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BIZNIS SU RUSAIS
VYKSTA TOLIAU
Sovietai perka dujų linijai traktorių

(TęainyB)
Washingtonas. — Šią savaitę Vokietiją ir joje esančias linijas.
kariams katalikams pamaldas, tei
buvo
paskelbta, kad Sovietų Są Projekto specialistai mano, kad
kia
sakramentus,
lanko
ligonius,
Atsaikiau: grotos būna ne tik
junga
sutiko pratęsti javų pirki Amerikos bendrovės, ypač žemės
laidoja
mirusius.
Kipas
buvo
ka
kalėjimuose, bet ir sandėliuose.
mo
sutartį
su Amerika. Per atei kasimo ir statybos įmonės galėtų
Per visą savo vienuolinį gyveni pelionas karininko laipsnyje, bet
nančius metus sovietai galės pirk uždirbti iš šio linijos apie bilijo
mą niekada nesu girdėjęs, kad kur jokio karo mokslo jis nėra ėjęs.
ti Amerikoje 6 —8 mil. tonų kvie ną dolerių. Mašinų pardavimą
Štai
svarbiausios
jo
gyvenimo
da
nors vienuolyne būtų karceris.
čių
ir kukurūzų, o vėliau bus ban leido jau prezidento Carterio vy
tos.
Gimė
1884.
XI.
4.
Būdamas
Ir kam gi jis reikalingas? Kas ne
doma
sudaryti naują penkerių riausybė, davusi
eksportavimo
18
su
puse
metų,
baigė
gim
nori būti vienuoliu, tas gali visa
metų
sutartį.
Sakoma,
kad
sovie
leidimus,
nes
parduodamos
maši
da išeiti. Jeigu man netikite, pa naziją ir 1903 m. pavasarį IV. 23
tai
reikalauja
garantijos,
kad
nos
nėra
laikomos
"aukštos
tech
klauskite Juozą Stankaitį arba Ka įstojo į jėzuitų naujokyną. Po
Amerikos vyriausybė sutarties lai nologijos" prekėmis ir todėl ne
zį Urboną (žinoma Lietuvos ateis dviejų metų (1905 — 1908 m.)
kysis, nežiūrint Maskvos politikos varžomos. Tos pačios nuomonės
tai, anksčiau buvę vienuolyno no Į studijavo filosofiją, 1908 m. išžingsnių, ir nenutrauks javų tie larkoii ir dabartinė vyriausybė.
vicijate — red. pastaba) — tegu Į vyko i Indijos misijas, ten Bomkimo,
kaip nutraukė po sovietų
jie parodo, kur Pagryžuvyje ar Vėjuje buvo gimnazijos mokytožygio
Afganistane.
ju. 1912 m. grįžęs, studijavo teo
Kaune buvo tie karceriai.
Sovietų spauda
Nežiūrint šaltų santykių, biz
"Vagos" atstovas užsispyrusiai logijos mokslus, 1915 metų pra
nis tarp Amerikos ir Sovietų Są
apie Lenki ją
tvirtino, esą Kipas ir Biogneris džioje buvo pašvęstas kunigu ir
jungos
vyksta
toliau.
Trečiadie
vasario
12
d.
mobilizuotas
ir
pa
buvę Kaizerinės Vokietijos kari
Maskva. — Sovietų spauda ir
.^MEgšL, "įį&įfcšL
,. ' į.
nį Chicagos bankas First Chininkai, o Kipas dar ir nacių agen skirtas karių kapelionu. Karui
televizija
sustiprino puolimus
cago pripažino, kad Sovietų Są
pasibaigus, dar tęsė teologijos
tas.
mm
prieš
Lenkijos
darbininkų "So
studijas, po to kurį laiką dirbo Daugelis JAV spaudos agentūrų, pranešdamos apie sovietų karo laivyno manevrus Baltijos jūroje, paskelbė, kad junga gauna 25 mil. dol. paskolą
Kas yra karininkas? "Bendrinės Esene, o 1923 m. liepos 20 dieną
lidarumą".
"Pravda"
rašo, kad
desantiniai daliniai išsikėlė "nedideliame Lietuvos uoste". Tas uostas — Baltisk, ank.'.fiau žinomas Piliau. pirkti vamzdžių linijos statybos
lietuvių kalbos žodyne" randa- atvažiavo į Lietuvą. Taigi kada sovietų
socializmo
priešai
Lenkijoje
to
Pirmą kartą į Baltijos jūrą atplaukė sovietų lėktuvnešis "Kiev". Pratimuose dalyvauja ir desantinis "Ivan Ragov". mašinas iš Caterpillar Tractor
me tokią aptarti: 1) armijos ar.
,
, , 0 0 , Nuotraukoje — sovietų desantinis laivas Baltijos jūros manevruose.
Co. Prezidento Reagano vyriau liau siekia pakirsti vyriausybę,
, .
j
. . .
i Jis galėjo eiti karo mokslus ?(J be
laivyno vadovaujančio personalo ii °
, , , ,
. .. ,
sybė praėjusią savaitę šią pasko demagogija, šantažu, provoka
narys. 2) karo žmogus, karys". karo mokslo koks gi jis karinin
lą patvirtino. Sovietai numato cijomis ir grasiriimais siekia po
Susirgo
Lenkijos
Tokiems reikia išeiti karo mo kas?
pirkti 100 vamzdžių linijos ma litinės galios. Pavojingos de
Biogneris neturėjo karininko
kyklą ar ką nors į ją panašaus.
šinų už 40 milijonų dolerių. monstracijos, agitavimas ir sa
:
partijos vadas
le vadovauja kariniams dali- laipsnio.
.. , . Gimęs
. , ,.,, 1893 m., gimnaPernai sovietai buvo išsiderėję iš botažas bando sugriauti politi
Varšuva. — Penktadienį Len Caterpillar dar daugiau trakto nį ir ekonominį Lenkijos gyve
• .
, .
-v. r> v- i ziia baigė 19i3 m. pavasari m
įstojo į jėzuitų naujokyną.
J
kijoje daugelyje vietovių strei rių. Jie bus naudojami naujos na nimą.
kuo buvo?
karių
kape \ tuoj
niams,
veda Jis
juosbuvo
i muši.
O Kipas
*
Karui
prasidėjus,
buvo
mobili
kavo apie milijonas darbininkų.
lionas. Gydytojams ir kapelio-1
Lenkijos žinių agentūra irgi
zuotas
ir
su
kitais
klierikais
dirbo
Vyriausybė paskelbė, kad ši tūralių dujų linijos statybai. Iš šios
nams duodami kariški laipsniai!
kaltino
profesines sąjungas aro
linijos
darbų
uždarbių
tikisi
ne
tokie streikai gresia valstybės
(karininko, majoro, pulkininko),! sanitaru 72-oje karo lauko ligoni
gantišku
elgesiu, diktatūros ga
tik
Amerikos,
bet
ir
Vakarų
Eu
• . .
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Klaipėdos bažnyčios istorija puosus bažnyčią, įrengus vargo- .
bet tik laipsniai, be karininko tei- jnėje. Po karo baigė naujokyną,
.,.
.
..
.,
,
.
.
ekonominiams
pagrindams.
Vien
. . ,. .
,
— ropos biznieriai, ši dujų linija pra lių siekimu.
filosofiją ir teologiją ir rado atgarsį olandų spaudoje. nus, tikintieji nesusilaukė naujos
sių ir pareigų; kariniams daliniam į studijavo
, v' v.
** .- .
T- »i i penktadienio akmens anglies sidės vakariniame Sibire, netoli
19
Olandų
laikraštis
"Het
Parool"
bažnyčios pašventinimo. Is Mas _ . . . .
. . .
® _,
uems vadovauti
neleidžiama,! ^ « • atvažiavo i Lietuvą. Taiprodukcijos netekimas atnešė Urengoi. E čia ji eis 4,500 kilo
Iraniečiai puolė
K a r o m 0 K S 1 ne
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ari
atspausdino^
ilgą
straipsnį,
kuria
kvos
buvo
gautas
griežtas
įsaky
nes tam jie neturi reikiamo moks į &
° *° i ° * ~
kraštui
16
mil.
dol.
nuostolių.
metrų
ir
susijungs
su
dviem
Uk
me aprašomos drąsios ir ryžtin mas neduoti katalikam jų pačių
io. Gydytojai gydo sergančius j r j ™o laipsnio neturėjo,
savo atstovybę
"Solidarumas" grasina visuo rainos dujų linijom, po to ji eis į
gos Klaipėdos katalikų pastan pastatytos bažnyčios. Maža to.
sužeistuosius, o kapelionai laiko i
(Bus daugiau)
Hashingtonas. — Nors Ira
gos susigrąžinti ateistinės valdžios Tuometiniam Klaipėdos klebonui tiniu streiku paskutinę rugpiū- Vakarų Europą, pasieks Vakarų
nas Washingtone savo ambasaatimtą bažnyčią, dabar paverstą kun. Liudui Poviloniui ir vikarui čio mėnesio savaitę, jei vyriau
sybė
neparūpins
daugiau
mais
I
dos neturi, jis turi sekciją Alžifilharmonijos sale. Bažnyčios pa kunigui Bumeikiui bei trim pa
Kun.
Pedro
Arrupe
to
produktų
ir
kitų
vartotojų
!
ro pasiuntinybėje. J ą penktastatas Rumšiškių gatvėje, rašo sauliečiam buvo iškelta baudžia
prekių.
Valdžia
tvirtina,
kad
j
dienį
puolė iraniečiai, įsibrovė į
olandų laikraštis, dabar atrodo moji byla už tariamą statybos me
serga
ligoninėje
' Alžiro ambasadą ir ją laikė 45
suluošintas, tartum jam būtų nu džiagų vogimą. Nuosprendžiai reikia baigti demonstracijas,
Roma. — Jėzuitų ordino vy min. Vienas iranietis diploma
kirsta galva. Pačių tikinčiųjų lė- buvo žiaurūs: laisvės atėmimas streikus ir kietai padirbėti, tik
I šomis ir rankomis pastatytoji baž nuo trijų iki aštuonerių metu. tada gali būti vilčių išeiti iš riausias — kun. Pedro Arrupe tas peršovė užpuoliką, policija
susirgo ir paguldytas Romos li suėmė 27 asmenis, du paguldė
į nyčia išniekinta: buvo pašalinta Klaipėdiečiai mėgino protestuoti, ekonominių sunkumų.
Sovietų karo laivyno manev goninėn. Jis, grįžęs lėktuvu iš į ligoninę. Užpuolikai degino
Varšuva. — Naujas Lenkijos;socialinių konfliktų atveju, — jis j Marijos Taikos Karalienės statu- bet buvo milicijos numalšinti.
ajatolos Khomeinio portretus,
katalikų Bažnyčios primas arki- i imsis tarpininkavimo misijos, n e s | l a ) sudaužytas mozaikinis Kristus, Šimto septyniasdešimt tūkstan rai Baltijos jūroje prasidėjo de Bangkoko, Tailandijos, po 11
vyskupas Glemp Varšuvoje pir-įjo uždavinys yra tarnauti žmogui, j sugriauti altoriai. Olandų laikraš čių gyventoju Klaipėdos miestas santiniais išsikėlimais Rytprū valandų kelionės, pasijuto ne susirėmė su jo rėmėjais gatvėje.
mą kartą priėmė nepriklausomos i §is uždavinys nuosekliai rišasi su j ti s primena, kad Klaipėdos kata- ir šiandien neturi savo bažny siuose, į šiaurę nuo Lenkijos sveikas. Vatikano radijas pa- j Amerikiečiai" stebėtojai šaukė:
profesinės sąjungos "Solidarumo" Bažnyčios misija — skelbti tai- į likai ir prie jų prisidėję kiti lietu- čios. Visos benamės Klaipėdos pa sienos. Stebėtojai mano, kad skelbė, kad smegenyse atsirado j "Važiuokite namo!"
delegaciją. Arkivyskupas ir prof-įką ir ugdyti žmonių tarpusavio : viai tikintieji, jau kelis kartus krei rapijos pastangos, rašo olandų manevrai siekia įbauginti len kraujo krešulys ir jo kūno de
sąjungos atstovai pabrėžė reika- I santarvę.
Į pėsi į sovietų komunistų partijos laikraštis, gauti pagalbos iš aukš kus.
šinioji pusė dalinai paralyžuota.
Iranas reikalauja
Lenkijos
komunistų
partija
Kaip
žinoma,
kun.
Arrupe
čiausiųjų
valdžios
institucijų
liko
lą, kad ateityje būtų tęsiami pa- Lenkijos valstybės vadovai ofi- Į generalinį sekretorių, prašydami,
Išduoti pabėgėlius
stovūs kontaktai tarp Lenkijos cialiu raštu pasveikino naująjį j kad bažnyčia jiem būtų sugrąžin- tuščios. Valdžios organai lieka paskelbė, kad partijos vadas pernai pasisiūlė dėl savo am
Teheranas. — Žymus Irano
Bažnyčios vadovybės ir "Solidaru Gniezno ir Varšuvos arkivysku ta. Paskutinę peticiją partijos va kurti bet kokiem prašymam grą Kania serga ir atšaukė visus žiaus, — 73 metų, — pasitrauk
mo". Arkivyskupas Glemp tuoj pą ir Lenkijos katalikų Bažny dui pasirašė net apie 150 tūks žinti Marijos Taikos Karalienės įsipareigojimus. Manoma, kad ti, tačiau popiežius Jonas Pau- dvasinis vadas, ajatola Meshkipo savo paskyrimo taip pat pasi čios primą Josef Glemp. Sveiki tančių lietuvių tikinčiųjų, kurie, bažnyčią.
dėl jo ligos buvo atidėtas par lhis II-sis prikalbino jį pasilik-! n i įspėjo Prancūziją, kad gali
matė su Lenkijos ministru pirmi nimo raštą pasirašė Lenkijos jung tačiau, nesusilaukė jokio atsaky
tijos centro komiteto suvažia tL Ligoninės Salvator Mundi ( būti užimta jos ambasada, jei
paskelbė, kad kun. j nebus sugrąžintas buvęs Irano
ninku Jaruzelski.
tinės darbininkų partijos pirma mo iš ateistinės valdžios. Olandų
vimas, turėjęs įvykti praėjusį gydytojai
Amnestijos
veikla
"Solidarumo vadams arkivys sis sekretorius Kania, valstybės ta laikraštis aprašo, kaip 1956-tais
šeštadienį.
Arrupes būklė yra rimta, ta prezidentas Bani Sadras. Irano
Žmogaus teisių gynyba ir poli
kupas Glemp pažymėjo, kad Baž rybos pirmininkas Jablonskį ir metais Krušciovo vadinamo atovyriausybė formaliai pareikala
čiau pastovi
Nobelio premija
nyčia niekada nesikiš į šios or ministras pirmininkas Jaruzelski. lydžio metu Lietuvos valdžia iš tinių belaisvių likimu besirūpi
vo Prancūzijos išduoti pabėgusį
Solidarios lėktuvu Bani Sadrą ir liaudies kovotojų
ganizacijos vidaus reikalus. Baž Lenkijos valstybes vadovai svei davė bažnyčios statybai leidimą. nanti tarptautinė Amnestijos or
Lech
Walesai?
nyčiai rūpi suteikti šio sąjūdžio kinimo rašte, tarp kita ko, reiškia Tai buvo tikrai nepaprastas įvy ganizacija dabar jau turi apie
grupės vadą Rajavi. Prancūzų
kontroles sąjungos
nariam kaip galint geresnį religi viltį, kad naujasis Lenkijos Baž kis sovietų . valdomame krašte. du šimtus penkiasdešimt tūkstan
Kai kurios Pietų Amerikos pro
užsienio reikalų ministeris CheP&ryžlas.
Amerikos aero
čių
narių
ir
rėmėjų,
kurie
yra
fesinės
sąjungos
pasiūlė
šių
metų
Buvo
oficialiai
aprobuotas
staty
ysson pareiškė per valstybinę
nj ir dvasinį aptarnavimą. Sio są-j nyčios primas toliau seks savo
dromų
kontrolierių
streikas
su
pasiskirstę
grupėmis
120
pa
Nobelio Taikos premiją paskirti
jūdžio nariais Bažnyčia rūpinasi garbingojo pirmatako — velio- bos planas, gauta statybos medžią
televiziją, kad Irane gyvenu
kėlė užuojautos jausmus Euro
siems prancūzams pranešta, kad
taip, kaip ji rūpinasi kiekvienu nio kardinolo Stepono Višinskio gų paskyra, tikinčiųjų buvo suau saulio kraštų. Kiekvienai grupei lenkų nepriklausomos profesinės
pos
kontrolierių
sąjungose.
žmogumi. Bažnyčia — pareiškė pėdomis,
jie galės išvažiuoti pirmadienį
rūpindamasis ugdyti kota trijų milijonų rublių suma pagal taisyklę yra pavesta rūpin sąjungos pirmininkui Lech WaTarptautinė kontrolierių federa
vyskupas Glemp — yra pasiren tautos vienybę ir skatindamas tau i Prasidėjo tikra to žodžio prasme tis bent trimis politiniais ar są iesai. Pasiūlymą parėmė Pietų
ir trečiadienį. Namo žada grįž
cija
Londone
paskelbė,
kad
visaliaudinė
statybos
talka.
žinės
belaisviais:
vienu
iš
komu
Amerikos
krikščionių
darbininkų
gusi ginti "Solidarumo" narius tą tarnauti tėvynei. Rašte toliau
ti 116 prancūzų piliečių. Kai
kiekvienu atveju, kai jų žmogiš pažymima, kad Lenkijos liaudies Klaipėdiečiai subruzdo net nakti nistų valdomų Rytų Europos konfederacija ir praėjusiu, metų Europos aerodromuose bus boi kurie jų padėjo iraniečiams sta
kosios teisės bus pažeidžiamos.
respublikos vyriausybė didžiai mis savo naują bažnyčią statyti. kraštų, vienu iš Vakarų pasau Nobelio Taikos premijos laurea kotuojami JAV bendrovių kelei tyti naują branduolinę elektros
Mišių metu kalbėdamas Gniez vertina ir ateityje vertins katali Bet užbaigus statybos darbus, iš- lio ir vienu iš vadinamojo Tre tas Perez Esquivel, vadovaujan viniai i r transporto (lėktuvai. jėgainę.
no tikintiesiems, arkivyskupas pa- ku Bažnyčios ir jos primo pastančiojo pasaulio. Nuo savo įsistei- tis Taikos ir Teisingumo tarny Boikotas, suvėlavimai jau pra
Libane prie dviejų prancūzų
gimo lygiai prieš dvidešimt me bai Pietų Amerikoje. Pasiūlymą sidėjo Prancūzijoje. Italijoje, bankų sprogo bombos. Tehera
žymėjo, kad jo dviejų pirmtakų I gas puoselėjant tas didžiąsias verLenkijos katalikų tų. Amnestijos organizacija, pagal iškėlusios organizacijos pažymi, Norvegijoje, Švedijoje ir Suomi ne valdžios priešai bandė su
— kardinolų Hlond ir Višinskio tybes, kurios tarnauja vidinei tai- į Naujasis
dvasinis palikimas jam bus ke- kai ir tėvynės gerovei. Šios pastan , Bažnyčios primas arkivyskupas jos pačios surinktus duomenis, jog šiuolaikiniame blaškomame joje. I Ameriką skrenda lėktu- sprogdinti geležinkelio stotį.
^ &
liarodžiu vykdant popiežiaus jam gos vienybės labui Lenkijai yra | Josef Glemp šiuo metu yra Ro- veiksmingai padėjo apie dvide pasaulyje, solidarumas yra vie vai išleidžiami vėliau. Kėlei- I r a n e ^ b u y o ^
rtria^i
pavestą misiją. Arkivyskupas taip reikalingos ypač dabartiniais lai- moję. Romos aerodrome arkivys- šimčiai tūkstančių politinių ir nintelė vertybė, jungianti viso viams sakoma, kad Amerikos „.
ri911Q1|W-1
ausybės priešai.
aerodromai
—
nesaugūs.
kais.
Taip
pat
ir
Lenkijos
darbo
kūpą
Glemp
pasitiko
Varšuvos
pat pažymėjo, jog jis pirmoje ei
sąžinės belaisvių. Organizacija pasaulio darbininkus kovoje už
Kontrolierių profesinių sąjun
lėje jaučiasi esąs sielų ganytojas, žmonės labai pa'ankiai sutiko ži- j vyskupas pagelbininkas Kraszews- rūpinasi ir kai kurių Sovietų Są išsilaisvinimą iš socialinio ir po
KALENDORIUS
gų
vadai tvirtina, kad ameri
nors, atsižvelgiant į dabartinę nią apie vyskupo Glemp pasky- ki, keli Vatikano prelatai ir du jungoje kalinamų lietuvių belais litinio neteisingumo ir iš ekono
kiečiams kontrolieriams reikia
Rugpiūčio 10 d.: Laurynas,
krašto
padėtį,
neišvengiamai i rimą I,enkijos Bažnyčios Primų. .Lenkijos ambasados Romoje ir vy vių likimu.
minės nelygybės.
padėti,
juos
paremti.
Asterija.
Tautenis, (Laima.
jam teks susidurti ir su politinė- Arkivyskupas Glemp, pažymėjo riausybinės delegacijos, palaikan
Rugpiūčio 11 d.: Tiburtas,
mis problemomis ir jomis rūpin- nepriklausomos profesinės sąjun- čios nuolatinius ryšius su Apaš
— Bolivijoje naujai sudaryta
Po ilgų varžybų Du Pont
— JAV nauju ambasadorium į Klara. Purvinas, Porutė.
tis. Tačiau, pažymėjo arkivysku- gos Solidarumas" atstovas, yra talų Sostu nariai. Arkivyskupas karinė chunta atsisakė pasitrauk chemikalų bendrovė nupirko nafpas. Bažnyčia, tik pilnai atlikusi j atviras ir patyręs žmogus, pasižy- Glemp numato pasilikti Italijoje ti. Darbininkų sa;ungos paskelbė'tos bendrovę Conoco, įsigydama Pakistane bus Robald Siers, vai-1 S a u ] e t e k a 5.5 j leid5iasi 8:00.
savo evangelinę misiją, gali rū-jmintis kantrybe ir sugebėjimu apie dvi savaites. Savo ganytoji- generalini streiką, tačiau nežinia, j už 7.4 bil. dol. 55 nuošimčius stybės departamento tyrimų ir,
ORAS
pintis ir socialiniais reikalais. [ dialoguoti. Darbo žmonės yra pa- nes pareigas Gniezno arkivysku- ar jis pavyko, nes ketvirtadie-! Conoco akcijų. Sią naftos ir ak žvalgybos skyriaus vedėjas. Jis;
Nepastovus debesuotumas,
Varšuvoje, pirmame susitikime įtenkinti Šventojo Tėvo parinkta pijoje jis oficialiai perims rugsė- nis buvo Bolivijos nepriklausomy mens anglių korporaciją bandė pakeis Arthur Hummel, kuris
su spaudos atstovais, primas pa asmenybė vadovauti krašto Baž-[jo 13 dieną, o Varšuvos arkivys- bės šventė, valstybės 157-toji su nupirkti Seagram Co. ir Mobil paskirtas ambasadoriumi Kini-, gali lyti, temperatūra dieną 751..
joje.
i naktį 60 1.
žymėjo, kad jeigu kiltų reikalas
Corp.
nyčiai.
į pijoje rugsėjo 24 djeną.
kaktis.
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DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 10 d.

oetaitnė

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE

jo. Nors pats, būdamas suval
I VAIČIULAIČIŲ
kietis ir vėliau studijų Pran
NAMUS A T S I S U K U S
universitetuose
Birželio 23 dieną, kai mudu cūzijos
poveikyje
prancūziškos
kul
su žmona džiaugėmės anks
tūros
žmogus
ir
sakramen
tyvosios vasaros grožiu "Gin
taro" vasarvietėje, Union Pier, tams "vynininkas", visgi ge
Michigane, 75 metų amžiaus rai pažįsta ir aukštaičių
sulaukė gražiam sostinės tradicijas bei norus. Toks yra
Washingtono
priemiestyje Antanas Vaičiulaitis.
REDAGUOJA JAV LB S O C I A L I N I U
Šiemet Šv. Onos dieną, sek
Bethesdoje gyvenantis mūsų li
madienį,
liepos 26 į Vaičiulai
teratūros klasikas, rašytojas,
REIKALU TARYBOS
čių
namus
ir sodą sugūžėjo gal
poetas, kritikas ir vertėjas
Antanas Vaičiulaitis. Arti netoli šimto svečių, daugiausia
REDAKCINIS KOLEKTYVAS
miau pažinau jį nuo to laiko, lietuvių, nors buvo ir amerikie
Medžiagą siųsti: J . Šoliūnui
kai 1978 m. rudenį persikėliau į čių. Tai vyko neeilinė giminės
4545 W. 6 3 Str., Chicago, 111., 60629
šventė, nes tą dieną buvo pa
sostinę.
krikštytas pirmasis Joanos ir
Kada tik Antaną Vaičiulaitį Antano Vaičiulaičių vaikaitis
susitinku, visada pavydžiu jo Justinas Antanas, jų dukros
fizinės ir dvasinės jaunystės A l d o n o s ir
Danieliaus
(šokius su žmona išsuka iki DeBold'u sūnus.
galo), jo suvalkietiškos ištver
J O N A S MIŠKINIS
Kai mudu su žmona atvy
mės ir reto darbštumo. O kokia
kom,
nuošali, žalia Chanutte
Būdinga dabarties pasaulio metinis prieaugis čia mažesnis giedra spindi jo akyse ir lūpo
gatvė,
kurioje yra Vaičiulaičių
socialinė problema — svarbus nei 1.5%. Japonijoje vidutinis se. Pavyzdžiui ir mūsų įstai
namai,
buvo pilna automobilių
gyventojų gausėjimas, intensy metinis gyventojų prieaugis goje, kur darbas skubus ir
su
lietuviškais
Vyčiais.
vi urbanizacija. Pasaulio kiek didesnis nei 1%.
įtemptas, Vaičiulaičiui pasiro
Originaliais dailininkų pa
gyventojų didėjimo tempas
Aplamai visas Azijos žemy džius, visi nušvinta ir pra
pastoviai auga, tačiau nuolat nas duoda daugiau kaip pusę linksmėja. Kiekvieną jis moka veikslais ir knygų lentynomis
mažėja gyventojų padvigubė pasaulio gyventojų prieaugio. užkalbinti, kokią nors naują, išpuoštoje rezidencijoje pasiti
ko visada besišypsą Joana ir
jimo periodas. Statistiniai Kasmet gyventojų skaičius įdomią temą atskleisti.
Antanas Vaičiulaičiai, jų duk
duomenys rodo, kad pasta kyla. Statistikos įstaigos spėja,
Prieš penkerius metus pasi terys Danutė ir Joana, taip pat
raisiais metais pasaulyje kad ateityje, dėl gimimų ribo traukęs į pensiją, Antanas Vai
gyventojų maždaug prisideda jimo, gyventojų augimo tempas čiulaitis po kelis kartus per mė ir kelių savaičių amžiaus Jus
64 milijonai žmonių. Tai pats turėtų sumažėti. Apie 2000 m. nesį y r a pakviečiamas į tino Antano mama Aldona su
didžiausias metinis gyventojų metinis gyventojų padidėji buvusią darbovietę. Visada savo vyru. O svečių svetelių vi
prieaugis ilgalaikėje pasaulio mas turėtų būti ne didesnis, o ateina naujausiomis kny sur pilna, kaip būdavo Lie
istorijoje. Pasauly kasdien gal ir mažesnis kaip 2%. Taigi gomis ir žurnalais apsišar tuvos dvare. Po plačiašake eg
gimsta apie 335 tūkstančiai Azijos žemyne gyventojų vavęs, nes, šalia gimtosios lie le s u s i m e t ę s j a u n i m a s :
žmonių; miršta apie 148 tūks prieaugis bus gana didelis ir tuvių kalbos, jis gerai moka ir Vaičiulaityčių draugės ir drau
tančiai. Kiekvieną sekundę daugiausia nuo jo priklausys anglų bei prancūzų, o gal ir gai. Toliau, prie kito stalo, Kri
pasaulis pagausėja daugiau viso pasaulio gyventojų skai daugiau svetimų kalbų. Pri vickai, Laučkai, iš Floridos
atvykusi a.a. prof. A. Salio žmo
kaip 2 žmonėmis.
sėdęs prie rašomosios mašinė na S. Salienė, kurios namuose
čiaus kitimas.
Žemės rutulio tautos ir valsty
Taip pat gyventojų skaičius lės valdžios įstaigoje, jis per ke
bės labai nevienodos dydžiu, sparčiai didėja Afrikos žemy lias darbo valandas parašo ar Philadelphijoje mudu su kun.
išsivystymo lygiu, ekonominiu ne: Somalijoje, Liberijoje, Nige išverčia kartais net keturis A. Keziu taip vaišingai buvom
pajėgumu, kultūros lygiu; turi rijoje ir kai kuriose kitose straipsnius. Tad ir susidaro
skirtingus papročius ir tradi Afrikos valstybėse. Daugelyje įspūdis, kad 75 metų amžiaus
cijas. Dėl to ir gyventojų natū Afrikos kraštų metinis gyven sulaukęs Antanas Vaičiulaitis
ralus priauglis atskirose tojų padidėjimas siekia nuo 2 yra ir liks amžinu jaunuoliu.
valstybėse ir net žemynuose iki 3%. Tik nedaugelyje žemyno
Kartais tenka A. Vaičiulai SUKAKTUVINĖ SKAUTŲ
labai skirtingas. Nemažai yra šalių, d a ž n i a u s i a i r e t a i čiui ankstyvesnėmis ryto va
STOVYKLA
kraštų, kuriuos slegia gausus apgyventuose plotuose gyven landomis paskambinti kokiu
Metai greit bėga. Vieni gims
gyventojų prieauglis; kitur tojų metinis prieaugis yra tarnybiniu reikalu. Tačiau ne
priešingai — trūksta darbo mažesnis negu 2%. Statistiniai visada jį pagausi. Išleidęs žmo ta kiti jau sensta ir.... miršta.
jėgos. Ir vieni, ir kiti kraštai duomenys rodo, kad artimiau ną Joaną į tarnybą JAV Kong Tos gyvenimo dėsnis. Greitais
bando reguliuoti natūralų siais dešimtmečiais metinis reso bibliotekoje, A. Vaičiulai šuoliais prabėgo 30 metų nuo to
gyventojų prieauglį, tačiau tų gyventojų prieaugis dar didės. tis iškeliauja į apylinkės laiko, kai Los Angeles įsikūrė
pastangų rezultatai g a n a Manoma, kad apie 2000 m. parkus ir slėnius pasidžiaugti pirmas lietuvių skautų vie
kuklūs.
metinis gyventojų prieaugis gamta. O jų gyvenamosios vie netas. Daugelis jų buvo dar ma
Bendras vidutinis metinis sieks 2.0 — 2.5%.
tos Bethesdoje apylinkės tikrai ži ar jaunuoliai. Metams bė
gant, jie užaugo ir jau sukūrė
gyventojų prieauglis sudaro
Sudėtingas ir labai nevie gražios: kai pasuki iš Connecapie 2%. Daugiausia gyventojų nodas gyventojų didėjimas ticut gatvės į kairę, tuojau atsi šeimas; savo vaikučius leidžia į
padaugėjo besivystančiuose ir atskirose Amerikos žemyno randi vadinamam Rock Creek tą pačią organizacija. Pažy
kolonijinėse šalyse — daugiau dalyse. Amerikos kontinentas, slėnyje, kuris kerta Washing- mėtina, kad savoje organizaci
joje bendraujant daugiausiai ir
kaip 2.5%.
pagal gyventojų gausėjimą, toną ir priemiesčius. Tame
Mažiausias gyventojų natū gali būti suskirstytas į tris Rock Creek slėnyje medžiai, sukuriamos lietuviškos šei
ralusis prieauglis per visą XX grupes. Mažiausias gyventojų kalnai, pakalnės, upelis ir su mos. Per tuos 30 metų priaugo
amžių buvo Europoje. Tačiau ir prieaugis yra Šiaurės Ameri kiojasi meksfalto keliai. Vie labai gražaus jaunimo. Kas me
tarp atskirų Europos valstybių koje — JAV ir Kanadoje. Cia nam šlaite stovi Vaičiulaičių tai vis kuriami nauji šeimų ži
natūralaus
g y v e n t o j ų metinis gyventojų didėjimo namas su erdviu sodu, nuolati diniai.
Bendromis jėgomis, nors ir
prieaugio skirtumai gana rodiklis nepastovus.
nė A. Vaičiulaičio pasivaikš
labai
sunkiomis sąlygomis,
ryškūs. Pavyzdžiui, mažiau
Pietų Amerikos dalyje taipo čiojimo vieta. Jis čia pat pažįs
įsigijome
nuosavą
stovyk
sias natūralus gyventojų gi esama įvairovės. Pavyz ta kuone kiekvieną medį,
lavietę.
Talkos
būdu
pasta
prieaugis buvo Rytų Vokieti džiui: Čilėje,
Bolivijoje, augalą, pasirodžiusį naują žvė
tėme
pastatą
kad
ir
su
kuk
joje. Labai nedidelis gyventojų Paraguajuje metinis gyven relį. Tame slėnyje galbūt gimė
patogumais.
prieaugis buvo Airijoje, Angli tojų prieaugis didesnis kaip 2%, ir ne vienas jo "Volungės" ei l i a i s
joje, Čekoslovakijoje, Veng o Argentinoje ir Urugvajuje — lėraštis. O dienos metu jis nere Stovyklavietės vardas "Ram
rijoje ir kai kuriose kitose šaly apie 1.5%.
tai važiuoja į sostinės gale bynas", jau įrašytas San Ber
se.
Didžiausias
gyventojų
rijas, kur vyksta daug žymių nardino kalnų žemėlapyje.
Artimiausias
pasauliniam
Švęsdami 30 metų sukaktį,
prieaugis Europoje — Albani
praeities ir dabarties dailinin
vidurkiui
yra
Australijoje
ir
laukiam
atvykstant didesnio
joje 2.9%, o kituose kraštuose,
kų kūrinių parodų.
Okeanijoje.
Australijoje
arti
skaičiaus
stovyklautojų. Sto
pavyzdžiui Prancūzijoje, Vaka
Kai būna lietuviškos Mišios
mas
2%,
o
Okeanijoje
—
2.5%.
rų Vokietijoje, Ispanijoje, Ju
pas domininkonus Washing- vykla prasideda rugpiūčio
goslavijoje, Lenkijoje jis buvo Abiejuose regionuose metinis tone, mūsų Lietuvių misijos mėn. ld. (šeštadienį), baigsis —
gyventojų prieaugis kiek mažė
maždaug lygus 1%.
bažnyčioje ar Šiluvos koplyčio rugpiūčio 16 d., sekmadienį.
ja.
je, Vaičiulaičius, dažniausia su Iškilmingas stovyklos uždary
Pažymėtina, kad gyventojų
Kokios priežastys lemia tokį
mas įvyks rugpiūčio 15 d., šeš
a u g i m o t e m p a s k a s m e t skirtingą gyventojų skaičiaus dukterimis, matysi vienus iš tadienį.
Europoje mažėja. Kai kur jis didėjimą, labai nevienodą pirmųjų atvykstant. Lygiai ir
Bendras stovyklos vardas —
sumažėjo iki 0.9%. Manoma, natūralų prieaugį? Daugelio pobūviuose VVashingtono bei " R a m b y n a s " ; Sesių pa
jog gyventojų augimo tempas demografų nuomone, tai nule apylinkių mokslininkų, kul stovy klės — "Lietuvos lau
Europoje ir toliau lėtės ir apie mia skirtingos socialinės — tūrininkų ar visuomenininkų kai";
Brolių pastovyklės —
namuose. Kai kartais turiu
2000 m. sieks 0.5%.
ekonominės priežastys. Gimi
"Lietuvos
kaimas";
Azijos žemyne gyvena mų skaičiui didelės įtakos turi laisvą dieną vidury savaitės ir
Stovyklos
vadovybė: v.s.
didžiausia pasaulio gyventojų krašto urbanizacija, žemės oras gražus, žiūrėk A. Vaičiu Mikas Naujokaitis — stovyk
laitis ir kviečia mus su žmona
dalis. Čia gyventojų skaičiaus ūkio darbų
mechanizacija,
los viršininkas; v.s. Vaclovas
augimo tempas gana didelis, išaugęs švietimas ir kultūra, atvykti į jų sodą pasidžiaugti Sviderskas — stov. viršininko
nors atskiruose kraštuose irgi sveikatos apsauga, moters saule ir gamta, pabrėždamas, pavaduotojas; vyr. sk. Angelė
nevienodas. Pietryčių Azijoje užimtumas ir aktyvus dalyva kad šaldytuve turįs šalto alaus Sodeikaitė — sesių pastovyk
gyventojų kiekis sparčiai auga. vimas visuomeniniame darbe. — biržėnų žemės ir širdies krau lės viršininkė; vyr. sk. Laima
Filipinuose, Tailande. Malajos Šias prielaidas patvirtina
Basiulytė — pastovyklės v-kės
Federacijoje ir kituose kraš skirtingą socialinį — ekono tojų prieaugį.
pavaduotoja; s.v.v.sl. Saulius
tuose metinis gyventojų prieau minį išsivystymą turinčių kraš
Pagal statistikos duomenis Vizgirdas — brolių pastovyk
gis didesmg kaip 3%. Taipogi tų, kuriuose žemas ekonominis numatoma, kad aplamai lės viršininkas; v.sl. Dobilas
gyventojų gausėja Pietų ir lygis,
didelis
gyventojų p a s a u l y j e
a r t i m i a u s i a i s Steikūnas — pastovyklės vir
Pietvakarių Azijoje. Kasmet neraštingumas, bloga sveika dešimtmečiais
gyventojų šininko pavaduotojas; Laima
nuo 2 iki 3% gyventojų skaičius tos apsauga, maža urbanizaci didėjimo tempas išliks gan Paplauskienė — paukštyčių
išauga Indijoje, Indonezijoje, ja, menkas moterų užimtumas, didelis — apie 2% kasmet. Jį viršininkė; v.s. Jonas Bužėnas
Pakistane, Turkijoje, Burmoje, gimstamumas labai didelis. nulems besivystančių kraštų — vilkiukų pastovyklės vir
Irane ir kituose šios srities Priešingai yra aukštai išsi natūralus gyventojų prieau šininkas.
kraštuose. Kiek mažesnis vysčiusiose ekonominiu ir gis. Dabartinio pasaulio gyven
Stovykloje jaunimas pastatė
gyventojų skaičiaus augimas kultūriniu atžvilgiu kraštuose. tojų didėjimo tempas rodo ir
žuvusiems
už laisvę ir Sibiran
yra Rytų Azijoje. Pirmiausia Čia socialinės — ekonominės numatomos augimo prognozės
ištremtų
prisiminimui pa
tai pasakytina apie Kiniją ir sąlygos kitokios. didesnis ateičiai patvirtina, kad 2000
minklą.
Kasmet
antrąjį sto
Japoniją. Kinijoje griežta vyresnio ir pensijinio amžiaus metais pasaulio gyventojų
gimimų ribojimo politika davė žmonių procentas. Jos ir nule skaičius sieks apie septynis vyklavimo penktadienį čia ren
giama gedulo diena. Vakare
tam tikrų rezultatų. Gyventojų mia nedidelį natūralų gyven- bilijonus žmonių.
prie paminklo vyksta tai die

PASAULiO GYVENTOJŲ
SOCIALINĖ PROBLEMA

priimti, kai ten lankėmės 1973
metais. Cia p a t buvusi operos
solistė Barbora Darlis - Drangelienė, Vliko įstaigos vedėja
M. Samatienė ir būrys kitų sve
čių.
Prie kito stalo Teresė ir Algimantas
Landsbergiai,
"Amerikos Balso" lietuvių
tarnybos viršininkas Alfonsas
Petrutis su žmona Regina, Vir
ginija ir Algimantas Gureckai,
Dalia ir inž. Alg. Lukai, Ma
rytė ir J o n a s Vaitkai ir dau
gelis kitų.
Štai "Amerikos Balso" lie
tuvių tarnybos veteranas dar
buotojas J o n a s Vitėnas, dr. A.
Plateris, dr. J . Balys su žmo
nomis. Kur visus beišskaičiuosi. O kai atvyksta inž. Vyt.
Puzinauskas, kai ima pasakoti
apie pastarąjį apsilankymą
Maironio muziejuje Kaune, ku
ris jam palikęs tokį gilų patrio
tinį įspūdį, prabyla net ir ma
žakalbis poetas Alfonsas Nyka
- Niliūnas, į krikštynas at
vykęs su žmona iš Baltimorės
apylinkių. Kai A. Nyka - Niliū
nas atsiveria, kai ima kalbėti
apie literatūrą, pasijunti iš
klausęs vieną įdomiausių ne
tikėto seminaro paskaitų, ir ta
vo r e i k l u m a s ž v e l g i a n t į
literatūros kūrinius žymiai sus
tiprėja.
Klausiausi, kai dr. E. Lia
tukienė su įkvėpimu salione
skambino pianinu, kaip jau
nimas iki sutemų po egle tęsė
pokalbius iš savojo pasaulio.
Mačiau, su kokia pagarba šei
mininkai ir svečiai pasitiko
kiek vėliau atvykusius Lie
tuvos atstovą VVashingtone dr.
Stasį Bačkį ir jo žmoną Oną,
pakildami iš kėdžių ir svei-

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

I

<

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
Second claas poatage paid at Chicago, 111. Publiahed daily except
Sundays, Legal Holidays, days after Christma* and Eaater by the
Lithuanian Catholic Press Society.
Publication Number (USPS — 161000)
Subacription Rates $42.00 — Chicago, Cook County, Illinois and
Canada. Elsewhere in the U S A . $40.00. Foreign countriet $42.00
Patto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš jo
mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata m o k a m a i i anksto

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

Įtindami ją vardinių proga.
Pagaliau pradėjo temti ir lie
tus grasinti. Nemažai svečių po
gražios sekmadienio popietes
jau buvo išsiskirstę iš Vaičiu
laičių sodybos. Sunku buvo ati
trūkti nuo įdomių Antano Vai
čiulaičio, Alfonso Nykos —
Niliūno, inž. Vytauto Puzinausko ir kitų pokalbių, lie
tuvių netolimą Lietuvos isto
rijos laikotarpį ir dabartį ir

DR. K. 6. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tel LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Pruma ligonius pagal susitarimą

DR. ŽIBUTI

• m. J

ZAPARACKAS

Tekrf. — M7-1286
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
788 N<
Valandoe pagal

%metu
$25.00
$26.00
$25.00
$25.00
$22.00
$17.00

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

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

ypač pasaulinę bei lietuvių li
teratūrą abiejose Atlanto pu
sėse diskutuojančių.
Taip ir nepamatėm, kada tą
dieną krikščioniu tapęs ma
žasis Justinas Antanas pa
skendo sapnų karalystėje. Ta
čiau atsisveikinant linkėjau
Vaičiulaičiams drūtiems su
laukti ir Justino Antano ve
dybų.
VL.R.
Tel.
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Amerikos Lietuvių klubas su Vai pagal susitarimą: pirmad tr ketv 14 ir
ruošė savo metinę gegužinę. 7 9: antrad irpehkt 10 4 šeštad 10-3va!
Emilio ir Julijos Sinkių gražio
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067
je rezidencijoje, S. Monikoje,
DR. E. DECKYS
Calif. Susirinko n e tik klubo na
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
riai, bet ir svečiai iš Los An
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
geles apylinkių ir tolimesnių
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
vietų; daugiau kaip 200 asme
6449 So. Pulaski Road
nų.
Valandos pagal susitarimą
Nuo Ramiojo Vandenyno pū
tė gaivinantis vėjelis, karščio
DR, A. B. GLEVECKAS
nesijautė. Kaip teko patirti,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
svečiai buvo patenkinti ne tik
Tel - BE 3 5893
gražia aplinka, bet ir geru
Specialybė Akiu ligos
maistu, maloniai kvepiančia
3907 West 103rd Street
kavute, skaniais pyragais, ku
Valandos pagal susitarimą
rių klubo ponių bei draugų bu
Ofiso tel. — 582-0221
vo apsčiai prikepta. A. Kybar
t i e n ė j a u d a u g e l į m e t ų DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKSA
laimėjimus praturtina savo
VAIKŲ
LIGOS
puikiu "Napoleono" tortu.
6441 S. Pulaski Rd.
Klubas draugiškai bend
Valandos pagal susitarimą
radarbiauja su įvairiomis lie
Ofs PO 7 6000. Rez. GA 3-7278
tuviškomis organizacijomis, to
DR. A. JENKINS
dėl jų nariai su malonumu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lankosi jo renginiuose.
3844 West 63rd Street
Klubo valdyba dėkinga ren
Valandos
pagal susitarimą
ginio vadovei G. Plukienei. bei
visoms ir visiems darbu pri
6132 S Kedzie Ave Ch.capo
sidėjusiems prie šios pramogos
WA 5 2670 arba 489 4441
suruošimo, o ypač E. ir J. SinDR. K. A. JUČAS
kiams už leidimą naudotis jų
ODOS LIGOS
gražia rezidencija. Jiems ten
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
ka klubo narių ir dalyvių di
Valandos pagal susitarimą
džiausia padėka ir pagarba.
Įstaigos ir buto tel. 652-1381
Džiugu, k a d mūsų tarpe yra to
DR. FERD. VYT. KAUNAS
kių gerų asmenų, kurie savo
Gydytojas ir Chirurgas
gerove nesigaili pasidalinti
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
su kitais.
E. Gedgaudienė
OF FAMILY PRACTICE
• -r - -m- » m m w • •

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

Chicago ir Cook County
Kanadoje (kanadiškais dol.)....
Kanadoje (USA. dol.)
Užsienyje
Kitur — Amerikoje
Savaitinis

1407 So. 49th Court. Cicero. III.
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir Seit

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA

susitarimą

Advokatų Draugija
V A L D E M A R A S BYLAITIS
IR
VINCAS BRIZGYS
Teisių daktarai
2458 W. 6 9 t h S t , Chicago. III
Visi tai. 7 7 8 - 8 0 0 0
Valandos pagal susitarimą

265* W 59 St.. Chicago
476-2112
Vai pagal susitarimą. Pirm , antr. treč
ketv 10 iki 6 vai S*stad 10 iki 1 vai
Tai.

REliance 5-1811

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W 81st Street
Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p p
Ofiso tel RE 7 1168: rezid. 239-2919
I
Ofs. HE 4-1818: R e . PR 6-9801

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

742-0255

Namų 584-5527

Dr. ALGIS PAUUUS
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.
Elgin. IK. 60120
Valandos pagal susitarimą.
Tel. 372-5222. 236-6575

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO WABASH AVE
Valandos pagal susitarimą

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

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact tenses"
2648 W 71st St - T e l 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. POSLĖS IR
PROSTAT0 CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak
Ofiso tel 776 2880. rezid. 448-5545
Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195

DR. V. TUMAS0NIS
Vai.:

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
pirm., antrad . ketv. ir penktad. 2-5
ir 6-7 — \% anksto susitarus.
Ofs tel 586 3166; namu 361-3772

DR. PETKAS 2U0RA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
674SWe*t63rd Street
Vai pirm . antr ketv ir penkt
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą

DR. WALTER J. KIRSTUK

DR. K. M. ŽYMANTAS
DR. S. T. CHIRBAN

Lietuvis gydytoias
3925 West 59th Street
Vai pirm antr. ketv ir penkt nuo 12 4
vai pooiet ir 6 8 vai vak Treč ir sešt
uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAI
2654 West63rd Street
Vai. pagal susitarimą: antr.trečiad.,
ketvirtad. 10 v. ryto iki 6 v. vakaro
Tel. - 778-3400

Pasitikėjimas
—

ŠVENTIEJI KENČIA IR NUO GYVŲJŲ

SPAUDOS TIESA

Politinių pokalbių televizijoj
autoriaus sugebėjimų, nes daž
organizatorius ir komentato nai rašomi pranešimai dviejų
rius, spaudos ilgametis dar ar net trijų žmonių. Kuris iš jų
bininkas Robert McNeil stip buvo šnipas ir rinko faktus, ku
riai pasisako prieš žurnalizmą, ris tuos faktus komentavo ir ku
kuris manipuliuojamas spau ris dailino, skaitytojas ar klaudos vadovų ar televizijos pa- sovas negali susigaudyti nei
ruošėjų. Jis kalba tik apie tiesoj, nei nusikaltimo aiškini
amerikiečių spaudą. Ypač prisi me, nei jo pateisinime. Tokius
mena "Washington Post" ap pavyzdžius minėtas autorius
gaulę, jų kolumnistei Janet nurodo ir į "Washington
Coole gaunant net Pulitzerio Post" dienraščio pagrindinius
premiją už straipsnių seriją, ku vadovus Woodward ir Bernri buvo tik fikcija. Skaitytojai ir stein ir jų pranešimus.
televizijos žiūrovai nori jautru
Dar viena nepasitikėjimo
mo, paveikumo arba malonu priežastis, sako Robert McNeil,
mo, kai skaito ar klausosi. Per tai skelbimas žinių, nenu
tempimas bet kurios šių rodant jų šaltinio. O tai vyksta
žmogiškų norų srities yra spau dažnai, kai išgrobiami slapti
dos ir komunikacijos priemo dokumentai, kurie atskleidžia
nių pažeminimas ir pasitikėji tik dalinę tiesą, nes jokia įstai
mo
spaudos
t i e s a ga, institucija, juo labiau vy
sumažinimas.
riausybė visų slaptų dokumen
tų
kartu nelaiko. Atsimintina
Jis čia prisimena ir Gallupo apklausinėjimus spaudos vieno žymiausių žurnalistų,
pasitikėjimo požiūriu. Gallupo t.y. EUsbergo afera, kuri ne
duomenimis 61 procentas spau daro garbės valstybei, priešinsunaikina
da ir televizija labai mažai tiki, g a i — t i k
pasitikėjimą
spaudos
tiesa ir
iš jų maža dalis "šiek tiek".
spaudos
atstovais.
Spaudos pranešimais tiki 33
procentai ir tik 5 procentai tiki
beveik viskuo, kas skelbiama.
Pasitikėjimo spaudos tiesa
Apie amerikiečius žurnalistus
atitaisymas
nepriklauso išeitais pačiais duomenimis nuo
viškoms
jėgoms.
Mes gal nuo
monės skiriasi, — profesiniai
širdžiau
rūpinamės
Amerikos
gerai pasiruošę žurnalistai —
Ūkimu
ir
mažiau
išnaudojame
38 proc., vidutiniškai — 44 proc.
pozicijas ar valdiškas vietas.
ir visai blogai — 13 proc.
įdomu, sako tas pats Robert Bet nėra laisvas nė vienas, kas,
McNeil, kad pasitikėjimo po tapdamas piliečiu ar gimimu
žiūriu aukščiau už žurnalistus tokiu jau buvęs, pasižadėjo rū
laikomi dvasininkai, gydy pintis krašto likimu — saugoti
tojai ir policininkai, žemiau už laisvę, net už laisvę kariauti...
Žurnalistinė tiesa, spaudos
žurnalistus — prekybos įstai
gų vedėjai, kongresmanai ir laisvė su atsakingumu savai
skelbimų kompanijų vadovai. me turi rūpėti kiekvienam ame
Tai ir parodo, kad amerikietis rikiečiui. Bet mums dar ir kitu
žurnalistas nėra pakankamai požiūriu turi rūpėti spaudos
pasiruošęs atsakyti už skel laisvė, būtent, kai norime iš
biamą tiesą, nepakankamai kelti žmogaus teises ne abs
svarsto, ar jis skelbia tikrą tie trakčiai, ne kur nors nežinomo
są ar tik žinią, panašią į tiesą. je vietoje, o savo ar tėvų
Tuo ir ° klaidina skaitytojus, gimtinėje. Čia spaudos dar
bininkai yra labai dažnai kurti
klauaovus ir .žiūrovus.
ir
akli. Tokie įvykiai, kaip oku
Nepasitikėjimas spaudos ir
pacija,
tautų vergija, kalėjimai
komunikacijos tiesa yra ne
ir
trėmimai,
jiems yra pertolipasitikėjimas
žurnalizmu,
mi
ir
nesuprantami.
Dažniau
ypač jo vadovais. Yra žinių per
siai
jie
nelaiko
vertais
juos
teikėjų, kurie geriau nutyli abe
svarstyti
ir
skelbti,
nes
tai
reik
jotiną įvykį, negu skelbia ži
nią, kaip se'ją. Tokie, tų studijuoti, tyrinėti iš neleng
laikui bėgant, įsigyja pasi vai gaunamų šaltinių, išsky
tikėjimą. Yra žurnalistų, kurie rus tuos, kuriuos iš pogrindžio
skelbia spėjamą įvykį kaip ži spaudos pateikia pavergtų tau
nią, savo komentarais dar ap- tų atstovai.
Čia spaudos laisvė ir su
temdydami. Tokie griauna
klumpa.
Juk net katalikų ar
pasitikėjimą ir žemina žur
protestantų
ideologiniai laik
nalistinę profesiją, kuri rei
raščiai
ir
žurnalai
tik pasku
kalauja skelbti ištirtą žinią ir
tiniu
metu
vieną
kitą
žinią teiškomentuojant prisipažinti, kad
spausdino
apie
pavergtų
tautų
tai tėra tik jo nuomonė.
gyvenimą. Ne be reikalo italų
"Attenzione" žurnalas rašo,
Zurnalizmo profesijoje yra kad dar "nepraėjo 19 šimtme
didelė konkurencija. Yra daug čio įkarštis diskriminuoti sve
jaunų žurnalistų, akademiškai timomis (nepakeistomis) pa
pasiruošusių, bet nesugeban vardėmis žmones pozicijų
čių duoti tikslių pranešimų apie paskirstyme, ypač į valdžios
įvykius, kurie tą dieną ar sa vietas. Diskriminacija jaučia
vaitę buvo labai svarbūs. Jie ma spaudoje, nutylint tau
rašo ne pranešimus, ne straips tinius reikalus, nebent jie turi
nius, bet įvykių kroniką, kurio karinį pobūdį". Ir prideda, kad
je sunku rasti tikrus faktus ir "amerikiečiai italai dar ilgai tu
autorių nuomones, įterptas pa rės imtis net kraštutinių prie
čiuose pranešimuose. Taip yra monių tapti lygiais piliečiais su
su radijo ir televizijos žiniomis, anglosaksais ir prieš spaudos
kai duodami ne pranešimai, o išnaudojimo vadus".
Reta nuostaba, kai Gillette
pranešimų komentarai, daž
reportažą
apie nuotaikas pa
nai toli nuo įvykio reikšmės,
vergtoje
Lietuvoje
išspausdino
kuri aptemdyta autorių pažiū
"Los
Ar
gėles
Times"
ir persis
romis arba noru patarnauti
pausdino
dar
keli
didieji
dien
savai žmonių grupei. Minėtas
autorius ir pabrėžia, kad tokie raščiai. Šiaip laiškai, trumpi
pranešimai griauna pasitikė pranešimai ar net įkalintųjų
raštai praleidžiami negir
jimą žurnalizmu ir spauda.
domis, nors ir patenka į spau
Jeigu pereito šimtmečio filo dą. Patys amerikiečių žur
sofo, prancūzų žurnalisto Vik nalistai ragina
pavergtųjų
toro Hugo šūkis, kad "stilius — tautų teises pirmiausia kelti
tai žmogus", yra teisingas, tai valdžios sluoksniuose, duoti ži
šio meto laikraštininkų taip iš nių senatoriams ar kongresnaudojamas, kad tarp stiliaus manams, o tada gal ir spauda
sunku rasti žmogų. Vieni užsi kartais kai ką pakomentuos.
ima tyrinėjimais, atvirai kal Bet tai yra atvira žaizda, kuri
bant, šnipinėjimu, kad turėtų laukia gydymo tiesos vertės su
medžiagos sensacingai straips pratimu.
nių serijai. Jų stilius neparodo
P.S.
Tik mūsų pačių menkumas
dažnai neleidžia pripažinti au
toritetų; sumažinkime savo
egoizmą, pavydą ir mums tuoj
iškils šviesesnės asmenybės.
R. Spalis

Gyvenki su savo šimtmečiu
ir nebūk jo kūrinys; darbuokis
dėl savo bendradarbių, kurki,
bet tai, ko jiems reikia, o ne tai,
ką jie giria.
Fr. Schiller

NINA GAILIUNIENĖ
(Pabaiga)
Šitokius klausimus kelia
jaunesnioji karta. Ir visiškai Taigi, turint reikalą, ar nebū
suprantama kodėl. J ų reli tų logiška melstis į tuos
ginės pažiūros formavosi po šventuosius, kurie mažiausiai
vatikaninio susirinkimo, kai „užimti"? Kad ir pvz. tokius
katalikų bažnyčios buvo šventuosius, kaip Frumencijų,
„apvalytos" nuo
šventųjų Melkijadį, Fulgencijų, Irminą,
statulų ir paveikslų. Naujai Priską? Kam melstis į šventuo
statytos bažnyčios savo vidaus sius, kurie užversti žmonių
plikumu priartėjo prie protes prašymais, kaip pvz. šv. Anta
tantiškų maldos namų. Kar nas, Pranciškus, Juozapas,
tais tik iš kryžiaus su krucifik Ona, Teresė ir t.t. Mat, prie
su ir miniatiūrinių stacijų kokios logiškos nesąmonės
degradavus
galima atpažinti, kad tai p r i e i n a m a ,
katalikų bažnyčia. Taigi šventuosius tik į dangaus elge
jaunesnioji karta negavo jokios tas.
akivaizdinės paskatos domėtis
Jų vaidmeniui suprasti rei
šventaisiais. O, anot mūsų liau kia vėl grįžti prie šventųjų
dies, „kas iš akių, tas ir iš min b e n d r a v i m o . O
šventųjų
ties"...
bendravimo pagrindo reikia
Be to, šventųjų garbinimas ieškoti Bažnyčioje, kuri savo
visados daugiau buvo paplitęs struktūroje y r a trilypė: kovo
mažiau išsilavinusiose masė janti, kenčianti ir triumfuo
se, nes atitiko jų psichologiją. janti. Nežiūrint kokioje stadi
Lietuvos kaimietis ar darbi joje tikintieji būtų — žemėje,
ninkas nebūtų drįsęs eiti pas skaistykloje ar danguje — jie
prezidentą. Kitas reikalas, vistiek pasilieka Bažnyčios
jeigu su juo būtų ėjęs ir už jį nariai, t.y. Kristaus mistinio
kalbėjęs valsčiaus viršaitis, kūno dalis. Todėl tarp jų
mokytojas ar klebonas. Taip ir bendravimas ne tik galimas,
pas Dievą jam buvo drąsiau eiti bet savaime suprantamas ir
būtinas, nes jie visi turi vieną ir
su šventuoju...
Dabartinė karta, išaugusi be tą patį tikslą — plėsti Kristaus
respekto bet kokiam autorite pradėtąją karalystę žemėje ir
pasodinti
tui, nuėjo į kitą kraštutinumą. amžių pabaigoje
Šventųjų užtarimu nesidomi, Kristų į atpirktosios visatos
nes, anot jų, kam eiti per šven valdovo sostą.
tąjį, jeigu gali kreiptis tiesiog į
Kristus ragino krauti turtus
Dievą?
danguje. Net ir nurodė kaip.
Šitoks nusiteikimas parodo, Vandens stiklas, paduotas
kaip sunku mums įsivaizduoti ištroškusiam Kristaus vardu,
šventųjų rolę danguje ir mūsų bus užskaitytas danguje.
gyvenime, nors kasdien kal
Kas
tokius
žemiškus
bame: „... tikiu į šventųjų niekučius paverčia dangaus
bendravimą".
N e d a u g vertybėmis? Ogi abipusė —
pagalbos galima tikėtis ir iš Dievo-žmogaus meilė. Kai
dvasiškijos, nes šventųjų vaikutis priskina mamytei
„užsiėmimas" danguje yra saują pienių, motinos akyse jos
s u t a l p i n t a s į katekizminį virsta gražiausiomis rožėmis.
paaiškinimą — „Šventieji už Kur gi tos magijos paslaptis?
mus meldžiasi".
Ogi abipusėje motinos-vaiko
Kadangi bet kokią komuni meilėje. Lygiai taip pat darbas
kaciją su dangumi yra įprasta ar poilsis, kalba ar tyla, skaus
vadinti malda, tai iš dalies toks mas ar džiaugsmas, valgis ar
a i š k i n i m a s y r a t e i s i n g a s . pasninkas, energija ar nuovar
Tačiau visą šventųjų vaidmenį gis, perteklius ar skurdas,
danguje aiškinant taip siaurai, pagyrimas a r papeikimas, gar
šventuosius degraduojame tik į bė a r pažeminimas, šelpimas ar
dangaus elgetas...
išmaldos prašymas — viskas
Prisimename krūvas elgetų gali būti paversta į dangaus
Lietuvos bažnyčių atlaiduose? pinigą, kai žmogaus širdyje ant
Davei keliolika centų, ir kalba jo u ž d e d a m a s dangiškojo
tavo intencija „Sveika Mari Ciecoriaus paveikslas, t.y.
ja". Už litą sukalbėtų ir rožan paaukota Dievui iš meilės J a m .
Mes iškeliausime į amžinybę
čių. Daugiausia pinigų surink
tik
su „piggy bank"... Dievui
davo aklieji. Ne dėl to, kad jų
skirtos
kelios minutės kasdien.
maldos būtų geresnės, bet kad
jų invalidumas sukeldavo Geras pusvalandis sekma
didesnį žmonių pasigailėjimą. dieniais. Geras darbelis čia,
Šventųjų populiarumas taip kitas ten. Auka pasaulio alka
pat nėra vienodas. Vieni yra niems ir nuogiems. Gal to
garbinami universaliai visuo »piggy b a n k " ir užteks „vestuse katalikų kraštuose. Kiti tik viniui rūbui" įsigyti, „be kurio
kai kuriuose kraštuose. O dar nei vienas negalės dalyvauti
daugiau yra tokių, į kuriuos dangaus Viešpaties puotoje". O
privačiai niekas nesimeldžia. jeigu ne, tai jį teks baigti „siū
Juos prisimena tik Bažnyčia ti" skaistykloje...
Kitaip su šventaisiais, kurių
Mišiose.

ATOLAS KORALŲ SALA
J U R G I S GLIAUDĄ
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Girinis vis nepagavo progos užkalbinti Lorą.
Žinodama, kad Girinis yra geras Dovo Vingros
pažįstamas, Lora ignoravo Girinio buvimą prie
bendro stalo. Giriniui atrodė: Lora budi parengtyje. J i
galbūt laukė klausimo, kuris provokuotų psichinį
vėją. Bet Girinis buvo nusistatęs prabilti į Lorą tiktai
ant keturių akių. Jis norėtų žinoti kelių žodžių
atsakymą į klausimą: kodėl ji išmainė Vingrą į latvį?
Kada jis tai ant keturių akių jos paklaustų, jos
dramatiškas veidas krūpteltų, ant išdidžiai apibrėžtų
lūpų kristų grimasa. Akimirkai ji netektų savo manekeniškumo. Galbūt, ji atsakytų:
— Todėl negyvenu su juo, kad nenoriu.
Jis mestų antrą klausimą:
— Kodėl nenori?
Su manekeniškai gražios moters logika ji at
sakytų:
— Todėl, kad nenoriu.
Kad Lora, kartu su latviu atvyko į universitetinio
klubelio seminarą, Giriniui nieko nesakė. Tai gali būti
versliškas santykis. Ir jie gali dar klysti, latvį veldami
į Vingrų istoriją. Tai reklamų įmonės pasireklamavimas: įmonės direktoriaus pavaduotojas, uni
versitetinis ratelis, intelektualų draugija, graži
modeliuotoja... Viskas surogatiskai holyvudiika,
viskas įšliaužia į gandonešių laikraščių skiltis, visų
kainos pakyla...
Kavinėje Beverly nusimetė lietpaltį su antpečiais
ir laikė jį pasidėjusi ant kelių. Jos plati bliuze, balta su
juodais taškais, neturėjo rankovių. Prorečiais Girinis

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis.

gyvenimo centre buvo Dievas ir
Jo garbė. Jie galėjo su šv. Pau
lium sakyti apie save: „Ne aš
gyvenu, o Kristus manyje".
Atseit, visas jų gyvenimas
pavirto dangaus pinigu, nes
turėjo Kristaus atvaizdą...
Ogi negalima pamiršti ir to,
kad Kristus pažadėjo žmogiš
kuosius nuopelnus dar padi
dinti amžinybėje 30, 60 ar net
100 kartų... Todėl nesunku įsi
vaizduoti, kad šventieji turi
danguje didžiulius lobius, ku
rie yra jų dispozicijoje.
Ar jie gali tais lobiais dalin
tis su savo broliais Kristuje
žemėje? Mano giliu įsitikinimu
— taip!
Atsiminkime, kokią didelę
galią turi vaikai tėvų namuo
se. Dar tik 2-3 metų pipiras drą
siai veda savo draugą prie
mamos skanėstų. Užaugęs turi
dar daugiau teisių. Jam užten
ka tik pranešti motinai, kad
pietums ar nakvynei ateis
draugas. Net nereikia prašyti
leidimo. Tai ar galima net
galvoti, kad šventieji mažiau
turėtų teisių dangaus Tėvo
namuose, kaip jie yra turėję
tėvų namuose žemėje?!...
Jei kam atrodo, kad su tokia
galvosena čia išvažiuota į
žydinčias vidurvasario lankas,
teprisimena
šv. Kūdikėlio
Jėzaus, Teresės pažadą. „Po
savo mirties aš siųsiu į žemę
rožių lietų". (Ji nesakė: „Aš už
jus melsiuos danguje"). Paža
dą ištesėjo su kaupu. Jos rožių
lietus buvo toks gausus, kad per
trumpą laiką pasidarė univer
saliai garbinama ir mylima šių
laikų šventoji.
Apie turtingą bevaikę porą
žmonės su užuojauta pasako:
„Kas iš tų turtų, kad neturi kam
jų palikti". Nekanonizuotas
šventasis, į kurį niekas
nesimeldžia, yra lygiai tokioje
pat apgailėtinoje situacijoje.
Jis yra šventasis be įpėdinių, be
palikuonių, kuriuose jis galėtų

didinti Dievo garbę. (Šven
tasis negali plėsti Dievo gar
bės bei valdžios danguje, nes
ten yra Dievo garbės ir val
džios pilnatvė). Toks šventasis
y r a , k a i p g e n e r o l a s be
kariuomenės, profesorius be
studentų, ūkininkas be žemės,
advokatas be klientų ar gydy
tojas be pacientų.
Daugumas mano, kad tik
mums reikalingi šventieji. Ne,
mes — šventiesiems. Man atro
do, kad bendravimo reikalas
yra abipusis. O troškimas
bendrauti, be abejonės, yra
nepalyginamai didesnis šven
tųjų, kaip mūsų.
Mes paprastai šaukiamės į
vieną ar kitą šventąjį iš
desperacijos, kai atsiduriame
padėtyje, iš kurios negalime
išsikapstyti be antgamtinės
pagalbos. Tuo tarpu šventieji
trokšta bendrauti nepasotina
mai, nes tik tuo būdu jie gali
didinti Dievo garbę ir plėsti Jo
karalystę žemėje. Jeigu Jurgio
Matulaičio vienintelis noras
žemėje buvo gyventi Dievui ir
Jo garbei, juo didesnis tas
troškimas turi būti dabar, kai
jis pats yra tos Dievo garbės ir
meilės dalininkas danguje. Ne
veltui Bažnyčia skiria šven
tuosius tautų ir valstybių globė
jais, patronais įvairių luomų,
profesijų ir užsiėmimų. Tuo
jiems suteikiamas platesnis
apaštalavimo laukas, o mums
paskata ieškoti jų pagalbos
savoje žemės kelionėje.
Trečia abejonė kyla dėl J.M.
tautybės. Galbūt,
tiksliau
sakant, dėl jo tariamo sulenkėjimo. Nesenai Kanados „Tėviš
kės Žiburiuose" buvo išspaus
dintas straipsnis, kuriame
keliama mintis, ar iš viso lietu
viams verta stengtis J.M. įkelti
į altoriaus garbę. Sako, bus ta
pati istorija, kaip su šv.
Kazimieru. Juo reikės dalintis
« su lenkais. Tad kodėl nepa
sirinkti tokio lietuvio kandi
datu į šventuosius, į kurį kiti
neturėtų jokių pretenzijų?
1. Kaip jau turėjo paaiškėti iš
rašinio, parinkti kandidatą į
šventuosius nėra tas pat, kaip
išstatyti kandidatą politinėje
partijoje ar organizacijoje. J.M.
yra kandidatas ne dėl to, kad jis
mums patinka ar nepatinka,
bet kad jis yra šventas.
2. Kanonizacijos procedūra
ilga ir brangi. Privedus J.M.
bylą prie galo, būtų neprotinga
jos nebaigti.
3. Jo paskelbimas šventuoju
neužkerta kelio kitiems lietu
viams į šventųjų garbę. (Kadai
se buvau siūliusi pradėti prof.
Prano Dovydaičio beatifika
cijos bylą, bet pritarimo spau
doje nebuvo).
4. O svarbiausia, kad J.M.
yra
grynakraujis
lietuvis,
gimęs ir augęs Suvalkijos lygu
mose, kaip ir dr. Vincas Ku
dirka. J. Matulaičiui net nerei

kėjo „atsiversti" kaip V.
Kudirkai, nes arkivyskupas
niekada nebuvo sulenkėjęs.
Priešingai, jis net viename
laiške prisipažįsta, kad „...buvo
laikas, kai nekęsdavau rusų ir
lenkų..." Per maldą jis, sakosi,
gavęs Dievo malonę ta neapy
kantos yda atsikratyti. Jei tos
ydos būtų pasilikusios, jis ne
būtų šiandien ir šventuoju...
Nors ir visų tautybių žmonės
pasidarė jo širdžiai brangūs,
kaip broliai Kristuje, vistiek jis
sako apie save: „Aš pats, žin
oma, labiausiai myliu savo
tautos žmones, lietuvius, ir
visuomet troškau ir trokštu būti
šiuo tuo saviems naudingas..."
(Cit. iš dr. Antano Kučo veika
lo „Arkivyskupas Jurgis
Matulaitis-Matulevičius).
Ne iš savo kaltės jis buvo
priverstas Lenkijoje mokytis ir
kurį laiką gyventi. Ten įsto
jant į kunigų seminariją, buvo
sulenkinta jo pavardė. Iš
Matulaičio padaryta Matulewicz. Sulenkinimo priežastis
nežinoma. Greičiausiai suvie
nodinti pavardes buvo pato
giau Jurgio pusbroliui Jonui
Matulevvicz, kuris tada našlai
tį globojo ir leido į mokslus.
Aiškiausiai J.M. lietuvišku
mas išryškėjo, kai Lietuvos
valdžia maldavo jį užimti Vil
niaus vyskupo sostą. Pažin
damas lenkus, J.M. spyrėsi
prieš tą paskyrimą visomis
keturiomis.
— Jūs norite mane pražu
dyti?
— Kodėl?
— Ar jūs manote, kad lenkai
leis man ramiai dirbti? J ū s
manote, kad jie nesigriebs visų
priemonių, norėdami mane iš
Vilniaus pašalinti? Jūs norite
mane paaukoti... Lenkai lietu
viui eiti vyskupo pareigų
neleis... (Jurgis MatulaitisMatulevičius, 213 psl.).
Kai lietuviai jo nepaleido,
J.M. pagaliau sutiko: „Na, ką
gi, jei Lietuvai mano auka
reikalinga, aš neatsisakau. Bet
žinokite, jūs siunčiate mane į
pražūtį. Pavojaus aš nebijau* ir
savo asmens aš nebranginu,
tik man baugu, kad aš save
paaukosiu ir nieko negalėsiu
padaryti" (AJM 199-200 psl.).
Taip ir buvo. J.M. nepapras
tai daug kentėjo Vilniuje, nes
lenkai jį laikė litvomanu. Atro
do, kad lietuviai turėtų jam būti
ypatingai šilti ir nuoširdūs. Bet
ne! Jie irgi stovi atokiai, nes
laiko J.M. lenkomanu...
Kai reikėjo lietuvio vyskupo
sulenkėjusiame Vilniuje, lietu
viai nerado geresnio lietuvio
kandidato, kaip Jurgis
Matulaitis. O užimti Lietuvos
pirmojo šventojo sostą, tiems
patiems lietuviams J.M. yra
„trepnas", siūloma paieškoti
„tikresnį"
lietuvį...
Tokia
gyvenimo ironija gali lydėti tik
šventąjį.

filmas yra mechanizmas. Ten viskas kąsniais
sudedama. Kas scenoje spontaniškai emociška, filme
sulipdyta gabalais.
— Taip jau yra, — manekeniškai šypsodamasi
sutiko nuolanki Lora.
— Ar tavo vyras sutinka su tavo profesija princi
piškai? — Beverly jautėsi reporterė, kuri remia prie
sienos kino žymenybę. — Vyrai pavydūs. Jie norėti)
savo žmonas laikyti hareme. Kad kiti nematytų jų
žmonų ekrane arba ant scenos.
Lora nukratė savo cigaretės pelenus į puoduko
lėkštutę, nušvietė veidą žaisminga nuotaika ir pasakė:
— Turime susitarimą dėl mano profesijos.
— Kokį? — nerimo Beverly.
— Kuris tenkina abi puses.
Beverly susigavo įšokusi į teritoriją, kurioje nėra
atsakymų ir tuoj pagavo kitą siužetą:
— Ar ilgai studijuoji savo rolę?
— Visaip. Skriptas turi būtų lengvas. Tai ne man.
Tai žiūrovui.
— Ar rašytojas gali parašyti reklaminį tekstą? —
paklausė Girinis.
— Gali, — atsiliepė Janis Milts. — Bet reikalinga
praktika. Reikia staigių kontrastų ir minimumo
Pagavusi progą, kada visi traukė cigarečių dūmus žodžių. Galimi žodžiai naujadarai. Tai geras atra
dimas. Vėliau tokie naujadarai įeina į kasdienę kalbą.
gilesniam įkvėpiui, Beverly pasakė Lorai:
— Tavo profesija man primena literatūrinį žanrą. Geri posakiai — tikras pinigas. Juk esi rašytojas?
— Ergo? — riktelėjo Beverly.
Tai miniatiūrinė novelė. Jeigu filmą prilygintumėm
romanui, reklamos turinį galima prilyginti trumputei
— Pagalvok, — Janis Milts pasakė Giriniui. —
novelei. Yra siužetas ir staigi pabaiga. Aišku, tada, kai Mažame posakyje gali rastis aukso kasykla.
visa medžiaga išradingo režisieriaus rankose.
— Esu plepus, ir žodžių taupumas man nežinoma
Lora apžvelgė Beverly tingaus ir poilsiaujančio dorybė, — dramatiškai ir pašaipiai atsiduso Girinis.
Tačiau bizniškai nusiteikęs poetas Janis Milts
manekeno žvilgsniu ir atsakė:
— Daug ekrano žymenybių pradėjo savo karjerą išėmė iš vidinės švarko kišenės įdomų, reljefiškuose
reklamomis celiuloido kaspir 3. Ta profesija man labai odos viršeliuose įdėtą bloknotą, pavartė, visiems žiū
rint, puslapius ir pasakė:
patinka.
(Bus daugiau)
— Aš nelaikau filmo teatru, — pasakė Beverly, —

matė liauną merginos kaklą ir jos nuogas rankas. Jis
žaismingai stengėsi pagalvoti, kad tos nuogos rankos
ir liaunas kaklas yra j o nuosavybė, nes jis veža tą turtą
savo automobiliu!
Beverly pirštų lankstumas, grakštus ir koketiš
kas mažo pirštelio atmetimas į šoną, visad žavėjo jo
dėmesį, kada jis matė jaunųjų moterų rankas. Visatai
miniatiūroje ir buvo vizitinė moters kūno kortelė.
Beverly veide buvo matyti susidomėjimas pasi
kalbėjimu, o Loros veide buvo manekeniškas šyps
nys. Lora rodė, kad ji graži, kad ji laiminga, nes vyrai
mato jos judesius, veidą ir kūną. Janis Milts ir Ipolitas
Girinis gerai suprato Loros manekeniškumo savybę ir
abu buvo tuo patenkinti. Tai buvo santykis: vyrai ir
pozuojanti moteris. Bet Beverly negalėjo suprasti
manekeno vaidmens, jai atrodo, kad Lora bodisi
pokalbiu prie kavos staliuko. Beverly gerai žinojo, kad
Lora yra modelis. Si profesija Beverly akimis buvo
bėdos profesija, nes modelis yra negyvas įrankis rekla
mos dirigento rankose. Modelis yra, galvojo Beverly,
pigaus ir naivaus modernaus reiškinio, reklamos
vergas. Stambūs atlyginimai neišvaduoja modelio iš
sąlyginio tos profesijos prostitutiškumo.

gegužinei, kuri rengiama rugsėjo
13 d. Vitalio ir Modestos Um
brasų
sodyboje prie Lemonto ir
PARAMA VASARIO 16
103
kelio
Lemonte..
GIMNAZIJAI
Visi kviečiami maloniai, gra
Lemonte gyvena lietuviškoje žioje gamtoje praleisti sekmadie
veikloje veikli Birutė Straukaitė - nio popietę.
Navickienė, inžinieriaus Igno Na
Andrius Laukaitis
vieko žmona. Ji Maironio litua
nistinės mokyklos mokytoja, LB
RADAUSKO POEZIJA
apylinkės valdybos narė, Balfo
skyriaus valdybos narė ir aukų
Radausko poezija mūsų literatū
rinkėja. Ji uoli ir Vasario 16 gim roje yra itin savotiška tuo, kad ji
nazijos įgaliotinė, įsipareigojusi stengiasi maždaug nieko deklaratyLemonto apylinkėje parinkti gim viško nepasakyti, nieko nepiršti,
nazijai aukų.
nieko negirti, į nieką neskatinti, su
Birutė pasikvietusi pagelbinin- didžiausiu abejingumu žvelgti į vi
kiu: savo dukterį Aldoną, seserį sas „problemas", ir jei ji kada su
Modestą Umbrasienę, Aldoną So- rizikuoja kokį vertybių vertinimą,
liūnienę ir Baniutę Kronienę, š. tai tik atsukant į jas labai santū
m. rugpiūčb 2 d, (sekmadienį) rios ironijos prožektorių. Henrikas
po Sv. Mišiy patiekė puikius (ku Radauskas šia prasme iš visų lie
kulių — cepelinu ir šaltibaršSv) tuvių praeities ir dabarties poetų
pietus. O Juzė Laukaitienė su stovi gal arčiausia to, ką vadintu
dukra Birute — kavos ir pyragai me „gryno esteto", „gryno poeto"
linkme ir pasaulėžiūra Niekas kitas
čių.
šiuo atžvilgiu nėra toks „svarus",
Viskas buvę labai skanu. Suval kaip jis.
gyta daugiau šimto porcijų. Pel
B. Raila (iš „Paguoda")
nas daugiau kaip 300 dolerių pa
APIE VĖŽIU GAUDYMĄ
skirtas Vasario 16 gimnazijos pa
ramai. Tokie skaniai paruošti pie
Vėžiai gaudomi tiek dieną, tiek
tūs jau antri šiais metais. Pie naktį upėse ir ežeruose. Paprasčiau
tų metu Birutė Navickienė Vasa sias gaudymas yra rankomis, grai
rio 16 gimnazijai dar ir aukų pa bant pakerėse ar ieškant po akme
rinko. Aukojo: Grigaitienė, V. Bag nimis. Vartojamos taip pat medi
donavičienė ir E. Slavinskas.
nės šakutės, t y. perskelta lazda su
prie jos pririšta nulupta varle. Var
Hartfordo Lietuvių Klubas
Taipgi pietų metu "Pasaulio le priviliojami vėžiai ir į samtelį
Lietuvio" administratorė Baniū- (kęselį), išpintą iš virvučių ant ap
tė Kronienė siūlė prenumeruotis valaus, ovalaus ar trikampio lan
LB žurnalą, jo dar neprenume kelio. Samtelis stangriai pritvirtina
ruojantiems įteikdama po egzemp mas prie koto arba pakabinamas
liorių susipažinimui.
ant 3 - 4 virvučių. Samtelyje pri
nas". Bus koncertas su vakariene
Birutė
Navickienė
žadėjo
tokius
rišamas
masalas — mėsos gabalėir šokiais. Įžangos auka 10 dol.
pietus
pagaminti
ir
LB
apylinkės
lis
ar
varlė.
Samtelių į vandenį vieValdyba

DRAUGAS, pirmadienis, 1961 m. rugpjūčio rate. 10 d. LetTiOTlt, IIL,

MOŠŲ KOLONIJOSE
Hartford, Conn.

HARTFORDO
LIETUVIŲ
KLUBAS DARO PAŽANGĄ

LIETUVIŲ

KOMPOZITORIŲ

GIESMĖS, OPEROS

LIAUDIES

ARIJOS LB KITI

DAINOS,
KŪRINIAI

Ši organizacija yra viena iš se
niausiu lietuvių organizacijų. Įsis
teigė 1910 m. 1942 m. 227 Lawrence St, Hartforde įsigijo trijų I 1. OPERŲ ARIJOS. Stasys Baras. Conductor
aukštu baroko stiliaus mūrinį pa
Darius Lapinskas. Kaina
$7.00
statą, buvusi Cathedral Lyceum,, 2. DAINŲ IR ARIJŲ REČITALIS. Jonas Vaznelis.
3§atytą 1895 metais.
Kaina
$7.00
3. OPERŲ ARIJOS. Dana Stankaitis. Conductor
Klubo steigėjų jau nėra gyvųjų
Alvydas Vasaitis. Kaina
$10.00
tarpe, bet veikla tęsiasi toliau. Da- Į 4. BALTOS GĖLĖS. Hamiltono mergaičių choras „Aidas".
bartinė valdyba: pirmininkas —
Dirigentas, sol. muz. Verikaitis. Kaina
$7.00
Stasys Baltauskas, vcepirm. Al
6. Putinai. Hamiltono mergaičių choras .Aidas".
fonsas Dzikas, iždininkas — Vy
Vadovas Jonas Govėdas. Kaina
$8.00
tautas Petravičius, direktorių ta
7. VALIO JAUNYSTEI. Los Angeles LB jaunimo
ansamblio .,Spindulys" choras. Kaina
$8.00
rybos pirm. — Steponas Zabu
5. KUR DANGUS UGNIM LIEPSNOJA. Clevelando
lis, tarybos nariai: Vytenis Nenor
Ramovėnų vyrų choras. Vadovas muz. Julius
tas, Algis Jalinskas, Juozas Gri
Kazėnas. Kaina
$6.00
nius, Jonas Pkainis, Romas Mon9.
GAUDŽIA
TRIMITAI.
Dvylika
lietuviškų
maršų.
cevičius ii sekretorė — Eleonora
Įgrojo Stuttgarto pučiamų ansamblis. Dirigentas
Minukienė,
Bronius Jonušas. Kaina
$6.00
10.
TĖVYNEI
AUKOJ
AM.
Lietuvių
meno
ansamblis
Nariy skaičiui žymiai sumažė
„Dainava". Diriguoja Algis Šimkus. Kaina
$5.00
jus ir pastatui turint tik nuosto
lius, kilo mintis įrengti restoraną
"Tauras". Susipratusiu lietuviu ' 11. VASAROS ŠOKIS. Lietuviškos lengvos
muzikos rinkinys. Kaina
$7.00
dėka buvo surinkta piniginė para
ma tam užsimojimui įvykdyti. 12. TĖVIŠKĖS NAMAI. Broniaus Budriūno kūriniai.
Los Angeles Sv. Kazimiero parapijos choras.
Kliūčių buvo labai daug, nes rei
Kaina
$6.00
kėjo net zonos pakeitimą padary
ti. Artimos apylinkės gyventojai 13. TYKUS BUVO VAKARĖLIS. Lietuvių dainos
ir šokių muzika. Kaina
$6.00
priešinosi, bet kada namas iš lau
14.
VILIJA.
Moterų
kvartetas
su
L.
Stuku.
ko ir vidaus buvo atnaujintas, jie
Kaina
$6.00
džiaugėsi ir sakė: "tai tikra pilis".
Džiugu, kad taip gerai pavyko ir 15. TIK TAU VIENAI. įgrojo L.S.T. Neo-Lithuania
orkestras. Kaina
$6.00
didelė padėka tiems, kurie tuo
16. SKAMBĖKITE DAINOS. Juoze Krikštolaitytėtikslu klubui skolino.
Daugėla. Prie piano Genovaitė Korsakienė.
Kaina
$6.00
Šiuo namu
naudojosi visos
17. LAŠA LAIKO I.AŠAI. Brocktono
Hartfordo lietuvių organizacijos,
Šv. Kazimiero choras. Kaina
$6.00
bet didžiausią naštą nešė Hart
18. DAINOS. Alodia Dičiūtė-Trečiokas.
fordo Lietuvių klubas. Kreipiamės
Kaina
$5.00
į visus lietuvius prašydami para
19. KAI KRINTA LAPAI. Alodia Dičiūtė-Trečiokas.
mos klubo kultūrinės veiklos iš
Lietuvos Valstybinės operos solistė. Kaina
$6.00
plėtimui. Lauksime pasiūlymu iš
20. ŽIBUOKLĖS. Lietuvių mėgstamos dainos.
toliau.
Direktorius L. Stukas. Kaina
$6.00
21. VAI, LĖKITE DAINOS. Knights of Lithuania
Pradžia padaryta, kitataučių at
Choir. Director Faustras Strolia. Kaina
$6.00
silankymas yra gan gausus, bet to 22. VARPAS. Toronto lietuvių choras „Varpas".
neužtenka. Klubo tikslas yra pa
Dirigentas muz. St. Gailevičius. Kaina
$6.00
gyvinti lietuvių veiklą ir išlaiky 23. MY LITHUANIAN MEMORIES. Lionė Jodis
and her guitar. Kaina
$7.00
ti aukštą mūsų kultūros lygį. Kad
24
PAVASARIS.
Dainuoja
dvynukai
Šalčiai.
tai įvykdyti ir įtraukti jaunesnę
Kaina
$9.00
kartą į visuomeninį gyvenimą, Sta
25.
VIOLETA.
Dainuoja
Violeta
Rakauskaitė.
sys Baltauskas paliko savo inžiKaina
$6.00
nieraius tarnybą su university of
26. DAINUOJU JUMS AURELIA.
Hartford, ir nuo šių metu liepos
Aurelia Paukštelis. Kaina
$6.00
24-tos dienos perėmė vyriausio 27. OI, TOLI, TOLI... Lithuanian choir „Viltis"
vadovo pareigas. Linkime jam
of Philadelphia. Kaina
$6.00
sėkmės. Remkime jį jo patrioti
28. PENKTOJI LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ.
(2 pi.) Toronto 1978. Kaina
$14.00
niame žygyje. Hartfordo Lietu
viu kulbas iškilmingai švęs "Tau 29. LIAUDIES GIESMĖS. Tėviškės parapijos
choras. Uirig. J. Lampsatis. Kaina
$6.00
ras" restorano įrengimo metines
30.
YRA
ŠALIS.
Praurimė
dainuoja.
Kaina
$8.00
lapkričio 7 d., 7 vai. vale. Šven
tės programai atlikti pakviestas
New Yorko vyru choras "Perkū

P L O K Š T E L E S

ssasai

PRANEŠIMAS

CLASSIFIED ADS

Tenka stebėtis įdomiomis ma
no titulo variacijomis ir iškrai
pymais adresuotuose man laiš
kuose, spaudos praneSimuose
M1SCKLLANBOUS
bei raportažuose, spausdintose
programose ir k. Patikslinimui, HIIIHlllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIltlUlIltlIlI
prašau gerbiamųjų skaitytojų
atkreipti dėmesį į tai kas seka:
Licensed, Bonded, Insured
Oficialus mano titulas yra,
angliškai: Consul General of
Lithuania. lietuviškai: lietuvos Generalinė Konsule.
Konsulato įstaigos oficialūs
pavadinimai yra: angliškai —
Consulate General of Lithuania.
Lietuviškai — Lietuvos Genera
linis Konsulatas.

AKLP WANTED — MOTJEaMK

PLU M BlNG

Reikalinga vidutinio amžiaus moteris
prižiūrėt invalidę moterį. Gyventi vie
toje, Brighton Parke. Sąlygas susitar
sime. Skambint 927-4908.

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir
kt plyteles. Glass blocks. Sinkos
vamzdžiai išvalomi elektra. { automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
savo pavardę ir telefoną.

IAN L OMOJ AMA — FOB BENT

I Š N U O M O J A M A S
CONDOMINIUM - BUTAS
SERAPINAS — 636-2960
Ft. Myers, Florida, Estero Island —
iiiiiiiililiiiiiiium
mtmnmti.if.utt1tf
Gulf Side. Naujas butas. Pilnai apsta
tytas. Skalbiamoji ir džiovinimo ma
IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
šinos. Patalynė ir rankšloščiai. Mau
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai dymosi baseinas. Vasaros kainomis
Reiškiu padėką už dėmesį.
iš mūsų sandelio.
išnuom. iki gruod. 1 d. Kreiptis ang
Juzė Daužvardienė,
COSMOS PARCELfi E X F B E 8 6
liškai j savininką vakarais ir savait
galiais
Lietuvos Generalinė Konsule 2501 W. 69th St, Chicago, IL 60629
TEL. 312—238-7969

SIUNTINIAI 1 UETUV4

nu metu suleidžiama dešimt ir dau
TeL — 925-2737
giau, o paskui visi paeiliui tikri
Vytautas Valantinas
R E A L E S T A T B
nami. Nakties metu vėžiaujama pa- iimiHHHintiHiiiiiiiiuuiiiiuiuiiiiiiHiiui
sišviečiant balanomis ar
šiaudų
7S-čia ir Richmond — 6 kamb. (3 mie
kūliu.
gami) mūr. Garažas. Gazo Šildymas.
(K „Lietuvių etnografijos
Didelis ir gražus kiemas. $48,000.
bruožai") ŠERĖNAS perkrauato baldus ir 72-ra a Washtenaw — 5 kamb. (2 mie
dimai ir pilna apdrauda.
gami) mūr. 2 maS. garažas. $51,500.
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei- 63-ra ir Artesian. 4-rių butų mūr.
MASTER CHARGE ir VISA $10,000 pajamų. Kaina $75,000.
S 0 P H I E B A R Č U S PriimameTelef.
— WA 64083
55-ta ir Kedzie — 5-kių butų mūr. su
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
garažu. Pajamų $16.000. Savininko
Visos programos ii WOPA
paskola už 12%.
Lietuvių kalba: nuo pirmadienio iki
SIUNTINIAI 1 UETUV*
Marųuette Parko apyL — Liuksusinis
penktadienio perduodama nuo 4 vai.
12-kos butų. Pajamų virš $35,000. Sa
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią
ir kitus kraštus
vininko paskola rimtam pirkėjui.
stot}. Šeštadieniais ir sekmadieniais
VEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
OHO 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

M OVI NG

Tetef. 434-2413
1490 AM
7159 S. MAPLEWOOD A VE.
CHICAGO, ILL.

31 SUNG IN LITHUANIAN. Laima Stepaitis.
Soprano. Kaina
$7.00
32 SU JUMIS. Ziemelytė. Akompanuoja
muz. Jonas Govėdas. Kaina
$7.00
33 ANOJ PUSĖJ NEMUNĖLIO. Dainos
į juostelę įrašytos Lietuvoje. Kaina
$5.00
34 SVAJONIŲ SŪKURYJE. Birutė Tamošiūnaitė.
Kaina
$6100
35 SVAJONIŲ SODAS. Lietuviškos lengvos
muzikos rinkinys. Kaina
$6.00
36 AŠ TAU SAULĖTOS VASAROS LINKIU.
Dainuoja Stasė Klimaitė. Kaina
$8.00
37 LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ DAINŲ REČITALIS.
Dainuoja Stasė Klimaitė. Kaina
$5.00
38 KOKIAIS KELIAIS AŠ KELIAUSIU.
Įdainavo „Baltija" vyrų kvartetas. Vadovas
Algirdas Modestas. Kaina
^6 00
39 DAINOS. Lietuvių ir kitų tautų dainos.
$5.00
Birutė Valterienė. Kaina
40 LIK SVEIKAS. Raiša atlieka
Benjamino Gorbulskio dainas. Kaina
$8.u0
41 KEBLYS. Liaudies dainos ir religinės
giesmės. Antanas Keblys. Kaina
$8.00
42 LITHUANIAN COMPOSERS. Andrius Kuprevičius.
Kaina
$7.50
43. AR ŽINAI TĄ ŠALĮ. Liaudies dainos.
Roma Mastienė Kaina
$6.00
44 JŪROS PASLAPTYS. Lietuviškos lengvos
muzikos rinkinys. Kaina
$7.00
45 DAINOS. Kun. Vyt. Gorinąs. Diriguoja
sesuo M. Bernarda Venckutė, S.S.C. Kaina
$6.00
4 6 JŪRATĖ IR KASTYTIS. Chicagos
Lietuvių opera. Diriguoja Alksandras
Kučiūnas (2 pi.). Kaina
$15.00
47. DIEVUI IR TĖVYNEI. Lietuvių tautinis
meno ansamblis „Čiurlionis". Dirigentas
kompozitorius Alfonsas Mikulskis. Kaina
$7.50
48. ČIURLIONIS 30. LT.M. ansamblis (2 pi.)
„Čiurlionis". Dirigentas Alfonsas Mikulskis.
Kaina
$12.00
49. AIDUTĖS SINGS. Director Alice Stephens.
Kaina
$6.00
50. FROM THE LAND OF RŪTA.
Director Alice Stephens. Kaina
$5.00
5 1 . KUR LYGŪS LAUKAI. Įdainavo
E. Ivanauskas, N. Tallat-Kelpšaitė ir kiti.
Kaina
$6.00
52. ANTANAS KUČINGIS su orkestru.
Kaina
$6.00
53. MES ŽENGIAM SU DAINA. New Yorko
lietuvių oktetas. Direktorius Aleksas Mrozinskas.
Kaina
$5.00
54. PRIEMIERE PERFORMANCE. Lith. Contemporary
Compositions. Alice Stephens singers.
Kaina
$5.00
5o. SODŽIAUS GARSAI. Juozo Stankūno kūriniai.
Kaina
-.8.00
56. ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIOS pašventinimo
ir religinio koncerto momentai. Kaina
$5.00
57. SUK SUK RATELI. Vilniaus tautinis
choras ir solistai. Kaina
$7.00
P a s t a b a : Užsakant plokšteles per paštą — pinigų nesiųsti.
Užsimokėsite — gavę sąskaitą. Šį sąrašą išsikirpkite ir
pasilaikykite. Užsakymus siųsti

DRAUGAS
4545 W. 63rd St., Chicagp, IL 60629

SIMAITIS REALTY

Chicago, BL 10632, teL 027-5960

Insurance — Income Tax
Notary Public
2961 West 6Srd Street
TeL 436-7878

tllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI

M. A. i I M K U S
INCOME TAX SERVICE
NOTARY PUBLIC

4250 S. Maplewood. teL 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIU likvUUmat. pūdomi
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
kitokį* blankai.
miiinniiiniimninmiiHiHuiuiiiminiiii

BUTŲ NUOMAVIMAS
Draudimą* — Valdymą*
Namu pirkimas — Pardavimai

INCOME TAX

VALOME

KILIMUS I B BALDUS
Plaunama Ir vaškuojame
v\tų rūšių grindi*.
BUBNYS

NotariatM — VerttmaI

BELL REALTORS
i.

Tel — BE 7-5168

B A C E V I Č I U S

6629 S. Kedaie Ave. — 778-2*11

10% — 20% — 30% piglM
oi apdraudė M O ISĮHIH ir

83rd and Kedzie

WJV> rtftm n u .

AMNK
my2

ZAPOLIS

West 95th Street

i e t o t GA 4-8664

Gresi prieš and locatlon.
Immaculate 5 room brick Georgian.
Original owner. By appointment.
4694282 or 586.9166

PARDUODAMAS S KAMB. MCIL.
NAMAS, \t/2 SKLYPO.
Apylinkėje 71-os ir Rockwell. Nau
jas centr. pečius. Įrengtas rūsys. 2-jų
SIUNTINIAI 1 UETUVA
Labai pageidaujamos gtrom rOttea maS. garažas. $45,500. Skambinti
prekes. Maistas iš Europoa sand»Ui»
585-2172 ARBA 825-5516
360S W. 6Sth SU, Chicago. m ,
TeL 925-2787
MICfflGAN — NEW BUFFALO, 65
mylios nuo Chicagos, parduodamas se
nesnis Svarus apstatytas 2-jų miega
NAMU APŠILDYMAS
{statau naujus pečius ir vandens Šil mų bungalo. Pilnas rūsys, gražus kie
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius mas užpakaly. Turi parduoti. $22,500.
Century 21 — Rltter A Heinz, 211 E.
pečius | gazmius.
Buffalo S t , New Buffalo. Midi. 48117.
ALBIN BANYS, Telef. 447
TeL 616 466 8888.
PACKAGE EIPRESI AGE3TCY
MARUS NOBEIKIEirS

"
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A. V I L I M A S
M OV ING
Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų
TeL 876. 1882 arba 876-5996
iimiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiuuuiuiiiiiiiiiiii
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I VAKARUS Už KEDZIE
S-Jų miegamų mttr. bungakm. Pėdus
ir orkaite, šaldytuvas. Nuo sienos iki
sienos kilimai. Pilnas rūsys. Aptver
tas kiemas. Geras pirkinys — tik
$49,900.
GEORGE VLASIS, REALTOR
TaL 686-7474
DĖL IŠVAŽIAVIMO parduodami mie
gamojo, valgomojo ir virtuves baldai,

indai ir k t Kreiptis antraime au.«.*te

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii — 4187 S. CalIforaU Ava,

TELEVIZIJOS

Spalvotos ir paprasto*. Radijai,
Stereo ir Oro Vseinfruvai.
Pardavimas ir Taisymas.

MIGLINAS

D t M S I I O

TV

VIZlTniIŲ E01TUIŲ
1E1ULV

2846 W. 69 St^ teL 776-1486
IIHIIHIIIIIIllllllllIllllllUIIIUIIIlUlUUUIlI

DENGIAME D* TAISOME
VISŲ RCHIT. STOGUS
Už savo darbą garantuojame
ir esame apdrausti.
Skambinkite —
ARVYDUI KJELAI
TH.: 434-9655 arba 737-1717

Vititinių kortsllų naudojimas yra
tralus paprotys. Bstuariai j** pla
čiai aaudoja. Bet tinka Ir visa luo
mų atstovams tursti graJiss vist
tinas kortais*.
Kreipkitės J MDfaagen admiaistredją visais panašiais reikalais.
Būsiu pataakiati mftsų pataisa*
mu

Perskaitė

1

"Draugą*

į\ kitiems paaiakaitytf
PLATINKITE

"DRAUGĄ".

1

duokite

KAS NORI TURĖTI SUNŲ
MINISTOUJĄ

dieną tūkstančiai įvairi y šunv
marširavo prie Porte de Versailles, Paryžiuje.

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 10 d.

tarinę komisiją, kuri rūpintųsi čiau dabar Prancūzijoje šitame
Ar gaus Prancūzija, preziden
sektoriuje dirba 170,000 žmonių
taujant Mitterandui, ministeriją, j Šunų draugas veterinaras turi šunų problemomis.
kuri rūpinsis šunų problemomis? j paruošęs ir įvairių pasiūlymu.
Pagaliau dr. M. Klein nori pa ir metinė apyvarta siekia 400 mi
Jei tai priklausytu nuo veterina- j Paryžiuje ir kitu didmiesčių vie- gal japonų automobilių importo lijardų frankų. Kad šuo Prancū
rijos daktaro Micheiio Kleino, • šose vietose turi būti įrengti šunų sumažinimo pavyzdį gauti ir šu zijoje labai vertinamas, iičtčiuca
Prancūzijoje tikrai būtų įsteigta J tualetai. Sostinėje jų reikės pasta- nų importo į Prancūziją apriboji abejoti.
tokia ministerija ištikimiausiam tyti 10,000. Tuo bus atleistas pės
mą. Prekyba šunimis čia neturi
žmogaus draugui, šuniui, Dr. M. čias keliautojas nuo įvairių nema ribų. Prancūzijoje kasmet perka
Klein yra padavęs Prancūzijos lonių netikėtumų...
ma ir parduodama ne mažiau
Kada tu išvydai šį pasaulį,
prezidentui audiencijos prašymą.
500,000
šunų.
verkei,
o kiti linksminosi. Gyvenk
Kitas pasiūlymas yra įrengti t
Šunims jis nori įvesti dar daug
Ar Paryžiaus veterinaras nori taip, kad paliekant šį pasaulį kišunims daugiau kapinių. Prancū
pagerinimų.
zijoje jų dabar yra tik penketas. įvesti ir kokių pakeitimų šunų ti verktų, o tu linksmintumeis.
Dr. M. Klein yra dinamiškas Be to, reikėtų įsteigti daugiau šu maisto paruošime, nežinoma. Ta- Į
Fr. Shilller
veterinaras Paryžiuje ir rūpinasi nų ligoninių ir sudaryti parlamen
pas vyriausybę ne vien tik šunų
reikalais. Statistika rodo, kad Pran
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii
cūzijoje yra aštuoni milijonai sa
vininkų, kurie laiko vieną ar dau| giau šunų draugystei ir apsaugai.
Seniausia Lietuvių Radic programa
Kampanijos pradžiai veterina
Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN,
Nuotr. V. Bacevičiaus
JAV Vidurio rajono stovykloje skautai ir skautės pasiruošė Vėliavų pakėlimui.
ras M. Kkin birželio 27 d.organi- 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
zavo "Sunų dieną" Paryžiuje. T ą 1:00 iki 1:30 vaL po pietų — perduo
Būdami tarpusavyje
vieningi
dama vėliausių, pasaulinių Žinių san
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
skautai vyčiai norime padėti vi
trauką ir komentarai, muzika, dainos
sai skautybei ir taip pat atgaivin no Liubinsko ir Ryto Pavilionio Ir Magdutes pasaka, sią programą
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
B Aušros ir Varpo stovyklų
ti senas vyčių tradicijas". Nakti Jie vadovavo pakilia nuotaika ir veda Steponas ir Valentina Minkai.
Biznio reikalais kreiptis i Baltic Fk>
mis vyčiai ėjo stovyklinę sargybą, išradingumu, visus įtraukė į užsi rists — gėlių bei dovanų krautuvę,
4 3 3 0 - 3 4 S o . California A v e n u e
GINTA REMEIKYTfc
o dienomis padėjo pravesti sto ėmimus ir pasirodymus, ir buvo, 502 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-9852
vyklinę programą, taip gaudami
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
Susirinko skautai ir skautės iš lengviau ir protingiau taip su- šiek tiek vadovavimo patyrimo. nors jie gal taip nepagalvojo, pa gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h Hermitage A v e n u e
Chicagos, Detroito, Clevelando, ruošti programas — vieną kiek- Pastebėtina, kad jei tarp jų iški trauklūs "role modeis" skautu site didel] pasirinkimą lietuviškų knyTelefoną;- — YArds 7-174 1-2
New Yorko, VVashingtono, Geo- vienai amžiaus grupei, vietoj kiek lo kokia problema, jie patys susi kams.
gios, Texas, Floridos, San Fran- viename tunte po programą kiek- tvarkė. Svarbiausia, jie jautėsi pa
(Bus daugiau)
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiuuuuiiiuiiiniuiiiiii
cisco, Midland, Mich., Grand Ra- vienam amžiui. Reikėtų šią idė-tenkinti savo paskirtimi stovyk
pids, Indianos, Omahos ir net ją dar toliau praplėsti. Gaila, kad loje. Tai jų pačių ir suprantančių
Vokietijos Vidurio rajono sto-įjūru skautai,-tės nepasinaudoja vadovų, J. Kirvelaičio ir G. Devei
vykioje, kuri minėjo Rako sto- progomis kartais šitokiose stovyk ki© nuopelnas. Tikimės tokius vy
Pranešame, kad 1981 m. rugpiūčio 7 d., sulaukusi 63 metų am
vyklavietės 25-rių metų sukaktį, lose bendrai su kitomis pastovyk- čius susitikti ir daugely kitų sto
žiaus, mirė Lietuvos Dukterų draugijos namų gyventoja
liepos 11 — 25 d. Ko jie ten iš-.lauti. Siūlyčiau, kad ne tik tun- vyklų.
vykdami tikėjosi?
tų segregacija būtų sulaužyta, bet
Prityrusių skaučių pastovyklė,
2inoma, visi norėjo smagiai ir lyties. Ypač vyresniems berniu-1 ' . ' ^ T ^ 'Z "~ H £"•*"/-"*
Laidotuvių Direktoriai
praleisti laiką, užmegzti naujų kams ir mergaitėms svarbu ne tik ] S S r S S j S r ^ J S S T E
Gimė Chicago, Illinois.
6845 SOUTH VYESTERN AVE.
draugysčių ir pagilinti senąsias, j šokiuose ir per lankymą susitikti,! R " c * Kasputienes « * • * • » £1"
Kūnas bus pašarvotas pirmadienį 4 vai. popiet Lack-LackaDauguma laukė atsikvėpti ir pa- j bet ir kartu dirbti, diskutuoti, daiS ^ S Ž ^ C Ž T ^
Tel. 737-8600
wicz koplyčioje, 2424 W. 69 Street,
sistipnnti gamtoje ir pagyventi nuoti.
Laidotuves įvyks antradienį, rugpiūčio 11 d. Iš koplyčios 9 vaL
sų Lietuva" vardu. Taigi, šios se
tarp lietuvių Tolimesni geismai! p a ž v e lkime dabar i programas, sės suruošė spaudos balių, kaip
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų
skyrėsi pagal amžių. Daug j a u - " D a n u t ė s
ro.nrt.n
vadovaujaTel. 422-2000
yra Brazilijoje kasmet ruošiamas,)
bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
niausiųjų turbūt atvažiavo tėvų m Q S
skautė$>
asikvietusios ir
susipažindamos su tuo kraštu bei
Nuoširdžiai kviečiami visi draugai ir pažįstami dalyvauti lai
siunčiami, bet vis vien lauke sma \
*••
»•
J • J•
su brazilų — lietuvių veflda. Pa
dotuvėse.
_•-_• pažaisti,
» J : . pabendrauti.
,
j
.. „
" i skautus vyčius, pačios pravedė dvi
giai
Prity
čios paruošė brazilišką vakarie
Laidotuvėmis rūpinasi Lietuvos Dukterų draugija.
Prašome
rę skautai bent dalinai nori at gyvas diskusijas: "Ar galima pri
John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans
karsto
nešėjų.
nę ir programą, per kurią rodė
mesti vaikystę ir išbandyti ener klausyti dviem ideologinėms or
Informacijai skambinti tel. 434-9655.
skaidres iš lietuvių gyvenimo
gijas, o tam būtina smalsiai am ganizacijoms, ar geriau vienai?"
Brazilijoje. (Tik gaila, kad bro
žiui pritaikyta, patraukli progra ir "Kokios yra skautavimo proble
liai prityrę skautai negalėjo daly
ma. Daug vyr. skaučių kandida mos ir kaip -jas galima pataisyti?"
vauti, nes tuo metu vyko jų pro
tir
čių, vyr. skaučių ir skautų vyčių, Pirmąja tema pasisakyta, kad an
gramos svarbus punktas — ins
tra
organizacija
gali
papildyti
tai,
mano manymu, važiuodami
a i m
,
. k ą pirmoji nesugeba suteikti. Ki- pekcija...).
stovyklą,
duoda
skautavimui .
• i j -i •
-«
Linksma, įspūdžiais kupina,
"last chance": ar skautybė jiems Itos
., i...
mane, kad, reikia stengtis pa; p i l d y t l p 3 r , ą AmW
nors
ir varginanti, pavyko prity
dar gali ką pasiūlyti, ar reikės ki^amzacną,
\ jei ji nepilnai patarnauja savo na- rusių skaučių,-tų baidarių iškyla.
tur ieškoti, ar gal jie dabar gali
The Golden Gem oi the Ages
! riams, o ne to papildymo kitur Prityrusiems skautams vadovavo
ką skautams pasiūlyti. Jaunieji
ieškoti. Iškelta, kad visų lietuviš- tikrai stropus Linas Orentas. Bro
TĖVAS IR SŪN'L'S
By PJTTT C. BIGE, Ph.D.
vadovai laukia pirmųjų vadovavi
^ ,
,.
... ..
. kų jaunimo organizacijų pagrin- liai pastatė įspūdingus stovykli
(Knygos autorė amerikietė mokslininkė, kuri yra gavusi ne vieną
mo ir atsakomybės patirčių, non , : ... ,
°
"
.t, ..
J- ^. J - - T~ ainis tikslas tas pats —islaucyti nius vartus ir milžinišką bokštą.
atžymėjimą už savo darbus.
Šioje knygoje ji aprašo apie
2533 VVest 71 St., Chicago
progos įgyvendinti savo idėjas. Ti- ,- , .»,
. %T_I .
J.
i•
11 J
- J
•
lietuviškumą jaunimo tarpe. Ta
GINTARO atsiradimą, kilme. Daug vietos skiria apie Lietuvos gin
Pas skautus ir skautes, paukšty
1410 So. 50th Av., Cicero
kiuos, kad vyresnieji vadovai va-'
ciau, pabrėžta, kad vos spėjama tes ir vilkiukus linksmiausias vaiz
tarą, o dali iliustracijų sudaro iŠ GIFTS INTERNATIONAL—VAZNEžiuoja rūpindamiesi jaunaisiais
Tel. 47e-2345
LIŲ krautuvės rinkinio. Daktarė gintaro reikalu lankėsi Lietuvoje
atlikti vienos organizacijos įsipa das. Jiems dar paprasčiausi daly
skautais, tuo surasdami ir savo
AIKŠTĖ
AUTOMOBILIAMS
STATYT!
ir kitur.)
reigojimus, kaip spėtume dviejų, kai nauji ir įdomūs. Remigijaus
pasitenkinimą.
Knyga didelio formato, 290 pusL, kieti viršeliai. Graži dovana
nei vienos neapleidžiant? Ant Belzinsko turininga skautų pro
kiekvienai
progai.
Ar visa tai, ko buvo tikėtasi, pa roje diskusijoje daugiausia išreikš grama, pvz. visos dienos skautoPubiished
by VA NOSTRAND REINHOLD Cornpany, New York,
siekta? Dažnai taip, kartais ne. ti nepasitenkinimai stovykla ir rama, iki paskutinės detalės iš
kuri
turi
savo
skyrius:
London, Toronto, Melbourne ir kitur. Kaina su
Sugrįžkime j stovyklą...
bendrai skautų organizacija, bet planuota ir įvykdyta. (Tokio pla
persiuntimu S2S.M. IHinois gyventojai dar prideda $1.42 valstijos
Dabar, kaip įprasta, galėčiau iškilo ir keli konkretūs pasiūly navimo įgalėtų visų stovyklų or
mokesčio.
žodžiais nupiešti visai gražų, sen- mai —suruošti laužavedžių kur- ganizatoriai pasimokyti.) Remi
timentalų, nostalgišką stovyklos! su *. išnaudoti ilgus savaitgalius gijui talkininkavo "Skautų Aido"
DRAUGAS, +5+5 West 6Srd SU, Chicago, IL 606t9
vaizdą. (Bus ir to). Tačiau, toks, kursams ir suvažiavimams, kaip pastovyklės štabas, susidedąs iš
jis nebūtų teisingas, nes iš jo būtų j gegužės mėn. pasisekusiai Senpi- Algio Miškinio, Andriaus ir Sau V
nutildyti kai kurie nepasitenkini-; ^i. Be diskusijų, vyr. skautėms R. liaus Anužių, Ryto Urbaičio, Litoiiiimiiiiilliiiiiimi
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimmimiir
mo, nusivylimo garsai. Cia pa- j Kaminskaitė per paskaitas suteiteiksiu ir gražiuosius ir sunkiuo-| k ė žinias apie lietuvišką pogrinsius įspūdžius, smagiai linksmuo- d ž i ° spaudą ir Pasaulio lietuvių niiiiimiiiiiimmiiimiiimiimimmiiim
Los Angėlet
LB Jaunimo
Ansamblio
sius prisimindama ir tikėdamasi, jaunimo sąjungą, o Rita Kasputienė
apie
Akademinį
skautų
są
kad kiti nepasikartos.
"SPINDULYS"
choras — 80 dainininkų
Šįmet 200 skaučių stovyklavo jūdį. Kai vyr. skautės išvyko bai
Ei, Jaunyste! Tykus buvo vakarėli*. Kur tas ial"Aušros" stovykloje, vadovaujant darių iškylon, kandidatės perėmė
|
tinėlis.
Kurteliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk
kai
kurių
vadovių
pareigas
tą
die
Dalei Gotceitienei, o 150 skautų
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja
mergele. Tėvynes maršas. Kad a š jojau. Šiandien mūsų
"Varpo" stovykloje, vadovaujant ną. Programa, kurią vyr. skautės New Jersev. New York ir Connecticut |
I
šventė. Valio. K o liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau
Liudui Ramanauskui. Iš stovyklų atliko, buvo turininga, bet jos bu lietuviams!
vakar. Plaukia s a u laivelis. Per tamsią naktele ir kitos
vardų matosi, kad buvo atkreip vo per mažai. Nusiskųsta mergai K M SeStadlenJ 15 WEVD Stotie* |
New Torke nuo 8 Iki 9 ral. vakaro |
čių,
kad
dažnai
keturios
valandos
populiarios
liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų komtas dėmesys i lietuvių pogrindžio
97.9 meg. FM.
poilsio
per
dieną
truputį
per
daug.
|
pozitorių.
spaudą. Pastovyklės pasivadino
DIrekt. DR. JOKCBAS STUKAS
lietuviškų dienraščių ir žurnalų Gaila, nes per tas dvi koncent
|
Diriguoja: Mokytoja Ona Razutienė ir komp. Bronius
234 Sunllt Drtve
vardais ir stovyklos ^etu prista ruotas stovyklos savaites tiek
|
Budriūnas.
Watebuag,
N.
J.
07M9
tė tą leidinį ir kitiems. Besilai daug galima atlikti. Šįmet vyr.
E
Akompanuoja: Pianistės Raimonda Apeikyt* ir Ona
kant spaudos temos, buvo išleisti skautės dukart važiavo prie eže
TeL — <201) 753-5*34
|
Barauskienė.
4 numeriai, tikrai dailūs ir išsa ro. Tai smagu ir reikalinga, bet
Smuikininkas Raimundas Mickus. Fleitistė Kristina
mūs, bendro stovyklinio laikraš jos pasigedo ir tikros iškylos miš llllllllllllllllllllUlllllllllllllllimillilHllir |
|
Mickutė.
Akordeonistas Runas Polikaitis.
tėlio "Vijoklio", redaguojamo se- ke —su ėjimu ir lauko virimu,
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SAUJA

EUDEIKIS

ZARIJU
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Mažeika & Evans

A. f A.
ANNA BRIGGS - SIRTAUTATTĖ

A MB E R

VALIO JAUNYSTEI!

Lietuvos atsiminimai

sių Liudos Rugienienės ir Danosjgal su pernakvojimu po žvaigždė
Puodžiūnienės su daugelio skau- tu dangumi.
tų talka. Paukštyčių kūryba pasiŠįkart skautų vyčių "Atgimirodė dar atskirame, linksmame m o » pastovyklė buvo ypatinga.
leidinyje, Lauros Lauciūtės pa- j a u senįaj matyta taip darniai
ruoštame. Laikraštėliuose pašto- į susigyvenusių jaunuolių grupę.
vyklių apibūdinimai, skautų pasi- į
Kaip jie patys rašo stovyklos
sakymai, išgyvenimų aprašymai,
laikraštėly, "Atgimimo" vardą
skautų kūryba, piešiniai ir juokai.

******

ie*3***'

With Liberty & Justice

Amerikiečių premijuota PAU
LIAUS LEONO knyga, kurio
je atvirai ir drąsiai nagrinėj*
ftio krsJto negeroves bei pavo
pasirinko dėl kelių priežasčių: "V. Jus ir tieaia keliun i saugų viaų
Kudirkos "Varpas" skelbė Lietu gerbuvj.

Potencialiai teigiamas reiŠid
nys šioje stovykloje, kati stovyk- vos atgimimą, o mūsų skautai vy Kaina kietais virfeliai* S&3A
lauta amžių grupėmis, o ne tun 5h i stenfriasi atgaivinti savo veik minkatais — f W » .
tais. Taip skautai galėjo susipa- lą: Mes tai norime pasiekti hūKnyga gaunama ir Drauge
žinti daug daugiau su savo m^tų dami pavyzdingais skautais ir,
jaunimu iš įvairių vietovių. Be to, į kaip instruktoriai, vi jiem s padėti.

|
I
|

Plokštelį išleido Los Angeles LB Jaunimo ansamblis
"SPINDULYS".
Kama su persiuntimu $8.95. Ušsahymus
siųsti: DRAUGAS, ĄSĄ5 W. 63rd St, Chicago, IL 606Ž9.
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KUR TAS SALITNfiUS

k I s s s s GMįata* fdataavo V
harmonizuotas Haodiss dainas m paakių Jvairtų instrumentų palyda,
lileklo dr. Jokūbas Sukas, Uatavos atsknmteų radijo programa
ved*jis, jcyv W»tchung, N. J.

Dviejų pkkJtdių sJbtanas sa pswhsSluwi kassasja $14.16 m. gyv.
prideda n e. Talsttjos mekesOB.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4*4* W. SŠtč S t , CMasją B. SMM

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

DRAUGAS, pirmadienis. 1981 m. rugpiūčio m t e . 10 d.
]

X Vytautas Kamantas,

PLB

i pirmininkas, praėjusį savaitgali
aplankė PLB garbės pirmininką į
1
Stasį Barzduką Clevelande, jį
i supažindino su FLB valdybos į
ateinančių metų darbo planais į
ir pasitarė Lituanistikos kated
ros steigimo reikalais.

llaLi

UTHU

•••li|l v i ^B^
Bfl

f | ? l i»»

ANIA

BUSSIAN

m\l

"JlGENOCCC

IŠ ARTI
IR TOLI

USPUOLfc P R I E GARAM)

Sekmadienio naktį A. Contreras privažiavo prie savo gara
žo, 5950 S. Maplewood, Chica
goje. Tuo metu motociklu atlė
kė du jaunuoliai. Atėmė jo tris
fEKICuLLCJ
aukso retežėlius, pinigus ir, gra
— Venecuelos L. R krašto sindami ginklu, pagrobę jo au
valdybos pirmininkas dr. Vytau tomobilį nuvažiavo.
tas Dambrava palaiko artimus
NEBIJOJO, O ŽUVO
ryšius su PLB pirnuninku Vy
tautu Kamantų. Venecuelos LB
Mabel Crown. 8 4 m. čikagietė,
rugsėjo mėnesį siunčia du mo gyvenanti 1715 W . Belle Plaine
kinius j Vasario 16 gimnaziją Ave., savo sūnui sakydavo ne
Vokietijoje. Jų mokslo stipen bijanti gyventi viena — kas gi
dijoms pažadėta piniginė para galėtų ją užpulti. Rugpiūčio 5
ma iš PLB valdybos.
d. vėlai naktį ji buvo užpulta.
Sūnus
rado jos, peiliu nužudy
— Vienas Iš Venecuelos LB
tos,
lavoną
miegamajame.
Ji
ateities kultūrinių planų yra
buvo
apiplėšta.
Užpuolėjas
ją
pabaltiečių muzikos koncerto
surengimas didžiajame Caracas buvo subadęs 25 kartus.

X Eknflija
Saka, kJskienė
skautų Aidas", Lietuvių
x
"Draugo" redaktorė, išvyko pra- j g k a U t ų sąjungos žurnalas, birževesti dviejų savaičių lituanisti- \ įjo.iiepos mėnesio nr. pasiekė
nius kursus, vykstančius netoli i re< iakciją. žurnalas pritaikytas
Clevelando. Lektoriai bus jau iš į j a u n esniems skautams, duoda
anksčiau žinomi specialistai, skautišką programą,
gražiai
kaip prof. dr. A. Klimas, kun. j iliustruotas ir mokamai suredaJ. Vaišnys, prof. dr. T. Remei- j g ^ t a s . Redaguoja v. s. Ankis ir kiti Taip pat kartu iš- j tanas Saulaitis, adirinistruoja
vyko ir jos vyras Romas Sa-! v_ s Malvina Jonikienė.
kadolskis, "Amerikos Balso" įs
x Alma Noreikaitė, kuri bai
taigos vadovas Chicagoje. Jis
miesto teatre. Tam koncertui
gė
gimnaziją iš 1000 mokinių
pagelbės kursuose ir rinks me
dabar
pradedama ruoštis.
pirmame dešimtyje, visą laiką į
Miiiiiniiiuiiiiiiiiiiiiifmiiiiiuiiiniinnn
džiagą ateičiai.
būdama garbės mokinių sąra- j
— K JAV per Kolumbiją at
Advokatas
X Tooy Yuknis laiške "Chi- šuose, šį rudenį pradės studi- i
vykusi Clevelando vokalinio vie
cago Tribūne" patikslina tame juoti biologiją. Ji yra veikli j
GINTARAS P. 6EPENAS
neto "Nerijos" dainininkė Zita
laikrašty paskelbtą Pfaff straip- skautė ir baigė aukštesniąją Li
Kripavičiūtė liepos mėnesį pra Darbo vai.: 9 v. r. iki 6 v. v.
snį, pažymėdamas, kad klaida tuanistikos mokyklą.
leido Caracas mieste, kur ją Seštad. nuo 9 v. r. iki 12 v. d.
yra skelbti lietuvius, esant gimi
ir pagal susitarimą.
X D r . S a u l i u s G i n M B , P L B Lietuviai, estai ir latviai demonstracijose birželio 14 d. Bostone. Demonstracijomis buvo paminėtas žiauriausias globojo Jūratė de Rosales, Aras
ningus lenkams. Lietuviai gi
Mažeika
ir
dr.
Algis
Jaloveckas.
Tel. 776-5162 arba 776-5168
v a l d y b o s reikalų v e d ė j a s , n i g - | bolševikų nusikaltimas prieš žmoniškumą ir žmogaus teises, tremiant gyvuliniuose vagonuose nuo mažamečių iki
miningi latviams.
Čia ji talkino Caracas jaunimo
piūčio 9 d. išskrenda iš Chica- ligonių ir senelių. Ir tai buvo naujaisiais amžiais — tik prieš 40 metų.
2649 W. 63rd Street
suorganizuotose lietuvių kalbos
X Vaclovas Kleiza, PLB vai- j g o s į Miuncheną. Vokietiją, nuoChicago, m . 60629
kursuose.
Caracas jaunimas
dybos pirmininko pavaduotojas,! etiniam darbui ir gyvenimui,
iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii
planuoja ekskursiją į Venecue
su žmona Asta sekmadienį, rug
x
Knrtė
piūčio 9 d., parskrenda į Chi-!
Ig"»t**HS«*» Velos lygumas rugpiūčio 8-16 die
cagą iš sėkmingos trijų savai- l necuelos LB darbuotoja, apsinomis, o Valencijos jaunimas
čių kelionės po Europą, kurios I l a n k ė PLB būstinėje Chicagoje
ruošia jaunimo stovyklą, kuri AdVOkataS JONAS GIBAITIS
šaulių kuopos šauliai N. Mar- tarė prezidentų pagerbimo traŠAULIŲ KULTŪRINIS
metu aplankė Vasario 16 g i m - į i r P a t a r ė su PLB pirmininku
6247 So. Kedzie Avennt
tinkus ir V. Zinkus, kovodami dicijos paskirtį jos atsiradimo *** *** S ™ * 5 * 0 m ė n e a o a t o "
SAVAITGALIS
naziją Vokietijoje, dalyvavo 28- i Vytautu Kamantų bei reikalų
stogas.
Chicago, ittinofe 60629
Lietuvos
su didelėmis Michigano ežero pradžią ir prasmę.
oje Europos Lietuviškųjų stu-1 v e d ė J a *>a™te Korzomene apie
S e k m a d i e n j ) jįepog 26 d. ryTW. — n a * s ^
bangomis, žuvusių ir mirusių himną giedant buvo pakelta lie
dijų savaitėje Prancūzijoje ir reikaJingą švietimo ir kultūros ^ a t v y k u s Chicagos Vytauto
karių bei šaulių garbei ir prisi- tuviškoji trispalvė, kurią į stie
j Darbo va nuo 9 iki 7 vai. vak.
susitiko su Europos lietuviais. Paramą Venecuelos lietuviams, Didžiojo rinktinės šaulių būriui
bą iškėlė A. Repšys. P o to pra
iimnimui
s Min ai
geštad. 6 vai. r. iki 1 vai. d.
;ypac
ypač jų jaunimui.
Fiiumu.. Šiuo
B.uo m^.u
metu ^ „nktinės ! » • V B a n a i č i u
* P
€
P«***fr">
X "Laiškai Hetuviams", liepos TO Venecuelos jaunimu dirba iš ^ vįc—jnn j M a ckoniu Kul-' v a i n i k j * b a n f o s e - J ū r o s j į — smingą kalbą pasakė LŠ6TT pir
Dei£rose
ro2Tama
į Gintaro mininkas K. Milkovaitis.
Ma
PASLAPTINGA MIRTIS
-rugpiūčio numeris, jau išėjo iš j Clevelando ten vasarai nuvyku- tūrinio savaitealio ir Jūros die- aapeigose
"ir Dprograma
***»
l
vasarvietės rajone tuo ir buvo rija, Marija visiems giedant, bispaudos ir pasiekė daugumą \ s\ Zita. Kripavičiūtė
"
Daniel Hauser, 18 m., lavonas
nos dalyvių gretos padidėjo.
rutininkė Juškaitienė, šaulės
skaitytojų. Taip pat ir "Drau
baigta.
rastas Chicagos upėje netoli Og- Danutė Brazytė - Bindokieni
go redakciją. Tarp įdomesnių! x *»*• Vytautas Kupdkevi Šios dienos programa buvo KaPrieš išsiskirstant į namus, Bukšnienė ir Gudaitienė padėjo
. ^ .^raugais I ^ » j A N G E L Ų
S N I E G A S
straipsnių reikia laikyti dr. L i - S u s ' Chicago, EI., pratęsdamas raičių "Gintaro" vasarvietės ra 12 vai. Kultūrinio savaitgalio ir po g ė S , ^ S ^ T % £ S ^ r H
t
l
x
jone.
*
•
•
'd.
nuėjo
j
Chicagos
festivali.
Iš-i
no Sidrio, Reginos šilgalienės, "Draugo" prenumeratą, atsmnJūros dienos dalyviai, šauliai or- respublikos prezidentų A Sme- j g i k e i t ė ^ ^ j — d o l Atsiskyręs į
Mokslinės fantazijos apysaka
9:30 vai. ryto vėliavų aikštėje
Aniceto Tamošaičio,
Nijolės i te i r 2° do1 - a u k a - lietuviško dienganizuotai 16-kos automobilių tonos, A. Stulginskio ir K. Gri
nuo draugų, nuėjo į prausyklą
Meteorų lietus. Skraido švelsaulių gretoms is-l°
,
,
T*
*--I
Jankutės, Vytauto Kasniūno i r į r a ^ i o stiprinimui. V. Kupcike- uniformuotų
....
.-,-,.
. .
i vorele nuvyko i International niaus paminkliukų. Vėliavą nu
smkiavus, įškilnungai
buvo pa- ! __. . . . t, ,
,_ . ,
ir nebegrįžo. Ištraukus jo la- n u s pūkeliai. Angelų sniegas. Rū*
b
kt. žurnalą redaguoja Juozas ' ^ ų skelbiame garbės prenu* Fnednship Gardens, Mich., kar- leidus, iškilmės International
voną, nerasta prievartos žymių, j gilės nelaimė. K u r dingo vasa
Vaišnys, SJ, pavaduotojas — meratorium. Už paramą ir lie- keltos JAV-bių ir Lietuvos vė ! tu su ramovėnais ir birutininkė-' Friendship Gardens buvo baig
bet nerasta prie jo nė pinigų. ra? Pelkėse. Reikia eiti namo.
liavos. LŠST pirmininkas K.
Antanas Saulaitis, SJ, ir kole uviškos spaudos vertinimą taMilkovaitis, atlydėtas vicepirm.
Pavojingos kelionės pradžia. NeNAUJI RCMAI
gija, žurnalas švariai paruoš iame ačiū.
V. Išganaičio, priėmė Gen. T.
tikėtas draugas. Gaisras. Balto
tas ir iliustruotas.
Daley kolegija Chicagos pie ji giria. Vytenis susitinka pabai
Daukanto jūrų šaulių kuopos
tuose, PulasM gatvėje, turi nau sas. Kelionė atgal. Radinys kel
X &v. Kryžiaus Hgoninės grei
pirmininko raportą, buvo įneš
jus rūmus su klaoėmis, laborato mo puvenose. K a s sunaikino au
tosios pagalbos skyriuje įtaisy
tos JAV-bių, Lietuvos, Vytauto
rijomis,
maudymosi baseinu, galus ir Sūrūs lašai.
tas specialus aparatas (The
Didžiojo šaulių rinktinės, Gen.
gimnastikos sale ir teatru. Į
thumper) skubiai pagelbėti at
T. Daukanto jūrų šaulių, De
Knyga įdomiai ir lengvai pa
juos jau persikėlė administra
gaivinti iš širdies atakų. Grei ...
troito švyturio jūrų šaulių ir
rašyta. Graži dovana jaunimui.
cija.
tosios pagalbos skyrius tai lai-' J I
Cicero Klaipėdos jūrų šaulių
Šlekio Akademinės Skautijos
ko dideliu laimėjimu ir gera'
kuopų vėliavos. Giedant Lietu
leidykla 1981 m. Spaudė "Drau
pagalba gavusiems širdies smū
vos himną, JAV-bių ir Lietuvos
go" spaustuvė. 160 pusi. Viršeli
gausus, savo apraiškomis, dva
gius.
vėliavos pakilo f stiebus.
piešė Ada Korsakaitė-Sutkuvie
sia ir programa pilna to žodžio
Drausminga šaulių rikiuotė
nė. Kaina su persiuntimu $5.75.
X Irene K. Šankus,
Oak
. ^ • ^ su dalinių vėliavomis žygiavo į
prasme šauliškas.
Lawn, m., Lietuvos Vyčių cent
Tenka tik pasidžiaugti šau
Užsakymus siųsti:
pamaldas, kurias po atviru dan
ro valdybos viešųjų reikalų va
lių
organizuotumu,
bendriems
gum eglių pavėsyje atnašavo
DRAUGAS, į5tf W. 6Srd St.t
dovė,
negalėdama
dalyvauti
reikalams pasiaukojimu ir padė
kun. J. Vaišnys. Pamaldose da
"Draugo" gegužinėje, atsiuntė
Chicago, 1L 60629
koti visiems daliniams, dalyva
lyvavo ir daug vietos gyventojų
20 dol. auką savai spaudai stip
Illinois gyv. dar prideda 30
vasarotojų. P r i e a l t o r i a u s buvo Į Detroito jurų šaulių "Švyturio" kuopos vadovė ses. Bukšienė ir Chicagos vusiems programoje — prisidė
rinti. Uoliajai visuomenininkei,,
j
Didžiojo šaulių rinktinės sesė Gudaitienė padeda gėlių puokštes jusiems prie šio vasaros rengi et. valstijos mokesčio.
. - . .
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, ! S. Džmgienė, "Draugo" gegužines tal- padėtas vainikas, s k i r t a s nuleis- Vytauto
rezide
"tų pagerbimo apeigose liepos 26 d. International Friendship Gardens, nio pasisekimo.
ir Lietuvos Vyčių reikalų vado- tonink6t p r i i m a v i e š n i ą i š clevelando ti j ežero b a n g a s k r i t u s i e m s Lie- i P
Vg.
A__
, • . ,
.
. Mich
Nootr. P. MaJetos
vei nuoširdžiai už auką dėkoja- • M. Lenkauskienę (dešinėje).
tuvos laisves kovose kariams ir
me.
.
.. .., .
...
.
*_
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_
.
^
X Galerijoje, kuri yra 744 mirusiems šauliams pagerbti.
w
TiK1
MARIJA AUKŠTAITI
Pamaldų metu Gintaroh *vasar mis tradiciškai pagerbti mirų- tos, visi skirstėsi j namus, o
X Bronius Liškas, M i a m i į N W e U s ^ n U O mgpimo
^
vietės rajone skambėjo giesmių sius Lietuvos respublikos pre- GenDaukanto
kuoposT.nariai
grižo įjūrų
Unionšaulių
Pier
Beach. Fla., mokėdamas "Drau- ^
. p ^ d Ten^ism&
r^.
Pulkim ant kelių..., Marija, Ma zidentus. šiose apeigose daly Lietuvių namus Detroito jūrų
go" prenumeratą, pridėjo 8 dol. ; ^
W r o b l e w s k i d a i l ė s ir k o n s .
rija... ir Prieš Tavo altorių... vavo LŠST vadovybės pareigū
šaulių kuopos seses ir brolius j Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių ii Lietuauką.
Acn
I
trukcijos
darbų
paroda.
AtidaX Feliksas Mackevičius, Hot rymas' rugpiūčio 28 d. tarp 6 ir i farsai- Kun. _ Vaišnys tarė^ tai nai
33 uniformuoti
šauliai
ir 40beiramovėnų,
birutininkių
ir Į ilgesnėn kelionėn išleisti.
dienai skirtą ir šauliams pritai atvykusių iš Chicagos, Union I Grįžusių į Lietuvių namus jau I vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi.
Springs, Ark., anksčiau gyve 8 vai. vak.
Spausdino Litho-Art. Kanada, 1978 m. Išleido A. F.
kytą turiningą pamokslą.
Pier
ir
kt.
vietovių.
Iš
viso
73
Į
laukė
sesių
skaniai
pagaminti
nęs Chicagoje ir buvęs preky
x Kazys Gudauskas, BaltiNavikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23
Pamaldoms pasibaigus, pirm. asmenys. Lietuvos prezidentų užkandžiai — atsisveikinimo pie
bininkas, prie prenumeratos pri more, Md., atsiuntė 10 dol. auką
K. Milkovaičiui, kun. J. Vaiš- pagerbimo iškilmes
pravedė tūs, kuriuose dalyvavo 20 dedėjo 10 dol. auką. Labai ačiū.
Užsakymu* siųsti:
Antanas Visockis ir B. Adoma- j niui ir vicepirm. V. Eganaičiui LKVS "Ramovė" Chicagos sky
troitiškių jūrų šaulių ir ChicaX Algis Rugienius, Warren, vičienė — po 3 dol. Bernadette', vedant, visa šaulių rikiuotė su
DRAUGAS, 4545 W. 63rd $t., Chicago, III. 60629
riaus valdybos vicepirmininkas g « ą Gen. 0\» {Daukanto jūrų |
Mich., visuomenininkas, pratęsė M. Jankauskas — 2 dol. Visiems I vainiku, kurį nešė sesės Kulir jūrų šaulių vadovas E. Ven- šaulių kuopos valdybos bei šių \
"Draugo" prenumeratą su 10 labai dėkojame.
jbokienė, Bukšienė ir Mikulienė
gianskas.
metų Jūros dienos renginio pa
dol auka. Stasys Pociulis, KeX Ap*e Lietuvos dukteris ir nužygiavo į paežerj žuvusius
reigūnai. Atsisveikinimo žodį <F
nosha, Wisc.. taip pat atsiuntė jų labdarą C. Szmergalskj iš Lietuvos laisvės kovose karius
Pradedant iškilmes, žodį tarė tarė Detroito "Švyturio" jūrų
GRAŽIAUSIEMS JŪSŲ KNYGYNAMS
10 dol. Labai dėkojame.
spausdino straipsni "Southwest ir šaulius pagerbti. Paežeryje! vienas šios gražios ramovėnų šaulių kuopos pirmininkas B.
News — Herald" rugpiūčio 6 d. išsirikiavus, giedant Marija, Ma- į tradicijos iniciatorius gen. št. Valiukėnas. Geros kelionės pa
x K. Beiga. Chicago, UI., lie laidoje.
rija... Gen. T. Daukanto jūrų i pik. K. Dabulevičius, kuris ap- linkėjo išvykstantiems ir Gen.
tuviškos knygos mylėtojas, ap
Y. Peteraičio
T. Daukanto jūrų šaulių kuo
lankė "Draugą" ir nusipirko
pos
pirmininkas,
tardamas
iki
PRAEITIES
Uituviikil • angliifcfts ittfynat
naujausių leidinių padidinti tu
malonaus pasimatymo 1982 me
rimai savo nuosavai bibliotekai.
A. Baravyko
PUSLAPIUOSE
tais "Pilėnuose" ar Union Pier
detroitiškių rengiamoje Jūros
AiigHikal - lletuviikas ledynas
Rugpjūčio 10 d,
X Povilas Karosas, New Bri- i
dienoje. Su daina "Namo bro
si« du iodynai yra naujai perspausdinti dideanimJa rai
tain, Conn., užsisakė naujausių
1792 m. prancūzų monarchija
liukai, namo jaunieji" 4 vai.
dėmis, didelio formato ( 9 x 0 colių), 580 ir 590 poslapių, la
leidinių ir dar atsiuntė 5 dol. buvo nuversta, kuomet minios
p. p. visi jūrų šauliai ir šaulės
bai lengvu skaitomos raides ant ryškiai balto popieriaus, su
lietuviškos knygos palaikymui. užpuolė Liudviko XVI pilį.
skirstėsi į namus.
stipriais kietafe viršeliais.
Ačiū.
1821 m. Missouri tapo 24r-ąja
Tikrai grali dovana jaunom lietuviškom* ar maišytoms
Bendrai kalbant apie 1981 me
JAV valstija.
ieimos.
Kiekvienas lietuviukas knygynas turitų didiiuotis
x W . Abramikas, Springfield,
tų Chicagos, Detroito, Cicero
1845 m. JAV jūrų akademija
iiais temai*.
TIL, S. Jasutis. Long Boach. CaL, buvo į t e i g t a Annapolyje. Md.
šaulių dalinių Kultūrinį savait
Atskiri tomai po V0.00. abu tomai tik $18.00 (paltas ir
Marija Markevičius, So. Omaha, { 1921 m. Franklin Roosevelt
galį ir Jūros dieną, įvykusią lie
persiuntimas $1.25 ui tomą ir pridedami mokesčiai Elinois
Nebr.. Ona Čep'inskas, West-1 susirgo poliomielitu Campobello
pos 25-26 d. Union Pier, Mich.,
valstybes pirkėjams).
mont, m AIo; Dalickas, Norris- Į saloje, Kanadoje.
kurias YKrganizavo ir pravedė
DRAUGO K N Y G Y N A S
tnwn. Pa, AnH^-TAkavičius. PvO-j 1945 m. Antrojo pasaulinio
Chicagos Gen. T. Daukanto jfi4545 W. 6Srd Sfraet
ehestpr, N 'i . užsisakė nau- Į karo metu, japonai sutiko pasi
i rų šaulių kuopa, tenka pasakyti.
k
a
<
jausiu leidinių, plokštelių ar me-' duoti, jei imperatorius Hjrohito Skelbimai "per triūbą" gegužinėje prie "Draugo", kai Sjo visokie laimėjimai. į * S s Šaulių r e n g i n y s b u v o
Chleaga, III.
dzin drožinių.
Į galėtų likti s o s t e
^v«v. G. ianuJ«i i sėkmingas, dalyvio skaičiumi , s * :

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Chicagos žinios

IŠEIV£S

KELIU

LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI ŽODYNAI

