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Indija stiprina
ryšius su Vakarais

M

(Tęsinys)
Matyt, žurnalo skaitytojus jau
W a s h i n g t o n a s . — Indijos
Keturiasdešimt
įnirtingos seniai neramina kitų tautybių
premjerė Gandhi svečiavosi
a n t i r e l i g i n ė s p r o p a g a n d o s gyventojų skaičiaus didėjimas
Baltuosiuose Rūmuose ir ta
metų padarė savo: nors lie Lietuvoje, todėl, tikriausiai, re
rėsi su prezidentu Reaganu.
tuviai ir laikomi religingiausia dakcija g a u n a ne vieną laišką,
Abu pripažino, kad reikėtų pa
Tarybų Sąjungos tauta, bet kur prašoma šį klausimą nu
gerinti Indijos - Amerikos san
religijos įtaka, palyginus s u šviesti. Tad šis straipsnis grei
tykius. Komentatoriai sutinka,
praeitimi, labai sumažėjo, tuo čiausia ir skiriamas nuraminti
kad iš geresnių ryšių naudos
pačiu sumažėjo ir religijos, kaip skaitytojams.
būtų abiem pusėm. Indija yra
kliūties trukdančios sudaryti
Iš jo matome, kad m e s
didžiausia pasaulio demokra
mišrias šeimas su kitatikiais, skųstis labai negalime: kitatija. Amerika — stipriausia.
vaidmuo (dar dažniau — s u taučių procentas mūsų resIndija tačiau turėjo karinių
visiškais ateistais). Štai jums publikoje vienas iš mažiausių,
konfliktų tik su dviem Azijos
dar vienas paaiškinimas, kodėl N u 0 1 9 7 0 įįį ^ o , m - Lietuvos
valstybėm. Abi buvo Amerikos
dabar taip įnirtingai kovo- gyventojų skaičiui padidėjus
remiamos, nors viena — Pakis
jama su tikėjimu!
8,4%, lietuvių padaugėjo 8,2%.
tanas yra karinė diktatūra, o
Iš kitų respublikų mišrių šei- Mažėjimo procentas nedidelis,
antra, — Kinija — komunis
mų skaičiumi gausios UkraiMišrių vedybų Lietuvoje,
tinė diktatūra.
na, Moldavija ir Latvija. Mus y p a c miestuose, gausėja: nuo
Indijai svarbiausia gauti i š
ypač jaudina brolių latvių atei- 1 5 > 6 % ^sų besituokiančių 1970
Amerikos aukštos technologi
tis. Nejau ir juos ištiks prūsų m . į k i 18,4% 1978 m. Tiesa, autojos prekių i r ekonominę pa
likimas?
rius tuojau skuba nuraminti:
ramą. Draugystė su sovietais
1981 m. „Mokslo i r gyve daugumą mišrių šeimų sudaro
išsėmė technikos gavimo gali
nimo 3 nr. išspausdintas Petro ukrainiečiai, baltarusiai, rusai
mybes. Sovietai jau mažai ką
Gaučo straipsnis „Dabartiniai ir lenkai, o koks lietuvių pro
gali Indijai pasiūlyti. J i pati su
etniniai procesai Lietuvoje". centas — autorius užmiršo
geba statyti plieno įmones i r
J a m e pateikiama gana daug pažymėti, bet atrodo ir jis auga.
vandens užtvankas. J i pati j a u
statistikos apie dabartinės Lie- J u k paminėtų keturių tautybių
gamina didžiąją dalį savo gink
tuvos, jos miestų ir atskirų ra- atstovai, gyvendami tarp lielų. Nors Maskva siūlė Indijai
nų nacionalinę sudėtį. Kito tuvių daugumos, nebūtinai
savo moderniausius Mig-27 lėk
šaltinio mes, eiliniai lietu sudaro šeimas tik savo tarpe;
tuvus ir T-82 tankus, Indija lėk
viai, neturime, todėl tai, ką galime spėti, kad kas antras tų
tuvų užsakė Prancūzijoje už 1.3
šis straipsnis siūlo, turėtume mišrių vedybų partneris y r a
Vakar Valijos princas ir princesė šventė pirmas 4 d Buckinghamo rūmuose. Nuotrauka daryba
bil. dol.
savo sutuoktuvių metines. Dalyvavo pirmą kartą
priimti už gryną pinigą. Tik lietuvis.
Indijos prekyba su sovietais
princo Carlio tetos, princesės Margaritos buvusio
ir princas Williamas, Arturas, Pilypas, Louis, vyro, lordo Snowdono.
perspėju: t a i tarybinė sta
Autorius pripažįsta, kad Vil
siekia per metus daugiau dvie
kuris gimė birželio 21. Jo krikštynos bus rugpiūčio
tistika, todėl reikia atsargumo! niuje, tame Lietuvos Babelyje,
jų bilijonų dolerių, sovietai d a r
Statistikos duomenys dažnai lietuviai daug dažniau tuokiasi
stato Indijoje elektros j ėgainę ir
pakreipiami palankesne rėži- su kitataučiais, negu kitose Lieplieno liejyklą, Indija moka so
mui kryptimi, tuo labiau, kad tuvos vietose: 1970 m. 19,7%, o
vietams ne kietąja valiuta, bet
niekas nepatikrins. O juk šio 1978 m. — jau 20,5%. Vadinasi,
savo gaminiais. Svarbiausia
straipsnio skaičiai gali būti kuo daugiau
svetimtaučių
sovietų prekė, reikalinga In
pakoreguoti. Tai rodo priera- maišosi t a r p lietuvių, tuo dau
dijai, yra nevalyta nafta,
— Indijos premjerė vakar kurios šiemet ji gaus 15 mil. sta
sas apačioje „spausdinama giau mišrių šeimų.
atvyko
į Washingtoną. New tinių.
W a s h i n g t o n a s . — Prezi Europiečiai teisinasi, kad su
skaitytojų
pageidavimu".
(Bus daugiau)
dentas Reaganas savo trečia tartys dėl dujų vamzdžių ir kitų Yorke ji aplankė Jungtinių
Indija neseniai gavo Tarp
dienio spaudos konferenciją dalių buvo padarytos prieš Tautų sekretorių ir įteikė In
tautinio
valiutos fondo p a 
pradėjo trumpu pareiškimu karinio režimo įvedimą Len dijos dovaną Jungtinėms Tau
skolą
5.7
bil.
dol. Valdžia gero
apie a konominę padėtį- J i s kijoje. Jei sovietai sumažintų toms, — 900 metų indų dievai
kai p a l e n g v i n o
taisykles
pasisakė už konstitucijos papil savo spaudimą Lenkijai, mes čio Surjos skulptūrą.
užsienio
bendrovėms
steigti
— Walter Polovchak, 14
dymą, kuris reikalautų su pakeistume savo poziciją dėl
fabrikus.
J
i
vilioja
Amerikos,
balansuoti vyriausybių biu dujotiekio, p a s a k ė prezi metų ukrainietis, kuris siekia
Europos ir Japonijos biznie
džetus. Prezidentas pabrėžė, dentas. Jis paaiškino, kad už JAV politinio prieglobsčio,
rius. Ekonominė Indijos pa
S t a n l e y . — Falklando salų anksčiau. Gyventoja'. laukia ir
kad didelę ekonominių prob javus sovietai moka grynais pi buvo pakviestas į Atstovų
įvairių
pagerinimų.
Viešbučio
dėtis,
po visos eilės nelaimin
gyvenimas po 10 savaičių karo
lemų dalį vyriausybė pavel nigais. Jei mes neparduotume Rūmų apklausinėjimą. J i s
savininkas
pasakė
korespon
gų metų, netikėtai sustiprėjo.
su Argentina radikaliai pasi
dėjo iš buvusių administracijų, kviečių, sovietai jų gautų kitur. pasakė bijąs grįžti į Sovietų
Metinis augimas siekia 6 nuoš.,
keitė. Pirmiausia salose labai dentams, kad reikėtų d a r
dabar reikia daug reformų, Kita padėtis su aukštos tech Sąjungą, jis esąs laimingas
infliacija auga tik 4 nuoš. per
trūksta kiaušinių, nes alkani vienos parduotuvės, plaukų
žmonės turi spausti savo atsto- nikos įrengimais, kurių so Amerikoje.
kirpėjo
ir
žmogaus,
kuris
mokė
užsienio
argentiniečiai
kareiviai
— Venecuelos - Kolumbijos metus. Atidariusi
v
u
s
K
o
n
g
r
e
s
e
p
r
i
i
m
t
i
vietai
kitur
taip
lengvai
ne
kapitalui duris, Indijatikisid a r
suvalgė saių gyventojų vištas. tų taisyti batus. Būtų labai nau
papildymą.
gaus. Dujų linijai jie gauna pasienyje įvyko susišaudymų, geresnių rezultatų. Europos
Gyvenimas prieš karą buvo lė dinga turėti veterinorių, kurio
Atsakydamas į klausimus, kreditus, savo valiutos neišlei kuriuos pradėjusi Venecuelos
Rinka neseniai paskyrė Indijai
tas, ramus, be nusikaltimų, be šiuo metu ir laukiama, nes kari
prezidentas pasakė, kad jis džia. Europa subsidijuoja so pasienio s a r g y b a . V i e n a s
ninkai
išsitarė,
kad
bus
atsiųs
680 mil. dol. aliuminio fabriko
didelio judėjimo gatvėse, be
toliau nepritaria Europos šalių vietus, o šie gali daugiau lėšų kolumbietis žuvo, du sužeisti.
baimės žūti nuo nusikaltėlių ta specialiai apmokytų šunų
— Zimbabvėje,
buvusioje statybai, Japonijos Suzuki
sandėriui su Sovietų Sąjunga skirti karinei mašinai stip
grupė,
kuriai
bus
pavesta
rankos ar nuo plėšriųjų žvėrių,
Rodezijoje, ginkluotos gaujos pirko 25 nuoš. akcijų Indijos
dėl d u j o t i e k i o s t a t y b o s . rinti, pareiškė prezidentas.
ieškoti
žemėje
paslėptų
minų.
automobilių
Maruti
bend
o po karo Stanley gatvės pilnos
Dvyliktoje prezidento Rea- nušovė 30 žmonių, pagrobė še rovėje. Gan svarbi Indijai naf
Dar didesnių pasikeitimų
įvairiausių mašinų, daugiau
gano spaudos konferencijoje jis šis baltuosius. Įtariama, kad tos pramonė. Prie Indijos kran
sia argentiniečių paliktų. Gat Falklando karas atnešė į AsVyskupo
išreiškė abejonę, ar jam teks veikia pašalinto ministerio tų jau veikia naftos šaltiniai.
vėse daug duobių nuo spro cension salą, kuri t a p o
konsekracija
susitikti su prezidentu Brež Nkomo genties nariai.
gusių sviedinių ir minų. Visur veikliausiu pasaulio aerod
— Atstovų Rūmuose 75 na Chevron tarptautinė naftos
nevu. Išreiškė abejonę, ar toks
ok. Lietuvoje
pilna įvairių dėžių, šiukšlių. romu. Karo metu saloje pakil
riai pasiūlė rezoliuciją, sustab- bendrovė sutiko investuoti 27
susitikimas
būtų
atsakymas
į
davo
ir
nusileisdavo
532
lėktuJ a s sunku surinkti, nes bijoma
dančią JAV karinę paramą mil. dol. naujų šaltinių ieško
Liepos
25
d.
Kauno
bazi
pasaulio
sunkumus.
jimui. Šiuo metu Indijos n a f t a
dar likusių žemėje argentinie v a i . T a i n e d i d e l ė , 3 4
Reaganas paneigė gandus, Salvadoro vyriausybei.
kvadratinių mylių salelė, kurio likoje buvo konsekruotas nau
čių minų.
— Gvatemala paskelbė, jog jau patenkina 55 nuoš. jos vi
jai paskirtas Telšių apaštali kad su Kinija sudaryta slapta
je
gyveno
apie
500
žmonių.
Vienintelis salos sostinės
t e r o r i s t a i daus reikalavimų. Iki 1985
nis administratorius vysk. sutartis, liečianti
Taivano k o m u n i s t i n i a i
Dabar
čia
yra
200
amerikiečių,
metų Indijos vyriausybė pla
Stanley viešbutis „Upland
Antanas Vaičius. Konsekravo klausimą.
Kinijos
vadai nužudė šiaurės vakarų kaime nuoja pasigaminti 70 nuoš.
1,500
britų
karių.
Laukiama,
Goose" dažniausiai būdavo
vysk.
Liudas
Povilonis, puikiai žinojo i š anksto, kad 22 žemdirbius. Žuvo ir 20 suki savo sunaudojamos naftos.
kad
saloje
pastoviai
įsikurs
tuščias. Dabar čia pilna kari
konsekratoriai buvo vysk. Vin Amerika teiks Taivanui rei lėlių.
Valdžia planuoja pastatyti d a r
ninkų. Praėjusią savaitę atvy apie 800 žmonių. Prie salos nuo centas Sladkevičius ir vysk. Ro kalingą karinę paramą ir savo
aštuonias elektros jėgaines.
ko d a r 1.000 britų pionierių lat su 9 to j a į F alki and u s ar iš jų mualdas Kriščiūnas. Iškil senų draugų neapleis, pareiškė
Paliaubos Libane
plaukią
laivai.
Ore
ūžia
malūn
kareivių. J i e kol kas gyvena
mėse d a l y v a v o i r vysk. prezidentas.
B e i r u t a s . —Libane vėl buvo
savo laive „Rangatira". Šie ka sparniai, veža į laivus ar iš jų Julijonas Steponavičius.
paskelbtos
karinės paliaubos, puolimai sunaikino palestinie
riai statys karinius įrengimus, krovinius. Ši vulkaninė uola,
Porą
dienų
prieš
vysk.
A.
Vai
jau septintos. Specialus JAV čių Liaudies fronto pastatą,
sutaisys gatves, išvalys uostą kurioje buvo JAV satelitų čiaus konsekraciją vysk. V.
— Šv. Petro katedros aikš pasiuntinys
Habibas
ati
sekimo
stotis
ir
aerodromas,
nuo sužalotų ar sudegusių
Sladkevičius, sušaukęs Kaišia- tėje badauja iš Brazilijos atvy- dengė naują Libano krizės kuriame buvo vyriausias Šios
prieš
karą
buvo
gerokai
apmi
laivų. Kareivių pilni gyvena
dorių vyskupijos kapitulą, pri- kęs taxi šoferis Galdino da Sil- sprendimo projektą. Palesti kairiosios grupės štabas. Visos
pusės susitarė nutraukti karinę
mieji namai, net pašto įstai rusi. Dabar čia verda gyve statė savo paskyrimo raštus ir va. Kai Brazilijoje lankėsi
niečių Laisvinimo organiza veiklą, duoti dar vieną progą
nimas,
nors
daugumas
salos
goje naktimis miega kariai.
gyventojų gyvena palapinėse. perėmė Kaišiadorių vys popiežius Jonas Paulius II, jis cijos vadai, politiniai ir kari diplomatams susitarti.
pasiūlė padovanoti jam asiliu niai kadrai turėtų persikelti į
iralklando nuolatiniai gy Salos metinis temperatūros kupijos valdymą.
Egipto prezidentas Mubarak
ką. Da Silva grasina badauti, Siriją. Tie, kurie dar turi Jorda
Popiežius
Jonas
Paulius
II
ventojai pripažįsta, kad karas vidurkis 85 laipsniai.
pareiškė
besilankančiai ameri
ilga telegrama pasveikino nau kol asiliukas bus atvežtas į no pasus, galės vykti į Jor
ir Argentinos okupacija su
krėtė salų gyventojus, su
— Cbicagoje lankosi buvęs jus vyskupus, paskirtus apaš Vatikaną. Šio pareigūnai aiš daną. Egiptas irgi priims kiečių Kongreso narių delega
administratoriais, kino brazilui, kad dovana nemažą skaičių ginkluotų pa cijai, kad jis sutiktų priimti
trukdė jų labai ramų gy Izraelio premjeras Rabinas. J i s taliniais
apie 3,000 palestiniečių, tačiau
venimą. Tačiau pripažįstama, pasakė spaudai, kad arabų visus vyskupus, kunigus, klie atvežti kainuotų 8,000 dol. Tuos lestiniečių.
kad, vykstant Britanijos - Ar valstybių vadai jau 30 metų rikus ir tikinčiuosius. Į popie pinigus būtų geriau paaukoti
Daugumas
palestiniečių Amerika turėtų pažadėti rūpin
gentinos deryboms, gyventojų bijo derėtis su Izraeliu dėl tai žiaus telegramą taip pat vargšams. Da Silva nutarė pa būtų išsiųsti į Tripolį, šiauri tis, kad palestiniečiai gautų
ateitis atrodė neaiški. Niekas kos, nes vengia PLO keršto. telegrama atsakė ir už svei skelbti bado streiką. Ką apie tai niame Libane, kur jie lauktų pastovią tėvynę.
nežinojo, ar vieną dieną salos Klausiamas apie Arafato pa kinimus padėkojo vysk. L. galvoja popiežius, niekas perkėlimo į kitas arabų šalis.
Sovietų „Tass" agentūra pa
nebus atiduotos Argentinai. reiškimus JAV Kongreso na Povilonis, vysk. V. Sladkevi nežino.
Izraelis sutiko palaukti iki vadino ambasadorių Habibą
Dabar pasitikėjimas ateitimi riams, Rabinas pasakė, kad kai čius, vysk. R. Kriščiūnas, vysk.
— JAV ir Indija susitarė dėl penktadienio principinio PLO „agresoriaus advokatu", kuris
sustiprėjo. Britų kariuomenės kurie JAV kongresmanai yra A. Vaičius ir vysk. J . Stepo atominio kuro tiekimo Bombė atsakymo į naują
planą. siekia, kad palestiniečiai pasi
navičius.
įgula daug didesnė, negu buvo visiški ignorantai.
jaus elektrinei jėgainei.
Paskutinieji Izraelio aviacijos duotų Izraeliui.

Prezidento spaudos
konferencija

Pasikeitė Falklando
salų gyvenimas

585-9500
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TRUMPAI
IŠ VISUR

Kelias jų statys Britanijos Nor
thern Engineering Industries.
Indijos spauda rašo, kad
pirkti ginklus iš Maskvos In
diją venė ne kokios simpatijos
komunizmui, bet tai, kad In
dijos priešą Pakistaną gink
lavo Amerika. P a n a š ū s inte
resai dabar stumia Indiją
ieškoti geresnių ryšių su
Amerika.
Šiemet Indijos gyventojų
skaičius pasieks 700 milijonų.
Su tokia demokratine, gan stip
ria ir pastovia valstybe Ameri
kai tenka palaikyti gerus
ryšius.

Lietuvos de jure
pripažinimo sukaktis
W a s h i n g t o n , D.C. — Vals
tybės departamentas pagerbė
60 metų JAV vyriausybės
nepriklausomos Lietuvos de
j u r e p r i p a ž i n i m o sukaktį.
Departamento
pareigūnas
Dean Fischer kalboje pabrėžė,
kad JAV nepripažinimo į
Sovietų Rusiją laikysis išti
kimai. Buvo pakviesti Žmo
gaus teisių gynimo pareigūnai
ir taip pat Lietuvos, Latvijos ir
Estijos diplomatiniai atstovai,
kuriems Valstybės departa
mentas pareiškė apie nepri
pažinimo laikymąsi. Apie tai
liepos 29 d. parašė ir „Washington Times" dienraštis,
pabrėždamas, kad kurį laiką
buvo lyg suspenduotas nepri
pažinimo klausimas, bet Vals
tybės departamentas dabar pri
pažįstąs, jog bus ir toliau
laikomasi tradicinio Pabaltijo
valstybių" aneksijos į Sov. Są
jungą nepripažinimo.
Vakare Jungtinis Pabaltiečių komitetas surengė didie
siems pareigūnams vakarienę,
kurioje dalyvavo apie 150 žmo
nių.

Kongreso
sprendimas
dėl žemėlapių
Mums
telefonu
iš
Washingtono pranešė, kad
liepos 29 d. Atstovų Rūmai pri
ėmė pataisą, nustatančią, ko
kių Sovietų S-gą vaizduojančių
žemėlapių J A V Gynybos
departamentas neturi teisės
oficialiai vartoti. Neleidžiama
vartoti tokių žemėlapių, kuriuo
se nėra pažymėtos Lietuvos,
Latvijos ir Estijos sienos,
kuriuose tos valstybės neva
dinamos tikrais savo vardais
(Lithuania, Latvia, Estonia) ir
kuriuose nėra matomai pažy
mėta, jog JAV vyriausybė
nepripažįsta tų valstybių in
korporacijos į Sovietų S-gą. Jei
viena iš šių sąlygų nebus paten
kinta, tokio žemėlapio įsigiji
m a s — nelegali valstybės išlai
dą.
Šios pataisos pravedimu
rūpinosi kongr. Charles Dougherty (resp., Penn.).

KALENDORIUS
Liepos 30 d.: Petras Kris.,
Julita, Bijūnas, Radvile.
Liepos 31 d.: Ignacas Loj.,
Gracija, Vainibutas. Lėtutė.
Saulė teka 5:41, leidžiasi 8:12.
ORAS
Debesuota, su pragiedru
liais, temperatūra dieną 85 L,
nakt) 70 1.

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. liepos mėn. 30 d.

APŽVALGA

/PORTO
Redaguoja Vyt. Grybauskas
Telef. — namų 847-1729

4144 So. Maplevvood, Chicago, IIIstaigos 2«y-7.V>7
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XII PASAULINĖS
FUTBOLO
PIRMENYBĖS (VII)
P . GANVYTAS
(Pabaiga)
Baigmės turnyras
Ispanijoje
Pačios pirmosios šių pir
menybių rungtynės buvo su
žaistos jau prieš 2 metus; tiks
liau tariant, jos įvyko 1980
kovo 26. Be jų, iš viso buvo su
žaistos dar 357 varžybos; at
seit 306 susitikimai nustatė kas
gali dalyvauti baigmės turny
re Ispanijoje, o ten buvo sužais
tos 52 rungtynės, idant išryš
kinus Italiją kaip naująjį
meisterį.
Per t a s 52 rungtynes pasiek
ti 146 įvarčiai, tad rungtynių
įvarčių vidurkis siekia 2.8. Ne
būtų galima sakyti, kad tai
įvarčiais gausios varžybos.
Dažniausiai pasitaikęs rung
tynių rezultatas buvo 1-0 — taip
baigėsi net 9 varžybos. Po to se
kė 8 kartus sužaistos lygiosios
1-1 ir 7 kartus 0-0. Įvarčiais gau
siausios varžybos buvo tarp
Vengrijos ir EI Salvadoro, ku
rias europiečiai laimėjo 10-1.
Afrikos Kamerūnas pasiekė tik
vienui vieną įvartį — ir tą prieš
pasaulinį meisterį Italiją, su
uriais sužaidė 1-1; kiti jų prie
šininkai turėjo pasitenkinti bevartėmis lygiomis (lenkai ir
peruviečiai).
Brazilai, net nepatekę į pa* utinį ketvertuką, iš viso pa- iekė 15 įvarčių — po 3 per rungles. Po jų sekė prancūzai su
? 4, Vak. Vokietija su 13, o Itali
ja ir Vengrija pasiekė po 12. Tau vengrams tai pavyko per 3
mgtynes, po kurių jie tačiau
to, o italams teko sužaisti 7,
ko cą tuziną „surinko". Taigi,
čiais šios pirmenybės nei\ a gausios, kas rodo, jog gyyba beveik visose komandose
uvo stipri. Reliatyviai jos dail
i a u s i a trūko brazilams; vier as ar 2 stipresni gynybos žai- ikai, daugelio nuomone, būtų
"t^azilams pelnę meisterystę.
P a o l o Rossi
Pirmenybėse daugiausia
įvarčių pelnė italas Rossi, ku
ris jų sumedžiojo 6. Praeityje
yra buvę žaidikų, surinkusių
:ur kas daugiau įvarčių per pir
menybes, bet vargiai kas strategiškiau juos pelnė už šį, dar
taip neseniai suspenduotą ita
lą. Pirmajame runde jis nei vie
no įvarčio neįmušė, bet žai
dime prieš favoritą Braziliją
pilnai suspindėjo, p a t s vienas
pasiekdamas visus 3 įvarčius.
Jis išrinktas geriausiu pir
menybių žaidėju, ir jo pavardė
nuskambėjo per visą pasaulį.
Prieš varžybas daugelio lai
komas geriausiu žaidėju pasau
lyje Diego Maradona šiame tur
nyre nelabai vykusiai pasirodė.
Šis 21 metų argentinietis, kuris
dabar persikels į Barceloną
žaisti vietiniame klube, buvo
taip saugomas ir taip supamas
baudų, kad jam beveik nebuvo
galimybių išvystyti jam įpras
to žaidimo lygio. O paskutinė
se rungtynėse prieš brazilus pa
čiose baigminėse minutėse dar
„užsitarnavo" raudoną teisėjo
kortelę ir turėjo aikštę apleisti.
Sakau kabutėse, nes bent tele
vizijos ekrane jo nusižengimas
neatrodė esąs toks brutalus. Iš
bėgdamas, kaip jam įprasta,
persižegnojo, o veide atsispin
dėjo žaidynių agonija.
Italų vartininkas Dino Zoff,
finale žaidė berods 106-tą kar
tą tarpvalstybinėse rungtynė
se. Tai didysis šių žaidynių ve
teranas. Iš viso italai visus 3

•

kartus, kada jie yra laimėję pir
menybes, pasižymėjo puikiais
vartininkais. Zoff — tai tylusis
šių pirmenybių herojus.
Neįmanoma suminėti visų
geresniųjų žaidikų — tačiau
bent paminėti verta lenką Z.
Boniek, kuris dabar žais su „ Juventus Turin" (berods pirmas
kartas, kad Rytų blokas išlei
džia pajėgų žaidėją pelnytis do
lerinę duoną kapitalistiniuose
klubuose); vokiečių centrą Kari
- Heinz Rummenigge bei pran
cūzą Platinį, kuris irgi žais su
„ Juventus Turin". Turint min
tyje, kad Italijos rinktinės ka
mienas sudarytas iš 5 šios ko
mandos žaidikų, koks stiprus
turės būti šis klubas sekančia
me italų pirmenybiniame sezo
ne. O jau lig šiol šis klubas 20
kartų laimėjo Italijos pirmeny
bes.
Politika...
Lenkijos režimas į Vak. Eu
ropą išleido beveik 819 žiūro
vų; iš jų pusė pasirinko pabėgė
lio gyvenimą ir Lenkijon
nebegrįžo. Tuo tarpu sovietų
radijo pranešėjai, po lemia
mųjų rungtynių prieš lenkus,
kurios baigėsi 0-0, tačiau tuo
pačiu išjungė sovietų rinktinę
iš tolimesnių varžybų, pasi
tenkino tik lakonišku praneši
mu, kad rungtynės pasibaigė
bevartėmis lygiomis.
Nors ir nesitikėta, nors pir
majame rate italai vos, vos išsi
laikė, visgi reikia pasakyti, kad
jie pirmenybes pelnytai laimė
jo. Nugalėję meisterį Argen
tiną, įveikę puikią brazilų vienuolikę, s a u s a i p a k l u p d ę
stipriausius
Rytų
Europos
atstovus — lenkus ir baigmėje
nurungę kofavoritą, Europoje
paskutinius 4 metus domina
vusius vokiečius — ko gi dau
giau galima reikalauti? Anot
vieno žurnalisto, brazilai žaidė
spalvingai, o italai protingai.
Jei jiems būtų galima padaryti
priekaištą, tai jų kai k a d a per
grubus gynimas. Tačiau ši jau
na, taktiškai žaidusi vienuolikė pelnytai laimėjo ir gali teisėtai
džiaugtis
savo
meisterystę.
Pylos grįžę gavo vokiečiai.
Kai kuriais atžvilgiais juos sa
voji spauda gal net per daug
vanojo, bet pastabos apie jų el
gesį, savanaudišką taktiką ir
robotišką žaidimą buvo teisė-

laimėtojų žinioje, būtų atvež
tos į šias žaidynes. Ginčams
spręsti yra sudaryta teisėjų ko
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Toronto lietuvių golfo klu
DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
bas ne tik stengiasi šauniai su
metams /a metų 3 mėn,
ruošti šią šventę, bet ir tinka
Chicago
ir
Cook
County
$45.00
$27.00
$19.00
mai pasirodyti žalioje pievelėje.
Garsioji praraja ties 5-ta žaliąja „Georgetovvn" aikštyne
Kanadoje (U. S. A. dol.) $45.00
$27.00
$19.00
laukia lietuvių golfininkų.
Klubo ruošiami turnyrai visuo
Užsienyje
$45.00
$27.00
$19.00
met yra gausūs ir kiekvienas
Kitur
—
Amerikoje
.
.
.
$43.00
$25.00
$18.00
tos. Tiesa, jie sukovojo ryžtin baigminių rungtynių laikas, žaidėjas stengiasi pakelti žai
Savaitinis (Seštad. pried.) $30.00
$19.00
gai, galais negalais nusikrapš- žaidžiant prieš Joliet, baigėsi dimo lygį. Klubui šiuo momen
tė iki paties finalo, bet nebuvo lygiom: 1-1. Nugalėtojas išaiš tu priklauso 95 Toronto ir apy
jie meistriško kalibro — tad kintas baudinių mišimu. Pir linkės golfininkai. Klubas per
• Redakcija straipsnius taiso savo
* Administracija dirba kas
baigmėje ir suklupo. Nuste mame cikle iš 5 baudinių abi ko metus suruošia iki 16 turnyrų,
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
bino prancūzai; jei jie ir toliau mandos įmušė po 3. Tuo dar kurie sutraukia 40-60 golfinin
nesaugo. Juos grąžina tik is anksto
niais nuo 8:30 iki 12:00.
taip europinėje arenoje reikšis, neišaiškinus laimėtojo, toliau kų. Šiais metais jau pravesti 8
susitarus. Redakcija už skelbimų
• Redakcija dirba kasdien 8:30
turini neatsako. Skelbimų kainos
— 4:00.
galima tikėtis italų ir prancūzų žiūrėta, kas pirmas neįmuš.
turnyrai ir kai kurie golfinin
prisiunčiamos gavus prašymą.
dominavimo a r bent ryškaus Audriui Krygeriui įmušus, Jo
kai pasiekė daug žadančių pa
vaidmens per sekančius kele liet žaidėjo šūvį mūsų vartinin
sekmių; gegužės 8 d. Sunny
rius metus.
kas sulaikė, ir „Lituanicos" ko Brea turnyre Romas Šimkus — Jei ne, tai mūsų spalvas turės matomi sekmadienį 2 vai. p.p.
manda laimėjo kroatų turnyrą 79; gegužės 15 d. Golf Haven ginti Toronto žaidynių laimė- J a s organizuoja Chicagos lieUž k e t v e r i ų
ir taurę: nors ir ne tokią gar Viktoras Kaknevičius — 79, R. tojas T. Kolis ir pernykštis lie- tuvių teniso klubas,
metų
tuvių meisteris Rol. Grybaus
Naujos pirmenybės — jau 13- bingą kaip „World Cup", bet Astrauskas — 79, gegužės 30 d.
taurė...
Glen Eagles Petras Stauskas— kas iš New Yorko.
tą kartą — prasidės už 2 metų,
Moterų grupėje dalyvaus V.
DR. JONAS MA2EIKA
J. J. 80, birželio 13 d. Sunny Brea
tačiau baigmės turnyras bus
Vebeliūnienė
iš
New
YorkOjperD A N T Ų GYDYTOJAS
Antanas Siminkevičius — 75,
pravestas 1986 metais. Rengė
TARPTAUTINIS
nykštė
finaliste
,
šiuo
metu
ge
4
6
0 0 W. 103 St. Oak Lavvn
Algis Simanavičius — 80; bir
jais jau seniai pasisiūlė Ko
TURNYRAS
ros
formos
L.
Ragaitė
ir
McKinTel. 423-8380.
želio 27 d. Golf Haven Stan
lumbija ir jiems prieš keletą me
Valandos pagal susitarimą.
tų buvo suteikta ta privilegija.
„Lituanicos" futbolo klubas Podsadecki—80, Markus Igną- k v a r k o turnyro laimėtoja J .
tavičius
—
82;
Uępos
4
d,
Raziūnaitė.
Joms
užtektinai
Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533
Paskutiniu metu pasigirdo vi rugpjūčio 7 d., Marąuette Par
pasipriešinimo
duos
visuomet
Georgetown
Antanas
Simin
sa eilė toalsų, k a d šis kraštas to ko aikštėse ruošia tarptautinį
DR. FRANCIS MA2EIKA
stiprios latvaitės.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .
kio pc/būdžio pirmenybių pra futbolo turnyrą. Turnyre daly kevičius — 76, StanJPodsadecVaržybos prasideda šešta
4255 W. 63rd St.
vesti neįstengs, ir JAV siūlosi vaus „Major" lygos kroatų, len ki — 76, Edvardas Sudeikis —
dienio
rytą
9
vai.,
o
finalai
nuVai.
pagal
susitarimą:
pirm. ir ketv. 12—4
būti šeimininku. Tačiau tokio kų, italų, vokiečių, argentinie 80; liepos 16 d. Bolton V. Ubei6—8;
antr.
12—6;
penkt.
10—12,1—6.
,
sprendimo dar niekas nepada čių ir mūsų komandos. Prieš ka — 73, A. Banelis — 76, S t ;
rė; jeigu kolumbiečiai atsi turnyro pradžią, 11 vai. ryto, Podsadecki — 76, Ed. Sudeikis
DR. K. 8. BALUKAS
Tel. ofiso ir buto: OLympfc 2-4159
sakytų rengti varžybas, tai yra „Lituanicos" mergaičių ko — 77, Rimas Strimaitis — 77,
Akušerija ir moterų ligos
Algis
Simanavičius
—
78.
DR. P. KISIELIUS
vilčių, kad šiame krašte pama manda, kuri pamiršo, kas yra
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija
Toronte
yra
apie
10
golfminGYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Cravvford
tysime populiariausio sporto pralaimėjimas, žais prieš vo
1443
So.
50th
Ave., Cicero
kių,
iš
kurių
šiuo
momentu
ge
Medical Building). Tel. LU 5-6446
pasaulyje geriausias koman kiečių „Real F.C." Jaunučių ko
Kasdien
1-3
vai.
ir
6-8 vai. vak
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
das, varžantis nugalėtojo gar manda, „Sandaros" organi riausias pasekmes yra pasie
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. popif
Priima
ligonius
pagal
susitarimą
bei. Spauskime nykštį — gal ir zacijos remiama, žais prieš kusi E. Kėkštienė. Ilgoką Golf
DR. IRENA KURAS
nusišypsos m u m s ši proga.
Blue Islands,, Stars". Turnyras Haven ji yra įveikusi 93 smū Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
giais.
Daug
žadanti
ir
žymią
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
bus vyrų ir veteranų klasėse.
DR. PETER T. BRAZIS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
pažangą daranti Irena KymanBaigminės
rungtynės
numaty
G
Y
D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
FUTBOLAS
SPECIALISTĖ "
tos 6-7 vai. vak. Pertraukų me tienė dar ilgesnį Glen Eagles
2434 VVest 71 sr Street
•*
MEDICAL BUILDING
T ^ *;?:
aikštyną yra įveikusi 103 smū
3200
VV.
81st
Street
tu
bus
dresiruotų
policijos
šunų
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
„LITUANICA" LAIMĖJO
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. r o
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet.
pasirodymas, policijos arkliai giais ir Boltono - 100. Daug
KROATU TURNYRĄ
gabumų
turinti,
bet
retai
pasi
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-291*
ir „Jumping Jack". Visą laiką
rodanti aikštynuose Valen Dr. A n t . R u d o k o kabinetą p e r ė m ė
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
„Litunaicos" vyrų koman veiks užkandinė ir atsigaivini tina Balsienė Baltono aikšty
DR. EDMUND L CIARA
da išnaudoja futbolo pirmeny mo stotis. Turnyrui pasibai ną įveikė 102 smūgiais.
DR. J. MEŠKAUSKAS
OPTOMETRISTAS
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
bių dviejų mėnesių pertrauką, gus, prasidės šokiai.
2709 VVest 51st Street
Specialybė vidaus ligos
Rugpjūčio 15 d. Toronto gol
dalyvaudama vasaros tumyTel. — GR 6-2400
2454 VVest 71st Street
fininkai dar kartą išmėgins Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv 1-4 ;;
RUNGTYNĖS
- jst. r . . . š i a m a s i rudens ra
-mos ir Campbell Ave. kam;
Georgetovvn aikštyną, o tuo tar 7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai
SEKMADIENI
ai.: pirm., antr. ketv. ir penkt
tui, kad žaidėjai nebūtų už3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus
pu visiems svečiams sako iki
kiupti, praraJ reikiamą stovi.
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067
A
pasimatymo
ant
žaliosios!
„Lituanicos" vyrų komanda
r tai padės, greit pamatysi
Ofs. 742-0255 Namų 584-^52"
DR. L DECKYS
j
A S.
žais
draugiškas rungtynes
me. Ruč nb pirmenybių ratas
GYDYTOJA IR CHIRURCH. ALESS P JULIUS
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
prieš "United Serbians" ko
prasidės rugpjūčio lo d.
i^-h:
ORTOPEDINĖS LIGOS EMOCINĖS LIGOS
TENISAS
mandą
šj
sekmadienį
Mar
CHIRURGIJA
Po neefektingo pasirodymo
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
185 Dundee Ave.
St. Joseph, Mich. turnyre, pra ąuette Parko aikštėje. Pradžia 5
6449 So. Pulaski Road
Elgin, 111. 60120
R. J A S A I T Y T Ė S G E R A S
Valandos pagal susitarimą
ėjusį sekmadienį suruoštame vai. vak.
Valandos pagal susitarimą
P
A
S
I
R
O
D
Y
M
A
S
kroatų turnyre Chicagje „Litu
Tel. 372-5222, 236-6575
DR. A. B.8LEVECKAS
anicos ' komanda buvo neat
Šiuo metu Chicagoje River
DR. ROMAS PETKUS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
pažįstama. Nors temperatūra GOLFAS
Forest klubo aikštėse vyksta
Ofiso tel. — 233-8553
/
K
I
Ų LIGOS — CHIRURGIJA
sukosi apie 90 laipsnių, mūsų
Amerikos mergaičių (žemiau
Service: 885-4506 — Page *06058
GOLFO
Ž
A
I
D
Y
N
Ė
S
Ofisai:
vyrai sužaidė ryžtingai ir ge
19m.) pirmenybės. Joms kvali- r
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
Š
i
NO.
VVABASH AVE.
3907 VVest 103rd Street
rai, lyg norėdami pasakyti pro
fikavosi ir Rima Jasaitytė iš
Valandos pagal susitarimą
17-to8ios
Š.
Amerikos
lietu
Valandos
pagal
susitarimą
fesionalams „Sting": „Pasižiū
New Yorko. Pirmose rungtynė
vių
golfo
žaidynės
vyks
rugsė
rėkite į mus, gal patiks...".
se prieš L. Brollier iš Austin,
L D. PETREtKIS
Ofiso tel. — 5 8 2 - 0 2 2 1
Įveikusi „Croatan B" ir Mil- jo mėn. 4-5 dienomis Toronte. ; Texas, Rima žaidė nelabai
DANTŲ
GYDYTOJA
DR. JANINA JAKSEVlClUS
8104 S. Roberts Road
waukee „Eagles" po 2-0, „Li- Dviejų dienų žaidynėse bus savim pasitikėdama, bent pir
JOKS A
mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
tuanica" pateko į finalą prieš pravestos ŠALFAS s-gos indi mame sete, bet laimi 7-6, 6-3.
VAIKŲ LIGOS
vidualinės
pirmenybės
ir
tarp
Tel. 563-0700
Joliet komandą, kuri savo gru
6441 S. Pulaski Rd.
Antrose jai burtai lėmė pirmą
Valandos
pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
pėje įveikė „Croatan A" ir „Ad- miestinės v a r ž y b o s . Žai išstatytą šių pirmenybių žaidė- i
ria" komandas. Numatytas dimams parinktas daug kliūčių ją B. Herr iš Dayton, Ohio. Ši H
DR. FRANK PLECKAS
turintis Georgetovvn aikšty
Ofs PO 7 - 6 0 0 0 , Rez. G A 3 - 7 2 7 8
(Kalba lietuviukai)
fiziniai stipresnė ir jau 18 m.
nas, kuris daugeliui liko atmin
DR. A. JENKINS
OPTOMETRISTAS
pirmame sete diktuoja žaidimą
tinas po 1980 metais čia vyku
TikrLia akis. Pritaiko akiniu ,r
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
prieš Rimą (dar tik 16 m.) ir lai
"Contact lenses"
sių žaidynių.
3844 VVest 63rd Street
mi 6-3. Tačiau antrame Rima
*ol8
VV.
71st St. — Tel. 737-M49
Valandos
pagal
susitarimą
Šios golfininkų šventės ren
demonstruoja savo aštrius
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta •rec'
gėjas — Toronto lietuvių golfo
6132 S. Kedzie Ave. Chicago
dviejų rankų smūgius iš kairės 1
Į
klubas, metinėms žaidynėms
VVA 5-2670 arba 489-4441
DR. LEONAS SEIBUTIS
pusės ir perima iniciatyvą. J i
pradėjo ruoštis jau praėjusiais
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
DR. K. A. JUČAS
veda net 5-2 ir jau, atrodo, kad
metais. Ruoša vyksta labai
PROSTATO CHIRURGIJA
ODOS
LIGOS
pergalė arti. Deja, B. Herr pa
2656 VV. 63rd Street
sklandžiai ir neseniai klubams
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
keičia taktiką, pradeda gintis ir
/ai.: antr. 1-4 popiet ir ketv. S-7 vak
Valandos pagal susitarimą
buvo išsiuntinėta plati infor
savo didesniu patyrimu ištem- >
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545
macija, liečianti registracijas,
Jstaigos ir buto tel. 652-1381
pia setą 7-6 ir pergalę.
nakvynes, varžybas, iškilmes
Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195
DR. FERD. VYT. KAUNAS
Rima gali didžiuotis savo
ir pan. Varžyboms tikimasi
DR. V. TUMAS0NIS
Gydytojas ir Chirurgas
susilaukti rekordinio dalyvių pasirodymu Chicagoje ir tikė
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
CHIRURGAS
OF FAMILY PRACTICE
2454 VVest 71 st Street
skaičiaus, todėl pranešime tis geresnės sėkmės pagrin- \
1407 So. 49th Court, Cic«o, 111.
Pnėnvmo dienos pirm., antr., ketv.
paminėta abiejų dienų varžy dinėse Amerikos pirmenybėse
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt
sekantį
mėnesį
Phoenix
mies•
penkt., i5 anksto susitarus.
bų pradžia atkelta 9-tai valan
te.
,
Tel. REliance 5-1811
dai ryto. Klubai registracijas,

I

i

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772

„Latuanicos
sriveržimą.

i

kartu su žaidėjų išlyginamai
siais smūgiais, privalo atsiųsti
iki rugpjūčio 23 d. šiuo adresu:
Stasys Kėkštas, 61 Wilmar Rd.
Isiington, Ont. Canada M9B
3R8, telef.: (416) — 233-0266.
Pavieniai golfininkai, nepri
klausą jokiam golfo klubui.
prašomi siųsti registraciją tuo
pačiu adresu. Rengėjai prašo
priminti, kad pereinamosios
taurės, esančios praeitų

TENISAS
MARQUETTE PARKE
Šį savaitgalį Marąuette Par
ko aikštėse prie 67-tos ir St.
Louis gatvių įvyks pabaltiečių
lauko teniso pirmenybės. Susi
domėjimas, atrodo, kaip ir vi
sada nemažas, ypač iš latvių
pusės. Iš lietuvių pusės dar ne
žinia ar pasirodys pernykštis
pabaltiečių meisteris S. Solys.

DR. WALTER J. KIRSTUK

DR. PETRAS 2LI0BA

Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai. vak
Treč ir šeit uždaryta

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-6.
Šeštadieniais pagal susitarimą.

DR. IRENA KYRAS

DR. K. M. ŽYMANTAS
DR. S. T. CHIRBAN

D A N T Ų GYDYTOJA
2659 W. 59 St., Chicago
Tel. 4 7 6 - 2 1 1 2
'^Valandos pagal susitarimą — Pirm.
v
antr., treč., ketv ir seštad

DANTŲ GYDYTOJAI
2654 VVest 63rd Street
Vai pagal susitarimą: antr , treč
ketv. 10 v. ryto iki 6 v vakaro
Tel. — 778-3400

-
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Ko verti
A'*.

PGAVIKU
LIUDIJIMAI

9S laidant Specialių invers
H.;z arijų įstaigos bylų dokur ntus, tenka nusistebėti, koks
didelis procentas jų yra parū- i sovietinių įstaigų, su•oU--*ytų jų priežiūroje, patvirtaa&ų jų pageigūnų, net ir
5 : 4 e t ų Sąjungos ambasados
' ashingtone.
7eikia stebėtis, k a i p J A V teii55 ^umo įstaiga, dirbanti JAV
T&šingur&o departamento ži•: >oje, vykdo bylas, rern?~*iasi sovietų įstaigų ir jų
.^^aatų p a r ū p i n a m a i s taria
mais duomenimis, k a d a pačios
' e s h i n g t o n o įstaigos pabrėž%3£Š iškelia, k a i p Sovietų
" jiliitti atlikinėja disinfor^ciįos, apgaudinėjimo veiksi'-v-?. Štai šį mėnesį Valstybės
d e p a r t a m e n t a s paskelbė spec?«% raportą r*r. 101, išryšasiĮ Maskvos vykdomą di<: formaciją,
apgaulingus
' op&gandiniue veiksmus. So
vietą Sąjungoje t a m net yra
i p c r i a ^ s terminas: „aktynyje
^ropraitije" — „aktyvios priefroafiaT. Surinkęs duomenis,
:
eistybės d e p a r t a m e n t a s skelša« k, kad M a s k v a vykdo apgau.-\, dažnai p a n a u d o d a m a slapV.^ priemones. Tą vykdo ne
p KGB, bet ir Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos centro
kopatett tarptautinis depar• -.saentas ir tarptautinės infor
macijos d e p a r t a m e n t a s . Ir tai
-ykdoma tarptautiniu, pasauImin mastu. JAV Valstybės de;?>? rtamentas susirūpinęs tai
plačiau išgarsinti, kad būtų sus « « į a t a s skaičius žmonių, ku*.s pasiduotų tai Maskvos ap
gaulei.
Valstybės
departamentas
pabrėžia, kad Sovietų įstaigos
ĘšAšmam klastojimų. 1981 m.
spalio mėnesį Briuselyje esan
tieji ispanų žurnalistai gavo
laiškus, t a r i a m a i
išsiųstus
NATO informacijos tarnybos.
Tomis informacijimis stengta
si paveikti, kad Ispanijos par
lamente s v a r s t o m a s įstojimo į
NATO klausimas būtų atmes
tas.
Žurnalistai
patikrino
- O įstaigoje ir susekė, kad
«i. lųstieji jiems raštai buvo
" k e t a s , ttttkn *t':ktas Se». 3ąjungc3.
1981 m. lapkričio mėnesį
Madride atsirado laiškas, tai a r r a i r a š y t a s J A V preziden
to Eeagano Ispanijos karaliui.
7
?iškas buvo taip sufabrikuo
t a s , kad jautriai paliestų ispan e ir atgrasintų juos nuo jungfcąwi į Šiaurės Atlanto
^iarties organizaciją —
NATO. Kai ispanų laikraš
tininkai nepatikėjo tuo taria35S! Reagano laišku, tas falsifi
k u o t a s d o k u m e n t a s buvo
"asrųstas -ienuolikai delegaešjsį, dalyvaujančių Madrido
konferencijoje.
Panašiai 1982 m. sausio mė
nesį buvo Graikijoje paskleis
t a s falsifikuotas Valstybės sek
retoriaus pavaduotojo Clark
laiškas JAV ambasadoriui
Graikijoje Searns. T a s mela-gas laišką? teikė klaidinan
čias žinias, kad esą JAV vy
riausybė rinkimuose palaiko
rN
' .:ervatyviuo8^ us ir, jeigu bū
tu išrinktas socialistų vadovas
Panpadreou, būtų numatomas
k e r i n u perversmas. Po kiek
feiko Atėnų dienraštis „Vraihini" paskelbė, kad tas laiš
k a s priskirtinas „trečios vals
tybės" žvalgos darbui.
a n a š i a i i š r y š k ė j o , kad
Maskvos agentai 1981 m.
apkričio 8 d. siuntinėjo falsi
fikuotas „mailogramas" žur
nalistams Washingtone. 1982
m. balandžio 22 d. belgų
^sškraštis „De Nieuwe" paskel
b i falsifikuotą buvusio NATO
Pajėgų A. Haig laišką NATO
^ ' n e r a l i n i a m sekretoriui Luns.
Laiške rašoma apie galimybę
atominio pirmojo kirčio, ir tas
^bškas iš tų pačių falsifikavi
mo šaltinių. P a n a š i a i išryškė
jo tos pačios raudonosios žval
gybos 1982 m. gegužės mėnesio
baigoje prieš aukštųjų vado-

vų konferenciją Versalyje fal
sifikuotas dokumentas apie
JAV ekonominę politiką. Raš
tas neva kilęs iš JAV komer
cijos departamento.
Valstybės departamentas at
skleidžia daugelį atvejų, kai
melagingomis informacijomis
Maskva stengėsi suklaidinti
pasaulį. Sovietų informacijų
agentūra T a s s Afrikos spau
doje paskleidė melagingas iš
Lisabonos „Hoje" nugriebtas
informacijas apie tariamą slap
tą J A V , Zairo ir Pietų Afrikos
sąmokslą prieš Angolą. Kai
samdinių grupė mėgino daryti
perversmą Seychelles salyne,
sovietų žinių agentūra mela
gingai garsino, kad tai ameri
kiečių CIA darbas. Sovietų
Sąjungos „Literaturnaja Gazeta" 1982 m. vasario 2 d. mela
gingai paskelbė, kad pagal
JAV planą Pakistane ruošia
ma speciali moskitų rūšis, kuri
skleistų mirtį nešančius vi
rusus. Tuo JAV ruošianti bio
loginį karą. Iš tikrųjų tą mela
gingą žinią Maskvos laikraštis
skelbė, kad nukreiptų dėmesį
nuo iškilusių faktų, jog Afga
nistane Sovietų Sąjunga nau
doja
nuodingus cheminius
ginklus ir net teikia t a s chemi
nio karo medžiagas panaudoji
mui Laose ir Kambodijoj.
Toms disinformacijoms kar
tais Maskva panaudoja net pa
pirktą spaudą. 1982 m. gegužės
mėnesį A t ė n ų dienraštis
„Messimvrini" iškėlė, kad nau
jai pasirodęs dienraštis „To
Ethnos" buvo 1981 m. rugsėjo
mėnesį pradėtas, kai buvo gau
ta slapta Maskvos parama 1.8
mil. dolerių. Buvo iškelta, kad
ta p a r a m a b u s pastovi.
Taigi JAV Valstybės depar
tamentas plačiai iškelia fak
tus, kaip Sovietų Sąjunga falsiflkuoj a dokumentu s, skleidžia
melagingas informacijas. To
viso akivaizdoje visgi Specia
lių investigacijų įstaiga, taip
gausiai savo darbą remdama
Sovietų Sąjungos įstaigų ir pa
reigūnų dokumentais, drįsta
v rinti imigrantus įvairiose
vietovėse. Ko gali būti verti dokumentai, parūpinami įstaigų,
1.. J S tiek kartų sugautos besi
verčiančios falsifikacija?
Melas ir klasta yra vienas iš
pagrindinių Maskvos taktikos
bruožų. JAV-se išėję Vilniaus
krašto lenkų partizano J.
Carrer atsiminimai: „Across
the Continents... in Search of
Justice". Autorius pasakoja,
kaip 1939 m. Maskvos gene
rolas Černiachowskis pasi
kvietė pietų lenkų partizanų va
dą gen. Wilk. Niekada gen.
Wilk nebegrįžo iš tų pietų - pasi
tarimo. Jis buvo bolševikų areš
tuotas. Tą pačią dieną bolševi
kai, neva norėdami suderinti
lenkų partizanų akciją su rau
donąja armija prieš vokiečius,
pasikvietė į Bohuševą lenkų
partizanų štabą. Iš to .pasi
tarimo" tik nedaugelis lenkų
įstengė ištrūkti, dauguma bu
vo areštuoti.
Labai keista, kad ta Specia
lių investigacijų įstaiga, rem
damasi klastotojų komunistų
liudijimais, vargina ramius
JAV piliečius. Kyla klausi
mas, kodėl t a įstaiga neieško
karo nusikaltėlių, bendradar
biavusių su komunistais. Ji iš
Sovietų Sąjungos įstaigų, taip
uoliai pateikiančių savus „do
kumentus",
nepareikalauja,
kad, jeigu jau tos įstaigos taip
nusistačiusios prieš karo kri
minalistus, turi pačioje Sovie
tų Sąjungoje ieškoti karo kri
minalistų,
kurie
kalino,
kankino, trėmė, žudė tūkstan
čius žmonių be kaltės, be teis
mo, o dabar sėdi atsakinguose
postuose Mes reikalaujame iš
tos Specialių inverstigacijų
įstaigos daugiau bešališkumo.
Ji neturi remtis falaifikatorių
parūpinamais dokumentais, o
daugiau tikėti Valstybės de
partamento perspėjimais,
Juoz. PT,

MOTERŲ KUNIGYSTĖS KLAUSIMU
Su malonumu perskaičiau
kun. E. Gerulio straipsnį
„Moters teisės Bažnyčioje".
Straipsnis liudija autoriaus
platų susipažinimą su šiuo ak
tualiu klausimu ir sugebėjimą
jį tinkamai perduoti. Teisingai
Jis sako, kad į šį klausimą žvel
giama dvejopu požiūriu: ap
reiškimo ir kultūrinių papro
čių. N ė r a abejonės, k a d
apreiškimo šaltiniuose, kurie
mums yra perduoti stipriai
vyriškos teisės kultūrų, vyrau
ja vyriškas elementas, būtent
vyriška kunigystė.
Jis labai įtikinančiai savo
straipsnyje apgynė apaštalą
Pauhų nuo jam užmesto antifeminizmo. Visa eilė pavyzdžių
iš Apaštalų Darbų ir jo laiškų
liudija, kad moteris pirmai
siais krikščionybės dešimtme
čiais vaidino reikšmingą apaš
talinį vaidmenį. Tiesa, kad
pirmoji europietė krikščionė
yra Tesalonikų Lidija. Negin
čijamas yra faktas, kad Kris
taus prisikėlimo iš mirties pir
moji skelbėja taip pat buvo
moteris, pranešusi tai apaš
talams. Jis teisingai sako, kad,
skelbiant Kristaus Evangeliją,
reikia žiūrėti ne to, ar ją skel
bia vyras ar moteris, bet ar
skelbėjas yra kvalifikuotas.
Nėra abejonės, kad moteris
gali būti labai kvalifikuota
krikščionybės skelbėja. Kad šv.
Paulius nėra antifeministas ir
kad jis pripažįsta moterims
aukščiausio lygio religinį vaid
menį, teisingai liudija Gerulio
cituojami Pauliaus žodžiai:
„netikintis vyras yra pašventi
namas tikinčioje žmonoje, o
netikinti žmona yra pašventi
nama tikinčiajame vyre" (1
kor. 7, 14).
Moterys religinėje srityje
krikščionybės pradžioje reiš
kėsi ne tik šeimos gyvenime,
bet ir plačiau. Gerulis rašo, kad
Paulius Cezarėjoje susitiko su
keturiomis pranašėmis. Labai
aukštai Pauliaus įvertinta ir ki
tiems rekomenduota Febe pri
statė jo laišką į Romą. Tei
singai sakoma, kad moteris
pirmaisiais
krikščionybės
dešimtmečiais reiškėsi kaip pa
galbininkė. Ir reikia sutikti,
kad žodis p a g a ^ i r akė jokiu
būdu nereiškia pažeminimo
religinėje veikloje.
. . i ž m a u , kiek patikim, yra
Gerulio žinia, kad Rytų Bažny
čioje moterys buvo šven
t i n a m o s diakonės
parei
goms nors su apkarpytomis
teisėmis iki 12 šimtmečio. Jis ci
tuoja žinią, kad Laodikėjos
sinodo 11 paragrafas bažny
tines veikėjas vadina „Presbiteria". Moterų teisių Bažny
čioje sumažinimą Gerulis

Kun. V y t . B a g d a n a v i č i u s , MIC
priskiria garsiems Gratiano
dekretams. Ir šis moters vaid
mens sumažėjimas yra atsira
dęs iš romėnų teisės, kurioje
moteris buvo
traktuojama,
kaip vyro nuosavybė. Norė
čiau paabejoti kai kuriais jo
aptarimais, liečiančiais mo
ters beteisiškumą Romos są
rangoje. Nežinau taip pat, ar
patikimas yra jo cituojamas
Gratiano pasakymas, kad Kris
taus išganymas vyrus išgelbsti pilnai, o moteris tik dalinai ir
kad joms tenka nešti bausmę
toliau, pasiduodant vyro domi
navimui.
Toks yra sutrumpintai atpa
sakotas Gerulis straipsnio turi
n y s , kuris i š s p a u s d i n t a s
„Svečio"
žurnale,
reda
g u o j a m a m e k u n . A. Trakio. Šio straipsnio išvada yra
ta, kad moteris reikia šventinti
kunigėmis ir kad, to nedarant,
yra paneigiamos moterų tei
sės. Jos turi būti sulygintos su
vyrų teisėmis. Nors gėrėda
masis Gerulis argumentavimo
pobūdžiu, aš vis dėlto drįsčiau
pareikšti keletą minčių, kurios
skatintų žiūrėti į šią problemą
iš kitos pusės.
Pagrindinis priekaištas būtų
iš etnologijos ir religijų isto
rijos požiūrio. Tuo požiūriu
eidamas, žinoma, aš negalė
čiau sakyti, kad moteris kuni
ge žmonijoje y r a negalimybė.
Priešingai, savo etnologinėse ir
pasakų studijose aš esu sutikęs
labai platų religinį klodą žmo
nijoje, kuriame kunigo vaid
menį vaidino moteris. Kartais
ji mums yra išlikusi kaip bur
tininkė, kaip šamanizme, kar
tais kaip valdovė, kaip Grai
kijoje, kartais k a i p vaidilutė —
šventos ugnies saugotoja, kaip
lietuviškoje tautosakoje. Taigi
moters kaip religinės veikėjos
fakto žmonijos istorijoje pa
neigti nėra galima, B
Tačiau čia pat iškyla ir šios
kunigystės silpnoji pusė. Mo
teriškos teisės visuomenėse,
kuriose moteris vadovavo ir
religiniam gyvenimui, buvo il
gainiui prarasta Dievo tėvo,
visagalio pasaulio ir žmogaus
būrėjo, sąvoka. Dievo sąvoka
šiose kultūrose praskydo. Ji pa
sidarė labiau žmogiška, labiau
natūrali, bet savo esminį die
viškumą prarado. Ir tik atei
nančios vyriškos teisės gy
vulių augintojų kultūros, kurių
ryškiausias religinis atstovas
yra Abraomas, pradėjo naują
erą žmonijos religijų istorijoje,
iš naujo tvirtai pastatydamas
Dievo sąvoką. Tik a n t šios
sąvokos sutvirtinimo pagrindo
žydų tautoje Dieviškoji Ap

NEW YORKO LIETUVIŲ
KOLONIJA
PETRAS MATEKONAS
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Taip pat tenka paminėti ir politinę konferenciją,
kuri vyko New Yorke 1981 m. birželio 12-13 d. Ją
surengė JAV LB Visuomeninių reikalų taryba,
globojama JAV LB New Yorko apygardos valdybos.
Svarbiausias šios konferencijos tikslas — iškelti
Sovietų Sąjungos vykdomus žmogaus teisių pažeidi
mus. J a i vadovavo JAV LB Visuomeninių reikalų
tarybos pirmininkas A. Gečys. Joje dalyvavo PLB,
JAV ir Kanados lietuvių bendruomenės atstovai,
Batuno tarybos atstovai, JAV delegacijos atstovas
Jungtinėse Tautose Žmogaus teisių komisijoje dr.
Michael Novak, JAV jaunių politikų vadovų tarybos
atstovas prie Jungtinių Tautų O'Neill, JAV Valsty
bės departamento R. Europos skyriaus dir. Peter Bridges, B'nai B'rith Jewish Defamation lygos tarpkultūrinės tarybos pirm. adv. Alexander Epštein,
atvykęs iš Kanados ir Office of Political Affairs in
charge of Ethnic and Minority Affairs at the VVhite
House aukštas tarnautojas Pier Talenti, kuris, pro
šalį važiuodamas visai kitais reikalais, užsuko į
konferenciją.
Konferencija vyko dvejose vietose. Pirma
konferencijos diena New Yorke, Manhattane, 777
United Nation Plaza, antra diena, šeštadienį,
birželio 13 d., Kultūros Židinyje, Brooklyne.
Konferenciją atidarė LB New Yorko apygardos pirm.
A. Vakselis, o vadovavo A. Gečys.
Po sveikinimų kalbų, kurias pasakė gen. kon

vaizda sutiko sueiti į artimes
nius santykius su žmonija,
Dievui įsikūnijant
žmonių
tarpe.
Moteriškos teisės rehgijos,
sukūrusios šaunius dievų par
nasus, kaip Graikijoje, prara
do būtiną atramą teisingam
žmogaus santykiui su Dievu.
Dėl tos priežasties ir Rojaus epi
zodas Sen. Testamente yra taip
suredaguotas, kad tam tikra
kaltės pirmenybė už nutrau
kimą žmonijos santykių su
Dievu yra priskiriama mo
teriai. Tai yra priekaištas ne
tiek moteriai, kiek antikinėms
moteriškoms kultūroms.
Tai iškeliant, žinoma, ne
norima sakyti, kad moteris
nėra atpirkta ar kad ji negalė
tų eiti kai kurių pareigų Bažny
čios administracijoje ar jos
mokyme, kurias ji iš tikro ir da
bar eina. Vienuolijų virši
ninkės turi pilną jurisdikciją. O
tokios šventosios, kaip Kotry
na Sienietė ir Teresė Akvilietė,
yra paskelbtos net Bažnyčios
daktarėmis šalia šv. Tomo,
Augustino ir kitų autoritetų.
Iškeliant tam tikrą moteriš
kumo pavojų religijai, norima
tik sulaikyti nuo per didelio
krikščionybės sumoterinimo, o
jo čia pasitaiko. Taip protes
tantai ne visai be pagrindo
prikiša katalikybei Marijos su
dievinimą ir perdėtą šventųjų
kultą, kuris eina kaip tik mo
teriško religingumo kryptimi.
Dėl to, nors vertinant moteriš
ką religingumą ir net rūpinan
tis, kad jo galėtų daugiau reikš
tis krikščionybėje, reikia sau
pasidaryti perspėjimą, kad
nenueitume šia kryptimi per
toli.
Kun.Gerulis, kovodamas už
moterų kunigystę, kalba apie jų
teisių sulyginimą su vyrais. Čia
reikia apsižiūrėti, kad neprašo
vus pro šalį. Lygumas yra mate
matinė sąvoka, kuri, įvesta į
humanistinius svarstymus, ne
visada gerai pasitarnauja. Min
tis Amerikos kariuomenėje
moteris įjungti į kovos dalinius
tik po kurio laiko paaiškėjo savo
netinkamumu. Panašiai gali
atsitikti ir su pastanga su
lyginti vyrus ir moteris reli
ginėje tarnyboje. Pagaliau neži
nia kas iš tikrųjų yra aukštesnis
ir kas Žemesnis: vyras ar
moteris.
Neseniai viena moteris, paskaičiusi mano
studiją
,,Laumės, jų religija ir kultūra",
kuri netrukus turėtų išeiti iš
spaudos, padarė priekaištą,
kad, aiškindamas kai kuriuos
vyrų pamėgdžiojimus moterų
joms gimdant, neiškėliau, jog

tai jie darė iš noro pasiekti to
kios žmogiškos pilnumos, kuri
yra moteriškoje galioje gimdyti.
Kaip bebūtų su tuo priekaištu,
bet pagrindo yra kelti klau
simą, kuri lytis iš tikrųjų y r a pil
niau žmogiška: vyriška ar mo
teriška. Berods, reiktų sutikti,
kad moteriškas žmogiškumas
ne vienu atžvilgiu yra pil
nesnis, labiau išbaigtas ir rafinuotesnis. Šia proga g a l i m a
prisiminti, kad ir Aristotelis
vyriškos ir moteriškos lyčių
skirtumą mato švelnumo kie
kyje: „švelnumas skiria mote
rišką lytį nuo vyriškos" (Nic.
Ethics, 7 kn. 7 sk.). Taigi, norint
mechaniškai
lytis
lyginti,
galėtų kilti klausimas, ką prie
ko reiktų pakelti: vyrą prie
moters, ar moterį prie vyro. O
greičiau pats šis klausimo
kilimas parodo, kad visa ši
lyčių lyginimo pastanga y r a
greičiau nesąmonė, negu rim
t a s humanistinis uždavinys.
Grįžtant prie to vaidmens,
kurį turi kunigystė, galima būtų
sakyti, kad moteris būdama t a m
tikra prasme labiau žmogiškai
užbaigta negu vyras, nes labiau
save išbaigianti gimdymu, y r a
mažiau tinkama tokiam už
daviniui, kurio esmė yra atsto
vauti žmonijoje kažkam dau
giau, nei vien žmogui, būtent ir
Dievui. Kitaip sakant, v y r a s
savo mažiau išbaigtu, m a ž i a u
rafinuotu žmogiškumu, y r a
tinkamesnis nešėjas žmonijos
santykio su Dievu, negu mo
teris. Jis yra labiau atviras a r b a
mažiau uždaras savo žmogiš
kume už moterįTai pastebėjus nenorima sa
kyti, kad moteris yra mažiau
pajėgi būti šventa negu v y r a s .
Grynai asmeninio šventumo iš
gyvenimo prasme moteris y r a
greičiau šventesnė, negu v y r a s .
Tačiau kunigystė, kaip ją su
pranta katalikiška dogmatika,
apie kurią Gerulis išsireiškia
mažavertiškai, yra labiau daly
kinis ir visuomeninis šventumo
imlumas ir jo atstovavimas,
negu asmeninis jo išgyve
nimas. Gal tai ne visada y r a
gerai, bet taip yra.
Dėl to Pauliaus pasakymą,
kad krikščionybėje nėra nei
vyro, nei moters, tenka imti n e
biologine prasme. Jis tai saky
damas norėjo pabrėžti, kad tiek
vyrai, tiek moterys yra sukurti
panašūs į Dievą, dieviškume
turi savo pradą tiek vyras, tiek
moteris.
Grįžtant prie moters vaid
mens krikščionybėje, kaip jis
yra pasireiškęs per šimtmečius,
reikia sutikti, kad moters vaid
mens čia būtų galėję būti
daugiau ir kad moteriškumas

sulas A. Simutis, PLB pirm. V. Kamantas, buvęs
ilgametis Vliko pirm. dr. K. Valiūnas, Canados LB
krašto valdybos pirm. J. Kuraitė, JAV LB krašto
valdybos pirm. V. Kutkus ir kiti, kalbėjo dr. Michael
Novak, O'Niell, Peter Bridges ir Alexander Epštein.
J ų kalbų temos buvo skirtingos. Dr. Michael Novak
kalba buvo santūri. Į daug klausimų, kurie buvo
iškelti, visai neatsakė ir, kaip jie pareiškė, geriau
sias kelias būtų, kad žmogaus teisių laužymą —
pranešimus siųstų Žmogaus teisių komisijai. Peter
Bridges, kuris keliais sakiniais palietė JAV politiką
Pabaltijo valstybių reikalu, daugiau kalbėjo savo
įspūdžius, patirtus Vilniuje, esant jam tenai 1975
metais. Taip pat buvo surengtos diskusijos dėl
Pabaltijo vasltybių klausimo iškėlimo Jungtinėse
Tautose, apsvarstyti atlikti darbai ir nustatyti nauji
planai ateičiai. Diskusijoje dalyvavo Batūno atsto
vai: Lietuvos, Latvijos ir Estijos.
Antrą dieną, šeštadienį, konferencija buvo tę
siama Kultūros Židinyje, kurioje dalyvavo adv. A.
Epštein. Jis savo kalboje palietė lietuvių ir žydų
tarpusavyje kilusius nesusipratimus bei kaltinimus,
kuriuos reikėtų pašalinti. J i s net siūlėsi padė
ti susitikti su žydų vadais. Taip pat buvo paliestas ir
JAV teisingumo departamento skyrius, kurio
svarbiausias tikslas — iškelti nacių bendra
darbiams teisme bylas. Nutarta su tos įstaigos
tarnautojais susitikti ir tuo reikalu išsiaiškinti.
Po pietų pertraukos prof. Antanas Klimas kalbė
jo apie Taškento rezoliucijas, jų įtaką Lietuvos rusifi
kacijai, kaip buvo prie to prieita, kokie nutarimai
buvo padaryti ir rusų kalbos protegavimas bei jos
įvedimas į mokslo ir kitas įstaigas. Nors lietuvių
kalbai ir nutautimui įtakos padaro, bet nuogąstauti,
kaip jis pareiškė, nereikėtų, nes prieš prievartą atsi
randa ir atkirtis.
Konferenciio'* d^y^avo neperseniausiai palikę

krikščionybę praturtintų įvai
riomis apraiškomis, ne būtinai
kunigyste. Moteris ligi šiol Baž
nyčioje nebuvo nuskriausta ta
prasme, kad jai nebūtų pri
e i n a m a bet kuriuo atžvilgiu bet
kuri Dievo malonė. Jokios
diskriminacijos šia prasme
Bažnyčioje nėra. ,Tai liudija
įvairios šventosios.
Tačiau gali kilti klausimas, ar
pati Bažnyčia p a k a n k a m a i
pasinaudojo moteriškumu, kaip
s a v i t a visuomenine forma, kuri,
kaip struktūra, reikštųsi krikš
čionybėje.
Tokių
struktūrų
trūkumą t e n k a pripažinti. J ų
buvo krikščionybės pradžioje,
pvz. diakonės. Galbūt, kad
vienuoliniai sąjūdžiai moterų
tarpe, kurie d a b a r darosi labai
idėjiškai gyvi, prisidės prie su
radimo naujų formų moteriai
reikštis Bažnyčios gyvenime.
Čia gali kilti klausimas, a r mo
teris, norėdama būti aktyvi baž
nytinėje veikloje, turi tik vieną
galimybę — būti vienuole.
Krikščionybės pradžioje y r a
buvę našlių, kurios kaip savai
minga visuomeninė apraiška,
y r a palikusios savo pėdsakų.
Nauji laikai su didele visuo
menine ir profesine žmonių įvai
rybe galės sudaryti galimybę ir
naujoms moterų visuomeni
nėms struktūroms bažnytinėje
veikloje. A n t r a vertus, ir čia ne
tenka per daug išryškinti mote
riškumo, nes ir vyrai šioje sri
tyje nieko pastovesnio nėra
sukūrę.
Galima visokio pasisekimo
linkėti
moteriškiems
sąjū
džiams, kiek jie telpa natū
ralaus žmoniškumo ribose. Ir
galbūt, kad moteris Bažnyčiai
ateityje suteiks tai, ko mes šian
dien nesugebame numatyti.
Tačiau nereiktų su šiuo moteriš
kumu eiti a t g a l ir bandyti tai
syti tas Šv. Rašto vietas, kurios
kalba apie vyrus, kad čia būtų
formaliai įjungta ir moteris.
Taip pvz., kur yra kalbama apie
Dievo Sūnų, būtų sakoma tokiu
žodžiu, kuris formaliai apimtų ir
moterį- Toks ėjimas atgal, ne
paisant to, kaip jis atrodo ne
moksliškas, iš tikro pasidarytų
juokingas. Apreiškimo tekstus
mes turime imti taip, kaip jie
m u s yra pasiekę, išaiškinti juos
galimai plačiau, bet jų netai
syti.
Negulu į lovą nepamąstęs,
k a d aš (nors d a r esu toks jau
nas) kitos dienos jau nebesu
lauksiu, ir vis dėlto joks žmo
gus, iš tų, kurie mane pažįsta,
negalėtų p a s a k y t i , kad esu
paniuręs ar liūdnas, ir dėl to sa
vo laimingumo aš kasdien dė
koju savo Sutvėrėjui ir to iš vi
sos širdies linkiu kiekvienam
žmogui.
W. A. Mozart

pavergtą Lietuvą Aušra Marija Jurašienė, Tomas
Venclova ir V l a d a s Šakalys. Kiekvienas iš jų padarė
trumpus pranešimus bei iškėlė savo pageidavimus.
Tomas Venclova paminėjo, kad rusai, nors ir deda
visas p a s t a n g a s Lietuvą surusinti, bet jiems nesi
seka. Ragino, k a d šiame krašte gyveną lietuviai
daugiau rašytų savo giminėms laiškų, nes gimi
nėms nepakenksią. Aušra J u r a š i e n ė — plėsti infor
macijos centrą. Nuo jų neatsiliko ir Vladas Šakalys,
kuris vėliausiai atvyko iš Lietuvos. J i s pageidavo,
kad būtų suorganizuotas politinių kalinių šalpos
centras, per kurį eitų visa šalpa, nes vieni kaliniai
gauna, o kiti šalpos visai nesulaukia.
Konferencijos metu veikė Broniaus Kviklio
surengta Lietuvos pogrindžio spaudos ir nuotraukų
paroda.
Demonstracijos
Visos demonstracijos, kurias surengė lietuviai,
buvo nukreiptos
prieš lietuvius
komunistus,
pasivadinusius, k a d n e taip kristų į akis, laisviefiais
arba šviesiečiais. Jie buvo šimtu procentų, išskyrus
vieną kitą, komunistai, garbinę ir d a b a r dar tebe
garbiną Staliną, kuris pavergė lietuvių tautą ir ištrė
mė tūkstančius nekaltų lietuvių į Sibirą m.rčiai, jų
tarpe galbūt n e t šviesiečių tėvus, brolius, seseris ir
gimines.
Daug iš jų, kai Lietuvą okupavo Sovietų Sąjun
ga, susiprato ir nuo laisviečių pasitraukė o paliko
Stalinui ištikimi, kaip Lietuvoje sakydavo, „užkie
tėję komunistai". Kai kurie jų buvę „komunis
tai" susiprato ir net iškvietė savo gimines iŠ Vokie
tijos stovyklų, juos priėmė, globojo ir padėjo, kiek
jiems sąlygos leido, įsikurti šiame krašte ir, sužinoję
iš atvykusiųjų p a d a r y t a s lietuvių tautai skriaudas,
labai apgailestavo, kad buvo vadovų komunistų
apgauti ir ilgai priklausė komunistams — laisviečiams.
(Bus daugiau)

I
DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. liepos mėn. 30 d. susitiko su apskrities kontro
lieriumi M. J. Hatchadorian. J o
įstaigoje susirinkusieji aptarė
nuosavybės mokesčių reika
lus. Lietuviams šiuo reikalu at
stovavo Vacys Rociūnas ir Juo
zas Stempužis.
i

SPAUDA APIE
VYTAUTĄ SMETONĄ
Jaunasis pianistas Vytautas
Julius Smetona iš Clevelando
dažnai susilaukia palankių at
siliepimų amerikiečių spaudo
je .Šį mėnesį jis koncertavo su
Dalias simfoniniu orkestru.
Vietos laikraštyje korespon
dentas Olin Chism pavadino jį
„romantišku" pianistu; jo dra
matiškai atliktas Rachmaninoff antrasis fortepijono kon
certas „tekėte tekėjo". Orkestro
dirigentas Peter Eros labai ver
tina V. Smetonos puikią tech
niką ir gilią muzikinę įžvalgą.

Salt Lake City „Deseret
News" liepos 2 — 3 d. laidos
!
Nuotr. J. Garlos
„Young Ideas" skyriuje iš
spausdinta Sue Thurman ko
respondencija apie Vytautą
Smetoną. Straipsnyje jis at
S U S I T I K I M A S SU
skleidžia savo mintis apie mu
KONTROLIERIUMI
ziką, muzikinį pasaulį ir atlikė
Liepos mėn. 16 d. įvairių Cle- jo gyvenimą. Paminėtas ir jo
velande ir apylinkėse gyve- senelis, prez. Antanas Smetoj nančių etninių grupių atstovai | n a

Iš kairės: J. Stempužis, kontr. M . J . H a t c h a d o r i a n ir V. Rociūnas.

Musij kolonijose
RAGINE, WIS.
A U K O S IR G E G U Ž I N Ė S
Racine Lietuvių moterų klu
bas yra vienas iš veiklesnių lie
tuviškų vienetų mūsų apylin
kėje. Klubietės d a l y v a u j a
tarptautinėje maisto parodoje,
ruošia kūčias, talkina kitoms
organizacijoms rengiant minė
jimus, dosniai aukoja lietuviš
kiems reikalams. Pats klubas
nėra jau toks didelis — 21 narė,
bet pvz. Lietuvos pasiuntiny
bės" rūmų remontui paaukojo
1,000 dol., kai LB apylinkė,
daugiau kaip 5 kartus didesnė,
— 500 dol. arba DLK Kęstučio
šaulių kuopa 3 kartus didesnė,
taip p a t 500 dol.
Labdaros ir aukų reikalams
reikalingos lėšos, todėl klubas
ruĄia metinę gegužinę, kurios
pelnas, jei lieka, papildo klubo
kasą.
Tokia gegužinė šiemet įvyks
rugpjūčio 8 d. p. Vinco Bagdo
no sodyboje, 901 Sheridan Rd.,
Kenosha, Wis., prie Michigano
ežero kranto. Pradžia 12 vai. vi
dudienį. Visi kviečiami daly
vauti ir paremti Racine Lietu
vių moterų klubo darbus.
Jurgis Milas

CLASSIFIED ADS
MISCKLLANEOUS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii
j [vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
ii mūsų sandėlio.

WK W H B^M*

OOSMOS P A B C E L S E X P B E S 6
2801 W. 89th St, Chicago, IL 60629

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
TeL — $25-2737
Vytautas Valantinas

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

J.

TV

5*46 W. 69 S t , teL 776-1486
uiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiuuiiiuuiuiiuiii

VALOME
KILIMUS IR BALDUS
Plauname tr vaškuojame
visų rūsiu, grindis.

BUBNYS

Liepos 30 d. V. Smetona at tą su Baltimorės simfoniniu or
lieka Liszto fortepijono koncer- kestru.

Namų pirkimas — Pardavimą*

iiiiiiiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiieiiHJiiiii

MIGLINAS

- , - ? - • •

nrnnimrfnininmiiiiiiiiiiniiiiHUiimin'
BUTC NUOMAVIMAS
Draudimas — Valdymą*

BELL REALTORS

TELEVIZIJOS

-.••,-

E 8 T 1 I 1
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Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

SMET

B E AL

Tel — RE 7-5168

B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233
ttlllllllllllllllllllllllliuilliuuui

2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brighton Parke. $39,500. Savininko paskola.
2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. įreng
tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39.000.
6 BUTŲ MŪRINIS. 4 maS. mūr. gara
žas. $17,000.00. pajamų. Arti 64-os ir
Kedzie Ave.
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot
Springs Village.

Skambint 438-7878
SIMAITIS REALT1
2951 We»t 6Srd Street

10% — S0% — s0% ptglan mokg#u S4-:a ir Sacramento. 2-jų butų mūr.
ai apdraud* BUO ugnies Ir automo ! po 3 mieg. Vertas prasoms kainos.
bilio pas mos.
į 43-eia ir California. Mūr. 2-jų butų po
FRANK
Z A P O L I S 2 miegamus. Nebrangus.

3208 V2 West 95th Street
65-ta ir Kedzie. 4 butų naujesnis. PuiKazimieras
Barėnas.
33. TŪBOTO-GAIDŽIO-METAI
kiai išlaikytas. Vertas pamatyti.
Telef. GA 4-8654
$3.50
1969 m. 438 psl. Kaina .
71-ma ir Kedzie. Ofisas ir 2 butai
34. ŠEŠTASIS MEDIS. Romanas. Juozas Kruminas. 1963
viršuj. Savininkas turi parduoti.
m. 368 psl. Kaina
. . . $5.20 lll|IIIIMilllllllHlllimilllil!IMIHUIIH">ii>
138-ta ir State — Lemonte. IVa akro
35. TAIKOS RYTAS. Novelių rinkinys Jurgis Gliaudą.
Gautas nedidėto kiekis Nidos* Sfetofa; knygų:
A
V
I
L
I
M
A
S
žemės.
Puiki rezidencija ir pajamų
$4.40
1972 m. 230 psl. Kaina
. . . .
namas.
36. LAIMĖS IEŠKOTOJAI. Novelės. Irena Joerg. 1962
PIRMASIS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS DEŠIMT
M O V I N G Del informacijų skambint Budraičiui.
$3.30
m, 262 psl. Kaina
METIS 1918-1928. Parašė: P. Klimas, K. P. Kemėžis,
Apdraustas peikraustymas
37. VILNIAUS RŪBAS. Romanas. Petr. Tarulis 1965
J. Purickis, J. Savickis, M Yčas. 1955 m., 174 psl.
Budraitis Realty
3 30
$5.50
m. 496 psl. Kaina
Kaina
$ Įvairių atstumų
40. P E R GIEDRA IR AUDRA. Atsiminimai 1909-1918.
Tel. - 767-0600
DEL, MŪSŲ SOSTINĖS. Mykolas Biržiška (Iš Vil
T e l 376-1882 arba 376-5996
$4.40
Mykolas
Vaitkus.
272
psl.
Kaina
niaus darbo atsiminimų). 1962 m. 246 psl. Kaina $4.40
ilIIIIIIIIIIIIIIIllllllllimilllMIIIHIUliilUlll
41. MTLFORDO GATVĖS ELEGIJOS. Jonas Aistis. 200
D£L T.IŪSŲ SOSTINES. Viktoras Biržiška. (Neužgi
Savininkas parduoda 2-jų butų po 5
$4.40
psl. Kaina
kamb. mūr. namą. 2 maš. garažas. 2
jusios žaizdos). 1967 m. 312 psl. Kaina . . . .
$4.40
42.
NUSKANDINTAS
ŽIEDAS.
Novelės.
Juozas
Titinis.
nauji centr. apšild. pečiai. Nauji kili
SENASIS VILNIAUS UNEVERSITETAS. Mykolas
N G
mai. Arti Svč. M. Marijos Gimimo
200
psl.
1970
m.
Kaina
$3.30
Biržiška. (Vardų ir veikalų atranka) 1955 m. 178 psl.
SERfiNAS p e r k r a u s t o baldus ii baž. Duokite pasiūlymą. Savininkas
$3.30 43. BĖGIAI. Novelės. Kazys Almenas. 120 psl. 1965
kitus daiktus. I r iš toli miesto lei finansuos. Skambint —
Kaina
$4.40 dimai ir pilna apdrauda.
m. Kaina
5. UETUVTy MITOLOGIŠKOS SAKMES. Jonas Balys
735-9724 arba 767-8159
$3.30 44. PAŠIURPO MANO VELNIAS. Novelės. Liudas Do
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
1956 m. 192 psl. Kaina
•
$3.30
vydėnas. 235 psl. 1974 m. Kaina
Telef. — WA 5-8063
DU MEDINIAI IR TRYS GELEŽINIAI KRYŽIAI.
45. DANGUS DEBESYSE. Autoriaus išgyvenimai 1918Antanas Šukys. (Atsiminimai iš Lietuvos Nepriklau
IŠNUOMOJAMA — F O R R E N T
1919 m. Juozas Švaistas. 325 psl. 1967 m. Kaina $5.50
somybės kovų 1919-1921 metais). 1964 m 376 psl.
$4.40 46. PURIENOS PO VANDENIU. Dykaduonio pasakoji
ISNUOM. didelis namas ( 2 mieg., porKaina
$3.30
mai.
Pulgis
Andriušis.
158
psl.
1963
m.
Kaina
.
čiai) visiems metams gyventi HarrisSIUNTINIAI
1
LIETUVA
3 KARALIŠKA DIENA Kazimieras Barėnas. Novelės.
ville, Wisconsin, 200 mylių nuo Chi47.
JAUNOJI
LIETUVA.
Poema.
Maironis.
118
psl.
$3.30
1957 m. 254 psl. Kaina
ir kitus kraštus
cagos.
Skambint po 4 vai. popiet Chi$3.30
1963 m. Kaina
9. TAIKA ATEINA Į SLĖNI- Irena Joerg. Romanas.
NEDAS, 4058 Archer Avenue
cagoje tel. (312)-^171-I316,
$2.30 49. BAŠKOMOS LIEPSNOS. Istorinis buities romanas.
1957 m. 138 psl. Kaina . .
Chicago, tU. S0632, tei. 927-5980
Fabijonas Neveravičius. 1 d. 287 psl. 1959 m. Kaina $4.40
10 MANOJI DZŪKIJA. Jonas Miškinis. Atsimiziimai.
$3.30 50. BLAŠKOMOS LIEPSNOS. Ist -"vis buities romėnas.
1966 m, 192 psl. Kaina
IEŠKO
BUTO
$4.40 •iiiiiitiiiiiuiittiiiitiHiimiiiiiiiiiuimiini
Fabijonas Neveravičius. II d. 320 psl. Kaina .
11 ŽEMAIČIO ŠNEKOS I d. Ignas Končius. 1961 m.
$4.40 51. SUŽALOTIEJI. Romanas. Antanas Rūkas. 246 psl.
285 psl. Kaina
Patikimas, ramus, negeriantis ir ne
M, A. Š I M K U S
$4.40
1958 m. Kaina
rūkantis vyras ieško nuomoti mažą
12 2EMAIČIO ŠNEKOS n d. Ignas Končius. 1961 m.
INCOME TAX SERVICE
butą. Jei reikalinga galėtų padėti apie
$4.40 52. PAGUODA. Akimirksnių kronikos. I d. Bronys Rai
Drąsus estų
240 psi. Kaina
NOTA K Y t V M J C
namus.
Skambint 275-1910.
$4.40
la.
428
psl.
1974
m.
Kaina
.
.
.
.
.
.
.
4259 S. Maplewood, tel. 254-7450
13 KAIMIETIŠKOJI PSALME. Romanas. Felix Timmerrašytojų žodis
PAGUODA.
Akimirksnių
kronikos.
U
d.
Bronys
Rai
$3.30 53
Taip pat daromi VEKT1MAL
rmnas. 1957 m. 190 psl. Kaina
GIMINIA iškvietimai, pildomi
$4.40
la.
374
psl.
1974
m.
Kaina
.
Paskutiniame Taline įvyku
D Ė M E S I O
14 VIKTUTĖ. Šatrijos Ragana. Apysaka. 1964 m. 144
PIUETYBfiS PltASZMAI ir
$2.20 54. PAGUODA. Akimirksnių kronikos. UI d. Bronys
siame Estijos rašytojų są•citokie blankai.
psl. Kaina
Raila. 387 psl. 1975 m. Kaina .
. . . . $5.50 !iiirnmnnrrrniinii!ii::i»iiii;miniiiiii.
'ungog = vvts2iaviiM ^uvo gan- 15 INTELIGENTŲ STALAS. Novelės. Antanas Tulys.
55.
PUTINAS
MANO
ATSIMINIMUOSE.
M.
M. Myko
—a austi šiuo metu šalį
$6.60
1980 m. 178 psl. Kaina
apėmusią politinę įtampą. Es 16 POLITINĖ SĄMONĖ LIETUVOJE IR JOJE ATSI
laitytė - Slavėnienė. 448 psl. 1977 m. Kaina .
$8.80
Master Plumbing
tijos kompartijos sekretorius
56.
PIRMOJI
PRADALGĖ.
Literatūros
metraštis.
Red
K.
SPINDINČIOS KRAŠTO ATEITIES VIZIJOS. Alek
ideologiniams
reikalams
Barėnas.
374
psl.
1965
m
$6.60
Licensed, Bonded, Insured
sandras Štromas su Tomo Venclovos komentarais.
R i s t l a a n savo įžanginėje
57.
ANTROJI
PRADALGĖ.
Literatūros
metraštis.
Red.
K.
$2.20
Nauji
darbai ir pataisymai. Virtuvės
1980 m. 100 psl. Kaina
kalboje pabėrė pagyrimų rašy
Barėnas.
446
psl.
1965
m
$6.60
•r
vonios
kabinetai. Keramikos plyte
tojams, bet apkaltino kai kū 17. GYVENTŲ DIENŲ PRISIMINIMAI. RAUDONAJA
les.
Karšto
vandens tankai. Flood con58. TREČIOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis. Red. K.
ME PETRAPILIO PRAGARE 1918-1920. Prof. Vik
nuos nukrypimus į „svetimą
crol
Užsikimšę
vamzdžiai išvalomi
Barėnnas. 414 psl. 1966 m
$6.60
toras Biržiška. 1980 m. 110 psl. Kaina
. . . . $5.50
elektra. Palikite pavardę ir telefoną —
pasaulėžiūrą" ir „klasinio są
59. KETVIRTOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis.
lietuviškai.
moningumo" praradimu. Są- 18. GROZVYLĖS MEILE. Apsakymai ir apybraižos. Pet
Red. K. Barėnas. 384 psi. 1967 m
$6.60
$2.20
ronėlė
Orentaitė.
1955
m.
166
psl.
Kaina
.
ing"--- =idybos pirmininkas
SERAPINAS 636-2960
60. PENKTOJI PRADALGE. Literatūros metraštis. Red.
Kmisberg kritikavo „balsus iš 20. SU MINIJA Į BALTIJĄ. Atsiminimai I d. 1962 m.
K. Barėnas. 412 psl. 1968 m
$6.60
$3.30
210 psl. Kaina
užsienio", kurie esą bando su
61.
ŠEŠTOJI
PRADALGE.
Literatūros
metraštis.
Red.
K.
drumsti įvairių tautų bendra 21. ŠVIESA LANGE. Romanas. Juozas Kralikauskas.
Barėnas. 400 psl. 1969 m
S6.60
darbiavimą Estijoje ir sklei
1960 m. 248 psl. Kaina
$4.40
VIZITINIŲ KORTELIŲ
62.
SEPTINTOJI
PRADALGĖ.
Literatūros
metraštis.
Red.
džia buržuazinę, vartotojišką 22 MILŽINŲ RUNGTYNĖSE. Atsiminimai. 1940-1944.
REIKALn
K. Barėna3. 464 psl. 1971 m.
$5.00
galvoseną. I naują sąjungos
Mykolas Vaitkus 1972 m. 204 psl. Kaina .
.
$4.50
valdybą išrinkti aštuoni rašy 23. NEPRIKLAUSOMYBES SAULĖJ. Atiminimai 1918
63. AŠTUNTOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis. Red.
tojai, pernai gruodžio mėnesi
K. Barėnas. 412 psl. 1972 m
$5.00 Vizitinių kortelių n a u d o j i m e yr*
—1940. Mykolas Vaitkus. 1968 m. 278 psl. (V to
gražus p a p r o t y s Biznieriai ja* pi« Pakeičiame senus nesandarius pagrin
kartu su kitais 32 pasirašė
64.
DEVINTOJI
PRADALGĖ.
Literatūros
metraštis.
Red.
mas I dalis). Kaina
$4.40
:iai naudoja. Bet tinka ir viaų luo
atvirą laišką, kuriame jie pro 24. NEPRIKLAUSOMYBES SAULĖJ. Atsiminimai 1918
K. Barėnas. 392 psl. 1976 m
$8.50 mų atstovams turėti gražiaa vizi- dinius langus j "nyloninius", trigu
bais stiklais su sieteliu, lengvai ii
testavo prieš grubų jaunimo
65. DEŠIMTOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis. Red.
—1940. Mykolas Vaitkus. VT tomas II d. 278 psl.
ines korteles.
patogiai valomus. Jiems nereikia an
demonstracija sutramdymą ir
K. Barėnas. 482 psl. 198<) m
$12.80
1968 m. Kaina . . . .
$4.40
Kreipkitės į " D r a u g o " idnutus- trų langų.
rosii B bangą. Vienas iš
66. SAUJA DERLIAUS. Skaitymai augantiems ir suaugu
25. DAUBIŠKES INTELIGENTAI. Romanas I t. Petro
traciją
visais panašiais reikalai*
pas rašiuiiajsj, Juhan Viiding,
Kad nereikėtų dažyti — dengiarr*
siems. Paruošė K. Barėnas. 558 psl. 1957 m.
. . $11.00 tJūsite patenkinti mūjų patarnavi medį
nėlė
Orentaitė.
1962
m.
3
72
psl.
Kaina
.
.
.
.
$4.40
spalvuotu aluminijum.
pasiūlė įsteigti komisiją, kuri
mu
56. NEMUNAS TEKA PER ATLANTA, Novelės.
Vyprižiūrėtų pradinių mokyklų 26. DAUBIŠKES INTELIGENTAI. Romanas D t. Petro
DURYS — STOGELIAI
t a u t a s Alantas. 264 psl. Kaina
nėlė Orentaitė. 1962 m. 173 psl. Kaina . . . .
$4.00
S4.40
elementorių paruošimą. „Tai
57. TOLIMŲ KRAŠTŲ MIRAŽAI, Ava Sandargienė. 342
TVOROS
n I «ų kultūrai branduolys",- 27. SMILGOS. Apsakymai. A. Giedrius. 1969 ra. 204
IIIIIHIIIIinillllllllllllllllltHUIIIIIIIIIIIIIIii
psl.
1976.
Kaina
.
.
.
.
psl. Kaina
$4.40
$7.40
kalbėjo jis. Anksčiau kalbėjuir kiti darbai
NAMŲ APSITVARKYME
• s p paminėjo, kad mokyk 28. KARNAVALO AIKŠTĖJE Novelės. Juozas švaistas.
1972 rr. 284 psl. Kaina
$5.00
liniuose vadovėliuose a- kitoje
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
KOSTAS BUTKUS
ymua siųsti: "DRAUGAS", 4545 W. 63rd S t , Chica- naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko
v=T5t roję nieko nersgi apie 29. PRISIKĖLIMAS. Romanas. Alė Rūta. 1968 m. 206
namo. Rūpinatės' Visuomet čia Jums
F.atra :- ; tų kalbą. Palyginus
psl. Kaina
$4.40 go, m 60629.
Tel. - 778-2781
su patyrimu, u i prieinamą kainą, pa
su anksčiau įvykusiu Lietuvos 31. ILGOJI NAKTIS. Novelės. Algirdas Landsbergis.
Pastaba:
Užsakant knygas per paštą — pinigų nesiusti. dės, skambinant po 6-os vai. vakaro.
rašytojų sąjungos
suvažia
1956 m. 176 psl. Kaina
$4.40
Telef. _ 476-3950
vimu, matyti, kad estai daug 32. GEORGIKOS. Publijus Vergilijus Maronas. Vertė dr.
Užsimokėsite — gavę sąskaitą. Šį sąrašą išsikirpkite ir pasi
atviriau kėlė jautrius klau
iinuiiHniiiniutuiiiiiiiitiiHuiiiuMinmn Remkite tuos verslininkus, ku
A. Rukša. 1975 m. 428 psl. Kaina
$6.50 laikykite.
simus.
rie skelbiasi &en. „Drauge

KNYGŲ

MYLĖTOJAMS

mo v i

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. liepos mėn. 30 d.

MŪSŲ KOLONIJOSE
dartford, Conn.

sai svarūs. Tad po medžių pavė
siais vyksta įvairūs pasitarimai.

MIRĖ
KASTANTAS
PUNDZIUS

— Lietuvių klubo rengiama
gegužmė įvyks rugpiūcio 15 d.
A. a. Kastantas Pundzius mirė 1 vai. p. p. Pines — Stankūnų
pirmadienį, liepos 19 d., Hart restorano sodelyje, prie 12-to,
fordo ligoninėj, sulaukęs 88 m. 3860 W . Dunes kelio. Tai bus
amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kra didelė apylinkės tėvynainių —
kių kaime, Viekšnių parapijoj, Lietuvių diena, Žolinės atlaidų
Mažeikių apskr.
šventė. 12 vai. Šv. Onos bažny
Hartforde išgyveno 70 metu, ir čioje bus atnašaujamos lietuviš
dirbo Pratt & Whitney įstaigoje. kos šventos Mišios. Po bažnyčios Minint rašyt. Vyt. Volerto amžiaus sukaktį
Raugienė, Vyt. Volertas, B. Volertienė,
Už ilgą ir gerą 38 metų darbą j visi vyks į atlaidus. Joniškiečiai dr. J. Girnius, V. Rociūnas ir S. Kudirka.
Nuotr. Vyt. Maželio
gavo dovaną 38 sidabrinius do- Į pasirūpins naminiu alumi,
"valdo" visą Lietuvių Bendruo-1 i
lerius, įrėmintus su reikalingais! _ D a i l . R i n g a i l e s Zotovienės
DIENOS FRONTININKŲ STOVYKLOJE menę,
be kurių palaiminimo jo- Į
įrašais. Pirmojo pasaulinio karo meno kūriniu darbų paroda
kių rinkimų žmogus nelaimėsi,
metu buvo JAV karys. Priklausė įvyks rugsėjo 3-12 dienomis ChiReportažas iš Dainavos
be
kurių pritarimo jokių fondų j
"vČ. Trejybės parapijai.
cagoje, Čiurlionio galerijoje. Jos
Taigi \
Paliko dvi liūdinčias dukterė kūrinius suvežė į Beverly Shores
Kas nežino gražiosios Dai kietas frontininkas ir žemaičių piniginės neatsidarys.
pralaimėjusiam rinkimus lieka •
čias — Ceciliją Eckel iš Hartfor pas Ireną ir Vytenį Jonynus. Čia navos stovyklos Manchester, poetas A. Bagdonas.
tik vienintelis noras sužinoti,
do ir Ann Bart iš Vernon, Ct.; daug kas galėjo juos apžiūrėti. Mich., švenčiausios jaunamar
Stovyklauja čia gydytojai, kur paslėpta t a galingoji atomi
seserų sūnus — Martyną Butvilą Tai kylanti dailės žvaigždė.
tės 25 m. amžių. Kas nevaikš- inžinieriai, teisininkai, prekybi
iš Bloomfieldo, Ct., Antaną Metinėjo jos keliais, keleliais, ta ninkai ir kitų profesijų vyrai nė bomba, su kuria frontininkai
Ona V, Žemaitė
siulį, Joną Bagdoną ir jų šeimas
kais, takeliais, pagal muz. St. su žmonomis ir be žmonų. Vi valdo visą pasaulį?
Br. Juodelis
iš Wethersfieldo, Ct, Kanadoje
Sližio "Dainavos Tango" žo sus juos jungia pastangos iš
brolio sūnų Pundzių- Lietuvoje
džius. Vieni ateitininkų stovyk laikyti lietuvybę išeivijoje ir vi
liko brolis Vincas Pundzius, selose, kiti skautų iškylose ar su sais būdais kovoti prieš kiekvie tiiiiiiriiiiiiiiisiiniiiiiiiimiiiiiiliiiiiiiiin
uo Račienė ir kiti artimieji.
važiavimuose, treti kursuose, ną Lietuvos okupantą. Stovyk
PAAIŠKINIMAS
Liepos 22 d., po gedulingų šv.
šventėse ir studijų savaitėse.
los programai vadovauja Balys
Mišių Švč. Trejybės bažnyčioje,
— Čia mano antri namai. Jau Raugas, finansus tvarko Vy Radijo valanda jau 40 metų tarnauja
"Draugo" liepos 8 d. vedama
kurias aukojo klebonas kun. Juo
jame b. kv. apkaltino mane, j šešta savaitė šią vasarą, kai čia I įmįtm
Volertas, jr., stovyklos New Jersey, Nevv York ir Connecticut
zas Matutis, buvo palaidotas Šv.
kad aš, pagal jį, teisme davusi į stovyklauju, _ juokiasi Vilius j t y a r k a ^ i n a s i Vytautas Pet- lietuviams!
Juozapo lietuvių kapinėse, PoKAS ieS-a-l • - . 1S W E V D StoUa*
"melagingus" parodymus, lie- į Dundzila, jaunimo stovyklų va- į ^
s u p a d ė j ė j u A l f o n s u V ėąuonock, C t , prie savo žmonos
S « w York* nuo S Iki 9 vai. vakaro,
čiančius Kairio bylą.
j dovas. dabar talkinąs f rontimn- j l a v i č i u m ; Q ū k i o r e i k a l u s t v a r . »7.» m e s . FM. Taippat klausykit**
a. a. Rozalijos Pundziuvienės ir
"Music of Utnuania" programa* kaa
Kain aš nareilkiau teismp no i k U s t o v y k l o s *•*?*«•
\ ko Vanda Majauskienė ir Joana tračUdlenį nuo 6:0» lkl 7:00 vai
dviejų dukterų Ritos ir Luizos.
vakaro. 14 Seton Hali UnivaratUto »toivaip as pareisKiau teisme po _ I r m a n D a į n a V a malonių ; „ , .
MM. š> i F H . (WSOU)
K. Pundzius buvo kietas že- \ priesaika, taip ir dabar tą patį | p r i s i m i m m ų veidrodis, — prita-1 K u n e n e Direkt. DR. JOKOBAS STUKAS
nartn ir geras lietuvis. Nuo pat j tvirtinu, kad a. a. mano vyras j r i u i r ^ grįždamas į pernykštę j Programa plati ir įdomi. Apie
234 SunUt Driva
Lietuvių klubo įsikūrimo iki | dėstė Vilniaus universitete, o n e m o kyt 0 jų studijų savaitę su ] ją kalbėsime vėliau. Pirmiausia
VVatchunc V J. 07060
TaL — (201) 7SS-5«M
mirties jam priklausė ir mėgo ; mokytojavo Vilniuje Subačiaus j m ė l y n u dangumi, smagia nuo- i buvo įdomu susipažinti su gaDatendrauti su savo tautiečiais. '• gatvėje esančioje gimnazijoje i r ; t a i k a fc l a b a i į v a į r i a p r o g r a m a ', iingaisiais frontininkais, kurie illllilIlIlIlIUIlllllllllllllllllllllllllllllllHE'
paT^,M_ * ,.- —
, ... pridūriau, gal jis kiek ir mokė j T a i p s a v g l ) t a i p l i e t U v i š k a D a i .
vavo Jungtinių Amerikos Valsty jimnazijoje, bet aš to nežinau. j n a v o s s t OV yklavietė, nors ir su
bių konsulas napiUMk** .
- i Mums visiems yra skaudu, i i a bai menkais patogumais per
A. f A.
Rlanford ir jo žmona Praurimė., kai lietuvis patenka į sunkią; t u o s 25 metus atliko didelę miANASTAZIJAI BALTUŠIENEI
Velioniui a. a. Kastantui Pun- padėtį, ir m e s norime jam į s r j ą lietuvybės išlaikymui išei
v i u i tebūna amžina ramybė ir kaip galima
padėti, tačiau \ vijoje.
mirus,
poilsis
Šv.
Juozapo
lietuvių
kapi|
teisme
svarbiausia
liudininko j Nematyt čia tankų, nė šarnese.
pareiga sakyti tiesą. Mano liu- i Vuočių. Dainavos padangės nevyre Stasį, dukrą Laimutę ir sūnų Algi
Mar. Petrauskienė
diiimas teisme yra t o s tiesos,į drebina bombonešiai ir raketos,
nuoširdžiai užjaučiame.
.Beverly Shotes, Ind. kaip aš žinau, pareiškimas, o ' be kurių, rodos, joks frontas
BENJAMINAS ir BRONĖ
PAULIONIAI
ne noras pakreipti teismo eigą . negalėtų išsilaikyti.
Paprasti
DŽIAUGSMINGOS IR
viena ar kita kryptimi.
i automobiliai ir United Airlines
DARBINGOS VASAROS
K. Puzinienė' S U R e šė į Dainavą frontininkus
DIENOS
nuo Atlanto pakraščių, Rarniojo vandenyno, Floridos ir diDRAUGO REDAKCIJAI
Beverly Shore, Union Pier ir
į džiųjų ežerų lietuvių kolonijų,
Jtu lietuviškų kaimu gyventoja''
Maloniai prašau paskelbti se- j k a d s tudijų dienose sustiprėtų
tasarros atostogų neturi. Darbas. kantį atitaisymą. Spausdinant bičiulystė, augtų entuziazmas,
bą. Palaig? viena orga-1 teisėjo Česlovo Butkio atsimi- j g a u s ėtų darbai ir didėtų pastan» • • us for
ni^acija savo veiklo ialį, jau visi j nimų knygą skyrelyje Emigra-! g 0 6 Lietuvos laisvės atstatymui,
Ufl$k financing.
•"alką padėti, cija įvyfco nemaloni fttflMa Glo-' Tokie yra Lietuvių Front^ bi
sutartinai I
'•••
paradyta. čiulių ir šios studijų — p o ^ i o
3«tatw*vto
AT 0U« 10W MTB
JAsna J ms visiems ir darbo : oėjas (a lonsorius)
VS,f?M R ( P 4 » M ( M
2rtų per mažai. Lietuvos Duk- j Antanas Košuba, o turėjo būti savaitės tikslai.
TO *lT v O U O INCO'.M
t rų vietcs seniūnijos rengta ge- Pranas Kašiuba, už ką aš labai
Suvažiavo čia daugiausia
įužine praėjo darniai, susilaukė atsiprašau.
ateitininkų ideologijoje augę ir
^ u g svečių, turėjo ir gražaus
Česlovas Butkys brendę frontininkai. Vieni į
•jelno. Scr.iūnei Halinai Žitkiefrontą atėjo Dainavos takeliais,
nei vedant pajamų - išlaidy sąs
kiti Vokietijos stovyklų keliais,
kaitas, Gražina ir Jonas Stankū SAUGIAUSIA — PAPLŪDIMY o vyriausi šulai dar ten toli sa
Intes-esS Compoonded
D»Hy j n d Pa«3 Quarterl>
nai, kurių sode vyko gegužinė,
voje žemėje. Jie ir sudarė sto
Patruliuojamuose
Chicagos vyklautojų daugumą.
pokštelėjo ant stalo dar keliu
šimtų auką. Jie yra dosnūs lab paplūdimiuose per paskutinius
— Sveikas! Ar ir pats į fron
daros ir kultūros organizacijų rė 10 metų niekas nėra prigėręs. tininkus perėjai? — šypsojosi
mėjai. Kai visos televizijos sto Tik buvo prigėrusių t a r p tų, ku dar nuo Vokietijos laikų pažįs
tys grasino sekmadienyje, kada rie maudosi nesaugomose vie tama Marytė Petrulienė.
vyko gegužinė, būsiančiomis lie tose, kurie šoka į vandenį k u r
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608
— Dar ne. Nežinau, ar mane
tingomis audromis, tik lietuviai draudžiama t a i daryti.
Peter Kazanauskas, Pres.
Tel.: 847-7747
priimtų. Tik kaip svečias čia.
tomis žiniomis netikėjo. Negi
PRIIMA IR ATLEIDŽIA
BOUUSi
I«on.Tu«.rr
1.9-4
Thur.»-8
S a t . 9-1
Kaip reporteris, — aiškinausi ir
ims ir lietus ašaros tada, kai ne
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905
Chicagos apylinkėse esantieji daugiau panašių stovyklautojų
reikia tame lietuviškais kryžiais
matydamas.
Republic
Steel
fabrikai
pašau
papuoštame Beverly Shores kai
ne. Išprašyta diena buvo graži. kė į darbą 1,200 savo anksčiau
— Turime apie penkiasde
Gegužinės ruošos darbai prasi atleistų darbininkų, o Caterpi- šimt. Savaitgalyje bus dvigubai
dėjo anksti, iš toliau atvykus Sta- lar traktorių fabrikai sumaži daugiau, — spaudė ranką Lie
<ėnams, Jukeliams, Butkams. Sa na atlyginimą savo 21,000 ne- tuvių Fronto bičiulių c. v. pir Jllllllltll!UI!!(ll!UI!t!H!>li!lllllillllimil!llll!lilllH!HIIHIIUUHIUmHIHnilll!III!HH!±
lomėja Stakėnienė, veikli ir pa unijinių tarnautojų ir atleidžia mininkas Balys Raugas.
| PAŽINKIME MAŽĄJĄ LIETUVĄ
|
reiginga dukra iš Chicagos, nuo
(JOS «m METŲ ISTORIJĄ)
5
— Matysi, kaip smagios fron- £
ankstaus ryto pradėjo organizuoti
PASTATYS
Prof. dr. Povilo KvSnerio studija apie Mažąją Lietuvą; "Pietry- =
tininkų
stovyklos, — aiškino E
virtuvės darbus. Lietuvos duk
TRAUKINIO LINIJA
čių
Pabaltijo etninė praeitis", išleista {^oVie^4 Mokslo Akademijos. i~
terys dirbo, kepė pyragus, patar
Vertė A. Tenjsonas Gausiai iliustruota su keletą žemėlapių. Istoriko E
Iš federalinio iždo Chicaga
navo, laimėjimams, sunešė labai
Sauliaus Girniaus plati anglų kalba santrauka (Summary). 224 psl. kie- E
vertingų dovanų- Dalyvavo pir gaus apie 100 mil. dol. naujai žės mėnesį. Panaudojamos lė-! = tais viršeliais. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Išleido: Liet. Miškininkų E
pakelto traukinio sos, kurios anksčiau
mininkė Emilija Kielienė, suor- perstatyti
' § Sąjunga Išeiv. Kama su persiuntimu 510.90. III. gyv. primoka 50 centų E
i
•
_
_
anizavusi iš Chicagos svečiu.
liniją
miesto
centre.
Darbą
nu-1
matytos
greitkeliui
skersai
mie|
(taksų).
Užsakymus
siųsti:
"DRAUGAS",
4545
W.
Ord
St.,
Chlcago,
S
— Balfo skyriaus pirmininkė
matoma pradėti 1983 m. gegu- stą palei Cicero gatvę.
=
; 5 ni. 60629.
Ona Pulkaunikienė, kuri šiomis
—
j ^iiiiiiiiiuiiiiniiiifiiHiitiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifitiifiiiiiiiuiiiiiiitiii^
dienomis atšventė 84 metų gimJr
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
tadienį, visuomeninį darbą dir
2557 W.69th Street Tet 770-4363
LAND OF C R O S S E S
ba sumaniai, energingai Ji baigė |
drabužių vajų. Aukotojai suve- j
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A. | A. Agutei LabanauskieneiRaaūnienei-Valaitytei
Lietuvoje mirus, jos sesute A>rrA_NENTĄ PLICRIENĘ su
šeima gyvenančią Kanadoje, brolius JONĄ ir VIKTORĄ
VALAIČIUS su šeimomis gyvenančius Lietuvoje, nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
DĖDĖ JUOZAS ir DOMICĖLĖ VIZGIRDAI
ir PUSBROLIAI VYTAUTAS,
PETRAS
ir ROMUALDAS VIZGIRDAI su šeimomis

LAIŠKAI "DRAUGUI"

Lietuvos atsiminimai

A. + A.
VIKTORIJAI BALANDAITEI mirus,
nenuilstančiai velionę globojusiai ir prie sunkios ligonės,
mažinant jai skausmus, naktų naktis budėjusiai, Lietu
vos Dukterų draugijos, Cicero 30-tos seniūnijos seniūnei
sesei ČESEI BAČINSKIENEI nuoširdžią užuojautą reišLDD CENTRO

A. f A. ALBERTUI BUIKAI mirus,
jo žmonę Bronę, sūnų Jonę, dukrę Izoldą
ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučia ir kar
tu liūdi
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LIETUVIŲ
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x Kuo. Antanas SabaliausAldonos ir Anio Grinių šei-1 Kalb, Illinois. Studijas sėkmin,įkas, salezietis misionierius, da
moję š. m. birželio 5 dieną bu gai baigė 1961 metais, gaudami
bar gyvenąs Bostone, Mass., lie
vo atšvęsta didelė šventė. Jų diplomus Bochelors of Science
pos 31 d. švenčia kunigystės 50
sūnūs dvynukai Eduardas ir Ri- in Industry and Technology.
metų sukaktį. Kunigu įšventin
I čardas sėkmingai baigė De
Šalia studijų, kaip technikai,
tas 1932 m. Italijoje. J o su
j Kalb Ulinois universitete studi dirbo universiteto T. V. tarny
kakties minėjimas padėkos šv.
jas, įsigydami elektronikos in bos skyriuje,
remontuodami
Mišiomis bus rugpiūčio 15 d.
žinierių titulus, šių jaunuolių universiteto įvairius elektroni
Švc. M. Marijos Gimimo para
I pasiektais mokslo laimėjimais nius įrengimus, aparatus ir pan.
X šv. Kazimiero seserų vie
pijos
bažnyčioje,
Marąuette
j pasidžiaugti Grinių namuose Per atostogas aktyviai padėda
nuolijos 75-rių metų įsikūrimo
Parke, o paskui Lietuvių Tau
1 buvo susirinkę jų ir jų sūnų vo tėvui įvairiuose statybos dar
sukaktis minima liepos 31 d.
tiniuose namuose akademija ir
! artimesnieji draugai. Buvo pa- buose, kuriuose jis 33 metus
iškilmingomis šv. Mišiomis 2
pagerbimas. Sukakties minėji
, sivaišinta ir kartu pasidžiaugta intensyviai yra įsijungęs.
vai. p. p. vienuolyno koplyčioje
mu rūpinasi Jurbarkiečių sam
į rezultatais jaunuolių moksle.
ir specialia programa po šv. Mi
Jaunieji inžinieriai aktyviai
būris. Kun. A. Sabaliauskas at
Lemonto lietuvių bendruome
šių vienuolyne. Sukaktį pami
dalyvavo
taip pat ir sporte, ypač
vyks į Chicagą apie rugpiūčio
nei malonu matyti jaunųjų Gri
nėti atvyko daugelis seselių, gy
lauko tenise, š i sporto rūšis tė
9 d.
nių pasiektus mokslo laimėji
venančių ir dirbančių kitose vie
vo pastangų dėka, kuris lauko
mus, juo labiau, kad šie du jau
tovėse, net iš Nevvton, Pa., kur
X Lietuviai skautai, dalyvavę
tenise ir šiuo metu aktyviai
nuoliai buvo uolūs bendruome
turi mokyklą ir prieglaudą, šiuo "Laiškų Lietuviams" ekskursisportuoja — buvo pamėgta nuo
nės lituanistinės mokyklos auk
metu šv. Kazimiero seserys joje, iš Liurdo, Prancūzijos, at
jaunystės metų. č i a savo na
lėtiniai.
vienuolyne turi specialų pasi siuntė skautiškus sveikinimus
muose yra įrengta lauko teniso
Eduardas ir Ričardas Griniai,
ruošimą sukakčiai.
"Draugui" ir linkėjimus iš šios
aikštė, kur tėvas kartu su jau
1977 metais baigę su pagyri
maldininkų
lankomos
vietos.
Jie
X Kun.
Antanas švedas,
nuoliais praktikuodavosi lauko
mais aukštesniąją
mokyklą
MIC, Rosario marijonų vyrėsi I P a d a r ė t e n «* skautišką sueigą,
teniso sporte. Tokiu būdu šia
nysis, iš Argentinos buvo a t v y - Į V l s l sveikinimą pasirašė ir pa Pagerbiant Lietuvai palankų "Chicago Tribūne" atstovą Howard Tyner, rengėjai su svečiais Balzeko Liet. Kultū Lockporto, Illinois, įstojo į Ju- me sporte buvo pasiekta gan
kęs į Chicagą ir apsistojęs ma- i :
redakcijai ros muziejaus surengtame bankete. Iš kaires: Eileen R. Mackevich, Frank Zapolis, Howard Tyner ir jo žmona, sol. nior College Joliete, įsigydami tobulo lygio. Tai patyrę, Lock
1979 metais Pro Engineering
Nuotr. J. Tamulaičio
rijonų namuose. Jis čia pasitik sėkmės. Ekskursija jau grįžo A. Brazis, Aldona Braziene ir Stanley Balzekas, Jr.
porto ir Lemonto teniso klubai
Electronics
laipsnius.
Toliau
su
gražiais
įspūdžiais.
pakvietė jaunuosius Grinius bū
rino sveikatą, aplankė savo
studijos buvo tęsiamos North
ti jų instruktoriais, čia būsi
draugus ir pažįstamus, kitus
x Pabaltiečių jaunimo konern Illinois Universitete De
mieji inžinieriai pravesdavo tiek
marijonų
vienuolijos namus, j gresui, kuris vyks rugpiūčio 19pavienes, tiek grupines lauko
Pabuvęs apie porą savaičių, lie 22 d. Long Island, N. Y., pa
teniso pamokas. Be to, jaunųjų
rašinėlių, visi verti komisijos
Iždininkas Henrikas Laucius
LB GAGE PARKO
pos 29 d. išskrido j New Yor- skaitą skaitys estas Vello EderGrinių dėka lauko tenisas Jo
dėmesio
ir
įvertinimo.
Pirmo-;
susirinkimui
pateikė
apylinkės
APYLINKĖS
VEIKLA
ką, o iš ten skris į Providence, m a , vienas iš Europos skyriaus
!
liete universitete pasiekė tokio
šios
dvi
atiteko
Nidai
G'leveciždo
balansą
ir
išreiškė
pasitenR. L, k u r gyvena jo giminės ir pareigunų Amerikos Balse.
Šių metų kovo 14 d. Jaunimo kaitei ir Gyčiui Liūlevičiui. Dvi 1 kinimą padidėjusiu narių solilygio, kad jis buvo pakviestas
iš kur jis pats yra kilęs. Ten
x Kun. Antanas Nockūnas, į centre vyko visuotinis apylin- antrosios vietos — Vidai Da-! darumo mokesčiu,
dalyvauti
į
tarpvalstybines
kurį laiką pabuvęs, vyks į Ma- MIC, kunigystės 25-rių metų kės narių susirinkimas. Valdyrungtynes ir čia per dvejus me
miJonaitytei ir Julytei Narbuty- j Toliau ėjo valdybos narių pririanapolį, Thompson, Conn., įža
bos nariams malonu matyti, tei. Dvi trečiosios vietos — Li- i rinkimas. Savo kadencijas bajsukakties
proga
aplankė
savo
tus
iš eilės išsikovojo gana gar
dus darantiems naujokams ir
kad kas metai į visuotinį su- nai Modestaitei ir Gintarui Vos.', gė D. Valentinaitė, J. Borevigimines
Californijoje,
paskui
bingą
vietą.
mokytojams pravesti metines
buvo nuvykęs į Meksiką pasi-! sirinkimą susirenka didesnis Audrai Gydaitei viena ekstra čius i r Vyt. Jasinevičius. SusiJaunieji Griniai dalyvauja
rekolekcijas.
lavinti ispanų kalboje. Šią sa- Į skaičius narių, nors pagal apyrinkimo daugumos siūlymų mi
taip
pat ir kitose sporto šakose,
premija.
X Aras Iintakas, ITT studen vaitę jau grįžo iš Meksikos ir I linkės turimus sąrašus jų ganėtieji
sutiko
dar
vienai
kaden
ypač
žiemos sporte, būdami
tas, kuris buvo universiteto iš pradės vėl eiti savo pareigas St.; lėtų būti ir dar daugiau. Tai j Antroji grupė skirta Chicacijai pasilikti valdyboje, į valdažniausia vadovaujamuose or
siųstas į Prancūziją vieneriems Mary parapijoje Plano, UI., kur i vienintelė proga, kada valdybos gos aukštesniosios lituanistinės J d y f e ą
^
leidįmą
kooptuoti
ganuose.
metams studijuoti, grįžęs na jau daug metų parapijai vado- nariai gali turėti tiesioginį kon- mokyklos mokiniams
tema: j v i o l e t ą A t k i r i s o n
trumpų
Po
Besidžiaugiant jaunųjų inži
mo, aplankė "Draugą", kur dir vauja marijonai.
taktą su apylinkėj esančiais na- "Kodėl aš turiu padėti Lietu-' ^ ^
susirinkimas baigtas.
nierių
laimėjimais, negalima ne
ba jo motina Birutė Lintakienė
riais ir išgirsti jų pageidavimus, vai" arba "Draugystė". I š viso
paminėti jų tėvelių Aldonos ir
Nauja valdyba pareigom pa
X šv. Kazimiero vienuolijos
prie knygų meniško apipavida
.
_f. _ ,. , ,
papeikimus, o gal susilaukti pa gauta vienuolika rašinėlių, & U . . . 1.
Anio
Grinių pastangų, stengian
&
apie
200
seselių
liepos
29
d.
Šv.
linimo. Jis aplankė redaktorius
.
,
...
. siskirste: pirm. Danguole Va
gyrimo. Gausesnis narių atsi
tis
sukurti
savo prieaugliui
lentinaitė,
vicepirm.
kun.
Jonas
ir juos painformavo apie gyve Kazimiero lietuvių kapinėse tu lankymas
taip pat vertus
komisija
rado visus
ra
dėmesio.
Pirmoskatintų
valdybą šinėlius
šviesesnę ateitį. Tėvai savo šei
nimą Europoje ir savo įspū rėjo gedulingas šv. Mišias, ku dirbti ir ieškoti naujų užmojų; ji vieta jau antrą kartą atiten. Borevičius, vicepirm. kultūri-j
myninį gyvenimą sukūrė atvy
niams
reikalams
Vyt.
Jasinevi
džius, lankantis įvairiose Euro rias už mirusias seseles atlaikė bei būdų kuklios L. B. Gage, ka Vėjui Liūlevičiui,
antroji
kę į šį kraštą, čia gimė ir jų
pos tautose. Taip pat aplan- Į v >' sk - Vincentas Bnzgys, ir p n - ; P a r k o a p v l i n k ė s veiklą išlai- vieta — Rasai Tijūnėlytei ir čius, vicepirm. švietimui Juozas
vaikai: dukrelė Kristina ir dvy
Steponaitis,
sekretorė
Dalia
•
- " • • gyve-1 k y t i _
trečioji vieta — Tomui Stroliai.
kė ir spaustuves darbininkus.
nukai sūnūs. Nors būdami abu
Anysienė. iždininkas Henrikas
Susirinkimą atidarė pirminiuTrečioji grupė skirta Litua- Laucius.
kuriuos supažindino su Prancū nimus paaukojo Dievo ir žmo
dar gana jauni, bet. turėdami
parengimų
vadovė
zijos ir bendrai Europos gyve nių tarnybai, būdamos 'vienuo kė D. Valentinaitė. Sudarytas nisukos Pedagoginiam institu-1 Violeta Atkinson ir socialinių
gana įvairius gabumus, sugebė
lyne. Pamaldos buvo 75-rių me- prezidiumas ir pakviesta būvu- tuį tema: "Kaip rasai komu-'
nimu.
jo sėkmingai įsikurti ir išau
tų vienuolijos įsikūrimo sukak si Gage Parko apylinkės pirmi- į rastai persekioja lietuvius" ar- j reikalų vedėja Jadvyga Kolieginti bei išleisti į mokslus savo
nė.
Iki
šiol
jau
naujoji
valdy
x Vasariniai pensininkų svei ties proga.
ninkė Iz. Stončienė perskaityti j t a "j^ ^ skolingas Lietuvai".' :
prieauglį, toleruojant savo šei
ba
yra atlikusi eilę darbų. I
katos reikalai ir kultūrinė pro
X Veronika ir Jurgis Janu- praėjusių metų visuotinio na- : Gautas tik vienas rašii 5. R A - Įteiktas 1,000 dol. čekis Jau-i
moje garbingą lietuvišką kil
grama Sodybos pažmonyie šį
šalčiai,
"Paramos"
savininkai,
>
rių
susirinkimo
protokolą.
Po
I
šinėlis
labai
gerai
įvertintas
ir
mę ir kalbą. Netoli Lemonto
nimo
centrui.
LB
Gage
Parko
sekmadienį nuo 2 v. p. p. Už
praleidę
daugiau
kaip
mėnesį
j
to
buvo
pirmininkės
pranešiį
Vyteniui
Kumelaičiui
atiteko
įsigijo ūkį, ji sutvarkė, pasi
apylinkė pirmoji įrašyta garbės
kandis. Visi laukiami.
laiko Ormondo Beach, Ela., šio mas. Ji supažindino susirinku- į pirmoji vieta. Jo rašinėlis at narių lentoje. Manome, kad iri
statė gražius namus, prisodino
X Į Lituanistikos katedros mis dienomis grįžta į Chicagą. sius su 1981 m. apylinkės dar- į spausdintas "Pasaulio Lietuvy- daugiau apylinkių paseks mū
dekoratyvinių ir vaisinių me
Illinois universitete darbuotojų J. Janušaičio amžiaus ir žuraa-1 bais, jų buvo nemažai. Valdy- Į jc»
džių ir buvęs apleistas ūkis ta
sų pavyzdžiu ir prisidės prie šio
eiles įsijungė Baltimorėje gy iistinio darbo sukakčių minėji- i bos narių darbštumo dėka dar-!
po jaukiu lietuvišku centru. Čia
lietuviško židinio išlaikymo.
venąs buvęs JAV LB krašto mas bus rugpiūčio 7 d. Liet.• bai atlikti su pasisekimu. Su-1 , Pirmosios grupes rasineuai
vasaros metu ne viena lietuviš
Pravesti tarybos ir seimo rin
v 5
valdybos pirmininkas Juozas Tautiniuose namuose. J. Janu- į sirinkimas džiaugėsi pagyvėju-! l s s P a u s d i n t i . ' D r a u ^ °
^
ka organizacija randa sau vie
Gaila ir neseniai Washingtone šaitis šiuo metu yra Lietuvių i sia apylinkės veikla, ypač i§j u . j sk>-nuje " T r y n e s ZvaigzaU^j kimai. Apylinkėje balsavo 140
tos išvažiavimams ir maloniems
apsigyvenusi Nerija Linkevičiū- Žurnalistų sąjungos centro vai-i dintu švietimu. Tuo džiaugėsi I l r J a u V1S1 i11311**1 I magnetinę asmenų. Rinkimus pravedė ir
subuvimams. Čia išaugo ir su
sąžiningai tvarkė Vaclovas Taltė-Kasparienė. Jie rūpinsis Illi dybos pirmininkas, daug laiko į ne tik Lietuvių Bendruomenė, į J u o s t ^ » * • * " • h™
^ į ~ lat-Keipša, Andrius Povilaitis
brendo pianistė duktė Kristina
Ričardas Grinius
nois
universitete
Chicagoje skiriąs spaudos darbams ir žur-1 bet ir apylinkėje veikiančios lie-1
ir
jaunieji inžinieriai Eduardas
sios grupės premijuoti rašinė ir Vytautas Sinkus.
įsteigtos lituanistikos katedros I nalistų sąjungos
organizaci-, tuviškos mokslo institucijos,
ir
Ričardas ir čia susirinkę jų
liai greitu laiku bus rekorduoSuruoštas Baisiojo Birželio
informacijomis bei lėšų telki- Į niam susitvarkymui.
I kurios po ilgesnio laiko pajuto
draugai
palinkėjo
jami "Margučio" studijoje ir minėjimas su Marąuette Parko Parko apylinkėm Lietuvių Ben- artimieji
glaudesnį
suartėjimą
su
apy
mu.
jiems
likti
tauriais
lietuviais
ir
X Julija Oreskienė, gyvenandar vasarą išgirsime jaunuosius ir Brighton Parko apylinkėmis. I druomenės 30 metų sukakties
linkės
valdyba.
geros sėkmės jų pasirinktoje
Raimundas šilkaitis, So. i ti Lighthouse Point, Fla., buvo
laureatus.
Minėjimas gerai suorganizuotas minėjimas lapkričio 28 d.
Paskelbtame
antrame
rašinėprofesijoje.
JL BBend, Ind, jaunosios
kartos anksčiau atvykusi i Chicagą, o .
ir labai gerai praėjo. Talkinin- j Suminėta tik iki šiol svars,
r
hų konkurse apylinkėje veikianŽinoma,
būtų
gera,
jei
Gage
"Draugo" skaitytojas, pratęsė paskui nuvvko pas savo draugę v.
,. . .Zz
, ,,
cioms betuviškoms mokykloms Parko apylinkė būtų pajėgesnė kauta Brighton Parko apylinkei į tyti darbai, o visi žinom, kad
prenumeratą su 17 dol. auka. Į į Sudbury, Kanadoje. AplanVasario 16-tos proga susilauk- ir galėtų didesnėm sumom rem- įvykusioje Vidurio Vakarų apy- : dar atsiras visa daugybė ir kitų iiininiiiiiiiiiniiiiniiiiMiiini>!i^»iiNtnii
Labai ačiū.
Į kiusi dar savo draugus Michitą didelio mokinių dalyvavimo. Į ti šias lietuviškas švietimo in- į gardos gegužinėje. Dalyvauta\ darbų, kuriuos valdybai reikės
X P. Gustas, Sudbury, Ont.. j gano valstybėje, ji vėl atvyko
Pirmoji grupė skirta Dariaus i stitucijas, bet apylinkės mažas j suruoštoje miesto burmistrės • atlikti. Su viltimi, kad apylinKanada, grąžino laimėjimo bi- j į Chicagą. Apsistojo pas Janiir Girėno mokyklai. Temos: narių skaičius neleidžia mums; Marąuette Parko festivalyje.' kės nariai rems ir padės valdy iietus su 7 dol. auka. Labai i ną ir Vladą Juknevičius Mar"Lietuva, tėveliai ir aš" arba; sutelkti didesnių sumų. Valdy-1 Pramatyti ateities planai: da- bai jos darbuose, žiūrime į ateiačiū.
ąuette Parke. Anksčiau ji su
Korespon dentė
"Kur toliausia buvau nuo Chi- j D a iš krašto valdybos ir Lietu- lyvauti ruošiamose Lietuvių die- tįx šakių Apskr. Klubo pikni šeima yra gyvenusi Chicagoje, cagos". Iš viso gauta dešimt vių Fondo perdavė: Chicagos Į nose, Lithuanian Court Plaza.
kas įvyks š. m. rugpiūčio mėn. dėlto čia turi daug draugų ir
aukštesniajai mokyklai 1,800 : rugpiūčio 28 dieną. Tautos
pažįstamų, kuriuos turi aplandol., Dariaus ir Girėno mokyk-; šventės minėjimas rugsėjo me KOMEDIJA UNIVERSITETE
8 c. Vyčių salėje ir sodelyje,
pabaigoje
L 6 i o 8 svaitės
x
Danutė
ir
Viktoras
Bilailai 2.000 dol.. Lituanistikos Pe- i nesį. Spalio 2 dieną Jaunimo Chicagos universiteto dramos
2455 West 47 St. Chicago.^,-1 ^
^ori&l
šiai,
Chicago,
111.,
vertindami
dagoginiam institutui 1,750 dol. į centro kavinėje ruošiama va- teatras pasirenka daugiausia
sus kviečiame atsilankyti. Pra
X
Kompozitorius
Stasys
Gaiį
lietuviškos
spaudos
reikšmę
iš
ir Lietuvių kalbos nemokan- karienė Lituanistinei katedrai klasikinius, pasaulinio
džia 1 vai. šokiams gros Ewal
eivi
garso
kaičius,
Willowdale.
Toronto,
į
30je.
pratęsė
"Draugo"
pretiems (suaugusiems kursai) 100 I paremti. Planuojamas bendras veikalus. Dabar jo padaliny,
do KnoL orkestras.
<a*
Kanada, pakeisdamas adresą, I numeratą su 20 dol. auka D, dol. Iš viso 5,650 dol.
i su Marąuette Parko ir Brighton vadinamame Court Theatre, sta
X Už a. a. moz- Kazio Ste atsiuntė 15 dol. už laimėjimų i i r v - BilaiŠius skelbiame gartoma E. Labiche komedija. "Ita
po naviaau.*. siela, minint jo bilietus ir grąžino šakneles. La- j *•• prenumeratoriais, o už pa
liškoji šiaudinė skrybėlė'*, kuri
mirties 6 metų sukaktį, šv. Mi
r amą tariame nuoširdų ačiū.
bai ačiū.
pirmą kartą buvo suvaidinta ka XX amžiau* madona (paveikai»* x
šios bus atnašaujamos T. Jėzui
x Dr, Feliksas Zubinas, Westrališkame teatre Paryžiuje 1861 apdovanota* aukičiauaia premijf
tų koplyčioje sekmadieni, rug
X Antanina Kaušienė ir Pet
chester, UI., prie prenumeratos
metais.
t a r p t a u t i n i a m e madonų meno faatipiūčio 1 d., 11:15 vai. ryto. Šei ras Kaušas. Metropolio restora
pridėjo ir 10 dol. auką. Vladas
valyje Ix>« Angeiea, Qa, ir Grand
ma prašo visus prisiminti ve no savininkai iš Chicagos, suti
MARATONO BfcGiMAS
National A ^ a r d Amerikoa dailinki
Knistautas, Cleveland, Ohio —
lionį savo maldose.
(pr.) ko vaišinti svečius savo gamin
7 dol. Labai ačiū.
Chicagoje rugsėjo 26 d. bus kų profesinėje sąjungoje New Yor
tu maistu iš savo meniu sol.
ke Tai puošni dail. POVILO PUZIX CHlCAf.OS LIETUVIU
maratono bėgimo rungtynės. NO monografija, kuri y r a didelio
Algirdo Brazio koncerte, ku
X Petras Indrelka, Pacifica,
2L*VAUTOJtT
.HEDMOTOJU
Bus bėgama nuo Civic center formato ir talpina 28 •palvotaa raris įvyks š. m. rugpiūčio 7 d. Cal., mūsų nuoširdus bendraKLUBAS rengia pikniką, kuris
paežere iki Lincoln parko, nu produkcijaa. K a r t u ir XX amUaua
Union pier. Mi chi gan.
(pr.)idarbis ir rėmėjas, atsiuntė 13
Madona Kama su persiuntimu 27 d^'
įvyks rugpiūčio mėn. 1 dieną,
bėgant 26.2 mylias.
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis
dol.
auką
dienraščio
paramai.
sekmadienį, fiaulių namuose.
x S t Cmšutr Memorialą, Inc..
progomis
įteikti bet kam: svetimtau
šOKą- KONKURSAS
Labai ačiū.
2417 W. 43 gatve Grot Evaldo J 3914 W. 111 S t f 1 blok** nuo
iiui ar lieturiui.
Grant Parke, Chicasroje, lie
x P. Venskus, Sudbury, Ont.,
Knol orkestras. B^n gaiti. karš- ftv Kazimiero kapinių; teief.
Gaunama DRAUGE. 4M3 W S3r4
pos 24 d., šeštadienį, nuo 9 v. r.
ti
užkandžiai I r laimėjimai. 23S-OS5. seriausU lietuvių pa- Kanada, grąžindamas laimėjibus šokių ir orkestrg konkur SC, Chicago, IL IIiinoįaua g-nractof*:
Veiks baras. Visuomet kvie minklų bendrovė ir dirbtuve. Di-; mų bilietus, atsiuntė ir 10 dol.
sas, kuris baigsis koncertu 4:30 prideda $1.50 valstijoa mokeacio
čiama piknike dalyvauti.
džiausiąs pasirinkimas Nelso , auką. Labai dėkojame už saBaltimorfes Balfo darbuotojų paruostos lėles laukia festivalio
Kfajbo >Twiyb*
v.
v.
Nuotr.
U
B
O
Surdoko
ir Dūlys savininkai. <sk.). j vos spaudos rėmimą.
niniiiHHiiiiti
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