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DISIDENTU TEISMAI IR SUĖMIMAI

Rumunijos prezidentas Kinijoj

Maskva. — Apie Juri Orlovo
teismą rašo viso pasaulio spau
da. Tuo pačiu metu Tbilisi, Gru
zijos sostinėj, teisiami du gruzi
nai, priklausą tokiai pat Helsin
kio grupei Tass, pranešdamas
apie Zviad Gamsavhurdianą ir
Merab Kostavą, pridėjo, kad jie
pripažinti kaltais.
Maskvoje buvo suimtas Aleksander Podrabinek, 24 metų, pa
rašęs knygą apie
psichiatrijos
mokslo piktnaudojimą. Knyga
buvo išleista ir padauginta savilaidos būdu, nelegaliai.
Dar du žymūs disidentai —
Anatoly Ščaransky ir rašytojas
Aleksander Ginzburg —laukia
teismo. Juodviejų vardai buvo mi
nimi Orlovo teisme.
Orlovas teisme patvirtino, kad
jis išplatino dokumentus, įrodan-

Ceausescu kinų. — sovietų ginče laikosi neutralumo
Pekinas. — Rumunijos prezi smerkti Kiniją, pritaikinti jai
dentas Nicolae Ceausescu lanko sankcijas.
Senatas leidžia
si Kinijoj. Hsinhua žinių agen
Šalia politinių pasikalbėjimų
tūra pranešė apie iškilmingą su
Ceausescu tarsis su kinais ir naf
parduoti lėktuvus
tikimą. Jį pasveikinti aerodrome
tos reikalais. Rumunija jau nė
buvo partijos pirmininkas Hua
ra laikoma naftos šalimi, kokia
Kuo-feng, vicepirmininkas Teng
Washingtonas. — Po ilgų de
buvo anksčiau, bet toj šakoj pa
Hsiao-ping ir kiti. E Kinijos
tyrimo ir priemonių turi daug, batų Senatas 54:44 balsais pri
Ceausescu žada lankytis Šiaurės
todėl laukiama, kad bus susitar tarė prezidento Carterio siūly
Korėjoj ir galbūt Kambodijoj bei
ta, jog rumunų pagalba, mašinos mui už 4.8 bil. dolerių parduoti
Vietname.
ir kitos priemonės padės kinams lėktuvų Egiptui, Izraeliui ir SauTa proga Vakarų spaudoje pri daugiau ištraukti naftos, o jiedi Arabijai. Carteris pasakė, kad
jis Senatui labai dėkingas.
menama, kad Ceausescu Mask atsilygins ta pačia nafta.
vai yra nesuvaldomas, sovietų —
Tie senatoriai, kurie vedė ko
kinų ginče pasiliekąs neutralus.
Jeigu jis lankysis Vietname ir vą prieš pardavimą, sako, kad
Pekiną lankė ir prieš septynerius Kambodijoj, stengsis susikivirčiju
tai bus labai pavojinga Izraelio
metus. Artimesnius santykius pa sias šalis taikinti, bet abejoja
saugumui. Jacob Javits (R., N.Y.)
laiko su Jugoslavija ir savo laiku ma, kad tai pa'isektų, lygiai ne
pridėjo, jog tai reiškia Izraelio
pasipriešino Maskvos norui pa-i aišku, ar jos norės jo vizito.
paklupdymą taikos labui.

Primokejimai
ūkininkams
Washingtonas. — Prezidentas
Carteris pasirašė ūkininkams pa
galbos įstatymą.
Numatoma,
kad bus garantuojama kviečiams
mažiausia kaina 3.40 dol. už bu
šelį. Jei rinkoj tiek negaus, bus
primokėta iš valstybės iždo. Pa
našiai garantuojama ir medvil
nės minimumas 48 centai svarui.
Numatoma, kad programa kai
nuos apie 600 mil. dolerių per
metus. Maisto kainos dėl to ne
pakils.

Vokiečiai Brežnevui
daug ką pasakė
Bonna. — Iš vokiečių spaudos
matyti, kad Brežnevo oficialaus
vizito Bonnoje metu jaunieji vo
kiečiai krikščionys demokratai
surengė įspūdingą tylos eiseną,
kuria išreiškė savo protestą prieš
sovietų valdžios vykdomus pilie
tinių teisių, ypač religinės lais
vės, pažeidimus. Brežnevo trijų
dienų vizito Bonnoje metu čia
•įvyko ir kitos protesto demonst
racijos, kurias surengė įvairios
vokiečių organizacijos.
Vokiečių žydų komiteto sureng
toje manifestacijoje buvo reika
laujama, kad sovietų valdžia ne
varžytų žydams emigruoti į Va
karus, o iš Sovietų Sąjungos re
patrijavę vokiečiai reikalavo, kad
ir kitiems vokiečių kilmės sovie
tų piliečiams būtų leista sugrįž
ti į jų gimtąjį kraštą. Viena įspū
dingiausių demonstracijų įvyko
Bonnos miesto centre, dalyvau
jant žymiajam rusų kovotojui už
žmogaus teises generolui Grigorenko.

Amerikos vyskupai
žmogaus teisiu
klausimu
San Francisco. — Amerikos
vyskupų iniciatyva, ateinančiais
metais Amerikoje bus surengtas
plataus masto studijų suvažiavi
mas žmogaus teisių apsaugojimo
klausimais. Suvažiavimo tikslas
—aptarti žmogaus teisių padėtį
ne tik Amerikoje, bet ir kituose
pasaulio kraštuose ir nustatyt'
konkrečias priemones kovai prieJ
jų pažeidimus. 1980 metais Ame
rikoje bus minimi Šeimos metai.
o 1981 metais bus pravesta ko
vos akcija už ekonominį teisin
gumą.

Balsavimas buvo bandymas,
kurių įtaka Senate nugalės — Iz
raelio ar arabų. Egiptui bus par
duota 50 F-5 lėktuvų, Saudi Ara
bijai 60 F-15 ir Izraeliui 15 F-15
ir 75 F-16. Izraeliui vėliau pa
žadėta pridėti dar 20 F-15.
Balsavimu buvo patenkinti
arabai, bet Izraelis susirūpinęs,
net sukvietė specialų ministerių
kabineto posėdį padėčiai svars
tyti.

Mirė pulk. V. Šliogeris

B Australijos gauta žinia, kad
ten gegužės 13 d. savo bute bu
vo rastas negyvas a.a. Vaclovas
Šliogeris. Lietuvos kariuomenės
Pulkininkas, dipl. intendantas.
3uvo gimęs 1901.VIII.21 Petra
pilyje. 1919 stojo savanoriu į Lie:uvos kariuomenę. Baigęs Karo
mokyklą, dalyvavo Lietuvos ne
priklausomybės kovose. Vėliau
Gyvena akmens
ž-jo įvairias karines pareigas.
amžių
1935-1937 buvo prezidento A.
Smetonos adjutantas. LektoriaManila. —Pasirodo, kad ir da- į vo Karo mokykloje ir Aukštuo
bar dar yra neištirtų, akmens! liuose kariniuose kursuose. Akty
bendradarbiavo karinėje
amžių gyvenančių žmonių. To- j viai
spaudoje.
1944 pasitraukė į Vo
kią giminę užtiko Filipinuose: \
kietiją,
1948
atvyko į Australiją.
vieno užgesusio ugniakalnio kra- į
: Parašė apie 200 pusi. savo atsi
teryje, džiunglėse. Gyvena tenai
30 giminių, vaikšto pusnuogiai.; minimų knygą apie prezidentą
maitinasi daržovėmis. Vadina sa- i A. Smetoną, rašė išeivijos spau
doje.
ve ta-ot-ba-to.

Bonna. — Penki šimtai Vaka
rų Vokietijos gydytojų, jų tarpe
daug žymių psichiatrų, pasirašė
peticiją, kurioje prašoma, kad
sovietų valdžia paleistų iš kalė
jimo daktarą Semioną Slourmaną. Šis rusas gydytojas 1972 me
tais buvo nuteistas dešimt metų
kalėti dėl to, kad nesutiko užda
ryti į psichiatrinę ligoninę žymųjį
kovotoją už žmogaus teises gene
rolą P-iotr Grigorenko. Vakarų
Vokietijos gydytojai norėjo, kad
sovietų a m b a a d a Bonnoje peti
ciją perduotų Bonnoje besilan
kančiam
Leonidui Brežnevui,
bet ambasada atsisakė peticiją
priimti, panašiai, kaip ji nepriė
mė ir visų kitų raštų, kuriuos
žmogaus teisių apsaugojimo So
vietų Sąjungoje klausimu amba
sadai norėjo įteikti ir kitos vo
Filipinų kontrastai — Manitos m
kiečiu organizacijos.

Nr.llS

13,000 policinjnku
saugo aerodromą
.ra vasaris Austrijos Alpėse

Kremlius remia
italu teroristus

Etiopija grasina
Somalijai

Washingtonas. — Vakarų Eu
ropoje tvirtinama, kad vienas
svarbiausių I t a l ė j veikiančiu
Raudonosios brigados rėmėjų yra
Kremlius. Jiems per kitus tarpi
ninkus siunčiami milijonai ir ska
tinami savo veikla griauti labai
braškančią italų santvarką. ("U.
S.News" 5.22).

Londonas. — Čia buvo nugirs
ti Etiopijos radijo pranešimai
apie ketinimus Scmalijai atsaky
ti "tuo pačiu". Addis Ababa kal
tina Somaliją, kad jų kareiviai
persirėdę, atvyksta į Ogadeną ir
ten partizanų vardu organizuo
ja pasipriešinimą prieš Etiopiją.
Etiopijos šefas, pulk. Mengistu
Haile Mariam gegužės 12 pasa
kęs: "Mūsų kantrybė baigiasi".

Italijoj laimėjo
krikščionys demokratai
Roma. — Italijos savivaldybių
rinkimuose laimėjo krikščionys
demokratai, surinkę balsų 6 proc
daugiau. Kr. demokratai gavo
42.7 proc., komunistai 26.4 proc,
tik 0.9 proc. daugiau. Rezulta
tai rodo, kad visuomenė pritaria
krikščionių demokratų kietai lai
kysenai prieš teroristus, pagro
busius jų vadą. Anksčiau buvo
manoma, kad ir komunistai su
rinks daugiau balsų, bet taip ne
buvo. Yra manančių, kad tero
ristai yra tų pačių komunistų
pats kairiausias sparnas.

Turkija iš NATO
nepasitrauks
Londonas. — Londone lanko
si Turkijos ministeris pirminin
kas Bulent Ecevit ir sakė, kad
nežiūrint Amerikos boikoto, ne
noro duoti ginklų, Turkija iš
NATO nesitrauks, savo įsiparei
gojimus išpildys.

Už spaudos ir
televizijos laisvę

Tokijo. — Šeštadienį, gegužės 20
numatytas Narita, naujo tarp
tautinio aerodromo atidarymas.
Atidarymo data jau kelis kartus
buvo atidėta dėl radikalų truk
dymų. Sumobilizuota 13,000 po
licijos vyrų, jie dieną naktį sau
go aerodromą. Aplink išvestos
kelios 10 pėdų aukščio spygliuo
tų vielų tvoros, į žemę giliai pri
kalta geležinių baslių. Bijoma,
kad neramusis elementas gali tu
neliais prisikasti. Buvo priimtas
skubus įstatymas, leidžiąs užimti
36 naujus, netoli aerodromo pa
statytus namus. Juos pastatė irgi
radikalai, iš kur galėtų trukdyti
lėktuvų judėjimą.

Strassburg. — Europos Tary
ba Strassburge paskelbė naują
žmogaus teisių deklaraciją. De
klaracijoje, kurią vienbalsiai pri
ėmė dvidešimties Europos Tary
bai priklausančių kraštų užsie
nio reikalų ministeriai, nustato
mos kai kurios svarbios papildo
mos asmens laisvės, ypač socia
linėje, ekonominėje ir kultūrinė
je srityje. Europos Tarybos parla
mentinė asamblėja savo posėdy
je, be to, priėmė rezoliuciją, ku
rioje visi kraštai yra įpareigojami
pilnai apsaugoti spaudo: ir tele
vizijos laisvę.

Turinas. — Turine pasibaigusi Sovietų Sąjungos ir kitų ko
munistų valdomų kraštų kultū
rininkų disidentinio sąjūdžio veik
los apžiūra sutraukė daug žymių
Italijos ir iš užsienio atvykusių
intelektualų. Pirmosiose diskusi
jose prie apskrito stalo, šalia Va
karų politologu, filosofų, istori
ku, rašytojų, dalyvavo taip pat
du buvę sovietų politiniai kali
niai — generolas Piotr Grigoren
ko ir biofizikas Vladimiras Bukovskis.
Grigorenko šia proga pažymė
jo, jog disidentai Sovietų Sąjungoję ir kituose komunistų valdoBetrutas. -— Jungtinių Tautu j m u o s e R y t u Europos kraštuose
kariniai daliniai apsupo gerai yra visi tie, kurie gina pagrin
ginkluotų palestiniečių grupę, pa dines žmogaus laisves ir elemen
laikė juos vieną parą ir paleido, tariausias pilietines teises. Disi
kai jie sutiko ramiai pa įtraukti dentinį sąjūdį didele dalimi sukė
iš JT kariuomenei numa ytos te lė sovietų valdžios vykdomi nuo
latiniai krašto konstitucijos paritorijos.

Washtngtonas. — Atstovų rū
mu Transportacijos komitetas re
komendavo įstatymo
projektą,
leidžiantį oro linijoms be atski
ro Civilinės aviacijos administra
cijos leidimo skridimų kainą su
mažinti 25 proc. šiais metais ir
iki 50 proc kitais. Taip pat be
atskiro leidimo linijos galės prie
savo linijų pridėti dar po vieną
naują.

v.Te u- provincijos lufoynai

i

Katangieciai užeme
du Zairo miestus
KInshasa. — 4,000 ginkluotų
katangiečių, daugiausia buvusių
žandarų, įsiveržę į Zairą, Shaba
provincijoj užėmė du miestus,
Kohvezi ir Mučača. Kitomis ži
niomis, Mučača mieste eina mū
šiai, naudojama net sunkioji ar
tilerija, ir padėtis nėra aiški
Zaire tvirtinama, kad su katangiečiais yra ir kubiečių karių,
bet belgų sluoksniuose tuo abe
jojama, Zairas pirmiau vadinęsis Kongu, buvo belgų kolonija
ir dabar palaiko artimus ryšius.
Mobutu, Zairo prezidentas, pa
galbos kreipėsi į Belgiją, Prancū
ziją, Ameriką, Maroką ir Kiniją,
bet kol kas atsakymo nėra gavęs.
Apie įvykius Zaire pranešė ir
Maskva, tik griežtai paneigė tvir
tinimus apie kubiečių karius ir
savo paramą katangieSams.

Kinijoj - 9 0 0 milijonų
Pekinas. — Pekine paskelbta,
kad per penkerius metus priau
go 100 milijonų gyventojų ir da
bar ten yra jau 900 milijonų
žmonių.

DISIDENTINIS SĄJŪDIS
SOY. SĄJUNGOJE AUGA

Atpigs skridimas

Long Beach. Cal. — Mrs. Pat
Nixon susirgo ir iki savaitės pa
baigos bus Long Beach ligoninėj.
Nieko labai pavojingo, skauda
krutinę.

čius, kaip sovietai nesilaiko Hel
sinkio susitarimų, bet tie įrody
mai valdžios akyse yra "sovietų
sistemos šmeižimas". Prie teismo
durų renkasi nemaža žmonių mi
nia, bet niekas į salę neįleidžia
mas. Įleista tik jo žmona ir da
sūnūs.

žeidimai. Persekiojimams išveng
ti pakaktų, jei valdžia pilnai vyk
dytų konstitucijos nuostatus. Po
litiniai procesai, kuriuose kalti
namieji neturi jokios galimybės
apsiginti, disidentų mtemavimas
į psichiatrines ligonines, žmonių
persekiojimas administracinėmis
priemonėmis yra ne kas kita,
kaip grubūs krašto įstatymų pa
žeidimai.
Bukovskis pažymėjo, jog disi
dentini: sąjūdis Sovietų Sąjungo
je nuolat auga ir plečiasi; vis
daugiau žmonių išreiškia savo
nepasitenkinimą. Vakaruose yra
žinomi tik tie disidentai, kurie
išdrįsta atvirai pareikšti
savo
protestą, tačiau yra labai daug
kitų, kurie nepritaria valdžios el
gesiui, kurie trokšta laisvės, bet
dar nedrįsta viešai pareikšti savo
įsitikinimų.
Diskusijose prie apskrito stalo
da'yvavo taip pat buvęs artimas
Fidel Cas'ro bendradarbis, ku
bietis intelektualas Carlos Ffanqui, kuris plačiai kalbėjo apie Ku
bos revoliucinio sąjūdžio išsigi
mimą. Kubos kalėjimai šiandien
pilni politinių kalinių sunkiai įsi
vaizduojamose sąlygose.

CALENDORIUS
Gegužės 17: Paskalis, Bazilė,
Mindaugas, Gailė.
Gegužės 18: Jonas I pop., Jo
lita, Erdvilas, Ryte.
Saulė teka 5:30, leidžias 8:04.
ORAS
Kabulas. Perver seno difipoin \M £&1VQS6 p&urun&vo tA&kAi

Dalinai saulėta, šilčiau, apie
70 laipsnių.
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Vl-sios TAUTINIS
STOVYKLOJ BROLIJOS
V.1D0VYBE

M»

S. Sigitas Miknaitis, stovyk
los viršininkas, 233 Coe Road.
Clarendon Hills, Dl. 60514, 312
i —325-3575.

*\Hti-»/ *>S*t

«*Ai.

Sundavs- i-egal Holidayt, aajt *ftw ^hrtuim*
aao Kaster py tfe* iitnuanlan Catftonc JTea» Societ>
Sobscripooa Rste»~ * » • » - Cttcago,
kUaoi* ano Car.*2a Eiaevnere i* Hm L'.S.A
I34CC

S. Juozas Raškys, stovyklos

Coo* Cooao
S 3 1 * Pore**:

Palto išlaidą* raa»nant, pasvttaTUnaj ut gautas praaria*
n—nriiia 1 Ant DRAUGO prie kiekvieno akaurtejo *t)
reso, garas !» jo mokesti atžymima Ori kada yra užsimokėję*

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIU-KŲ RAMOVE
| v-ko pavad., 443 Chestnut St..
Ved&gooja sktn. Irena Regtene, 9852 W. 63rd St., d t k a g o , Illinois 60629 Nevv Britain. Conn. 06051, 203
Telefonas 476-7089

PIRMOJI TAUTINE STOVYKLA
1928 metus prisiminus

.J<H«. Ar***/*

— 225-1934.
Ps. Romas Rūpinsiąs, V S pa
vad. bendroms programoms.
441 Colfax Ave., Clarendon
Hills, Dl. 60514, 312 — 5870189.

ORA'JGO preanmeratt motam* * *afc>to.
ACtamt 6 mėn 3 tD&>
Cttcago b Coofc ap-kr S3S.00 $19 00 $15.00
13JK)
i8.ee:
Sltur *AV
31.00
15.00
19.00
Kanadoje
3S.M
15.00
20.00
Užsienyje
34.00
9.00
15.00
Savaitinis
2500

Lietuvių skautų sąjunga bai miesto rajonais) buvo parengtas
gia savo gyvavimo 60 metus. mano. Duomenis gavau iš Kau
Ps. Petras Šalčiūnas, komen L S Seserijos vadovių suvažiavimo Toronte metu balandžio 9 d., šv. Mi
* Redakcija straipsnius taiso saro
• •vimmiairauju dirba **.Lietuviškas skautavimas gimęs no m. matininko.
dantas. 12741 S. Monitor, Palos šių metu aukas neša Kanados rajono vadeivė s. Liuda Gvildienė, LS ta
ouožiūra Nesunaudotu straipsni!,
rybos pirmininkė v. s. Lilė Milukiene ir L S seserijos vyriausia skautiittm nuo 8:30 tfu t30, šešta
Vilniuje, kurį lenkams užgrobus,
Po vadovų fotografijų ir šta Heights, ni. 60463, 312 — 389- runkė v. s. Kerehenė. Prieš vadoves paukštyčių nešamas LS seserijos
nesaugo. Tuos grąžina tik iš aok*
dienia* auo 8:30 ilo 12:00
subrendo visų pirma, laikino- bo sveikinimo P. Jurgelevičius ra- 7977.
to rositaru^ Redakcija >A skeib
skydas ir JAV, Kanados ir Lietuvos vėliavėles
Nuotr. Dapkaus
• Redak«l« dirba kaadiei
m turim neatsako. Skelbimv
je Lietuvos sostinėje Kaune. 1928 so apie tos stovyklos svarbą ir užda
S. v. Vytautas Paškevičius,
830 — 4:00. šeštadieniais
kainos pnuuočianKK %KW prara. Lietuvos skautai šventė savo vinį, pabrėždamas, kad skautiš- adjutantas. 104 Wildflower Rd., Halina Plaušinaitienė, s. Irena kuriame skelbiami Tarybos pir&30— 12:00
*ym»
dešimtmetį. 1928. VI. 29 — VH. kos eilės gali augti tik skautų sto- East Hartford, Conn 06118. Šerelienė, ps.Aldona Miškinie mijos ir seserijos nutarimai ir
•iiMiiiittiiiiiiuiininniiiiitmiiiiiitiHftiMiiiiiMiuiHMiiMiiuiiMiiHMiiiMiHMiiiiii
2 d. Panemunės šile surengta I vykioms padedant. Apie L skau- 203-568-4164.
nė, v. s. kun. Antanas Saulaitis, pakeitimai, liečiantys statutą,
Tautinė stovykla tą sukaktį pa- čių judėjimą rašo A Blynaitė.
S. Romas Fabijonas, Ąžuolo S.J., v. a Nijolė Kersnauskaitė, nuostatus,
reguliaminus, uni
rei oflao Ir boto: OLymplr 1-4181
gerbė.
Skyrelyje "Ad Meliorem"... Pri mokyklos vedėjas, 7744 S. Troy sesė Birutė Nagienė, v. s. Irena formas, programas, pakėlimus,
DR. R. G. BALUKAS
1919 m., berods vasario mėn. menama, kad draugovės garbės St., Chicago, 111. 60652. 312 — Kerelienė, v. s. Irena Lukoševi- apdovanojimus ir pan. Visų vie
Akošerlja *r moterp Ugoe
DR. P. KISIELIUS
Glnekolo*-u>ž Chirurgija.
pirmoje pusėje, Kaune, "Saulės" nariais buvo išrinkti dr. Jurgis 737-0770.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
šienė. Taikliai ir sklandžiai mo- netų vadovėse privalo šiais nu
6449
So.
Polaski
Rd.
(Crawford
gimnazijoje, kuri tada buvo sena Alekna ir kun. M. Merkelis ir kad
Ps. Mykolas Banevičius, vil deravo s. Laima
1443
So.
50th
\ve., Cicere
Luneckienė. tarimais vadovautis.
Medical Boilding) Tel LU 5-6446
miesty. Mapų gatvėje, po pamo draugovė aktyviai prisidėjo prie kiukų pastovkl. virš., 1378 Bou- Nuoširdus skautiškas ačiū vi
Kasdien 1-S va . ir 6-8 vai. vak.
iSskyrtta trečiadienius.
PASKAITOS "VILTIES"
kų, laik. gimnastikos mokytojas tos stovyklos ruošimo. Draugovė levard, N. Hartford, Conn. soms ir visiems prelegentams,
M neatsiliepia skambint 374-8004
Šeštadieniais 12 iki 4 vąl- popiet.
SUVAŽIAVIME
Priima ligonius pagal susitarimą.
Kostas Vaitkus, su skautybe susi je tada buve 53 nariai.
06119. 203 —521-2375.
kruopščiai! atlikusiems
savo
Tei. REliance 5-1811
pažinęs karo metu Rusijoje, su
L T. stovyklos viršininku buvo
S. Juozas StarėnaSį skautų skautišką pareigą. Vakaronę
Gegužės 26-29 d. Hasting
M
.
V
L
BLAŽYS
rinkęs kokį dešimtį berniukų ir v. s. V. Šenbergas. Jo adjutantas s. pastovkl. virš., 116 Meadow- nuotaikingai pravedė ps. Rasa YMCA.Camp, Lake Villa, BliWALER
P t A U d Ų m VTDAUS UGOS
kelias mergaites (daugiausia tuo K. Grigaitis, komendantas s. St brook Rd-, East Long Meadow, LukoševiČHitė.
lietuvis
gydyjoįį^
nois šaukiamas skautų vyčių,
Mar.in«>tt» Medical O n i e r •
metinės 3a ir 3b klasių mokinius), Žukaitis, komendanto adjutantas Mass. 01028, 413 _ 525-1045.
9925 VVest 59tb Street
•1132 So. kedzk- A«enaeSuvažiavimo metu buvo su vyr. skaučių, gintarių ir jūrų
papasakojo apie skautus, jų tiks ps. A. Gabrėnas. Mergaičių sto
Ps. Raimundas Strikas, prit šauktas Vl-tos Tautinės stovyk budžių suvažiavimas. Numaty VaL: plrmad., antrad Ir ketvirtad. Vai.: plrmad.. antrad., ketvirtad. ir
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-fr
6 iki 7:30 vai. vakaro.
lus, Boden Powellį ir pasiūlė su vyklos viršininke buvo s. A. Bly sk. pastovkl. v-kas, 2644 W. los Amerikoje Seserijos "Sutar ta tikrai įdomi suvažiavimo die
vai. vak. Tred. ir SeStad. uždarytaSeštad nuo 1 iki S vai.
Pagal susitarimą
daryti skautų būrelį, pažymėda naitė, komendante ps. E. Barčiaus- 98th St., Evergreen Park, 1H. tinės" stovyklos vadijos ir va notvarkė — bus rimtų, bus ir
Ofiso t*lef. WA 5-2670.
mas, kad gimnazijos vadovybė kaitė ir adjutante ps. A. Morkū- 60642, 312 — 423-9849.
DR. IRENA KURAS
dovių posėdis. Posėdį atidarė skautiškai linksmų programos
Rezld. tol. WAlbrook 6-S048.
tam yra pritarusi ir, kad Vilniu naitė.
J. s. Leopoldas Kupcikevi- vyriausia skautininke v. s. Ire punktų. Aišku, turėsime ir kele
GYDYTOJA IR CTHRURGfi
je nuo pr. metų (t. y. 1918 —)
čius, jūr. sk. pastovkl. v-kas, na Kerelienė, posėdžiui vado tą aktualių paskaitų su diskusi Tel. ofiso HE 4-5849: rez. 388-2233 Kūdikiu ir vaikų ligų specialistė
Stovyklos ir josios lankytojų
rudens jau veikia lietuvių skau
6935 S. Maplewood Ave., Chica vavo VS pavaduotoja v. s. Ja jomis, kuriose kiekvienas galės
DR. PETER T. BRAZIS
MEDICAL BUILDING
susidomėjimą kėlė lietuviai skau
tų vienetas. Kaune tuo metu, jau
go, 111. 60629, 312 — 476-3875. nina Mikutakienė. Posėdžio me pareikšti savo nuomone svar GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3200
West 81st Street
tai vilniečiai, vadovaujami s. Pveikė lenkų bei žydų skautų ma
V. s. Vladas Morkūnas, sk. t u smulkiau buvo aptarta "Su biais klausimais. Visi prašomi
24S4
West
71st
Street
Ofs. teL RE 7-1168, rez. 239-2919
Itižmaro. Lankydamas stovyklą
ži vienetai ir kūrėsi rusų skautu
vyčių pastovkl. v-kas. 11 Un- tartinės" programa. Pa^tovyk- paskubėti su registracija. Re- Vai.: pirm., antr.. ketv ir penkt
c
respublikos prezidentas A mevai popiet, treč ir fteftt Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801
būrelis (lenkų skautai įsitraukė
derwood Ave,. Toronto, Ont. lių vadovės pristatė savo va- gistruojamasi pas savo tunti- 1:00 - 6:00 tik
susitarua.
| rona ilgiausiai buvo stabtelėjęs
DR. J. MEŠKAUSKAS
M6S
2J6,
Canada,
416
—
762ninką-kę.
Bei
pasimatymo
šuva
į slaptą lenkų P O W veiklą i r ! ^ ^
dijas ir numatytus stovykloje
3Ct0Vvk} ė-- e . Preziden
GYDYTOJAS
IR CfflRURGAF
greit buvo priversti išnykti; žydų tas stovykloje išbuvo kelias va 0174.
Br. Joms B. BYU-BYUITIS
planus. Džiaugiamės turėdamos žiavime!
Specialybė vidaus ligos
bei rusų skautų draugovės veikė landas, iki vakaro ir uždegė lau- REGISTRACIJA STOVYKLON tokį puikų štabą, nes iš vadovių
GALVOS IR STUBURO UGOS
2454 VVest 7lst Street
ir vėliau). Tad, žodis skautas ir;
2858 West 68rd Street
pasisakymų matėme, kad jų dižą, skaučių stovykloje pavakarie
71-os ir Campbell Ave. kamp.
skautiška uniforma tiems "Sau- j J T ^ g " •m^JaSk^^n'm^
Registracija į Litnanicos tun- Į dysis rūpestis ir bus jų globon
Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. f
Chicago, Illinois 606į»
t o
per-ktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik auattMUS
lės" gimnaz. mokiniams jau nebu-\ ,%n _ i
-J-] 2 L i. ~„;Z,:_
"Gedimino Pilies" stovyklą patikėta sesė. Linkime, kad
170 palapinių. Nors oras pasitaiTel
—476-3409
E "Draugo" Rimties Valandėlės
vo kokia negirdėta naujovė. S m k ; &&&&, bet stevjtlfc dal vvtu Rakė vykstančia vyks trečiadie į mūsų vadovių entuziazmas ir
OPTIC A L
STUDIO
Valandos pagal susitarimą
Parinkti pamokslai,
nj. gegužes 24 d., 7 vai. vak. meilė jų apsiimtam darbui pa
pašnekesį apie skautus k. Vaitkus. nnnttt^
^livn ^ ^ M ^ B S *
VIOLITTA RAROSAJTft
atspausdinti knygoje
Jaunimo centre. Ten bus svei- dėtų joms ir toliau savų pastouž kelių dienų pakartojo.
Dr. Ant. Rudoko kabinetą peretne 7051 So. Washt«naiv — Tef. 778-STS*
Pritaikomi akiniai pa«al STdytoja
Tuo pačiu metu įvyko II-ji Lie- katos lapų užpildymas ir skie- vyklių darbuose ir sumanymuo
T ų pašnekesių išdavoje, "Saureceptua
DR.
EDMUND
L
CIARA
lės" gimnazijoje (ji 1921 m. buvojtuvos dainų Šventė ir Žemės ūkio pijama nuo tetartus. Su registrą se.
Dide'.ia akinių rimt) pasirinktina*
OPTOMETRISTAS
Vai.: pirm., antr., penkt. 10-6:»»
A a. kun. Kazimieras Barauskas
pavadinta I liet. gimnazija, o 1923! bei Pramonės paroda, kurias ap^cija prašome susitvarkyti k- su
Suvažiavimo metu Seserijos parašė kelis šimtus pamokslų po
Ketv. 1-S v vak. SeSt 10.-4 T. p. %
2709 West 51st Street
Trečiadieniais uždaryta.
~ AUSTOS gimnazija)
atsirado ! lankė vaši stovyklos dalyviai. Tai j stovykliniu mokesčiu,
Socialiniam skyriui buvo surink puliariam "Draugo"' skyriui. Jo atTel. — GR 9-2400
mišri (berniukų ir mergaičių) j buvo Nepriklausomos Lietuvos 10
t a 83-50 dol. aukų. Skyriaus va nnnimui kun. P. Patlabos rūpesčiu
VaL: pagal susitarimą: plrmad. Ir
Telef. — 282- 4959
CHICAGOS SKAUTAMS
1-4 ir 7-»; antrad tr penkt
skiltis, kuriai pradžioje vadovavo Į metų gyvavimo apžvalga, kur sadovė sesė Vena Lauraitienė nuo Aloyzas Baronas atrinko aktua netv.
VYČIAMS
10-4; SeStad. l«-S vai.
DR. ROMAS PETKUS
K Vaitkus, o paskui P. Jurgelevi- j vo vietą jau turėio ir Lietuvos
širdžiai dėkoja visoms aukoto liuosius. V. Bagdanavičius laido-į
\KIV LIGOS — CHHU7HGMA
jant
velionį
sakė,
kad
"jokio
Trečiadienį,
gegužės
17
d
,
čius. Sueigoms susirinkdavome į skautai, tai įrodydami savo I-ja
Ofla lai. 785-4477; Bea. 948.2839
joms,
Ofisai:
straipsnio rašymas velionio taip ne
7:30 vaJL vak. Jaunimo centre
kurioje klasėje, o orui atšilus — Tautine stovykla.
411 NO. WARASH AVK.
Vienetų vadovės prašomos domino kaip religinio. Jis juos ra
BR. L DECKYS
šaukiama visuotinė Chieagos raginti savo seses dalyvauti Vi šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
4200 VO. CF>TRAL AVaV
Vytauto kalne, ąžuolyne.
Damauskas | ^ ^ ^
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
gueiga V į s ų daly,
Valandos pagal
to Tautinėje stovykloje. Jau yra sikaupęs"'.
SpevlatTb* — Serwų tr
Berods tų pačių metų balandžio
vavimas būtinas. Kviečia drau siuntinėjami registracijos lapai.
Emocines Ugoa.
SUSIPAŽINIMO SUEIGA
DR. FRARK PLECKAS
Kaina $4.00. Gaunama "Drauge,
mėn. toji skiltis išsiplėtė į drau
gininkas.
VADOVĖMS
CBA
WF0RD
MEDICAL BLDG
Atkreipkite dėmesį į datą ir 4545 W. 63 St., Chicago, Dl. 60629.
(Kalba lietuviskaT
govę. Mergaitės pradžioje organi
6449 So. Polaski Road
kam
siunčiamas
registracijos
OPTOMETRISTAS
Lituanicos tunto "Gedimino
Persiuntimas 25 centai. (Illinois
zavo Pranė Skleinikytė, o vėliau
IŠTRAUKOS IS L S
Ttkrtna akla. Pritaiko akiniu* Sjp
mokestis.
gyventojai
prideda
20
centų
mo
Katrė Ambrazaitė. Atsirado atski Pilies" stovyklos Rakė visų va
"Contaot lensaT
SESERIJOS VS LAIŠKO
DR. A. B. GLEVECKAS
Noriu priminti, kad "Gabija" kesčių).
8618
W.
7
1 t St. - TeL 7974149
ras mergaičių vienetas. Skautiš dovų, šeimininkių ir kitų talki
VADOVĖMS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Vai pagal susitarimą Uždaryta %rwb
yra oficialus Seserijos leidinys.
ninkų
susipažinimo
sueiga
ir
koji veikla Kaune ypač pagyvėjo
TeL — BE 9-5893
LS Skaučių Seserijos vadovių
atsiradus iš Vimiaus pasitrauku kavutė ruošiama trečiadienį, ge
DR. LEONAS SEIBUTIS
Specialybė Akių ligos
siems skautų vadovams ir skau- gūžės 17 d., 7 vai. vak. Jaunimo j "Amžinojo Pažado" suvažiaviINKSTU, PtrsLes m
3997 West lOSrd Street
tams. Greitai lietuviu skautų vie- j centro kavinėje. Bus tariamasi . mas įvyko balandžio Mėn. 8-9 d.
REIŠKIAME PADĖKĄ
PROSTATO
CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
netai atsirado Šiauliuose. Panevė- j stovyklos reikalais. Visi Gedi-j Toronte, Kanadoje. Vedamoji
Mūsų brangiam tėveliui Aleksandrui Skoptri laimingai užbaigus savo
2958 W. 9Srs Street
žyje, Marijampolėje ir kitur. 1922 i mino j i l i e s stovyklos vadovai įmmtis: "Auski, sese, plačią Odisėją ir galų gale atvykus į J.A.V., visi Scopo šeimos nariai: žmona
Ofiso teL — PR 8-2220
v a i antrad. nuo 1-4 popiet
m. pavasarį, Kaune, atsirado pir- kviečiami būtinai atsilankyti, j juostą". Tema: Vadovė darbi- Elvira Stopas. Apolinaras ir Nijole Skopas, Edvardas ir Danutė Skopas,
h- ketv. nuo 5-7 vakare
DR.
iANINA
JAKŠEVIČIUS
Anis ir Aldona Grinius, Algirdas ir Sofija Palioniai, Vladas ir GegS Bikulm*eji vandens skautai, kurie vė
Oflso
t*. 779-2880, rezld. 449-5545
I O I 8 A
KERNAVTEČIU DftMBSIUI Į v a ž i a v i m a s
pasisekė. Di- čhis širdingai dėkoja gerbiamai poniai M. Rudienei, BALFo pirmininkei,
liau išsirutuliojo į jūrų skautų
VAIKŲ
LIG08
DR. j . J. SIMONAITIS
Kernavės tunto Motinos die-j džiąją darbo naštą nešė Kana- už dideles pastangas ir nepaprastą rūpestį visuose darbuose iki buvo
vienetus. 1924. X. 16 d. Lietuvos į
pasiektas tikslas. Pakartosiu jos pačios ištartus žodžius per Aleksandro
9859 Weat fSvi Street
OY D Y T O i A S
universitete susiorganizavo Stu-j * o s sueiga. įvyks ateinantį sek- dos rajono vadeivė s. Liuda sutiktuves Bikulčiaus svetainėje: "Man visada būna nepaprastai gera, ka
Plrmad., antrad., ketvirtad. Ir penlctAdresas
4255 W. 63rd Street
Gvildienė
ir
Toronto
sesės.
Bu
ouo 12 Iki 3 vai. tr nuo 6 iki 8 vai.
da aš galiu pagelbėti savo tautiečiui lietuviui".
dentų skautu draugovė, Akade- j madienj. gegužės mėn. 21 d.. 10
Ofiso
telef. R E 5-4410
Seštad.
nuo
1
Iki
4
ral.
minio skautu sąjūdžio pradinin-1 vai. ryto Jaunimo centre. Visos vome labai nuoširdžiai globoja
Rezldencljoa telef. GR S . 0 S U
AČIŪ Jums, Ponia
kė. Lietuviu skautu vienetai atsi- renkamės 9:30 vai. r. pilnoje mos ir vaišinamos. "Amžinojo
Ofa. PO 7-9999
Bes. GA 9-7778 Ofiso vaL: pinnad. Ir ketvirtad.
ouo 1KH) Ugi 3:00 vai popiet
r*k> bei-eik kielr.ienoje d:desnė- S TMiiformoje. Nuoširdžiai kvie- Pažado" programą paruošė LS
DR.
A.
BUKINS
1
Seserijos
programų
vedėja
v.
s.
je Lietuvos vietovėje, kur buvo gim- &* ™
™*s
Oflso tel. HE 4-212S. NannĮ 0 1 S-StSS
CSES;
GYDYTOJAS IR CHmURGAS
skaučių mamytes, močiutes ir Nijolė Kersnauskaitė. DarbonaTtios ar proermnazijos
DR. V. TUMAS0NIS
tėvelius dalyvauti ir kartu su ! tvarkė buvo gerai išmąstyta ir
9844 West gSrd Stnet
Lietuvislcosios skautijos -eik los m u n u s
CHIRURGAS
suplanuota. Temas skaitė: v. s.
į
pabendrauti.
pirmajam dešimtmečiui paminė'^
Valandos pagal susitarimą
2454 West 7lšt Street
ti į I-ją Tautinę stovyklą, Panemu
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir
nės Sle, iš įvairiausių Lietuvos
DR. K. A. JUČAS
2-6 Ir 6.7 — H anksto
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas
vietovių susirinko apie 500 skautų,
DERMATOLOGIJA
tr baJansavimas. Stabdžiai. DušimtuTeL ofiso PB 9-9449
skaučių. Stovyklos
atidarymo
CHIRURGIJA
vai.
Išmetamieji
vamzdžiai
ir
kiti
p*>
dfeną, per Petrines, pirmą kartą
5914 No, Westers \ \
F. C WINSKUNAS
taiBymai FIRESTONE TTRES Wheel
Lietuvių skautu stovykloje buvo
1002 No. WflBtsn A ves ne
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?
alignment and balancing. Brakea.
atlaikytos Sv. Mišios (laikė kun.
TeL slsakssia 12 vsleads
S197 West 71st Street
5bock
abeorbera. Muffiera and pi-pea.
Valaade*. i.« v&L popiet
_ 561-4O0&
M. MorkeJis, skautams remti drau
Tre>i Ir seStad pagal •uattarUas
Tune-Ups Lubricarion Change of ofl
gijos ilgametis veikėjas h* didelis
Ofs. teL 589-9199: seses 991-9777
jutslges Ir esto teL 952-1381
studentų skautų idėjos rėmėjas).
and Flltera

m.

Kazio

i. tiįįįm

Barausko

PRISIKĖLIMO ŽMONĖS

AUTOMOBILIU TAISYMAS

Ant rytojaus stovyklą aplankė
respublikos prezidentas.
Apie tą stovyklą priemena jo
sios stabo išleistas leidinys: Tauti
ne skautu stovykla. Leidinį reda
gavo J. Merkis ir E .Zabarauskas. į
VkSei; puusiė (Mari&mpolės sr. į
v«dov ) V. PcMakovas. Prie !e:d:-1
r.:o rrid-.•.!:. Kr:?ro miecte c!2- Vydūnc jaunime forde 25 ~etų sukiktke minėjisie ilgamečiu: Fondo
ir-Ldybez t
kai Vyt !£kū&ui Fosdc terybee piraa Danutė Eidur.«i tr. euvb ?:orAl spavsain't, •. į-ozė jteikia dail Adoc Sutkuvieuėc pa.vtakete. ėalia stovi J Makunienė,
Kauoo m. planas su jatujaisiai*» y Garvooiius a- J. I^iaauak**
Nuotr. J. Tamulaioio

•aaa.

COUNTRY AOTO AND TIRE SERVICE

i

i

2423 ffest 59th Street — Tel.fiR6-7777
VeUds nuo 7:00 v a i ryto iki 8:00 vai. vakaro.
dett&diea&ai* nuo 7:00 vai ryto fti 4 vai. popiet
• ^ - • » * e n i a i « tjįdaTvta, ~ Savv. l f l ^ A S čE&Afl

DR. FERD. VYT. KAUNAS

DR. PETRAS tUOBA

BENDROJI MEDICINA
1497 8o.49th Ctmrt, Cicero, ni
10-12 h- 4-7
trse. tr

GYDYTOJAS m CHIRURGAS
9294 So. Narracansett Avesoe
Vai.: prrm . antr, ketv. ar penkt
2-7: settadlenlsis ps«sl ansitarima

Perskaitė "Draugą", duokite ji kitiems.

-* • B f l r ^ • v ^ - T . ^ . K&.9.»..»,

3?«8 — 8 - ft —»-_»_

MEAS IR DEMAGOGIJA

ATOMINES LENKTYNES

*.'T'*. •. •'

MSTffitS BrMAfflAS Sfi TAuTfBfMlS

Žmogaus teistų komitetą Cbi-1 mėjiaas, palyginus su tuo, kas
cagoje sudarantieji lietuviai, buvo seniau. Esi paskutiniu
Mažėjanti naito* gamyba ncGa SdEbti atefo eaeigijos ialtimu
ukrainiečiai, jenkai, estai, lietu metu Valstybes sekretorius lan
Mokslo žmonės, istorikai ir ki kelių. Čia ir yra mūsų stiprybė".
viai rumunai, žydai ir kiti kėsi Maskvoje, vėl nuvežė sąra
ti bando klasifikuoti istorinius
Vakarų Europa, pramatydaP.GAUČYS
įrengimą užsieny JAV uždirbo 780
penktadieni geg. 12 d., buvo su- šą žmonių, kuriuos prašoma iš
laikus ir jiems duoti vardus. Os- Ar čia tinka tik tam atvejui, ką ma naftos šaltinių išsekimą ir
mii dolerių.
sirinkę Chicagos miesto centre, j leisti išvykti Valstybės deparwald Spengler, pvz, stebėdamas mes vadiname bolševikų prakti būsimą jos trūkumą, vienintelę
Šiuo metu užsienio šalys išgy
tautų ar jų grupių kultūrų ki ka ir priemone? Ar mes, laisvieji viltį mato atominėje energijoje. toriuje prasisunkimą, jo statyba vena nerimą dėl JAV atominės Čia turėjo progos išklausyti tamentas pakartotinai primena
limo ir smukimo bei kitas apraiš nuo prievartos lietuviai, pasitrau Per pastaruosius 20 metų jieško- sustabdoma. Mažiausias nesklan praktikos. JAV administracija ir Valstybės sekretoriaus pava Maskvai reikalą švelniau laiky
kas ir to viso palikimą kitoms kar kę nuo blogio, kuris savo galybę jimas pakaitalo šaltinių, kaip dumas bet kurioje antrinėje siste kongresas įvairiais būdais stengia duotojo Europos reikalams Wil- tis disidentų klausimu.
toms, skirsto į aštuonis periodus, tik ir remia melu, esame laisvi ir pvz., saulės ar žemės šiluminės moje verčia naujai peržiūrėti vi si prislopinti reaktorių plitimą. liam H. Luers, atvykusio iš Labai svarbu, kad spauda
pavadindamas juos vardais. Klau nuo melo tokių pat savo brolių energijos, buvo apleistas ir visas sų panašaus tipo jėgainių vei Tik Kanada ir Anglija, nepaisy Washingtono. Jis yra lankęsis ryškiau panaudotų žmogaus tei
simas — kokiu vardu ateities is atžvilgiu? Ar tos bacilos nepalie dėmesys buvo sutelktas į atomi kimą. 1971 m. reikėjo vienuoli damos didelio JAV spaudimo, at visose Sovietų Sąjungos kontro ses. Protestai veikia į Maskvą.
torikai pavadins mūsų amžių? tė mūsų visuomenės
Valst. depart. pasekretorius
dalies? nę energiją.
kos metų įvykdyti reaktoriaus sisakė sekti amerikiečių techno liuojamuose respublikose, jų
tarpe
ir
Lietuvoje.
Maskvoje
iš
Yra kas mano, kad šis amžius AnaiptoL Sėkla pasėta ir mūsų
Luers pareiškė, kad Wasbingto1960 m. JAV, Vakarų Vokietija, statybą, nūdien gi vidutiniškai logiją. Anksčiau panašiai pasiel
šalia kitų gražių vardų bus va eilėse, ir neblogai prigijusi Lai Anglija, Prancūzija, Italija ir So reikia daugiau kaip 12 metų.
nas planuoja rudenį pradėt stip
gė Prancūzija. Anglai išrado buvęs porą metų.
dinamas ir melo viešpatavimo ar mė, kad mūsų visuomenė nėra vietų sąjunga turėjo 22 atomi
Svečias W. H. Luers savo riai ruoštis Madrido konferendaug saugesnę reaktorių veikimo
Bet daugumoje atvejų vis di technologiją. Bet ir jos reakto kalboje pažymėjo, kad viena jai, ir bus teikiama atitinkama
melo dvasios amžiumi Dar nie akla minia, ir blogio sėkla palie nius reaktorius, kurie 1,192 megakad istorijoj melas nebuvo taip tė tik nedidelę jos dalelę. Jei me watais (milijonais vatų) padidi dėjąs visuomenės pasipriešinimas rių statyba dėl siaučiančios kri priežastis, kodėl Fordas pralai- medžiaga visuomenei. Atrodo,
įteisintas, valstybiniu mastu įsta las ir jo dešinioji ranka demago no elektros energijos kiekį. Po 10 sudarė lemiamą priežastį, — pasimėjo rinkimus, kad jis atsisakė kad po kokių metų Breženvas
. x. • . i i , ,
j - i JT • zes
susmuko.
Cia
nemaža
turėjo
tymais globojamas ir ginamas gija vistik laikosi, tai neblogos or metų 15 šalių jau turėjo 99 re
įtakos ir Siaurės jūroje suradimas j priimti Solženicyną į Baltuo- gali pasitraukti. Jo įpėdiniu mi
„,
. *. . . . .
,. '
kaip dabar. Melu pagrįsta santvar ganizacijos dėka. Būtų gera, jei aktorius, duodančius 22,766 mw. priešinimas, kyląs iš radioaktyvių didelių
nimas Kirilenko. Atrodo, kad
naftos ir natūralinių du-' sius Rūmus.
atliekų
baimes
ir
vis
didėjančio
re
ka užgriebė trečdalį žmonijos. Jis toji grupelė savo protus ir jėgas 1976 m. pradėjo veikti dar 100 re
jų šaltinių. Panašiai kaip V. Vo
Luers painformavo, kad da Maskvos politika pasiliks ta pa
skleidžiamas pačiomis moderniau naudotų prieš tuos, prieš ku aktorių ir bendras pagamintos aktorių skaičiaus. Silpnų radio kietija ir JAV, Anglija turi dide bartinė JAV vyriausybė daug ti. Yra pavojus, kad rusų nacio
siomis priemonėmis, visuomenei riuos reikia, prieš mūsų tautos energijos kiekis pakilo iki 99.000 aktyvių atliekų nuskandinimas les akmens anglių atsargas, ku galvoja apie Rytų Europą. San nalizmas gali stipriau reikštis.
opiniją formuoti ir iškreipti tie priešą. Deja žodžiai ir durklai nu mw. 1977 m. atominiai reakto negiliuose vandenyse ar jų užka rių gali užtekti 200 metu. Dėl tykiai su Vengrija vystosi tei Washingtonas palinko sudary
sos veidą įkinkytos komunikaci kreipti prieš mūsų šviesiausią, riai pradėjo veikti Austrijoje, Pie simas žemėje nėra pakankamai to Anglijos atominės atominės giamai Dabar net leidžia Aust ti specialų instututą žmogaus
jos priemonės ir mokslo išradi veikliausią elementą, organizaci tų Korėjoje, Tahvane ir Suomi saugus. Stengiamasi, kad specialis energijos vystymas žymiai sulė rijos piliečiams lankytis Vengri teisėms ginti. Buvo atkreiptas
«J
m a i Nėra reikalo minėti, kas, kur, jas, institucijas, spaudą, vienuo joje. Netrukus Pietų Afrika, Bra tai surastų visai tikrą ir saugų tėja
pasekretoriaus Luers dėmesys,
joje be vizų.
kaip. Kiekvienam galvojančiam lijas, iškilusius darbuotojus. Sa- zilija, Kuba, Meksika, Iranas ir būdą sandėliuoti atliekanoms, ku
JAV santykiai su Sov. Sąjun kad Maskva, priešingai Helsin
Visai kitokia padėtis Vakarų
rių vis didės ateityje.
aišku. Neaišku tik daug kam, vo turimom priemonėm ir meto eilė kitų šalių paseks anomis.
Teisingai sakoma, kad atomas Vokietijoje. Čia stipriai reiškiasi ga turi problemų. Siekiama su ky priimtiems ir jų pačių kons
kaip melas gali taip ilgai tverti, dais, kaip kadaise mokė Leninas,
Specialistų teigimu, niekad ato yra išimtinai amerikietiškas pa aplinkumos švarumo gynėjai. sitarimo ginklavimosi klausi titucijos dėsniams, areštuoja,
kaip jis gali būti nuolat ir nuo kartojamas ir kartojamas tas pats minė energija nebuvo taip reika darąs. JAV su užsienio mokslinin
Daugelyje vietų buldozeriai turi mais (SALT), drauge nenurims- kalina asmenis, dirbančius su
lat kartojamas, ir kokiu būdu mi melas. Lyg nebūtų ko kito rašy linga, kaip dabar. Tačiau, iš ki kų pagalba buvo pirmos paga dirbti UŽ gerai saugomų spyg
pogrindžio spauda. Be to, bu
lijonai įkinkytų vis dar traukia ti, kalbėti ar veikti Kartojama ne tos pusės, niekad atominė energi minusios atominę bombą ir ligi liuotų vielų tvorų ir barikadų. tant dėl žmogaus teisių.
vo priminti Maskvos imami plė
Artimųjų
Rytų
problema
pa
arba padeda stumti tą melo ma šimtą kartų, kaip anie mokiniai ja pasitikėjimas nebuvo taip nu šiai dienai yra atominės energi V. Vokietijoje jau veikia 6, 740
siliks ilgam, būdama priežasti- šikiški muitai už siuntinius,
šiną.
išmokyti, bet per metus kartoja smukęs kaip dabar. Nūdien be jos centras. 1974 m. jos pardavė mw pajėgumo reaktoriai. 1977 m.
ma jau tris šimtus sykių. Nega veik visos vyriausybės, masinių 70 proc visam pasaulyje esan pradėjo veikti dar du reaktoriai su mi santykių įtampos tarp JAV. Svečias iš Washingtono žadėjo į
ir SSSR. Afrikoje Amerika neiš-į tai daugiau atkreipti dėmesį,
.
Paaiškinti galima būtų ne lima nuneigti, kad neturėtų pa •protestų sutrukdytos, žymiai ap čių reaktorių. 'Beveik 80 proc 1.800 mw. bendra gamyba. 1972 laikė pozicijų.
Iš lietuvių pasitarime ir disbent tuo, kad melo organizato sisekimo. Yra jau asmenų ar jų karpė savo programas. Prie to pri atominių jėgainių vartoja ame m. Vokietijos atominė pramonė
Jau
yra
pasiekta,
kad
per
pakusijose
dalyvavo E. Šumanas,
riai puikiai pažįsta žmonių, mi junginių, kurie kaip žuvytės pri sidėjo ir ūkiniai veiksniai, nes rikietišką techniką. Bet dabar pardavė reaktorius Argentinai, skutinius metus iš SSSR išleis- V. Motušis ir kun. J. Prunskis.
nios psichologiją ir ją panaudoja lipo prie melo kabliuko ir tą patį 11975 m. pradėjusi reikštis krizė JAV atominės pramonės būklė Olandijai ir Austrijai. 1974 m. ta 34,000 žydų. Tai didelis lai-'
J. Pr.
perplovimo sumažino energijos pareikalavi pablogėja 1974 m. ji tikėjosi gau kancleris Schmidtas Maskvoje pa
savo tikslams. Jie remiasi mase, kartoja. Smegenų
kuri neturi laiko ir nenori galvo mašina vidutinių žmonių pro mą. Be to, vis didėjančios reakto ti užsakymų 40 reaktorių, bet ga sirašė sutartį įrengti reaktorių,
rių statymo išlaidos, o ypač saugu vo tik 20. 1975 m. 9 užsakymai kuris iš Kaliningrado (buv. Ka riai geriausiai ir pigiausiai gali mą vietą reaktorių statybai. Bel
tu Tokius žmones nesunkiai gali tus paveikia.
mo
priemonių našta ir statybos už- buvo atšaukti. 1976 m. tik du bu raliaučiaus) būtų tiekęs energi parūpinti kraštui reikalingos ener gijoje ruošiamasi pastatydinti 3
ma įkinkyti. Jiems valdyti ir jų
reaktorius. Norvegijoje, kur 99
Kodėl nieko nedaroma, arba vilkinimai labai sulėtino reakto vo patvirtinti. 1977 m. nebuvo ją ir Vakarų Berlynui. Tačiau gijos.
rankomis veikti veikliausia prie
Taip pat ir Švedija labai ple proc. elektros pareikalavimo pa
gauta jokių užsakymų. Per 3 pa JAV vetavo tą sutartį. Kitas, dar
monė, seniai išbandyta, yra de labai mažai daroma atsverti de rių programas. Pavyzdžiui, pa
stebėjus paprastam garo genera- staruosius metus už reaktorių aštresnis ginčas kilo dėl 1975 m. čia atominės energijos vartojimą. gamina hydrojėgainės, o dabar,
magogija. Demagogija, kaip ją ži magogijai? —dažnas klausia. At
Šiaurės jūroje suradus gausius
sakyti
galima
taip:
su
demagogi
Vokietijos pasirašytos sutarties su Čia kiekvienas žmogus to; ener
nome, yra tikslo siekiant nesis
naftos
šaltinius, apie reaktorių
gijos
suvartoja
6,5
karto
daugiau
Brazilija jai parduoti 8 reaktorius
kaitymas su priemonėm, tikrovės ja paprastai nei galima, nei rei
statybą
nė negalvojama. Sovie
nei Prancūzijoje. Nuo 1972 m. ji
iScraipymams taip, kad būtų pa kia argumentais operuoti Argu ros ir turizmo valdyboms pasi pasaulio ir Trinidado bei Toba ir urano sustiprinimo bei jo per pastatydino 6 reaktorius, bendro tai visoms komunistinėms šalims
našu į tiesą nors tai būtų melas. mentai faktai logika jiems nieko rinkimui. Jie išrinko skulpto go valdybos ir visuomenės ats dirbimo įmonę. Dėl šios sutarties 3,762 mw pajėgumo. Kiti 6 dar te pristatė reaktorių ir juos aprūpi
atidengs prez. Carteris susipyko su kanc
Tai, kas skelbiama, reikia pri nereiškia. Jie operuoja ne fak riaus Jono Mmtiko projektą. tovams. Paminklą
tais,
bet
taiko
į
žmogaus
jausmus.
Jo simboliškai abstraktus pa pats Trinidado ir Tobago mi leriu Schmkvtu ir Brazilijos prez. bestatomi. Jiems pradėjus veikti, na urano medžiaga. Kadangi uraG i dengti kilniais šūkiais, klausyto
Švedija gamins 10.000 mw. Visi i nu aprūpinimas yra didvalstybių
jui ar skaitytojui neleisti galvoti Jei su jais operuosi, jie užsikimš minklas rodo, kad kuržemiečių nistrų prezidentas dr. Erikas Geiseliu.
reaktoriai pateiks Švedijai 30 proc, monopolis, Prancūzija, susitarusi
Reikia iškreipti priešininko inten ausis ir užsimerks. Ginčytis, įro ir dabartinių gyventojų idealai Viijemsas. Ceremonija bus fil
Vokietijos atominės pramo visos krašte suvartojamos elekt su Belgija, Olandija ir Ispanija,
cijas, pasigauti pašalinę mintį, dinėti, taisyti klaidas galima tik sutampa. 1976 m. spalio mėn, muojama Vakarų Indijos ir gal
nės
nepaprasta raida ir įžūlus jos ros. Japonija projektavo karmet pastatydino savo pačios izotopų
su
kitaip,
kad
ir
klaidingai,
galvo
28 d. Trinidado ir Tobago mi būt, švedų bei vokiečių televi
nežymią silpnybę (o kas yra lais
dirbinių
piršimas ir pastaruoju pasigaminti 35.000 mw atominės atskyrimo įmonę, o dabar pla**
jančiu,
su
įsitikinusiu
savo
teisy
nistrų kabinetas atskiru nuta zijos ir transliuojama per ra
vas ir be silpnybių?), paskui tą
metu
susidūrė
su nemažiau įžū energijos, bet dabar galvoja apsi-1 nuoja statyti kitą. Daugelis valskartoti ir kartoti be sustojimo, be oponentu. Demagogija yra vi rimu paskyrė paminklo staty diją.
liu vietos gyventojų pasipriešini tenkinti 25,000 mw. Ispanija pla-1 tybių turi surištas rankas kietoPer šį Tobago paminklo ati mu. To nepaisant, vyriausybė pa nuoja apie 1980 m. pastatydinti mis su JAV pasirašytomis sutarti"iš adatos priskaldyti vežimą'', sai kitoj plotmėj. Jis juk ir pats bai vietą. Sena Jokūbo terito
netiki tuo, ką sako, bet sako, kad rija strategiškai ir sceniškai darymą Įvyks ir tS-as latvių
kaip sako mūsų priežodis.
siryžusi savo atominės programos 12 reaktorių. Italija apie 1985 m. mis.
jam reikia sakyti K Sovietijos at
Demagogija plačiai vartojama vykę visi tvirtina, kad ir didžiausi yra ant aukštos uolos ir pla sąskrydis, kuriame dalyvaus nelėtinti. Ne tik vyriausybė, bet ruošiasi turėti 20 reaktorių, bet
politiniuose laukuose, bet labiau bolševizmo skleidėjai netiki pačiu čioje apylinkėje gerai užmato latvių kultūros ir meno dar ir didesnė pusė gyventojų yra įsi vėliau apsisprendė turėti 12. ŠveiDėl šių priežasčių dabartinis
ma.
Daugis
tautiečių
paaukojo
buotojai
iš
viso
pasaulio.
Kiti
siai ją "ištobulino" ir pritaikė bolševizmu, bet būdami užsuktos
tikinę, kad tik atominiai reakto- carija turi sunkumų rasti tinka- atominės energijos plitimo sulėtė
mūsų laikams neprilygstamieji mašinos dalimi, negali kitaip paminklo statybai lėšų. Ypač atvažiuos pasidžiaugti ir ap
jimas yra suprantamas. Tačiau
penki iš JAV, Kanados ir Ve žiūrėti tą tropikų rojaus Tobago
meistrai bolševikai Leninas savo elgtis ir kalbėti
abejotina, ar kas gali sutrukdyti
necuelos, kurie nori pasilikti gamtos grož{ ir istorinę latvių
atominės energijos raidą ateityje.
karjeros viršūnę tik tokiu būdu
anonimai.
Paminklas
žada
būti
vietovę.
Daugumos valstybių ryžtas ener
tr pasiekė, o patyrimus ir prakti
baigtas
statyti
iki
vasario
vi
gijos srityje būti nepriklausomom,
ką perdavė ir savo mokiniams. Jo
Tenka
pridėti,
kad
Trinida
Kyla klausimas, kodėl taip yra
pagerėjus sąlygoms, vėl paskatins
mokinių mokiniai aiškina, ko laisvoj mūsų visuomenėj, ir ko durio ir jis bus pats didžiausias das ir Tobago yra vienintelė
latvių
pamrnirigg
Vakarų
pa
atomines
lenktynes. Vis brangs
kiu būdu sekasi užvaldyti masių siekiama, kokius uždavinius jie
valstybė pasaulyje, kurios vie
saulyje.
tanti nafta neturtingas valstybes
protus: "Pradėk sakyti, kad čia vykdo. Atsakyti nelengva, nes vie
nas pakrančių apsaugos laivyno
vers jieškoti išeities, statant ato
ne balta, bet juoda. Pirmą, antrą, na, kad neviskas aišku, antra—ir
Paminklo atidarymas įvyks laivas yra pavadintas latvių
penktą, gal dešimtą kartą tavimi nepatogu sakyti. Mūsų atveju be birželio mėn. 25 dieną, daly- geograSjos vardu — "Couriand Izraelis, remiamas JAV-bių pramonininkų, sukūrė savo šalyje karinę minius reaktorius, kurie teikia pi
giausią energiją.
nepatikės, net pasijuoks iš tavęs. lieka tik nekreipti dėmesio, dirbti vaujant daugeliui latvių iš viso į Bay",
A. T. pramonę, čia matome jų pagamintą raketą "Shafrir"
Nepasiduok, vėliau nustos juok ir toliau ramų pozityvų darbą,
tis, o kai dvidešimt, trisdešimt ar ignoruoti tą riksmą. Čia labai
Almis sukando dantis ir grubiai patraukė gumu
naktį ir, šiaip taip, įkypai įsivogdavo į miegamą ir
daugiau kartų tvirtinsi, jau pra tinka ir lietuvių pasakėčia apie
lėlį,
kurį Austė vadino Lėlyte. Jis dabar buvo baisiai
pertvarinį taką bei vonios kambarį; tai padėjo bet ka
dės manyti, kad gal iš tikro yra keleivius, kai jie "sutemus per
piktas. Piktas ant šio padarėlio, skuduruose besiplė
da tvarkytis apie neramų kūdikį.
taip, kaip tu sakai Jefbūsi stiprus kaimą keliavo". Juos įvertins isto
Miegamo šone drabužių spintos durys buvo pra šančio, ant sesers, ant jos valkatos vyro, ant "comir dar toliau kartosi, kartosi ne tu rija ir pavadins tikruoju vardu, o
viros, iš kur kyšojo Austės suknelės skvernas ir iš mon law" moterysčių, ant skyrybų, ant šio krašto lais
vienas, ir jie tą patį šauks su tavi istorija yra kantri, nemeluojanti
aukštai nukarusi viena kojinė. Toji spinta prisigrūdo vių ir palaidumų, ant komunistų, kurie ištrėškė jį iš
m i Tu laimėjai Gal ne visų ir neteisingiesiems baisi
ir
apsivertė, jo seseriai čia atsikėlus. Almis dėvėjo vis gimto krašto ir normalaus gyvenimo, — ant viso pa
protus, bet buvo verta ir dėl jų
tą pačią darbinę eilutę, kad nereiktų į spintą nei žvilg saulio.
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terti; nors ten jis ir neturėjo kažinko: vos porą kel
Sučiupęs pakratė vaiką, ir šis aptilo, tartum nu
6
nių
ir
visada
bei
visur
pritaikomą
tamsų
švarką,
—
jo
stebęs dėdės staigumu.
Spaudoj ii tryvenime
Melsvai dažytos durys — siauros, su geltona ran ypatingiems išėjimams papuošalą. Blogiausia buvo su
•*-..
Stypčiodamas Almis grįžo į virtuvę, sustabdyti
kenėle. Lubos ir sienos seniai nuteptos ta komercine marškiniais: suspausti perkrautoj spintoj taip susi baisiai šnypščiančio virdulio. Momentą vėl užmiršo
barta spalva, kuri nuo dulkių ir dūmų pamažu virsta glamžydavo, kad jis, neturėdamas laidyklės, o taupy plačias gyvenimo neteisybes, nes viduriai smilkte smil
PAMINKLAS T O B A G O SALOJE
pilkai melsva. Palubėje pigiausia lempa, plastikinių damas ir nenešdamas dažnai į valyklą, gėdijosi užsi ko, ir burna pildėsi seilėmis.
juostelių langų užuolaidos, tirštai nusėstos dulkių, pil dėti Ilgai glostydavo ir tampydavo, prieš užsidėda1974 m. nedidelė JAV, Kana kimo lygybę praeityje.
Jis prasiplovė vartotą puodelį, prisipylė garuojan
Paminklo Idėja kilo tuo lai kai nutrintomis atramomis ir sėdynėmis sofa, dvi ka- mas, o paskui mėgino paslėpti platesniu kaklaraiščiu, čios arbatos; greitomis susimetė storą sumuštinį —
dos ir Venecuelos latvių grupė
sąskrydžio Tobago saloje metu ko, kada Trinidado ir Tobago dais buvusios žalsvos kėdės. Iš priekinio kambario de švarku ar net dažnokai, reikia ar nereikia, nešiojamu rupios duonos, vakarykščio kepsnio liekanų, saločio
"Blue" krautuvėj (su lapą, užtepė rūgščios grietinės, dar užvožė svogūno
iškėlė sumanymą senųjų kurže valdžios atstovai prisegė dide šinėje matoma virtuvėlė, atitverta tik puse sienos. Ten i lietpalčiu, kurį buvo neseniai
—
virimui
skrynelė
ir
šalta
dėžė
valgomiems
daik
nuolaida)
įsigijęs.
lę
paminklinę
lentą
svarbiau
miečių naujasėdijų centre, ka
griežinėlį... Dideliais kąsniais apžiodamas, palikęs ar
daise buvusioje Jokūbo forto te siame kuržemiečių apsigyvenimo tams sudėti. Po vandens kranu suverstos poros dienų
Jo viduriai nustojo gurgę, bet staiga jis pasijuto batą ataušti, Atlmis atsargiai žengė į miegamąjį...
Panašios paminklinės nešvarios lėkštės, spintelėj barstėsi cukrus, kruopos,
ritorijoje, prie Kuržemės upės centre.
Mergytė lengvai šnarpštė. Jis tik norėjo patikrinti, ar
miltai ir druska. Apačioj nuolat dvokė ilgai neišneša- labai alkanas. Vertėsi ant šono. Sumanė keltis ir išsi
lentos
yra
kitose
kuržemiečių
intako i Didžiąją Kuržemės
virti arbatos, pasiieškoti ko valgomo. Verčiantis lova gniužulėlis nenuslinko prie lovos krašto, nes jokių
prie mas maisto likučių nyūfom.
įlanką, pastatyti paminklą se buvusiose gyvenvietėse
taip brakštelėjo, kad mergytė nubudo ir pradėjo ne minkštų kilimų žemai nebuvo...
nųjų kuržemiečių naujakurių Mažosios Kuržemės {lankos,
'Visa tai kiaurai matė Almis, gulėdamas ant su rimti.
Pro pertrūkusią užuolaidą įsivogusi žibinto švie
atminčiai. Tobago yra vienin Kuršių {lankos ir kitur. Vy jauktos lovos, kuri beveik niekad nebebuvo pakloja
Galais pirštų Almis išslinko iš miegamojo ir, juo sa dar labiau nuskurdino Almio Dangeruočio butą. Jo
telė vieta Vakarų pasaulyje, riausybė ir vietos kultūros dar ma, nuo Austės čia atsiradimo prieš keliolika savaičių. kingai kojas statydamas, nukinkliavo į virtuvę. Užsu
kuri turėjo kone visą šimtmetį buotojai šią idėją sutiko palan Jis gulėjo dabar nejudėdamas, beveik vengdamas gi ko po arbatos puodu ugnį, atsidarė maisto dėžę, bet seimininkas didžiavosi apšviesta gatvele! Nors pra
džioje, privalėdamas užsimokėti miestui savo dali už
tamprius ryšius su Latvija ir kiai.
liau ir alsuoti, kad nepabustų lovos kampe kiurksąs tuo laiku mergytė jau pilnu savo balseliu viauksėjo,
tą prabangą, raukėsi ir skundėsi, bet vėliau, kiekvieną
kuri dabar yra maždaug geo
ALAs
protektorate {vyko mažas gniužulėlis... Austė — to gniužulėlio motina, net prikimdama; — tas drauge garsus, ir taip gąsdi naują gyventoją įkalbinėdamas ir pastoviesiems — sa
grafiniame centre tarp pasauly konkursas paminklo metmenrui, jis — dėdė. Lėlytė. Motina noriai, beveik linksmai, su nančiai duslus kūdikio verksmas Almį baisiai graudi
vo butų privalumus primindamas, — vis šviesą! Ma
je išsklaidytų latvių gyvenvie kur dalyvavo žymūs latvių ta 'Tėlyte" žaidė, kol nuobodis ir nerimas vėl ją pa no ir baimino.
tai, kaip patogu? Joks plikis prie durų neužpuls. Joks
čių. Vietiniai gyventojai gerai skulptoriai su iškilniais projek traukdavo eiti, susitikti žmones, kalbėtis, kaip ji sakė,
Vienas iš to namo gyventojų jau skundė jį šeimi nedorėlis, iš mašinos išlipant, per galvą nesuduos!
pažįsta savo žemės istoriją ir tais. Jury komisija nusiuntė sekti įdomaus pasaulio įdomų gyvenimą..
ninkui. Jeigu dažniau tokie viauksėjimai, išmes juos į Šviesu, nors skaityk
yra latviams draugiškai nusitei keletą projektų Trinidadan ir
Šone lovos lempa buvo užgesinta, spngaėjo tik gatvę! čia treti metai, butas nebrangus, arti darbo
kę, a i t y d i n i •**© Ir latvį* B- Tobage valdytu makalo, kuM- virtuvėje kybąa menkas žibrntėJia, kuris degdavo per vietes, smristolriniea i viea* pmm patogus,..
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GUIDE

"Pilnutinis. žmogaus išlaisvi .
nimas yra s v a r b i a u s i uždavi
nys, karto siekia kataliku Baž
YB
KHUP WAVTEB —
REAL
I f l I A f l
HLSCELLANBOU6
nyčios nariai, tiek kunigai ir
vienuoliai, tiek ir pasauliečiai ti
iinilllllHIIHiHIlHIHIIIHIIinilHMlIHIUUa Betuxe 2-fktt. 64th and Austin. Reikalinga patyrusi
Pasaulis teroristus smerkia, bet lietuviai
kintieji, veikdami politinėje plot
M. A. Š I M K U S
Mid 90'a. Gali afler 4 p.m.
mėje", — pažymi tėvų jėzuitų
P A D A V Ė J A
NOTARY P C B U C
juos garbina
5 8 6 - 6 4 1 6
Romoje leidžiamas mėnesinis
Healthy Food Restaurant
OICOSfB TAX' f E R V H S
žurnalas "La Civilta Catholica" 4250 8a. Maplcuuod, tei. 204-746* In sjood eoadftkm — 1XA story 93Š36 South Ralsted Street
room briek bur*gak>w. Living rm.,
Po buvusio ilgamečio Italijos prieš 49 metus (1929. V. 6) Kauįžanginiame straipsnyje
apie
Taip pat daromi V K R T l l f AJ.
Telef. 326-2724
dinitig
rm., den, 4 to 6 bedrooms.
GIMINIŲ
Iškvietimai.
pUdoml
premjero Aldo Moro nužudymo ne įvykęs teroro aktas prieš ano.
krikščionių misiją šiuolaikinia
PILTETTBfca PRAŠYMAI tr
2 car gar. Liow 40's. Vic. 67th and
viso pasaulio, ypač Europos spau- meto ministerį pirmininką prof.'
kitokia hMMtfral.
me pasaulyje. — "Krikščionių
VFANTGD VYBAI
Kedzie. Call 737-8906
<HHIHIHIIIUIIHIHmiWUUilliUiUIUIHIWt
da labai daug rašo apie išaugu- A. Voldemarą,
i m i - *-'
-m veikla politinėje srityje yra pa
——
21
buto
n&r.
Nuo
sį, išbujojusį terorizmą kuris da- T i e ^
grįsta
tvirtu
įsitikinimu,",
—
n e f e u v o fr d a W n ė r a
mininkai patys ftildo Daugiau kaip
bar sapnai smuc.a Italėje Va- ^ Voldemaro politinės linijos
pažymi žurnalas, — "jog netei
$36.000 metinių pajamų. Kaine 5 me
karuVį.et.joje, JAV-bese J a p o - ^ ^
^ ^
singumas, skurdas, vergija pa 6o*iYoto» tr Paprastos Radijai tų pajamos.
kaį
įr
yi _
W e are rapildy espanding elecxStarto Ir Oro Vėsintuvai
nijoie. P.etų Ameruoje ir k i t u o - , ^ a n Q m e t Q U e t u v a < s m e r k ė fr
itinufmliiici' eurre»Uy offersaulyje gali ir turi būti pašali
Marumas Parke: Didelis mflr- 6 routes
in»f a-a ex<*Uent opponantt?
for a
se kraštuose. Nurodoma kad , d a b a r s m e r k k t r J j ų t e n ) r i s t ų į y y k
nami. Kaip tik šis įsitikinimas
kamb bungak>w Gaza šildomas. creative. lnnovatlTe tool ĮįĮjBJBr.
Kazimieras Sarpalis (k.) kalba
M I G L I N A S TV
The appltcajrt we select wttl bave
Įrengtas skiepas. 30 p. sklypas. $37,900.
žmonijos istorijoje tokių šiurpių dytą žiaurų teroro aktą — aten jauniems ir seniems apie lietuviš skatina kiekvieną katalikų Baž
esperieace wMch includes design of
2346
W
69th
St..
tol
770-1480
el«ctrom«chaaical aseembly stnd autonyčios narį ryžtingai kovotį už
dienų kažin kada ar buvo
Tarime ptrlcejų — trūksta
tatą, kai jo metu buvo nužudy-| kus pinigus Baltimorėje
raatie process Muipment Eacperieitce
23
metai
kai
be
pertraukęs
teisingumą ir pilnutini žmo
aa a tool and dle maker preferred.
. Pats." žodis
.. (terror)
\
, - -yra
. lotyniš
• . i tas ministerį pirmininką Ivdėjęs
jame lietuviams ir jų draugams,
produet or process equipme-nt design
uiiiiinHinHiiiimiiiiNiiiiuiiiuMiniiiiiii
gaus
išlaisvinimą
nuo
visokių
kas .r lietuvių k a f t j e rih kari«n*» P t e s ( U ^ **•
experien.ee a defiaite ptus.
negerovių.
Evangelizacija
ir
baime, baisenybę, siaubą. Teroriz- k ; a i s u ž e j s t a s k J t o n a s
^
Š
I
M
A
I
T
I
S
R
E
A
L
T
Y
D. POŠKA APIE SAULE
OnaHfied iadividual can erpect aa
žmonijos pažanga yra du vienas
enceUem salary ptas a frteee OCMLmu suprantame smurto, prievar- Vir bickas i r d a
ra asmenų.
Insurance — Income Taz
Iš kasdieninio patyrimo ma j nuo kito neatskiriami dalykai,
tos, o taip pat nzmio sunaikini-!
2951 W. 63rd St. 436-7878 Sead resume, indudiag ealary aietome,
k a d geradarė saulė visus
mo bei žudymo vartojimą prieš
Visos Lietuvos politinės sro
tory or call:
perkraustymas
__,
rašo jėzuitu žurnalas. Skelbda- Apdraustas
asmenis, jų grupes. Į teroro sąvo vės, bolševikus išskyrus, šį tero gamtos vaisius gaivina, šūdo i r '
„ . ._ 7?
a
Įvairių atstumų
Director oi Persomiel
fe
bet jei• nebūtų lietaus -ma Kristaus Evangeliją zmoką taip pat įeina gąsdinimas pa ro aktą pasmerkė. Tada didžiau užlaiko,
nijai, katalikų Bažnyčia drau
TeJ. 876-1882 arba 376-5996
vartoti smurtą ar tam tikras re sios žmonių minios įvairiose Lie-1 ir iš j o rasos, tai saulės kaitra ge kovoja už kiekvieno žmogaus
3 54-f 0 40
viską
išdžiovintų
ir
vėjai
dulkė
presijas, pagrobimai asmenų, pa tuvos vietovėse išreiškė protestą.:
teises ir laisves, už jo asmens itiiiniiiiiiiittniiiiitniiiffiiimiiiintiiiiitii
siūlymai tuos išpirkti už tam tik Pranas Gudynas virto tautos did-1 mis išnešiotų. Todėl egiptiečiai, orumo apsaugojimą.
iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutiniiiiuiiiiin
Didelis Ir patogus namas Mar-į
P 4 C R A G E E I P R E S 8 AGENCY
rą pinigų sumą ar paleidimą į vyriu. Tokiu fis ir šiandieną mū- j kurių šalyje lietus nelyja, lai
quette
Parke gabiam ir tvarkingam
MARUA
NOKEDUEMi
kė
dievu
NQo
upę,
kuri
jų
žemę
laisvę suimtų smurtininkų. T e  sų laikomas.
MiiiiifiiitMiiiiiiiimmiiiiiMiiiimiiiiitiii
žmogui. Pigus. $16300.
aptvinsta ir drėkina, jai dieviš
roro bei smurto aktais laikomi da
5S1 Hiligrove
SIUNTINIAI i UETUVĄ
Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli
Iš trijų minėtų teroristų tikį ką garbę teikė. Lietuviams ir
bar atsiradę lėktuvų grobimai,
prekes. Maistas i š E u r o p o s snnrteTftĮ. nuo ChicagCo. prie ežero didelis na
La Orange. IU. 60525
I MOS w. ea s c , cfeicaga. m. tosa*. mas ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie
įkaitų ėmimas, atskirų piliečių vienas mažiau už kitus kaltas pa- į žemaičiams, taip pat prūsams ir
TEI—
W
A
5.2787
2MONĖS
—
LAIKAI
—
DARBAI
statu,
švarus
oras,
aplinka
Ir
namas
teko
į
Lietuvos
saugumo
rankas
ir
I
bei jų grupių "internavimas",
kuršiams, prie Baltijos jūros gy
£qual opportonlty employsr. m . /
IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIUUIIIIUIIUIII tinka pastoviam gyvenimui. $45,080.
(1911 - 1927 - 1977)
mokinių bei vaikų
grobimas, buvo teismo sprendimu sušaudy venantiems, nereikalingas Nilas,
Modernus 15 metą muro namas.
laikymas izolruotoje būklėje. Žo tas. Dviem kitiem teroristam pa nes jie ligi valios gauna lietaus. Redagavo STASYS BARZDUKAS
VYRAI IR MOTERYS
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
Bleido ATEITIS Ateitininkų Šal
džiu, sąvoka plati ir vis dar pla vyko rasti prieglaudą tuometinio
sui patalpos. Daug priedų. Vieta MarD. Poška
pos Fondo lėšomis 1977 m. 216 ŠERĖNAS perkrausto baldus ir eraette Pke. Aukšta kokybe. Žemai
didžiausio Lietuvos priešo —
tėja.
Opesings now in —
pusL
Lenkijos žemėje. Abudu teroristu
kitus daiktus. Ir i š toli miesto lei kaina.
Senesniais laikais teroro aktus
— Pasaulis neužmoka žmo Kaina su persiuntimu $2.30. Už dimai ir pilna apdrauda.
4 viešėtų mana ir garažas. MarVakaruose globojo komunistai ir
vykdydavo dažniausia plėšikai.
quette
Parke. Naujas gazu šildymas.
gui
už
tai,
ką
jis
žino;
užmo
sakymus
siųsti:
1936 — 1939 m. jie narsiai kovo
TEL. — WA 5-8063
Našle
atiduoda
už $38,800.
Mūsų laikais teroro aktus vykdė
jo Ispanijos pilietiniame kare, ko ka už tai, ką jis daro su savo
DRAUGAS,
4345
W.
63rd
S
t
5
kamb.
labai
modernus maro na
jau ir totalitariniai valdžios reži
munistų pusėje, žudydami nekal žinojimu.
mas ant plataus sklypo, tinkamas i
Cbicago,
m.
60629
mai, pirmoje eilėje komunistai,
M. Forman
seimai žavingai gyventi. Arti 73 ir |
tus dešiniuosius ispanus, dvasi
Įvairiu prekhj p a a t r t e H i i w
IIIIIItlIlimillllUIIIIIIIHIIIIIlH
IHIUIIII
nors oficialiai jie tai neigia. Te
Kedzie$38,000.
ninkus, vienuolius, moteris, vai
gtal S mūso sandelio.
roru buvo stengiamasi sunai
Gražus
platus sklypas h- garažas
CR.4WTOED TERRACZ
OOSMOS PABCKLS HAFKE88
kus — toliau tęsdami savo kru
Marquette Parke. Vertingas pirkėjuikinti savo politinius priešus.
• '
NURSING CENTER
vinus teroro aktus.
SIUNTINIAI { LIETUVA
Teroro aktais pasižymėjo ir vo
SS33S. Halsted St.. Cfclcago, m . ao«OS
9125 So. Crawford Avenoe
kiški naciai, o pastaruoju metu —
8501 W. «atb St., Obteago, BB. 9
Kai Sovietai okupavo Lietuvą,
Tdtef.: M*-2T»7 — 254-4*30
Ever^reea Pk^ VL TA S9S-S080
palestiniečiai ir jų mirtini prie vienas iš dviejų teroristų grįžo į
2625 West 7lst Sinti
šai žydai. Prisiminkime tik nese Lietuvą. Ten buvo bolševikų
NEEDED FO« ST3ACEII
ną akciją Libane, kur žydai, ker gausiai atlygintas, pakeltas profe
Tol. 737-7260 ar 737-8534]
SEASON
šydami palestiniečiams, nužudė sorium, padarytas katedros vedė
jaučiame.
apie 700 — 900 žmonių ir apie ju. Abiem teroristam bolševikų
SIUNTINIAI { LIETUVA
Cooks and Assistant
150 — 200.000 ramių vietiniu RY- Į va ldžia pastatė paminklus ir juos
MASQtTETSE
P
ARK
Ir kitus kraites
Chicagos Anglijos Britanijos
Cooks
ventojų privertė apleisti savo so- j g e r b i a ] y g i a i ^aip "keturis ko2-\ų botą po S nfeg. a b h a 11 į
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava
Lietuviu Klubo Valdyba ir Nariai
į metą senumo. Atskirt* Sttdymo sls- 2 Meals per day at CAMP SOKOL.
dybas. Beje, nereikia pamiršti, munarus" — savo "didvyrius
CMcago. DU. 60832, telef. 927-5980 į temos. Garažas. Arti 73 is Rodrw«lL Right on lake. New Buffalo, SCkad šį terorą žydai atvežė, Ame
O trečias teroristas neaiškiomis
PPM0O
cMgan. Room-Board-Salary.
rikos gamybos tankais važiuoda
aplinkybėmis atsirado Meksikoje;
BUTŲ NUOHAVnfAS
mi.
]une 17th to Septembęr 5th
Namq pirtdmas — Pardavlmoa
iš čia pateko i JAV-bes. Žinoma,
Vakarų Europos spauda jieško
To Aaply, CaH —
Valdymas
šis kraštas didelis, turtingas ir
priežasčių, kodėl.šiaip jau taikių,
Draodanai
—
laoome
Tar
KILIMUS
IR
BALOMS
vaišingas. Mums nebūtų gaila
Mylimai motinai
i. f. Corvenka
9644229
Notarhvtas — Verttmal
ramių ir drausmingų šalių gy
P i n a m e Ir vslTr<i>Mi
jo valgomos amerikoniškos duo
vtaq rftftv «rlwfia.
ventojų dalis pasinešė į teroro
nos, jeigu teroristas kur nors ra
r^actory
J.
BUBNYS
— «Bl. RE 7-6108
veiksmus. Prieinama išvados, kad
miai tūnotų. . . . .
*ikiai GRAŽINAI, ženfai JONUI TALANDŽIUI, sei
J.
BACEVIČIUS
teroro reiškinius pagimdė poka
uiiiinuHnniinttnHntfnHMtiitimtinm 0456 So. Kedzie Ave. — T78-22SS
.
rio meto gyvenimo ir auklėjimo Deja, taip nėra. Tūnojo jis, tiesa,
mai, giminėms ir artimiesiems reiškiame giliausią
— N I T E S —
10%
—
20<£
—
30«5fc
piCfeMi
i
n
h
M
t
*
sąlygos.
' "' ilgokai, bet pamatęs, kad nedaug
užuojautą ir kartu liūdimo.
až apdrauda a n o nįj»t>» Ir • n t a m o Full or Part Time
MHo p u m a a
kas
jo
praeitį
žino
ir
ja
domisi,
II pasaulinį Varą laimėjusi
Juozas ir Felicia Jasinevičiai k Šeima
FRANK
ZAP0LIS
^ataefįed with your lot? Call
Amerika pasistengė "suliberalinti" paėmęs į savo rankas vieną lie
Į S I G Y K I T E DABA B
Clevebnd.
Ohio
SSOSH Wes» 93*h S » H l
tuvišką
laikraštį,
savo
terorą
at
ir perauklėti karą pralaimėjusias
nove
and leam about ottr naodChJcago, nilnote
naujino
—
fizinį
pakeitė
dvasi
šalis, pirmoje eilėje Vokietiją ir
era plant and eąuipmeot —
TeleC. QA 4 - M M
nrniMiunuuiimi
Japoniją. Rytinė Vokietijos dalis niu teroru. Susirado sau talkininbenefite and pay program that
imniiiiiiiinmiiiwiiimiiiiH»fw«mww
wvu pavesta
ya„K~><.arusų
.^v,
buvo
ir - lenkų ,ko_ ,kų. Tiesa, nedaug, bet vis dėlto
we ars oJS<sivtg.
rrrunistams "perauklėti", o liku-įtiek, kad tokio skaičiaus užtenka
iiiiiiiiiiiiiiinniiifiiiHifiiiiminiturniiin
CaD DebOle 350-4710
šioje Vakarinėje Vokietijos dalyje į griovimo darbams. Horrible dicSTATOME
ffAOJOS
HAM0S
IPM— WAE.\>H
buvo pravesta plati liberalizacijos tu — jų tarpe yra net buvusių
Atliekame
jo« vyrą VUALĮ, tėvus PETR$ ir AKVILIJlį MA
200 E. Daniels Boad
programa, ypatingai pasireiškusi j prof. Voldemaro vienminčių ir
senę IHUIIŲ pataisymus.
(OEf 1^90. Rt. 53)
visų tipų mokyklose, organizaci- net jo giminių, vienas aktyvus
UTUS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
PETRAUSKAS
Palatine, Utinois
jose, visuomeminiame gyvenime, dvasininkas, buvusių karinių orOONSTRTJCHON COMPAXY
net kariuomenėje. Panašiai buvo ganizacijų žmonių
A a JB«aaa Opportuatty b,sipU>rar M/T
TeL — S47 7564
Brighton Parko Lietuviu Haitis Savininku
atlikta ir Japonijoje. Vokietis ir
Atentatininkas
— teroristas
Sirambint po 6 v»L vakaro
Draugijos Valydba Ir Kariai
niifiiniMiiiHnimnninimfifiiHtimiinn
japonas greitai užsikrėtė ameri taip toli nuėjo, kad ėmė v.ešai,
P A R D A V I M U I
kiečių pavyzdžiu, pirmoje eilėje drąsiai ir niekieno nevaržomas
IIHIIHMIlIiltlHiHHIHIIIHir
pasisavino iš jų ne tai, kas gera, šmeižti lietuvių visuomenes va
D O ME S IO
bet kas bloga. Pradingo greitai dovus, kultūrininkus, dvasinin
- -y,
tradicinė vokiečių, japonų draus-j kus, vienuolijas, fondus, jaunimo
d^'ri'-nVKciinnMa
aV
A
mė, imta neklausyti vyresniųjų, organizacijas ir kitus iškilesnius
S0PHIE
B AR9VS
Tnriaic 4 motorus, labai gera
me
stovyje, kurios galite įsigyti
vadovų, mokytojų. Gerokai nu asmenis, ypač tuos, kurie rūpina
BADfO ftEOfOS VALANDOS
labai
prieinama kaina. Firmų var
si
lietuvybės
išlaikymu.
Vykdo
kentėjo auklėjimo reikalai mokyk
VBMM avogiaaaod H W0PA
dai
ir
specifikacijos yra sekančos:
lose ir visur kitur. Kraštutiniam mas jau veikiančių organizacijų
LietaYnj kalba: kasdien ttao pir
1. #eattaghonse taotor, 3 paase.
elementui buvo sudarytos geros bei partijų skaldymo darbas,
madienio iki penktadienio 3:00 —
dukroms AUŠRELEI ir DAINAI bei visiems artimie
1
5 E P . , 9b cyrtes, 2»-240 V. —
2:30
vaL
popiet.
—
Šeštadieni
ir
"reorganizuojama"
L
i
e
t
Ben
sąlygos veikti, nes nebebuvo prie
flMO
aekmad
ano
8:30
Ud
9:30
9.
ryto.
siems
gilią
užuojautą
reiškia
ir
kartu
liūdi
monių (pirmoje eilėje įstatymų) druomenė.
Telef.: 434-2413
•
2. BknMe Motor, 1
blogo elemento sudrausminimui.
1490 A. M.
Italija ir visas kultūringas pa
Dienražčio "Draugo" admi- 00 eyetes, 291 V. .
. Sf&OO
Mara Ir Vytautas Vygantai
Plaunama tai, kas buvo pasėta
TUO S. MAPLEWOOD AVE.
11P<
nistradjoje galima pafarinkti {prieš 30 merų — dabar gaunami saulis pasmerkė Moro žudikus
rracAGO. i u » oos»
- SIMO
—
teroristus.
O
mes,
lietuviai,
vairių
liaudies
meno
darbų:
m
e
"pribrendę" vaisiai.
ką su savaisiais teroristais daro
džio, keramikos, drobės, taip 4, aLovh Afc fmfcaWH*5ai MsMf* 3
Lietuviai rami tauta ir jos isto
me? Kai kurie iš mūsų minėtą
B aLPn 0> eyeta, 280-240 V.
pat gražiai papuoštų lėlių.
rijoje teroro veiksmai kaip ir neži
$2M0
teroristą tiesiog garbina, jam len
VIZITINIŲ KORTELIŲ
nomi. Daug daugiau mūsų kai
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Valdis Real Estate

A. t A. URŠULEI STANCIKIENEI mirus,

VA
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ŽMOGAUS LAIKYSENA IR JO NUOTAIKA

Trečiam pratimui sporto •'įran
kis" yra kiekvienuose namuose.
i
Reikia atsistoti prie sieaos ir pri
Tur'oūt visiems gerai žinoma, nai išugdyti rekomenduojama daug sispausti prie jos. Idealu, kad tarp
kad iš žmogaus 'aiky^encs galima įvairia prati-.nų ir kitokių prierr.o,., . .
• ,,u
«, reikalauja
Lsi i~ • s.enos „ir, ^juosmens
liktų
tarpas
spręsti apie jo nuotaiką bei savi inu,
nesą. dauguma jų
„
,
,
£*. f ^ L ne
iMA
;
;
didesnis
kaip
3-4
cm.
Taip
prisiplo
jautą. Juk neveltui sakoma, kad specialių prieta.su ir įrengimų. Ta
jus
prie
sienos
reikia
pastovėti
ke
kai žmogų slegia nelaimės, jis čiau neseniai JAV išleista knyga:
vaikšto nusiminės šiek tiek sulin- "Vyro sveikata po trisdešimties". letą minučių. Tas pratimas taip
kęs. o nuotaikai paegrėjus atsitie- Į šioje knygoje siūlomi trys papras- "išmoko" ištiesti stuburą, jog, at
nuo sienos, kurį laiką
i sia, kai praeina koks slogutis, gir-1 ti pratimai, kurie per laikyseną sitraukęs
?
žmogus
jaučia
lyg užaugusią kup
di, akmuo nuo krūtinės nusirito. žmogui gal.ma taisyti nustaiką.
rą
ir
stengias:
atsitiesti
kad ją nu
Bet yra ir grįžtamasis ryšys, pa
simetus.
Sakoma,
kad
toks
laikyPavyzdžiui,
įsivaizduo.ina,
kad
sak tyrinėtojų — laikysena veikia
tiesiai
nuo
žmogaus
krūtinės
vidųsenos
kontroliavimas
ir
taisymo
nusiteikimą. Taigi žmogus yra tiek
buvo labai populiarus
įpratęs išreikšti savo dvasinę bū rio į priekį ir kiek į viršų (maž- r.etodas
1
seną mostais, mimika, pcza, kad daug 45 laipsnių kampu) eina " - T " iūrų laivyne. Jo karininkai
galima pataisyti savo nuotaiką, ne •temptas lynas ir traukia žmogų į išstovėdavo prie sienos po pusvapriekį. Tada jo krūtinė išsiplečia, landį ir daugiau,
Irenos Veleckytės baleto studijos pasirodymo scena iš "Les Syl- leidžiant sau ištižti, rūpintis savo pečiai ir nugara atsitiesia, šį pap- Pasak specialistų, svarbiausia —
phides". Iš k.: Lina Meilytė, Aušrine Mikutaitytė, Danute Kalvaitytė, tinkama išvaiada. Juk energinga, rastą pratimą, sako autorius, gali- Į niekuomet neužmiršti tiesiai laiky
grakšti išvaizda sukelia ir žvalią
Vilija Dargyte, Laimutė Vadeišaitė ir Liuda Balčiūnaitė
mą atlikti ir sėdint. Iškart pajusi- tis, nesikūprinti, atitiesti pečius,
Nuotr. Volodkos nuotaiką. Tad neveltui, žmogus ei te, kad kvėpuojat laisvai ir giliai, pasitempti — ir žmogus pasijus
damas į svečius, teatrą, kiną, iš
Mšk.
kilmes, visada pagal savo skonį Be to, kartu pajusite, kad tokia visai kitaip
stamantri
poza
mobilizuoja
psichi-1
pasipuošia.
LATVIJOS LAIMĖJIMAI
Todėl šiais laikais gerai laikyse- nį pajėgumą, sužadina žvalumą ir
taiso nuotaiką, net kai esat gero
kai pavargę. Patariama kartoti
Nepriklausomoje
Latvijoje,
dažnai šį pratimą ir įprasti laikytis turėjusioje du milijonus gyven
tėje dalyvaus latviai iš Ameri tiesiai, o svarbiausia, — būti ge tojų, 1939 m. išėjo apie 1.300
PAMINĖJO M O T I N O S
gyvenimo negerovių.
kos, Kanados, Australijos, Euro resnės nuotaikos.
knygų. Buvo leidžiami 54 laikDIENĄ
Kitas, taip pat paprastas
prati raščiai ir 150 žurnalų, veikė dvi
Dar iš publikos buvo prisimin pos ir kitur.
Pirmiausia
mas,
toks ir patraukti operos, 12 teatrų, buvo apie 100
ta Ona Ivaškienė, kurios lietuviš
reikia kuris
pakeltiyrasmakrą
Didžiąją lietuvę motiną minė- kas darbas su tautiniais šokiais re- ARCHITEKTŲ IR INŽINIERIŲ atgal mentis. Giliai įkvėpti, nuleisti kano teatrų. Turėta daugiau
SUVAŽIAVIMAS
mentis ir po to vėj iškvėpti, šis ^
g ^ ^ ^ fe
mokyklinių
jo gegužės pirmąjį sekmadienį į prezentuojant lietuvius kitatau;r
_..
/ , m
Moterų Federacijos S. Bostono i čiam siekia jau ilgus dešimtme- Pasaulio ir Amerikos Lietuvių pratimas verčia ištiesti oecius. Ji , ., 5. , ,
klubas. Klubo vadovybė iš anks čius. Tai labai didelis darbas.
Inžinierių ir Architektų sąjungos naudoja šokėjai profesionalai. O jų. *»Wu>tekų su o milijonais knygtlto ragine motinas ir visas moteris
vyksta
Bostone, laikysena pavyzdine
Pirm. Vasyliūnienė _. r -_-c- .suvažiavimas
rinktis šv. mišiom į šv. Petro lie
kad šių metų moterų B o s t o n o i Mass., gegužes 27-29 dienomis,
tuvių parapijos
bažnyčią, ku
klubo valdybą sudaro: pirm. Ele T h e Copley Plaza viešbutyje.
rios gali, net pasipuošti tautiniais
Brangiai MOTINAI Lietuvoje mirus, mūsų klubo
na Vasyliūnienė, vicepirm. Alek
Suvažiavimas prasideda gegu- j
rūbais. Per šias mišias dalyvavo
nares
sandra Moriarty, sekr. Juzė Mat- žės 27 d., 11 vai. Darbotvarkė 1
ir skautės organizuotai ir su vėlia
joškienė, ižd. Irena Ulpaitė ir na labai didelė: Dalyvių registraci
J A D V Y G Ą AUKŠČIŪNIENC IR
vomis. Po šv Mišių jos pobažrė I-ena Rasienė.
ja, iškilmingas posėdis, invokacinytinėje salėje turėjo motinos mi
LEOKADIJĄ MATULEVIČIENE
Po šios gražios dalies minint ja, himnai, mirusių narių pager- I
nėjimą. Per mišias solo giedo
bimas
centro
valdybos
pirminin
lietuvę
motiną,
klubo
narės
pavai
>
jo solistė Birutė Aleksaitė.
ir jų seimas nuoširdžiai užjaučiame.
šino visus susirinkusius užkan- ko žodis, sveikinimai žodžiu ir
2:30 vai. po pietų moterų klu kandžiais, pyragaičiais ir kava.
raštu, dr. Jono Zmuidzino pa
Chicagos Anglijos Britanijos
bo narės ir jų svečiai bei viešnios
skaita ir t t
Lietuviu Klubo Valdyba ir Nariai
rinkosi j Tautinės S-gos salę So. PASKAUSKUI P R E Z I D E N T O
Antroji diena: 8 vai. ryto pa
MEDALIS
Bostone. Čia minėjimą pradėjo
maldos
Lietuvių parapijos koply
moterų klubo pirmininkė Elena
Lotynų aukštesniosios mokyk čioje, So. Bostone, 492 E. 7th
Vasyliūnienė. Savo atidaroma
los mokinys Povilas Paškauskas street. Tada vėl viešbutyje 10
jam žody ji pažymėjo, kad yra
su 120 kitų JAV
aukštesniųjų
žmonių, kurie neturi nei draugų, mokyklų mokinių už pavyzdin vai. darbo posėdis, ALIAS-PLIAS
nei priešų, bet nėra nei vieno, gą mokymąsi gegužės 22 d. Wa- centro v-bos pranešimai: pirmi
ninko, sekretoriaus, iždininko, re
kuris neturi motinos.
shingtone gaus prezidento meda vizijos komisijos ir garbės teismo.
Po pirmininkės žodžio, jauna lį. Į įteikimo iškilmes yra pakvies
ALIAS ir PLIAS skyrių praneši
solistė Marytė Bizinkauskaitė iš ti Tr tų mokinių tėvai.
mai, mandatų ir nominacijos ko
Brocktono, akompanuojant jos
tėveliui dr. Petrui Bizinkauskui, ŠOKĖJAI REPREZENTUOJA misijų pranešimai, centro valdy
bos, revizijos komisijos ir garbės
A.
padainavo: Oi, Lietuva, motinėle,
Bostono lietuvių tautinių šo teismo rinkimai.
Ten kur Nemunas banguoja, Kur kių sambūris, vad. Onos Ivaškie
B A L Y S BOLESLOVAS CHOMSKIS
bakūžė samanota ir, Nemunėli, o nės, labai gražiai atstovavo lietu
Referatus skaito: dr.
Jurgis
Gyveno 7206 S. RockweIl Street, Chicago, Illinois.
bisui dar pridėjo iš Sound of Mu- vius Naujosios Anglijos liaudies Gimbutas, Juozas Danys ir dr.
Mirg geg. 13 <L, 1978, 9:29 vai. ryto, sulaukęs 70 m. amžiaus.
sic "Edel YVise" dainelę.
šventėje Natike balandžio 23 d. Pranas Zunde. Klausimai ir dis
Gimė Lietuvoje, Varniuose.
Amerikoje
išgyveno 30 m.
kusijos,
ūkinių
studijų
centro
jau
šoko
Manchesterio
"Tne
Puiki jauna ir miela solistė Ma
Pasiliko dideliame nuliūdime brolio duktė Aldona Gelažnikienė
pranešimas.
O
vakare
nuo
19:30
World
in
Manchester"
suruošta
rytė Bizinskaitė. Kai ji baigs aukšt.
su vyru Haroldu ir jos šeima, ir kiti gimines, draugai ir pažįstami.
banketas Ballroom salėje. Meni
mokyklą ir jeigu dar ir toliau la me renginy.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71
nę
dalį
atlieka solistė Genė
vins savo taip melodingą ir pui
Street.
Šis sambūris, nors jų dalyviai
Atsisveikinimas bus trečiadienį 8:30 vai. vak.
kų balsą, visos scenos jai bus at išauga ir iškeliauja į gyvenimą, Ugianskienė, prie piano komp.
Jeronimas
Kačinskas.
Po
progra
Laidotuvės įvyks ketv., geg. 18 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus
daros. Po dainų, Tautinių šokių yra labai aktyvus vis su naujai
atlydėtas
į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks
sambūrio, vad. Onos Ivaškienės, ateinančiomis jėgomis ir per de mos iškilminga vakarienė ir šo
gedulingos
pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į
patys mažieji šokėjai: Gitą Zikai- šimtmečius atstovauja lietuvius kiai, latvių orkestrui grojant
Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
tė, Tomas Zikas ir Rūta Kalvai Amerikos rengiamose tarptauti
Pirmadienį, 9 vai. darbo posė
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
tytė g savo jaunų širdelių gra nėse šventėse, o taip pat ir lietu dis, technikos žodžio pranešimas,
lyvauti šiose laidotuvėse.
žiai padeklamavo mamytėm.
viškose salėse bei šokių šventė spaudos reikalai, ALIAS ryšys su
Nuliūdę: BroHo duktė ir kiti gimines.
Mokslo
ir
Kūrybos
simpoziumų
se.
Pirm. E. Vasyliūnienė supažin
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, Tel. 476-234
renginiais, rezoliucijų
priėmi
dino su Ona Shalniene, kuri bu
LATVIŲ DAINŲ IR ŠOKIŲ
mas. Visais techniškais suvažia
vo pirmoji Amerikoje teisininkė
ŠVENTĖ
vimo reikalais reikia kreiptis į
kovojusi už moterų teises, tada su
inž. Bronių Galinį, 277 Prospect
Birželio
29
liepos
4
dienomis,
Ieva Sondiene, kuri prieš keletą
Mūsų brangiam prieteliui.
dienų atšventė 92-jį gimtadienį. kai mūsų jaunimas rinksis Toron Street, NorvelL Ma. 02061, tel.
Ji turėjo 15 vaikų, kelias dešim te savo šventei, latviai rengia (617)259-2517.
Palto Valdybos referentai
Bostono skyriaus valdybą su
tis vaikaičių, kelias
dešimtis Bostone šokių, dainų, koncertų,
provaikaičių ir kelis net propro- vaidinimų parodų ir kitokius pa daro pirm. Dalia Ivaškienė, sekr
:
vaikaičius. Pažįstu mielą Ievą Son si rodymus. Tie renginiai vyks Bos- Į Juozas Kuncaitis, ižd. Algirdas Z i St. Louis mirus, jo mylimą žmoną MARIJJį, sūnų
diene. Jos nueitas metų skaičius ton Garderrs, Hynes auditorijoj ir kas ir suvažiavimui rengti k-jos
Simfonijos
salėse.
Šioje
jų
švenpirm.
Bronius
V.
Galinis.
didelis, bet ji yra labai geros at
J0N£ su Šeima, kitus gimines ir artimuosius, gilaus
minties, šviesaus proto ir tikrai
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir drau
puikus žmogus.
ge liūdime.
Viešnia kalbėtoja Irena Banai
Veronika ir Jurgis Janušaičiai
tienė iš New Yorko, kuri yra Mo
su šeima
terų Federacijos klubų pirminin
kė, pasidžiaugė moterų klubo
RUMBOLICAITe
veikla. Tų klubų yra Amerikoje,
Gyveno 6935 S. Maplewood Avenue, Chicago, Illinois.
Anglijoje, Italijoje ir kitur. Kur
Mirė geg. 15 d., 1978, sulaukus 79 m. amžiaus.
nėra klubų, ten yra nors klubo
Gimė
Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 29 m.
atstovės. Moterų klubų veikla
esanti talkinti mūsų veiksniam iš,Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs: Vytautas, marti Vir
mirus, žmonai JflLIJAl dukroms AUŠRAI, DMNAI
kylančiuo-e reikaluose, memoran
ginija h- Leopo'das, marti Marytė, 5 anūkai Rita. Algis, Jūratė.
ir sūnui JONUI su šeimomis reiškiame gilią užuo
Mi'da ir Vita, giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje, drau
dumų rašymu, laiškais ir net de
gai ir pažįstami.
jautą k kartu liūdime.
monstracijomis.
Kūnas bus pašarvotas trečiad., 4 vai. popiet Mažeikos Kai šiandien taip smunka žmo
Evans
koplyčioje, 6845 S. Westrai Ave.
nių moralė, tai žymūs pedagogai,
Janina ir Gediminas Rukšėnai
Laidotuvės įvyks penktad., geg, 19 d. iš koplyčios 9 vai.
socialogai ir net valstybių vyrai
Los
Amgelea,
Calif.
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
pasisuka veidu į motinas, ieško
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dami jų pagalbos. Juk motinos
dų bus nulydėta j Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
augina vaikus ne tik sau, bet visuo
Nuoširdžiai kviečiame visas: gimines, draugus ir pažįstamenei, tautai.
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Toliau prelegentė kalbėjo apie
referentui
NuMde: Son&s marčios ir anūkai.
motinos meilę, pasiaukojimą ir
Laid. direkt. Evans ir Sūnūs, tel. 737-8600
darbus, darbus spaudos draudimo
laiku, apie partizanų motinas,
apie persekiojamą motiną oku
MARUI
puotoje Lietuvoje, kada ji nega!i krikštyti net savo vaikų, bet ji
t»id*ro su rizika. Kalbėjo apie r ū 
pestį Seivės motinos, kaip apsau
goti s e w vaikus n"o viv dienu

DRAUGAS,

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. } A
MARION A. STURONAS
Jau suėjo penkeri metad, kai negailestinga mirtis atskyrė iš
mūsų tarpo mylimą motiną, uošvę, senelę, kurios netekome 1973
m. gegužės 17 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmiršti.
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažstamus pri
siminti a. a. Marion A. Sturonas savo maldose.
Nuliūdę Duktė Eteanor, testas Thomas Mohorek, sūnus Leon,
maru' Jofaaona ir anūkai.

EU D EIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. 6AIDAS Ir GĖRALOAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So Callfornla Atenur

Telefonai LA 3-8440 ir U 3-98S2
460*4? Seufr HormHage AvenM

Telefonas — TAnU 7-1741-2

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6 8 4 5 SOUTH V/ESTERN AVE
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

K U S
TtVAS

IR SO NU S

MARQUETTE FUNERAL HOME
IBY!

MODWNTAK08 KOPLYČIOS

2533 West 71 St.
U i t S * *m
g

Tol. GRovnihilI 6-2345-6
Afe* Cicero T0wnhall 3-2103-9

AIKATO

4XTOM OBILLAMS

IT ATTTl

BEREISAI

A. t A. Felicija Kupcikevičiene

A. t A. VLADUI SKIRMUNTUI

Pasinaudokite Draugo "Classified" skyrium.

6

Būdavo ruošiamos dainų iven- šventėje dalyvavo 16.000 dainitės pagal tradiciją, kuri prade- ninku, klausėsi apie 200.000.
ta įgyvendinti 1973 m. Rygo-; Buvo išleistas daugiau 200.000
je suruoštoje devintoje dainų liaudies dainų rinkinys.

BOSTONO ŽINIOS

A. t A. J O N U I

trečiadienis, 1S78 m. gegužės m ė n . 17 d.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvio; Laidotuvių. Direktorių Asociacijos Nariai
ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS
90. LTTCAN1CA AVE.

TeL YArds 7-3401

STEPONAS 0. UCK <LA€KAWICZ) IR SUNOS
2814 W. 23rd PLACE
Virbale 7-6672
3424 W. 69th STREET
TeL REpnblfe 7-1213
11028 $oathwt** n g i m s y , Palos Hfflft. BL
TeL 974-441A

PETRAS liaiORAS
4343 90. CALIFORNTA AVE.

TeL LAfayette 8-3572

JURGIS F. KUOMI*
3319 SO. LTTL AN1CA AVE.

TeL V Arde 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STEfET

TeL Y-Arda 7-1911

VASAITIS • IUTKUS
1446 SO. 50th A V E , CICERO. ILL.

TeL OLymplc 2-1008
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IR TOLI

x d n s f Knnmgas, estų tau
tos, laiške, išspausdintame dienrašyti "Chicago Tribūne", rašo,
kad po "Holocaust" dabar rei
i A. VALSTYBES*
kia antro filmo apie komunistų
išžudytus žmones, apie Katyno
— A. a. Grigas Valančius
skerdynes, apie deportacijas iš neseniai mirė Kelifornijoje ir
Estijos, Latvijos, Lietuvos į Si buvo gražiai palaidotas. Ne
birą. Nežinia, kuris toks fil žiūrint autoriaus mirties, jo
X Kum. Juozapas Dambraus mas būtų baisesnis: apie nacius
kas, MIC. Marijonų šv. Kazimie ar Sovietus, kurie ir dabar tę knygos "Žemaičių didysis" (apie
vyskupą Motiejų Valančių) II
ro provincijos vyresnysis, pe sia žmonių naikinimą.
tomas tikrai bus išleistas šių
reitą sekmadienį sugrįžo į Chimetų
rudeni. Jo išleidimo toli
x Barbora Zakes, 38 m., bu
cagą. Jis dalyvavo visų. marijo
nų tarpprovinciniame suvažiavi vo užmušta susidūrus automobi mesnį darbą yra paėmusi į savo
me Romoje, kur buvo srastomi liams, sužeisti: jos vyras Mar rankas duktė Dalilė Polikaitienė.
vienuolijos aktualieji
klausi tynas, 40 m., Marąuette Parko Visi. kurie užsisakė H tomą, jį
distrikto policininkas, jų sūnus tikrai gaus. Platintojai prašomi
mai.
bei dvi dukterys. Patrauktas už 1 tomą atsiskaitant čekius
X Atsisveikinimas su Baliu
teisman H. Srnith, 17 m., kurio išrašyti ir siųsti: Mrs. D. PoliChomskiu šiandien (trečiadie
vairuojamas automobilis lėkė kaitis, 3111 Etrick, Los Ange
nį) dėl atlaidų procesijos para
pergreit ir susidūrė su Zakes les, Calif. 90027.
pijos bažnyčioje įvyks kiek vė
mašina.
Jonas Jurašas, Theater for
liau negu įprasta. Atsisveikini
a
New
City vadovybes pakvies
mas bus Petkaus laidojimo na
tas, režisuoja iš Lietuvos gautą
muose, 2533 W. 71 SL 8:30
anoniminio autoriaus" tragiko
vai. vak. Velionis laidojamas
mediją
"Pasrvaikščiojimas mė
rytoj (ketvirtadienį) 9 vai. r y t e :
nesienoje", apie merdinčią tota
pamaldos Švč. M. Marijos Gi
litarinę utopiją. Premjera įvyks
mimo bažnyčioje ir palydėjimas
birželio 1 d. Teatras yra New
į Šv. Kazimiero lietuvių ka
Yorke 2nd Avenue, prie 10 gat
pines.
vės.
X Lietuviams kunigams reko
— Kryžius prie pranciškonų
lekcijos lietuviškai, kurioms va
vienuolyno
ir Kultūros židinio
dovaus tėvas Justinas Vaškys,
jau pastatytas. Dabar atbai
OFM., prasideda birželio 5 ir
giami aplinkos dekoravimo dar
baigiasi birželio 9 d. Rekolek
bai Kryzaus šventinimas bus
cijas organizuoja JAV Kunigų
gegužės 21 d., sekmadieni.
vienybės centro valdyba. Reko
lekcijos vyks Putnamo seselių
_ JAV LB krašto valdyba
vienuolyne.
gegužės 20 d. kviečia New Yor
ke, Kultūros židiny, JAV LB
x J. Govedas, jaunas bet jau
X Irena Marija Bacevičiūtė rytinio pakraščio apygardų bei
gražiai pasireiškęs ir daug ža
apylinkių valdybų suvažiavimą.
dantis muzikas, vadovaus Ha šiemet baigė Marijos aukšt. mo
Tikimasi kad dalyvaus ir šio
miltono lietuvių mergaičių "Ai kyklą labai gerais pažymiais,
pakraščio LB tarybos nariai.
do" chorui, kurio koncertas, buvo garbės mokinė (honor stuįvyks gegužės 21 d., sekmadienį, j dent), Gavo stipendiją į Illinois, Suvažiavimas pradedamas 9:30
Jaunimo centro didžiojoje salė-1 universitetą studijuoti gai'.estin-Į vai. ryto
je. Koncertą ruošia PLJS Ry gąja seserim (nursing). Yra
— LKVS Ramovės New Yorsusiprarusi lietuvaitė, pereitais ko skyriaus nauja valdyba:
šių centras ir PLB valdyba,
metais baigė Chicagos aukštes pirm. dr. Eugenijus Noakas,
X Marijonų bendradarbių
niąją lituanistinę mokyklą, pri sekretorius Leonas Bileris, iž
Chicagos apskrities susirinkiklauso ateitininkams, su operos
mas įvyks šį šeštadienį, gegužės c n o r u dalyvaus dainų šventėje dininkas ir parengimų vadovas
20 d. 1 vai. Marijonų vienuoly Toronte. Jos laimėjimais džiau — Jurgis Zabielskis.
no svetainėje.
giasi tėvai Janina ir Bronius
0XUP. LIETUVOJE
X "Pacifikas per 80 dienų" Racevičiai bei brolis Andrius.
— vienos valandos skaidrių įs
X šv. Kryžiaus ligoninės va
— Du nauji evangelikų ttutepūdžiai iš kun. Juozo Vaišnio,
dovybė
gegužės
11
d.
suruošė
j
ronų
kunigai, kaip praneša Lie
SJ. kelionės po Australiją, Hong
Kongą, Japoniją ir kitus kraš- JP**»W vakarienę pagerbti tuvos vokiečių biuletenis "Die
rus - J a u n i m o centro vakaronė '• savanorius, kurie šv. Kryžiaus Route", buvo įšventinti ir įvesti
ligoninėje yra davę ne mažiau į pareigas. Vienas jų — Edwin
gegužes 19 d. 7:30 vaL vak. ii vieno
galiono ar daugiau krau-1 Schwager iš Alkiškių, ilgame-

mšu. ŽVAIGŽDUTĖ
J
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MANO MAMYTE
Aš labai myliu savo mamytę.
Ji yra labai gera. Visada pade
da man, kai ko nesuprantu.
Verda mums valgyti ir skalbia
mūsų drabužius. Kai susergu,
rūpinasi ir duoda man vaistų.
Mano mamytė turi daug darbo.
Ji rūpinasi visais, nes aš turiu
dar du brolius. Kai ateina Mo
tinos diena, mes nuperkame
gražių gėlių. Pasveikiname ir
pasakome, k a d mes labai myli
me. Pasižadame būti geri ir
visada padėti.
Antanas Mikužis,
s Marąuette Parko lit m-lo
5 sk. mokinys.

das. Šis vaidila buvo užsispyręs,
tikintis į senuosius dievus, ir
dėl jų ginčijosi su Skirgaila. Jis
tarė, jog girdėjo dievų balsus
— dievai suteikę Skirgailai sti
Visi Dariaus - Girėno lit. mo
prią galią ir su šių dievų pa
kyklos mokiniai
galba Lietuva atgims ir viskas
Pasaka apie nyksti tingini bus gerai. Jeigu Skirgaila die
PAMIEGOK, MAMYTE
Seniai, seniai gyveno šeši vais pasitikės, viskas eis geryn,
nykštukai. Jie turėjo lėktuvą, o jei nepasitikės, dievai už
Braido jau saulutė
mašiną ir dar laivą. Jie kažka- pyks ir lietuviai negarbingai
MCSŲ ŠEIMA
Už langų,
da buvo žmonės, bet ragana juos mirs.
O diena pabudus —
Mūsų šeinyje yra p e n k t o - į ^ b ū r ė k j i e p a d a r ė nykstu-j V a i d i l a skurdulis kitaip galVirš laukų.
nės: t ė t ė mamyte, dėdė, b r o l i u - ^ y ^ u o vardas buvo Nykš-j v o j o . J i s j
^ p a s i k eitimą panenorėj
JžąT žvėriuką
i
^ — jo vardas
^ T * !yra
^ t f ? * "•*»
° * ^ U * S » SU žmogaus rūbų pasiPamiegok mamyte.
Visą
laiką
miegojo,
valgė
arba j keitimu, jam augant nuo pat
Rapaliukas. Jis visada miega
Dar anksti
žaidė. Kiti nykštukai visą lai- i majeng fc] subrendimo. Jis sa
A š žnau — per dieną
dieną, o nakti žaidžia ir ėda.
ką dirbo. Vieną dieną penkij k ė > k a d 6iev^i tie p a t y g _ k e i .
Pavargsti.
Mano brol
1
^l^*^™}?
™
^
^
nykštukai
pradėjo statyti namą, j g ^ ^ ^ v a n i a i _ fc ^ ^
daug knygų. Tėtė ir dėdė eina
Greit dukrelė tavo
į darbą, o mama dirba namuose. Nykštis matė, kaip sunkiai jie i įmonės vistiek gerbs "tą patį,
paslaptingą Praamžių, kuPaūgės,
Aš ruošiu pamokas ir vėliau dirba ir prakaituoja. Nykštis ^
atsistojo
ir
pradėjo
dirbti.
Nuo
j
^
gyvena
ne ten, ir ne čia, ne
žaidžiu.
Daina Paškute,
Saldžios miego naktys
to laiko jis visiems padeda, o ąžuolynuose mūsų, ne naujose
Pailgės.
Kr. Donelaičio lit m-los'. kiti jam padeda.
šventovėse, bet žmogaus sieB. V
Vida Urbaite,
loję".
Dariaus - Girėno tit. m-los
Daba Miškinytė,
4 s k mokinė.
Clevelando Šv. Kazimiero lit
Sapnas apie Gintarę
m-los 12 sk. mokinė. ("Rytmečio
žiedai").
Vieną naktį aš sapnavau, kad
plaukiu su žuvytėmis ir nusi
BANGINIS m PELĖ
leidau į jūros dugną. Aš ten
Nors banginis sveria per 100
pamačiau geltoną šviesą. Nu
plaukiau prie tos šviesos, ir ten tonų, o pelė ant svarstyklių
buvo graži, maža pilis. Ta pi parodo tik kelias uncijas, tie
lis buvo pastatyta iš gintaro. abu gyvūnai išsivysto iš maž
Joje gyveno karalaitė vardu daug tokio pat dydžio kiauši
Gintarė. Ji buvo labai graži. nėlių.
Ją saugojo ir labai mylėjo ma
GALVOSŪKIAI NR. 30
žyčiai, mažyčiai nykštukai. Tie
I (mįslė)
nykštukai savo karalaitei iš
Tėvas negimęs, sūnus praži
raą. Kai sparnai namuose iš gintaro gabalėlių darė gražius
lęs.
(10 taškų).
karolius. Kiekvienas karolis
džiūvo, ji vėl galėjo skristi.
spindėjo kaip deimantas. Tie
Gegužės mėnesį mes švenčia
n.
Darius Dirmantas,
x šaulių namuose g e g u ž ė s ^ - T o k h l geradarių šv. Kry-įtis vargomninkas, nuo 1970 m.
karoliai saugojo Gintarę nuo
me Motinos dieną. Tai dienai
onine turi
(Žiūrėkime piešinį). Kurios
4 sk. mok.
27 dieną LŠST centro valdyba * • " k £
šiuo metu studijavęs (neakrvaizdimu būpiktos laumės burtų. Aš labai organizacijos šis ženklas? Ku
vaikai uoliai ruošiasi. Ir aš lau
186 H
91
r^ngia pobūvį kurio visas pel-' *
^ T * kraujo du?) kunigų seminarijoje, Rykiu tos dienos. Aš nuperku jai Vieną kartą skrido bitė į gė ' panorėjau vieno karoliuko ir ris šūkis jame įrašytas? (5 t.).
nas skiriamas Romo Kalantos ! daugiau kaip galioną. Tai ge- goję. Antrasis — Liudvikas
mažą dovanėlę. Mano numytė lę ir nepataikė. Gėlė sulūžo ir j paprašiau nykštukų. Jie man
naminklo statvbos fondui Pro-; radariai, kurie aukoja kraują iš | Fettingis. gimęs 1940 m Robkom.
vieną
gintariuką.
yra man gera. Ji mane labai bitės geluonis sulūžo. Sėdi bitė j dovanojo
gramą atliks" Algirdas Brazis, i m e f l ė a nežinomam asmeniui, juose, klaipėdietis, vadovavo
(Žiūrėkite piešinėlį). Katinė
Nykštukų saugojama karalaitė
myli ir su manim žaidžia. K a i , .
Visuomenė prašoma ši kilnaus j ^ P * * «* v a k a r a paaukotu Šilutės parapijos chorui Jis
,
,fa "* laukia, nes negali čiulpti
me- «.
.
. .
r
liai.
Vieną aiškiai matote, o
i
Z..
r ,. . ,
' Gintare gyveno labai gražiai ur
reikė
tikslo renginį paremti savo gau-1 k ™ * »
*>
? e l b ė t i ^ ^ ' Vairias Kretingos evangelikų aš negeras, n mane nubaudžia, 'daus.
Kitą metą bitė užaugo;« .
kur
kiti?
(5 taškai).
Mano mamytė sunkiai dirba. Ji ir kitas geluonis užaugo ir da
siu atsilankymu.
i berniuko gyvybę. Kryžiaus U-į parapijos klebonu, AptarnauTada aš pabudau ir gintarėlio
turi apžiūrėti namus ir atidirb
rv.
bar jau bitė gali skristi ir nebeturėjau.
x Atsiuntė " D r a u g u r aukų- i S0™*** išgelbėta virš 600 gy-. siąs ir kitas evangelikų benti
ilgas
valandas
grožio
salone.
Du berniukai turi 300 pašto
rinkti medų.
. Venckus 7 dol., Kanada, J o - , ^ ^
l o d a n č i ų savo kraują druomenes.
Vida
Bartkute,
ženklų.
Jeigu vienas berniukas
Edvardas Kaveckas,
• • * * • ^alinVitas
Račiūnas,
nas _Jonynas 6 doL, Conn., Juo- * ? ^ ^ ^
Dariaus
Girėno
lit.
m-los
duos
kitam
30 pašto ženklų, tai
PASĖSTOS
Marąuette Parko l i t m-los
zė Augaitytė 5 dol., Pa, Labai j • • J P * • ? •
**&*„tik 3—4,
4 s k mo.
4 s k mokinė.
abu berniukai turės po lygiai
-•beveik visi vyrai. Pagerbtieji
5 sk. mokinys.
— Upsaloje, Švedijoje, mirė
Kiek pašto ženklų turi kiekvie
| dalyvavo kartu su savo žmo- 87 metų sulaukės Jakob AunVieną kartą Lietuvoje buvo STORGAILOS, STARDO Ht
nas
berniukas? (5 taškai).
SEKU, SEKU PASAKĄ...
X P r a n o Čepėno "Naujųjų [ nomis ar kitais šeimos nariais. ver, žinomas bažnyčios veikėpiemenėlis. Jis visą laiką gėrė SKURDULIO SANTYKIAI
laikų Lietuvos "istorijos" I t , į
beržo sulą. Kartą atlėkė bitė
SU DEEVAIS
Marąuette Parko lietuvių * * k u n i ^ a s ' giesmynų ir Idtų
brangi knyga visiems
Beržas,
bite
ir
piemuo
ir
atsisėdo
a
n
t
beržo.
Beržas
Kurie yra garsiausi padavi
religinių veikalų kūrėjas.
, graži* dovana" kiekviena: namų savininkų draugijos na— Dr. VahVr Tauh, estų kai- Vieną kartą skrido bitė per buvo labai nusiminęs. Bitė Skirgaila buvo Jogailos brolis mais žemaičių kalnai? Parašy
Kietais viršeliais _ į nų susirinkimas įvyks gegužes
ko3 žinovas, gyvenąs Upsaloje, lietų. Jai sparnai sušlapo ir klausė:
proga.
ir Lietuvos kunigaikštis. Tuo kite kiek žinote. (10 taškų).
i 19 d., penktadienį, 7 vai. vak.
daugiau
negalėjo
skristi.
Da
Švedijoje, sulaukė 70 metų am
560 psL, kaina 15 dol. Gauna .:
laiku betuviai dar tikėjo į dau
GALVOSŪKIŲ NR. 28
iL
I~:JA-J~V
parapijos
ma knygynuose
ir leidėjo
adre-,f__
j _ J . salėje,
į j 6820 „So...Wash žiaus. Tai žinomas estų kultū bar bitė turėjo eiti namo, kol — Kodėl t u toks nusiminęs? gelį dievų. Skirgaila tikėjo seATSAKYMAI
s u : Juozas Urbelis, 1649 No. tenaw Ave. Bus aptarti svar- ros darbuotojas. Yra parašęs sparnai išdžius. Grįžus nega Beržas atsakė:
Įnovės dievus, bet pamatė, kad
!
būs
reikalai.
Išgirsite
daug
Broadvtay, Melrose Park, IEL
daugybę kalb'nių studijų, da lėjo įeiti į namą ir pradėjo labai — Piemuo visą laiką geria j i Lietuvą veržiasi vokiečiai, len
I. Lankas.
naudingų
žinių,
liečiančių
namų
lyvavęs visoje eilėje tarptauti zirsti. Dvi jos draugės išgirdo mano sulą!
60160.
(sk.).
II. Iš penkių riestainių pa
kai
ir
Lietuva
negalės
išsilaiky
savininkus. Laukiame gausaus nių lingvistinių konferencijų.
zirzimą ir jai padėjo įeiti į nati. Tai jis nutarė Lietuvą ap- imkite tris, perplaukite kiekvie
X Kam reikia gintaro žiedų? dalyvavimo,
Bitė galvojo, kaip ji gali pa I krikštyti. Jis galvojo, kad die- ną jų pusiau, gausite šešias ly
Terroj pats didžiausias jų pasi romierolcšmiepva
dėti beržui Pagalvojo ir sako: |ivai jau seni ir nebegali Lietu gias dalis, kurias ir padalykite
rinkimas iš gražiausio gintaro
,— Jei aš j a m įgelshi, jis dau vos apginti. J a m nedavė ramy- berniukams. Likusius du ries
X Putnamo seselių vienuoly
įdėtų aukse ir sidabre. Kainos
CHICAGO S
ŽINIOS
giau tavo sulos negers. Tada mbės mintys, kad "vokiečiai ir tainius supiaustykite kiekvieną
— nuo $29.00. Terra, 3235-37 no statybai po 100 dol. aukojo
ji
nuskrido pas tą piemenį. Ji lenkai kalaviju ir ugnimi naiki i tris lygias dalis, ir vėl gausite
KONCERTAI
NAUJAS
VIEŠBUTIS
W. 63 SL Chicago, III. 60629, — Kostas ir Valerija Čepaičiai,
jam įgėlė ir pasakė, kad daugiau
Bronė Motušienė ir Povilas ir
Chicagoje pirmadieni atidary- herio
^ ^ n e g e r t ų N u o to na kraštą, o kitos tautos teikia šešis gabalus.
Grant Parko koncertai prasitelefonas — (312) 434-4660.
m . Naujosios Zelandijos sa
(sk.). Sofija Žumbakiai. Aukas siųsti dės birželio 24 d. naujoj estra- tas naujas M a m o t t viešbu is, ^ ^ p i e m u o n e g e r i a ^ ^ M . jiems pagalbą Mes neišgalėsim
atsilaikyti
prieš
visą
pasaulį".
rėmėjų iždininko pav. P. Norvi- j doj ties Jackson Blvd. ir Co- Michigan gatvėje, p n e Grand. ^ m§ j ^ ^
lose.
^
herie]io
x Hamiltono Mergaičių Choro lai 7114 S. Richmond Ave., Chi- lumbus Drive.
Jis tikėjosi, kad bus geresni
IV. Abraham Lincoln.
Kambariai kainuos nuo 44 iki kraujas.
"Aidas" ir operos soL Rimo rago, 111. 60629.
santykiai
su
kaimynais,
jeigu
V. Viršugalvis, nugarkaulis,
(pr.).
78 dol. nakčiai, o siuitos — net
UŽPUOLĖ GERADARI
Strimaičio koncertas įvyks ge
Viva Bartkutė,
Lietuva apsikrikštys.
šonkaulis, raktikaulis, blauzdi
iki 425 doL parai.
gužės 2 1 d., sekmadienį, 3 vaL
Presbiterionų dvasininką Rev.
Su Skirgaila nesutiko Star- kaulis ir kt.
4sk.
popiet Jaunimo centre. Chorui miiHHttiiiiMimtiitiiitiimimiiii.iiimii H. Lester Lalan, 77 m., ir jo se
BUTAI UŽ 30 MIL DOL.
vadovauja .fonas Govedas. Ha
tįW*t
—','•-••'**.*..w-*-.' m. v,-'jw','v;.-x;ąy<įw
serį Harriet, 88 m., gyvenančius
Raketų karas
Pietinė
Chicagos
daly,
tarp
miltono mergaičių choras "Ai Advokatas JONAS GIBAITIS 11022 So. Vincennes, Chicagoje,
das" y r a pasirodęs su gastrolė
užpuolę jų namuose sumuša, I Congress ir Polk gatvių, yra
624? So. Kftij.it- Avenoe
^ blogų^ V i g o g
ir ^
mis Europoje ir Pietų Ameriko
su?pardė ir supiaustė. Užpuoli ; septyni didsli rūmai, naudoti nketų
TeL: 776-3599
mas įvyko po to, kai tie senu ! pramonės įmonių, kai P o * ! raketos nuskrido i mėnuli. Ten
je. Bilietai gaunami Gifts In
Chicago,
Illinois
6062H
kai
geradariai pavaisino ber i gatvėj buvo geležinkelio stot s. j ^ p r a d ė j o ^ ^ ^
j ^vie.
ternational, 2501 W. 71 S t , tel.
^ ^ n u S a u t a ^ nu _
471-1424. Visuomenė kviečia- Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak niuką, o tas vėliau sugrįžo su Dabar tie pastatai ištuštėję ir ; n & nketA
dviem užpuolėjais. Suimti trys suplanuota, panaudojant 30 mil., j c , ^ n u 0 m £ n u i j 0 įj. uždegė pudalyvauti. Ruošia PLJS
Sestad. 9 vai. iki 1 vaL d..
jaunuoliai, įtariami piktadary doL, juose į r e n g i arti 480 Į sę mėnulio. Nuo tos dienos,
centras ir PLB Valdyba,
Piešė Vylius LeSkya. Los Angeles šeSt. mokyklos 2 sk. mokinys
bėje.
butų.
I kai žįūri j mėnulį, negali jo yiao
(pr.),
•

""rTfMymititrMimiiiin

matyti Sudegusi raketa den
gia kitą pusę mėnulio.
Audrius Rūbas,
4 sk.

