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Popiežių rinks rekordinis
kardinolų skaičius

Maskvą erzina
Kinijos Japonijos
sutartis

Vatikanas. — Šventoji kardino-1 suoja, kol išrenka popiežių. Po
lų kolegija, kuri yra susirinkusi kiekvieno posėdžio popieriniai
Romoje naujam šv. Petro įpėdi balsai yra sumaišomi su šiau
niui ir V. Jėzaus vietininkui že dais ir mažoje, senovinėje kros
Ii esanti naudinga tik Pekinui
mėje rinkti, sudarys istorijos gau nelėje sudeginami. Jeigu nepa
siausią ir labiausiai kosmopoliti vyksta popiežiaus išrinkti, balsa
Tokio. — Japonija pakaltino ( nistai, kurių nors savo sąjunginin
Grupė kardinolų Vatikane
nę konklavą. Konklava yra loty vimo popieriukai sumaišomi su
Sov. Rusiją, kad ši Japonijos pašc I kų padedami, naujai sukirptų šio
niškas žodis, reiškiantis "užra šlapiais šiaudais ir sideginami.
nėję ruošiasi vieną baze ir iš vis* jregiono žemėlapį ir "išplėstų savo
kintą kambarį". Iš tikrųjų jis reiš Jų juodi dūmai kyla mažu, plo
vedanti prieš Japoniją nepalankią įtakos sferas".
McGovern
kia pasaulio kardinolų suvažiavi nu kaminėliu per Vatikano sto
propagandą. Iš savo pusės Sov
"Ateitis parodys, ar Japonijai
mą į Romą naujam popiežiui gą ir jų pasirodymas milžiniškoje
reikalavimai
Rusija kaltina Japoniją, kam ši pavyks vykdyti savarankišką užrinkti visiškai izoliutose ir užra šv. Petro aikštėje susirinkusiai
pasirašiusi draugystės sutartį su iienio politikos kursą, remiantis
BELGRADAS. — Į čia tik iš vengė tiesiog minėti Sov. Rusi
didžiulei žmonių miniai yra ženk
Washingtonas. — Sen. McGo kintose kai kuriose Vatikano pa las, kad tame posėdyje dar ne
Kinija, betarpiškai pereinanti Ki netvirtomis formuluotėmis, ku Rumunijos atvykęs Kinijos gal ją, tačiau užsiminė apie būtinu
talpose.
nijos įtakon. Sov. Rusijos agentū rios, jos vyriausybėm nuomone,! va Hua į abu skruostus pabu mą nesikišti į kitų valstybių vern, savu laiku buvęs didelis
Velionis popiežius Paulius VI- pavyko išrinkti popiežiaus.
ra Tassas skelbia:
turi "susilpninti" pavojingą Peki čiavo jį sutikusį seneliuką Ju santvarkas i r vidaus reikalus- Vietnamo karo priešas, priešinę
Tačiau kai popiežius yra jšsis Amerikai, kovojančiai prieš -sis 1975 m. išleido dekretą, ku
"Pekino vadovybei pavyko pri ne pasirašyto dokumento pobūdį. goslavijos diktatorių Tito, 86 m.
rinktas,
popieriukai yra sumaišo
Abu vyrai pareiškime akcen komunistus Vietname, dabar rei riuo įsakoma, kad konklava pra
kalbinti Japoniją, kad į sutartį Tačiau jau dabar visiškai aišku, amžiaus. Tito lankėsi Pekine,
tavo, kad Amerika yra imperia kalauja, kad būtų sustabdytas sidėtų neanksčiau, kaip 15 ir ne mi ne su šlapiais, bet su sausais
būtų įrašyta nelemtas straipsnis kad ši sudaryta priešingai taikos Maskvoj ir VVashingtone ir da
listinė, o Sov. Rusija siekianti genocidas komunistinėje Kambo- vėliau, kaip 20 dienų po jo mir šiaudais ir deginami. Tada plo
dėl veiksmų prieš "hegemoniz- ir įtempimo mažinimo intere bar vienas pirmųjų
susitinka hegemonijos ir jos abi besivaržy dijoj. McGovern tai įteikė užsie ties. Kardinolai sąmoningai pasi nu kaminėliu kyla į išorę balti
mą". Šis straipsnis nukreiptas sams. Ji kelia didžiulį pavojų pir
komunistinės Kinijos diktatorių damos ruošiasi karui.
nio reikalų komisijoj. Skelbiama, rinko paskutinę galimą dieną, dūmai, kuriuos pamačiusi minia,
prieš Tarybų Sąjungą, tai daug miausia Pietryčių Azijos tautoms, į
Hua. Tito, valdąs 29 mil. gyven- į
kad per tris metus nuo komunis kad turėtų daugiau laiko nuomo džiaugsmu netverdam, lotyniškai
kartų buvo nurodyta pačių Peki kurios jau seniai yra Pekino ly
tojų valstybę, laikomas vienu iš
tų įsigalėjimo iš 7 mil. Kambo- nėmis pasikeisti ne izoliacijoj šaukia: "Habemus papam — tu
no lyderių kalbose, tai užfiksuota derių agresyvių kėslų objektas."
rime popiežių".
visų Europos kraštų vadų, suge
dijos gyventojų, nužudyta 2,3 nuo pasaulio.
ir tokiuose dokumentuose, kaip
Delegacija
Vietname
Rinkimų metu Sistinos koply
bančiu vesti geriausią užsienio
Konklavoje dalyvaus kardino
mil.
Kinijos komunistų partijos įstatai
čios
grindys būna medžiu apdeng
politiką.
lai iš 40 valstybių. JAV-ėms at
ir Kinijos Liaudies Respublikos
Hanoi. — Vietname lankosi
Prezidentai
tos,
o
išilgai palei. koplyčios sie
stovaus jų 10.
Visu šiuo Hua vizitu labai kong. Montgomery vadovaujama
konstitucija." _
Susirūpinę teatru
nas
būna
pastatytas kiekvienam
Konklavoje, kurioje 1963 m.
nepatenkinta Maskva, ir mano amerikiečių delegacija. Vietna
ir
jų
darbas
Japonija pati kalta
pop. Paulius buvo išrinktas, da dalyvaujančiam kardinolui ma
savininkai
ma, kad niekur kitur negalėjo mas surado dar 11 žuvusių ame
lyvavo 80 kardinolų iš 29 vals žas sostelis, kuriame kardinolas
Washingtonas. — Paskelbta aš Hua rasti jautresnės vizitui vie rikiečių, kurie bus grąžinti. Kiti
"Gerai suprasdami, kaip pavo
sėdi su baldakimu virš galvos.
Tehran, Iranas. — Kinų teat tybių.
jinga įtraukti į sutartį atvirai an tuonių prezidentų valdymo lai tos, kaip Bukareštas ir Belgra dingę be žinios, nesurandami ir
Užpakalyje
sostelio yra įtaisyta
titarybinio pobūdžio straip:nį, kotarpiai su kai kuriomis detalė das. Maskva Hua kalbą, pasa jų ieškojimas gali dar ilgai užsi rų savininkų organizacija uždarė! Balsavimas vyks didingoje Sis- lentelė su jo pavarde. Išrinkus
kurios lubas
tarnaujanti tik savanaudiškiems mis. Per vienus metus Washingto- kytą Bukarešte, pavadino rėks tęsti. Montgomery delegacija ta kinus 24 valandoms, gedėdama ! tinos koplyčioje,
popiežių, visų kitų kardinolų sostų,
kurie
sudegė
kine.
Gaisre
žu'•
ne
savo
kabinete
prez.
Carteris
puošia žavūs Mykolo Angelo fres
Pekino hegemonistų interesams,
mingu Sovietų Rusijos politikos rėsi ap'e santykių sunormavimą
telių baldakimai yra nuleidžia
daugelis Japonijos politinių vei buvo 271 d., 94 dienas jis buvo į šmeižtu. Taip esą tik skelbiama ir prekybos atnaujinimą. Kraš vo 430 asmenų. Policija jau su-! kai, rodantieji žmonijos istoriją mi. Pasileika tik tas, po kuriuo
kėjų, jų tarpe iš valdančiosios li ne Washingtone, o kitur, tai su Sovietų Rusijos žmonių.
tas, nukentėjus^ derliams, reika ėmė 10 įtariamų, kurie galėjo nuo pasaulio sukūrimo iki pasku sėdėjo išrinktasis popiežium.
padegti teatrą. Jie yra iš grupės,
daro
26
proc.
Prez.
Fordas
per
beralų demokratų partijos, taip
Tito suruoštuose pietuose Hua lingas Amerikos pagalbos. Dele kuri priešinasi valdžios refor tinio teismo.
metus
Washingtone
buvo
273
d.,
Velionio popiežiaus dekretu vi
pat Japonijos visuomenė ir spau
taip pat pasakė kalbą, kurioje gacija šiandien atskrenda į Hc
da ragino savo vyriausybę apdai 25 proc. laiko buvo ne Washing- išreiškė, kad Jugoslavija yra pa Chi Minh miestą, buvusį Saigo- moms. Tarp suimtųjų yra ir du si 80 metų amžiaus dar nesulau Daug auto nelaimių
kę kardinolai, t.y. 111 iš 130,
riai žiūrėti į derybas Pekine ir ne tone. Prez. Nixon per metus VVa- siruošusi priešo invazijai. Tito ną ir čia pabus ligi ketvirtadie sudegusio te?tro tarnautojai.
shingtone
buvo
205
d.
ne
Wapasiduoti Kinijos spaudimui. Jie
turi teisę ir pareigą balsuoti.
nio. Vietname be Montgomery
VILNIUS. — Pavergoj Lietu
Daug turistų
pažymėdavo, kad Japonijos vy shingtone 44 proc., prez. Johnso(D.-Miss.) lankosi kongr. George
Oficialiai yra trys būdai po voj yra gana daug auto nelai
riausybė neturi skubėti pasirašyti nas ne VVashingtone buvo 32
E. Danielson (D-Calif.), John P.
piežiui rinkti, bet jų du — įkvė mių. Liepos mėnesį įvyko 635
Amerikoje
Vergijos 10 metu
abejotiną sutartį, kuri bus nau proc., Kennedy 39 proc. Mažai sa
Murtha (D-Pa.), Sam B. Hali
pimu ir delegacija —nėra buvę auto nelaimės, kuriose žuvo 77
dinga tik Pekinui ir gali padaryti vo kabinete buvo ir prez. Eisen(D-Tex.),
Ike
N.
Skelton
(D.
naudoti
nuo 17 šimt.
asmenys, sužeista 556. 'Tieso
sukaktis
Washingtonas. — Skelbiama,
žalą Japonijos nacionaliniams in howeris, jis kabinete per metus
-Mo.), James Broyhill (R-N.C.)J
Popiežius
įkvėpimu
išrenkamas,
je"
paskelbta, kad liepos mėnesį
teresams, jos santykiams su Ta buvo 209 d., o 156 d. kur PRAHA. — Čekoslovakijos ir Antonio Borja Won Pat (D- kad užsienio turistų Amerikoje I kada visi kardinolai spontaniškai į suruoštų tyrimų metu pasirodė.
šįmet bus rekordinis
skaičius.;
rybų Sąjunga ir kitoms šalims." nors kitur, tai sudaro 43 proc. studentai tylomis budėjo prie -Guam).
iVen
gegužės
mėnesį
iš
Europos! ir vienbalsiai sutaria, kas bus kad Lietuvoje yra 260,000 mo
Prez. Trumanas ne kabinete bu
Dabar Japonijos vyriausybė mė vo 24 proc. ir prez. Rooseveltas šv. Vaclovo paminklo Prahoje,
tociklų ir apie 183,000 privačių
pakilo 35 proc. Visa tai prasidėjo j naujas popiežius.
Siaučia potvyniai
gina įtikinti Japonijos liaudį ir ne kabinete buvo 38 proc. metų minėdami 10 metų sukaktį nuo
Delegacijos
keliu
popiežius
ren
auto mašinų. "Tiesa" rašo, kad
po dolerio kritimo. Manoma, kad
taikingą kitų valstybių visuome laiko. Kaip matome kabinete ma Sovietų invazijos. Maža grupė
karnas tik beviltiškoj padėty dėl liepos mėnesį "išaiškino apie
Indija. —Trijuose šiaurės In šįmet Ameriką aplankys 20 mil.
nę, jog pavojingą sutarties pobū žiausia sėdėjo Nixonas, jis kur padėjo prie paminklo gėlių, ku
užsikirtusių kardinolų nepajudi- 4.5 tūkstančio eismo taisyklių
turistų.
dį, esą, neutralizuoja straipsnis, nors kitur buvo 44 proc., t.y. vie rias policija tuoj sumetė į šiukš dijos valstijose potvyniai pareika
namumo. Šiuo būdu trys, penki pažeidėjų. Sulaikyta net 520 ne
kad ji "nedaro žalos nepriklau nu procentu daugiau už, rodos, linę. Vokiškai kalbąs turistas, lavo 450 žmonių gyvybių, dešimt
ar septyni kardinolai yra konkla blaivių motociklininkų, daugiau
somoms ją pasirašiusių šalių pozi visada golfą žaidusį Eisenhowerį. bandęs gėles vėl padėti, buvo po tūkstančių zmonii| liko be pasto
vos kardinolų deleguojami nau-' kaip 800 žmonių motociklus vai
gės. Panašūs potvyniai Pakista
cijoms jų santykiuose su trečio
jam popiežiui išrinkti visų var ravo, viršydami leistiną maksi
licijos nuvarytas. Budinčių prie ne ir Bengalijoj taip pat parei
siomis šalimis".
du
per nustatytą laiką.
statulos studentų dokumentus kalavo per šimtą žmonių gyvy
malų greitį, 952 piliečiai važia
Pasitraukė iš
"Japonija, nusileidusi Pekino
tikrino policija.
Trečiasis išrinkimo būdas yra vo b e teisių, 430 — be apsaugi
bių, padaryti dideli nuostoliai
diktatui ir sutikusi, kad sutartis
!
organizacijos
pastatams. Tailandas taip pat
— Amerikoje saulės energija balsavimas, reikalaujantis dviejų nių šalmų... Pagrindiniai avari
Vienoje gyveną iš Čekoslova- i
būtų pasirašyta jo sąlygomis, pa
kenčia nuo potvynių, bet žuvų-' sudarys 20% visos naudojamos trečdalių balsų daugumos, šį kar jų kaltininkai liepos mėnesį bu
ti kalta, kad atsidūrė tokioje pa
Londonas. —Salvation Army kijos disidentai, norėdami a t  šiųjų neužregistruota.
tą 77 balsų. Jeigu per devynias vo motociklininkai. Dėl jų kal
energijos 2,000 metais
dėtyje, kai ji gali būti įvelta į he- Akintieji pasitraukė iš Pasaulio kreipti dėmesį į pavergtas Rytų
— Ispanijos kalėjimuose yra dienas negalima dviem trečda tės įvyko 180 eismo nelaimių
gemonistrnę Kinijos politiką. Ki Bažnyčių organizacijos, kad ši Tautas, paskelbė bado streiką, i
Nori
keistis
kaliniais
tūkstantis užsč'miečių, kurie tu liais išrinkti, po to užtenka pap (pernai (153), kuriose žuvo 30
nijos užsienio politikos kursas — paskyrė 85,000 dol. juodukų su Tarp susirinkusios grupelės di->
žmonių — penkiais daugiau, ne
rės būti repatrijuoti. Tai dau rastos daugumos.
tai priešinimasis įtempimo maži kilėlių rėmimui Rodezijoj. Salva sidentų prie šv. Stepono kated
Ankara. —Turkija su Ameri-1
Kardinolai balsuoja dusyk ry gu praėjusiais metais. Avarijo
nimui, provokacijoms tarptauti tion Army vadovybė teigia, kad ros buvo ir tų, kurie pasirašė !;a nori keistis kaliniais. Turki giausia įvairių tautybių mote
te
ir dusyk po piet, ir tol bal- se sužeisti 192 (pernai 162) žmo
niuose santykiuose."
sukilėliai išžudė britų misionie žmogaus teisių deklaraciją Char joje yra keturi amerikiečiai, nu rys.
nės.
— Prancūzijos keliuose kas
rių šeimą.
tą 77.
teisti už prekybą narkotikais.
Pavojingas dokumentas
40 minučių žūna po vieną asme
Sukčiai loterijoj
Parduodama ginklų
'Taikingos tautos negali ne
nį. Daugiausia dėl nėHaivumo.
kreipti dėmesio į tai, kad sudary
— Sov. Rusijoje, kaip skelbia
Toronto. — "Wintario" lote
už bilijonus
ta Japonijos ir Kinijos sutartis
'Tateraturnaja gazeta" Char rija, kurios laimikiu skirstymas
kelianti pavojų stabilumui Azijo
kovo gyventojai, norį pirkti ki vyksta kas dvi savaites, išspaus
VVashmgtonas. — Pentagonas
je. Jos neleis, kad Pekino hegemologramą apelsinų, turi pirkti pu dina daug serijų bilietų, tačiau skelbia, kad Saudi Arabijai ir Irasę kilogramo supuvusių obuo ne visos serijos būna parduoda nui bus parduota ginklų už 6.2
lių. Norįs pirkti jam patinkamą mos. Dalis jų laikoma atsargoje bil. dol. Parduodama ginklų bus
Nuostolinga banga
knyg^> t u r i priedo nupirkti ir ir paskui' sudeginama su visais ir Taiwanui, Izraeliui, Pietų Ko
Brežnevo rastus. Taip krautu neparduotais bilietais. Sį opera rėjai, Ispanijai, Tailandui ir PaEI Salvador. — BĮ Salvadoro
vės įvykdo planą.
» cija atliekama Toronte, North kistanui.
valstybėj įvykęs žemės drebėji
— Sovietų Rusija 100 mylių Yorko šiukšlių deginimo punkte.
mas sukėlė vandenyne bangas,
nuo Škotijos nutraukė tolyn sa Policija neseniai suėmė šešis šio Užteršė vandenyną
kurių viena palietė Acajutia uos
vo sugedusį povandeninį laivą. punkto darbininkus ir vieną jų
tą. Liko 2000 žmonių be pastogės,
Kartu plaukė minogaudis. nai bičiulį, kai laimėjimus tikrinan San Juan, Puerto Rico.— Grai
žuvo 10 asmenų.
tis skaitytuvas pradėjo atmesti kų tanklaivis, susidūręs su Brazili
kintojas ir kiti laivai.
jos laivu išsiliejo Pacifike. Išsilie
— Airijoj buvo apšaudytas kaikuriuos laiminguosius "YVin- jusios alyvos juosta yra 12 mylių
KALENDORIUS
sunkvežimis, vežąs laukų darbi tario" bilietus. Tada paaiškėjo, ilgio ir 300 jardų pločio. Bijoma,
Ragpiūčio 23 A: Pilypas, Ro
ninkus. 2uvo vienas asmuo, su kad minėti asmenys neparduotų kad alyvos juosta gali pasiekti
žė, Ringela, Grauda.
žeista 6- Tai airių kerštas, nes bilietų serijose ieškodavo tokių Domininkonu respublikos pakraš
Rugpiū&o 24 d.: Baltramie
šoferis yra buvęs Ulsterių pro numerių, kurių kelios paskutinės čius.
jus, Mišelė, Jaunutis, Aušrinė.
testantų gynybos regimento na skaitlinės sutampa su ištrauktai
siais. Už jas išmokami 25 dol., 50
Saulė teka 6:08 vai., leidžiasi
rys.
dol. ir 100 laimikiai, nekreipiant Platesne autonomija
7:37 vai.
— Kanadoje lėktuvų pilotų dėmesio į bilieto seriją. Suimtieji, Madridas. — Ispanijos valdžia
unijos 1,500 narių nubalsavo kurių didžioji dalis turi portuga suteikė platesnę autonomiją bas
ORAS
streikuoti, jei nepavyks susitar
Chicagoje ir apylinkėse šian Sovietų Rusijos manevrai, išsikėlimas iŠ jūros. Nepaisant nuolatinių kalbų apie taiką. Sovietų Rusija di ti ligi ketvirtadienio 2 vai. ry liškas pavardes, degindami mies kų šiaurės valstijai. Jau kiek
to šiukšles, nusvilo nagus. Jų anksčiau yra sudaryta Baskų ge
dien šilta. Temperatūra per 80 1. džiausią biudžeto dalį skiria apsiginklavimui
to.
laukia teismas.
neralinė taryba.
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SVEIKINIMAI
Marios, vėjai ir perkūnai,
Ir baltos burės Baltijoj.
Paduoki ranką — lietuvi, broli,
Čia prie Atlanto, tolumoj.

Iš Vl-tos Tautines stovyklos
VI-toji Tautinė Stovykla
P a x t o n , Mass.
1978 m. rugpiūčio 13 d.
Mieli Broliai, Sesės!

nė. j . ps. V i d a R a č i ū n i e n ė , s.
Giedrė S t a n k ū n i e n ė , s . A l b i n a
Ramanauskienė, s. TAima Kiliulienė, ps. R i m a G u d a i t i e n ė .

Gero vėjo, broli, sese!
Laisvai buriuoki Baltijoj.
Krantai, pušynai — ten, kur
žaliuoja

Mieli Broliai ir
Siunčiame Brolijos stovyklos
TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiHiiiff
Mūsų tėvynėj Lietuvoj!
Sveikinimai i š T a u t i n ė s S t o 
vadovybės ir skautų geriausius
j. s. Leopoldas KupcikevkSus
sveikinimus i š Šeštosios Tauti vyklos, jūrų s k a u t ų p a s t o v y k l ė s
TeL ofiso Ir boto: OLympic 3-4151
DR. K. G. 1ALUKAS
Baltija.
nės stovyklos.
BALTIJOS PASTOVYKLĖS
Akoftertja Ir mo«ern Ugoa
DR. P. KISIELIUS
Einam, vaikštom, prakaiNeškit, vėjai, mūsų šūkį.
ŠCKIS:
Gtoekerioglng Chirurgija.
tuojam,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kad išgirstų Baltija:
8449 So. Pakaki Rd. (Crawford
Burė, irklas ir banga,
144* So. 50th A ve., ( l e s t o
Kai
p
a
v
a
r
g
s
t
a
m
—
u
ž
d
a
i
n
u
o

Dievui, Lietuvai, žmonijai
Baltijos čia stovykla!
Moffleai BuUdtag) TeL I X 5-6446
Kasdien
1-S vai Ir 6-8 vai. vak.,
jam.
Budi s k a u t ų Brolija.
ttakrroa trečiadienius.
M aeatattepM skambint 374-8004
(Tai m ū s ų m o t t o ) .
v. s . Sigitas Miknaitis,
Šeštadieniai. 12 lkl 4 vai. popiet.
Priima ligoniu* pagal guflltarlma.
—
Liūdnosios
žmonijos
gyve
Pastovyklės vadija ir
L S B Vyriausias Skautininkas
nimo scenos iškyla tada, kai
Tel REUance 5-1811
broliai j ū r i n i n k a i .
DR. Y L BLAŽYS
Mielos S e s ė s ,
žmonių
darbuose
prasikiša
ne
Gero V ė j o !
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
D*. WALER J. KIRSTU*
širdis,
bet
savanaudiškumas;
Marqnette Medlcal Oenter
P o V l - t o s i o e Tautinės Stovyk- j . ps. L. K u p c i k e v i č i u s , j . b . dr.
lietuvis gydytojas)
SIS* So. Kedzte Avenae.
ne švelnumas, bet griežtumas;
los dangumi, 60-tojo lietuviškos, Algis P a u l i u s , j . b. v . v . M a r i u s
S025 West 59th Street
antrad Ir ketvirtad.
ne gerumas, b e t žiaurumas; ne Vai.: plrmad..
Vai.: plrmad.. antrad., ketvlrtad. Ir
s k a u t y b ė s laužo šviesoje prisi- Naris, j . b. v . v . P e t r a s A g l i n s S lkl 7:30 vai. vakaro.
penkt. nuo 12-4 vai. popiet Ir f - t
SeStad. nuo 1 lkl I vai.
meilė, b e t autoritetas, ir tada
mename Jus, mielos sesės, ir kas, valt. V i l i u s D u n d z i l a , j . b.
vai. rak. Treč. Ir sefttad uždaryta.
Pagal susitarimą.
LSS Tarybos pirmininkė v 6. Lile Milukienė šeštosios Tautinės stovyk neišvengiamai
šalia dieviškos
geriausius
linkėji- v. v. A_ S t a u s k a s , j . b. v a l t . los Jungtinėse Amerikos valstybėse viršininkė
Ofiso telei. WA S-M70.
siunčiame
RMld. tol. WAlbrook 5-1048.
meilės ir gailestingumo pagar
Dainius V i d ž i ū n a s , j . v . s. B r o DR. IRENA KURAS
mus!
binamas ydingas stabas, kuris
nius
Juodelis.
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
Tel.
ofiso
H
E
4-5849;
rez.
388-2233
L S S 'Sutartinės" \ i r š u u n k ė
stovykloje plevėsuojanti didžioji lio išleidimo ir persiuntimo išlai vieną dieną pareikalauja žiau
Kūdikių
ir
vaikų
ligų specialiste
vadija ir s e s ė s :
DR. PETER T. BRAZIS
Mielos
Sesės,
gairė 8x5 pėdų dydžio yra supro dų sumažinimo, pasiųsdami kad rios aukos paties aukotojo.
MEDICAL BUILDING
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
v. s. Irena Kerelienė, v. s. Jani
Br. Zumeris
Siunčiame
geriausius
sveiki jektuota ir sukurta Darbininko ir mažą auką LS Fondo iždinin
3200 West 81st Street
24S4 West 71st Street
na Mikutaitienė, s. fil. Rita P e n "Skautiškoji Pastogė" redaktorės kui.
nimus ir linkėjimus
iš
Šeštosios
— Krikščioniškoj labdarybė daro Vai.: pirm., antr.. ketv Ir penkt Ofs. teL RE 7-1168, rez. 239-291S
čylienė, ps. t. n. Rasa Lukoševis. Birutės Kidolienės, o jūrų skau
Lietuvių skautų sąjungai šiais si krikščioniška ne dėl to, kad kuni 1:00 - 6:00 vai. popiet, tred. ir seftt
Tautinės
stovyklos!
tik BUBl*aru/».
tų pastovyklės "Baltija" viršinin- metais minint savo 60-ties me- gas jai vadovauja ar šiaip tikintysis,
čiūtė, s. J o a n a Krutulienė, B i 
Ofs. H E 4-1818; rez. PR 8-9801
Budinčios
kemavietės, J ko j.ps. L Kupcikevičiaus supro- i tų veiklos sukaktį, Fondas išleido ne. Ji lieka tokia, kai vykdoma Kris
rutė Vaitkūnaitė - Nagienė, s.
DR. J. MEŠKAUSKAS
VI Tautinės
Stovyklos į jektuota gairė yra sukurta Drau- • dail. J. Špakevičiaus
Regina Petrutienė, j . v . s. A l d o 
paruoštus taus dvasioje. Be minėtų savybių, Dr. Jonas B. BYLA-BYLAITIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
krikščioniškoji labdarybė didžiausiu
GALVOS I B STUBURO LIGOS
Specialybė vidaus ligos
stovyklautojos
na Gasnerienė, a Liuda Gvildiego "Skautybės Kelio" redaktorės' gražius metaliniu; ženkliukus. Jie
labdarybės kriterijumi laiko ne savo
2454
West 71st Street
2858 West 6Srd Street
j.s. Irenos Regienės. Rako stovyk- gaunami pas vietos skautų vado- tikybą, partijai ar korporacijai pri
71-os
br
Campbell
A ve. kamp.
Chicago, DlinoĮs 66629
lavietėje vykusios "Gedimino Pi- vus ir LS Fondo atstovus.
klausomumą, bet patį vargą kaip
Vai.: plrmad.. antrad., ketvlrtad. k
lies" stovyklos gairė buvo supro Mums nepakanka tik savo tarpe tokį. Krikščionis, pamatęs nelai
TeL — 4 7 6 - 8 4 0 0
peoktad. S lkl 7 r. p. p. Tik •uettarue.
VI-je TAUTINĖJE STOVYKLOJE
jektuota ir sukurta sesės Ir. Regie džiaugtis atsiektais laimėjimais. mingąjį, neklausia, ar jis MetuValandos pagal susitarimą
vis, vokietis, katalikas, bet klausia
OPTIO AL
S T CD IO
nės. Abi šios skautininkės, o taip Norima, kad apie mus ir kiti dau
VIOLETA KARO&aJrTft
Šeštoji LSS Tautinė stovykla Į skautininke v.s. Irena Kerelienė pat buvusi "Skauto Aido" redak giau žinotų ir mūsų darba's do save, ar gali jam kuo padėti, kad jis Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
atsistotų, prakalbėtų, gyventų. Kam
7051 So. Washtenaw — TeL 77S-S7S9
šiuo metu vyksta rytiniame JAV įr LS Brolijos vyriausias skauti torė v.s. Alė N a m i k i e n ė per eilę mėtųsi. Apie mūsų minimą skau gi Kristus, sakydamas prilyginimą
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų
DR.
EDMUN0
L
CIARA
pakraštyje netoli Paxton, Mass. ninkas v.s. fil. Sigitas Miknaitis. m e t ų yra įvairioms stovykloms tų sąjungos sukaktį ir Tautinę apie gaiiestingą samarieti, jį nepa
receptu*
OPTOMETRISTAS
Dideli, akinių remi) paelrinklmae.
esančioje
erdvioje
amerikiečių Abu vadovai džiaugėsi darniai ir sukūrusios n e vieną gairę.
stovyklą jau p'.ačiai paskelbta a- prastai išaukštino, jeigu ne už tai,
Vai.: pirm., antr., penkt 10-5:»».
7709 West 51st Street
kad nelaimėje sušelpė ne savo tautos
skautų Treasure Valley Seout R e - darbingai v y k s t a n č i u stovyklavi
Ketr. 1-8 v. rak. Šeet. 10-4 v. p. p
merikiečių filisterių spaudoje. T u .
Tel.
—
GR
6-2400
Trečiadieniais uidarrta.
ir ne jo įsitikinimų žmogų.
N A U J A S BROLIJOS
servation stovyklavietėje.
Sto mu. Jų teigimu — oras geras, su
rime išleidę specialų voką tai su
Vai.: pagal susitarimą: plrmad. Ir
Kun. dr. F. Gureckas ketr. 1-4 ir 7->; antrad. Ir penkt
VIENETAS
vyklauja daugiau 900 skautų-čių gyvenimas — nuoširdus, bendTeME. _ 282- 4256
kakčiai paminėti ir gavome vieti
10-4; ftefttad. 1»-I ral.
iš JAV ir Canados, o taip pat ats radabiavimas — puikus. Šioje sto
Atlanto rajono vadeivai s. J. niame pašte, kurio ribose vyksta
DR. ROMAS PETKUS
— Niekad nesame nei taip Ofk. tel. 785-4477; Bes. 240-2839
tovai iš Australijos ir Brazilijos. vykloje ypatingai g a u s u Seserijai Raškiui pranešus, skelbiu lietu Tautinė stovykla, specialu pašto
AKIU LIGOS — CHIIttrRGU*
taip
nelaimingi,
Stovykla suskirstyta į tris dalis — Brolijai b e n d r ų programos vių skautų vieneto įkūrimą VVa- antspaudą su įrašu, kuriuo bus laimingi, nei
Wtmm
DR, L DECKYS
— Brolijos, Seserijos ir Bendrijos, punktų ir u ž s i ė m i m ų , kuriuose shington, D . C . Šį vienetą"įkūrė antspauduojami visi iš stovyklos kaip tariamės esą.
111 NO. WABASH AVE.
GYDYTOJA IR CHIRURGE
4200 NO. CENTRAL AVE.
F . de L a Rochefoucauld
kurios savo ruožtu vėl skirstosi į skautai ir skautės turi galimybės v . s fiL l i ū t a s Grinius, kurį tvir siunčiami laiškai.
Valandoe
Specialybe — > e m j j
atskiras pastovyklės. Stovyklavi susipažinti ir skautiškoje dvasio t i n u vadovo pareigose.
Emocines
Hgoa.
60-ties metų proga išleidžiamas
m a s vyksta pagal iš anksto n u  je dirbti ir bendrauti.
Skautininkas Liūtas yra įkūręs ir specialus ženklelis, kurį bus ga
DR. FRANK PLECKAS
CRAWFORD MEDICAL BLDG.
matytą, lietuviškos
skautybės
Abu vyriausi vadovai
pasi skautų vienetų kitose Amerikos
(Kalba lietuvis**!)
DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
So. PulaelrJ Road
principais pagristą programą. V a  džiaugė gražiai pavykusiomis sa vietovėse, kurie yra išaugę į dide lima lipinti ant vokų. Ženklelį
OPTOMETRISTAS
Telef. — 337-1285
piešė žymusis mūsų dailininkas,
dovauja įvairaus amžiaus patyrę vaitgalio i š k i l m ė m i s
ftkta. Prttalko ItĖmm fc
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
— į s p ū d i n  liūs tuntus, Linkiu sėkmės, m i e - ( t u r i s dįde]į
patvrimą
št0 ženk
DR. A. I . GLEVECKAS
ir gerai tam uždaviniui pasiruo gu paradu, įžodžiais, į d o m i u su h e m s vadovams, Liūtui ir jo s u - '
Ofisas:
"oontact
mmmp
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 2018 W. 71flt S t — TeL 797-5141
tų srity ir nemaža jų nupiešęs.
700
Norta
MDcMgaa,
Saite
409
šę vadovai- vės.
kaktuviniu laužu. T u o laiku sto nui Vyčiui, kuris yra vieneto va
TeL — B E 3-5803
Valandos pagal susitarimą
Minima didelė sukaktis, kad ir
Vai. pagal mMltarlma. Uidaryta tre&
Vyriausią stovyklos vadovybę vykloje vykusios trys parodos b u  d a v o pavaduotojas, kad šis vie
ne savo tėvų žemėje. M e s nori
Specialybe" Akių ligos
sudaro LSS Tarybos pirmininkės vo gausiais l a n k o m o s tiek svečių netas taptų lietuviškumo židiniu
DR, LEONAS SEIBUTIS
me pasauliui parodyti, kad dar
3907 West 106rd Street
v.s. Lilės Milukienės sudarytas ir tiek stovyklaujančių. D i d e l i s visų W a s h i n g t o n , D . C . apylinkių jau
INKSTŲ, PŪSL88 IR
esame gyvi ir pajėgūs.
Darome
Valandos pagal susitarimą
jos vadovaujamas dvylikos asme susidomėjimas buvęs bendru sto n i m u i .
PROSTATO CHIRURGIJA
S
O
P
H
I
E
B
A
R
Č
U
S
viską, kas mums šiuo m e t u įma
2858 W. 8Srd Street
n ų štabas į kurį įeina ir LSB ir L vyklos o taip pat ir Seserijos pa
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
Oflbo teL — PR 8-2220
noma ir mūsų kukius ištekliai lei
Budėkime!
SS vyriausias skautininkas-kė.
Vai. aatrad. nuo 1-4 popiet
stovyklės laikraštėliais. Savaitga
Visos programos iš WOPA
džia. Kviečiame
visus
nelikti
DR. JANINA JAKŠEVIčIUS
Ir ketv. nuo 6-7 vakare
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
v.s. Sigitas Miknaitis
LSB pastovyklei "Brolija" va lio metu vykusiose A S S ir skauti
mūsų darbams abejingais ir pa
JO K a A
Ofiso
t*. 776-2880, resM. 448-554*
madienio
iki
penktadienio
3:00
—
dovauja vyriausias skautininkas ninkų sueigose d a l y v a v o kiekvie
LSB Vyriausias Skautininkas gal išgales juos paremti.
V
A
I
K
Ų
L
I
G
O
S
3:30
vai.
popiet.
—
Šeštadienį
ir
v.s. fil. Sigitas Miknaitis. LS Sese noje per 100 d a l y v i ų .
DR. J. J. SIMONAITIS
G. Nenortas sekmad. nuo 8:30 iki 9:3n v. ryto.
2«56 West « S r i Street
K A S N A U J O LIETUVIŠKOS
rijos pastovyklei vadovauja v y 
OY D Y T O J A 8
Didžiosios Lietuviškos Skauty
Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt.
Telef. 434-2413
SKAUTYBĖS F O N D E
nuo 12 U i t Tai. Ir noo 6 lkl 8 r*l.
riausia skautininke v.s. Irena Ke bės šešiasdešimtmečio > sukakties
Adresas 4265 W. «8rd Street
1490 A. M.
rak. Sefttad. nuo 1 lkl 4 v*L
relienė. Bendrijos stovyklai vado stovykla laikoma sėkminga n e Oftoo teM. R E &-4410
L S Fondas jau antri metai iš
7159
S.
MAPLEWOOD
A
VE.
— Žmonės meluoja, nes ne
ResMenolJoa telef. OR « - 0 « l i
vauja v.s. Alfonsas Samusis. Kiek vien dalyvių skaičiumi, bet vie eilės kai paskyrė savo pelną, gau
CHICAGO,
DLL.
00629
Ola.
PO
7-Ot00
Bes.
OA
$-7278
atmena aiškiai ką m a t ę .
Oflso vaL: ptrraad. Ir ketvirtad.
vienam viršininkui talkina k o m - ningumą ir tautinį s ą m o n i n g u  tą iš suaukotų pinigų palūkanų,
Carl Sandburg
auo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet
DR,
A.
JENKINS
<etentingų vadovų-viu štabas.
mą skatinančia dvasia. Tikimasi, Lietuvių Skautų sąjungos veiklai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS OOK> teL HE 4-S1SS. Vmą GI S-SISt
LSB "Brolijos" stovykla sus kad stovykloje įdiegtas skautiš remti. Šiais metais skautų vado
kirstyta į šešias pastovyklės, ku
riose stovyklauja arti 350 skautų
ir vadovų. LS Seserijos "Sutarti
nės" stovyklos šešiose pastovy klėse — arti 530 įvairaus amžiaus
ir patyrimo sesių ir vadovių.
Kiekviena pastovyklė turi savo
vadovybę ir pagal savo šaką n u 
matytą
užsiėmimų
programą.
Bendrijos pastovyklėje stovyklauja
kelios dešimtys skautininkų-kių.
Praėjusį savaitgalį stovykloje
lankėsi daug svečių
—vadovų,
tėvų, lietuviškų organizacijų ats
tovų, bei latviu, estų ir vengrų
skautų atstovai. Apsilankė ir sto
vyklautojus sveikino ir PLB pir
mininkas fil. Vytautas Kamantas.
Telefonu iš stovyklos didžiąją
lietuviškos skautijos šeimą
ir
SKAUTYBfcS KELIO skaitytojus
sveikino LS Seserijos vyriausia

kas entuziazmas pasireiškė didės
niu susidomėjimu skautybe n e 
trukus prasidėsiančiuose naujuo
se veiklos metuose.
STOVYKLINIU GAIRIŲ
KORĖJOS
Stovyklose, šalia vėliavų, ple
vėsuoja ir s t o v y k l i n ė s gairės —
kasmet naujos kitokios, pritaiky
tos stovyklos vardui, minčiai, su
kaktuvinei progai. Kartais kuk
lios, paprastos, dažnai meniškos,
įmantrios. Jas keliant stovyklau
tojai dažnai jomis gėrisi, tačiau
retai kada ž i n o m i jų projektuoto
jai ir kūrėjai. Dažniausiai tai n a 
gingų ir m e n i š k ų g a b u m ų turin
čių sesių darbas, jų gerasis darbe
lis stovyklai. Jdomu, kad prie šio
darbo nemažai prisideda ir skau
tiškosios
spaudos
darbuotojos.
Štai, šiuo m e t u VI-je T a u t i n ė j e

vų lavinimui, skautiškai spauda;
ir Vl-tajai Tautinei stovyklai b u 
v o paskirta 1660 dol. Kaip mato
m e LS Fondo m i n t i s jau neša gra
žius vaisius ir Fondo pagrindi
n i a m kapitalui augant, didės ir
skiriamos sumos lietuvių skautų č i ų veiklai pagyvinti.
L S Fondo valdyba, atsidėkoda
ma aukotojams ir kad jie nesi
jaustų užmiršti, išleido mažą lei
dinėlį, kuriame surašytį visi Fon
dui savo vardu aukoję ir Fondo
įamžintųjų pavardės n u o 1975 m.
iki 1977 m. pabaigos. Leidinėlis
jau išsiuntinėtas visiems tiems,
•kurių pavardės leidinėly pami
nėtos. Leidinėlio pradžioje trum
pai supažindinama su LS Fondo
tikslais ir jo santvarka. Nemaža
įdėta darbo leidinėlį paruošiant
ir išleidžiant. Valdyba tikisi, kad
visi jį gavę, prisidės prie leidinė

mm

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 VVest 59th Streer — Tai. 6R 6-7777

DR. V. TUMAS0NIS

Valandos pagal susitarimą

CHIRURGAS

Rez. — 327-1905

I
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FTRESTONE TIRES. Wneel
alignment
and balancing
Brakes.
Shock absorbers. Mufflers and pipes.
Tune-Ups. Lubrication. Change of o i
and Filtera.

8844 West ttfd Street

DR. K. A. JUČAS
DERMATOLOGUA
CHIRURGIJA
1002 No. Western Aveaoe
Ofiso tel. 489-4441
Valandos pagal susitarimą.
įstaigos k kaso teL 882-1881

DR. FERD, VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
1487 fto.4»th Oosart, Ckero, DL
Kasdien 10-13 Ir 4-7
Išskyros trec. Ir iestad.

2464 W s s t 7 1 s t Street
Vai.: pirm., antrad., ketr. tr
2-5 ir «-7 — II anksto

TeL oflso PR 8 4 4 4 8

F. C. WIKSKUHAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8107 West f M Street
Valandos: l-« TaL poptot
Tr«d. Ir ftoftUl pa«al
Ofs. teL 588-8108: naain 881-8777

DR. PETRAS ŽLI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8284 So. Narmgaasett Avenae
VaL: pirm., antr. ketv. Ir penkt
2-7: isstsaifisleį pagal susitarimą

Veikia nuo 7 : 0 0 v a i ryto iki 8:00 vai. vakaro.
Šeštadieniais n u o 7:00 vai. ryto fld 4 vai. popiet.
ftventadieaiate

uždaryta. - - Sav. MEKAS C E S A S

3eMBU

Perskaitė "Drauge", duokite ii kitiems

Bendros priespaudos drangai

TAŪTINrVENGRUOS SVEHTE

KAM PRIKLAUSO ANTARKTIKA

SOVIETŲ LAIVAI PRIE SKANDINAVIJOS
Ko ieško Sov. Sąjungos karo laivai kitų teritoriniuose
vandenyse?

Žmogus ieško turto šalty ir tamsoj
Visoms tautoms, patekusioms į ninkui, perteikė Šiltus linkėjiMaskvos kolonializmo reples ir į mus lietuviams,
AL TENISONAS
i
P. GAUČYS
Sio pasaulio dugne guli penk
kasimas plačiu mastu. Bet tai pa
genocido grėsmę, reikia palaikyArtėjant Eucharistiniam kongti ryšį, jungtis bendron laisvės resui Budapešte (1938), vengrai tas, šalčiausias ir žmogui nepa
vers niekais dabartinę Antarkti
Neseniai sužinota, kad A. Ko kopteriai išmetė net
įspėjimo
kovon ir panaudoti visus būdus pasikvietė įvairių tautų laikrašti- lankiausias Antarktikos žemy
kos sutartį (kad jos turtai pri syginas per Suomijos 60 metų ne bombas. Lapkričio mėn. pabaigo
ugdyti susiartinimą. Tai skatina ninkus. Buvo ir lietuvių žuma- nas, kurio didžiausia dalis yra Pmcūzija, Pietų Afrika, Japoni klauso visam pasauliui).
priklausomybės sukakties jubilie je prie Švedijos krantų jūra išme
mus prisiminti ir vengrus, kurie listų ekskursija. Vengrai lietuvius apklota ledu ir sniegu. Jo žemė ja, Argentina, Čilė, Australija ir
jų Helsinkyje pakvietęs Švedijos, tė laivo "Baiga" kai kuriuos
Truputis istorijos
rugpiūčio 20 d. šventė savo tau- apgyvendino
pirmaujančiame amžinai užšalusi iki 1000 pėdų Nauj. Zelandija irgi turi savo sto
Norvegijos ir Danijos ministrų daiktus. Paaiškėjo, kad "Baiga" bu
tinę šventę. Ją švenčia patriotai Budapešto viešbutyje Dunojaus gilumo. Nuolatiniai jo gyvento tis ir tyrinėtojus.
prezidentus į Sovietų pasiuntiny- vo sovietų povandeninis laivas,
Pirmieji tyrinėtojai ir nuoty
išeivijoje, bet negali švęsti pa- saloje ir parodė daug nuoširdu- jai yra pingvinai ir ruoniai, o
Aplamai imant, mokslininkai
bę ir pareiškęs jiems priekaištus I kuris spalio mėn. veikė Švedijos
kių
ieškotojai į Antarktika atvy
vergtieji tėvynėje.
mo supažindindami su savo žmonės, daugiausia mokslinin nustatė, kad mažytės krevetės su
dėl jų vyriausybių kai kurių poli- j teritoriniuose vandenyse.
kai, tik neseniai pradėjo ten daro Antartikos ekologinės siste ko 1900 m. Jie norėjo nubrėžti tikos veiksmų. A. Kosyginas įspė
Vengrija tai kraštas Europos kraštu,
1967 m. Baltijos jūros šiaurė
lankytis ir ilgiau pagyventi. An- mos pagrindą. Nepaprastai tur žemėlapį kontinento, į kurį žmo jęs juos atsisakyti nuo neutrono je Vak. Vokietijos prekybinis laiširdyje, supama Austrijos, Cekos*
tarktikoje nėra nei medžių, nei tingi proteinais tie gyvūnėliai su gus dar nebuvo įkėlęs savo kojų, ginklų išdėstymo Skandinavijos I vas "Osterem" išgelbėjo penkis
lovakijos, Rumunijos ir Jugosla
Antrojo pasaulinio karo metu,
kėlė gyvą viso pasaulio žvejų dė ir jų ištirtus plotus perduoti sa valstybėse ir taip pat prikaišio- Į rusų jūrininkus iš paskendusio
vijos. Plotu — apie trečdalį di būdama Vokietijos sąjungininkė, augalų, netgi nei bakterijų.
mesį. Daromi apskaičiavimai, vo valstybėms. Po to daugelį me jęs dėl Vakarų Vokietijos kariuo- į laivo "Priliv". Išgelbėtieji atsisadesnė už Lietuvą ,o gyventojų tu Vengrija daug nukentėjo. Vaka
Antarktika turi metalų
kaip daug krevečių būtų galima tų ji buvo užmiršta. Todėl 1961 menės dalyvavimo Norvegijos į kė bent ką papasakoti kas su jais
ri net maždaug tris kartus dau rų sąjungininkams sudarius sąly
Tyrinėtojai Antarktikoje sura sužvejoti. Manoma, kad 100-150 m. nebuvo sunku susitarti dėl kariuomenės manevruose. Ypa įvyko.
giau. Kaip Lietuva Europą šim- gas Vengrijai, kad ir apkarpytai,
Antarktikos, nes dar niekas tik
tmečiais gynė nuo totorių i r rytų
^ ^ ^ į ^ ^ T S ^ do aukso, platinos, geležies, va milijonų tonų per metus. Norint
1970 m. per Vak. Vokietijos lai
rai nežinojo, ką ji savo gelmėse tingai aštriai jis pasisakė prieš
slavų antplūdžio, taip Vengrija mu, Maskva klasta ir prievarta rio, nikelio, kobalto, urano, ak įsivaizduoti, ką tai reiškia, reikia
Norvegiją,
apkaltindamas,
kad
i
vyno
manevrus prie Gotlando
slepia.
šimtmečiais grūmėsi su turky 1949 m. pajungė Vengriją komu mens anglių, naftos ir natūralių žinoti, kad viso pasaulio žvejų
ji daranti santykių pablogėjimą Į salos buvo pagauti rusų laivo SO
Per pastaruosius 20 m. nauja Skandinavijoje.
veržimusi į vakarus. Vengrų gyve- nistinei diktatūrai. Žiauriai pri dujų, o Antarktika skalaujan laivai sužvejoja tik 65-70 miL to
S signalai. Kai vokiečių tenderis
nų
per
metus.
Tuo
būdu
Antark
čiuose
vandenyse
turtingiausią
mokslininkų
banga
tyrinėjo
jos
nime lemiamą vaidmenį suvaidi- į £ £ vengraT "nedužo".' Šu"Mosel" atskubėjo į nelaimės vie
Kaip jau žinoma, Sov. Sąjunga
pasaulyje jūrų gyvūniją ypač ne tikos krevetės galėtų trigubai pa- į gyvūniją, žemės sluoksnius, orą
U
aS1S
SteP naS 1
tą,
jis gavo radijo pranešimą, kad
^Q7 lS^
?
°
feP»ojo jų sukilimas 1956 me- paprastą gausą jūros vėžiukų didinti pasaulio proteinų kiekį, magnetinius laukus, kosminius visuomet užpuola kitas valstybes
"laivas
jau paskendęs". Tur būt
(997-1038) sustiprinęs vengrų t a i s . M a s k v a s u k i l i m o m a l š i n t i , (krevečių), kuriais maitinasi visa proteinais aprūpindamos šimtus spindulius. Jų atradimai dabar kur ji pati stengiasi įsiviešpatau
tai
buvo
tik apgaulė, nes vokie
pirmąjį pilną sujungimą ir su vi- Budapeštą pasiuntė 200,000 ka ten esanti gyvūnija ir kurie labai milijonų žmonių. Todėl, nieko naikina sutartį, veiksmingai tar- ti. Taip yra Viduržemių jūroje,
čių
jūrininkai
matė, kaip vieną
sa tauta priimdamas krikščiony- riuomenės s u 2,500 tankų ir šar- turtingi proteinais. Dėlto, dau nelaukiant, jau ir dabar pradėtas navusių daugiau kaip 20 metų. Indijos vandenyne, Azijoje, Afri
bę ir tuo būdui nukreipdamas ^
Apskaičiuo- gelis valstybių susidomėjo An Antarktikos krevečių žvejojinpas.! Nūdien susitarti dėl naujos su- koje ir Skandinavijoje. Sov. Są rusų laivą su įtartinomis specia
automobiiiu.
laus tipo antenomis nuvilko ki
vengrus l vakarų kultūrą Jis 1001 - a m a > k a d ^
} b£
netoli
tarktikos turtais ir pradėjo siųsti 1974 m. Sovietai iš ten parsive- j tarties bus be galo sunku, nes vi- junga ypač pabrėžia savo buvi tas rusų laivas.
m. buvo vainikuotas karą mm, 3 2 0 0 0 g ^ ^
^ ekspedicijas tiksliau visą tai ištirti žė 20,000 tonų. Japonija 650 tonų, į sos neturtingos valstybės norės mą Baltijos ir Berento jūroje, kur
Daugelis
8
Kiek anksčiau Danijos vande
tuo būdu Vengrijai ufcfainda- l ė l i ų b u v o ^
^
t ū k s t a n č i a i ir jais pasinaudoti. Nenuostabu,
dėl valstybinių rubežių ir terito
panašiai
ir
kitos
valstybės.
Pr.
gauti
ten
atrastų
turtų
dalį,
nors
nyse
buvo pastebėti Sov. Sąjun
mas aukščiausią anais laikais a- g v ^ L N e t o l i m m
, kad daugiausia dėmesio parodė
u
rinių vandenų klausimų vis dar
metais
Lenkija
pralenkė
kitas,
jos
pačios
nieku
nebus
prisidėju
gos,
Lenkijos
ir Rytų Vokietijos
nomą savarankiškumą, o pa- u h m V i e n . J A V
k u k ė 33
JAV ir Sovietų Sąjunga ir 10 ki nes atsiuntė 3 laivus, kurių vie sios prie tų turtų suradimo ir jų kyla ginčai su Norvegija. Sausio karo laivai, kurie šnipinėjo NA
skelbtas, šventuoju - t a p o dvasi- 2 4 g
ai
ReikšmingJų
U i
3 d. į Oslo dėl šių klausimų pasi
tų valstybių. Iškilo svarbus rei
mu svyrutiu ,ų altoriuose.
^ kalas toms valstybėms susitarti nas — laivas fabrikas su 400 vy iškasimo begalinio šalčio ir pu- tarti buvo nuvykęs Sov. Sąjungos TO karo laivyno manevrus Ska
19?3 m k o m u n i s t u Vengrijos
*
riausybė
sutiko sumokėti JAV- dėl Antarktikos teritorijos pasi rų įgula. Sovietai atsiuntė 2 lai- j sės metų visiškos tamsos sąlygose, užsienio reikalų ministro pava gerako sąsiauryje.
vus. Jie turi dirbti visiškoje tam
1974 m. prie Gotlando Švedi
Sustiprėjusi Vengrija nuo Xn -bėms 18,900,000 dol. už nusa- dalinimo bei tyrimo teisių.
duotojas Zemskovas.
soje, siaučiant žiauriems šal-j
jos
karo laivynas pastebėjo neži
šimtmečio pasidarė
žymiausia vintas amerikiečių nuosavybes,
čiams. Dabar, JAV paskelbus
Sovietų
karo
vadus
ypatingai
1961
m.
buvo
pasirašyta
An
ŽUVO
NELAIMĖJE
nomo povandeninio laivo peris
valstybė Dunojaus erdvėje. Jau
Dabar padėtis Vengrijoje kiek
200 mylių pločio zoną, kurfoje
1367 m. buvo įsteigtas universi- aprimo. Vengrija net užmezgė tarktikos sutartis. Bušo susitarta, draudžiama svetimiems laivams! Sekmadienį automobilis tren- vilioja Skagerako jūros sąsiauris, kopą. Užmegsti ryšių su juo ne
jungiąs Baltijos ir Šiaurės jūras. pasisekė. Švedų kreiseris išmetė
tetas Pešte. Valdovų vedybos ir diplomatinius santykius su Vati- kad iki 1991 m. ji priklauso visam pasauliui, kad tyrimų išda- j žvejoti, Sovietai, Lenkija ir Japo- 1 ,^ į stulpą prie Marąuette Sąryšy su tuo Sovietų karo šešias gilumines bombas, tačiau
giminystės ryšiai Vengriją siejo su kanu ir buvo įmanoma nors kiek
vom galės pasinaudoti visos tau- Į nija trūkstamą proteinj kiekį sten-, Road ir Western gatvės ir apsi- povandeniniai laivai dažnai slap- povandeninis laivas pabėgo.
kitomis Europos galybėmis. Jo- atstatyti komunistų
suardytą
Incidentas su svetimu povande
gailos žmonos Jadvygos sesuo bu- bažnytinę hierarchiją.
Dabar tos. Deja, nebuvo susitarta, kas i giasi paimti iš Antarktikos. Ke-'vertė. Žuvo Mykolas Prybys, I "taj braunasi į Skandinavijos "tenj fiolika" kitų valstybių pradėjo eiti' 25 m,, gyvenęs 4851 S. Kildare,. torinius vandenis šnipinėjimo niniu laivu įvyko 1972 m. lapkri
vo Vengrijos karalienė. Plėtėsi vengrai gana laisvai gali pasiek nutiks su Antarktikos turtais, jei
jau pramintu taku, nes nevaržo-1 Chicagoje. Važiavo vienas. Au- j tikslais. 1966 m. spalio mėn. jie čio mėn. Norvegijos vandenyse.
ryšiai ir su Lietuva. Po Alberto ti savo kaimyninę Austriją. Ta- gu kuri valstybė imsis plačiu
- -žvejybai
''--•
- gilūs
•'" tomobilis pataikė į susisiekimuiĮ rimtai trukdė švedų laivyno ma- Tada Norvegijos karo laivai ir
mai
tėra likę tik
mirties Vengrijos karalium buvo čiau komunistinė vergija tebėra. mastu juos eksplotuoti. JAV lai
tvarkyti stulpą vidury gatvės. I nevrus. Švedų kreiseriai ir heli- lėktuvai dvi savaites persekio
' išrinktas Vladislovas Jogailaitis. Chicagos vengrai, švęsdami sa- kosi nuomonės, kad, prieš iman vandenynai ir Antarktika.
vo
tis
plačiu
mastu
tais
turtais
nau
jo svetimą povandeninį laivą, ku
Net ir šventasis Kazimieras Jogainepriklausomybės Šventę, saNeišmintinga žvejonė
dotis,
reikia
pagrindinai
ištirti,
ris
buvo pastebėtas prie Bergeno.
laitis buvo kviečiamas į Vengrijos vo šiame mieste turimoje Šv. SteBiologijos
ir
okeanografijos
kokią
įtaką
labai
opiai
poliarinei
sostą. Paskutinis rinktinis karą- pono, ,savo pirmojo karaliaus,
Tai įvyksta dažnai, kad Sovietų
liūs Jogailaitis 1525 m. Mohači- bažnyčibįe, pamokslui pasikvietė ekologijai tai galėtų turėti, kad prof. E. Saved rašo, kad neiš
povandeniniai laivai sekioja ka
no kautynėse žuvo ir Vengrija lietuvį Kunigą, tuo norėdami plataus masto turtų išnaudoji mintingas bei plėšikiškas Antro laivų manevrus Skandinavi
arktiko
krevečių
žvejojimas
gali
šimtui su puse metų pateko tur- parodyti ryšius su pavergta lie mą tegalima pradėti tik įsitiki
jos
vandenyse. Ten dažnai pasi
privesti
prie
tenykštės
gyvūnijos
kų valdžion.
tuvių tauta, net paskatindami nus, jog tuo nebus pažeista jaut
rodo
ir Sovietų laivai. Jie aprū
Septyniolikto šimtmečio pa- priminti pajungtos lietuvių tau- riai balansuota maisto sistema,, žlugimo ir sukelti katastrofinį pa
pinti moderniausia šnipinėjimo
.kitimą visoje Antarktikos ekolo
nes tik krevetėmis jį paremta.
baigoje, nugalėjus turkus, Veng- tos kančias vergijoje,
aparatūra. Užsimaskavimui to
ginėje
sistemoje.
Mokslininkai
rija buvo sujungta su Austrija į Vengrų sukilimo metu laisvos
]AV-bių tyrinėjimai
kie laivai priskiriami prie žvejų
tvirtina,
kad
prieš
daugelį
milijo
vieną Austro-Vengrijos valstybę. Vengrijos vyriausybės galva paflotilės. Toks paslaptingas pilkas
JAV-bių Antarktikos tyrimus ir nų metų Antarktikos kontinen
Bet vengrai vis siekė nepriklau- skelbtas kard. Juozapas MindszSovietų laivas buvo pastebėtas ir
somybės. Vienas iš jų svar- enty 1975 m. gegužės 22 d. yra visą ten veiklą finansuoja Moks tas buvęs daug didesnis. Vėliau
Atlanto vandenyno rajone, kur
biųjų laisvės kovotojų buvo Lajos parašęs laišką lietuviams. Primi- lų fondas, o jų laivynas duoda jis ėmęs skilti ir jo dalys ėmė
paslaptingu
būdu žuvo Amerikos
trauktis
į
šiaurę.
Iš
tų
skeveld
Kossuth (1802-1894). Redaguo nes, kad jam žinomos lietuvių visą reikalingą technologiją. Fon
atominis
povandeninis
laivas
rų
susidarė
Australija,
Afrika,
Pie
damas laikraštį, jis skelbė: "Lais- maldos, prašant taikos, kard. das tam reikalui skiria 45 milijo
"Nautilus".
vės reikalas sutampa su žmonijos Mindszenty laiške į lietuvius kal- nus dol. per metus Per ilgą tenykš tų Amerika, Indijos pusiau žemy
likimu. Kurioje pasaulio dalyje bėjo: "Jūs esate viena seniausių tę žiemą (6 mėn.) apie 100 ame nas bei Madagaskaro ir Tasma
Paslaptingu būdu 1968 m.
laisvė belaimėtų, tai bus bendras tautų Europos žemėje, tvirtai įlei- rikiečių tyrinėtojų ir pagelbinio nijos salos. Tais laikais ji buvo adingo
prie Kipro salos Izraelio po
laimėjimas visų, kurie laisvės sie- dę šaknis į Kristaus Bažnyčią, personalo ten gyvena, o vasaros togrąžų giriomis apaugusi. Naf
vandeninis
laivas kelyje iš Pran
kia". Ir dabar gerai prisimintini Drauge su mano tauta jūs pergy- metu jų skaičius pakyla iki 900. tos ir natūralinių dujų ten atradi
cūzijos
į
Izraelį.
Nemaža valsty
Kosutho žodžiai: A i esu taikos venote garbingus laikus — ir dar Panašaus dydžio veiklą išvysto ir mas patvirtina tą teoriją. Dabar
bių siuntė savo laivus ir lėktuvus
žmogus. Dievas žino, kaip labai svarbiau — persekiojimų ir ken- Sovietai. Jie ten turi įsteigę sto ten vyksta uolus įvairių metalų
Vakarų Vokietijos krikščionių demokratų partijos vadas Straussas i i e š k o t i *° povandeninio laivo, bet
aš myliu taiką, tačiau tikiuosi, tėjimų metus. Jūsų tauta dabar tišsu~240'tyrinėtojų ir personalo, j ieškojimas. Bijoma, kad suradus lankėsi Afrikoje. Cia matome drauge m Zairo valstybės šefu Mobutu, I Sovietų laivai, kurie buvo netoli,
!
kad niekada nebūsiu toks niek- pergyvena, tur būt, sunkiausią Kitos valstybės, kaip Anglija, jų didesnį kiekį, bus pradėtas jų ; genančius gaivinančius gėrimus
dalyvauti paieškojime atsisakė.
šas, kad suklysčiau priespau- kančią visoj savo istorijoj. Nepradą laikydamas taika".
raskite širdies. Neteisybė, blogis,
rai pavykusio patiekalo paragaut
jo ranka, ėmė šnekėt su Alfred, kuris, jį įleidęs, trink
Po I pasaulinio karo Vengrija, nusikaltimas niekada nevirs teiJai užeidavo staiga pašėlusios mintys, net išsi telėjo durimis, lyg paskutinį pykčio garą išleisdamas.
pergyvenusi kruviną komunisto sybe, tiesa ir gerovę vien tuo fakgąsdavo. Kai Alfred meilindavosi, jai pasirodydavo Al- Jau šypsojos svečiui, broliui, kurį laikė kažkodėl labai
diktatoriaus Belą Kun siautėji- tu, kad daug laiko praeis. Turėmio veidas, ir būdavo beveik fiziškai skaudu. Valgant talentingu, beveik genialiu, ir visomis jo idėjomis ža
mą, tapo nepriklausoma. Ta- kitę viltį, melskitės ir dvasia atsijai norėdavos, kad anas sėdėtų priešais; gal jos valgį j vėjosi. Abu jie dabarnekreipė į Marianne dėmesio. Jai
da draugiškumo ryšiai su Lietu- naujinkite. Jūsų tauta atgaus
pagirtų, gal pakalbėtų apie nekasdieniškus dalykus buvo vistiek.
ALA RŪTA
va dar labiau ėmė ryškėti. Lietu- laisvę ir didingumą... Savo širdyAlfred
dažniausiai peikdavo valgius, arba kritikuoda
vių kalbon buvo verčiami pir- je aš visada branginau specialų
Dabar ji prisiminė. Kartą seniai su motina buvo
88
vo jos išvaizdą. Ji lygindavo ano švelnumą su šiuo dovanų krautuvėj. Jai labai patiko auksiniais dažais pa
niaujantieji vengrų beletristai, meilės jausmą jūsų mažai, bet
Romaną*
šiurkštumu, ano pablyškusį veidą su savo vyro sveiku, dengtas metalo angelas, su arfa rankose, grojąs "Ave
'Turėjom išsivertę Mor Jokai'isto- tvirtai ir kilniai tautai",
rinės beletristikos kūrinius: PajųVengrų priežodis skelbia: "NeAlfred Resetti, lyg plasnoti besirengiąs vanagas, savim patenkintu. Ir, save pagavusi lyginant, persigąs- Maria". Tai buvo muzikinis žaislas, ne žaislas, — me
dinkim vyrai, žemę (vertė A. rūpestingo vyro žmona yra be- tupėjo sofoj įsiręžęs, tiesus, ištemptom į priekį kojom, davo. Svetimoterystė! Baisiausia nuodėmė. Dievas ją niškas dalykėlis. Krautuvės patarnautoja, pastebėjus
KriŠčiukaitis). Turtingi skur- veik našlė". Jei būtume nerūpes- galvą truputį pakreipęs, pusiaumirkom stebėdamas sa nubaus...
ją domintis, grakščiai pakėlė tą angelą, po jo kojomis
Alfred kažką sakė, ji negirdėjo, buvo paskendus prisuko spyruoklę ir pastatė ant prekystalio, kad suk
džiai (J. Sužiedėlis), Senieji tab- tingi savo pavergtų kraštų laisvi- vo auką... Ar nepradės žliumbt? Ar neatsisuks kančios
labirai (Gratkauskų vert.), Ak- nime, mūsų tėvynės liktų našlai- pilnas veidas? Ar neatžers kokio pikto žodžio? Kiek mintyse. Jis ėmė keiktis. Kalėdose, tokią šventą dieną... tųsi angelas, lyg erdvėse plūduriuotų, ir savo laikoma
meninė širdis (A. Andriulionis), temis. Sveikindami tą patį nel- vienu atveju, tada bus progos pradėt ilgesnį ir žiaures Ji negalėjo pakelt keiksmų (nors ne visus Alfredo ang arfa grotų "Sveika Marija". Angelas apsisuko porą
o jau didžiojo kalbėtojo ir rašy- laisvės vargą nešančią vengrų nį puolimą (O, jis tai mėgo!) Kritikuos aprangą, jos liškuosius ir itališkus suprato): o Kalėdos — tartum kartų, įpusėjo savo giesmę ir staiga stabtelėjo, tary
tojo Tihamer Toth veikalai, iš- tautą, norėtume linkėti, kad eiseną, jos naivumą praeity, jos atžarumą dabar... keiktis bažnyčioj. Jai vėl atėjo mintis: ar Almis bet tum pailsėti.
kada keikiasi? Ir tuo laiku Alfred pašoko, išsproginęs
versti į lietuvių kalbą, buvo pla- bendromis rūpestingomis pastan"O!" — Ištarė patarnautoja.
Bet nieko neįvyko. Palinkusi Marianne tvarkė pie
čiai skaitomi mūsų jaunimo. Vie- gomis būtų greičiau atstatyta tums salotas, apiberdama jas sukapotais svogūnais, akis, kumštį prieš jos veidą laikydamas, švokštė:
Pajudino angelą už sparno, — ne; prisuko vėl
— Aš kalbu į tave! Ar apie kitus galvoji?
nu metu Toth, davęs pasikalbėji- Lietuvos ir Vengrijos nepriklauso salierais, kvepiančiais džiovintais krapais... Jos smul
spyruoklę, — ne. Daugiau — nė iš vietos. Giesmė buvo
Marianne traukėsi atbula:
mą vienam lietuviui laikrašti- mybė.
J ** kūs pirštai vikriai dirbo, o mintys suko vis tą vieną,
visiškai nutilusi. Atsimena Marianne, — tada pravirko
Pr.
— Ne, ne, ne... — Kartojo išsigandusi.
ji, riedėjo ašaros veidais kaip pupos, nei motina, nei
kitados.senelio per šventes kartotą evangelijos eilutę:
Kažkas
jai
iškrito
iš
rankų.
Peilis,
šaukštas,
obuo
paslaugi moteriškė jos negalėjo nuraminti.
"ramybė žemėje geros valios žmonėms". Ramybė, ra
lys...
Ji
nebežinojo.
Taip
viskas
staigiai...
Seniau
jis
Krautuvės tarnautoja ieškojo kito angelo, žadėjo už
mybė, ramybė...
reikiamą informaciją.
Daugu
tik retkarčiais taip šokdavo, pametęs galvą. Paskutiniu sakyti, bet Marianne verkė ir verkė.
ARBA GALVOK,
Alfred užsikėlė koją ant kojos, siurbčiojo "Marti metu vis dažniau puldavo jai į akis, išgąsdindavo per
ma žmonių ima mirkčioti baig
ARBA MIRKČIOK!
Ir dabar atrodė jai, kad jis — kaip tas angelas:
dami skaityti arba pasakę ko nį" ir galvojo, kaip ją paimt iš kitos pusės... Paimt ant kreiptu veidu, arba rūsčiais ir negražiais žodžiais.
kažkur įtrūkęs, nebegalįs suktis, begarsis, be skambe
liežuvio... Juk per šventes, pasilikus namie pietauti Ir tada Marianne galvodavo:
kią nors minti
jm.
JAV Los Angeles Neuropsisio. Norėjosi verkt pačiai dėl savęs, dėl kažko nesu
(iš tikro, jam atrodė tai tam tikru pasiaukojimu) rei
•
"Viešpatie,
kaip
jis
mane
stumia
nuo
savęs!
Kad
grąžinamo,
nepataisomo.
chiatrijos instituto mokslinin
— Diktatfrroje liaudis bijo kėjo rast kokią pramogą, kad taip neprailgtų diena. jis žinotų, kaip stumia savo žmoną į kitą pusę..."
Būdavo prošvaisčių. Alfred kartais pasidarydavo
kai tvirtina, kad žmogus negali
— Vokietaitės, paprastai, apaugusios riebalais...
pasakyti tiesą savo vadams.
Bet pasakyt jam nedrįso. Gal būt, jis užmuštų ją, vėl švelnus, kaip būdavo jų pirmaisiais metais. Dabar
vienu metu galvoti ir mirkčio Demokratijoje vadai bijo pasa — Dar pusbalsiu pridėjo, bet Marianne tylint, užbaigė
ti. Pasirodo sprendžiant mate kyti tiesą liaudžiai.
pašaipą negarsiu švilpavimu. Ir galvojo, kaip pradėt sužinojęs apie kitą... Niekaip jis nesuprato priežasčių; jų meilė buvo sutrūkusi, spyruoklės persuktos, kaip
niekad neatsitokėtų save pakaltinti. Ji būtų paleistu to krautuvės angelo; sutrukusio nebesudėsi, verk ne
matikos uždavinius, mirkčiojanaują pramogą.
BDcfasd Zokodek
ma mažiau, negu susijaudinus — Egoistas — tai asmuo, kuris
— Kas čia kvepia? Taip keistai... Gal dega kas? vė, svetimvyrė, veidmainė... Jesus Christ! Ji būtų pra verkęs.
keikta itališkai ir angliškai.
ar susirūpinus. Pasak moksli nešasi didžiu savo paties gyvenime, Jau prideginai, Marianne, žinau...
Šį kartą padėtį išgelbėjo Bob. Alfred'o brolis,
— Ne, tai pietūs. Kepsnys netrukus bus parau
ninkų, mirkčiojimas kliudo sme mais suserga daugiausia nuo
(Bus daugiau)
dęs... — Jai darėsi liūdna, kad Almiui negalės to jai geįslinko jis tyliai, krumpliu barkštelėjęs. Jai mostelėgenų darbui, sunku atsiminti artričio.

^beveidi rod

D R A U G A S , trečiadienis, rugpiūčio m ė n . 2 3 d.

Dainavoje vykusioje Lietuvių Fronto bičiulių poilsio savaitėje

lintų rusus įsigyti Vakarų techno
logiją* bei į m o n i ų i ^ n g m u s . Ga
mybos
procesų
mechanizavim a s lieka vienintelė galimybė,
sprendžiant darbo iėgos trūku
mą. B e t š i t a i jmfi"^ m ^ t i k s u
V a k a r ų pagalba.

Nuotr. Vyt. Maželio

Tautybių klausimas Sovietų Sąjungoje
Ar yra vilties Lietuvai išsilaisvinti

Vystant pramonės kompleksus
centr. Azijoj, drauge iškyla gyve
n a m ų n a m ų , ligoninių, mokyklų
statyba, kelių pravedimas ir kiti
projektai. D a u g milijonų rublių
skiriama
šių planų įgyvendi
n i m u i . Bet vietos ir aplinkinių
rajonų gyventojai nerodo didelio
"sovietinio patriotizmo" šiuo rei
kalu. Jie stato savo kraštų reika
lus pirmoj vietoj. Tas erzina
Maskvos valdovus ir verčia juos
griebtis kraštutinių priemonių.
G y v e n i m o logikoj yra žinomas
dėsnis, kad prieš kiekvieną akci
ją kyla reakcija. Kad toji reakci
ja gali būti sėkminga, įrodo pap
rasta aritmetika. Vieną gražią
dieną rusai pasijus esą mažuma
krašto gyventojų tarpe. G i ma
ž u m o s valdžia yra daugiau ar
mažiau ribota, ypač šiais demo
kratiniais laikais. Tokį
kritišką
m o m e n t ą Sovietų imperijai buvo
n u m a t ę s ir Zbigniew Brzezinski
jau 1975 metais. Jis rašė: "Tauty
bių klausimas...gali būti likiminis Sovietų politikos evoliucijoje".
Panašiai yra pranašavę Andrei
Amalrik ir kiti jų gyvenimo ste
bėtojai.

C L A S S I Fl E D G U I D E
B E A L

E S T A T E

tt Ir Homaa. Tinka didelei Seimai.
4 miegamų namas labai geram stovy
{rengtas rūsys. 2 maš. garažas. $40,000.
M ir Tahnan. 5 kam mūr. Beismentas. 2 mašinų ganias. Platus lotas.
$37,900.
8809 S. Tulley Ava, Liuksusine 3jų miegamų rezidencija. "Catbedral"
lubos. 1)4 vonios, 2Vx mai garažas,
Šoninis įvažiavimas. $71,500.
$8 k Roekwe0L 2-jų butų po 5 kamb.
medinis namas. Pilnas rūsys. 2 mai.
garažas. 2emi taksai $26,900
•* ir Rockwe4L 3-jų butų mūr. 6
kamb. ir 2 po 3 kamb. Gerai išlaiky
tas namas. 3 atskiri gildymai. Naujas
2 mai. garažas. Tik $45,000.
4$ ir Taunan. 2-jų butų medinis —
5 ir 4 kamb. Tik $26,500.
40 k ArtesJan. 2-jų butų medinis
Geros pajamos. Garažas. $26,900.

Jei galvojate
PARDUOT, NUOMOT AR
APDRAUST
Jūsų nuosavybe, praiome kreiptis j

Budraitis Realfy Go.

R E A L

E S T A T E

HELP WANTED — VYRAI

MACHINISTS — EXPERT> ONLY
For vertiesi boring ndlis.
Top wages. Overtime. Free medicai
and rife insurance.
S t Mary Star of the Sea parišk
JUST4UTE MACHTNE WORKS
De ftsjcce eorner
7590 N. Oak Pk. Ave, NUe», • .
7 rooms ( 3 bedrms.), 2% baths,
Tei. «47-l
formai diningj room — crystal
chadelier. Central air cond. Big
WAROOUSC
beautiful finished basement — wet
bar, second kitchen. 2 car garage.
Mušt speak English.
Mušt see to apprec. Vic. 67th and
Kostoner
5 days week. Call:

B Y OW N ER

Call 585-4670

KR. Į P j ū Į 243-6170

MECHANICS
UUKSI3K1 6 BUTŲ
RIDGESiOM
SQUAKE
APAJRTMENTENTAl N A M A I
C botų namai su butu
savininkui
"Face brk±" tvirtas mūras. Pil
nas rūsys su apšildomom
grindim
ir vonia. Visi pilnai įrengti su "appliances" iškaitant ir indams plauti
masiną.
Pilnai {rengtas skalbimui
kamb.

SET UP MAN
Shop mecbanic for small engines,
engine work, reel mower grinding
& bench work, etc. 5 day week. Ali
company benefits. Public Trans
portation to door.
Ask for Bill Miller
or Ralph Simonson

763-6363

CABINET MAKER

Nuo sienos iki sienos kilimai.
4243 W. 63rd Street
kyme, nes tik 3 proc. rusų tesiGalima pasirinkti pikiai "improved" SomU Evanstoo abop needs ezperTai. — 767-0000
sklypą.
naudoja svetima kalba, o centri
ieaoed cabtoet nMker. F o r f a n t t a r e
Kita galimybė būtų pramonės
inanufaeturer. Repair. Year roand
nės
nės nepriklausomybės. Sių dienų
^ ^ gyventojų tik 16 proc.
Potvynio kontrolės projektas, pir steady wotk, vrttb rnnch overtime.
įmonių perkėlimas į centr. Aziją.
mas Cook County rajone.
sąlygose, žinoma, siekiama n e ! t e k a l b a rusiškai. Tokios mišrios
beaefha.
Bet ryšium su tuo iškiltų naujos
tiek politinės nepriklausomybės, ^dėties kariuomenėj iškils ir tau
Pageidaujant galima gauti paskolą.
LUCAS F B A M E
problemos. Pirmiausia, ar suskub
2-jų aukštų mūro namas ir 2 au
tiniai nesusipratimai, kas dar la
Žinoma, jokių dramatinių pa
kiek
ekonominio
savarankišku
827 Chicago A v e .
tų perkelti stambiąsias įmones iAtdara kiekvieną dieną
biau gali sumažinti jos efektin- sikeitimų artimoje ateity neten t o garažas. Apie $6000.00 pajamų.
mo.
Atskirų
tautinių
respublikų
E v a n s t o n , Dl. — 869-92SS
• v. r. ild 7 v. v.
ki 1980 m. pradžios, kada prasi
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
uma
ka laukti. B e t yra viltis, kad ru sauga nuo potvynio. Alum. langai.
(REAR)
dės reikštis darbo
jėgos trū vadovaujanti asmenys nebenorii&
lOoth Street & Ma jo r Ave.
sų
dedamos
pastangos
išlaikyti
Galite pirkti už $41,800.00.
kumas. Perkėlimas prie Komo u - būti vien stebėtojais bei Maskvos
Sovietinė imperija eina į
( 2 blokai j vak. u ž Central)
18-19 amžiuje sukurtą imperiją
planų
vykdytojais.
Maskvos
svar
Modernus 15 metų mūro namas.
pės, tokios sunkvežimių gamybos
sugriuvimą
vargu ar pavyks, ypač šiais tautų 2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
Skambint
įmonės, kuri užima apie 4 0 kv. biausias tikslas yra Rusų respub
Maskva visą laiką planuoja ir išsilaisvinimo laikais.
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
likos
stiprinimas.
Jie
kovoja
už
mylių plotą, jos sumontavimas
422-2565
arba 725-5550
stengiasi sulydinti pavergtas tau
ke. Aukšta kokybe. $50,000.00.
LATHE
kur nors Centr. Azijoj, užimtų ke- j daugiau teisių ne vien savo res- tas į vieną sovietinį bloką, kur
Gražus platus sklypas ir garažas
lerius metus. Tektų paruošti ir publikų planų sudaryme, bet ir nebebūtų atskirų tautinių inte
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. llllllllllttltlf1II1IIlllllllf1IIII1II1IMIIII1II11L
MILUNG MACHINES
visasąjunginių
planų
tvirtinime.
M.
A.
$
I
M
K
U
S
įkurdinti vietos "gyventojus, priHnueJr&uskas,
resų. Bet ne taip lengvai jiems Ieškomas Adolfas
NOTARY PUBLIC
DfRUJ. PRESS
patinti juos prie miesto gyveni Stengiamasi įgyti teisę n e vien tai vyksta. Dar Chruščiovo lai sūnus Adolfo, gimęs maždaug 1930
INCOME TAX SERVICE
tvirtinti
Maskvos
pasiūlymus,
bet
mt.,
kilęs
is
Molėtų,
Stacija
vos
mo, kad tiktų tokių įmonių a p 
kais buvo sugalvota perplanuoti
4251 So. Maplewood, teL 254-7450
SHAPER AND SURFACE
Taip pat daromi VERTIMAI.
2625 West 7lst Street
tarnavimui. Antra, centr. Azijos ir juos atmesti ar pakeisti. B e to, visą Sov. S-gos ekonominį gyve kaimo. T ė v a s gyvenęs Brooklyn,
N. Y. Prašo atsiliepti tėvo sesers
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
GRINDER
sritys yra tolokai n u o žaliavų ba atskirose respublikose, prisiaugi nimą tam tikrais rajonais, neat Marijos duktė Marija Žilinskaitė.
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
Tel.
737-7200
ar
737-8534
nus
užtenkamai
kvalifikuotų
kad
zių, rinkų ir administracinių centsižvelgiant į atskirų respublikų sekančiu adresu: Marija šilinskaikitokie blankai
Exper«nced only
trų. Trečia, tie rajonai per arti Ki rų, juntamas tendencija jais pa- sienas. T a m tikslui buvo įkurta tė. Vilnius, Lietuva. Lenino prosp.
IIUIIIIIIIIIIIUIIIIilIHIllIlIlIlIlIlUUUIlIlIlIlI
N
e
w
de
hize
2-flate
keisti
atsiųstus
rusų
specialistus,
i
„
^
^
^
Nr. 27. Vaistinė Nr. 2.
blikinė e k o n o m i n e
nijos sienos, juos lengvai galėtų
A p ply
8447—^1 S. Austin Ave.
pasiekti
priešo
ginklų ugnis. Kremlius, žinoma, tai junta ir ba. Tikslas, be abejo, buvo su
O
S
M
1
C
8
1
0
1
M I S C E L L A N E O U S
Opea hoose Sonday 12 to 5 p. m.
Nors rusai viešai to nemini, bet mato čia siauro nacionalizmo pa mažinti tų 15-os respublikų įta
HARRiNGTON i KING
sireiškimus.
nujaučia, kad karo atveju neži
TeL — 586-6416 or 434-2596
luiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
kai ir eliminuoti jų tautinius i n 
imiiimiiiiniiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
PERFORATING C0,
įvairių prekių pasirinkimas nebran
nia kieno pusėn palinktų Azijos
Ryšium su šiais reikalavimais, teresus. Bet šis planas sukėlė tau
giai ti mūsų SS——1
SIUNTINIAI
Į
LIETUVA
tautos. Tai vieša paslaptis.
n e vienoj sąjunginėj respublikoj tinėse respublikose žymią reakci
5655 W. Fillmore St.
COSMOS PABCEL8 EXPRESS
ir kitus kraštus
kilo bruzdėjimai ir net viešos ją ir privertė politbiurą n u o jo at
1
block No. of Roosevelt Rd.,
Darbo jėgos trūkumas neiš
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
demonstracijos. Atsirado disiden sisakyti. Kitas ryškus
pavyzdys NEDZINSKAS, 4065 Archer A ve.
1
block West of Central
vengiamai turės sulėtinti Sovietų
3333 S. Halsted St.. Chicago. m . 60008
tinis judėjimas. Kilo mums gerai iškilo ryšium
su
brežnevinės Chicago. DJ. 60632, telef. 927-5980 Parduodamas Baltic Resort Lodge- 2501 W. «»th St.. Chicaso, IU. SOSM
pramonės augimą. Vakarų a n a 
TEL — 626-1800
žinomos riaušės Lietuvoj, de konstitucijos įvedimu, kur gruzi iiiimiiiiiiuiiuiiHiHiimmiiiHiniiimiim Hotel 24 apstatyti kambariai plius
Telef.: 925-2737 - . 254-3320
butas savininkui ar sargui, 6 vo
litikai sako, kad sekantį dešimt
Vytautas Valantinas
monstracijos
Armėnijoj,
pro nai ir armėnai pasipriešino dėl miiiiiiiiiiiiiimmmiiHiiimiHiiimiimii nios. Ant 2-jų sklypų arti paplū
metį jos pramonės augimas iš
lllllllllllHIIIIIIIHIIimillHIIIlĮllĮIIHIHIIIII
testo vardu bombų sprogdinimai jų gimtosios kalbos nepripažini
dimio. Veikia ištisus metus. Gali
4 proc. turės sumažėti iki 3.5 ar net
Gruzinijoj ir net atentatai. 1972 m o oficialia kalba jų teritorijose. ,
ma perkombinuot į butus, su krau 10% — 10% — 30% pigiau mokėsite
iki 3 proc. Vienintelis palengvi
HELP WANTEB — MOTERYS
m. Brežnevas buvo priverstas pa . , ,
. _. T
.
. j
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir tuve, delikatesų parduotuve, resto už apdrauda nuo ugnies ir automo
nimas būtų, jei rusai sumažintų
bilio pas mus.
ranu,
etc.
Viskas
tik
už
$55,000.00.
Maskva
ir
čia
buvo
priversta
duodaiktus.
«
toli
miesto
leiIr
šalinti pirmuosius partijos sekre ti šuolį atgal. Panašių pavyzdžių k i t u g
savo karo pramonės vystymą.
BABYSTTTER WANTED
FRANK
ZAP0LIS
torius Gruzinijoj ir Ukrainoj, a- yra ir daugiau. Kolumbijos uni dimai ir pilna apdrauda.
Bet tai vargu ar į m a n o m a , ži
Tel. — W A 5-8063
for 2 children m my bome 2 days
3208 H West 95th Street
bu buvusiu politbiuro narius, už versiteto ( U S A ) tyrimo institu
iiiimiiimiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiimm
nant šių dienų Sovietų intencijas.
Chicago, Illinois
per
week 8:15 a.m. to 3:30 p.m.
neveiklumą ir toleravimą "vieti tas
tarptautiniams
pasikeiti MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIUIIIIIIIIIIIIII
Telef. GA 4-84S4
Tel.
219—872-6467
Near
91st and Western Avenue.
nio nacionalizmo". Pastaraisiais m a m s tirti daro tokią išvadą:
Pavojus iš pavergtų
tautų
2 botai, t metą senumo. 2 po 5,
CALL— 239-0979
metais šimtai disidentų buvo įka "Kremlius šiandien yra visiškai
Gresianti ekonominė stagnaci linti ar ištremti už nacionalinius
kamb. (3 mieg.).
51-ma u2 Kedzie.
Spalvotos
ir
Paprastos.
Radijai
prislėgtas tautinių problemų. Jis
Tik $82,500.00.
ja Kremliui gal dar būtų pusė bė pasireiškimus.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
HEXP WAMTED W R A I
Nežiūrint tokių neranda joms ilgesniam laikui
Mftrims. 2 botai. Naujai atremon
Pardavimas ir Taisymas
dos. Bet jų tradicinė politika n e žiaurių represijų, pasipriešinimo
sprendimo ir yra priverstas jausti
tuoti. Vieną tuoj galima užimti
with some perception and interest in
rusų tautų atžvilgiu tikrai gali judėjimas krašte kyla. Ateity ten
M
I
G
L
I
N
A
S
T
V
Brighton Parke.
WAREH0US£
jų nuolatinį spaudimą." Rusus
bome interiors wanted for permanent
privesti prie katastrofos. Svetimos ka laukti daugiau susidūrimų su
72ja ir CampbelL IVi aukšto nau
full tune position as decorator sales
erzina ne vien tautinės, bet ir ra 2846 W. 69th St^ tel. 776-1486
OROER
PICKER
pavergtos tautos, atėjus p a l a n  Maskvos satrapais.
jesnis mflr. namas. 3 mieg. Jrengtas
giri and assistant to retai! drapery
sinės problemos, nes Azijos gelto iiniiiiiiiiimiiimiiiiiiiMiimiiHiniiniiiiii
Mušt Have E>river's License
kiam momentui, gali virsti para
miiiimimiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiimiiiimii rūsys. Labai svarus. $65,000.00.
Gtecutive in nKurioug
store.
Chicagos universiteto tyrinėji nosios rasės natūralus gyventojų
»-ra
ir
Rntberford.
Liuksus
5%
Apply
in Person 9 a. m. to 3 p. m. Punctional
ko statinėmis, kurios susprogdin
perception
in
draperies,
m u daviniais konstatuota, kad prieauglis yra dvigubai didesnis
kamb. (3 mieg.). 10 metu mūr.
tų pačią Sov. Sąjungą. Tokios p o 
MB. GENNETTI
curtairB/bedspreads and snapely fig"ranch-. $69,500.00.
Sovietų sąjunginėse respublikose už rusų. Kremliaus biurokratai
litikos kūrėjas Leninas padarė
ure for advertising photo modeling
KILIMUS
IR
BALDUS
MURPHY
CARFET
SUFPLIES
ltH
akro
žemes
netoli
Burlington,
pastebimas žymus susidomėjimas dažnai užsimena apie "pageltirequired. Modeling eseperience not reklaidingą
prielaidą, kad k o m u
Plauname ir vaškuojame
Wls. Maudytis ir žuvauti labai arti.
6250 Nortttwest Hwy.
istoriniais paminklais ir svarbes m o " pavojų krašto gyventojams.
quired.
Starting salary range $200/
visų
rasių
grindis.
$25.000.00.
nizmo judėjimas pasauly taps
Chicago, IU. 60631
Turint galvoj visas šias gyve J. BUBNYS — Tel. R E 7-5168
niais architektūros pastatais, ku
$250
per
week. Bi-langual applkants
48 ir Kolin. 8 kamb. med. namas.
stipresne jėga už tautų naciona
mušt be fluent and understandabio in
riuos stengiarnsf išlaikyti atei- n i m o problemas, Sovietų valdžia ::fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiuiimii Maži taksai. Daug vietos. $36,500.00.
lizmą. Gyvenimo praktika įrodė
English. 6 days per week.
načioms kartoms. T a m tikslui ieško kokios nors išeities. Pasta iiiiiiiimiimiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimniiifiimii
VVKAl IR MOTERY>
priešingai. Maskvai nepavyko iš
Š
I
M
A
I
T
I
S
REALTY
F o r m t e r v i e w appointment
1960 m. buvo legaliai įkurtos į- raisiais keliais metais prieita išva
PACKAOE F.XPRES8 AGF.NCY
siauklėti "sovietinio
žmogaus",
dos,
kad
tik
greitas
Sibiro
ekono
call Bob Adler 486-73SO
MARIJA
VOREIKIENf.
Insurance — Income Tax
staigos konservavimo ir aplinkos
kuris atsižadėtų savo tautinių
P A B I S D R A F E R T CO.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
tradicijų, gimtosios kalbos ir ti gražinimo reikalams. Be abejo, irįminio bei visuomeninio gyveni2951
W.
63rd
St
436-7878
Labai
pageidaujamos
gero*
r6$l*»
v
2 8 4 6 Mihvaukee A v e .
Full
Time
gali
išgelbėti prekes. Muistąs iŠ Europos sandeliu.
kėjimo. T u o labiau kad patys ru šie pasireiškimai erzina Maskvos j m o išvystymas
Chicago, m . 0 0 6 1 8
2608 W. 6* St.. Chtcaco, IU. S062S.
Flearible hrs. Day or nite. Call or
sai virsur demonstruoja savo pli akį, kuri ir Čia įžiūri nacionaliz- kraštą. N u o to priklausanti Sov.
TFT. — WA 6-3787
S-gos ateitis. Nežiūrint didelių
M A R Q U E T T E PARK
ką nacionalizmą, ekonominiai a- m o pasireiškimus.
iiiiiiiimiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
come in for appointment
Rusų vadovybė visą laiką bai- nuotolių n u o Maskvos. Sibiras lai
piplėšdami pavergtas tautas ir
4 buto mūrinis. Gazu šildymas. Ga
V Y B A 1 1B
MOTEBYR
komas Rusų respublikos dalimi. imimiiiimiiiiiimiiiiiiiiiHiiiiiiiimiiiimi ražas. $56,900.
P a -. minasi dėl galimų neramumų.
Ask
for
Robert
T e n esančių aliejaus ir dujų rezer
19 meta marinis. 5M kamb. ( 3
vergtose tautose išaugę $ « * * > - ,**^*j>em
f 8 " * te
* ? vų išnaudojimas yra vienintelė
X-RAY TECHNICIAi
mieg). Gazu-oru šildymas. Arti St.
634-0870
rių
policijos
pajėgų,
panaudoja
nalai — inžinieriai, advokatai,
Louia ir 77 St. Padarykite pasiū
galimybė išvengti energijos kri
Needed 3 evenings & Saturdays.
mokslininkai, jausdami esą kva- ma ir kariuomenė. Dėl mažė zės, kuri, numatoma, palies kraš
lymą.
Apdraustas perkraustymas
jančio rusų tautybės prieauglio,
Days also available.
lifikuoti užimti atsakingus posBUTŲ NUOMAVIMAS
ateity bus neišvengiama didinti tą apie 1985 metus. Reikia iš
Įvairių
atstumų
tusj pradeda reikalauti svarbes
Call: Emily 523-0400
Nanm pirkimas — Pardavimas
svetimų tautybių naujokų šauki plėsti pramonės gamybą ir padi
Tei. 376-188? a r b a 376-5996
Niles office
nių* pozicijų, bent savo gimtojo
Valdymas
mą. Apskaičiuojama kad iki 2000 dinti gaminių eksportą, kas, įga- iiiiiiiiiiiimiimiiiimiiiiiiiimiiiimiiimii
kraJHo reikalų tvarkyme. T u o l a 
SUMSTRESS
Call — Deborah Polzin
Pi imllmal — mcoms Tas
m. n e slavų kilmės naujokų nuo- ^iiliiiinilll
i im m
i IIIIIIIHIIIIMMIIHM
iiiuiMmmmniiiMi .
biau kai pajunta, kad jiems ke
Notariatas
—
Vertkeai
Full
time
for drapery workroom.
šimtis turės padidėti nuo dabar £
7 7 7-9 4 02
l i a s užkirstas kilti federalinėje
Prefer experieiiced but will train.
20 proc. iki 33 proc. ateity. Be to, |
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KROUIKA IY-fii | B E L L
REALTY
Air conditioned shop. Employee
struktūroje. Charakteringa kad
dalis
rusų
jaunuomenes
del
ma-|s
į
Pogrmdžio
leidiny*.
478
pusi.
minkšti
viršei
discount.
0Tau
tokie reikalavimai ir veržlumas
J.
B A C E V I Č I U S
rSTKRIORS BT BRUGE
žėjančios darbo jėgos turės būti s . .
w . i^
« •
».
—
.,
I
Nui lliweatern Uarvei aity Frsternfty
pastebimi labiausiai pažangiuose išskirti pramones įmonių vado
Park Bidge — 8 2 S - l i n , a r t 1 4
Cook
for
earreat
year.
SepSor. S-gos rajonuose - Baltijos vybei papildyti, ypač karo pramo l hai. Rleido Lietuvos Katalikų BažnyJhog Kronikoms 11 6455 s. Kedzie Ave. - 778-2233
UMMR thra iune.
Perskaitė
"Drangą" d u o k i t e
For i n f ormatJon call
kraStuose, Ukrainoje ir užkauka- nė.. Padidėjus svetimtaučių ele- f| leisti Sąjunga. Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu
R O N HHJLOCK — 869-4951
jį k i t i e m s p a s i s k a i t y t i
zėf, kur tautinės tradicijos yra mentui kariuomenės eilėse, var | $4.91. UI. gyventojai prideda ekstra 20 e i taksų.
|
Apsimoka
skelbtis
dien
DRAUGE,
tvitčianisios ir istorijos bėgy gi gu ar bus galima ja pilnai pasiti- I
nes jis plačiausiai skaitomas lie
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4S45 West 63rd 9tr.,
liausia įleidusios šaknis. T u o s e keti ir panaudoti politiniams tiks- E
tuvių dienraštis, gi skelbimu irai
rajonuose visuomet buvo ir yra lams. Drauge su tuo padidės irĮj?! C h i c a g o , IU. 6 0 6 2 9
los yra visiems prieinamos
juntama tendencija siekti tauti^IIIIIIIIIMIIIIHIIinUIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIHIIIIIIIIIll!!IIIIIIHIIIIIill|||||l||||||||||llllllll^
(Pabaigs)

MYKOLAS ŠIMAVIČIUS

KAS V E R T I N G A

MACHINISTS

Paieškojimas

Valdis Reaf Estafe

BEVERLY SHORES

M O V I N G

Dubois Realty

TELEVIZIJOS

MODEL

VALOM E

COOKS

A. V I L I M A S
M O V I N G

RX.A. Now Hirrng

COOK

Perskaitę "Draugi", duokite kitiems pasiskaityt.

MOSU KOLONIJOSE
Hot Springs, Ark.

džia 12 vai. Bus laimėjimų pa
skirstymas, muzika, bendros
dainos. Visi čia gyvenantieji
ir besilankantieji svečiai kvie
čiami pabendrauti gamtoje.
Salomėja Šmaižienė

rengti rugsėjo 30 d. Bus užkan
džių ir gėrimų stalas. Gegužinė
įvyks kun. P. Patlabos sodyboje.
Pradėti parengiamuosius darbus i
Kūčioms suruošti. Naujų Metų į
sutikimui ir Vasario 16 d. minė
jimo programos vykd. ir meninės
programos atlikėjam. Primena
me visiems apylinkės lietuviams,
kad LB radio vai. "Laisvės Var
pai" girdima per Hot Springs ra
dio stotį "KGU5" FM banga
95.5 ir per televizijos 12 kanalą
kiekvieną pirmą mėnesio sekma
dienį 9:30 vai. ryte. Rugsėjo 3
d. prašom pasiklausyti.

— Radijo valandėlės "Leiskit
į tėvynę" — Lithuanian Broadcasting Spa rugpiūčio 13 dienos
programoje perduota ištrauka
iš vysk. M. Valančiaus apysa
kaitės "Palangos Juzė" radijo
Rugpiūčio 13 d. L.B. apylinkės
vaidinimo. Prisiminta 34 me valdyba susirinko posėdžio. Po
tų sukaktis, kaip mes palikome perskaitytų raštų ir išklausius
savo tėvynę, Liet. skautų šeš- pranešimų, buvo nutarta, Tautos
tasios Tautinės stovyklos pro šventės minėjimą ruošti rugsėjo
ga perduota jubiliejinės 1948 9 d. YMCA salėje, paskaitai pa
Valdybos posėdis įvyko M.
metų stovyklos daina. Sekanti kviesti rašyt. Vytautą Alantą.
Dimšienės namuose. Po posėdžio
Kristina ir Regina Butkūnaitės atlieka meninę programą Dainavoje transliacija bus girdima rug Minėjimas bus pietų pobūdžio,
L F B poilsio savaitėje. J o s yra Detroito jaunuolės
piūčio 27 d. 2:30 vai p. p. per kuriam meninę programą sudary maloni šeimininkė dalyvius pa
Nuotr. Jono Urbono KBHS radijo stotį, banga 590 ti bei tautinėje nuotaikoje salę vaišino skania vakariene bei ka
AM. Visais radijo valandėlės dekoruoti pavesta parengimų na vute, už ką visi M. Dimšienei
reikalais kreiptis į programos riams. Xutarta išleisti informa nuoširdžiai dėkojo.
vedėją Salomėją Šmaižienę (204 cinį biuletenį, gegužinę-išvyką su
J. ŽHilltop Dr., Hot Springs, Arcansas 71901. Telef. (501)
kėjai buvo Ona Ivaškienė, Lai 321-9641).
SU SKAUTIŠKU JAUNIMU
— Margita Saudargienė ir
ma Kontautienė, buvusi "Miss
Šeštoji ikautų tautinė stovyk
Thea
Radienė grįžo iš kelionės,
į Lithuania of N. E." 1951 m ,
la, kuri prasidėjo rugpiūčio 13 d.
j Povilas Jančauskas iš Brock- praleidusios tris savaites atosPaxtone, Mass. yra vienas iš di
I tono, Liet. Bendruomenės Nau- togų Vokietijoje.
džiųjų
lietuvybės
palaikymo
i josios Anglijos apygardos pir— Lionginas Sabaliūnas, apveiksniu. Skautiškai jaunimas
jmininkas ir Juozas Rentelis iš lankęs dukrą Gražiną Jasiukaidirba artimui, Dievui, Tėvynei.
Randolph, Brocktono ir apylin- tienę su šeima Las Vegas, Ne
Stovykloje jie susitinka, atnauji- j
kęs Liet. bendruomenės pirmi- vada, ir vėliau sūnų dr. Leoną
na senas pažintis, užmezga nau ,
A. A.
Sabaliūną su šeima Ann Arbor, I
jas ir dirba savo pasirinKtam ide
Šių metų "Miss Lithuania of Mich., šiomis dienomis grįžta į
alui.
i N. E . " buvo išrinkta panelė namus Hot Springs.
I sią sėstąją stovyklą suvazia-. y
_ Birutė ^ Juozas
^ ^
Dawber
Brockto
Q
(ORENTAITĖ)
vo apie dvylika šimtų {vairaus |
Jemfer
Sarcevicz irgi iš Chicagos, atostogaudami Hot
Gyveno 311 West Lawrence, Springfiekl, Illinois.
J
amžiaus, laipsnių skautų ir ckau- 1S
Springs,
nusprendė
čia
pastoviai:
Mirė 1978 m. rugpiūičo mėa 18 d., sulaukusi 85 metų amžiaus.
.. .' f ,;. .o
auia- ! Brocktono.
Gimė Lietuvoje, Stanaičių km., Vi&aviškio apskr., o ištekėjusi
cių. a. je
. >rv ĮĮC
„«-... Šokių kontestus laimėjo 'Ma- įsikurti. Jie jau seniau buvo
ma visa lietuviškoji išeivijos skau; . . _ , . „ „ ,
TT;,
gyveno Kvietkinės vienk., Kalvarijos valsč., Marijampolės apskr.
tija. Tai sukaktuvinė :lovykla
mės ir Papės" polkos kontestą pirkę namus Hot Springs VilDideliame nuliūdime liko: sūnūs — Augustinas ir Vytautas su
jos 60 metų jubiliejus.
šeimomis, duktė Zuzana ŠčepanaviCienė su šeima, marti Elena PauJoanne Siauris iš Milton su Wal- lage, o dabar nusipirko 3 akrus
lionienė. Anūkai: Rimgailė Reklaitienė su šeima, Nijolė Draugelienė
Stovyklos atidaryme, be pačių j ter Rupšiu iš Brocktono. Jau- žemės prie 7-to kelio netoli nuo
su šeima, Vytautas Paulionis jr. su žmona, Nerijus Paulionis, Myko
skautų - skaučių, dalyvavo daugį nimo polką laimėjo Marytė Bi- H. S. Village ir dailininkas J.
las Paulionis, Jurgis Paulionis, Joana Paulionytė ir Antanas Paulionis,
svečių: tėveliai, gim'nės ir drau zinkauskaitė iš Brocktono su Kiburas planuoja čia atidaryti
o taip pat 5 proanūkai.
gai. Rugpiūčio 19-20 dienomis! Juozu Dapšiu iš So. Bostono. "Sign shop". Birutė Kiburie-j
Kūnas bus pašarvotas š. m. rugpiūčio 24 d. (ketvirtadienį) Mastevykią lankys Amerikos admi Valso kontestą laimėjo Irene nė dar grįžo Chicagon, o gruožeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. Western Ave., Chicago, Dl.
nistracijos pare:gunai, televizijos'; Kenty iš Brocktono su Henry džio mėn. ir ji čia persikels.
Laidotuvės įvyks š. m. rugpiūčio 24 d. (šeštadienį). Iš koplyčios
ir .-paudos atstovai.
Drew iš Randolph. Tango kon— Alfonsas Samusis su žmo9 vai. ryto kūnas bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčią Brighton Parke, kurioje bus atnašaujamos šv. Mi
testą laimėjo Helen Haberek iš na iš New Yorko lankėsi Hot
TAUTOS ŠVENTĖS
šios. Po pamaldų kūnas bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių ka
Dorchesterio
su
John
Williams
Hot
Springs,
buvo
sustoję
pas
|
MINĖJIMAS
pines amžinam poilsiui.
iš Holbrook, ir Tvisto kontestą Feliksą
Mackevičių. Gailutė
Giminės, artimieji, draugai ir pažįstami nuoširdžiai prašomi
Tautos šventės minėjįmas Bos laimėjo
Jennifer ir Richard Bartkienė iš Chicagos svečiavo- j
laidotuvėse
dalyvauti.
tone įvyks rugsėj> 10 d.-Bus r>ra- Sarcevicz (tėvas ir duktė) iš si pas savo tėvus Kastutę ir!
Velionei pageidaujant, vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms
dėtas i :15 vai. šventomis mišio- Brocktono.
Albertą Rožėmis. Jadzė ir Al- j
Lietuvių fondui, arba pasimelsti už jos sielą.
mis šv. Petro lietuviu parapijos- Laimėjimo
dovanas gavo: girdas Reivyčiai iš Lombard,
rife
Nuliūdusi SEIMĄ, GIMINES IR ARTIMIEJI
bažnyčioje. Tolimesnis mini ji-ji — 300 dbL P^igais
111., su dukrele Audre taip pat
mas vyks Lietuvių Piliečių drau-1 Aldonis is Bnghtono, 2 — Ke-. praleido cia savo atostogas,
gijos auditorijoj So. Bostone. Pra-lvin Kearn iš Arlingtono, 3 —
_ Stepheos parke, prie Bla
k ė s 3"val."rx) pietų. Cia d a l y v a u s M f Gutauskas iš Bridgewater, kely Mt. užtvankos rugse 3 o 2 d
VLIKO pirmininkas dr. Kęstutis 4 — F. Vaitkūnas iš Canton; šeštadienį, rengiama Altos Hot
Valiūnas, o meninę programą at 5 — Connie Hali iš So. Bosto- į Springs skyriaus gegužinė. Pra
liks solistė Birutė Aleknaitė, a- no, 6 — L. T. Jodaitis iš Mil
kompanucjant prof. Jeronimui ton; 7 — Winifred Twiraga iš gius, Lietuvių etnografiniam
Kačinskui. Organizacijos daly Foxboro.
ansambliui ir Liet. taut. šokių
Įžangos dovanas laimėjo nr.:
vauja kaip bažnyčioje, taip ir sa
šokėjam ir jų vedėjom, gražuo- 1
lėje su vėliavomis. Visi kviečiami 1 — 481337; 2 — 481353; lių ir šokių kontestų dalyviam, j
į šį minėjimą. Rengia LB Bostono 3 — 481268; 4 — 481304; rinkėjam - teisėjams, ypatingai į
5 — 481296.
apylinkė.
dėkojam visiem pikniko padėjė
Dėkojam atsilankiusiems sve jams, taipgi laikraščiams už
DĖKOJA TOMUI 2IČKUI
čiams, visiems, kurie pirko ir pikniko paskelbimus.
FEL£ ir ZIGMAS
The University cr North Caro- platino bilietus, šeimininkėms,
Steponas
ir
Valentina
Minkai
lina Water Resources Institute iš kurios iškepė ir padovanojo val
leido leidinėlį apie potvynius
North Carolmoj, kurie buvo lapk
ričio mėnesį 1977 metais. Tame
Brangiai motinai ii senelei
leidinėly parašyta: "This report
was made possible through the
cooperation and assistan:e of a
kolegei IRENAI BAKŠIENEI ir įos dukrai KORNELIJAI
number of people and agencies.
liūdinčiai dukrai DANUTEI, žentui STASIUI ir
Special thanks go to Mr. Tom
reiškiame nuoširdžią užuojautą.
anūkui ALGIUI LIEPAMS nuoširdžią užuojautą
Zickus of the National VVeather
Buv. Hanau Lietuviu Gimnazijos Mokytojai
Service." Tomas 2ičkus ten yra
reiškiame.
Juozas Budrys
potvynių kontrolės viršininkas.
Domas ir Elena Giedraičiai
Vladas Mackevičius
Seniau jis yra gyvenęs ir mokslus
baigęs Bostone. Jis yra geologas
Filomena TaruHene
ir hydrologas.

BOSTONO ŽINIOS

TERESĖ PAULIONIENĖ

DRAUGAS, trečiadienis, rugpiūčio mėn. 23 d-

A. t A. MARY MILLER
KAZLAUSKAITE
Gyveno 1110 Warren, Downers Grove, Illinois.
Mirė rugp. 21 d. 1978. 6 : 1 5 vai. vak., sulaukus 83 m. a m i .
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs Alex, marti Helen ir
VVilliam. marti Thelma. d u k t ė Dolores, 4 anūkai, 6 proanūkai,
kiti giminės, draugai ir pažįstami.
K ū n a s bus pašarvotas treč., 3 vai popiet Mažeikos-Dvans
koplyčioje, 6845 £•. VVestern Avenue.
Laidotuvės įvyks pektad., rugp. 25 d. iš koplyčios 9 vai.
r y t o b u s atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta Į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Gėlių prašoma nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame v i s u s : gimines, draugus ir pažįsta
m u s dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marčios, anūkai ir p r o a n ū k a i
Laid. direkt. E v a n s ir Sūnūs, tel. 737-8600

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
4 3 3 0 - 3 4 So. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

Tėveliui mirus,

STASĘ IR VLADĄ

užjaučiame,

A. t A. ALMAI MARTINKAITIENEI mirus,

Seniausios lietuviškos radijo
programos Naujojoj Anglijoj
turėjo savo 44 metų sukaktu
vių pikniką sekmadienį, rug
piūčio 13 d. Susirinko gražus
būrys lietuvių. Senesnieji gėrė
josi, kaip jaunesnieji atliko
įvairių lietuviškų dainų ir šokių
programą, kurią vedė Gitą Kup
činskienė. Gediminas, Lilija ir
Ona Ivaškai.
Įdomumą visada sukelia "Miss
Lithuania of N. E." metinis,
tradicinis gražuolių kontestas.
Gražuolių ir šokių kontestų rin-

TĖVAS IR S Ū N U S
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel.

476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. t A. ONAI BARAUSKIENEI minis,

DŽIAUGIASI SŪNELIU
Rima Patašiūtė-Knašas ir jos
vyras Alfredas džiaugiasi, sulau
kę pirmagimio sūnaus, kuriam
duotas vardas Aras Marius.
Sveikinam tėvelius ir naujagi
mį, linkėdami visiem sveikatos ir
laimės.
RADIJO 2INIOS

PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-3401

Vytauto D. Universiteto medicinos fakulteto

Mylimam broliui

A. t A. Prof, ALFONSUI GABRĖNUI

/L t A. Prof. ALFONSUI GABRĖNUI mirus,

staiga mirus Lietuvoje, liūdinčią seserį GENOVAI
TĘ KAZLAUSKIENĘ ir jos vyrą JURGĮ ir Lietuvoje
šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

jo seseriai GENOVAITEI ir IURGIUI KAZLAUSKAMS
ir jo šeimai Lietuvoje reiškiu gilią užuojautą.
Dr. Aldona K. Rugiene

Valentina ir Kazys Katilius

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS
2314 W. 23rd PLACE
2424 W. 69th STREET
11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III.

Tel. Vlrjpnia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Mylimai motinai

Tel. YArds 7-1138-39

Mielam tėveliui

A t A. TERESEI PALIONIENEI mirus,

A. t A. PAULIUKEVIČIUI Lietuvoje mirus,

sūnus AUGUSTINA. VYTAUTE ir dukterį SUZANJį ir
įų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

dukroms STEPAI BUR0KENEI. STASEI RUPINSKIENEI, GRAŽINAI VAIČAITIENEI, IRENAI PUTRIENEI
ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą.

Ignas ir Morta Užgiriai
Gintaras ir Otilija Barkauskai

Stase ir Jonas Vyšnioniai su seimą

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1440 SO. 50th Ave., CICERO, ILL.

»

Tel. OLympic 2-1003

I

DRAUGAS, trečiadienis, rugpiūčio mėn. 23 d.

CHICAGOS
ŽINIOS

x L. Vyčiu Senjorų kuopos
susirinkimas įvyks šj penktadie
nį, rugpiūčio 25 d., 6:30 vai.
vak. Vyčių salėje. Visi nariai
ŠIRDIES PAVOJAI
kviečiami dalyvauti.
Chicagos apylinkėje pravesti
x Kun. Vaclovas Gutauskas
tyrimai
parodė, kad pusė žmo
rugpiūčio 15 d. atšventė am
Įsteigta* Lietuvi* Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
^^^^&i * S *
"* *
Įsteigta* Lietuvi* Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
žiaus 65 m. sukaktį. Paskuti nių nežino didžiųjų priežasčių,
Redaguoja J. Plačas. Medžiaga siųsti: S206 W. 65th flace, Chic&go, IL 60629
dėl
kurių
gali
įvykti
širdies
X Viceprezidentas W. Mon- nius kelerius metus kun. V. Gu
smūgis. Tos priežastys yra
dale, be jau vakar minėtųjų, tauskas eina Jaunimo centro
kraujo riebumas, cigarečių rū
telegramomis dar pakvietė da vicedirektoriaus pareigas, anksSALDAINIS
peraukštas
kraujo
ti. Bet pradėtų klausinėti ir
LIETUVOS AUKSAS
PRIE VANDENS
gynybos čiau daug keliavo, rinkdamas kymas,
lyvauti
specialioje
kaip nors vis sužinotų. Ne, man: Saldainių krautuvėn ateina 5
konferencijoje Aušrą Zerr, Algį aukas Jėzuitų vienuolyno, ko- i spaudimas. Buvo apklausti 852
Gintaras yra Lietuvos auk
Šiais metais mano vasaros
butu
atrodo,
kad geriausiai išeis, j e i - i m e t ų ^ ^ „ 1 ^ :
Gurecką, Viktorą Naką, V. An- Pačios ir Jaunimo centro sta- ;
. gyventojai
. . ._is gintaro yra daroma vi- ! atostogos buvo labai linksmos.
Tiktai rei- | _ b o k i t e man ilgą saldainį,
Tai tylus darbuoto- apyunKese, ir puse jų negaiejo |
Banuos-i-į - ornamentai. Kai r»»sibju*r* mokslo mpfcu «& gu a š parodysiu.
driūną.
Konferencijoje daly tyboms.
kės kaip nors juos paruošti k a d ^ ^
č i u l p t i ftį vakaro,
vaus dar gynybos sekretorius jas, savo g y v e n i i ą paaukojęs išvardinti nė vienos iš tų prie-!'kaip karoliai, apyrankės, sagos, j kasdien eidavau
maudytis į
žasčių.
Tik
28
°c
suminėjo
rū
prieš
parodant
blogus
pažy
dr. H. Brown ir prezidento sau Bažnyčiai ir lietuviams.
— paprašė pardavėją, padėda
statulėlės, j West parko baseiną. Taip pat
kymą, 21% nurodė aukštą žiedai, paveikslai,
mius
gumo patarėjas dr. Z. Brzemas 5 centus ant stalo.
x Zinaida Vyšniauskienė iš kraujo spaudimą ir 13% — Gintaras yra pasidaręs iš spyg- j kelis kartus žaidžiau tenisą,
zinski.
Konferencija
vyksta
Ilgokai ieškojo pardavėjas,
Žinau, perskaitysiu kokią
liuotų medžių sakų.
Tie m e - | Rugpiūčio mėnesį aš su savo
Malvern, Ohio, atsiuntė "Drau per riebų maistą.
šiandien po pietų Baltuosiuose
pagaliau
atnešė:
džiai augo prieš ledynų laiko-! tėveliais buvau nuvažiavusi į I lietuvišką knygą Tai visuomet
go" banketui ruošti komitetui
rūmuose.
IŠGELBĖJO
MERGAITĘ
tarpį prie Baltijos ir buvo labai | Virginia Beach. Ten buvo labai I pataiso jų nuotaiką. Tada pri- — Ar negalėjai surasti ilgeslovatiesę, jos pačios gražiai nu
X Kunigų Vienybės Chicagos megztą. Tai brangi dovana,
Chicagoj su pirkinių maišu sakuoti.
Slinkdami
ledynai karšta, bet man labai patiko, Į žadėsiu geriau mokytis ir jų ne- i nį už šį
apskritis šaukia susirinkimą kurią kas nors rugsėjo 16 d. išlipusi pakelto traukinio
Ro- suvertė medžius ir užliejo van- j nes a š galėjau plaukti su lenta • apvilti
Dabar dienos sutrumpėjo,
ateinantį trečiadienį, rugpiūčio gaus laimėjimų keliu. Zinaidai s* ers P a r k stoty, Cathy Reick, I d e n į u . Giliai jūroje sakai virto j bangomis
užteks ir šito iki vakaro, —
Man taip pat patiko
— Vistiek baisu...
30 d. 3 vai. po pietų Marijonų Vyšniauskienei labai nuoširdžiai 26 m - b u v o užpūta vyro, kuris; gi taru. Po audros bangos iš-! gaudyti
maloniai šypsodamas pasakė
"krabus"
žvejojimo
n
vienuolyne prie "Draugo". Bus
Erikas
Vasiliauskas,
reikalavo
pinigų,
ją
mušdamas.;
į
įrantą
daug
gintaro
pardavėjas,
norėdamas, kad
meta
dėkojame
uoste.
pasiruošimas ateinančiam Kuni
Mergaitė ėmė šauktis pagalbos.; gabaliukų
greičiau
išeitų.
Kr.
Donelaičio
lit.
m-los
Kristina Kibirkštytė.
gų Vienybės metiniam seimui.
Atskubėjo kita keleivė — Libby
VI kl. mokinys
Mano mamytė man pr akojo, Montrealio lit. m-los 7 sk. mo
KAD AŠ TRUPUTI
Visi kunigai kviečiami. Kun. F.
Skolnik, 28 m., kuri irgi ėmė kad jinai jų daug yra prisirin
BŪČIAU
PAGALVOJĘS
kinė. Kanada. "Liepsna".
ŽALTYS
Kireilis, sekr.
šaukti. Subėgo daugiau žmo kusi prie Baltijos jūros Palan
x A. a. Jurgis Pauliukevičius.
nių, jie pradėjo rėkti ant už goje. Gintarai yra visokių gel K 4 REIŠKIA ŽODIS LIETUVA
Buvo šalta žiema. Žaltys la- Vieną vakarą, kai aš miegojau
83 m. amž., mirė okup. Lietu
puolėjo, kuris pabūgęs ėmė tonų atspalvių. Vieni yra skaid
bai sušalo. Atėjo pirma pava- pas savo draugą, aš sapnavau,
Laisvė Lietuvai
voje ir rugpiūčio 1 d. palaido
bėgti. Tačiau vyrai, kurių tar
sario diena. Jis išlindo iš olos. kad aš per parką eidamas parūs, kiti atrodo sumaišyti
lyg E g e s y s išdidžiam kraštui.
tas Vilkaviškyje. Chicagoje li
pe buvo pora iš tarnybos grį
Netoli
buvo geležinkelio bėgiai.. mačiau du vyrus su mergaite.
su pienu. Dar kiti geltoni, kaip Elementorius vaiko rankose.
ko 4 dukros: Gražina Vaičaitiežusių policininkų, jį pavijo, su
Žaltys nušliaužė ten pasilsėti. Jų elgesys man buvo labai įtarmedus. Pasitaiko tamsiai ru Tėvelių tėvynė.
nė, Stefa Burokienė, Stasė Rugavo ir perdavė policijai. Mer
Atvažiavo traukinys ir perva-i tinas. Bet aš tuoj pamačiau sadų, net turinčių raudoną at U p ė s undinė.
pinskienė ir Irena Putrienė, o
gaitės ir mačiusieji sutiko teis
žiavo per žaltį. Pasidarė du vo draugus ir pradėjau žaisti
spalvį. Aš turiu labai daug gin Vaivorykštė Vilniuje Vasario
Lenkijoje sūnus Leonardas. Lie
me liudyti prieš užpuolėją.
žalčiai. Jie ėmė gaudyti vaba- futbolą su jais. Mes labai ilgai
tarinių ornamentų, kuriuos la
tuvoje buvo ūkininkas, vėliau
16-tą. lus.
j žaidėm — porą valandų. Labai
bai prižiūriu ir mėgstu.
DINGO PO VESTUVIŲ
karo audros atskirtas nuo žmo
Aukuras
artojų
šaly
Vytautas Braidys, i pavargome ir nutarėme truputį
Policija tiria, kur dingo Edv.
Laura Pierce,
nos ir vaikų. Velionio žmona I
Detroito
"Žiburir
lit.
m-los
pailsėti. Jonas, mano geriausias
Beaudion, 22 m., baigęs Loyolos Rochesterio lit. m-los mokinė.
Konstancija Pauliukevičienė mi
Dariaus - Girėno lit. m-los j draugas, ir aš ėjome atnešti ki<w**
V
U
sk.
mokiniai,
"i^ambutis".
•^
universitetą. Jis liepos 22 d
"Plunksna".
rė Chicagoje prieš 18 m. ir pa
mokinys. , tiems vandens. A š pamačiau
dar
dalyvavo
vestuvėse
Oak
MANO ŠUO
laidota Šv. Kazimiero kapinėse.
tuos pačius du vyrus, bet šį
ŠAMO EŽERO SEKLIAI
Lawne. Jo automobilis rastas
Mano
š
u
o
yra
labai
geras.
Jis
X Lietuvių skaučių "Sutarti
kartą ta mergytė gulėjo ant
Chicagoje pas J. Jackson, kuris
Autores Nijolės Jankutės
nės" pastovyklė sėkmingai vyk Inž. Antanas Sabalis. Vliko narys, apkaltintas vogto automobilio
vieną kartą pabėgo ir nebegrį
žemės be sąmonės. Aš maniau,
kalba apie Vliką LFB studijų sa
sta VI-joje Tautinėje stovyklo vaitėje Dainavoje
žo.
Mes
jį
suradom
Ontario
kad jie tik juokavo...
knygos atpasakojimas
laikymu. Dingusio tėvai, gyve
je.
Trylika stovyklos vadovių
Humane Society. Jis mums kaiStaiga išgirdau:
Nuotr. Jono Urbono ną 3834 N. Francisco, Chica
Šioje knygoje rašoma apie
su viršininke
čikagiške Irena
|
navo
trisdešimt
dolerių.
Jis
i
— Robertai, Robertai, kelkis,
goje, nenustoja vilties, kad sū
Kereliene, atsiuntė "Draugui"
j buvo labai liesas. Mes jį gavo-! tris vaikus. Jų vardai: Rimas, reikia eiti žuvauti.
X š v . Kryžiaus ligoninės in nus atsiras, kad tik nebūtų nu
malonų sveikinimą, kur, be ko formacija praneša, kad rugpiū kentėjęs.
j me, kai jis buvo apie šešių mė- i jo sesuo Alė ir jų draugas To- Mes išėjome žuvauti. Turėjo
kita, rašo: "• - • 60-tojo lietuviš čio mėnesį jau iki šiol buvo
! nesių amžiaus. Mes jį jau tu-1 mas. Rimas ir Alė vasaroja prie me savo paslaptingą vietą, apie
DOMĖJOSI PARODA
kos skautybės laužo šviesoje 1349 greitosios pagalbos ir iš
rime tris metus. Kartais mes \ Šamo ežero pas tokį poną For- kurią niekas nežinojo. Pamačiau
Illinois parodą Springfielde
prisimename Jūsų redakciją ir namų ateinančių pacientų. Tai
jį įleidžiame į namą. Jis yra dą. Fordas turi šunelį "Cang-^ k e l e t ą v y r ų ^ einančių į parką.
jos darbuotojus ir siunčiame jau gana didelis skaičius nelai šiemet aplankė rekordinis žmo
' pusiau vilkinis ir pusiau "Be- i Po". Vieną naktį Rimas girdi, ; P a s t e D ė j a u , kad jie vedėsi mernių skaičius — 775,000. Tai
geriausius skautiškus linkėji- mių ir šiaip susirgimų.
I gal". A š jį pavedžioju kiek-! kad kažkas lauke vaikščioja j ^ ^ ^ „ 0 3 rankos buvo suriš40,000 daugiau negu pernai.
mus".
vieną dieną. Mes jo niekad ne- Jis galvoja, gal ponas Fordas. | t o s ^ ^rve. Aš maniau, kad
Bet ne jis.
j į e žaidė. Jie man buvo lyg tai
X St. Xavier Coflege šiemet
atiduosime.
KRAUJO AUKOS
Vieną dieną Tomas ir Rimas Į ^ n o r s matyti, tik aš negalėpriimta vyresnio amžiaus (dau
Raudonojo kryžiaus padali
SEKTOMS PAVYZDYS
Vytautas Vaitkus,
ėjo
maudytis į Šamo ežerą. Jie j j a u atsiminti, kur aš juos magiau kaip 23 metų) specialiems
nys liepos mėnesį gavo 6,031
Toronto "Maironio" lit. m-los
Petras Šimkus, buv. dramos
pasitobulinimo ar laipsniui įsi
ten
susitinka tokį piktą poną. j & a u Kai mes pabaigėm žuvauBet buvo gauta
mokinys. Kanada. ("Mūsų pa
gyvenantis P"**. k r a u J °
aktorius,
dabar
gyti studentus. Speciali infor
Jis plauna savo mašiną ežere j tį, grįžome namo.
daugiau kraujo iš kitų 57 Raud.
saulis") .
Auckland, New Zealand, prieš
macija bus teikiama rugpiūčio
su muilu.
Kai berniukai mėNamie televizijoje mačiau ir
5 metus Sovietų Rusijos rengtoj K r > ^ u s centrų ir SO^ciai hgo24 d. 7:30 vai. vak. ir rugpiū
V A S A R O S ATOSTOGŲ METU į gina jam pasakyti, kad taip ne-' girdėjau, kad mergaitė buvo
n m i u b u v o d u o t o e 16 30fr
'
P*""
čio 25 d. 10 vai. prieš pietus parodoj, kišeniniu peiliuku iš- t y s k r a u
A š stengsiuosi padėti Lietu- j ^ i m a < * « * * *>etJ* j * neklau-j primušta parke ir parodė tuos
piovė
iš
Sovietų
Rusijos
žemėJ
°
1
(3700 W. 103 S t ) . Šiose sa
vai, žiūrėdamas lietuviškos TV so ir yra labai nedraugiškas pačius vyrus, kuriuos aš pats
lapio
įjungtą
Lietuvą,
protesSESERS
PERŠAUTA
vaitgalių studijose galima įsi
Berniukams atrodo, anksčiau buvau parke matęs,
programos, klausydamas lietu su jais.
PAGIMDĖ KŪDIKĮ
gyti humanitarinių, kriminali tuodamas už jos pavergimą, užkad
jis
ką
nors negero galvoja Į Staiga aš atsiminiau, kad aš
v i š k o radijo, važiuodamas į lie
Seserys Carolyn Cage, 24 m.,
Rašau dienoraštį
nės teisės, biznio, gailestingųjų tai teismo buvo nubaustas 50
daryti.
juos mačiau sapne. Kad aš tru
tuvišką stovyklą, parinkdamas
seserų
bakalauro
laipsnius. dol. bauda ir pusės metų kalė- ir Audrey, 19 m., susiginčijo Piešė Indrė Antanaitytė. Marąuetputį
bučiau pagalvojęs...
Sekančią dieną Rimas nueina;
pinigų
lietuviškai
mokyklai.
Suinteresuotieji šiose informaci j jimu sąlyginai. Šį jo žygį, tuo- dėl jų vaikų naudojamų vienas te Parko lit. m-los mokinė
Robertas Bnnstrubas,
Daugiau žmonių turėtų išmokti j į Tomo namus ir sužino, kad
jos sesijose gaus smulkesnių ' metinė vietinė Naujosios Ze- kito žaislų ir drabužių. Viena
STALINO ARKLYS
lietuviškai ar bent su ta kalba jis išėjo paplaukyti su savo Marauette Parko lit. m-los mo
i landi jos spauda plačiai aprašė, turi 3 m. sūnų, kita — 2 m.
žinių.
Tada jie labiau į motoriniu laivu. Rimui keista, kinys
i pažymėdama Lietuvos okupaci- dukrą. Audrey revolveriu perKartą Stalinas su savo veži- susipažinti.
X J. A. Gatautis iš Sudbury. jos aplinkybes ir po t o seku- šovė seserį. Ši buvo nugaben ku išvažiavęs pasivažinėti. Ke- gerbtų liteuvių kalbą. Chicagos' kad jo nepakvietė plaukti karOnt.. Kanados, mokėdamas pre- į šias pasekmes,
ta į Šv. Kryžiaus ligoninę, kur lyje arklys "užsikaprizinęs" su- žmonės galėtų taip pat pamėgti tu. Rimas nueina prie ežero ir
numeratos mokestį už "Drau^ ,
, _,
. . . peršvietimas parodė, kad jai stojęs. Vežikas nieku būdu ne- lietuvišką miesto
dalį, lygiai! mato, kad Tomas toli kažkur
gą", dar pridėjo 20 dol. už ka- i ? a b f r ' b u d a m f
V*™**' peršauti užpakalio raumenys, galėjęs priversti toliau važiuoti, kaip jie mėgsta vokiškąją. Tb-! skuba. Kai Rimas prislinko
— Šalia tikrosios mirusiųjų
lendorių ir 5 dol. aukų spaudai | f t v a r k e s a v ° P f
*' Sa™^' kirkšnys, dešinė ranka ir krū-1 Tada Stalinas pats atėjęs prie: kie dabar yra mano norai ir arčiau prie laivo, išgirdo šu
gyvybės
yra dar ženklinė, sim
stiprinti.
Mielam skaitytojui • ^ n " *e*
* ?
^ - T tinė. Nors kritiškai
sužeista, [ arklio ir kažką pašnabždėjęs į ryžtai.
j niuką lojant. Tai buvo "Cang- bolinė mirusiųjų gyvybė, kitaip
nuoširdus ačiū.
j *į*1* t u r t a P ^ ^ a s ****• Carolin
cezarinės operacijos ausį. Arklys tuojau nurimęs ir j
Markus Mauersberger, | P o " - Ar Tomas galėjo savo sakant, mirusieji gyvena mūsų
; viškoms organizacijoms. Ap- būdu ligoninėje pagimdė sveiką -ėmęs klausyti vežiko.
Melrose Parko lit. m-los 3 skyr. draugo šuniuką pavogti? Ar atminime, kai šventomis apei
X Antanas Rugys, kuris per-', skaičiavęs savo išteklius ir nieNustebęs vežikas prašęs Stasikėlė į naują vietą — 1301 Da- ko nelaukdamas, šiomis dieno- terniuką
mokinys. i galėtų būti kas nors kitas? gomis, minėjimais, žodžiu ar
Jeigu norite sužinoti, k a s pa raštu, bet kokiais žmonijos pri
KONFISKAVO VAISTUS
j liną, kad pasakytų paslaptį, kute Palm Dd., Lantaną, Fla. mis pasiuntė Tautos Fondui
BAEVLfc
vogė "Čang-Po", užbaikite skai imtais simboliais mes tarsi išTūkstančiai dozių laetrilio ri°s pagalba galima suvaldyti
33462, keisdamas adresą "Drau 2019.40 dol. ir Lietuvių Fondui
"Aš
— Ai, ai, ai, kokius blogus tyti šią knygą!
gui" siuntinėti, dar pridėjo 10 500 dol.
konfiskuoti CTHare aerodrome, arklį- Stalinas pasakęs:
šaukiam iš kapų savo mirusiuo
dol. auką savai spaudai sti
Petras Šimkus tegul bus pa Jų vertė 15,000 dol. Tai ginči jam pasakiau, kad atiduosiu į pažymius gavau. Jeigu mamysius, atgaiviname juos savo atDelija Breunerytė,
printi. Labai ačiū.
vyzdys ir kitiems lietuviams, jami vaistai nuo vėžio. Jie bu kolchozą (kolūkį), jeigu n e k l a u - ! t ė a r tėvelis juos pamatys, tik! siminimu, pagarba ir meile.
kaip reikia tvarkyti savo pali vo siunčiami su apgaulingais sys"
Lemonto
"Maironio"
lit.
m-los
rai
mane
muš.
x Kazys Kulys iš Englewood,
Kun. F. Gurerkas
kimą,
(aj).
kitais užrašais.
mokinė.
— Hmmm. Galėčiau nerodyN. J., mokėdamas už "Draugo"
KA MYLIU I R MĖGSTU
— Kaip gražus ir brangus Aukšprenumeratą, prisiuntė 19 dol.
Aš myliu savo mamą ir tetą.
j čiausioįo diminutyvas, kaip saulės
aukų lietuviškai spaudai geriau
Aš taip pat myliu savo sesutes.
j atspindys, kaip gamtos mažutė celė,
išlaikyti. Už auką nuoširdžiai
Man patinka mano mokytoja
kaip žmogaus giliausioji esmė ir fordėkojame.
: ma yra jo laisva protinga siela. Ji
ir mano lėlės.
Neseniai man teko parašyti šios antraštės žodžius.
I tad ir patį mikrokosmas — žmogų
Aš mėgstu skaityti.
X Ona Plfcnahienė. gyv.
apsprendžia, ji tad yra gamtos vaini
Tad nuo 1978 m. spalio 1 d. mums reikia kreiptis į skaity
Regina •lakulytė, 2 sk. mok.
kas ir spektras. Per sielos prizmę
Detroite, kartu su "Draugo"
tojų dosnumą, nes nuo tos dienos dienraštis skelbia tokias
perėję objektyvūs faktai sulūžta, iš
prenumerata dar atsiuntė 3 dol.
Mano katinas
dainas už prenumeratą:
siskirsto, bet užtat gauname naujas
auką. Labai ačiū.
sielos spektro spalvas: gėrio ir blo
Aš
turėjau
katiną.
Nežinau,
DRAUGO prenumerata mokama ii anksto
gio, tiesos ir klaidos, niekšybės ir he
ar jis nudvėsė, ar jis gyvas.
_ X Ateitininkų Ontro staty
metams 6 men. 3 men
rojiškumo. Iš kur gi būtų tos visos
Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00
Gal jis pabėgo ir tik nenori
tai pirmieji aukojo po 1000 dol.
sąvokos, jei nebūtų sielos? Margą tad
Kitur JA.V
35.00
18.00
13.00
grįžti.
J. ir J. Lieponiai, V. ir A Šoliūpasaulj sudaro ne tiek margi žiedai,
19.00
15.00
Kanadoje
U.SA. 37.00
margi objektyvūs faktai, kiek mar
nai, M. Šmulkštienė, dr. P. ir
15.00
20.00
Užsienyje
37.00
Aida BoMytė, 2 sk.
gas
sielos spektras.
S. Kisieliai. 5000 dol. dr. A. ir
15.00
9.00
Savaitinis
25.00
Mano
fino
E. Razmai.
(pr.).
dr. F. Gureckas
Prašau Kanados skaitytojų pastebėti, kad kainos už
Mano šuo gali gulėti ir bėgti.
X Moteris, kuri atsiliepė pe
prenumeratas mokamos Jungtinių Amerikos Valstybių va
Jis turi ilgą nosytę ir ilgas ko
liuta. Jei kai kurie skaitytojai pridės auką prie prenume
reitą savaitę į skelb. (restora
jas. Jis yra geltonas su juodu.
— Pasakojąs man apie mano
ratos, būsime nuoširdžiai dėkingi už lietuviškos spaudos
nui reikalinga indų plovėja),
ydas yra mano mokytojas, o
Tomas Kašubą, 2 sk.
iver mimą.
gyvenanti prie Kedzie Ave.,
pasakojąs man apie mano dory
Visi Clevelando Šv. Kazimiero
prašoma tuoj paskambint tel.
P. P. Cinikas MIC
bes daro man žalą.
lit. m-los 2 skyriaus mokiniai.
Adm.
925-1123 arba po 9 vai. vak.
Kim? patarle
"Atspindžiai".
Reikia ruoStia į lietuvišką mokyklą.
Plelė Daina TtjūnelytS
1710,374
(sk.).
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