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Lenkų " Solidarumo"
kongreso ginčai

Moralinis ultimatumas
TSRS vyriausybei

Radikalai puola "diktatorių" Walesą

Gdanskas. — Lenkijos "Soli išlaidas.
Pirmininkas Walesa kalbėjo
darumo" vadas Lech Walesa, ar
Dabartinė Lietuvos pramonė vys
tėjant pirmininko rinkimams me apie kantrybę ir ragino žengti pa
Kelios dešimtys
tūkstančiu toma kolonizacinei imperijai rei
tiniame profesinių sąjungų kon mažu. Ateina žiema, o rusai, jei
mūsų tautiečiu gyvena dabar Ru kalinga kryptimi, neatsižvelgiant
grese, turėjo išklausyti daug kri mes jų nemylėsime, gali užsukti
sijoje. Tačiau jiems griežčiausiai į lietuvių tautos interesus.
tikos iš norinčių pirmininko vie žibalo kranus, mažiau siųsti naf
uždrausta turėti ten lietuviškas
Okupacinė propaganda nuola
tos delegatų. Kalbos užsitęsė iki tos, kalbėjo Walesa. Jis žadėjo iš
mokyklas, kultūrines draugijas, tos kalba apie tarybinės kultūros
laikyti "Solidarumą" stiprų ne
nakties.
spaudą. T a pati padėtis ir dabar Lietuvoje suklestėjimą. Tačiau ar
vadinamoje "Kaliningrado srity gali kultūra suklestėti, kada tau
Jan Rulevvski iš Bydgoscio sa žiūrint tarpusavio ginčų. Jis ragi
je". Tuo tarpu rusai turi rusiškas ta yra atskirta nuo kitų Europos
vo kalboje ragino, kad Lenkija no nenuvertinti "mūsų konku
mokyklas, vaiku darželius visose tautų, kada jos inteligentija ne
pasitrauktų iš Varšuvos pakto. rentų jėgų", nepasitikėti per daug
nerusiškų tautų teritorijose. Visos gali laisvai susipažinti su šiuolai
Helsinkio susitarimai duoda Len unijos jėgomis. Kova dėl unijos
nerusiškos tautos neturi teisės tu kine kitų tautų kultūra? Tiesa,
kijai teisę sudaryti naujas, atsisa tikslų dar tik prasideda, pasakė
rėti savo mokyklų n ė vienoje iš pokario metais išaugo mūsų in
kyti senų sutarčių. Jis kaltino uni VValesaAbu kandidatai: Rulewskis ir
rusų teritorijų.
jos vadus, kad jie per daug skiria
teligentų skaičius, tačiau smuko jų
Gwiazda
vadino Walesą diktato
reikšmės tikram ar išsigalvotam
Aukščiau pateikti faktai kal išsilavinimo ir kvalifikacijos ly
rium,
tačiau
griežčiausią kalbą
ba, kodėl sovietinės okupacijos gis. Padidėjo mūsų mokslininku Lech Walesa buvo perrinktas lenkų "Solidarumo" unijų pi-mininku. Vienoje rankoje jis laiko gėlių puokštę, ki- sovietų invazijos pavojui ir dėl to
metais žymiai susiaurėjo etnogra skaičius, tačiau dauguma jų ne toje — maišą, kuriame buvo sudėti kongreso balsavimo lapeliai. Jis perrinktas nevienbalsiai, iš 837 balsų jis Švelnino savo veiksmus. Unija prieš jį pasakė Štetino delega
negalės veikti, kol jos vadai nesu tas Franciszek Luczko. Jis tvirti
finės lietuvių teritorijos, sumažė turi būtiniausių sąlygų moksli gavo 462
pras sovietų imperialistinės poli- no, kad Walesa mano pats esąs
jo mūsų tautiečių skaičius pasau niam darbui. Kaip gali vykti mū
•,»M';Q Toru Vnnorrpo? ir delegatai
sų kultūros pažanga, jei visos kul
lyje.
L I K U S , T*>aiu%z]\j statybos inžinier
u n i j a , j***.* «.w-0••* ^-^
Prezidentas
paskelbė
Rulewskis, vienas radikaliausių visai nereikalingi. Jei jis nori pa
Tačiau jūsų nusikalstama poli tūros sritys yra sukaustytos, doglėni
unijos veikėjų.
tika mūsų tautai tuo nesibaigia. matizuotos marksistinės
gynybos planus
tekti į istorijos puslapius, tai turi
Okupavus Lietuvą, mūsų krašto j ninės ideologijos, jei yra slopinaKitas
kandidatas
į
pirmininkus
pagerinti savo asmenybę, nevai
Washingtonas. — Prezidentas
žmonės patiria tokį ekonomini iš- j ma bet kuri laisvesnė, orginales
Reaganas paskelbė planą sumo Andrzj Gwiazda, kompiuterių in dinti didelio vyro.
naudojimą, kokio nėra niekur ki i nė mintis? Kaip gali vykti bet ku
derninti JAV gynybą. Jis atsi žinierius, kaltino "Solidarumą"
t u r Europoje. Sovietinės okupaci | ri visuomenės gyvenimo pažanga,
sakė buvusio prezidento Carte- per dideliu nuosaikumu. Mes žen
"Solidarumas" vel
jos metais buvo sugriautas dide- j kada visiems savarankiškai mąsLenkijos katalikų vyskupai pa- nopolizuotų visas
informacijos rio plano statyti Nevadoje ir cėme žingsnį atgal, kalbėjo jis.
lės pažangos pasiekęs nepriklauso- I tantiems žmonėms užčiaupiamos skelbė ganytojinį laišką informa. j priemones vien tik savo pažiūrom Utoje vežiojamų raketų stotis- Valdžia vėl pradėjo teismus, ėmė
išrinko Walesą
mos Lietuvos žemės -ūkis. Jo vie- j burnos, kada į visas vadovaujan- cijos priemonių laisvės klausimu- platinti. Dabartiniais laikais vi
MX programoje. Vietoj to, nau uždarinėti mūsų leidinius, sustip
Gdanskas. — Lenkijos "Soli
toje per prievartą buvo įkurta nej čias visuomeninio gyvenimo sfe Laiške, kuris buvo perskaitytas vi suotiniai priimta pliuralistinė vi
jos raketos bus įrengtos se rino cenzūrą. Prieš metus jie to darumo" kongresas perrinko
naši kolūkinė sistema. Kolūkiai ras gali patekti tik beprincipiniai sose Lenkijos bažnyčiose, vysku suomeninė santvarka reikalauja, nuose raketų lizduose, juos ati nebūtų drįsę.
Lech Walesą savo pirmininku.
retai kur pagerino mūsų ūkinin karjeristai, paklusnūs Maskvos pai pabrėžia, kad visiem krašto kad visiem bendruomenės na tinkamai sustiprinant. Tokių
Stetino sandėlio vedėjas Marian Iš 837 delegatų už Walesą bal
kų padėtį, bet visur juos pavergė bernai, kuriems mažai rūpi tau gyventojam, o ne tik atskirom ide riam ir visom socialinėm grupėm naujų raketų lizdų bus įrengta jurezyk pasakė, kad pirmininkas
materialiai ir teisiškai atėmė iš tos^ interesai a r bendražmoniškosj ologinėm a r socialinėm grupėm, be išimties būtų užtikrinta teisė pradžioje 100. Kitos raketos VValesa turėtų daugiau susitikti savo 462. štetino skyriaus pir
mininkas Marian Jurezyk gavo
jų savarankiškumą ir iniciatyvą, kultūros kėlimas. Tam, kad nau privalo būti užtikrinta teisė laiš pasinaudoti socialinės komunika
bus įrengiamos nuolat skren su darbininkais, mesti savo polin 201 balsą. Gwiazda — 74 ir Ruišugdė tinginiavimą,
vagystes, jieji išnaudotojai būtų ištikimi vai pasinaudoti informacijos ir cijos priemonėmis, kurios yra
dančiuose lėktuvuose, giliose po kius tapti diktatorium. Jis kritika lewskis iš Bydgoščio — 52.
neteisingumą, įvairaus pobūdžio savo šeimininkams ir negailestin kitomis socialinės komunikacijos bendruomenės nuosavybė ir turi
žeminėse bazėse. Carterio pia vo atskiros komisijos sudarytą
Paskelbus balsavimo rezulta
amoralumą. Prijungtą prie TSRS, gi savo tautiečiams, jiems, leg- priemonėmis. Negalima varžyti tarnauti visai bendruomenei.
nas vežioti 200 raketų po 4,600 unijų veiklos ir reikalavimų pro tus, delegatai sugiedojo Walesai
Lietuva tapo ekonomine Rusijos galaus liaudies apvogimo formoje įsitikinimų laisvės, rašo vyskupai,
Iš to išplaukia ir kiekvieno at slėptuvių panaikinamas.
jektą, kuris esąs per minkštas. "Sto liat".
Stebėtojai komen
kolonija. Sovietiniai propagandis yra sudaromos išimtinės gyveni vien todėl, kad tie įsitikinimai ne skiro žmogaus teisė pasinaudoti
Siūloma reikalauti laisvų demo tuoja, kad balsavimas parodė
Bombonešis,
kurio
atsisakė
tai be perstojo giriasi "didžiuliais mo sąlygos: spec. parduotuvės, siderina su kai kurių ideologinių informacijomis priemonėmis, per
kratinių seimo rinkimų, spaudos
ekonominiais laimėjimais". T a  spec. tarybiniai ūkiai, spec. po grupių pažiūromis. Socialinės ko jas išreikšti savo nuomonę ir įsiti prezidentas Carteris, bus stato laisvės, cenzūros užbaigimo. "So VValesai, kad j i s turi būti at
čiau, žinant mūsų tautos darbš ilsio namai, spec. ligoninės, spec. munikacijos priemonės priklauso kinimus. Vyskupai šia proga ypač mas. Pradžioje, iki 1986 m. bus lidarumo" veikėjas Bogdan Lis sargesnis, daugiau skaitytis su
nuomonėmis, nevaidinti
tumą, galima nė kiek neperde siuvyklos ir t. t . Jiems suteikiamas v i s a j žmonių bendruomenei, o ne iškelia tėvų ir auklėtojų pareigą pastatyta 100 B-l bombonešių, siūlė valdžiai sumažinti gynybos narių
toliau
bus
dirbama
prie
g
y

diktatoriaus, nepakeičiamo v a 
dant tvirtinti, kad, būdama ne toks materialinis komfortas, ku- atskirom bendruomenės grupėm, parinkti jaunimui tinkamas tele
apgaunančių
do.
priklausoma, Lietuva per pokario ris nėra pasiekiama nė vienam p a ž y m j vyskupai, primindami po vizijos programas, taip pat jauni nybos radarus
"Stealth"
bombonešių.
Senes
Jis pademonstravo savo "vatrisdešimtmetį būtų pasiekusi kur eiliniam inteligentui ar darbinin p { e žiaus Jono Pauliaus II-jo žo- mui tinkamą spaudą.
Rinko prezidentą
nieji
B-52
bombonešiai
bus
pri
dizmo" polinkius ir klausimųkas aukštesnį
ekonominį lygį. kui.
džius, skirtus XIV-ajai Pasaulinei
Teheranas. — Iranas išsirin atsakymų metu. J i s pasakė kon
taikomi vežioti 3,000 skriejan
Taikos dienai: žmogus, sutvertas
pirmą gresui, k a d j i s pasitrauks iš
čių (eruise) raketų arsenalui. ko naują prezidentą,
Tarptautines
pagal Dievo paveikslą ir panašu
dvasininką
hojatolislam
Ali "Solidarumo", jei jo neišrinks
Prezidentas paskelbė, kad bus
mą, yra nenutrūkstamais ryšiais
teises studijos
sustiprintos povandeninių laivų Khameini. Jis k a r t ą jau buvo pirmininku. Jis grasino nedirbti
susijęs su laisve, kurios niekas ne
San Rėmo mieste, netoli Ge jėgos. Bus tobau statomi "Tri- sužeistas atentate. Kartu penk unijos programą įgyvendinant,
gali iš jo atimti. Laisvė yra pati
nujos, Italijoje, taip p a t ir šiais dent" raketų laivai, įrengiant tadienį iraniečiai balsavo i r u ž jei ji jam nepatiks. Kai kurie
pagrindinė žmogaus asmens ir
metais buvo surengtas studijų juose naujas, tikslesnes i r ga28 parlamento narius, nes buvę delegatai ragino Walesą būti
žmogaus, kaip bendruomenės na
simpoziumas tarptautinės hu lingesnes raketas. Be to, povan nariai b u v o atentatų aukos. kuklesniu,
neįsigyti
"didelės
rio teisė. Žmogus yra laisvas, nes
Irano miestuose uždrausta va jralvos".
manitarinės
teisės
klausimais.
deniniuose
laivuose
bus
įrengia
jam iš prigimties yra duota gali
žinėti motociklais, nes juos daž
Popiežiaus Jono Pauliaus I I - organizacijai FAO tęsti pradėtą mybė pasisakyti už tiesą ir gėrį. Tai jau septintas iš eilės tokio mos ir "eruise" raketos.
Bus sustiprinti
komunikaci nai naudoja valdžios priešai.
Irano lėktuvu
jo naujoji enciklika "Laborem jį darbą, kuriuo yra ypač siekia Si galimybė išreikšti savo laisvą pobūdžio studijų simpoziumas,
Pietiniame
Sirazo
mieste
rin
kurio
tikslas
yra
—
sudaryti
jos,
žvalgybos,
įspėjamųjų
sate
exercens" sukėlė ypač didelį dar ma padėti ūkiniai mažiau išsi valią žmogų padaro pilnai atsa
puolimai Irake
bo ir socialiniais klausimais besi vysčiusiems kraštams pilnai įgy kingu bendruomenės nariu ir su progą žymiausiem pasaulio hu litų, radaro sistemų, naikintu kimo dieną žuvo 6 žmonės. Rin
Teheranas. — Irano karo
rūpinančių tarptautinių organiza vendinti socialinį teisingumą. So teikia jam progą ugdyti laisvę sa manitarinės teisės specialistam vų jėgos, bus išplėstos civilinės kimu būstines labai saugojo
:
revoliucijos
kariai.
Valdžios aviacijos lėktuvai puolė Irako
pasike
sti
nuomonėmis,
tuo
būi
gynybos
programos.
Visos
sucijų dėmesį. Kaip j a u esame mi cialinis teisingumas,
pažymėjo vo aplinkoje, tuo būdu patarnau
nėję, encikliką labai teigiamai FAO generalinis direktorius Sao jant visuotinei gerovei. Kiekvie du prisidedant prie humanita-' stiprintos gynybos priemonės priešų raginimai rinkimus boi- elektros jėgaines keturiose viekotuoti neturėjo
pasisekimo, tovėse. P a d a r y t a sunkių nuoįvertino Tarptautinė Darbo Or uma, yra esminė sąlyga žemės nas atskiras asmuo ir visa žmonių rinės teisės normų konkretaus Į kainuos 180.3 bil. dol.
Ajatola
Khomeinis
buvo
paskel- s t olių. I r a k a s žinią paneigė. Kuganizacija Ženevoje, kurios ge ūkio išsivystymui, o tuo pačiu ir bendruomenė, pažymi Lenkijos įgyvendinimo šiuolaikiniame pa
Izraelis
spaudžia
bes, k a d balsuoti yra kiekvie- w a j t a s nusiskundė, jog Trano
neralinis sekretorius Blanchard visos žmonijos pažangai.
apsaugoti
vyskupai, visuotinės gerovės labui, saulyje, padedant
pažymėjo, kad popiežiaus doku
žmogaus
asmenines
teises
kari
turi teisę reikalauti, kad būtų pil
neparduoti lėktuvu no musulmono religinė pareiga, lėktuvai bombardavo naftos
mente išdėstytos mintys pilnai
stichinių nelai
šaltinių įrengimus Kuwaite. ne
nai apsaugotos visos pagrindinės nių konfliktų,
Tel Avivas. — Izraelio vyriau
Prastas sovietų
sutampa su šios tarptautinės or
toli Irako sienos. Padegti naf
žmogaus laisvės, jų tarpe ir žo mių ir kitais panašiais atvejais.
sybė paneigė, kad Izraelis kiša
ganizacijos užsibrėžtais tikslais ir
tos sandėliai ilgai degė. nors
džio bei įsitikinimų laisvė. Zo- Simpoziumo metu buvo taip pat
javų derlius
si į JAV politiką, kovodamas
veikla, siekiant įgyvendinti tei
džio ir įsitikinimų laisvės varžy-1 svarstomos pabėgėlių globos pro
žmonių aukų nebuvo. J tai tuoj
Y., j prieš prezidento Reagano planą
Maskva. — Pasibaigus Sovie mai yra neleistini, kaip lygiu bū blemos, buvo
singumą darbo pasaulyje. Encik
tariamasi
atsiliepė J o r d a n a s ir Kvataras,
lika susilaukė labai palankių at tų Sąjungos — JAV deryboms du yra neleistina, kad atskiros so tarptautinės konvencijos, drau- P a r d u o t i *"* A n h i ^ ž v a ^
pasiūlydami Kuwaitui savo ka
bos lėktuvus. Prezidentas savo
garsių taip pat ir Jungtiniu Tau dėl javų pardavimo, aukštas so cialinės ar ideologinės grupės mo- džiančios kalinių
rinę paramą gintis nuo Irano.
kankinimą
kalboje korespondentams patų maisto ir žemės ūkio organiza vietų valdžios vyras, politbhiro
Marokas ir Tunisas irgi pasmer
Simpoziume dalyvavo Jungtinių
brėžė
eidžia
cijoje — FAO.Šie palankūs atgar n a r y s Michail Garbačev pripa
kė Irano puolimus. Irakas pa
Tautų Organizacijos. Aukštojo!
' J j•*»•» • * • ?
siai ryškiai atsispindi FAO orga žino, kad javų derlius Sovietų
Pabėgėlių komisarijato, T ^ ^ u s t a t y t i JAV užsienio poliPaleido šnipus
skelbė, jog Kuwaito puolimas
nizacijos generalinio direktoriaus Sąjungoje šiais metais gerokai
rodo, jog Irano režimas skelbia
tautinio Raudonojo Kryžiaus,
Washingtone buvo įsteigta
Saouma žodžiuose Vatikano radi atsilikęs nuo valstybinių planų.
Bfmna, — Vakarų Vokietija Europos Tarybos ir Amnestijos
karą visiems arabams, ne vien
jo bendradarbiui. Generalinis di Buvo numatyta gauti 236 mil. paleido i š kalėjimo keturis Ry organizacijos atstovai, drauge speciali organizacija CSSME
Irakui. Visi arabai turėtų su
(Coalition for Strategic Stability '.
rektorius ypač palankiai įvertino tonų javų. Neskelbiama, kiek tų Vokietijos šnipus, jų t a r p e
sijungti prieš Teherano valdžią.
su humanitarinės teisės specia
popiežiaus Jono Pauliaus II-jo rū jų nupiauta, tačiau J A V žemės Guenther Guilaume, 54 metų,
in the Middle E a s t ) . Jai vado-:
listais iš 60-ios pasaulio kraštų,
!
pestį žemės ūkio darbininkų at ūkio departamento žiniomis, so buvusį
asmeninį
kanclerio ju tarpe, pirmą karta, ir iš 5-kių vau ja du pirmininkai: Cliff ord
KALENDORIUS
žvilgiu jų teisių apsaugojimu. Iš vietai gavo apie 180 mil. tonų. Brandto sekretorių. Jis jau per
Case, buvęs senatorius (respu- j
komunistų valdomu kraštų: Ry
Spalio 5 d . : Placidas, Karti
keldamas žemės ūkio darbo kilnu
Garbačevas pareiškė, kad dėl duotas R y t ų Vokietijai. Už ke tu Vokietijos, Lenkijos, Bulga blikonas) iš New Jersey ir J. |
mą ir nepaprastą reikšmę ekono- blogo derliaus, jau treti metai turis šnipus Vakarų Vokietija
na, Palemonas, Gildą.
Turner. Tarptautinės Inžinierių
rijos, Jugoslavijos ir §. Korė
Spalio 6 d.: Brunonas, Fideunijos
prezidentas.
Toje
orga
atgavo
3
0
savo
šnipų
i
r
kitų
miniame gyvenime, kalbėjo F A O I iš eilės kaltas blogas oras, nejos.
lija,
Buivydas, Guoda,
nizacijoje
yra
unijų
narių,
žydų
politinių kalinių Rytų Vokieti
generalinis direktorius, popiežius palankios klimato sąlygos.
joje. Be to, u ž neskelbiamą
Jonas Paulius II-sis padrąsina vi
Saulė teka 6:49, leidžiasi 6:29.
— Italijos detektyvai konfiska organizacijų vadovų, juodųjų Andrzej Gwiazda, buvęs "Solidaru
veikėjų
ir
religinių
organizaci
pinigų
sumą
Rytų
Vokietija
su
sus, kurie savo kilniu darbu aprū
— Medicinos biuletenis skelbia,
vo Milano apylinkėse dideles nar
mo" vicepirmininkas, artimas WaleORAS
pina žmogų duona. Popiežiaus kad Suomijos prezidento Kek- tiko išleisti j Vakarus 3.000 vo kotikų siuntas: toną hašišo, verto jų narių. Grupė kovoja prieš sos bendradarbis, kandidatavo j pir
Debesuota, gali lyti. temperaenciklika sudaro paskatą ir Jung koneno sveikata susilpnėjo. Jis 81 kiečių, kurių giminės gyvena 1-1 mil. dol. ir heroino, verto 1.3 lėktuvų pardavimą Saudi Ara mininko vietą, tačiau tegavo 74
bijai.
I tūra dieną 70 L. naktį 40 L
Vakarų Vokietijoje.
tinių Tautų maisto ir žemės ūkio metų amžiaus.
mil. dol.

(T«rfny»)

LENKIJOS VYSKUPAI
APIE ŽODŽIO LAISVĘ

Popiežiaus naujos
enciklikos atgarsiai

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. spalio mėn. 5 d.

džius, šventes. O šiokiadienių
vakarus, dažnai iki gilios nak
ties, praleisdavo prie rašomojo
stalo: rašydamas straipsnius,
redaguodamas "Pasaulio Lie
tuvį", taisydamas lit. mokyk
los mokinių darbus ir t t .

oeiaiinė
REDAGUOJA

JAV

REIKALU
REDAKCINIS

LB

Kartą, kai jau gulėjo kli
nikoje prie Washingtono ligo
nio lovoje, jis man beveik su
ašaromis prasitarė: kažin ar
tas ilgas sėdėjimas prie rašo
mojo stalo nepakenkė mano
sveikatai, mano regėjimui? Ta
čiau kartu jo veide pastebėjau
ir džiaugsmo akimirkas, kad
gyvenimas nenuėjo veltui, kad
jis išaugino ne tik gražią savo
šeimą, bet ir tautiniu požiūriu
susipratusių savo mokinių
tvirtas gretas, kad jo ugdyta
LB tapo pagrindiniu kūriniu,
jungiančiu laisvojo pasaulio
lietuvių gretas.

SOCIALINIU

TARYBOS
KOLEKTYVAS

Medžiagą siųsti: J . Šoliūnui
4545 W. 6 3 Str., Chicago, 111., 60629

SMŪGIS STUDENTAMS
J . SOLIŪNAS
Pereitą savaitę trumpai per
davėme žinią — paaiškinimą,
kad netolimoje ateityje šio
krašto studentams bus
nutraukiamos socialinės
apsaugos mėnesinės pašalpos.
Tai yra skaudus ir, mūsų
nuomone, neteisingas žings
nis.
Nutraukiant studentams
pašalpas, tiesioginiai
yra
pasakoma, kad aukštesniojo ir
aukštojo mokslo galės daugiau
siekti tik
turtingesnieji.
Netiesiogine prasme, pašalpas
nutraukiant, pasisakoma ir
prieš paramą etninėms mažu
moms bei privačias mokyklas
lankantiems studentams.
Šio krašto socialinės ap
saugos pašalpos studentams,
18-22 metų laikotarpyje, buvo
pradėtos mokėti 1965-jų metų
pradžioje.
Nėra abejonės, kad tų
pašalpų mokėjimas buvo
nepaprasta
talka
neturtingesniesiems Šio krašto
gyventojams. Pašalpos labai
dažnai įgalino gimnazijas bai
gus toliau tęsti mokslą univer
sitete arba techninėje mokyk
loje. Kas svarbiausia —
pašalpomis galėjo pasinaudoti
tų piliečių vaikai, kuriems
parama buvo reikalingiausia.
Tai darbininkų, pasitraukusių
pensijon, arba tapusių nedar
bingais, jaunimas.
Socialinės apsaugos pašal
pos studentams suteikė tiesio
gines galimybes aukštojo
mokslo siekti ne tik turtingųjų
šeimų vaikams, bet ir tų gyven
tojų prieaugliui,
kuriam
pašalpa buvo vienintelis paja
mų šaltinis. Mėnesinės pašal
pos buvo patenkinamai dide
lės ir tik jų dėka studentas
pajėgė užsimokėti už mokslą
bei pragyvenimą — maistą ir
butą.
Esu tiesioginis liudininkas
tūkstančių atvejų, kada studen
tai, netekę dėl kokių nors
priežasčių mėnesinės socia
linės apsaugos pašalpų, buvo
priversti
nutraukti
mokslą.
Teisė į mokslą tapo ne tik
turtingųjų privilegija, bet ir
nepasiturinčiųjų teise. Tik šių
pašalpų dėka Amerika galėjo
didžiuotis, kad ji tapo viena

pažangiausių
valstybių
pasaulyje, teikianti progas į
aukštąjį mokslą daugumai
krašto jaunimo. Šioje srityje
Amerika tapo neturtingųjų
gynėja. Jaunuolio noras švies
tis ir pasiekti laimės žiburį tapo
vienintele sąlyga geresniam
rytojui. Tėvų turtingumas tapo
antraeiliu dalyku.
Mažiau
pasiturintiesiems
teks daugiau naudotis valstijų
išlaikomais
sekuliariniais
universitetais.
Daugumos šio krašto katali
kų, o galbūt ir kitų religijų,
vaikai lanko privačių konfe
sijų universitetus.
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Pabaltijo kraštų minėjimo, vykusio Chicagos ir apylinkių es
tų namuose, programos vedėja Danguolė Valentinaitė su
žmogaus teisių komisijos direktorium Marion Baruch (kairė
je) ir senatorium Philip Crane.

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
STASIO BARZDUKO
NETEKUS

Kai namuose
suskamba
telefonas, ne kartą prisimenu
ragelyje girdėtą balsą: "Bičiu
li, ar gavai šiandien naujau
Nėra jokios abejonės, kad sius lietuviškus laikraščius.
pašalpų studentams nutrauki Gal man nors straipsnių
mas tiesioginiai palies daug antraštes perskaitytum"".
skaudžiau visas mažumas
Tai būdavo mokytojo, kalbi
negu baltuosius anglosak
siškuosius protestantus — ninko Stasio Barzduko balsas,
Amerikos gyventojų daugu kai jis dviem atvejais buvo at
vežtas tyrimams į klinikas prie
mą.
Washingtono. Deja, š.m. rug
Visos statistikos aiškiai bylo
sėjo 13 dieną jo balsas jau
ja, kad įvairios tautinės ir rasi
amžinai nutilo šioje žemėje ir
nės mažumos turi žemesnes
baigėsi jo ilgo bei labai pro
pajamas. Labai dažnai lietu
duktyvaus gyvenimo "antvis, lenkas, ispanas ar juodas
valandžiai", nes prieš 3-4 me
studentas aukštojo mokslo
tus dar Chicagoje jo brolis
siekti tegalėdavo tik socialinės
Kazys Barzdukas ne kartą
apsaugos pašalpų dėka.
man, gal ir kitiems, yra minė
jęs, kad brolis Stasys, sunkiai
Kita bėda. Pašalpas stu susirgęs, gyvena jau "antdentams nutraukus, sumažės valandžius".
studentų skaičius. Vadinasi,
daugiau jaunimo, su mažesniu
Tikrai, kai tau šviesa akyse
išsimokslinimu, turės susirasti
visiškai
užtemsta, kai visai ne
darbus.
begali
paeiti,
o dar po kurio lai
Šiuo metu kompiuteriai ir
ko ir ranką sunkia bepakeli, li
robotai vis daugiau iš darbo
ga tikrai yra sunki. Ne kartą
išstumia mažiau išsimokslinu
St. Barzduką lankydami klini
sius jaunuolius. Uždarius duris koje prie Washingtono, matėm
į aukštesnį išsimokslinimą, ir jautėm, kaip jis tikėjosi tą
savaime aišku, atsiras dau sunkią ligą nugalėti, sustiprė
giau jaunimo, bet ne darbų. ti, kiek daug jis dar turėjo vil
ties. Jo atmintis ir protas te
Nutraukus pašalpas studen bebuvo šviesiausi, gulėdamas
tams, tėvai, kurie norėtų savo lovoje ar paėmęs telefono ra
vaikus išmokslinti, bus privers gelį jis klausėsi jam skaitomų
ti ilgiau dirbti. Vieton pasi straipsnių iš lietuvių spaudos.
traukus pensijon (žinant, kad Jis taip pat diktavo straips
pensininko vaikas jau neturės nius ar laiškus, kad kiti juos
teisės į studento pašalpą), užrašytų, iki paskutinio atodū
dabar pensininkas ir toliau sio gynė LB idėją, džiaugėsi
dirbs.
tais savo buvusiais mokiniais,
Prailgintas
pensininko kurių vaikai išaugo lietuviais
užsibuvimas darbe savaime ir dalyvauja lietuviškoje veik
mažina naujų, jaunesnių darbi loje. Žinias apie jaunimo veik
ninkų paklausą. Vadinasi, lą tiesiog gaudyte gaudydavo.
pašalpų nutraukimas studen St. Barzdukui gulint klinikose
tams ir šituo būdu prisidės prie prie Washingtono, jam straips
bedarbių skaičiaus padidi nius skaitydavo J. Laučka, A.
Vaičiulaitis, jo sūnus architek
nimo.
tas Arvydas ir ypač nepamai
nomas talkininkas buvo jo bu
vęs mokinys Aloyzas Aidis.
Tokių talkininkų, kiek žinau,
jis turėjo ir Clevelande, šalia
savo ištikimos dukters Aušros
ir sūnaus Gyčio.

Amerikiečiai, automobilių darbininkai, protestuodami daužo japo
nišką automobilį.
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Su St. Barzduku susi
pažinom 1954 metais senojoj
Chicagos lietuvių kolonijoje
Bridgeporte.
tuometiniuose
Lietuvių Auditorijos rūmuose.
Tada vyko Eichstaedto lietu
vių gimnazijos IV-sios ir
paskutinės abiturientų laidos
subuvimas penkmečio sukak
ties proga. Tos laidos mokyto
jas bei klasės auklėtojas kaip
tik ir buvo mokinių neužmirš
tamas ir jų labai gerbiamas St.
Barzdukas. Prisimenu, koks
šaunus ir linksmas buvo tas jų
subuvimo vakaras. Patekau į jį
todėl, kad žmona baigė tą lai
dą. 0 šalia jos buvo Vytautas

Kamantas, Antanas Sabalys,
Regina
Stuopytė-Kazlauskienė, Nijolė Grinienė, Sofija
Mažionytė, Leonas Tama
šauskas- Tomkus ir eilė kitų.
Tą vakarą, tiek buvęs klasės
auklėtojas bei mokytojas, tiek
ir buvę jo mokiniai jautėsi kaip
artimiausi draugai ir, kiek
prisimenu, per visą vakarą St.
Barzdukas nesustojo šokdinęs
savo buvusias mokines. Kai po
eilės metų apie.St. Barzduką
rašytam straipsnyje pavadi
nau jį puikiu šokėju, radęs pro
gą už tai padėkojo.

metams
$4200
$46.00
$42.00
$42.00
$40.00
$28.00

V2 meti)
$25.00
$26.00
$25.00
$25.00
$22.00
$17.00

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

•

-

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

Praėjusio sausio 14 d. vaka
re su žmona nuvažiavom į kli
nikas prie VVashingtono ap
lankyti St. Barzduko. Kai atėjo
Aloyzas Aidis su naujausiu
"Aidų" numeriu ligonio ap
šviesti, paprašiau, kad valan <įr
\|dėlei paliktų mane vieną su St.
Barzduku, nes į magnetofono
The struggte for religious freedom in Lithuania, 1939 - 1978
juostą noriu įrašyti jo gyveni
by
mo "išpažintį". Daviau jam
MICHAEL
BOURDBAUX,
M Ji., BJ>.
tris pagrindinius klausimus:
Printed
in
Engiand
1979,
339
pages.
Price — inclndlng
papasakoti apie savo, kaip pe
ahipping and handling $8.95.
dagogo, kalbininko ir bendUžsakymus siųsti:
ruomenininko darbus. Jis į net v i r t a s r a n k a s paėmė
DRAUGAS, 454S W. 63rd St., Chicago, \L 60629
mikrofoną, atsikosėjo ir, kaip
Illinois gyventojai dar prideda 48 cL valstijos mokesčio.
upės srovė, ėmė riedėti jo
pasakojimai nuo gimtųjų na
mų Sūduvoje iki vadovavimo
Tel. ofiso ir buto: O l y m p i c 2 - 4 1 5 9
DR. K. G. BALUKAS
Pasaulio Lietuvių Bendruo
Akušerija ir moterų ligos
,
DR. P. KISIELIUS
menei. Toji daugiau negu va
Ginekologinė Chirurgija
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
landą trūkusi jo išpažintis, ku
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
1443
Sp.
50th
Ave.. Cicero
rios ištraukos tam tikrais
Medical Building). Tcl. L U 5 - 6 4 4 6
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak. išskyrus
atvejais per "AB" radiją buvo
treč. šešt 12 tki 4 vai popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
perduotos Lietuvai, juostoje li
Pruma ligonius pagal susitarimą
ko JAV valdžios informacijos
DR. IRENA KURAS
įstaigos archyve, jos nuorašą
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Tel. ofiso HE 4 5 8 4 9 . tn. 3 8 8 - 2 2 3 3
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
turi sūnus Arvydas. Tačiau
DR.
PETER
T.
BRAZIS
SPECIALISTĖ
svarbiausia, kad St. Barzduko
MEDICAL BUILDING
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
balsui šioje žemėje amžinai nu2434 West 71st Street
3200 W. 81st Street
tylus, jį dar ne kartą tiek mes, Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30
Vai
Kasdien
nuo 10 v. ryto iki 1 v PP
tiek ir Lietuva išgirs per *avai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919
diją, jį matysime ir girdėsime
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
Ofs H E 4 - 1 8 1 8 : Rez. PR 6 - 9 8 0 1
specialiame filme galbūt jo
0R. J. MEŠKAUSKAS
balso, įrašai yra likę ir kitų lie
0R. EDMUND E. CIARA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tuviškų radijo valandėlių ar
OPTOMETRISTAS
S p e c i a l y b ė v i d a u s ligos
2709 West 51st Street
chyvuose.

Atėjo ir 1956 metai Chicago
je. Tai buvo istoriniai metai,
ne* tais metais įvyko pirmoji
plačios apimties JAV ir Kana
dos lietuvių dainų šventė, į
buvusį Chicagos'Koliziejų su
traukusi per 10,000 žiūrovų minią.
T a i s metais
gi
mė Chicagos Lietuvių opera,
Stasys Barzdukas ilgai liks
tais metais jau buvo planuo
gyvas
lietuvių širdyse, nes sa
jama ir pirmoji JAV ir Kana
vo
gyvenimą
paskyrė tam, kad
dos lietuvių tautinių šokių
lietuvių
tauta
išliktų gyva ne
šventė, įvykusi 1957 metais.
tik tėvynėje, bet ir plačiajam
Bičiulių A. Dzirvono ir Vyt. pasauly, kur Ūkimas ją išblaš
Radžiaus raginamas, buvau kė.
VL.R.
įtrauktas į Dainų šventės vyk
domąjį komitetą. Tą šventę
rengė ne LB, bet iš lietuvių cho
Senieji reikalingi Švelnumo,
rų atstovų sudarytas vyk kaip jie reikalingi saulės.
domasis komitetas, vadovau
V. Hugo
jamas muzikės A. Stephens.
Šalia vykdomojo komiteto bu
vo sudarytas ir platesnės
apimties plenumas, į kurį įėjo
ir LB atstovai. LB tais metais
žengė kuklius žingsnius ir di
delio svorio dar neturėjo. Tiek
vykdomajam komitete, tiek vė
liau ir plenume iškilo aštrus
klausimas: kas tars atidarymo
žodį Dainų šventei pra
sidedant. Ir čia, nors ir nedrą
siai, iškilo tuometinio JAV LB
krašto valdybos pirmininko St.
Barzduko kandidatūra. Ta
čiau kartu iškilo ir gana stipri
opozicija prieš jo kandidatūrą,
ir plenume balsai dalijosi maž
daug pusiau. Tuo metu dar ne
buvau karštas LB šalininkas,
tačiau už St. Barzduko kan Sovietų Sąjungos karys Pestrezodidatūrą iš širdies pabalsa vas, paimtas į nelaisvę Pietų Afri
vau, ir mes laimėjome labai ne kos karių Angoloje. Iš viso invazi
didele persvara.
jos metu paėmė į nelaisvę 27

L A N D OF C R O S S E S

Tel - GR 6-2400
Va! pagal susitarimą: pirmad ir ketv 1-4 it
7 9 antrad. w penkt 10 4 šeštad 10-3 vai
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA !R CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

2 4 5 4 West 7 l s t Street — - —
( 7 1 - m o s ir Campbell Ave. k a m p a s )
Vai pirmad . antrad . ketvirtad irpenktad
3 iki 7 v p p. Tik susitarus

Ofs. 742-0255

Mamų 584-5527

Or. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS -

-

CHIRURGIJA

1185 Dundės Ava.
Elgin, III. 60120
Valandos pagal susitarimą.

„ ,„

Tel. 372-5222.236-6575

DR. A. B. GLEVECKAS

Dr. ROMAS PETKUS

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
Tel - BE 3 - 5 8 9 3
Specialybė A k i u l i g o s
3 9 0 7 West 1 0 3 r d Street
Valandos pagal s u s i t a r i m ą

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

Ofiso tel. — 582-0221

DR. L. D. PETREIKIS

DR. JANINA JAKSEVICIUS

DANTŲ GYDYTOJA
8 1 0 4 S. Roberts Road
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

JOKSA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski R d .
Valandos p a g a l s u s i t a r i m ą

Ofs PO 7-6000. Rez GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
3 8 4 4 West 6 3 r d Street
Valandos pagal s u s i t a r i m ą
6132 S KedzieAve Chicapo
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

jstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS

patarėjus, kurių tarpe 7
Gydytojas ir Chirurgas
Niekad aš to St. Barzdukui sovietinius
buvo moterys
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
nesakiau, nesigyriau, tik kai
OF FAMILY PRACT1CE
• • m • • • • • • u II i—i • • • • • • ^ ^ • • • i l i f c
neteisingai kartais spaudoje
1407
So.
Court. Cicero. III.
DR. ŽIBUTI ZAPARACIAS Kasdien 10 1249th
būdavo skelbiama, kad visas
ir 4-7 išskyrus treč ir šešt
Telef. — S37-12S5
Dainų ir Tautinių šokių šven
iAKIŲ LIGOS • CHIRURGIJA
tes rengė LB, jam primin
Ofisas:
DR. IRENA KYRAS
davau, kad I-ją Dainų šventę
708 Nortli
DANTŲ GYDYTOJA
1956 m. Chicagoje visgi rengė
Valandos pagal susitarimą
2659 m. 58 St. Chicago
ne LB, nors iš jos buvo gauta
476-2112
kelių šimtų dolerių parama. St.
Vai pagal susitarimą Pirm., antr. treč
Barzdukas su tuo sutiko.
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.
Advokatų Draugija
Bėgo metai po metų. St.
VALDEMARAS BYLAITIS
Tsl REliance 5 - 1 8 1 1
Barzdukas, vis būdamas atsa
IR
kingose pareigose: JAV LB
VINCAS BRIZGYS
DR. WALTER J. KIRSTUK
krašto valdybos pirmininkas,
Teisių daktarai
Lietuvis gydytoias
2458 W. 69th St., Chicago, Iii
PLB vicepirmininkas, po to
3925 West 59th Street
Visi tel. 778-8000
Vai pirm antr. ketv ir penkt nuo i 2 - 4
pirmininkas, beveik kiekvieną
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir šešt
Valandos
pagal
susitarimą
savaitgalį turėjo važinėti į
uždaryta
įvairius suvažiavimus, posė

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

* --*

2618 W 71st St. - Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street .
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak
Ofiso t e l . 7 7 6 2 8 8 0 . rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2 4 5 4 We*t 71tt Street
Vai.: p i r m , antrad.. ketv. ir penktad. 2'5
ir 6-7 — iš anksto susitarus.
Ofs tel 586 3168; namu 381-3772

DR. PETRAS 2U0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West63rfl Street
Vai pirm , antr ketv ir penkt.
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą.

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

Dėl svetimtaučių samdymo —

KUR PADANGĖSE SKRAJOJA ERELIAI

SVARBUS IR NESVARBŪS
KLAUSIMAI
Ar Jnums pridera tam tikriems&u Lietuvos byla susiju
siems uždaviniams atlikti už
pinigas angažuoti (pasisam
dyti) svetimtaučių specialistų
benduovę? Šis klausimas pa
staruoju metu smarkokai suju
dino sausų visuomenę. Dėl to ir
mes pabandykime su juo čia
trupuiį pasigalinėti.
Pirmiausia — dėl principo.
Kokias būtų kliūtys, iš tau
tinės moralės pozicijų žiūrint,
kurios neleistų laisvinimo dar
bą dirbantiems lietuviams tam
darbig į talką pasikviesti ku
riuo •ors atžvilgiu kvalifikuo
tų svetimtaučių? Manytume,
kad feeveik jokios. Tie, kurie
mana kitaip, paprastai nurodo
į du momentus: pirma, negerai
esą samdyti; antra; negerai esą
samdyti svetimtaučius. Bet —
argi i£*tikrųjų?

dvba, švietimas vargsta ne dėl
to, kad tai nebūtų tautai nau
dingas darbas, o dėl to, kad
mūsų visuomenė tą darbą ne
pakankamai remia. Čia, beje,
ne visuomenės pajėgumo, o jos
vertybių skalės klausimas;
geroj kolonijoj vienam karčiamninkui tautiečiui per me
tus sumeta daugiau, negu vi
sose kolonijose kartu sudėjus
VLIKui. Atseit, visuomenė "ži
no", kas jai reikalinga ir kas
ne... Tik tuo per daug girtis gal
ir nereikėtų.
Na, gerai, sutiks dažnas
skaitytojas, dėl savųjų spe
cialistų ar pikio laiko tarnau
tojų samdymo nesispyriuosime, bet kam dar čia reikia
svetimųjų? Vadinasi, principo
reikalas: samdytis kartais gal
ir gerai, bet jokiu būdu ne sve
timtaučių!
Tačiau "principas-" vis dėlto
gerokai juokingas, Apie kokius "svetimtaučius" čia kal
bame?! Gyvename Amerikoje,
čia gimdome ir auklėjame sa
vo vaikus, Ameriką laikome
savo draugu (kiti net iki to taš
ko, kad kiekvieną amerikiečių
valdžios pakritikavimą laiko
išdavyste) ir, be to, pačiu pa
grindiniu mūsų laisvės kovos
ramsčiu, daugumas esame
Amerikos piliečiai, balsuoto
jai, jos vyriausybės rinkėjai ir
krašto ateities sprendėjai ir
kaip tokie nuolatos beldžia
mės į jos laikraštininkų, kongresininkų, senatorių, valsty
bės sekretorių, prezidento
duris, prašydami mūsų rei
kalui paramos, patys savo pro
fesiniame
g y v e n i m e ir
asmeniškuose finansuose nau
dojamės amerikietiškais dar
bo metodais ir jais grindžiame
asmeninį savo kilimą — ir štai
va dabar, svarstydami, kaip
efektingiausiai atlikti tam tik
rus mūsų visuomenės poli
tinius uždavinius (kovos lau
ke, kuriame turime konkuruoti
su šimtų kitų "specialaus inte
reso" grupių rafinuotomis pa
stangomis), girdime "išmin
čių" sakant, jog ne, neturime
teisės čia pasitelkti iš politinio
spaudimo ir politinių interesų
gynybos darbo sėkmingai pra
gyvenančios specialistų gru
pės, kadangi tie specialistai,
matai, vis dėlto amerikiečiai,
taigi, vadinasi... "svetimtau
čiai".

Imkime, pvz., samdymo mo
mentą. Juk šis momentas jau
seniai turi vietą mūsų laisvini-'
mo ttar¥ų sistemoje. Net nesi
gilinant į faktą, kad nuo pat la
gerinių laikų kai kurie mūsų
veikėjai dirbo laisvinimo dar
bą, už tai gaudami iš amerikie
čių -algą, tereikia prisiminti,
kad ir šiandien tiek ALTas,
tiek«VLIKas turi apmokamų
tarnautojų. Be to, visi veiks
niai kvartas nuo karto pasisamdo specialiam uždaviniui
atlikti (pvz., dokumentinei
knygai paruošti, vertimui
padaryti, filmui susukti) kvali
fikuotus specialistus.
Tiesa, talkinti tėvynės rei
kalui yra kiekvieno lietuvio
tautinė pareiga, ne privilegija.
Tačiau tai nereiškia, kad, atlie
kant tautinę pareigą, už tai
niekad negalima imti atlygini
mo. Gydytojo pareiga yra teik
ti medicininę pagalbą savo pa
cientams, ._ bet iš to neseka
išvada, kad už savo patar
navimus gydytojui reikalauti
honoraro yra nedora. Yra
gydytojų, kurie didelę savo
darbo valandų dalį atidirba
veltui ar pusvelčiui. Tai labai
gražu/ pavyzdinga, ir už tai
mes tokius tik gerbiame. Bet
tat visiškai nereiškia, kad
smerktini yra kiti gydytojai,
kurie dirba tik atlyginami.
Negerbiame tačiau tų, kurie
savo profesiją praktikuoja vien
tik didesnio pelno siekdami,
vien tik iš pinigų meilės, kurie
neturi vidinio pašaukimo savo
profesijai, nerodo dėmesio nei
pacientams, nei savo pačių
profesinei pažangai, kurie čia
pat mestų medicinos praktiką
ir eitų duobių kasti, jeigu tik to
kiame- darbe suuostytų sau di
desnį pelną. Lygiai tas pat
galioja ir "lietuvybės profesi
jai": reikia skirti tą tautieti, ku
ris dirbdamas Lietuvai iš idė
jos tam tikrais atvejais už savo
darbą neatsisako honoraro,
nuo tokio, kuris lietuvybės dar
bui nejaučia jokios specifinės
vidinės meilės, jį dirba tik dėl
atlyginimo, o jei atlyginimo
negautų, tai lietuvybės darbą
nieko- nelaukęs visiškai nu
trauktų" ir eitų automobilių tai
syti ar puodų pardavinėti.

Keletas įspūdžių iš kelionės su palapine
(Tęsinys)
Vandeniui visiškai užpylus
plaustą, vos nepraradom vieno
bendrakeleivio ir vos-ne-vos
išsikrapštėm patys savo jėgom
iš apačioje krioklio susidariu
sio nepaprastai ^stipraus
verpeto (Trečiojo plausto
irklas sulūžo per pusę ir reikėjo
išmesti virves, už kurių jį
galų gale ištraukėm).
Jei kas ginčytų, kad nebuvo
baisu ir be reikalo širdis taip
smarkiai plakė, kelčiau klausi
mą, kodėl po kelionės visi
išsiskyrėm taip suartėję, net
pasikeitę adresais, kad bent
švenčių metu galėtumėm
vienas kitą pasveikinti laiške
liais?

Įdomu, kad gamtos reiški
niai smiltainio
daugiau
nebeatstato, bet tik toliau jį
ardo ir griauna, nors šis proce
sas vyksta labai pamažu.
Smiltainio sudėtis labai
nevienoda. Ji priklauso nuo
natūralaus „cemento" — šiuo
atveju dažniausiai kalcio miši
nio, kuris smiltainiui suteikia
kietumą ir atsparumą. Vienur,
ranka patrynus, išbyra smėlio
vos tik keli grūdeliai, o šiek
tiek toliau — beveik apypilnė
sauja. Gamta veikia žymiai
lėčiau, bet ilgainiui, panašiu
būdu, išnyksta kalnai ir atsi
veria tarpekliai. Dėl erozijos,
kai kurios arkos stovi visiškai
izoliuotos, vienišos. Ilgainiui,
Arches valstybiniame
oro pasikeitimai jas sugriaus ir
parke
jos pavirs smėliu. Šį procesą
Šis natūralus akmens arkų, Arches parke galima matyti
langų, smailių iškyšulių ir įvairiose stadijose.
bokštų amfiteatras yra Utah
Kadangi parkas turi 47
valstijos raudonakmenio šir mylias išgrįsto kelio, yra
dyje, truputį į šiaurę nuo Colo- įmanoma su juo gana gerai
rado upės krante prisišliejusio susipažinti tik pravažiuojant
Moab miestelio.
mašina. Įvairus takai ir take
Akmuo, kuriame šios arkos liai dažnai nuveda ir ati
susiformavo, atsirado prieš dengia lankytojui žymiai
maždaug 150 milijonų metų. didingesnį vaizdą. Be to, šių
Manoma, kad 300 pėdų smėlio kolosalinių arkų šešėliuose
sluoksnį, kuris vėliau suakme visuomet laukia vėsi, maloni
nėjo, daugiausia supūtė vėjas. atgaiva.
Laikui bėgant, smėlio dykuma
Galbūt pati gražiausia yra
buvo užpilta naujais sluoks Peizažo arka (Landscape
niais, kuriuos ištiko toks pat Arch). Didžiuojamasi, kad tai
likimas. Kai pagaliau žemės pati ilgiausia natūrali arka
drebėjimai akmenį iškėlė į visame pasaulyje. Ši arka yra
paviršių ir suskaldė, vadina 291 pėdos ilgumo ir iki 118
mas Entrados smiltainis atsi pėdų aukščio. Matematiškai
vėrė gamtos valiai. Šiuo būdu, apskaičiuojant, tai netikėtilietaus, vėjo, šalnos ir saulės nas reiškinys. Dešinioji arkos
įtakoje gimė pasakiškai didin- pusė vos 6 pėdų storumo, o
gos arkos. Tokio įspūdingo viduryje išsiskleidžia net 20arkų skaičiaus kaip šis, niekur ties pėdų pločiu ir sveria tūkskitur nėra.
tančius tonų! Bet, kol kas,

(Įdomu, kaip į šį amerikiečių
kaip "baubo" argumentą pa
žiūrėtų Lietuvos Vyčiai,
ALRKF, ALRKS, SLA ir kitos
senųjų Amerikos lietuvių or
ganizacijos?)
Šiuo rašymu nenorime su
daryti įspūdžio, kad besąlygiš
kai pritariame A. Mažeikos, D.
Barauskaitės, h. Valiuko ir ki
tų kaliforniečių naujai įsteig
tos aktyvistų grupės spren
dimui pasitelkti Hannaford
b-vę tam tikriems laisvinimo
kovos uždaviniams vykdyti.
Tvirtiname tik t a i kad tam
sprendimui neprieštarauja tau
tinė dorovė.
Tačiau sprendimo šutaikomumas su mūsų tautine eti
ka dar neišsprendžia jo nau
dos klausimo. 0 tai ir būti) šiuo
atveju pats pagrindinis rūpes
tis. Ar Hannaford b-vės angažavimas iš tiesų naudingas
ir tikslingas? Kokių rezultatų
iš to bus pagrįstai galima tikė
tis? Ar tie rezultatai pateisina
nemažas dėl jų padarytas iš
laidas? Ar panašios naudos
mūsų reikalui būtų buvę gali
ma realizuoti ir kitomis prie
monėmis? Ar tie, kurie
administruoja b-vės samdymą
ir kontroliuoja jos darbą, pa
tys pasižymi ištverme, racio
nalumu, gera nuovoka (ir kaip
jie šiomis savybėmis lyginasi
su, pvz. VLIKo valdyba)? Tai,
o ne kas kita, yra esminiai su
šiuo reikalu susiję klausimai.
Juos pasvarstysime kitą kar-

0 kodėl iš viso atsitinka taip,
kad kartais už tautinį darbą
tenka atlyginimas mokėti?
Atsa£j[Įna8, regis, aiškus: net
ir tautinis darbas gali iš jį dir
bančiojo pareikalauti tiek ener
gijos ir laiko, kad, jeigu jis už
tai nebūtų atlyginamas, jis ne
turėtų ii ko pragyventi. Iš tie
sų labai daug Lietuvai, jos kul
tūrai ir laisvės bylai naudingų
užmojųjmsilieka nerealizuoti)
paprasčiausiai dėl to, kad jų
realizavimui nebeužtenka lais
valaikio valandų. Be to, dau
gelis tokių darbų reikalauja
specialių sugebėjimų ar kvali
fikacijų, kurių neturi iš gero
noro dirbantis pensininkas,
namų ponia ar šiaip daugiau
tam laiko galįs skirti eilinis as
muo.
Ir mūsų spauda, knyglei- *

RITONĖ RUDAITIENĖ

"Draugo" dienraščio metinio koncerto dalis sve
čių. Iš kairės: dail. Petras Aleksa, P. Vaičekaus-

visus stebindama, ji dar vis
tebestovi.
Gražiausia ir įspūdingiau
sia yra Gležnoji arka (Delicate
Arch). Tačiau pamatyti ją iš
arti nėra taip lengva. Niekuo
met nepamiršiu mūsų pusant
ros mylios kelionės pėsčiomis
per įkaitusį, labai stačiai 500
pėdų aukštyn kylantį smil
tainį, 110-ties laipsnių (o gal
net ir daugiau) karštyje.
Tačiau, koks džiaugsmas ją
staiga, už kalno posūkio
netikėtai išvydus! Daili ji būtų
ir viena pati, bet La Sal snie
guotų kalnų fone, Gležnoji
arka — nepamirštama gra
žuolė!
Arches parko 114 kvadrati
nių mylių plote yra net 96
arkos ir figūros. Ypač mėgs
tama fotografuoti arkas pava
dintas pingvinais, dramblių
paradu, balansuojamu akmenimi, Edeno sodu, Babelio
bokštu, juoduoju angelu, trimis
pletkininkėmis,
vargonais,
degančia krosnimi ir kt.
Išskyrus mažus driežiukus,
varnas, erelius ir vanagus, jo
kios kitos gyvybės nepastebė
jom. Neteko matyti skorpionų,
barškuolių, stirnų nei lapių,
nors visi jie, prisitaikę šiose
sunkiose sąlygose, puikiausiai
gyvena.
Augmenija labai skurdi,
tačiau vasaros metu, beveik
išdžiūvusios Druskos upytės
slėnyje nuo ankstaus pava
sario žydi laukinės gėlės. Šioje
vietoje, tebestovi vieno atsisky
rėlio 1888 metais iš rąstų ir
apylinkėse susiriktos medžia
gos pastatyta trobelė. Ji yra
saugojama,
kaip
istorinis
paminklas. Sunku įsivaiz-

kienė, inž. P. Vaičekauskas ir inž. Antanas Rudis.
nuotr. Jono Kuprio

duoti, kad tokioje aplin
kumoje, šešetos asmenų šeima
galėjo išgyventi ir išsimaitinti
net 20 metų! Kaip greitai, vis
dėlto, gamta atsiima tai, ką
žmogus savo išradingumu ir
didelio darbo bei pasišventimo
dėka taip sunkiai iš jos išsi
kovoja.
Mėsa Verde
Colorado pietvakariuose yra
vešli, žalia aukštuma, ispanų
pavadinta Mėsa Verde
(žaliasis stalas). Šioje aukštu
moje maždaug prieš 1300 metų
gyveno indėnai. Iš pradžių jie
gyveno labai paprastose, žemė
je išsikastose duobėse, susi
būrę į nedidelius vienkiemius.
Derlingoje, raudonoje, vėjo
išpurentoje aukštumų žemėje,
šie žmonės augino kukurūzus,
pupeles ir dar kai kurias dar
žoves. Naminių gyvulių, išsky
rus šunis ir kalakutus, jie neturėjo. Manoma, kad ir
kalakutus augino ne tiek dėl
valgio, kiek dėl plunksnų, ku
rias naudodavo antklodžių
audime.
Puodynių gaminime tais lai
kais jie dar nepasižymėjo,
mokėjo išpinti labai dailias
pintines ir sudėtingus krep
šius, kuriuose galėdavo laikyti
net vandenį. Archeologai ir
iškasenų tyrinėtojai pavadino
juos pintinių gamintojais —
„basketmakers".
Aštuntojo šimtmečio vidu
ryje Mėsa Verde indėnų pali
kuonys „Pueblos" pradėjo
statyti gyvenamuosius namus
virš žemės. Pueblos susmeig
davo medžio stulpus į žemę,
kad susidarytų kontūrai;
apipindavo juos šakomis ir
apklodavo molio sluoksniu. Tą
patį metodą vartodavo stogui
uždengti. Savo namus jie
sujungdavo vieną su kitu į
pusiau apskritimą, kurio
priekyje būdavo iškasamos
gilios apskritos duobės —
kambariai. Galbūt šie požemi
niai kambariai davė pradžią
kivoms, kuriose vėlesniais
laikais vykdavo religinės apei
gos.
Prieš maždaug tūkstantį
metų buvo pradėtas vartoti
akmuo. Dvyliktame šimtme
tyje namų statyba pasidarė
gana sudėtinga. Kai kurie
stiprūs, kompaktiški, iš
akmens pastatyti daugia
bučiai pastatai turėjo net tris
aukštus, iki 50-ties kambarių ir
centrinį kiemą, kuriame
visuomet būdavo bent keletas
kivų.
Dvyliktojo šimtmečio gale,
įvyko kažkas nepaprasto.
Mėsa Verde gyventojai paliko
savo namus ir pradėjo statyti

panašias gyvenvietes tarpek
liuose esančiose uolose. Niekas
iš tikrųjų nežino, kokia buvo
šio drastiško pasikeitimo
priežastis. Gyvenimas uolose
turėjo būti n e p a p r a s t a i
sunkus: reikėjo pakelti didelį
karštį vasarą ir šaltį žiemą. Be
to, žmonės turėjo gyventi
nepaprastai ankštai, susi
spaudę. Lankant šias uolas,
teko leistis stačiais, labai il
gais, specialiai pastatytais
geležiniais laiptais, kopti į vir
šų 32 pėdų aukštumo medinė
mis kopėčiomis, ir vienu atve
ju visomis keturiomis rėplioti
žemu, siauru, 12 pėdų ilgumo
tuneliu. Tai tik sveikiem ir jau
niem prieinamos vietos. Tad
ką gi darė vaikai ir seneliai?
Kaip jie atsigabendavo van
dens ir kaip susinešdavo plokš
čiakalnyje nuimtą derbių?
Praėjus vos 75 metams, 13tojo šimtmečio gale, uolų
gyventojai staiga panko savo
išradingai įsirengtas gyven
vietes ir daugiau niekuomet į
jas nebesugrįžo. Kodėl tai
įvyko? Atsakymo ir čia niekas
neturi. Galima tik spėlioti.
Galbūt jiems pritrūko van
dens ar maisto? Gal pasidarė
nebepakeliama toliau taip
gyventi? Mokslininkai mano,
kad išsikraustę iš Mėsa Verde
uolų, Anasazi (senovės) indė
nai apsigyveno Rio Grande
slėnyje ir apylinkėse.
Daugelį šimtmečių tūnojo
tos uolos niekam nežinomos.
Net ispanai, kurie tose apylin
kėse įsikūrė 18-to šimtmečio
viduryje, apie jas nieko neži
nojo. Buvo lemta, kad 1888
metų gruodžio mėnesį, vieną jų
netikėtai užtiko du kaubojai,
mažai tuomet žinomoje Mėsa
Verde beieškodami savo pakly
dusių galvijų. Galima įsivaiz- —zz
duoti jų nustebimą, kai prijoję
Chapin tarpeklio kraštą, kitoje
pusėje išvydo neįtikėtiną regi
nį. Milžiniškos uolos skliaute,
tarytum užburtas, stovėjo
tylus, išmiręs akmeninis mies
tas. Atradėjų nustebimas ir
susijaudinimas būtų buvęs dar
didesnis, jei tą dieną nebūtų
siautėjusi sniego pūga. Neto
liese, kitose uolose slėpėsi dar
bent devynių „rūmų" griuvė
siai, kai kurie net įspūdinges
ni už šiuos.
ari
Balkonų rūmuose, pavyz
džiui, visas kiemas yra išgrįs
tas. Iš trijų pusių stovi dar
visai gerai išsilaikę daugia
aukščiai pastatai, kurių viršu
tines duris jungia balkonėliai.
Kiemo priekis aptvertas akme
nine siena, kad mažamečiai
vaikai nenusiristų 700 pėdų
gilumo tarpeklin. Kambariai
labai nedideli, kai kurie ištin
kuoti arba išpuošti baltais ir
raudonais raštais.
(Bus daugiau)
•

— Ar esi girdėjęs apie gailestingąją seserį, lietu
žodžių kombinaciją: „Lietuviai su rūstybe kom
vaitę Vilbėną Gudaitis? — ji teisingai ištarė vardą ir
fortui!".
Pilnas įdomių galvojimo atradimų, drąsių pavardę.
— Jos nepažįstu, — nustebo jis klausiamas, —
siužetų, net susiklosčiusių frazių, jis grįžo namo.
Duryse buvo įkištas raštelis: „Paskambink man. žinau, tokia egzistuoja. Ir kas?
— Ji egzistuoja perpus su drama, — griežtai
Tuoj. Tuoj. B." Buvo telefono numeris.
JURGIS GLIAUDĄ
pasakė Beverly. — Aš ir Terry, ka^p „Moterų lygos"
00
Tuoj pat jis paskambino. Tai buvo Terry pareigūnės, šiandieną, anksčiausią rytą, buvome
Jis gardžiavosi omletu, kramtė gruzdintą duoną, telefonas. Tai buvo Beverly. Ji įsakė jam laukti jos painformuotos apie Vilbenos nelaimę. Abi buvome
gėrė gerą kavą ir smegenyse vartaliojo su pusryčio atvykstant. Tai buvo gera naujiena. Jis turėjo kelis ligoninėje. Taip, „Moterų lyga" tuo faktu pripažinta
gėrybėmis gaunamas mintis.
butelius vyno. Pasiruošimas sutikti Beverly nebuvo ir respektuota.
Aplink buvo gero viešbučio kavinės komfortas, problema. O palaimingi egzistencijos apsireiškimai:
— Ir kas gi įvyko? — jis nekantriai suriko.
„Gal tai senų bočių balsas, atsidėjęs jaunųjų televizijos programa, kuri patinka, cigaretė, prie
Beverly įsistebeilijo savo tamsiomis akimis:
galvose. Tų senų seniausių bočių, kurie šimtmečių kurios pripratęs, jaunos moters laukimas, kuri sava!
— Šiąnakt Vilbėną išprievartavo ir beveik
tamsoj naikino dvarus, kirviais kapojo dvarų Tokių reiškinių grandinė įprasmina gyvenimo nužudė.
salonuose brangiausius klavesinus?..."
beprasmiškumą. Tokios situacijos gamina pasi— Kas? — Girinis stvėrė Beverly ranką.
Patalpo8 šone, už kelių plačialapių palmių vazo- tikėjimą savimi ir savo gyvenžiūros racionalumu,
— Kas? Aš nežinau. Maniakas, aišku.
nuose, jis matė juodą fortepioną.
Tualeto kambary buvo platus veidrodis, prieš
— Po velnių! — suriko įtūžęs Girinis. — Tokį į
Šiurpulinjriausia naikinimo scena: vandalas su kurį rytais patogu skustis. Veidrodžio beribėje jis elektros kėdę.
užsimotu kirviu ties pianino klaviatūra...
matė savo veidą, savo akis, retėjančius ir įmantriai
— Auka ligoninėje, — dėstė Beverly. — Policija
Girinis skaitė, kad dar prieš rusų revoliuciją ten suveltus plaukus, savo smakrą, atkaklų ir staigų, aiškina. Aišku, nieko neišaiškins. Aukos teta, senyva
buvo kategorija pasiutėlių pirklių, kurie mėgo kuris patiko visoms jo moterims. Keista, keista moteris, gavo šoką. Vilbėną, kada aš buvau ligo
vandališkas orgijas rengti restoranuose. Gėrimų mintis! Kaip gi trenktų jis dabar veidrodį skutimosi ninėje, nebuvo atgavusi sąmonės.
buteliais jie daužė brangius veidrodžius, nes, esą, muilo dėžute! Veidrodis suskiltų, subyrėtų:
— Po velnių, — rėkė Girinis. — Maniaką į gazo
veidrodis ne taip rodo jų veidus.
skeveldrose blykstelėtų jo akys, jo lūpų dalis, nosies kamerą!
„Rusiškų pirklių ideologija", šyptelėjo Girinis, lūžis. Sukūlės veidrodį, kuriame buvo jo veidas, jis
Beverly stovėjo prieš jį, drąsi, žvali ir susi
sriūbčiodamas kavą, „kurią paveldėjo vandališkasis sudaužytų save! Gal taip, atsiliepdami savižudytės
jaudinusi,
lyg tebevažiuotų greitkeliu šimtą mylių per
jaunimas. Siame naikinime žydi infantilizmas, geismui, darė visi kūtvėlos, kurie daužė veidrodžius?
valandą
Ji
nuodingai pasakė:
pasakė viešbučio tarnautojas. Tikrai, tikrai! Mokiniai
Girinis paglostė stiklą: nebijok! Kol aš esu tavyje,
— Kažin koks kvailys televizijos reporteris
degina savo mokyklas. Juodžiai degina savo gyve- tu Ūksi sveikas. Jis susišukavo, stengdamasis
nufilmavo
garažo kampą, kur Vilbėną išžagino ir jau
namus rajonus. Sis jaunimas sunaikino jų sueigai jų pridengti plaukais plikę viršugalvyje. Jis papureno
suskubo
parodyti.
žandenas. Tarytum naują mintį radęs savo mąsty
tėvų išnuomotą patalpą'
— Pasakė vardą?
Jis vartaliojo minty sensacingas spaudos antraš me, jis ją patikrino ir buvo patenkintas: jam organiš
— Gink Die, ne! Jie turi kažin kokį etikos kodek
tes. Štai ir juodųjų* piliečių maišto nusakymas riebio kai nepriimtina savęs sunaikinimo prielaida.
są. Tokių aukų, kol gyvos, vardų neatidengia. Gal
mis raidėmis pirmuose puslapiuose: „Juodųjų išsi
veržimas iš geto su pykčiu širdyje", „Juodasis getas
Už valandos atkako Beverly. Ji atskubėjo greit laukia jos mirties? Tada jie smaguriaus jos viso
rodo savo rūstybę!".
keliu ir greito važiavimo įtampos atspalviai buvo jos gyvenimo istorija.
M. Dr.
Girinis bandė tokio pat kabalistiško stiliaus akyse ir veide.
(Bus daugiau)

ATOLAS KORALŲ SALA

i

*

Bridq«portr Conn.

D R A U G A S , pirmadienis, 1981 m. spalio mėn. 5 d.

CLASSIFIED

PADfiKA U E T U V O S
PASIUNTINYBEI

B r i d g e p o r t , Conn., L i e t u v o s Į S I G Y K I T E
D A B A B
V y č i a i , k u r i e d a l y v a v o Šiluvos
k o p l y č i o s 15-kos m e t ų m i n ė j i m e lllllllllllllllllllllllllliUllilUllllllllllUIIHU
p a s i u n t ė L i e t u v o s pasiuntinybei
LIETUVOS ISTORIJOS
gražią padėką u ž jiems suruoš
VAIZDAI
t ą p r i ė m i m ą šeštadieni, r u g s ė j o
1 2 d., š v e n t ė s i š v a k a r ė s e .
Surinko V l a d u YTJeflda
B e t o , p a d o v a n o j o pasiuntiny
"Nora tebūdama* tik Istorijos
bei n e p a p r a s t a i g r a ž i ą
rožių
mėgėja* ėmiausi šios vaizdų kny
p u o k š t e j c u r i ą O. B a č k i e n ė prieš gos sudarymo, tikėdamas, kad tu
M i s i ą s p a d ė j o a n t Š i l u v o s Ma riu geresnes sąlygas ją išleisti, ne
rijos a l t o r i a u s m i n t y s e karto gu kiti" — taip raio knygos Jvad a m a : " O Marija Motinėle, gel doje Vladas Vijeilds.
b ė k m ū s ų Lietuvėlę".
Knyga didelio formato, 548 pusL
Išleido Tėviškėlė, Chicago, 1979 m.
K*in» s u persiuntimu $1645.

LAIŠKAI "DRAUGUI"

DRAUGAS, 4545 W. 6Svd S t ,

Dainavoje daugelį vasarų praleidę, šį kartą svarsto ateitininkų reikalus.
sonytė-Aukstuolienė, dr. Idzelis ir nepažįstamas.

B kaires: L. Kojelis, D. Kojelyte, V. MuNuotr. J. Kuprio

Dainava, Mich.

SIDABRINE JAUNIMO STOVYKLOS SUKAKTIS
Balta, žalių pušų pavėsyj
.paskendusi dangaus
Žvaigždžiu tinkle,
VISŲ širdžių prisiminimuose

į Kaspučio vadovaujama šokių m u
! zika "Romantika" ir tuo pačiu
į laiku bus traukiami laimingieji
Dainavos laimėjimu bilietai.

jamos už visus mirusius Dainavos
geradarius, įvyks, įvyks visuotinis
Dainavos šimtininkų — rėmėjų
susirinkimas.
Jdv.

Mūsu kolonijose
Rochester, N. Y.

Blžnois gyventojai dar prideda
90 et. valstijos mokesčio.
llllllilllllllililllllltlllllillliilllilliliiiliiiii

i

TeL 3463355
IŠNUOMOJAMA — FOB BENT

s

Open 6 days a week

i

f MARQUETTE NATIONAL BANK

I 64th and So. Western A venų e
| Mali Baik - 1316 South W«Hfi 8R MIOO

Arti 73-clas Ir Campbell £ f e butų
medinis. Didelis kiemas. TUuj48.5O0
Marųuette Parko spyL Miikeuskiii 12
butų. Parduotas,
- --«»<*
Arti tS-os ir RockwelL MmisJs 2-jų
butų Parduotas.
Brighton Parka mūr. S^Jų-irstų
krautuve. Parduotas.
,^~'-**«*>
Dar turime pirkėjų Ir
investavimui.
Skambinkit teL 486*7918

Nuo spalio 26 d. liauom, gražus 5
kansb. butas 2-me aukite. Prie Camp
bell ir 72-os. Suaugusiems.

SIMAITIS

BEAJLTT

2951 YVest 63rd Street
Insursnce — Inconse Tas
Notary Public

MLSCELLANEOU8
nmmiiiiiiiimiiinmmntHiinimiitniw
B U T Ų NUOMAVIMAS

Dutchman Contractors
Established

1959

Draudimas

— Valdymas

Namu pirldmas — Pardavinės*

ROOFMAKING A N D GEN*L

ŠEKSPYRO SONETAI

LNCOME

TAX

HOME REPAIRS

Notariatas —

Vertimai

Gali anytime for estimates
Intymias**" meilės paslaptis u
gilią gyveninio išmintį vaizdingai
atskleidžia klasiškas
pasaulinio
garso kūrinyt

<Uina $3.00. Gaunama D R A U G E
tlililIliUiiillilIilIlIIIIIIIHIIIiiIIIIIIIIIIiillII

Popuiar Lithuanian
RE CI P E S
PATIKSUNTA IR PAGRAŽINTA
AŠTUNTOJI LAIDA
Suredagavo
Jnosaniaa Daoivardieae
Sfom dienom Draugo spaustuvė
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Dauivardienė vėl patikslino ir pagražino šią
laidą naujais paruošimais.
Tai geriausia dovana naujoms
žmonoms ar marčioms. Daugelis
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku m? ; tu ir
virimu, ši knyga yra su!:ėl A !sbai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataucių darbo vietose ir or^aniza
cijose.
Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, Knygų Skyrius
4545 W. 68rd Street
Chicago, Illinois 80629
Kaina su persiuntimu $5.63

J.

Tel. 593-3287

Antanas J a s m a n t a s

Mllllllllllllllllllll

72-ca ir Albany — 5 kamb. mūr. Ge<»gian. $53,500.
oi*i2
72-rs ir Rlcfamond — 2 leisiu, mūro
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
namas. $72.000.
ir kitus kraštus
4S-U ir RJchraond — 2 butų po 3 mie
gamus. $68.900.
NEDZINSKAS, 4059 Areher Avenua,
40-ta
ir Montgomsry — 15 metų senu
Chicago, I1L SOS32, teL 927-5969
mo. 2 šeimi $85,000. "
59-U ir Washtenaw — 21 metų senu
mo — 2 Seimų po 3 mieg. $89,900.
illilllllillllllllllllimilllllllllillllllliliiiiii
Puikus investavimas Lemonts —> 2 bu
M. A. i I M K U S
tų pastatas ir 10 akrų žemes/ —
$250.000.
INCOME TAX S E R V I C E
58-ta ir Rutherford — 25 metų senu
NOTARY P U B U C
mo 3 mieg. mūro rezid. $75,900.
4289 S. Maplewood, teL 254-7459
91-ms
ir Mstvins — 19 riKtų senumo
Taip pat daromi VERTIMAI,
3 mieg. mūras. $75,900.
OlMiNlŲ iškvietimai, pildomi
PILIETTBES, PRAŠYMAI ir
«7-ta ir Kcmensky — 4 miegamų mur.
kitokie blankai.
pastatas. $59,000.
iiiiimimnnimiunminuituunuiiiiimii
72-rs ir Takasn — Labai gerai išlai
IHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII
kytas 3 mieg., su valgomu $39.500.
įvairių prekių pasirinkimai nebrangiai 9»-cis ir Nevrlaad — Uuksusiais "biiš mūsų. sandelio.
level". 7 metų senumo. $89,500.
OOSMDS PABCELfi EXPBE8g
BUDRAITIS REILTY
2591 W. 99th St, Chicago, O. 90429

TeL, _

925-2737

VALOME
KILIMUS IR B A L D U S
Mauname h* vaškuojame
visų ralio, grindis.
BUBNYS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII

MIGLINAS

TY

miiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuuiiiiiiH

NG

tllllllllllllllllllHHIIIiiJUUUlUlUUUlIUItl

Chicago,

IL

St,

M OVI NG

60629

SfiRftNAS perkrausto baldus ir
dimsi
ir pilna apdraudė.
m . gyv. dar prideda 3 6 centus
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lsivalstijos mokesčio.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIilIlHIIIIIIIIIIHIIIIi
Telef. — WA M 0 8 S
.:iiiiHiiiiiiiitiiiiiiiimiiiiiiiiiimiimiiiiii' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii

Kelias į altoriaus garbę
J. VAIŠNORA, MIC

A. V I L I M A S
M OVING

A r k . Jurgio Matulaičio beati Apdraustas perkraustymas
fikacijos bylos apžvalga. Gene
{•airių atstumų
ralines Postuliacijos
leidinys
Tel.
3761882 a r t e 3 7 6 1 6 9 6
1 9 6 9 m.
ililimilliiiiHiiuiiiliiiiiiiiiimiiiiliililiiil

K a i n a s u persiuntimu $1.00.
iiiiiimiiiiMiiiiiiiiiimiiimiiiiliiiiiiuiiiiii
Apsimoka skelbus dien. DRAUGE,,
IIIHIMIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII* nes jis plačiausia) skaitomas lietuvių
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
Remidte tuos bisniarius. ka siems prieinamos.
n e flkHbissi i i e n "Drausje"
Gaunama D R A U G E .

m,

10% — 90% — S0% plirUm
vi

apdtunde 0Ho

ISJBISS

Ir

Milo

FRANK

ZAP0LIS

T e t o t GA 4-8664

U ž s a k y m u s siųsti:
W. 6Srd

,

S208y 2 W e s t 95th Street

Tel — RE 7-5168

PLUMBI

m5

VI8CILLANIOUI

HuiHiiuuuHimHiuiuuiumimiiiimmn

Skyriai: Biografija. V i s atga
Liccnsed, Bonded, Insarsd
lios. Keliai be kelrodžių. Mergai
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
tė i š Mągdalos. Vai s u t e m o s .
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir
kL
plyteles. Glass blocks. Siokos
Išleido "Ateitis" 1980. Kieti
vamzdtiai išvalomi elektra. \ automa
viršeliai. Aplankas — Danguolės
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
Kuolienės. Spaudė
"Draugo" •avo pavarde ir telefoną.
spaustuvė. Kaina su persiunti
SERAPINAS — 636-2960
mu $6.75.

DRAUGAS,

— ...

Vytautas Valentinas

iitiuiiiiiiritiiiMiiiiiiiiiiiiiiimiiHuiiiiiM

EILĖRAŠČIAI

0600 $. Pulatkl U .
Tai. — 767-0600

SIUNTINIAI | L1ETUV*

2346 W. 69 S t , teL 776-1486

Ir niekad ne namolei

B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedzle Ave. — 778-22SS

TELEVIZIJOS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii!

BELL REALTORS

Jim Hammer

Illinois gyventojai pridėkite dai
. Spslvotos ir paprastos. Rsdijai,
20 centų mokesčiams.
Stsreo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

J / Drive-in Tellers |

\

Namų ruošai ir prižiūrėti vaiką, pilną
laiką. Nors kiek kalbanti angliškai.
Kreiptis j MRS. HTMEL, pirmad. iki
penktad. 9 vai. ryto iki 5 vai. vak. —

E S I

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiuiuuiiiii

į lietuvių kalbą pirmą kartą iš
vertė A. Tyruolis, Goethes, Šileriu
Dantės ir kitų klasikų vertėjas S<
Šekspyro atvaizdu, autografu, *•
samia j tingine studija ir sonetų
paaiškinimais 176 psL, kietai* dm
Ignaitis oės viršeliais

__.
. . . . FVa
Solistė Slavą Žfernelytė
biuauro suxaKtijau švenčia
Dainavos 25-metyje
V.
D E L PAMINKLO A N T
gražioji Dainava
K U N . BAKŠIO K A P O
Š. m. spalio 17 d. Dievo Ap- j Sią soliste Detroito visuomeB. K-ienė iš Kauno rašo: „ M a 
vaizdos parapijos Kultūros cent- nei teks pamatyti ir išgirsti pirmą
T e k o patirti, kad šią vasarą per no vyras pastaruoju m e t u skau
re bus paminėta jaun. stovyklos | kartą. Gal kai kas jau ir bus su- Jonines viena lietuvių šeima, pra džiai pergyvena tai, k a d jam iš
—Dainava 25 metu tarnyba mū j sipažinęs su jos puikiu kontra — važiuodama pro Rochesterį, norė krito paskutinis protinis dantis.
sų tautos išsilaikymo uždaviniams ! altu, iš neseniai mūsuose paskli- jo aplankyti kapą savo geradario Jis bijo, kad tai sudarys jam s u n 
ir siekiams.
dusios mūsuose naujos jos dainų kun. Jono Bakšio, kuris juos a t  k u m ų ateityje išsilaikyti vadovau
Kiekvieno žmogaus gyvenime plokštelės, bet išgirsti ją mūšy sikvietė Amerrkon. N u v y k u s į ka jančiame protiniame darbe. Kaip
pus, nerasta n ė mažiausio ženk jį nuraminti?"
25-metis nepraeina
nepaminė- scenoje teks pirmą kartą.
muzikinį
Solistė
Slavą
savo
lo, kuriuo būtų atžymėtas to d i 
tas. Minimas amžius, minimas iš
Atsakymas: Pasakykite, kad n e 
ieną
pradėjo
nuo
pat
jaunystės
džiojo lietuvio kapas.
dirbtas laikas įstaigoje, fabrike,
retai panašiame darbe sėkmingai
minima vedybinė sukaktis ir kitos Lietuvoje. Būdama labai muzika
Pasiteiravus kapų raštinėje, b u  darbuojasi net ir visiški bedan
panašios sukaktys, liečiančios as li, jaunystėje ėmė smuiko ir piani
vo nurodyta, kad kun. Bakšys tik čiai.
meninius prisiminimus ar įvykius. no pamokas. Atvykus į Kanadą,
(Ii
Šluotos)
rai buvo palaidotas Hofy SepulchBet asmeninio gyvenimo sukak po II-jo pas. karo, tęsė pianino
e kapinėse, kunigų sekcijoje. 1976.
tys dažnai tik ir liečia šeimos studijas ir pradėjo dainavimą.
S O P H I E BARČU S~
VHI.
30, bet jo kapo t e n nebuvo
ratelį. Tuo tarpu sukaktis orga Toronto muzikos konservatori
R.ADIO SEIMUS VALANDOS
galima rasti.
nizacijos ar institucijos, tarnau joje studijavo šią sritį su pilna
Visos programos ii \vDPA
Tiesiog sunku patikėti, kad per
jančios plačios visuomenės reika konservatorijos stipendija, kuri
Lietuvių
kalba: nuo pirmadienio iki
lams, tampa jau visuotiniu to eg buvo duodama tik retais atsiti šitiek laiko n e t nežinia, kuri k a 
penktadienio
perduodama nuo 4 vai.
pų velėna dengia jo palaikus. N e i
zistuojančio ir visuotinės naudos kimais, gabiesiems.
p.p. iki 4:30 vai. p.p. per tą pačią
nešančio vieneto pagerbimu.
Iš 2,700 varžovų finaliniame parapija, nei giminės, nei niekas stot}. Šeštadieniais ir sekmadieniais
Šioje kategorijoje yra Jaunimo Kiwanis muzikos festivalyje, ope kitas nepasirūpino pastatyti p a  nan 8:30 iki 9:30 vai. rvto.
Telef. 434-2413
ros ir koncertinių dalykų klasėje minklą. O juk jis pastatė Rochesstovykla Dainava.
tery
lietuvių
bažnyčią
ir
visa
s
a

14M AM
iš
dviejų
premijų
pirmąją
laimė
Per 25 metus savo gyvavimo.
:
I
3
»
S.
MAPLEWOO!>
A VE.
vo
siela
buvo
atsidavęs
lietuviams
ji tarnavo ne šimtams, bet de jo Slavą Žiemelytė. Ir vėliau FiCHICAOO. I L L
Pažymėtina, kad
šimttūkstantiniam skaičiui lietu naly Memorial ir Massey Hali i ir lietuvybei.
viško jaunimo ir vyresniųjų, ku Toronte ruoštuose koncertuose j kun.Bakšio rūpesčiu ir garantirie rinkosi ir renkasi, į Dainavę Slava Žiemelytė yra laimėjusi pir- j j°mis labai d a u g lietuvių po karo iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
turiningam poilsiui, savy organi mąsias premijas. Toronto konser | atvyko Amerikon. Kun. Bakšys
LITHUANIAN PIONEER
zacijų tikslams ir .bendram mūsv vatorijoje, operos klasėje yra at-1 padėjo jiems įsikurti, daug k a m
PRIEST
išsklaidytos tautos jungimui, jof Ikusi Ulricos rolę —"Kaukių Ba surado darbus ir savo nepaprastu
lius"; Lola — "Cavalleria Rusti- dzūkišku nuoširdumu juos g l o 
labui ir darbui.
0F NEW ENGLAN0
Per 25 metus šimtų šimtai lie :ana"; Azucena —"II Tarvato- bojo. Daug jų ir dabar gyvena R o By
chestery, o taip pat nemažai j u
tuviškos visuomenės vienu ar -e" ir Ict
VVilHam Wolkovich-Valkavicfas
S l a v ą Žiemelytė yra dainavus yra išsisklaidę po visą Ameriką.
kitu atveju naudojosi gražiomr
Kun.
Bakšys
ypač
mylėjo
R
o
Dainavos
pievomis, gaivinosi Kanados CBC TV-joje operos
The L i f e , Struggles a n d Tragic
skaidriame Spyglio ežerėlyje, tol •OtheHo" ir "Elektra" pastaty chesterio lietuvius ir jais didžia d e a t h of jCev. J o s e p a 2ebris»
vosi. Nejaugi neatsirastu ten t o 
n u o gatvės triukšmo ir užterštt muose.
kiu,
kurie imtėsi iniciatyvos a t i  1860-1915.
Solistė yra pasirašiusi sutartį
oro, praleido ramybės valandar
gryno, pušimis dvelkiančio, ore u Kanados opera Srafinos rolei tinkamai atžymėti kun. Jono B a k  P u b l i s h e d by F r a n c i s c a n
aplinkoje.
, ' N i g h t in Venice". Wagnerio šio kapą? Pats laikas tuo pasirū B r o o k l y n , N e w Y o r k 1 9 8 0
O ir žiemą Dainava šimtams i Frickos rolei "Die Walkure", Sla- pinti. Kitaip tikrai būtu gėda R o K a i n a su p e r s i u n t i m u S&85.
jaunuolių suteikia didelio džiaugs i va buvo paruošta pavaduoti pa- chesteriui.
,
(
Jiaakymus siųsti:
m o ir malonumų. Sniego nema-! saulinio garso dailininkę Maufiusiems australiečiams ir argen- reen Foster.
Skrendančios m u s ė s s p a r n a i DRAUGAS,
$5+5 W. 6Srd St*
tiniečiams, jų viešnagės motu \ Apie Slavos Žiemelytės balsą per sekundę suplasnoja 3 3 0 į
Chicago, IU. $06*9
Dainavoje žiemos metu sniegas ir i ne kartą rašė Toronto dienraš- kartų.
iiimiiiiiiiiiimmiiiiimiimiiiimiiiuiiiii
ledu nusiklojęs Spyglys tapo aki- | tis Star, įvertinimai — "plačios
vaizdžia gamtos pažinimo pamo apimties, gražaus tembro, dina ^tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHilllllllllllllllIluilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIu
miškas, stiprus ir tuo pačiu lygus
ka.
Visus įspūdžius ir jausmus susi ir švelnus kontra —altas".
N o r s turi daug kitu įsipareigo
jusius su Dainava sunku aprašy
ti —jie įvairūs ir įvairiai išgy jimų, stengiasi talkinti ir lietu
venti daugelio ją lankiusiųjų. Dai- viams. Neseniai yra dainavusi
nava didžiuojamasi. I Dainavą I Putnamo seserų metiniame rėmėvežami E>etroite besilanką gimi-1 ju vakare Chicagoje, spalio 1 1 d .
nės ir draugai, iš kitu kraštu ir dainuos N e w Yorke, Kultūros Ži
dinyje, o spalio mėn. 17 d. pas
iš tėvynės.
Tat šios Dainavos 25-jį gimta I mus Detroite —Kultūros centre,
dienį švęsime ir minėsime spalio; Dainavos 25-tis koncertas — |
Open Friday e v e n i n g s . 5 P M. to 8 P. M.
17 d. Detroito apylinkėje —', vakarienė prasidės 7 vai. vak. su
Instead of T h u r s d a y evenings
Southfielde. Švęsime be senato- veikiančiu baru, toliau seks kon- S
n'u ir gubernatorių, bet savyjų į certas, vakarienė ir šokiai.
tar.pe, kurie Dainavai
padėjo i Stalus tam įvykiui
prašome
augti ir kuriu vaikams, jiems pa-, užsiregistruoti iš anksto telefonu
tiems ir dabar ne vieno vaiku vai- i 268 — 7312 per Neverauskienę.
kams ji teikia džiaugsmo ir maSpalio 18 d. Šv. Mišių metu
lonumo.
į solistė Žieme.ytė atliks muz. Alf.
O tą šventę tinkamai atšvęsti, Mikulskio komponuotą giesmę
padės solistė iš Toronto Slavą "Šiluvos Marija", kurią autorius
Žiemelytė, palydima
muziko J.' yra dedikavęs Dainavosįaunimui.
Govėdo; gera vakarienė; Rimo«
Po Sv. Mišių, kurios bus auko- 5uiiiiiiiiiiiii
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Reikalinga šeimininke

Cfckmfo, t L 60629

G e r b . D r a u g o Redakcijai
" D r a u g e " (rugsėjo 16 d . ) buvo
atspausdintas m a n o rašinys, pri
s i m i n i m a i apie k u n . Joną Krišto
laitį. Atspausdintame tekste yra
įsibrovusi, matyt, korektūros klai
da, — nereikalingas kablelis. Jis
keičia patį reikalą. M a n o parašy
ta: "Jo rūpesčiu Gižuose b u v o pa
statytas parapijai m ū r i n i s namas
ir plytinė kalvė", o laikrašty iš
spausdinta: "Jo rūpesčiu Gižuose
buvo pastaytas parapijai mūrinis
n a m a s , plytinė, kalvė".
Atseit,
buvo pastatyta plytinė, k a i p į m o 
nė. T o Gižuose nebuvo. B u v o pa
statyta tik plytinė kalvė, bet n e
plytinė, kaip įmonė.

B KA L

HELP WANTED — MOTERYS

Skambinkit 434-1734

Užsakymus siusti:

PATIKSLINIMAS

G U I D fe

I
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Kazio Barausko
B "Draugo" Rimties VsJsadeMs
Parinkti pamokslai,
atspausdinti knygoje

PRISIKĖLIMO ŽMONES
A. s . kun. Kazimieras Barauskas
paraše kelis šimtus pamokslų po
puliariam "Draugo" skyriui Jo at
minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu
Aloyzas Baronas atrinko aktua
liuosius. V. Bagdanavičius Išklo
jant velioni sakė, kad "jokio
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
sikaupęs".
Kaina $4.00, Gaunama "Drauge,
4545 W. 63 St., Chicago. UL 60629.
Persiuntimas 25 centai (Illinois
gyventojai prideda 20 centų mo
kesčių).
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiHi
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Lietuvos atsiminimai
Radijo valanda jau 40 metų tamsujs
New Jersey. New York ir Consectieut
lietuviams!
• - •,,,
Kas USUullenl U WEvt> gtoUea
K»w Torke nuo 8 tkl J vai. vakaro.
97.» mes. FM. Talppat UausykttSa
"Music of Liithuania" programoa kas
trečiadieni, nuo «:0S tkt 7:00 vaJ.
vakaro, U Seton Hali Universiteto stoUes, SS.5 FM. <WSOU)

Dlrtkt. DR. JOKOBAS STUKAS
2M Sunllt Drrvs
Watchung. N. J. 97*11
TeL — (Ml) 7SS-SCM
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ESTETINIS ATGARSIS MUZIKOJE
STASYS SLI2YS

vertybes,jeigu nežinota, kaip rei
kia klausytis pačios estetikos bal
so? Ir nenuostabu, kad mūsų
spaudoje gausu menkavertės mu
zikinės kritikos, nes dažnai rašo
tik pažįstami apie nepažįstamus
reikalus. Verta dar ta pačia proga
priminti, kad muzikalų žmogų
muzikos garsai veikia į jo vidaus
organus ir vidaus pasaulį: pake-

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. spalio mėn. 5 d.
lia kraujo spaudimą, pagrei- j nervų sistema, nepriklausanti
tina kvėpavimą arba jį sustabdo,! nuo mūsų valios. Si vidinė reakiššaukia alkį ir troškulį, spaudžia cija sukelia mūsų emocijas, ku
gerklę, oda eina šiurpuliai ir t.t. rios kontroliuojamos gali duoti
Muzikos garsų sukeltoji reakcija estetinį atgarsį, pilną nuostabių
vidaus organuose yra gana aštri, pergyvenimų, kuriuos žodžiais
nes ją sukelia jutimo organų ir sunku išreikšti.

Kad žmonės reaguoja į muzi- ir kartu su sielos ir proto galio
zikos garsus — nieko nuo mis. Ir iš tikrųjų, jeigu klausoma
stabaus, nes muzika veikia net i si dėmesingai su nuolatine reak
augalu ir gyvuliu gyvenimą. Visa cija, tai tik tada pasiseka reaguo
eilė studijų patvirtina, kad esteti ti į melodijos ir harmonijos pro
nis atgarsis yra gana įvairus, kaip gresiją, suprasti bent dalinai for
ir patys žmonės: vieni paskendę mą ir jausti muzikinių elementų
politiniame, ekonominiame bei funkcijas ir įvairias jų kombina llimilllllItlHIIIIIIIIUHIlililIUHItMIlMMUI
socialiniame gyvenime, antri iš cijas. Prie to dar reikia stebėti
laiko derinį tarp materialinio ir atlikėjų meninį pasiruošimą ir su LIETUVIAI SIBIRE
dvasnio gyvenimo, yra ir tokiu, vokti kompozitoriaus sumany Knyga — albumas su daugybe
kuriems muzika yra svarbi gyve mus bei intencijas Argi taip leng mūsų tremtinių ir kalinių atsi
va ir paprasta visa tai sekti ir net minimų, laiškų, su gausiomis
Prof. dr. Jonas Balys, tarp prel. V. Balčiūno ir kun. R. Krasausko, jo vardo nimo dalis.
suprasti? Nelengva, bet yra būti nuotraukomis iš Sibiro, išėjo iš
Muzikos
garsu
sukelti
efektu
Tautosakos kambaryje, Alkoje, atidarant tą kambarį.
Nuotr. J. Kriaučiūno
pergyvenimai pas kiekvieną indi na su dėmesingumu ir nuolatine spaudos. Paruošė kun. J. Prunsvidą jau nėra paprastas dalykas, reakcija klausytis, nes kitaip kis, iliustravo dail. J. Strungys,
nes mes esame nevienodos muzi bus prarastas estetinio atgarsio apipavidalino dail. P. Aleksa ir
kinės inteligencijos ir sukeltas re pradas.
dail. V. Lukas. Išleido Amerikos
akcijas nevienodai
sugebame
Lietuvių Bib'vjteka, 216 psl.,
Reikia manyti, kad šitų teorijų
kontroliuoti.
•
bent dalinis supratimas gali daug kaina $21.80, su persiuntimuDR. JONAS KRIAUČIŪNAS
Muzikos psichologija pateikia padėti rašantiems į spaudą apie Užsakymus siųsti:
Amerikos Lietuviu kultūros ar-, atiduodant savo archyvus jai, ir eilę teorijų, pasisakančių apie mu
muzikinių veikalų atlikimą. Visų DRAUGAS, Jf5^5 W. 63rd St.
chyvas — Alka, Putname, Conn.,! jos visokeriopą rėmimą. Dr. Balys zikos estetiką bei jos atgarsį klau
pirma muzikos recenzentas turi
Chicago, IL 60629
kuriam lietuviškos kultūros daik- i atsakydamas pasidžiaugė, kad Al sytojuose. Čia mėginsiu trumpai
turėti kultūringo klausytojo priva
tinę medžiagą prieš 58 metus ka jau stipri ir, jos vadovybei sten apibūdinti keletą iš jų įdomesnių.
lumus, kurie įsigyjami nelengvai
Illinois gyv. dar prideda $1.40
pradėjo rinkti prel. Pranciškus giantis bei daugeliui lietuviu ir Hanslick (1891) teorija teigia,
ir ne visiems net prieinami. Sun valstijos mokesčio.
Juras (iškeliavęs amžinybėn pra- i toliau ją remiant, ji augs ir kles- kad pati muzika turinti jėgą iš
ku kalbėti apie užgirsto kūrinio ilIilIJilIlIlIlIlIlUIIIIIIUlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIil
eitais metais), nuolat auga. Auga tės- "jo vardo Tautosakos kamba- provokuoti emocinę ekspresiją,
tiek savo patalpų apimtimi, tieklryje galės būti talpinami ir kiti kurios sukelti jausmai ir išplau
lietuviškos kultūros vertybių rin tautosakiniai turtai Jo čia palie kiantys sprendimai ir yra esteti
karnomis tautosakinėmis vertybė nis atgarsis. & teorija pabrėžia,
kiniu didumu.
Mielai mamytei
mis gali naudotis jų reikalingieji.
Prieš du metus prie senojo pa Alkoje galima įsigyti ir jo išleis kad estetinis objektas yra muzi
A. f A.
kos formoje, kuri atskleidžia jos
stato statytas priestatas, užimantis tas knygas.
žavesį ir sukelia efektingu reakci
daugiau kaip du su puse kartu di
BRONISLAVAI ŠPAKEVIČIENEI
jų- Ji labai atsargiai žiūri į sukel
Trumpai apie dr. Joną Balį
desnį grindy plotą, negu senaja
mirus, dukrai REGINAI ir žentui VYTAUTUI ŽUKAUS
me turėta, pamažu baigiamas į- Jis yra aukštaitis, gimęs 1909 m., tas reakcijas, nes jos dažnai gali
KAMS bei GMINXMS ir ARTIMIESIEMS liūdesio pri
ruošti. Tai įgalino, iš buvusio Kupiškio valsčiuje, Panevėžio aps. būti tik mūsų išsivaizdavimas bei
slėgtiems reiškiu gilią užuojautą.
klaidžiojimas, kuris gali net prieš
2400 kvadratiniu pėdų grmdu plo j j į j į I U pikio~v7durinę mokyklą tarauti estetikos
principams.
EMILIJA MEŠKAUSKIENĖ
to, turėti 8800 kvad. pėdų n a u - Į iirr 1 9 2 8 Panevėžio mokytoju se- Toks klaidžiojimas yra ne kas ki
dojamą plotą. Pnestato rūsys jau minariją. Studijavo Vytauto Di ta, kaip tik stoka sugebėjimo
pilnai naudojamas, o pagrindinė džiojo Kaune, Graco ir Vienos uni kontroliuoti sukeltas emocijas.
dalis užbaigiama. Cia bus talpi versitetuose ir 1933 m. įsigijo
Seashore (1938) teorija atkrei
namos knygos ir įruošiama biblio daktaro laipsnį. 1933 —34 m. jis
Mylimai mamytei ir močiutei
pia
dėmesį į muzikos formą k
teka. Parūpinamos knygų lenty parašė tautosakos darbą Helsin
garsų
charewterį.
Ji
aiškina
kad
nos, rengiamasi katalogavimo
A. f A. EMILIJAI VĖGĖLIENEI
kio univers. ir tuoj tapo Vytauto yra akordu, kurie gali būti prie
bei turimu vertybių surašymo
Didžiojo universiteto Tautosakos šingi kai kurių žmonių būdui:
darbams. Juos reikia nedelsiant
mirų s,
instruktorium. 1935 paskirtas Lie vieni klausytojai gali pergyventi
vykdyti.
dukrą ALDONĄ DRASUTCENE ir anūkę DR. JO
tuvių Tautosakos archyvo vado estetinį aspektą, kai tuo tarpu ki
LANTĄ PEČKIENE su VYRU ir VAIKAIČIAIS gi
Lietuviškos kultūros daiktinės vu ir juo išbuvo ligi 1944. 1942 ti gali būti net paerzinti. Si teori
liai užjaučiame ir kartu liūdime.
—
44
jis
Tautotyros
katedros
ve
ir archyvinės vertybės pasiekia
ja mato problemą klausytojų ne
Alką vis dažniau ir gausesniais dėjas Vilniaus universitete. Nuo pajėgumu kontroliuoti sukeltų eANTANAS, MARIJA ir VIDA KIZIAI
kiekiais, ypač paskutiniais dviem 1944 ligi 1948 Vokietijoje, pirma mocijų. j i pabrėžia, kad muziki
metais. Prel. Juro archyvai, rūbai, Freiburge Vokiečių Tautinių Dai nė inteligencija čia turi lemia
dažniau naudoti daiktai ir dalis nų Archyvo vadovybėje, vėliau mos reikšmės. Užtai muzikos for
knygų jau patalpinti į jo vardo profesorius Baltų u-te, Pinneber- mos ir jos dalių sąryšio suprati
kambarėlį. Mecenato Jono Valaus- ge. Amerikon atvyko iškviestas mas yra būtinas, norint turėti tik
ko iš Floridos dėka, Lietuvos Vy Indianos universiteto ir jame dir rąjį estetinį atgarsį.
A. + A.
čiai gavo kambarėlį savo archy bo, kaip Rytų Europos studijų ži
Schoen (1940) teorija skelbia,
NAPOLEONUI LESKAUSKUI
vams talpinti. Archyvai jau per novas. Nuo 1954 VVashingtone,
kad
tik pasiruošęs klausytojas
keliami. Jonas Karys, parašęs ir pirmiausia antropologistu arkti
mirus, jo žmonai Genei su šeima reiškia
išleidęs knygas apie Lietuvos pi nių bibliografinių žinių studijose, klausymosi procese estetiškai mu
nigus ir numizmatiką, patalpino o nuo 1956 jau kaip Pabaltijo sky ziką išgyvena, nes jam forma k te
gilią užuojautą
savuosius archyvus savo spintoje, riaus vadovas kongreso bibliote mos mintis yra .pažįstami ir su
MARIUS IR JŪRATĖ SAJAUSKAI
taip pat Antanas Mažiulis, litua koje- Ką tik išėjo į pensiją. Jis pri prantami elementai. Gi nepasi
ruošę
klausytojai
yra
uk
klajūnai
(Tauragiškiai)
nistas, mažina savo archyvus na klauso įvairioms tautosakinėms
emocijų
chaose,
kurie
jokiu
būdu
draugijoms.
muose ir perkelia į Alką. Galėčiau ir etnografinėms
išvardinti daug asmenų, tik šiais Taip pat buvo ir yra vadovybėse negali turėti tikrojo estetinio at
metais atsiuntusių Alkai dides Lietuvos laisvinimo organizaci garsio. Si teorija iškelia žmonių ^iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiimiiiiiiitK
nelygumą: vieni jų iš prigimties
niais ar mažesniais kiekiais lietu jų.
DR. ANTANAS KUČAS
|
turi
muzikos įvertinimo jausmą, 3
viškos kultūros daiktinių ir ar
Dr.
Balio
darbais
nusagstyta
kiti
to
stokojantys
gali
būti
prachyvinių dalykų, bet užteks, ma
ARKIV. JURGIS MATULAITIS
|
įvairi periodinė spauda. 1929 — lavinti iki tam tikro laipsnio, o |
nau, paminėtų pavyzdžių.
1930 jis buvo "Jaunosios Lietuvos" ne muzikalūs dažnai
suranda
MATULEVIČIUS
|
redaktoriumi. 5 jo darbų knygos džiaugsmo iš salutmių ir neesmi
Dr. Jono Balio
ir dar viena paruošta rodo jo darb nių muzikos aspektųjši teorija pa
tautosakos kambarys
Gyvosios krikščionybės apaštalas
|
štumą. Linkime dr. Baliui geros brėžia įgimtą muzikoje gabumų
Alka nepaprastai praturtėjo sveikatos ir sėkmės tautosakos potencijalą, kuris perduodamas
Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi
|
lietuviškos kultūros daiktinėmis ver darbuose.
tik paveldėjimo keliu, ko negali
Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie §
tybėmis, nes prof. dr- Jonas Ba
duoti joki lavinimoi bei mokslas.
lys, mūsų didysis tautosakininkas
Pabaigos žodis
MueMer ir Hevner (1951) teo
ir etnologas išeivijoje, perkėlė čia
rijos
yra artimiausios mūsų lai
Alkos vadovybė dėkoja dr. Jo
savo archyvus ir biblioteką. Rug
kams
ir yra vadinamos kultūri
sėjo 14 d. Alkoje buvo viešai ati nui Baliui už jo visokeriopą prisi nėmis. Naujos teorijos nepanei
darytas dr. Jono Balio Tautosakos dėjimą Alką plėsti. Ta proga pra gia čia suminėtų teorijų teigimų,
kambarys. Jame telpa visi dakta šo ir visų lietuvių remti Alką, tiek bet dar daugiau išreikalauja iš
Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais, 3 i
ro archyvai, raštai, jo naudota lietuviškos kultūros vertybėmis, klausytoju muzikinio pasiruošimo E
Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti:
įvairi tautosakinė literatūra, jo įre- kaip pav.: knygomis, rankraš ir išugdyto dėmesingumo klau
DRAUGAS, tfhS W. 63rd St^ Chicago, IL 60629
korduotos tautosakinės juostelės, čiais, senais susirašinėjimais, fo santis muzikos. Jos pabrėžia, kad 1
tografijomis,
dailės
ir
tautodailės
jo rekorderis, taip pat ir kai kurie
dėmesingume turi dalyvauti mū ^MiniiiiiiiMiiiiiiiiiiimiHiiiiiiuiiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiit
baldai, kuriuos jis naudojo Ame dirbiniais, ypač trūksta tautinių sų organizmas su visais pojūčiais
rikoje, ruošdamas tautosakinius rūbų ir pan., tiek finansiniai, nes
r^
rinkinius, per 32 metus. Čia pate laukia turimų vertybių kataloga
ko ir jo 1938 m, Helsinkyje pirk vimo darbai, o taip pat ekspona
ta lengva rašomoji mašinėlė. tams reikalingų inetynų ir spin iiuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiitftii
1-mas tomas. Telšių Vyskupija
Salia šitų vertybių, jis yra ir me tų įsigijimas. Nuolatiniam Alkos
cenatas, parėmęs Alką daugiau išlaikymui: Šilimai, šviesai, drėg
BRONIUS KVIKLYS
kaip 5000 dolerių, prie to dar ap mės reguliavimui, valymui vidaus
Tettių vyskupija yra 1-as tomaa ii LIETUVOS BAŽNYČIŲ" me
mokėdamas savo archyvų perkė ir aplinkos, pataisymams, apdraurijos leidžiamu, knygs.
P. A. ČECHOVAS
limą ir Tautosakos kambaryje rei dai jau dabar išleidžiama virš
Leidinys gerai paruolras Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip
5
tūkstančių
dolerių
per
metus.
palikti
ateities kartoms galimai tikresni ir neiftkrciptą mūsų batnyCių
kalingų lentynų ir spintų įgijimą.
II rvusą kalbos vertė
ir kitu. religiniu, pastatų vaizdą, kad ateities Heturių kaitos matytų,
Jis pats ir sutvarkė Tautosakos Pagaliau ir Alkos sutvarkymas už
Jonas Valaitis
kiek daug menūkų religinių ir architektūrinių vertybių Lietuvos Įmo
kambario rinkinius, gyvendamas sitęsė dėl finansų stokos. Patys \
nei amfių bėgyje savo Viešpaties garbei yra sukūre"-tai kaip raJo
vadovybės
nariai
be
jokio
atly
Knyga
didelio
formato,
344
bent 5 d. Putname.
autorius knygos įvarlije
ginimo valandų valandas pralei psl., 35 įvairios savo turimu no
"Vienas pagrindinių stot knygos tikslų yra uidokumcntuoti ir
I Tautosakos kambario Alkoje džia tvarkydami Alką. Adresas: velės. Leidėjas dr. J. Valaitis.
pat Jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudytų, mirusių ar dar
atidarymą buvo sukviesta dau Alka, P. O. Box 608, Putnam,
gyvenančių išeivijoje. Didelio formato, 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą
Spaudė M. Morkūno spaustuvė,
giau kaip tuzinas vietoje gyvenan Conn- 06260 (Atsilankantiems
surinko DRAUGO spaustuve. Spausdino MORKŪNO spaustuve. Illetdo
1981
m.
čių, raštais ir visuomenėje pasi žinotina: Alka randasi prie pat
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu f Z U t .
Kaina su persiuntimu $8.80
Illinois gyventojai dar prideda $1 20 valstijos mokesčio
reiškiančių lietuvių. Atidarymo Putnamo seselių vienuolyno).
Užsakymus siųsti:
kalbą pasakė dr. Juozas Kriaučiū
Ussakymos atųatJ:
nas, Alkose dirktorato vicepirm.
DRAUGAS, Ą5Ą5 W. 63 Street
DRAUGAS, +51,5 West SSrd St-, Chicago, IL 60629
Agurkas visada yra 1-2 laips
Jis Alkos vardu sveikino dr. Balį,
Chicago, IU. 60629
dėkojo už jo pasitikėjimą Alka, niais šaltesnis u i aplinkini orą.
INUIMIMUIUIUHUI ^

TAUTOSAKOS KAMBARYS ALKOJE

LIETUVOS

RINKTINES
NOVELĖS

BAŽNYČIOS

Mirė

A. f A.
Bronislava Giedraityte - Špakeviaene
Brocktone, Massachusetts.
Draugiškai užjaučiame jos dukteris: GRAŽINĄ
ŽUKAUSKIENĘ, REGINĄ GRUBLIAUSKIENE, DA
NUTE SVIRSKIENĘ ir sūnų JULIŲ ŠPAKEVIČIŲ
su šeimomis.
ELENA GIMBUTIENĖ
STASĖ IR JURGIS GIMBUTAI
ALDONA ČINIKIENĖ

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
"elefonas

i m u s

/ -

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

John G. Evans, Jr. — Stanley P. Evans

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

DRAUGAS, pirmadienis, 1981 m. spalio mėn. 5 d.

CH/CAGOJ IR APYLINKĖSE

X Jonas Damauskas yra bib
liotekininkas Library of Inter
national Relations Chicagoje. IV
Mokslo ir kūrybos simpoziume
1981 m. lapkričio 25-23 d. Chi; cagoje jis duos pranešimą "Da
bartinė Lietuvos istoriografijos
padėtis".

ORGANIZUOJAMAS
LJETUVIC BANKAS

kiekvienas narys teturi tik vie
ną balsą, nežiūrint kokį indėli
jis laikytų šiame banke. Taigi
kooperatyvas niekada nepereis
į vienos šeimos rankas, kaip
kad dabar esama su kai kurio
mis mūsų taupymo bendrovė
mis.
Kooperatyvas, kai pasieks fi
nansinio pajėgumo, sukaups pel
no, numato dalį jo skirti ir lie
tuviškiems reikalams.
Savų žmonių patariami, nariai
gali atidaryti sau specialius
taupymo certifikatus, kuriais
pilnai gali naudotis. Gi po mir
ties jų kapitalas gali būti per
leidžiamas LF a r kitai institu
cijai.
Ši finansinė institucija numa
to duoti didelių patarnavimų
savo nariams. Sakysime, kai ku
rios sąskaitos taupymo ne tik
mokės palūkanas, bet ir nemo
kamai draus taupytojo gyvybę
iki 2000 dol. Tai priklausys nuo
taupytojo amžiaus.
Žmonių patogumui kooperaty
vas veiks trečiadieniais nuo 12
iki 6 vai. "Margutyje", LF pa
talpose ir sekmadieniais Jauni
mo centre nuo 10 iki 1 vai. p. p.
Taigi visiems suinteresuotiems
laikas bus labai patogus įstai
goje lankytis .
Kooperatyvo direktorių tary
bą sudaro: pirmininkas dr. An
tanas Razma, V. K. Naudžius,
P. Sodeika, dr. G. Balukas ir
Povilas Žumbakis. Taip pat yra
sudaryti šios institucijos kiti ko
mitetai, kaip priežiūros, inves
tavimo, kredito, narių komite
tai, kuriems vadovauja ar juos
sudaro mums žinomi, sąžiningi
ir patyrę asmenys.
J. Janušaitis

Adv. Povilas Žumbakis, "Mar
gučio" patalpose koletai spau
dos ir radijo atstovų suteikė
plačias informacijas apie kovo
mėn. įsteigtą lietuvių Fondo
X Kon. Mykolas Tamošiūnas,
^ygįj Modestas, vienos
x ^
narių Kredito kooperatyvą, iš
salezietis, ilgametis misionierius J į^^^s cheminės įmonės dalininaiškindamas šios institucijos
Kolumbijoje, daugelį metų Me-, k a s > vykdamas tarnybos reikatikslus,
veikimo metodus ii* pa
dellino lietuvių kapelionas, y r a ; ^ dažnai atlieka įvairius įsitarnavimus.
atvykęs į Ameriką. Buvo pas pareigojimus organizacijų veik
Tai būsianti labai naudinga
savo gimines Hannoveryje, pa loje. Dabar rengiasi vykti į
įstaiga,
finansinė, veikianti ban
buvojo kelias dienas smuikinin Japoniją, Korėją ir kitus Azijos
ko
pagrindais,
tačiau j i nuo
ko Izidoriaus Vasyliūno Šeimoje kraštus. Jis yra vadovas žinomo
mums
įprastų
bankų
daug kuo
ir aplankė kitus pažįstamus. Neo- Lithuania orkestro, akty
skiriasi
2ada dar atvykti ir į Chicagą viai veikia korp! Neo-Litmia"Margučio" surengtas Antano Vanagaičio kūrinių koncertas rugsėjo 27 d. susilaukė didelio pasisekimo. Dalis žiūro
Pranešėjas žumbakis pažymė
aplankyti savo giminių ir pa nia, yra vienas iš Muzikos ar v ų - klausytojų Jaunimo centre.
Nuotr. P. Malėtos
jo,
kad į L F narių kredito koo
žįstamų.
chyvo direktorių.
peratyvą nuo jo įsteigimo, jau
X Danutė BalStenė iš Los j x «yįOTia. of Poetry", poetų
įstojo 70 narių, sudedami 70.000
X Balfo Chicagos apskrities
Angeles. Calif., ir Laima Deo- i leidinys, skelbia poezijos kondol. įnašų.
hardt iš Napa, Calif., buvo atvy- į torsą, pirma vieta — įl.OOO rudens vajaus atidaryme, kuris
Į šį kooperatyvą gali įstoti
kusios į savo motinos a. a. An- j d o i Priimami visokių stilių ir įvyko rugsėjo 27 d., dalyviv
tik tikrieji Lietuvių Fondo na
taninos Vepštienės laidotuves ir i temų eilėraščiai Dėl informa-i'vaišių išlaidas, kaip kiekvieneriai arba jais tapę, įmokėdami
LAIMĖJO KELIONE
MIRTINOS NELAIMES
sutvarkyti jos įvairius pomirti cijos rašyti World of Poetry, riais metais, taip ir šiemet pa
LF 100 dol. įnašų Kooperaty
Šv. Kryžiaus ligoninėje sekIllinois universiteto studentė vas yra visai atskira organiza
nius reikalus. Ta proga ap 2431 Stockton Blvd., Dept. D., dengė Midland Savings and
Loan Ass. prez. Frank Zogas, madienį, rugsėjo 27 d., mirė j Andy SpieJman laimėjo pirmą cija nuo Lietuvių fondo, veikia
lankė savo pažįstamus ir arti Sacramento, Cal. 95817.
Baltic Bakery sav. Al. Ankus Tammy Weiss, 20 m., moteris.] vietą rašinių konkurse Chicago savistoviai, yra įregistruota ir
muosius, tarp kitų ir 'Drau
x Dail. Prano Gailiaus darbų aukojo duoną ir pyragą, vaišes
gą", kurį gauna net tolimoje
Ją buvo mirtinai sužeidęs auto-1 je. Ji rašė apie žmogaus pirmą prižiūrima JAV Federalinės val
paroda vyks Balzeko muzieju paruošė Elena Pajėdienė ir Salo
Californijoje. Spalio 3 d. jos
mobilis, kai ji ėjo skersai gatvę. vaikščiojimą menulyje ir apie džios. Visos santaupos yra ap
je nuo spalio 1 iki 11 d. Lan mėja Januškienė. Talkininka
jau išvyko atgal į savo namus.
Carrie Adam, 82 m., buvo už tos srities žmonijos svajones. draustos Federalinės valdžios
kymo valandos kasdien nuo 1 iki vo Kostas Repšys. Balfo Chica
mušta, kai į automobilį, kuriuo Galėjo pasidžiaugti premija — agentūros iki 100.OOO doL
X Dail Broniaus Murino me 4 vaL p. p.
gos apskrities valdyba visiems ją vežė žentas, trenkė kitas au nemokama kelione į Washingno paroda rengiama spalio 9 d.
Lietuvių fondo narių kredi
nuoširdžiai dėkinga
toną.
tomobilis.
x
Dr.
V.
Dubinskas,
Chicago,
Čiurlionio galerijoje Jaunimo
to kooperatyvas yra ne pelno
centre. Paroda atidaroma penk UI., pratęsdamas "Draugo" pre
siekiantis bankas. Paskolas duo
X Stasys Patiaba su žmona
SĄSKAITA DAKTARAMS
SURINKO 1000 AKINIŲ
numeratą,
pridėjo
30
dol.
auką.
tadienį 7 vai. vak. ir bus tęsia
da tik savo nariams ir tik sa
i Prane, Marąuette Parko Liet.
Dr. V. Dubinską skelbiame gar namų savininkų organizacijos Cook apskr. ligoininės gydy
Šv. Bedė parapijos skautai su viesiems. Pakol kas paskolos
ma iki spalio 18 d.
bės prenumeratorium, o už gra veiklusis narys, išvyko atostogų tojai gavo sąskaitą — 25,597 rinko daugiau kaip 1000 porų duodamos trumpalaikės, asme
X Vilniaus krašto lietuviu žią paramą tariame nuoširdų
į St. Petersburg, Fla. Žada ten dol. — apmokėti teisines išlai akinių, kurie bus pritaikyti ir niniams reikalams, o kai bankas
rengiamas Vilniaus dienos mi ačiū.
das, kurios susidarė norint pa panaudoti neturtingiems, ku turės vieną milijoną dolerių,
pailsėti apie tris savaites.
nėjimas bus spalio 11 d., sekma
šalinti chirurginio skyriaus ve riems akinius sunkiau nusi-; tada paskolos bus duodamos ir
X Laima Underytė - PetroHū- dėją dr. Olgą Jonassen. Dabar pirkti.
dienį, Jaunimo centre. 11:15
nuosavybėms įsigyti.
įsenė su sūnumi Sauliuku, Dow- gydytojai daro savo tarpe rin
— pamaldos Jėzuitų koplyčioje,
Kadangi bankas nesiekia sau
GRIAUNA STOTĮ
ners Grove, EL. atvyko į "Drau kliavą toms išlaidoms apmokė
po to prie paminklo apeigos,
pelno,
taigi savo nariams mokės
gą", kurį užsiprenumeravo, o ti. Chirurgijos vedėją pašalinti
pagerbiant žuvusius dėl lietuPradėta
griauti
geležinkelio
didesnius
procentus ir pigesniu
mažąjį Sauliuką aprūpino mažų nepavyko, o samdytas advoka
vos ir Vilniaus laisvės. 2-rą
stoties
pastatai
La
Salle
ir
Van
procentu
skolins
pinigus.
jų literatūra.
vai. p. p. šaulių namuose bus
tas atsiuntė sąskaitą.
Buren gatvių sankryžoje, kur
Šią finansinę instituciją tvar
parodytas filmas iš Lietuvos
X Kazys ir Loretta Kynai,
buvo didelis judėjimas keliau ko tik kooperatyvo nariai ir tik
DAUG
ATLEIDŽIA
šaulių gyvenimo. Bus ir kavutė.
Downers Grove, BĮ., pratęsė
Daug tarnautojų atleidžia jančių traukiniais Chicagoje. priklausą LF, taigi nėra jokių
Chicagos skyriaus valdyba pra
"Draugo"
prenumeratą
ir
kartu
Chicagos apylinkių plieno fabri Naujo stoties pastatai išaugs galimybių, kad ši institucija pe
šo visus narius ir svečius šiame
atsiuntė 10 dol. už kalėdines kai. U. S. Steel liejykla jau at prie Eisenhowerio greitkelio ir reitų į kitas rankas. Koopera Advokatas JONAS GIBAITIS
minėjime dalyvauti. Įėjimas ne
6247 So. Kedzie Avsntn
La Salle gatvės.
korteles ir kalendorių. Nuo leido 4,300.
tyvą kontroliuoja tik nariai ir
mokamas.
Chicago, HBnofe 00620
širdžiai dėkojame.
X šv. Kryžiaus ligoninės vaTeL — 7764700 .
X Juozas Bacevičius, Hadovybė suteikė ypatingus pažy
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
mand, Ind., atsiuntė 10 doL au
mėjimus už kelerių metų tobu
šeštad. 9 vai. r. iki 1 vaL d.
ką. A. Šakalys, Chicago, BL,
lai įvairiuose skyriuose atliktus
M. L. Baranauskas So. Boston,
darbus ir metinę tarnybą. Tarp
Mass., po 5 dol. Ačiū.
0KUP. LIETUVOJE
KANADOJE
J. A. VALSTYBĖSE
jų specialius pažymėjimus gavo
'nnnntmiinmntimnuinuiairnimnu
Sofija Slivinskas, Francis AdoX R.Grybanskas, Baftimore,
—
Mirė
a,
a,
Kęstutis
Karka
— KLB krašto tarybos suva
Advokatas
— Vytautas P . Jokūbaitis
mat, Vladė Gliosienė. Eva Glioj Md., užsisakė naujausių leidinių žiavimas šaukiamas spalio 31 — las, inžinierius, Klaipėdos "Tri
GINTARAS P. ČEPĖNAS
zerienė, Valerijonas Pocius, Van
ir dar pridėjo auką. Ačiū.
nyčių" medvilnės gamybinio su-. (Cleveiand, . ,Ohio), JAV
. , lietu..
lapkričio
1
dienomis
Londone,
f
da Stašaitis. Pažymėjimai jiems
2649 W. 6Srd Street
Ont. Tai bus jau vienuoliktos sivienijimo generalinis d i r e k t o _ ! v i ų Respublikonų federacijos
I
X
J.
Butrimas,
Cleveland,
bus įteikti spalio 14 d. 1 vai.
Chicago, UI. 60629
Žmogaus teisių komiteto pirmiSofistas Arnoldas Voketai- i c>hio, Adomas Kalnėnas, Lon- KLB tarybos antroji sesija Su rius.
ninkas,
koordinuoja
federacijos
septintam aukšte.
TeL 776-5162
— Robertas žulpa, žinomas talką Vytauto Skuodžio gelbė
! tis vis dažniau girdimas įvai- don, Ont., Kanada, J. Kurnan važiavimą globos KLB Londo
Kasdien
9—6 vai. vak.
plaukikas, Jugoslavijoje suruoš jimo akcijoj. Jo pastangomis
X Aleksandros Vis* jos Eivai- riuose operiniuose pastatymuo- tis, HigMand Hts., Ohio, visi už no apylinkės valdyba
Seitad. 9—12 vaL
— Sol. Slavą Žferoelytė spalio tose Europos sporto varžybose
tės dailės darbų paroda bus iš- i se. Rugsėjo 26 d. per WFMT sisakė naujausių leidinių.
kontaktuota
Ohio
valstijos
deir
pagal susitarimą
11-12 dienomis koncertuos New
statyta "Three Ulinois Center", (98-7 FM) radijo stotį buvo
X O. Stirbytė, Cicero, BĮ., Yorke Putnamo seserų rengia 200 metrų distanciją krūtine- jegacija JAV kongrese i r daro- iiiimniiumuiimimiiiuiiiiiiiiiiimiiiiii
303 East Wacker Dr. iki spalio transliuota Aribert Reimann
baigė pirmasis —- 2 min. 16,5 ^ pSLnsįūs žygiai kitose valsti23 d
i operos "Lear" premjera iš San pratęsė "Draugo" prenumeratą moje vakaronėje, o spalio 17 d., sek., tuo būdu laimėdamas Eu jose. Federacijos valdyba šio
Francisco. A. Voketaitis atliko ! iresniam laikui, ta pačia proga drauge su akompaniatoriumi J.
mis dienomis gavo atsakymą iš MAŽOJI LIETUVA
X J. Vailokaitis, Beverlv Sho- Prancūzijos karaliaus rolę. Spa-1 * t e i k ė 3 d o L ^ k a ] e d i n e s k o r t e - Govėdu, atliks meninę programą ropos čempiono titulą.
Valstybės
Departamento Vytau
res, Ind., betuvjskų knygų myle- fc „ d M a d J s o n W i s c ^ at_ les, 2 dol. už kalendorių ir 2 dol. Detroite rengiamoje Dainavos
AUSTRALIJOJE
IR MES
to Skuodžio reikalu, kur tarp
auką. Nuoširdus ačiū.
tojas, dažnai užsisako painų L ^ H M h w ^
stovyklavietės 25-rių metų su
BQ^O
— XXXH-ji Australijos Betų. kitko taip sakoma: "Mes atnau- Prof. P. L KUBNERIO studijai
lerimm. šį kartą atvyko }
.<Bluebeard's Castle". NeX Marius Kieta, Chicago, BĮ., kakties iškilmėje.
via
sporto šventė ruošiama Gee- jinom savo pastangas per kon
pasirodžius.
JU
trukus
PB
— Etninių Kanados Stadiją
Sunny Hills, Fla., statybininkas,
longe.
Organizuoja
vietos
lie
IS^Ji
*"
I
**
S
(U-tą
stotį)
sulatą
susisiekti
su
Vytautu
dkksnę suma.
Paruošė
įteikė 10 dol. auką. Z. Mažonas draugija spalio 14-17 dienomis tuvių sporto klubas "Vytis". Skuodžiu, kai sužinojom jog jis
bus rodoma Carnille Sant-Saens
Edmontone
'
Westin
Hotel"
pa
Ini. VINCAS ŽEMAITIS *•
X J. J. Miliauskas, Worces- opera "Samson et Dalila", ku- — 3 dol., Justinas Sakinis — 2
Bus pravestos įvairios varžybos birželio 16 d. paskelbė vienos
talpose
rengia
plačios
apimties
ter, Mass., atsiuntė auką už lai rioje Voketaitis atliks Abime- dol. Visiems ačiū.
vyrams ir moterims. Manoma, dienos bado streiką, protestuoda
Išleido Lietuvių Miškininkų
studijinę konferenciją
tema kad šventėje bus atstovaujami
mėjimų bilietus su laiškučiu: lech rolę. Spalio 12 ir 14 d. jis
mas
dėl
40
m.
priverstino
Lie
X John G. Deveikis, McHenSą-ga išeivijoje. Miškų literatū
"Linkime, kad -"Draugas" būtų pasirodys Massenet "Don Qui- ry, UI., Tad. Kolis, Chicago, BĮ., "Tautybė ir naujoji Kanada". visi Australijos lietuvių sporto tuvos įjungimo į Sovietų Sąjun
ros fondo leidinyg Nr. 7,112 psl.
tas šauklys, kuris sujungtų vi chotte" pastatyme Monterrey. D. Kaunaitė, Ont, Kanada, Ro Programoje numatyta daug pa klubai.
gą sukaktį... Gaila, sovietai ir Spaudė M. Morkūno spaustuvėsus laisvojo pasaulio lietuvius į Meksikoje. Arnoldas Voketaitis žė Janowska, Borristown, P a , skaitų su keliomis sekcijomis.
— Už Vytauto Skuodžio iš toliau sako, jog Skuodžio by Kaina su persiuntimu $4.85.
vienybę kovai už brangios Tė taip pat girdimas Leonard SJad- Vladas Žemaitis, Peffelaw, Ka Paskaitininkų tarpe matyti įvai
la yra jų vidaus reikalas. Ta
vynės laisvę". Ačiū už auką ir kin diriguojamo St. Louis simfo nada, atsiuntė po 5 doi. aukų rių tautybių asmenų iš visos laisvinimą akciją veda ir Aus čiau mes darysime viską, kas
Užsakymus siųsti:
Kanados, bet nėra nė vieno lie tralijos lietuviai.
ninio orkestro neseniai užrekorgražius žodžius.
įmanoma padėti V. Skuodžiui ir
Labai ačiū.
tuvio. Aplamai, šioje konferen
— Melbourno lietuviu biblio tikimės, kad išeitis jo sunku DRAUGAS, k5k5 W. 63 Street
duotoje plokštelėje "Ivan the
x Norman Burstefai praneša
Chicago, IU. 60629
Terrible", kurią išleido Vox
x Jonas VeHčka, Lakewood, cijoje baltiečiai nėra atstovau- teka, kurią veda J. Mikštas, sti mams eventualiai bus surasta".
savo klientams, kad kailių pre
Turnabout firma.
Oh., užsisakė naujausių leidinių jami. Bent taip atrodo pavar- prinama knygomis, renkamos
kyba (1S5 N. Wabash Ave.,
aukos. Veikia ir skaitykla.
i čius programą.
X Dail. Vytauto Igno grafikos ir dar pridėjo auką. Ačiū.
Chicago, tel. 363-5826), dėl žy
^IIIIINIIIIIIIIIIIIIIIII
dų Yom Kippur šventės ketvir darbų paroda vyks nuo spalio 6
X Antanas Bertais, Hot
|
Š V E N T A S I S RASTAS
tadienį, spalio 8 d., bus užda iki 25 d. Galerijoje, 744 N. Springs, Ark., atsiuntė 20 dol.
ryta,
(ak.). Wells Street, Chicagoje. Paro auką už laimėjimų bilietus, ka
NAUJASIS TESTAMENTAS 1
dos atidarymas įvyks spalio 9 d. lėdines korteles ir kalendorių.
x Alicija Rūgytė pirmoji at
tetartos EvaagaBjm ir apaštalu darbai
(pr.). Širdingas ačiū už rėmimą lie
kreipė dėmesį į L. Fondo ru
tuviškos spaudos.
Vertė ir komentarą pridėjo
dens vajų ir savo įnašą padidi
x Prof. Mackevičiaus, žino
LADAB TULABA, iv. Raito Daktaras
X Peter MaMka, Memphis,
no įmokėdama 200 dol. Ji da mo visuomenininko, politiko,
lyvaus užbaigtuvių bankete, buv. laikinosios vyriausybės mi- Tenn., J. Bulika, Chicago, BĮ,
tv. Raito evangelijų vertimai į lietuvių kalbą: Pro
kuris bus lapkričio 7 d. Oak nisterio, pagerbimas įvyks š. m. "Drauge" užsisakė naujausių
testantiškieji ir katalikiškieji vertimai. Kristaus evangelija
Lawn Tower Inn.
(pr.). spalio mėn. 11 d,, sekmadienį leidinių.
pagal keturis evangelistus: MATĄ, MORKŲ, LUKĄ ir
JONĄ. Prie jų yra tekstų »tiri n Imsi, o taip pat ir apaštalų
x sv. Kazimiero Paminklu 3 vai. p. p. Lietuvių Tautiniuose
x A. RrukmŽEL, Chicago. UI.,
darbai.
dirbtuvė, priešais kapinių, Vili namuose. Bus trumpa akademi A. Paulius, Hamilton, Kanada,
mas Nelsonas savininkas, patar ja, meninė dalis, ir vaišės. Kal A. Danasas, Dorchester, Mass.,
Roma 1979 m, Didelio formato, 682 pat Kaina su pernauja lietuviams virš 60 metų. bės J. Daugėla, iš Floridos. At ir J. Paulius, Waterbury, Conn.,
siuntimu 21.28.
Atdara kasdieną nuo 8 v. r. iki skiri pakvietimai nesiuntinėja- visi užsisako naujausiu leidinių
Uasakymus siųsti:
3 v v. Esame toje pačioje vie mi. Dėl rezervacijų ir informa- už didesnes sumas.
ci
DRAUOAS, +5)5 Wett 63rd 8t.,
toje 81-ri metai, t y. trečioji M skambinti O. GradbvddeX
AGudaitk,
CScero,
BĮ.,
atj
Draugo krjr.rorto banketo sveriu, dalis
IS kaires: rrnginrų komiteto n a r t
tetef
(Anksčiau
Chicago, IL 606Ž9
kart* tame patarnavime. Adr. "«*
- 37*M9W
Vilhelmina Lapienč, Lietuvių Kultūros muziejaus direktorius St. Balzekas
vyko
j
"Draugą"
ir
nusipirko
.
skelbtas
telef.
buvo
klaidingas.)
0114 W. l l l t h S t , M. 2SS4SS&
Ulinois gyventojai dar prideda $1.20 valstijos mokesčio.
įvairių leidinių u£ didesnę sumą. ir VVBFZ radijo stoties direktorė Eileen Mackievich.
(pr).
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