savaitgalį Amerikos sosti
nėje Washingtone prasideda
nepaprastai svarbi konferen
cija — the White House Conference on Aging — Konfe
rencija rengiama
tik kas
dešimt metų svarstyti šio kraš
to senimo problemas.
Pirmą kartą konferencijoje
dalyvaus dvi lietuvių visuo
menės atstovės. Krašto val
džia paskyrė
pilnateisėmis
delegatėmis
mūsų
moks
lininkes ir Lietuvių Bend
ruomenės veikėjas: dr. Reginą
Kulienę, Illinois un-to Chi
cagoje profesorę, ir Galiną
Sužiedėlienę,
Washingtono
katalikų un-to mokslinę tyri
nėtoją senimo problemoms.
Prieš išvykstant G. Sužiedėlienei į konferenciją, ji sutiko
pasidalinti žiniomis apie tai
kaip ir kodėl ji tapo delegate.
Mes esame jai dėkingi už visas
informacijas.
Redakcija

oficialiai vadinami Baltųjų
Rūmų
minikonferencijomis,
kurių tikslas buvo susiburti
vienminčiams
ir
iškelti
pagrindinius klausimus ir
rūpesčius, liečiančius senimą.
Tokių minikonferencijų įvyko
apie 22. Viena jų buvo
Amerikos europiečių senimo
reikalams (White House Miniconference on E uro-American
Elderly).

Man atrodo, jog šis prasi
veržimas yra labai svarbus
laimėjimas tiek lietuviams,
tiek kitoms tautybėms, kurių
aibės šiame krašte sudaro tą
tikrąjį Amerikos veidą — tar
tum kokį daugiaspalvį,
daugiaženklį audeklą, Norė
čiau šį klausimą atsakyti iš
istorinės perspektyvos. Tradi
ciniai, Amerikos visuomenė,
buvo tiek mokslininkų, tiek
pačios valdžios stumiami kuo
greičiau asimiliuotis, t.y., kuo
arčiau susitapatinti su vy
raujančia anglosaksų grupe,
visiškai atsisakant atsivežtų
savitų kultūrinių vertybių. Ši
toks naujos Amerikos bend
ruomenės kūrimo entuziaz
m a s , taip pat gerokai
padažytas viršingumo sąvo
komis, atnešė kai kurių nege
rovių, kaip pvz. vergiją,
indėnų prislopinimą. Panašia
prasme, ir kai kurie europie
čiai imigrantai, ypač kilę iš
rytų ir pietų Europos, buvo
vertinami kaip mažiau pagei
daujami nei šiauriečiai ar
vakariečiai. Visi žinome
Amerikos negrų kilmės šaknų
ieškojimo fenomeną, kuris pra
dėjo naują epochą ne tik tos
rasės žmonėms, bet ir bendrai
sužadino ir atnaujino kitų
piliečių jausmą saviems tau
tiniams pradams. Bet ir vėl —
krašto valdžia pripažino tik
rasiškai skirtingai grupes kaip
užsitarnaujančias
ypatingo
dėmesio, nors daug kam buvo
aišku, jog ir taip vadinami
„baltieji etnikai" — Europos
imigrantai — neįmanoma yra
„suvirinti" viename katile.

Viso pasaulio lietuvių, ypač tus, panaudojant spaudą, ry
išeivijoje, dėmesys šiandieną šius su valdžios ir mokslo žmo
sutelktas į mokslo ir kūrybos nėmis, radiją, televiziją. Gal
simpoziumą Chicagoje. Moks net būtų galima įvairiose ins
las ir kūryba tai tos dvi didžio titucijose, kur dirba mūsų
sios žmogaus jėgos, kurios ne mokslininkai, suorganizuoti
ša tautą plačiais kultūriniais dirbančių įžymybių protesto
polėkiais. Mokslo ir kūrybos raštus Maskvos tironams ar
laimėjimais ir mažųjų tautų viešus pareiškimus spaudoje.
J ū s buvote tos miniatstovai gali lenktyniuoti su Gal net ir šis mokslo ir kūry
konferencijos
koordi
didžiosiomis. Mokslo ir kūry bos simpoziumas šiuo klau
natore. Kiek suprantu, tą
bos laimėjimai tai iškalbin simu galėtų kokį bendrą veiks
konferencija turėjo įtakos
giausias liudijimas, kad tauta mą padaryti, o jei ne, tai bent
Jūsų paskyrimo delegate?
yra pribrendusi laisvam, ne išsiskirstyti su tvirtu ryžtu
Taip.
Minikonferencijos
priklausomam gyvenimui. veikti iš savo gyvenimo ir dar
organizacinis kolektyvas, susi
Mokslas ilgiems šimtmečiams bo vietų.
dedąs iš europiečių kilmės
užtikrina šviesios tautos var
narių, kurio dauguma yra
Mums turėtų būti įkvėpimas
dą. Apie kūrybą kalbama, kad
Washington'e, nuvyko pas p.
tik tada gyvenama, kada ku tie nuostabūs pasišventėliai,
Rust, tuometinį Baltųjų Rūmų
riama (Feuchstersleben). Poe kurie nebijodami kalėjimų, psi
Senimo konferencijos direk
to Fausto Kiršos paminkle chiatrinių ligoninių, tarnybų
torių, su pageidavimu gauti
Bostono kapinėse yra iškalti netekimo, leidžia Liet. Katali
tam tikrą skaičių delegatų,
žodžiai: "Aš liudiju keliaujan kų Bažnyčios Kroniką, Aušrą.
reprezentuojančių
Amerikos
Mus
turėtų
uždegti
pavyzdys
čią per žmones kūrybos aistrą,
europiečių senimą. Tam tikslui
tų
ryžtingų
žmonių,
kurie
Lie
laimę ir Golgotą".
tuvoje įsijungę į Helsinkio nu
Baltieji
Rūmai
k a s p. Rust pateikėme sąrašą pen
Mokslo ir kūrybos dienos tai tarimų vykdymo stebėjimo ko dešimt metų rengia spe kiolikos žmonių, kurie dau
dar vienas gyvas liudijimas, mitetą, į tikinčiųjų teisėms cialią konferenciją senimo gumoje buvo aktyviai pasi
kokia didelė laimė turėti kul ginti komitetą.
europiečių
reikalams. Bendrais bruo r e i š k ę
tūrinę laisvę, šias dienas ruo
minikonferencrjoje.
Mūsų tiks
žais — kokia yra konfe
šiant Chicagoje nereikėjo ieš
('.alina Sužie<i< -Nt-i
rencijos
d a r b o t v a r k ė , las buvo gauti 14 delegatų.
koti jokio valdžios leidimo.
Mus stebina, kad net pačioje svarstysimi klausimai?
Kiek delegatų
buvo
Niekas iš valdžios atstovų
Sovietų Sąjungoje atsiranda
Konferencijoje dalyvaus paskirta?
nės sveikatos reikalams, atsto teko labai kovoti. Tik su dr.
nekontroliuos jų eigos. Niekas
žmonių, kurie, nepaisydami di apie 3,500 atstovų iš viso
vaujant „ethnic elderly". Ten, Aiello intervencija (jis tada
Iš viso buvo paskirta
necenzūruos mokslo ir kultū
džiausių pavojų, ryžtasi kelti krašto — didesnė jų dalis yra
atsimenu, dar teko stipriai dar buvo Baltuose Rūmuose)
dešimt. Tačiau yra dar 2 žmo
ros dienų leidinių. Pilnutinė
balsą prieš tironiją. Mes jau pilnateisiai delegatai, o liku
kovoti prieš grynai statistinį tapo sudaryta galimybė dr.
nės — kroatas ir ukranietė,
laisvė, kokią tik galima įsi
žinome apie dabar paskelbusį sieji — stebėtojai. Po iškil
žmonių apibrėžimą ir bendrai Kulienei ir dr. Butkui daly
kurie delegatais tapo paskirti
vaizduoti. Mes tuo džiau
bado streiką Nobelio laureatą mingo atidarymo, kurio metu
prieš visų Amerikos euro vauti delegatais vienam Los
iš Ohio valstijos. Turiu pri
giamės ir esame be galo dėkin
Sacharovą. Sovietų istorikas kalbės pats JAV prezidentas,
piečių įskaitymą „white", Angeles, kitam Minneapolyje.
durti, jog jie aktyviai daly
gi Amerikai.
Roy Medvedev davė pasikal visi dalyviai išsiskirstys į 14
„caucasian" ar „other" Netrukus po to gimė ir dabar
Tai didelis skirtumas pa bėjimą italų laikraštininkui komitetų nuodugniai svars vavo mūsų minikonferencijoje
kategc
rijas. Netrukus, po to, tinė mūsų JAV LB komisija
lyginus su Sovietų Sąjunga, Pietro Ostellino. Pasikalbėji tyti paskiras temas; kaip pvz. Clevelande 1980 m. gruodžio
tais
pačiais
metais gruodžio socialiniams reikalams, nes
kur be cenzūros negali pasi mas apie Sovietų disidentus ne sveikatos, pensijų, socialinio mėn., ir yra pasiruošę kalbėti
mėn.
Chicagoje
buvau pasidarė aišku, jog išeivijos
rodyti jokia knyga, kur be ke tik buvo išspausdintas italų draudimo ir t.t. Galutiniai Amerikos europiečių senimo
pakviesta
liudyti
JAV egzistenciniai
K
a
i
p
t
e
k
o
atkreipti
klausimai
liaklupsčiavimo Marksui ir spaudoje, bet ir išėjo specialia nutarimai, kuriuos suformu reikalais.
Civilinių
teisių
komisijoje,
valdžios dėmesį į šią ben
reikalingi
taip
pat
daug
partijai negali vykti paskaitos knyga anglų kalba: "On So- luos kiekvieno komiteto na
kuri gvildeno dar kai kur dėmesio.
drą europiečių grupę?
K
o
k
i
a
s
t
a
u
t
y
b
e
s
ir suvažiavimai. Barbariška viet Dissident". Čia autorius riai, bus pateikti bendros
Čia turiu pažymėti kelis esamą rytų ir pietų europiečių
tvarka yra Maskvos tironijoje, išvardija įvairius centrinius suvažiavimo sesijos pri atstovauja tie 10 delegatų?
dalykus.
Viskas išsivystė pa diskriminaciją darbo ir švie
Žodžiu, niekas nebuvo
Paskirai
paėmus,
yra
kad į rytus išvaryti tūkstan disidentinius junginius pačio tarimui. Visos gi konferenci
timo
srityje.
laipsniui,
kai
kur
šiek
tiek
tvir
lengvai
gauta?
čiai lietuvių tremtinių negali se Maskvos imperijos cent jos susumavimas, rezoliucijos delegatų lenkų, ukrainiečių,
čiau
paspaudus.
Pradėjus
dirb
Jokiu būdu. Tęsiant šią atsi
1980 metais prezidentui
laisvai ruošti jokių paskaitų, rinėse vietose. Štai keletas pa bei rekomendacijos savo vengrų, italų, Europos žydų ir
ti
Katalikų
universitete sušaukus Baltųjų Rūmų kon radimo apžvalgą toliau, nebu
lietuvių
kilmės
(dr.
Kulienė
ir
jokių savo mokyklų, jokio sa vyzdžių. Ten veikia Žmogaus ruožtu bus įteikti Amerikos
esančiame Centre senimo ferenciją šeimos reikalais, vo pasiūlyta nė virš minėta
vo laikraščio. Tai negirdėta teisėms ginti iniciatyvos gru valdomiesiems organams — aš). Bet turiu pabrėžti, jog
Tačiau
labai svarbu, kad šie 10 reikalams tuoj pat įsijunjiau į gavau pranešimą dalyvauti minikonferencija.
istorijoje vergiškumo prie pė,. Žmogaus teisių komitetas, prezidentui ir kongresui.
didelę studiją, kurios rėmuose kaip „national organization" mano darbovietė — Centras
delegatų
atstovauja
Eurospauda., Iš už geležinės už
Internacionalinės Amnestijos
vyresnio atstovė. Pranešimas mane Senimo Reikalams — ir kele
amerikiečių grupę. Tai yra apklausinėjome
dangos ateina žinia, kaip ten grupė, Helsinkio susitarimų
J ū s pati dalyvausite šioje neužginčytinai istorinis fak amžiaus žmones iš aštuonių pasiekė keliais mėnesiais vė tas aktyvistų etniškumo,
elektronikos inžinierius Alek vykdymo grupė, Rusų socia
konferencijoje kaip dele tas: dar nė vienoje Baltųjų europietiškų grupių V/ashing- liau nė kitas žymesnes ir senimo ir Amerikos europie
sandras Paricki, 48 m., suor linis fondas padėti poli
gatė. Kaip ten patekote ir Rūmų konferencijoje Ameri tono-Baltimorės rajone. Studi didesnes organizacijas; maž čių srityje, išsikovojom šį
ganizavo mokyklą studentinio tiniams kaliniams, žinomas
ką J ū s atstovaujate?
kos europiečiai nebuvo repre ja aiškiai parodė du dalykus: daug, penkias minutes prieš kibai svarbų ir oficialų
amžiaus Žydų tautybės jauni Solženicyno fondo vardu, Psi
Daugumas
delegatų
buvo
tuo
pačiu
zentuojami kaip savita įvairių pirma, jog kiekviena tų grupių vidurnakti, kaip liaudies išm suvažiavimą,
mui, kuris nebegali įstoti į chiatriniams
piktnaudoji- rinkti ar skirti. Jau nuo per interesų grupė. Ir turiu pridėti, dar ir dabar palaiko itin savi intis sako; tad šiek tiek pasi savotiškai viešai įteisindami
valstybinius universitetus, nes mams tirti grupė, Tikinčiųjų
nai
metų
k i e k v i e n a m e kad delegatų gavimas buvo tas tradicijas ir kultūrines barusi, bet ilgai nelaukdama, europiečius kaip atskirą grupę.
jų tėvai padavę prašymus iš teisėms ginti komitetas.
Amerikos
valsčiuje
ar vals ypač ilgas, skausmingas ir vertybes, ir antra, jog visos pasiskubinau pateikti taip
(Bus daugiau)
emigruoti į Izraelį. Už tas
tijoje
buvo
ruošiami
suin komplikuotas dantų trau šitos europiečių grupės, nežiū vadinamą „position paper"
mokslo pastangas inž. A.
Kai kurie jų yra įkalinti, kai
rint skirtingumų, turėjo daug Amerikos lietuvių reikalais.
Paricki rugsėjo 28 d. buvo areš kuriems leista emigruoti į va teresuotų žmonių bei grupių kimas...
tarpusavio bendrybių, ski Kur reikėjo bandžiau pami
suvažiavimai,
kuriuose
pats
Tėvynės meilė yra didžiosios
tuotas ir dabar Charkove nu karus. Jų vieton stoja kiti. Bet
riančių jas nuo kitų Amerikos nėti ir kitas europiečių grup* s. Dievo meilės atžala ar atspin
senimas
ir
senimu
besirūpi
Atrodo,
jog
Jūs
esate
teistas trejiems metams į ver tie visi kovotojai už žmogaus
į s i  etninių-kultūrinių grupių. Šios Turiu pastebėti, kad to pasėko dys. Tėvynės meilės sampra
gų darbų stovyklą. Tai už norą teises, už kūrybos ir mokslo, ti- nantys kėlė ir svarstė jiems g a n a i n t e n s y v i a i
svarbius klausimus. Šiose sub- jungusi į šią eigą. Ar galė- studijos daviniai ir taip pat je galutiniame pranešime iš toj turi būti kažkas daugiau
teikti mokslą jaunajai kartai.
kėjimolaisvę yra reikalingi ėgose pasireiškė senimas bei t u m ė t e
kaipo sociologės, visų čia esančių europiečių negu sentimentai ir jausmas.
išsamiau
pa mano,
Daugybė mūsų mokslininkų gausesnės paramos laisvajam
ilgametis susidomėjimas etniš grupių tebuvo įtrauktas tik Joje yra ir turi būti toks
senimo
žinovai.
Jie
buvo
aiškinti
kodėl,
k
a
i
p
ir
kada
yra nukentėjusių nuo Mask pasaulyje. Čia mūsų viltys
šis - Amerikos kumu ir grupių dinamika, kaž lietuvių pareiškimas. Nors elementas, kuris vidiniai visus
vos tironijos. Prof. Kazlaus krypsta į tuos, kurie pajėgesni, paskirti gubernatorių ar prasidėjo
k
o
n
g
r
e
s
o
nariyų
k
a
i
p
europiečių
prasiveržimas kaip automatiškai įgalino teoretiškai delegatai buvo riša vienon tėvyninėn bend
kas nužudytas, Vilniaus uni įtakingesni — į mūsų jaunuo
delegatai.
Kai
kurie
iš
tokių
s
o
c
i
a
l
i
n
ė
j
e
g y v e n i m o mane dalyvauti 1978 m. pažadėti visokioms krašto ruomenėm
versiteto docentas V. Skuodis sius intelektualus ir kūrė
Prezidento komisijoje profesi- grupėms, dėl lietuvių delegatų
sritinių
suvažiavimų
buvo
plotmėje?
M. Krupavičius
kalinamas, dr. Alg. Statkevi- jus..Mes gana plačiai žinome
čius uždarytas į psichiatrinę apie savuosius. Daug duo
mat pomidorų gausiai užderėdavo gimnazijos buvo internate 6 mok., o nė vienas neperėjo į šeštąją;
ligoninę. O kiek dar kitų mūsų menų apiekitus pateikia visuo
sodybos daržuose. Bet vaikai vieną kartą su tais iš 13 mokinių trečios klasės tik 4 perėjo į ketvirtą". O
mokslo žmonių, studentų yra tinės kovos už laisvę do
pomidorais apsidirbę — suruošę su jais tarpusavy „Viltis" 1907 m. 11 ? sako: „Marijampolės gimnazija
okupanto kalinami. Kiek mū k u m e n t a v i m o p e r i o d i n i s
„karą". Pomidorų sriubai nelikę, ir vaikai iš tos sugedo, kai tik tapo įvestas internatas".
sų jaunimo už savo patriotinį leidinys „Freedom Appeals"
sriubos išsivadavę.
Sąmoningesnieji tėvai, supratę internato paskir
žodį ar religinį pasireiškimą Paskutiniame numeryje rašo
tį,
jį
laikė gyventi žalingu. Vyresnieji mokiniai patys
neįleidžiami į universitetus ir apie estų biologą, ornitologijos
Iš viso trūkstamam maistui pasipildyti ar šiaip
RYGIŠKIU
JONO
GIMNAZIJOS
jo
nemėgdavo
ir priešindavosi į jį eiti gyventi dėl
kitas aukštesniąsias mokyk specialistą, kovotoją dėl žmo
pasilepinti tūli mokiniai turėdavo savo skrynelėse
sunkios
priežiūros
ir jau pačių bręstančio principin
las.
gaus teisių Mart Nikius, 47 m.,
kaiminių gaminių — lašinių, kumpio, dešros, sūrio,
1867- 1918 m. LAIKOTARPIS
gumo.
Apskritai,
daugeliui kaimo vaikų, susi
kuris 1981 m. sausio 8 d. Tali
sviesto, uogienės, sausainių, vaisių...
ne nuteistas kalėti 10 m. Žur
Internatą aptarnaudavo paprastai samdomos gyvenusių su gamtos laisve, platuma, viensėdišku
Redagavo J. Augustaitytė - Vaičiūnienė
miestietės ateinančios moterys, merginos — virėja, atskirumu, internatas būdavo sunkiai pakeliamas ir
Šis mokslo ir kūrybos simpo nalas duoda graudų jo mo
4
kambarinė ar daugiau, pagal mokinių skaičių. neigiamai, sloginanamai veikiantis. Internatas
ziumas turi būti, be savo tie tinos laišką: "Gelbėkite mano
savarankiškai patraukdavo tik kai kuriuos mažes
sioginių tikslų, naujas paska sūnų". Maskva kalina jau
Internate tvarka griežtesnė. Be įprastinių prižiū Pasitaikydavo dažniausiai miestietės lietuvės, niuosius, sporto, žaidimų mėgėjus, gerai įrengta
tas mūsų
j a u n e s n i e m s niausią Helsinkio susitarimų rėtojų — vyresniųjų mokinių, čia dar būdavo paskir kalbančios lietuviškai, bet mokančios lenkiškai ir sporto aikšte — kiemu.
universitetų ir kolegijų dės vykdymo stebėtojų grupės na tas rusas viršininkas, kas nors iš gimnazijos žemes susigraibančios rusiškai. Nuo jų sąžiningumo,
tytojams, mūsų kitiems moks rį inžinierių Ivan Kovalevą. niojo personalo, o globėju — inspektorius. Jis rūpestingumo irgi iš dalies priklausydavo paruošto
Taip nei direktoriaus, nei valdžios viltys, kad
lo ir kūrybos žmonėms dau Rygoje 1981 m. buvo nuteistas sekdavo visą gyvenimo eigą, nuotaikas, elgesį, duo valgio kokybė, internato švara ir tvarka. Neaptikta internatas savanoriškai prisigrūs. ir jame mokiniai
giau prisiminti
m ū s ų 15 metų kalėti latvių elektros davo išeiti raštu leidimus ir t.t Be jo dar būdavo aiškių liudijimų, kad kuri nors iš jų, ryšium su mielai gyvens, nepasitvirtino. Tik pažadėjus direkto
kultūrininkus ir mūsų studen inžinierius Juris Bemeisters, niekur ilgiau nepasišalinantis sargas — kiemsargis. lietuvių tautiniais nusikaltimais, būtų buvusi riui (1894 mokslo metus baigiant) įsteigti internatą,
tiškąjį jaunimą Lietuvoje, ryž 63 m., socialdemokratų po Jis čia turėdavo ir kitų pareigų: kartu su internato klausinėjama, tardoma ir ką išdavusi.
prasidėjo prieš jį bruzdėjimas, o įsteigus — nuola
tingiau ir drąsiau keliant jų grindžio vadovas.
viršininku (ar vienas kuris) apžiūrinėdavo mokinių
Internatas savanoriškai jame gyventi daugu tinė kova, kol jis priversta uždaryti. Tų pačių metų
laisvės reikalą. Mūsų jaunieji
Britų laikraštininke Nora padėjimus, lovas, net atversdami čiužinius, liepdavo mos nepatraukdavo dėl pragyvenimo kainos skir VII. 10 „Vienybė Lietuvninkų" apie pažadą įsteigti
profesoriai ir kūrybos žmonės, Beloff, automobiliu keliavusi mokiniams atrakinti savo skryneles, o nesant namie, tumo (50 rublių per metus), dėl prastesnio negu kitur internatą atsiliepia:
kurių daug suvažiavę simpo po Rusiją, savo knygoje "Insi- atrakinėdavo patys. Visa tai darydavo neva švaros valgio. Neatsižvelgiant į drausmę ir priežiūrą, jame
„Antru svarbium dalyku pranešzimas mini
ziume skaityti paskaitas ar jų de Soviet Empire" rašo pa tikrinimo reikalu. Sekdavo ir klausydavo, ar kas guvenantieji vieni nuo kitų greičiau užsikresdavo
internatą,
kursai po vakacijų duos vietą 80 mokįtiklausytis, gerai moka anglų tyrusi nuo Lenkijos ir Čekos nešneka lietuviškai...
blogybėmis: išmokdavo rūkyti, gerti, negražių kalbų, nių, kurie norėtų į jį įstoti isz savo valios. I internatą
kalbą, turi ryšių su mokslo, kū lovakijos atplėštose dalyse,
Internato įsteigimo laiku bendrabučiuose rusiškų keiksmų, net ištvirkauti. Taip pat nepasi
rybos ir kitais įtakingais žmo kad ten reikia 2000 rublių ky pragyvenimas jau buvo pakilęs iki 130-150 rublių teisindavo gimnazijos vadovybės manymas, kad reiksią mokėti po 180 rublių, kas esą labai pigu, suly
nėmis, yra mūsų viltis. Šis sim šio, kad būtų galima įstoti į metams. (Pirmiau buvęs pigesnis). Pagal tai vienuo internate sustiprės silpniau besimokantieji, pasi ginus su tuom, kiek mokasi privatiszkose kvatierose:
poziumas turi būti jiems nauja universitetą. Baisi Maskvos ti se iš jų maistas buvęs geresnis, kituose — pras taisys išdykėliai, lengviau bus susekama slaptoji tenai, sako mokasi po 130, o da ant korepeticijų
paskata pagyvinti kovą dėl ronija turi mobilizuoti visus ge tesnis. Geriausias esąs buvęs Emeljanovo bendra spauda. Pastebėta, kad internate daugelis vaikų iszaimoka mažiausiai po 50 rublių, tai ir tenai susi
išlaisvinimo lietuvių mokslo ir ros valios žmones kovai prieš butis. O internate (180 rublių), ir maistas prasčiau mokosi ir didesnis jų procentas likinėja ant darą 180, jai ne daugiau rublių. Prieg tam direkto
kūrybos žmonių ii okupanto ją. ° ypač tuos, kurie yra pa prasčiausias. Mokiniai, pavalgę pietų, turėdavę bėgti rus metus. Apie vienų metų internate gyvenančių rius iszreiškė viltį, jog po kelių metų internatas taip
iszsiplės, jog visi mokįtiniai pamatę jo gerumus, su
kalėjimų, beprotnamių ir pa jėgesni savo išsilavinimu ir pirktis „dešros".
mokinių mokslo nuosmukį (tiesa, labiausiai noru ten glausis ir ras prieglaudą".
skatas ryžtingiau laužti aukšta padėtimi.
Pasak K. Olekos a t s i m i n i m ų , sriuba spaudžiamose klasėse) „Ūkininkas" 1901 m. VII.8 d.
komunistinės tironijos varžJ.Pr.
dažniausiai pomidorinė, kaimo vaikams neįprasta: pateikia tokias žinias: „Anais metais penktos klasės
(Bus daugiau)

MARIJAMPOLĖS
GIMNAZIJA

CLASSIFIED ADS

DRAUGAS, penktadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 27 d. vimą ant automobiliu langų ir, A T L I K T I D A R B A I P U O Š I A
PAMINKLĄ
"" ~ ^ — — — — — — — — — — — _
į s v e t a j n ę supančiu pievų.
Jaunojo motina, teta, .kiti gi
A. a. Juozo Urbelio mirtie* metines
minės ir draugai buvo atvažia
Gyvenimo kelių keliaujant vie Varpininkų ideologija ir nuošir
vę iš Philadelphijos, jo sesuo su
R E AL E ST A TE
ft>B B E N Į
džiai talkino vienminčiams. Bu IŠNUOMOJAMA
Šeima iš Kanados. Jie ir arti nus lydi darbštumas, apvainikuo vo ilgametis "Sėjos" žurnalo ad
miausi jaunavedžiŲ draugai ryto tas sumanumu, siekimu gėrio ir ministratorius, o taip pat liaudi For Kent — Marąuette Purk. 5 room ninnnniiiHTHiiiniPimimmmmiiHiiin
jaus dieną susirinko į jaunosios grožio, kitus apsileidimas, apvai ninkų leidžiamų knygų. Plačiai apartment (3 bedrm.). $330 per mon.,
BUTŲ NUOMAVIMAS
tėvų namus tęsti vestuves, kaip nikuotas tinginyste. Vieni pina reiškėsi Bendruomenės verkioje, heat and cooking gas included. CarDraudimas — Valdymas
senais laikais būdavo Lietuvoje. sau laimės vainiką, kiti laukia, ka eidamas įvairias pareigas. Veikla peted. Adults. TeL 484-2406.
da ant jų galvos nukris nupintas
ISNUOM. 4 karab. butas vyresnio am Namų pirkimas — Pardavimas
Sigita neužmiršo savo mirusių
vainikas. Vieni dirba, veJkia, au Balfe buvo lyg ir jo gyvenimo žiaus asmenims, Marąuette Parko apy
seneliu: Irenos Ruseckienės ir Ele
INCOME TAX
kojasi dėl kitu, dėl savo artimo, o atrama, spindinti gražiausiomis linkėje.
nos Banevičienės. Jos prašomi,
kiti laukia, kad jiems būtų paduo spalvomis. Krovė jis sau pats ant
Skambint — HE 4-4440
Notariatas — Vertimai
vestuvines gėlių puokštes iš baž
tas ne tik nuluptas, bet dar ir su- pečių darbo naštą, krovė jam ir ISNUOM. 5 kambarių apšildomas bu
nyčios Sigitos tėvai rytojaus die
piaustytas kiaušinis, kad nereikė kiti. Stiprūs pečiai atlaikė viską ir tas. 71-os ir Fairfield apylinkėje.
ną nuvežė į kapus.
BELL REALTORS
jis ėjo tiesiai ir aukštai iškėlęs
tų jo nė kramtyti.
Skambint — 434-9585
Abu jaunavedžiai baigė kolegi
galvą. J besibarančius mojo Tan
J.
B A C E V I Č I U S
jas. Sigita studijavo terapiją (oc- Kai lapkričio 29 dieną susikau ką, rėksnių nuduodavo negirdįs.
6529 S. Eedzie Ave. — T78-223S
cupational therapy); Edvardas psime maldose a. a. Juozo Urbe Bergždžiam laiko leidimui nesky
MISCELLANEOUŠ
lio
metinėse,
sustoję
prie
jo
kapo
«IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIUUUIIIIH
— anglų kalbą ir žurnalistiką.
rė nė sekundės. Visuose jo dar
Pagirtinas kiekvienas jaunuo paminklo prisiminsime jo praeito buose jam daug padėdavo žmo
Arti 7S-čio» ir Campbell — 2-jų butų
lis, išėjęs aukštąjį mokslą, bet gyvenimo dienas ir didžiuosimės na Felicija. Tyli ,rami, kukli. To
medinis. Tik $38,500.
SIUNTINIAI
į
LIETUVA
ypač garbė tenka Edvardui. Kai jo atliktais darbais. Kris ant jo kia ji buvo ir visuomeniniame
Arti
71-os ir Francisco — 2-jų butų
mirė tėvas, jis buvo tik penke kapo pavėlavę mirti paskutinieji darbe. Ji su vyru a. a. Juozu aukš
ir kitus kraštus
marinis.
Ten pat 4 butų mūx.
rių metų. Motina, likusi našlė su medžių lapai, rudens tamsoje ži tai iškėlę nešė draugiškumo vė NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
Brlghlon Parke — 2-jų butų mūrinis.
penkiais vaikais, nedaug galėjo bes gėlių puokštės, o su žvartoiu liavą.
Chicago, 111. 00632, tel. 027-5080
Be to turime gerų rezidencinių ir pa'duoti
gausiai
šeimai, išsky-,vėju sklis prisiminimai apie Juoaaa r IT -U. Į ĮJ • i — s
Vytautas Kasniūnas iliilllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllliuii jaminių nuo 5 iki 40 butų.
rus motinišką meilę ir maldą. į zo prasmingas gyvenimo dienas,
Edvardas baigė kolegiją iš savo j papuoštas darbštumu, pasiaukoSkambinkit teL 438-7878
M. A. i I M K U S
paties rankų fizinio darbo.
! jimu ir meile savo artimui. Toks
SIMAITIS REALTY
l.NCOME TAX SERVICE
Mykolas ir Danguolė Banevi- jo gyvenimas buvo, kai jis nepri
NOTART PUBLIC
2951 West 63rd Street
čiai, kuklūs, labai šilti ir veiklūs klausomoje Lietuvoje dirbo, ^Eaip
B. F.
4259 S. Maplevvood, teL 254-7450
lietuviai, džiaugiasi dukros pasi inžinierius kultūrtechnikas, puoš
Taip pat daromi VERTIMAI.
Sewer & Plumbing
laukus, toks buvo
rinkimu Žentą Viešpats apdova- damas tėvynės
_m
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
mSGELLAN1!»US
P1UETYBES PRAATMAJ ir
nojo ne tik puikia išvaizda, ge- • ir gyvendamas Amerikoje, atvy Rodding & drainlng lines for $20.00
i
i
tokie
blankai.
We thaw out frozen water lines.
ra galva, stipria valia, bet ir j kęs čia su tėviškės žemės sauja,
Licensed & Bonded. 2 Year Guarantee iiiiHmfmTnrrmiiniiiiiuiiituiiHiiiinnn.
jautria širdimi. Daugelis šio *raš- j A t v i m m a s i r n u 0 § i r dumas, lyg
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiii 10% — 20% — 30% Pigiau
apdrauda n u o ugnies ir
to jaunuolių (lietuviukų neišski-1
^
keliones
lydėjo a
a>
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai ui
Tel. 656-8064
bilio pa* urna,
iš mūsų sandėlio.
riant!) ne tik neturi respekto sa-1
gyvenimo keliu. Gal pirmą
NINA GAILJŪNIENĖ
. . . .tėvams,
; . . . - , ,K=*
rebia *
^
°7
vo
bet C^TVIAA
supykę Aar
dar ddrebia
FRANK
ZAP0LIS
COSMOS PARCELS EXPRES6
kartą susitikęs Juozą, išgirdęs at
skaudžius
žodžius.
Edvardas
kiek
Banevičius
ir
Ramunė
Šilerkaitė
2501
W.
69th
St,
Chicago,
IL
00020
Rytiniame JAV pakraštyje gra
3208y 2 West 95th Street
virus, be puošmenų žodžius, su
Pamergės dėvėjo
rudeniškai! v į e n ą pasikalbėjimą telefonu su raukdavai savo kaktą, bet, kitą llllllliliillllllllllllilllllllllllllllliuillllllll
žiausias metų laikas yra ruduo.
Telef. GA 4-8654
SIUNTINIAI 1 UETUVą
Su pirmomis šalnomis medžių la rausvas vakaro sukneles, pabro savo senute motina užbaigia: kartą susitikęs, negalėdavai atsi S 0 P H I E B A R Č U S
TeL — 925-27S7
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
pai pradeda keisti spalvą. Vešlia liai juodą vakaro aprangą. Sigita „Mama, aš tave myliu".
džiaugti jo nuoširdumu Svetima
Jaunavedžių
pažintis
buvo
ilga.
Vytautas Valantinas
puošniame
nuotakos
rūbe
ir
Ed
augmenija apaugę slėniai ir kal
jam buvo gražbylystė, tuščiažo Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
PACKAGE S^LPRESS AGEJiCY
IIIIIHIHllHIHHIHIllliUUimmUHllIHUHII
Neskubėjo
vestis,
kol
abu
baigė
neliai nusidažo įvairiausiomis vardas juodame frake atrodė ele
MA1UJA JiORKIKIF.NO
džiavimas ir jis rėždavo tiesos žo dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
• » • • ••»«••-»»"»»•••-•"»•*•» • • •
mokslus. Taigi,meilė tikra — lai dį. Buvo labai kantrus, bet kant
Stotis WOPA 1490 AM
spalvomis. N u o geltono aukso gantiškai.
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
išbandyta. Belieka tik Sigitai
5
Transliojama iš nuosavos studijos
Balta ir rausva buvo vestuvių ko
iki raudono purpuro.
Šio ypa
išsekus,
tvėrėsi
tiesos
Litbai pageidaujamo* g»rom rttiiaa
• T/J"""J V -"1„I;„LA^ v~i ;,, rr>o.\ rybės
I T 0 6taurei
taurei
įsseKus,
cveiesi
i
prekes. Maistas ii Europos sandUlsj
Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus.
tingo gamtos fenomeno pažiūrė spalva. Tos dvi spalvos dominavo ir Edvardui palinkėti, kaid jų mei- _•',-. T_a d, .
KILIMUS IR BALDUS
'v. .
3008 W. SMb St-, Ohieaco. UL SOSSn
į ^ nuoširdumas upe
tf į N e w England suvažiuoja į visur, pradedant gėlėmis bažny lė pasiliktu visą laiką tokia, ko- į j į
Plauname ir vaškuojame
TeL 025-2787
7150 So. Maplewood Ave.,
kią vaizduoja Vincas Mykolaitis į d ė d a v o . Su kuo jis draugavo,
daugybė turistu.
čioje, pamergių gėlėse, palydos „ ^.
visų
rusių
grindis.
visi
vertino
jo
tiesos
Chicago, IL 00029
bendravo,
BUBNYS
Dienos šiltos, giedrios ir sauautomobilių kaspinuose ir bai Putinas:
TeL — 770-1543
Į žodį, plaukiantį iš mylinčios šir
ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHUlUlUIIIIIIIIIM
sos,
bet saulė jau užsileidusi giant staltiesėmis ir servetėlėmis Su pirmuoju pavasario saulės
Tel
—
RE
7-5168
dies.
Jis
didžiavosi
pasipuošęs
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIII
šypsniu
NAMŲ APSITVARKYME
• • • - • • • * • • • »-• » • • • - « • • • • • m • • •
užuolaidas — kaitros nėra. Dan-' vaišiu salėje. Tik jaunosios motiRuošiatės
ką perstatyti, pakeisti, at
gus pakelia savo ažūriniai mėly- i na Danguolė Banevičienė dėvė- Tu kaip laimės svaja į mane
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiMiii naujinti. Garažą. Viduje ar ii lauko
atskridai.
ną skliautą aukščiau nuo že".iė';. j jo šviesiai pilką suknelę, taip tinnamo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
IF YOUR CAR NEEDS REPAIRS, DONT WATT. GET IT FDCED,
Ir
dabar,
kai
tyloj
tavo
vardą
Pievos netenka pavasariško ža-; karną jos ramiam, švelniam chasu patyrimu, už prieinamą kainą, pa
BEFORE IT OUITS.
Spalvotos
ir
paprastos.
Radijai,
miniu,
lumo. Dėmesio centre lieka tik rakteriui.
dės, skammnant po (>-os vai. vakaro.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
any of the dealers listed below
Jaunavedžius sveikino Lietuvių Vis man juokiasi saulė ir kvepia
tas vienas neišpasakytas spalvų
Pardavimas
ir
Taisymas.
TeL 476-8850
For Complete Services On Any of Tht Followlng:
žiedai.
Bendruomenės Hartfordo apylin
grožis.
• Auto body repairs — Painting • Tires — Balancing
M I G L I N A S TV
iimiiiiiiinmiimiiiiiiiiiiiniuiiiminiiust
Šeštadienis, 1981 m. spalio 19 kės pirm. Steponas Zabulis ir Nežinau, ar ilgai tu buvai su
• Rust proofing — Detailing
* Replacement Parts
2346
W.
68
S
t
,
teL
776-1486
manim:
• Tune-ups
Brakes
* Transmission Work
-oji, kaip tik ir buvo viena iš LB vardu įteikė Sigitai Aldonos
iiiniinmiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiuMiiuin
tokių rudens dienų. Poetės Sa- Saimininkienės sukurtą šiaudo Tarpu dviejų aušrų nesutemo
Satisfaction guaranteed at prices that can't be beat
iiiiiniiKiiriiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiitiiMiiiiii
naktis.
dįinaitės žodžiais tariant, gamta paveikslą, vaizduojantį tautinių
„dalino aukso medalius" me šokių šokėjų porą. Sigita šoko Ir dabar tų aušrų tebešviečia
ugnim
džiams už jų žaliavimą per vi tautinius šokius nuo vaikystės
Licensed, Conded, Insure
COMMUNTTY AUTO SERVICES
La Grange Auto
Vakarinis
dangus
ir
manoji
būtis.
Nauji
darbai ir pataisymai. Virtu
są vasarą. O Si^'ta Banevičiūtė dienų. Lietuvių Bendruomenėje
Complete auto body & mechanical
ves
ir
vonios
kabinetai. Keramikos ir PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA
*
Complete
Mechanical
&
Auto
Body
ir Edvardas Krakauskas tą dieną ji atstovavo jaunimui. Gauta sveiServices.
Auto
painting
&
damage
re
Povestuvinei kelionei jaunave
AŠTUNTOJI LAIDA
Services
| kinimų iš giminių Lietuvoje ir džiai išvažiavo į Maine valstiją.
pairs. Tune-ups, Brakes. Transmission kt. plyteles. Glass blocks. Sinkos
sumainė aukso žiedus.
* Engine Diagnosis * Tune-ups
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
Lenkijoje.
repairs.
Suredagavo
Sutuoktuvės vyko Hartfordo
Grįžę apsigyvens Stafford Springs, * Transmission Work
tą
galite
kalbėti
lietuviškai,
palikite
5200
W.
Monroe
CalL370-1005
Turbūt
jautriausias
momentas
loosantna Daužvardlene
lietuvių šv. Trejybės parapijos
Conn.
* Electrical • Air Conditioning
?avo pavardę ir telefoną.
bažnyčioje. Mišias atnašavo ir buvo, kai D. Banevičienė įteikė
* Front End Repairs
Šiom dienom Draugo spaustuvo
SERAPINAS — 636-2960
santuoką
palaimino klebonas dukrai gintaro karolius. Prieš
* Alignment/Brakes
išleido aštuntą laidą šios populia
MARTIN MUFFLER SALES
iHiiiiuuiiHUHinmnuiiiiHiuiuHiiiiuni rios virimo knygos. J. Dauivardiekun. Juozas Matutis. Vargonais trejus metus juos atvežė iš Lie
Aš myliu, vadinasi, aš esu. Esu
PHONE
570-0104
The Muffler Pioneer
tuvos
Sigitos
senelė
Irena
Rusecaė vėl patikslino ir pagražino šią
grojo muzikas Jurgis Petkaitis. Jo
tas, ką myliu.
Complete exhaust systems & shock
310
East
Burlington,
La
Grange
laidą naujais paruošimais.
kienė,
bet
nesulaukė
mylimai
anū
draugas amerikietis iš Hartfordo
L. Bethovenas
absorbers for both Foreign and
Tai geriausia dovana naujoms
kei
įteikti
tą
vestuvinę
dovaną.
24 hr. emergency service call: 570-5000
simfonijos orkestro grojo smuiku.
Domestic Autos.
žmonoms
ar marčioms. Daugelis
Kai jaunavedžiai prapiovė ves
Giedojo Zita Starkaitė iš Phila
0547 S. Western Ave. CaO 737-8200 sERENAS perkrauato baldus ir apdovanojo kitataučius supažindin
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
tuvinį pyragą ir raguolius, D. Ba
BRINKMAN & SONS
D & D AUTOMOTIVE
delphijos
dami juos su lietuvišku maistu ir
dimai
ir pilna apdrauda.
Kun. Matutis priminė jaunai. nevičienė apjuosė savo dukrą balPlastering, Stucco Repair
tirimu. Si knyga yra sukėlusi la
Complete Auto Repair Service
J A S FOREIGN CAR REPAIR
Priimame MASTER CHARGE ir VISA bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
No Job Too Small
porai, kad „visą gyvenimą išgy-! ta lietuviškais raštais austa prie* Tune-ups * Brakes
Complete Auto Services
Telef. — WA 5-806S
tataučių darbo vietose ir organiza
venti kartu ir vis būti laimingais į juostė. Tai ženklas, kad vientur27 W. 117 Army Trafl Road,
* Transm'n Work • Eschaut Systems Volkswagon, Mercedes-Benz, Porschecijose.
West Chicago — TeL 280-7101
yra menas aukščiausiame laips- j tės dukrelės „raškažiai" tėvų na* Batteries/Electrical
Audi and B.M.W.
Užsakymus siųsti:
nyje". Bet drąsino nenusiminti,i muose pasibaigė. Nuo dabar ji
lUIlIlIilimilllllllllllllllllllllllllllllllllllll
2041 W. 71st St — Cafl 737-4170
0001
lOth
St,
Benryn,
Illinois
DRAUGAS, Knyga Skyrius
nes „Kristus santuoką, pakėlęs į j bus šeimininkė savo vyro namuo- SUPPO sMEXTnwY\«£nNnTOcb.
Absolute Top $'s for any form of: EUROPEAN & AMERICAN MOTOR
4545 W. SSrd Street
CALL
—
7404444
sakramentą, tuo pačiu įsipareigo- ; s ė 
gold, silver, sterling or plated materiChicago, Dllnols 00020
REPAIR SERVICE
UNIVERSAL AUTO REPAIR SHOP
jo vedusiems padėti visuose jų i Grojant Edvardo Radionovo | ai, diamonds, all non-ferrous metais
Kaina su persiuntimu $5.08
ON MERCEDES BENZ
bendro
gyvenimo- sunkumuose". .> orkestrui,
Complete Mechanical Services
••"""* &7»~
. du šimtai svečių kai-1 (all copper & brasses. cobalt, tungsten
ETpert Motor Repairs.
Mechaninis
Illinois
gyventojai pridėkite dar
& mol
Apdraustas perkiaustymas
• Tune-ups
* Brakes
Po Mišių nuotaka uždegė di-ito nuo šokio, degtinės ir dainos. Į
y alloys), electronic scrap, etc. trained in Europe. Sun Diag-nostic
20
centų
mokesčiams.
Service. Towing 8ervice.
* Transmission Repair & Tune-ups
įvairių atstumų
dėlę žvakę prie Marijos altoriaus. | Išėję po vidurnakčio į žvaigždė- \ 1 2 4 0 ^ J ? ^ ^ ? . N iy. CWcag °
• Towing Service
1
* Batteries and Electrical
Kokius lūkesčius jaunamarte pa-; tą naktį, rado šaltą jos pabucia, r . . , , . . . . t _ - - . . . L . . . , 3541 N. Lincoln Ave. Call 020-1288
Tel. 376- 1882 arba 376-5896
8830 S. MacUnaw Ave. Call 708-5528
klojo po Marijos kojomis, jos vie
inimiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiinni
L(tRQE SELECTION
HECTOR'S AUTO CONSTRUCTTION
nos paslaptis. O gal ji prašė DeiLUNT G A R A G E
OF WHITE S FLOCKID
Complete Auto Body Sc mechanical
ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS
vo Motiną pasirūpinti, kad jų
Services: Tune-up. Brakes, Exhaust Specials on: Tune-ups, Winterizing, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiH
Systems.
Electrical,
Transmission. Brakes, Engine & Transmission Oil
dviejų namuose niekados nepri
TREES
VĖLIAVĖLES
Towtng Service.
LIETUVOS ISTORIJOS
Changes, Snow Tire Mounting.
trūktų meilės vyno...
4790 West North Avenue
•
1700 W. Lunt, Chicago, DL
VAIZDINE SANTRAUKA
Calt 745-5015—10
Vestuvių vaišės vyko FarmingEntrance In Rear
CALL: 704-1800
ton Club salėje, Farmingtone,
Sudarė
Visuose lietuviškuose namuose
Conn. Atvykę jaunavedžiai su
turėtų
bfiti lietuviška vėliava. Nė
ARCHER
AUTO
PARTS
VILIUS
I*
DUNDZL.
V
HARRVS AUTO REPAIR
Archer A Kolmar Avės.
ra vietos dažnai didesnei vėliavai
savo palyda į puotos salę turėjo
Vnder New Manafemens
4 blocks E . of Cice«> Ave.
Hleido 1970 m. "Dirvos" B-vės iškabinti, bet galima laikyti ma
saldainiais išsipirkti, kad jiems!
Comp. body, fendey work A mechan
New - used A rebuilt a u t e parta
įpėdiniai:
Antanas, Tomas ir Vi žą vėliavuke ant rašomojo stalo.
ical work. Tune-uS«. brakes. starters,
for a l l makes
būtų „atkelti" juostų „vartai".'
alternators, exhaust* systems A bat
ALT Starters A Tranumiasions
lius Dundzilai.
Galima ir net padaryti gražią kom
teries. T o u name it — wo do lt.
Open 6 days a week — Mon.-Sat
Čia jie buvo tėvų sutikti su duoAsk for P a t John
Sis leidinėlis pritaikytas miksų binaciją su Amerikos vėliavuke.
5244 SO. ARCHER AVE.
na, druska ir vynu. Vyno stik-1
3244 W. TRVINO PK. T e l 5«»-»e5t
Call 7S5-50S* or 7S5-SSSB
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
Fantastlc Selsclion Of The
Bitas; this ad for 10% Dtooount
Dienraščio "Draugo" adminis
lai atvežti tai progai iš Lietuvos.
6FT BALSAM
Worfd"s Mosi Beautllul Oecorations
dyklų metodus.
tracija gali pristatyti tokias ma
*WC N» U<»»1 1 0 0 * '
Kaina su persiuntimu $1.60
Lietuviškus papročius lietuviš
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
B E A L • 8 TA T I
kai ir angliškai paaiškino Pau
7FT MOUNTAINKING 6v ? FT F0L0AWAY
Užsakymus siųsti DRAUGO va plevėsuotų jūsų rsunuose.
SQQ99
«JOTCM»iH€ *3»«0V*lUf
lius Bernotas, nes be lietuviu dar
Rezidencines ir Komercinės Nuosavybes
Tokios vėliavos kainuoja $1.90,
V ? * 0C V * l Uf
adresu.
buvo įvairių rasių, tautų ir reli(reikia
dar pridėti 8 e t mokesčio
ApartmeMat • Kondomniumai • Nuomavimas
"""MiniiimlIlHIHIIIIIIIIIIHIIIIII
gijų amerikiečių svečių.
lilIlIlIlMIOOllIslIlIlMiOlllIlliliisiiSBBBSSiiiia ir 50 et. u i persiuntimą, jei gy
venate Illinois valstybėje). Užsa
Birutė Zdanytė pristatė paly
kymus siųskite sekančiai;
dą ir gimines. Vyriausias pabro
Pimir-lo"— opoj""** «fc*n**
J701 Gutf Vtv±, St Petersburg Beaeh, FL 30701
I.AVAVVAV
DRAUGAS, 4545 W. 6 M St..
lys Juozas Krakauskas, vyr. pa
Telefonas (813) 300-2440. Vakare (813) 347-2413
t*01 %0 MARIEM AVE
1 2 M 7 S O WESTEPN AVE
mergė — Ramunė Bernotaitė. Ki
Chicago, IL. 00610
OAKSAVVN 5 9 9 - 2 6 5 0
3859799
ti pulko dalyviai: Linas Banevi
MON IMRu
f
STO«( " O U » S
saajssBUSJBSBBsssssnssssssaassssKasaasisB
čius ir Gail Emmerson, Andrius
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MIRĖ SES. AGNIETE
Spalio 15 dieną mirė a. a. se
suo Marija Agnietė (Eleonora
Maminskaitė). Ji buvo gimusi
Švenčionių apskrityje, kuri buvo
lenkų okupuota, bet ses. Agnietė
ir jos dvi ištekėjusios seserys gy
veno Nepriklausomoje LietuvojeSesuo M. Agnietė būtų šventu
si 50 metų vienuolinio gyvenimo
sukaktį ateinančią sausio 6 die
ną Nekaltai Pradėtosios M. Mari
jos seserų vienuolijoje Velionė
per tuos metus dirbo įvairiausius
darbus. Lietuvoje daugiausia prie
glaudose. Baigiantis antrajam
Lituanistines katedros r u tart: es casirasvmo iškilmėse, Illinois universitete, lietuvių ir amerikiečių atstovų būrys lap
a. Sesuo Agniete
pasauliniam karui, rusams artėkričio 20 d.
Nuotr. P. Maletos
jant, pasitraukė į Vokietiją ir i ir dirbo kūdikių lopšelyje Vėliau
kur su keliom kitom savo vienuo-1 atkelta į Putnamą — dirbo spauslijos seserimis imigravo į Kanadą tuvėje ilgus metus. Sveikatai suNAUJA L© VALDYBA

silpnėjus, jau kuris laikas nebe
turėjo didesnės pareigos ir gyve
no Kanadoje, Montrealio skyriu
je. Šią vasarą, rugpiūčio mėn.
pradžioje, buvo perkelta į Matu
laičio slaugymo namus, Putnam
Conn., kur ir mirė.
Palaidota vienuolyno "Dan
gaus Vartų" kapinėse spalio 19
dieną. Į laidotuves iš Floridos at
vyko velionės dvi seserys: Marija

pnm

PHILADELPHIA IR APYUNKES

Visuotiniame valdybos susirin
rengtu moteriškais tautiniais dra kime, įvykusiame lapkričio 8 Šv.
Lietuvių namai išsiskiria iš ki bužiais. Laiks nuo laiko buvo išrinkta nauja valdyba, kuri pa
tu mūsų kolonijos organizacijų demonstruojama malimo techni reigomis pasiskirstė sekančiai:
tuo, kad jau turi net keturis tra ka su reikiamais paaiškinimais. Gabrielius Mironas — pirm., Te
dicinius renginius: pavasarį ge Viena salė buvo skirta restora resė Gečienė —vicepirm. org.
gužinę, rudenį lietuviu dienas, nui ir šokiams. Čia daugiausia reikal. ir sekretorė, Marija Sušinsžiemai artėjant mugę ir Nauju spietėsi norintieji pasilinksmin kienė — ižd., Genovaitė Mačiū
nienė — vicepim. kult. reik.,
Metu sutikimą. Namų vadovybė, ti bei pabendrauti.
turėdama gerą patirtį ir nebijoda
Norintieji patenkinti dvasi Renata Baraitė — narė sociali
ma sunkaus darbo, į minėtus pa nius poreikius, privalėjo nusileis niams ir jaunimo reikalams. Be
rengimus sutraukia gana didelius ti į apatinį aukštą ir kultūros to į valdybą įeina Henrikas Sa
būrius žmonių ir turi gražių centro bibliotekoje pasigrožėti su vickas Bendruomenės balso ra
įplaukų. Tai yra pagrindinės šios neštine tapybos datbų paroda. dijo valandėlės vedėjas, Gedimi
bendrovės pajamos.
Laiko srovenime Philadelphijos nas Dragūnas, rad. valandėlės
Paskutinioji mugė, jau ketvir- ir apylinkių lietuviai įvairiomis ižd. ir Jūra Viesulienė, Vinco
toji iš eilės, įvyko lapkričio 14 ir progomis įsigijo nemažai mūsų Krėvės liet. mokyklos vedėja. Su
15 d. Lietuvių namuose. Ji susi-j menininkų kūrinių, kuriais •puo- sirinkimas suteikti teisę, reikalui
dėjo iš trijų dalių: įvairios pre-!šia savo namus. Mugės proga esant, į valdybą kooptuoti ir dau
kybos, paslinksminimų ir parodų. į daugelis 'juos išstatė minėtoje giau žmonių.
Visos trijų aukštų namo patalpos į parodoje. Eksponatų buvo kelios
Revizijos komisiją sudaro: Ona
buvo panaudotos šiam didžiu-į dešimtys. Jų autoriai įvairūs —
Kreivėnienė,
Feliksas Andriūnas
liam renginiui.
pradedant iškeliavusiais amžinyir
Antanas
Gailiušis..
Norisi dar
Įdomus buvo Eliko ir Genės Po-! bėn ir baigiant pačiais jauniaupelių prekystalis Jame buvo par- į šiais. Vieni jų yra plačiai išgar- pridėti, kad susirinkime buvo
davinėjama tautodailė, įvairiais j sėję, o kiti neseniai baigusieji nie perduota Eligijaus Sužiedėlio,
keliais gauta iš Lietuvos- Ją suda- j no mokyklas, į viešumą žengia su Brocktono LB pirm., jauno minrė lininiai audiniai, gintaro iš- į pirmaisiais savo bandymais. Štai •titojo paskaitos ("Apylinkė —
dirbiniai ir medžio drožiniai bei j jie: Staneika, Ratas, Šimonis, Ne- bendruomenės veiklos tvirtovė"),
inkrustacijos. Tai buvo lyg nedi- Į nortienė, Tamošaitis, Petrikonis, skaitytos LB sesijoje, įvykusioj!
dėlė parodėlė, kurioje atsispin- i Tamošaitienė, Ignas, Bagdonas, Bostone įdomi santrauka. Vėliau
dėjo komunistų priespaudoje esan Petravičius, Viesulas, Rūtenis, ji buvo pakartota radijo valandė
čiu žmonių meniniai gabumai ir Zoromskis, Kasiulis, N. Palu- lės programoje.
meilė tautodailei. Lankytojų dė- binskas, Žukauskienė, G. RaugieTRUMPAI
,
mesį ypač atkreipė didesnieji dro- j nė, Paukštienė, Vizgirdas, Galžiniai ir išdeginimai medyje: Ge-1 dikas, Raugaitė, Kristolaitytė,
dimino sapnas, Trakų pilis, Vii- • Rūkštelė ir austraHetis Tūta. — Lapkričio 8 Liet namuose
niaus katedra, Eglė žalčių karą- j Tarpe tapybos darbų buvo pora iškilmingų pietų metu savo 75-jį
lien:, Šv. Petro - Povilo bažnyčia,; grafinių kūrinių. Vyravo realis- gimtadienį atšventė Liudvika
kaimo piemenėlis. Popeliai nusi- •*•* kūryba. Šiek tiek buvo ir abs- Norvaišienė. Jos pasveikinti ir
skundė, kad paskutiniuoju metu b*aktų bei surrealistinių darbų. Te kartu pasidžiaugti buvo susirin
gauti tautodailėss iš Lietuvos yra; matika labai įvairi: peizažai, na- kę šeimos nariai ir gražus būrys
labai sunku.
iturmortai, lietuviškos sodybos ir draugų. Sukaktuvininkė yra jud
ri, pilna gyvenimo ir nemažai
Kultūros centro stalas buvo į kt. Buvo ir du įspūdingi portre gelbsti Liet namams kultūri
apkrautas lietuviškomis ir anglis-Į tai: Adalberto Staneikos Petras niuose reikaluose. Ji su vyru, mi
komis knygomis bei plokštelėmis. Rimša ir Marijos Raugaitės jos rusiu prieš kelerius metus, išau
Darbščioji Aleksandra Sabaliaus senelė,
gino tris darbščius sūnus.
Parodoje atsispindėjo mūsų ko
kienė turėjo Įvairaus dydžio ir
— Šv. Kazimiero seserų, besi
visokiems tikslams margaspalvius lonijos žmonių skonis tapybiniam
mezginius. Lietuvos vyčiai parda-, menui. Tik gaila, kad mugės daly- darbuojančių Villa Joseph Marie
vinėjo suvenyrus su Iieutviškais ir! viai, būdami užimti visokiais iki- Holande, netoli Philadelphijos
angliškais įrašais. Skautų preky- j tais reikalais, neatkreipė pakanka rėmėjai gruodžio 5 Four Chers sa
stalyje matėsi įvairūs smulkūs |mai dėmesio į šį sukauptą loby- lėje ruošia šaunų balių.
rankdarbiai. Lituanistinė Vinco ną. Pageidautina, kad panaši pa— Gruodžio 6 d. tuojau po liet.
Krėvės mokykla saviems reika-j rodą būtų pakartota ateityje.
pamaldų Šv. Andriejaus parapi
lams lėšas bandė sukaupti su
Sekančiose patalpose vyko lie jos salėje vyks Philadelphijos atei
vaikų žaisliukais ir reikmeni tuvių tautodailės instituto Phila tininkų sendraugių metinis susi
mis mokiniams.
delphijos sk. rankdarbių parodė rinkimas..
Labai didelį pasisekimą turėjo lė. Joje buvo išstatytos narių pa
— Gruodžio 13 d. Šv. Andrie
valgių stalai, apkrauti daugumo darytos lėlės, juostos, margučiai,
je niekada nepavargstančių po mezginiai, džiovintų gėlių k šiau jaus parapijos salėje V. Krėves li
nių gaminiais. Be to, buvo par dinukų paveikslai, audiniai klot. tuanistinė mokykla rengia kalė
dinę eglutę.
Į
duodami iš kitur gauti lietuviški
Mugė praėjo su gražiu pasise
sūriai ir net trijų rūšių duonos. kimu. Ją aplankė gana daug žmo
— Tradicinės Skautų kūčios
Sėkmingai veikė laimės ratas.
nių. Rengėjai džiaugiasi, kad jų
įvyks gruodžio 20 d. 5 vai. vak.
Tinkamai apšvietus, gana di-; įdėtos pastangos atnešė nemažai šv. Andriejaus parapijos salėj.
dėlė atrakcija buvo staklės su Andriejaus parapijos salėje, buvo
Bronius Vaikaitis
šalia stovinčiu
manikėnu, ap-s pelno.

Cibavičienė ir Veronika Kulbokienė su vyru Vladu. Iš vakaro
Nekalto Prasidėjimo vienuolyno
koplyčioje atgiedoti mirusiųjų
Mišparai, o laidotuvių Šv. Mišias
koncelebravo vienuolyno kape
lionas kun. St. Yla, prel- V. Bal
čiūnas, kun. K Bonadies ir kun.
R. Krasauskas. Seselių choras gra
žiai giesmėmis palydėjo.
Kor.

TRADICINĖ MUGE

NUO
1715.

-

JŪSŲ protėviai gardžiavosi paslaptingu,
turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku
Marteli Cognac skoniu nuo 1715 m.
O kai žmonės taip ilgai ka nors vertina,
jūs žinote, kad tai yra labai gera.
Sveiks.
Imported by Th» Jo*. Gameoo Co., N.Y., NY c 1981. 80 pmof

BUVUSIAM JAV UETUVTŲ BENDRUOMENES
TARYBOS PREZIDIUMO I R
NEW YORKO APYGARDOS PIRMININKUI

A. + A.
PULK. JONUI ŠLEPEČIUI
mirus,

A. į A. Leonas Žiūraitis
(1918 -1980)

NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ REIŠKIAME ŽMONAI
TEODORAI, DUKROMS — P. VENCKUVIENEI ir
DR. A. JANAČIENEI BEI JŲ ŠEIMOMS, DRAU
GAMS ir PAŽĮSTAMIEMS.

Sių metų gruodžio 1 d. — Leono Žiūraičio vienerių metų mirties
sukaktis. Šios giliai skaudžios sukakties proga Velionio brolis, sve
čias iš Washington, D.C., Tėvas Tomas, O.P., atnašaus Chicagoje
dvejas šv. Mišias: gruodžio l d . , 6 vai. ryto, Svč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje ir gruodžio 5 4 , 9 vai. ryto Tėvų Jė
zuitų koplyčioje.

MĘS IIŪDIME DRAUGE SU JUMIS.
JAV LB KRAŠTO

VALDYBA

Tos vienerių metų sukakties proga Tėvas Tomas. O.P., pašven
tins Sv. Kazimiero lieuvių kapinėse paminklą didžiai brangiam Ve
lioniui atminti.
Giliu liūdesiu ir palaimintos amžinybės viltimi gyvendami, nuo
širdžiausiai kviečiame Velionio draugus, pažįstamus ir kiekvieną mi
rusiems jautrią asmenybę kartu su mumis malda dalyvauti šv. Mi
šiose ir paminklo pašventinimo apeigose. Iš anksto nuoširdžiausiai
dėkojame jums visiems ir tiems, kurie norės, bet dalyvauti negalės
tose šv. Mišiose ir pašventinimo apeigose.

A.jA.

Žmona Sofija, sūnus Romualdas, motina Aleksandra,
seserys dr. Genė ir dr. Eugenija, broliai Tėv. Tomas, O.P.,
Antanas su žmona Zose, anūkai ir anūkės — Romas,
Kristina, Antanas ir Joana.

VLADAS A . LINKUS

Gyveno Ckicago, Illinois.
Mirė lapkočio 25 d., 1981 m., 7:50 vaL ryto, sulaukęs 77 m.
Gimė Lieturoje. Amerikoje išgyveno 45 metus.
Pasiliko dusliame nuliūdime žmona Elena (Belsky), sūnus Edward, marti Eletnor gyv. Pittsburg, Pa., 4 anūkai, brolis Kazys Lin
kus su žmona kieta ir jų duktė Marija gyv. Floridoje, 2 seserys
Bronė Veselka st vyru Jonu ir Stefa Paškonis, Lietuvoje brolis Juo
zas Linkevičius, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Lack - Lackavvicz koplyčioj, 2424 West 69th
Street. Laidotuvft įvyks šeštadienį, lapkričio 28 dieną. 15 koplyčios
9 vai. ryto bus aJydėtas į švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nutylėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Vietoj gelių prašoma aukoti Širdies Fondui.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdęs žmona, tOnos, marti ir anūkai.
Laidotuvių direJfc. Steponas C. Lack ir Sūnūs — TeL R£ 7-1213.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S 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

A. f A.
Pulk. Adv. Jonui Šlepečiui mirus,
reiškiame nuožfc-džiausią užuojautą jo žmonai TEODO
RAI, dukroms BIRUTEI VENSKUVIENEL, DR. AL
DONAI JANA4IENEI bei jų ŠEIMOMS.

PETKUS

Buvę -ų artimiausi mylimų Ramučių
(vienkiemio)
kaimynai:

MARQUETTE FUNERAL HOME

llNCAS
TAMOŠIŪNAS
JADVYGA IR PETRAS
RUKSTELĖS
CNA IR BALYS
RUKSTELĖS

TĖVAS IR SŪNUS
2 5 3 3 VVest 71 St., Chicago
1410 S o . 50th Av., Cicero
Tel. 47t.-23.45
AIKŠTĖ A L T O M O B H I \ M S STATYTI

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus,
ALBINAI TOMKIENEI IR JOS
VYRUI VYTAUTUI
reiškiame nuoširdžia užuojauta.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Uotuviy Laidotuviy Direkforiy Asociacijos Nariai

LIUDA IR STASYS
PAPLAUSKAI
VLADA RAČKAUSKIENĖ SU SEIMĄ

JURGIS F. RUDMIN
SSIt SO. UTUANICA AVENUE

—
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
2667 W.69thStr#4* U * 778-4363

Nanto ria^atuojaMdmana*

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) k SOMOS
2434 W. **th STREET
TeL REpublk 7-1213
11438 Southwett Hl«hway. Palos HUls, HHnois
TeL 974-4414

PETRAS BIELIŪNAS

J.&1PHARMACY
W kt, pirkti mt

C

TeL YArds 7-HM-Jt

434S SO. CALIFORNIA AVENUE

m

Pnatstymtt notnotcsuitsl
ANGELĄ Ir VYTENIS DtRKIAI * * * * * *

Tel. LAfayette 34572

POVILAS J. RIDIKAS
3334 SO. HALSTED STREET

TeL YArds 7-1*11

VASAI7IS - BUTKUS
1444 SO. SOth AVE., CICERO, ILL.

Tel OLympte 2-1003
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CHICAGOS
ŽINIOS

IŠ ARTI
IR TOLI

x Elytė Rekkūtytė, Vytauto
ir Rimos Rėklaičių duktė, laimė- j
jo Vakarų Priemiesčių (West į
Suburban)
jaunimo muzikos
1.500 DOL. PABAUDOS
konkursą. Ji skambins pianinu !
l A. VALSTYBtSE
UŽ ŠUNĮ
kartu su Vakarų Priemiesčių!
-— Dr. Vytautas Klemas, jū
simfonijos orkestru gruodžio 4
Fabriko darbininkas D. Miros
mokslo profesorius Delawad., penktadienį, 8 vai. vak. Lyons
klanek, 46 m., nubaustas 5 sa
X Sol. Gina Capkauskienė pa Township South High. School
re
universitete,
buvo išrinktas
vaitėm kalėjimo ir 1500 dol. pa
sirašė sutartį koncertams su auditorijoje, La Grange, UI. Ely
baudos už tai, kad nudūrė 3 m. kaip tyrinėtojas NASA tvarko
prancūzų dainininkais ir duos tė Reklaitytė skambins Gershsenumo šunį. Nubaustasis aiš mos "Columbia" pakeliamo laivo
30 koncertų Montrealyje bei vino kūrinį. Lietuvių visuomenė
kinosi, kad jis buvo atleistas iš skridimo. Jis buvo ten lapkri
Quebeco provincijoje per atei kviečiama dalyvauti. Elytė šiuo
tarnybos, buvo gėręs ir kalę nu čio 4 d. pakviestas. Dr. V. Kle
nantį sezoną. Jos vienos kon metu lanko Benet akademiją;
dūręs, kai ji lodama jį užpuolė. mas padarė įvairias nuotraukas,
certas bus Chicagoje sausio 24 ! Tjsie, m. Ten priklauso teatro
Jis tebeturėjo rankose peilį, kai kurios bus palygintos su nuo
traukomis, daromomis iš laivo.
d. Jaunimo centre.
Į grupei. Lanko Ped. Lituanistijį areštavo policija.
Iš to bus daromos jūros studijų
X žurnalistas Jurgis Jašins-įkos institutą.
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skiltyse".
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x Vytautas Mikūnas, Chica;
Chieagos šiaurėje.
parodos tema pla (1944).
Graužini telef. 434-8727.
go, UI., Juozas Kačiliauskas, Le- nimu. Tai ypatingai simbolis- Pakviesdana
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sių
leidinių.
iš
įvairių
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X Jonas Petrefis, Chicago.
PULASKI TRAVEL AGENGY
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kuriant
ir
organizuojant
Lietu-j
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Kreiptis j GRAŽINĄ OLSZEWSKA
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9727 Š. Western Ave., Chicago,
ultimatumą,
A.
Smetona
pasi
x Baltte Monumentą, Inc.,
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tuvos prezidento laidotuvės. Fil
lės, kumpiai, aviena, veršiena,
X VAMUOJAME į Sramy
mas baigiamas A Smetonos šil
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