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NORI NUVERSTI PREZIDENTĄ

Managua. — Nicaraguos ar- Į yra pirmas tokio pobūdžio nepamijoj
tarp karių ir civilių surasta į sitenkinimo prasiveržimas per
Vatikanas. — Šv. Tėvas Jonas
asmenų, ruošiančių suKiamą, no visą 38 m. Samoza šeimos val
Paulius I-sis palieka Vatikano
rinčių nuversti prez. Samoza. dymo laiką.
centrinėj administracijoj dar veSkelbiama, kad suimta 12 kari
Sargybos ir karininkai yra nu
Iionies Pauliaus VI-jo skirtus as
Maskvos kaltinimas Kinijai
ninkų ir 78 kareiviai. Visi suė- stebę, kad Samoza nusileido su
menis. Valstybės sekretorium pa
Bekradas. — Kaip rašo "The nori nei grubiai elgtis kitos at silieka prancūzų kardinolas Jean
jTiimai įvyko besitęsiant krašte kilėliams, kurie su pinigais ir 59
W s t ! Street Joumal" dienraštis, žvilgiu, nei kištis į kitos reikalus, Villot, pasilieka ir kiti kardino
generalinaim streikui, reikalau politiniais kaliniais buvo išleisti
Sovietų Rusija pakaltino Kiniją, nei kontroliuoti kitą. Jūs — Bal lai aukštuose postuose, į kuriuos
jant, kad atsistatydintų preziden į Panamą. Pastebėta, kad pasiūly
kad ši stengiasi sukurstyti Rytų kanuose, o mes Azijoje".
tas. Streiką pradėjo pirmadieni tas {statymo projektas, pagal ku
penkiems metams parinko velio
Europos tautas prieš Sov. Rusiją.
Mangua mieste, kai streikuoją rį Samoza galės laisvai išvažiuo
nis
Šv.
Tėvas.
Esą tai pabrėžia Kinijos galvos Tačiau nepaisant to, Kinija
studentai susirėmė su policija. ti iš krašto. Projektas priimtas
Hua Kuo-fengo lankydamasis Ru kaip tik veda skaldymo ir piudySkelbiama, kad susirėmime buvo žemuose rūmuose ir turės būti
Audros ir nelaimes
munijoje ir Jugoslavijoje. Ypač mo prieš Sov. Rusiją politiką.
nukentėjusių. Vietos laikraščiai patvirtintas senato.
Praėjusi
savaitgali
Hua
praleido
tai liudija Hua kalbos, pasakytos
rašo, kad Masaya rajone susirėmi
tų kraštų sostinėse. Tassas tei Adriatikos pakrantėse poilsiauda Texas. — Viesulas Debra perėjo
muose buvo nukauta du sukilė
gia: "Demagogiškoje ir veidmai mas, o Maskva neturi poilsio, Texas ir Louisianos valstijas.
liai ir farmeris. Kiti šaltiniai
niškoje atsakomojoje kalboje Hua piktai kaip niekada, puldama vie Penkių pėdų bangos privertė jū Irano šacho žmona
sosto įpėdinio motina, priima varginguosius ir skelbia, kad susirėmime su poli Sulaikė Kinijos laivus
vėl samprotavo apie "hegomoniz- ną iš vadinamų heretikų, ne roje dirbančius naftos darbinin išklauso jų prašymų
cija žuvo trys studentai. Sargy Hanou — Vietnamo vandenyse,
kus palikti darbą. Vienas -vyras
mą". Visa tai rodė, jog Kinijos vy klausančių Maskvos.
biniai prikūlė kleboną Garzio kaip pranešama iš HanoL sulai
buvo nušluotas bangos ir žuvo.
riausybės vadovas tokiais sampro
Lupęs, kuris neleido jiems įeiti kyti šeši kiniečių laivai. Kinija
tavimais praktiškai ketino pri
į bažnyčią suimti joje pasislėpu kaltina, kad Vietnamo kareiviai
Dacca, Bengalija, — Trys vai
dengti Kinijos viršūnės veiksmus,
sių studentų. Streikai ir areštai buvo įsiveržę vieną mylią į Kini
Islandija
ir
krona
kai ir dvi moterys žuvo ir apie 30
kuriais siekiama aštrinti įtempi
žmonių dingo, kai susidūrė du
jos teritoriją. Abu kraštai veda pa
mą, skatinti ginkalivosi var
Reykjavikas. — Centralinis Is laivai apie 60 mylių nuo Dacca
sitarimus, kurie laikinai nutrauk
žybas, suskaldyti Azijos, Afrikos landijos bankas sustabdė užsie
Krizes
nesibaigia
vietovės.
ti, kai Kinijos delegacijos galva
ir Lotynų Amerikos šalių vieny nio valiutos transakcijas ir skel
išvyko
į Pekiną, po susirėmimo
Dienraščio
|
tybės
asmenų
panaudojimas.
KiHong
Konį.
bę, pakirsti socialistinių
šalių bia, kad operacijos bus atnaujin
Westa, Mass. — Nedidelis že
Lisabona.
—
Portugalijos
min.
prie
"Draugystės
vartų*'.
nijos vadovybė daro šmeižiškus
vienybę".
tos tada, kai bus sudaryta nau mės drebėjimas buvo justas Sea- "The Christian Science Monitor"
pirm.
Alfredo
Nobre
da
Costa
su
korespondentas iš Hong Kongo pareiškimus, kad esą, šie žmonės
"Būdinga, kad, matyti, atsaky ja vyriausybė. Progresyvių parti brock N. H., vietovėje, padaryda
darė 16 ministerių kabinetą, ta
Pašto streiko
praneša, kad pasitarimus tarp Ki diskriminuojamu Ji naudoja šį
damas į J. Broz Tito pareiškimus, ja viliasi sudaryti trijų partijų ko mas nežymių nuostolių. Bostono
čiau
problemos
nesibaigia.
Socia
klausima tik kaip spaudimo Vietišvengta
jog būtina laikytis "nepriklauso aliciją ir partijos sutinka 15 proc. observatorija skelbia, kad tai bu nijos ir Vietnamo nutraukė susi namui priemonę. Tuo tikslu Ki listų partija, kuri yra didžiausia,
rėmimas
prie
sienos,
"Draugys
vo
2.2
Richterio
skalės
užregis
nuvertinti
krašto
pinigą
kroną.
mybės, savarankiškumo, lygiatei
tės vartų". Iš viso neatrodo, kad nija provokuoja incidentus Viet nepatenkinta, kad prez. Eanes mi
Washingtonas. — Artėjant
siškumo, suverenumo, teritorinio Islandiečiai užsienyje dar gali truotas sukrėtimas.
nisterių pirmininku nepasirinko
namo ir Kinijos pasienyje.
abi
šalys
susitartų
tol,
kol
vyks
vientisumo, nesikišimo principų, keisti savo kronas, bet privalo
socialistų partijos žmogaus. Nau streiko valandai pašto vadovybė
Vitenamo nesutarimas su KamboPakirsti
Vietnamą
iš
vidaus,
savų vystymosi kelių gerbimo, primokėti 20 proc. Vienas JAV
Vel tardė
jąjį kabinetą sudaro inžinieriai, sutiko tartis toliau su streiku
dija
ir
kol
pačioj
Kambodijoj
vyks
sutrukdyti
socializmo
kūrimui
ten
tarptautinio bendradarbiavimo sa doleris, buvo vertas 260 kronų,
ekonomistai, teisininkai ir univer- grasinančiom pašto tarnautojų
judėjimas
prieš
dabartinę
komu
—trečiasis Pekino vadovybės istetų profesioriai, jų tarpe ge unijom ir pasitarimai atnaujinti.
varankiškumo ir solidarumo prin dabar už ji mokama 312 kronų.
Maskva. — Sovietų Rusijos pa nistinę vyraiusybę. Vietnamas
tikslas. Kinija atsisakė teikti ma riausia žinomas finansų ministe- Streiko grėsmė atitolinta bent
cipų, taip pat gerbti skirtingumus, Islandija yra žvejų šalis, kurios
reigūnai amerikietį Crawfordą, išvykusių į Kiniją kinų kilmės
esančius tarp šalių ir partijų", 75 proc. eksporto eina į Ameri
terialinę ir tecbjiinę
pagalbą ris Silva Lopęs. Min. pirm. da porai savaičių.
kaltinamą
valiutos
spekuliacija,
žmonių
nenori
ariimti
atgal,
nes
j
Vietnamuf.
Hua greta viso kito, pasakė: "Nė ką. Islandijos infliacija yra 40
.Costa taip pat jaučia opoziciją iš
tardė jau septinta kartą. Kalti tai sako bus šnipai ir diversan
Mirė ]aws aktorius
viena iš mūsų abiejų šalių ne proc.
"Kinijos
specialistai
atliko
J
«ntro demokratų, is kurių parinnamasis negavo leidimo, kad jį tai, o Kinija nori juos sugrąžinti
pu
ko
c a b m e t 0 narlus
> • tajP ?at
gintų amerikietis advokatas.
Casdebar, Airija. — Čia mirė
ir reikalauja, kad būtų jiems sę darbų, juos nutraukė ir buvo Į i r į * '
atšaukti.
Toks
pat
likimas
ištiko
|
*
komunistų,
aktorius Robert Shaw, kuris ame
grąžinti darbai ir nuosavybės.
metalurgijos
gamyklą,
kitas
pra
rikiečiams labiausiai žinomas iš
Susigrūdimas
Sovietų Rusija, visada palai monės įmones, kurias savo laiku
filmo "Jaws", kuriame jis vaidino,
kanti tuos, kurie yra prieš Kiniją, buvo įsipareigojusi pastatyti Ki
Mirė širdies smūgiu, sulaukės 51
aerodromuos^
paskelbė Tasso pranešimą, ku nija. Tai rodo, kad Kinija vado
m. amžiaus. Paliko žmona ir pus
riame be kitko sakoma: "Kinija vų pažadų negalima laikyti rim
antrų
metų sūnus. Visą laiką jau
Paryžius. — Tūkstančiai išvar atakuoja Vietnamą trimis krypti
tais.
tėsi
geros
sveikatos. Aktorius yra
gusių keleivių užgulė Europos ae- mis. Pirmoji — jos provokacijos
taip pat parašęs ir keletą vaidini
Pagrindinis Pekino tikslas —
rodromus, kai savo d °'bus sulėti- I K a m b o d į j o s i r Vietnamo pasienymų.
no Paryžiaus aerodromo kontro je. Pekino vadovybė kursto Kam- priversti Vietnamą priimti "trijų
lieriai. Tai jau penktas kartas kai bodiją vykdyti agresiją prieš Viet pasaulių" koncepciją. O ši poli
Šaudymai Ispanijoj
kontrolieriai darbą sulėtina, rei namą. Šitaip Pekinas siekia dary tika, suplaka į vieną dvi sociali
kalaudami geresnių darbo sąlygų, ti spaudimą Vietnamui, privers nes sistemas — socializmą ir ka-1
Madridas. — Teroristai nukovė
pitalizmą. Vietnamas pareiškia
trumpesnių darbo valandų ir ti jį pakeisti savo politiką".
tris policininkus, kas gali būti
aukštesnių atlyginimų.
preliudas į būsimus politinius ne
"Antroji Pekino antivietnamiš- negalįs priimti šios koncepcijos. Į
ramumus. Užpuolimas įvyko Ga
kos politikos kryptis —"huaciao" Ši šalis negali sutikti su priešiška j |
Kinijos pažiūra į Sovietų Rusiją".
Nauji
ministeriai
licijoj,
baskų rajone. Telefonu
—
Vietnamo
Socialistinėje
Res
Komunistinė Kinija ieško prieš Sovietus naujų draugų, pirmiausia pa
Associated
Press
korespon
buvo pranešta, kad tai Ginkluo
čių komunistų tarpe. Šiuo reikalu jų valstybės galva Hua Kuo-feng
publikoje gyvenančių kinų taudentas Bangkoke Dennis Gray
lankėsi labiausia nuo sovietinių rusų atitolusiuose kraštuose — Rūmu-,
tos
Galicijos lygos darbas. Pasisa
Ottawa. — Kanados teisingu
lankėsi kartu su amerikiečių
nijoje ir Jugoslavijoje, kur jis buvo labai nuoširdžiai priimtas, čia ma
kė,
kad Lyga veikia visame kraš
tome jį (kairėje) įsijungusį j rumunų tautinių šokių šokėjų grupę ir mo min. pirm. R. Basfordas pasi
kongreso narių delegacija Viet
Pavojus
Vakarams
te ir norinti išvaduoti iš koloniza
bešokantį drauge su jais ir Rumunijos valstybės galva Nikalojum traukė iš pareigų ir ^<da nebūti
name. Korespondentas rašo, kad Po Portugalijos valdžios krizės. cijos žmones. Kiti skelbia, kad tai
Buvęs
premjeras
Mario
Soares
ir
Ceausescu (dešinėje) rumuniškuosius "lenciūgėlius"
kandidatu sekančiuose federaci
Chicaga. — "Chicago Tribū Vietnamo gyventojams vėl gresia jo įpėdinis Amaro da Costa
dešiniųjų grupės darbas.
nio parlamento rinkimuose. Atsi ne" dienraštis vakar paskelbta naujas karas.
statydinus R. Basfordui, premje me vedamajame iškelia susirūpi
Kinija perka kviečius rais
Mirė rašytojas
P. E. Trudeau laikinai teisin nimą Islandija, kuri pateko ko
gumo ministeriją perdavė kalėji munistų valdžion ir kuri yra NaFrankfort, Mich. — Čia mirė
Washingtonas. — Kinija nori mų ir RCMP policijos ministe- to narys. Jeigu Islandijoj Sovietų Atšaukia automobilius
žinomas amerikietis rašytojas vėl iš JAV pirkti 50,000 metrinių
riįui J. J. Blaisui, o kiek vėliau Rusija įsteigtų savo bazes, tai bū
— Sovietų Rusija išsprogdi sėjo 3 d. Islandijoj, toliau gvei
Bruce Catton, gausių knygų au tonų, 18.4 mil. bušelių, kviečių,
ntolatiniu teisingumo ministerių tų jūros ir oro keliams didelis Detroitas. — Fordo fabrikas
no
atominę bambą po žeme. carijoj, Prancuzzijoj, Vokieti
torius, sulaukęs 78 m. Buvo lai skelbia JAV agrikultūros depar
paskyrė O. Langą, vadovavusį pavojus, tiesiog katastrofa. Sovie turės atšaukti keletą milijonų au
Pagal Richterio skalę, tai bu joj ir kitur.
mėjęs National Book ir Pulitzer tamentas. Nuo balandžio pradžios
transporto ministerijai. R. Basfor- tų Rusija Reykjavike laiko am tomobilių ir sunkvežimių dėl esa
vęs
vienas didesnių sprogdini — Anderson, Ind. iniMli nuo
premijas. Pakutiniosios knygos bu Kinija jau pirko Amerikoje 2.5
do pasitraukimas praplečia ilgoką basadoj aiškiai per didelį skaičių mų transmisijose trūkumų. Tai
vo "Terrible 5wift Sword", 1963; mil. metrinių tonų kviečių. JAV
mų.
susitelkusio po lietaus vandens
liestų apie 9 mil. automašinų.
"Gettysburg: The Finai Fury", kviečių augintojai tikisi, kad Ki buvusių premjero P. E. Trudeau tarnautojų. Vietos komunistų Skelbiama, kad transmisijos pa
— Vietnamas skelbia, kad j įlūžo kino teatro stogas.. So~
ir "Mžchigan: A Bicentennial nija taps vienu ddižiausiu kviečių ministerių sąrašą, kuriame yra P. laikraščiai pradėjo ne komunisti slysta iš sustojimo į atbulinį bė yra apsupęs dvi Kambodijos j žeisti 3 asmenys, 100 išbėgo,
History", 1976. Redagavo nuo pirkliu. Tuo reikalu į Kiniją spa Hjellyeris, E. Kieransas ir net kan nių laikraščių ir organizacijų puo gį ir dėl to jau įvyko keletas ne divizijas. Manoma, kad Kinija panikos pagauti.
1954 m. American Heritage žur lio mėnesį vyksta JAV agrikultū didatu i P. E. Trudeau įpėdinius limus, vadindami juos amerikie laimių.
ateis Kambodijai į pagalbą.
— Čekoslovakijoj išsprogdinta
laikytas J. Turneris.
čių agentais.
nalą.
— Irano šachas, nusileisda čekoslovakų pirmo komunisto
ros sekretorius Bergland.
mas
dešiniųjų reikalavimui, už prezidento Gottwaldo statula
Palestiniečiai tariasi
Hua Irane
draudė azartinių lošimų vie pietvakarių Čekoslovakijoj, Pri
Amerikiečiai tirs
brama mieste. Tai įvyko t r y s
Belgradas. — Komunistinės Ki
Beirut, Libanas. — Izraelį la tas.
— Japonijos automobilių eks dienos po 10 m. sukakties nuo
nijos galva Hua keletą dienų lan
bai džiuginusi Palestinos Išsilais
Turino drobule
portas
šiek tiek krito. liepos Maskvos įsiveržimo į Čekoslo
kėsi Rumunijoj ir Jugoslavijoj, at
vinimo fronto vedama tarpusavyko į Iraną.
vio kova gali baigtis, nes prade i mėnesį i š Japonijos buvo eks- vakiją.
Turinas, Italija. — Amerikie
— Argentinoj buvusi krašto
ti palestiniečių pasitarimai, šias. portuota 3884.62 vienetai
čiam mokslininkam leista tirti
prezidentė
Marija Peron vėl
— Jungtinių Amerikos Vals
kovas tarp savęs baigti. Per pasta
KALENDORIUS
Turino drobulė, kurioje atsispin
ruosius metus savitarpio kovose tybių doleris pradėjo šiek iškelta į naują vietą. J i gyve
Rugpiūčio 30 d.: Bonifacas, di Kristaus kūnas ir manoma,
žuvo šimtai palestiniečių. Nors kilti prieš kitų kraštų valiutą. no 250 mylių nuo Buenos Ai
kad
joje
buvo
palaidotas
nukry
Teklė, Kintenis. Augūna.
ne kartą buvo skelbiama, kad tai — Alžirijoj užtvanką ir drė res* o dabar gyvens namų
Rugpiūčio 31 d.: Raimun žiuotas Kri .tus. Drobulė visą lai
Izraelio agentų darbas, bet fakti- kinimo įtaisus statys Švedijos arešte 18 mylių suo Buenos
ką buvo tiriama ir dabar ją tirs
das, Abi ja, Sirmantas, Vilmė.
nai tai buvo vienos prieš kitą ko firma už 168 mil. dol. Drėkini Aires.
amerikiečiai.
Norima
nustatyti
Saulė teka 6:14 vai., leidžia
vojančių palestiniečių grupių re mo sistema palies 50.000 akrų. — Izraelio min. pirm. Begin
tikras jos amžius. Amerikiečių
sakosi neatstvešiąs jokių nau
si 7:28 vai
zultatas.
Darbas bus baigtas 1983 m.
mokslininkų delegacijai vadovau
— Amerikos futbolo (soc- jų pakeitimų, atvykdamas į
ORAS
ja John Jackson, JAV oro pajėgų
cer) rinktinė išvyko j Europą Ameriką, kur sekančią savaitę
Chicagoj i r apylinkėse Šian fizikas. Delegaciją sudaro 30 as
•
1950
m.
Amerikoje
buvo
ir čia žais septynetą rungty vyksta taikos pasitarimai su
Komunistinė Vietnamo vyriausybė šią vasarą išvarė savo studentus J
dien malonus oras. Tempera- menų, daugiausia mokslininkai Į fvairias
65%
rūkančių
daktarų,
šiandien
nių. Išvyko 19 futbolininkų. Egipto prez, Sadatu i r JAV
krašto vietas žemės ūkio darbams. CSa matome juos gyvenan1
iš {vairiu, laboratorijų,
tura ašis 80 i.
&UB jų pačių pasistatytose lapinėse
bėra tik 21%.
Pirmosios rungtynės įvyki rug prea, Carterio.

Vietnamas ir Kinija
nesutaikomos
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DRAUGAS, trečiadienis, rugpiūčio mėn. 30 d.

i
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NAATIES DYKUMOJ
(ARABU VAKARAS)

"VVorcesterio vyresniųjų skau
PaSto HHsidmi mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
čių draugovė rugsėjo 9 d., šešta
ratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
GIX)BOJA CHICAGOS SKAUUMNKIV-KV RAMOV*
dienį.
7
vai.
vakaro
Maironio
reso,
gavus
iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
Redaguoja tfeta.
Ecglenė, 2652 W. 65tb S a , Cttk-auo. BL 696 i
Parke rengia tradicini postovyldi- s
Tek-fonas 476-7089
DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
nį šokių vakarą — "Nakties Dy
metams P mėn 3 mėn.
kumoj".
Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00
13.00
1800
Kitur JA.V
31.00
Programoje: puiki pačių skau
15.00
19.00
Kanadoje
(U.
S.)
33.00
čių gaminta lietuviška — ne ara
!
15.00
20.00
Užsienyje
34.00
biška vakarienė. Įvairi ir įdomi
9.00
15.00
Savaitinis
25.00
programa, o po to linksmi lietu
• Redakcija straipsnius taiso sa
• Administracija dirba kas
viški ir arabiški Šokiai iki vėlyvos
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
dien
nuo
8:30
iki
4:30,
Šešta
nakties.
Aštuntasis Šio nuostabiai pa- grečiai svarbiais. Taigi kyla klaunių nesaugo. Juos grąžina tik U
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
žangaus dvidešimtojo šimtmečio} simas: kas labiausiai rūpi šio aš- Šeštojon Tautinėn stovyklon atsilankiusiam Simui Kudirkai plačią tau
Rengėjos kviečia visus, ne tik
anksto susitarus. Redakcija u i
• Redakcija dirba kasdien
dešimtmetis. Lietuviškoj; skauu- runtojo dešmtmečio
jaunimui? tinę juostą jteikia stovyklos viršininkė v. s. Lilė Mirukienė. LSS tary mūsų, bet ir aplinkinių kolonijų
skelbimų turinį neatsako. Skel
8:30 — 4:00. šeštadieniais
Nuotr. Lino Meilaus gyventojus, ypatingai
bimų kainos prisiunčiamos gavus
8-.30 — 12:00.
ja <u>irenka Vl-tajai Tautinei Stebint šio> stovyklos vardus, su bos pirmininke
jaunimą,
prašymą.
stovyklai Amerikoje, Svetimame, darytą programą, tvarką, pirštų
atsilankyti į šį linksmą vakarą,
Į
Štai,
vėl
susimastyti
verčia
šį
j
gu
ne
Tautinė
Stovykla
nors ir svetingame krašte, kyla si vienas atsakymas, kad šių lai
kuris bus pirmutinis po besibai ?lUNIIIUtllMIUHIUIIUHIIIIUIIIHIIIIUIIIIIIllllllllllMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIlS
lietuviškoji vėliava, centrinį dė kų jaunimui yra labai svarbu vie pavasarį Lietuvoje mirusio kpt save vienodai traukė ir jaunuo giančios vasaros.
J. M
mesį užleisdama JAV. Tačiau ją no žmogaus ryšis su kitu, ieško Vabalo asmenybė. Po 25 m. bai sius, ir senus veteranus. Kas ne
raas du k a r t u s viršija normas, cijos plaučių ligomis sergan
apsupa kitų penkių kraštų vėlia jimas draugų savo tautiečių tar sios Sibiro tremties, kankinimų ir galėjo stovyklauti eia savaitę ar
k u r i a s n u s t a t ė Pasaulinė svei tiems žmonėms mieste aplamai
vos, iš kurių yra susirinkęs mūsų pe ir išmokimas sklandžiai dirb- bado palaužta sveikata, grįžęs dvi. tas stengėsi ben: praeitą sa
jm.
k a t o s apsaugos
organizacija. bus pavojinga gyventi,
lietuviškasis jaunimas. Pušys kve •-ti drauge. Tai charakterizuoja n a m o neieško tikrai užtarnauto vaitgali pabarti su visais, pasi
džiaugti
skautišku,
stovykliniu
poilsio,
bet
atiduoda
neilgus
gy
pia \isar panašiai kaip Palangoje Seserijos pasirinkus vardas: Su
45C& užteršimo t e n k a automobi
ar Penemunėje, skamba lietuviš tartinė; damos žodžiais bandoma vent likusius metus Lietuvos jau gyvenimu, tapti liudininku neeili
l i a m s i r 5 0 % — pramonei. Jei OR. FERD. VYT. KAUNAS
intensyviai
treniruoja nio įvykio visame išeivijos gyve
kos dainos ir kai mėnulis sidab pasakyti kad tik "sutartinis ai nimui:
gu o r o užteršimas San Paule
BENDROJI MEDICINA
sportininkus, rašo jiems knygas. nime. Prisiriširnas prie savosios
ATOSTOGOS
ru nulieja ežerą ir pasigirsta das mus namo parves".
į i r ateityje didės tokiais tem
1401 So,49th Oovt, Oeero. IR
skautybės, įsipareigojimas atlikti
skardus juokas prie laužų, nevie
Vl-toje Tautinėje Stovykloje Ar tai ne skautiško entuziazmo,
Po
dainų
šventės,
sporto
žai
trtalRou far boto toL 662-1881
pais, kaip ligi šiol, t a i dėl dide
nas pagalvoja: kas galėjo drįsti mes- arai pat esame pilni vilčių nepaprastos vilties ir artimo tar jos- uždedamus uždavinius, tradi
dynių
ir
PLS
Toronte
gyvenimas
Kaadien 10-12 tr 4-7
cijų nešimas iš kartu į kartas —
tikėtis, kad šitiek metų svetimuo dėl ateities. Jei išsilaikėme tiek nybos šviesus pavyzdys?
lės kietųjų dalelyčių koncentramūsų
kolonijoje
pergyvena
m
a
ž
ą
l*«ryn» m* far
Dar viena mintis — apie Ka tikime — laba; prisideda prie tau
se kraštuose išlaikysime lietuviš metų, išsilaikysime ir toliau. Mū
atoslūgi — vasaros atostogų laik
tos
narių
ugdymo,
kaip
prisidėjo
kąją skautlią.
sų broliai ir sesės Lietuvoje yra lantą. Didvyris šiuo arrti-didvymetį: Daug hamiltoniečių iJvyko
T«L offam b buto: OLyrnplo 2 - 4 1 9
DR. K. 6. BALU KAS
Kai rinkomės pirmajai Tauti nepraradę kovos dvasios, netrūks- rių metu; laisvas — verg'joje su ryškiai ir efektinagi praeityje. T a s
į
šiaurę
(ši
vasara
buvo
ypatin
aaaaenja ir nmaug Hgoa
tikėjimas yra didžiausias paskati
DR. P. KISIELIUS
nei Stovvklai 192S metais Aukš- »ta pasiaukojimo
pavyzdžių ir pratęs aukos dvasią savimeilės
gai karšta), kiti lanko gimines
Gteekofoma^
Chirurgija.
nimas
būti
naudingu
skautybės
tosios Panemunės miŠKe^tįtiks- J ^ į p ^ n a s g Lietuvos svečias laikais.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAf
Europoje. Tačiau gyvenimas r u g 
8 * Pakaki Rd. <Crawfor4
sąjūdžio dalyviu.
las buvo atžymėti pirmąjį gyvavi pasakė: "Mums yra lengviau, nes
1448 So. 50th A ve., d e e r o
Daug heroikos, meiles, aukos,
sėjo mėnesį vėl pradės judėti n o r 
!
9sBdtag)
TeJ.
L
t
6-6446
Kaadlen
l-t vai. tr 6-8 vai. va*.
mo deš mtmetį ir visuomenę ar mes matome Nemuną. T r a k u s
Lietuvoje, būdamas skautu, ne maliomis vėžėmis, pradedant m ū  M &ĖįĖtąfįk
ištikimybės ir vilties pavyzdžių
Išskyra* tr«dladienlua
skambint
374-8004
čiau supažindinti ^u mūsų orga Minių, jaučiame praeiti ir tai
SeAtadiealats 12 iki 4 vaL popl«L
kasdieną rodo m u m s Lietuva. Ne kartą slaptai pykau, kad taip il sų lituanistine mokykla,
kuri
Prttma Usonlna pagal mi»itartm*.
nizacija. Tada valstybė džiaugėsi mus sustiprina". Si stovykla te- legendos, ne kunigaikščių gady gai tekdavo stovėti prie vėliavos,
1978-79- m. pradės nrgsėjo 16 d.
Tel. REOaace 6-1811
savo neseniai atgauta nepriklau- b 5 n a yefevjenai 3 ^ , j , kiekvie nėje, bet dabar gyvena, kenčia, kol visi garbės svečiai pasakydavo
DR. Y L BU2YS
tose pačiose patalpose. Tėvai;- ttrsomybe, turėjo daug gražių v i l - | n a m fcroTiui t r u r n p a -kelionė i vargsta, bet nenusimena ir ne savuosius sveikinimus. Tik vėliau
PLAUČIŲ IR V1DAU8 UGOS
rintieji
mokyklinio ir darželio
D ^ WALER J. KIRSTOK
čių dėl ateities: laisvė, be abejo,' Lietuvą". Nors pušys ir žemė ne praranda vilties bei žmoniškumo supratau, kiek daug esu gavęs
Marųtiette
MedKml
r«ni«-v
amžiaus vaikus, prašomi užsire
Lietuvis gydytojas)
atrodė pats svarbiausias ir bran Lietuvos, tačiau tas pats mėnulis, mūsų bro'iai-sesės tėvynėje.
8o. Kedzt# Avenue
tautinio auklėjimo srity-, kur ir gistruoti pas mokyklos vedėją K. Vat: •'32
S92S
West 59th Street
plrmad^ antrad y fcetvtatmd.
giausias dalykas gyvenime.
Vai.: pt-mad.. antrad.. ketvirtai lt
tas pats ilgesys būti tobulesniu
J iki 7:10 Tai. -nUutro.
stovėjimas prie vėliavos, ir kalbų Milerį, arba rugsėjo 16 d. 9 v.r.
peakt nuo 12-4 vai popiet tr 4-4
Kad
70-tasis
lietuviškosios
8«ita4. nuo t Ik) X vnl.
Šiandieną laisvojo pasaulio jau Jmogumi ir noras palikt? pasau
klausymas įgavo' prasmę — neju atvesti vaikus į mokyklą Locke ir
vai. vak. Treč. tr sefttad. atdaryta.
Pagal aoatt&rlma.
nimui nelaisvės sąvoka nėra pil li nors truputėli geresnį nei ra skautybės dešimtmetis būtų na
Ofiso telet. W« 5-M70.
čiomis kaip lašai po lašelio susi- Stanley g-vių kampe.
šus, kreipkime savo mintis ir vi
nai suprantama: jie laisvę laiko
Hesld.
tai. WAJbrook 6-S048.
dai.
sunkė į visa.
DR. IRENA KURAS
kaip natūralų gyvenimo reisldsokeriopą pagalba. į juos. Laikas
GYDYTOJA
TR CHlRURGt
tėL oflso H E 4-5849; rez. 388-2233
nį ir kiti dalykai tampa lygiaUžtat ir iškilmes Čia yra kaip
didžiuotis, skelbti ir sekti savųjų
Kūdikių ir vaikų ligų specialistė
UŽTERŠIMAS ATRSUA
didvyriu, žmoniškumo švyturių naudingos pratybos, siekiant pil
DR. PETER T. BRAZIS
MEDICAL BUILDING
nutinio, skautiško ugdymo.
ir dvasios milžinu pavyzdžiui
DMGIJBAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3300 We*t 81st Street
US4 W m t 7 1 s t Strml
C. S.
San ParjSas i r Rio d e J a n e i v.v Irena Kerelienė
VaJ.: t4rm.. airlr.. k**. Ir pe&kt Ofs. teL RE 7-1168, r e a 338-2919
r a s — labiausiai užteršti Brazi t;»* - *:•© ral. popi*t, tr««. tr ftest
LSS-ios Vyr. Skautininke
Ofa. H E 4-1818; res. P R 64891
tik soaltarTia.
LAUKIAMI SVEČIAI
lijos miestai. Kaip parodė t y 
DR. J. MEŠKAUSKAS
rimai, šių m e t ų o r o užterštuAUSTRAUECIAI
YK-AI TAUTINFT
Dr. Jonas 8. BYLA-BYUITIS GYDYTOJAS Dt CHTRURGAS
S T O \ T K L A I ]W
Specialybe vidaus ligos
GALVOS m W T B r B O UGOS
Šeštoje Tautinėje stovykloje da
2454
West Tlst Street
2168 Wear SSrrl Slrcet
Lietuvių skautų sąjungai 60- lyvavę broliai ir sesės iš Australi
71-os
ir
Campbell
A ve, karap.
S0PHIE
BARČUS
C%ieajto, B&BAfe 80629
ties metų sukakties proga ir \i- jos yra nuoširdžiai laukiami ChiVai.: ptrm&d.. antrad., ketvirtas, fe
R \DIO ŠEIMOS VALANDOS
penktad 1 iki 7 •. p. p. TUt
TeL — 476-S409
šiems dalyvaujantiems VI Tauti cagoje. Svečia : į mūsų miestą at
Visos prn^ramos K WOP \
Valandos
pagal
susitarimą
nėje Stovykloje, linkime kūry vyksta Šeštadienį, rugsėjo 2 d.
Telet — 282Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
bingai. rūpe>tinagi ir jautriai vis Lėktuvas su svečiais nusileis O ' madienio iki penktadienio 3:00 —
DR. ROMAS PETKUS
labiau jungti vaiku*, jaunimą ir Hare aerodrome 11 v. r. Sekma 3:30 va!, popiet. — šeštadienį ir Dr. Ant Rudoko kabineto perta*
SKrC LIGOS — CHTRT-ROMA
DR. EDMUND L CIARA
jų vadovus į skautišką, lietuvišką dienį. 11 vai. ryto Sv. Mišios Tė s*kmad. nuo 8:30 iki 9:3c • . ryto,
Ofisai:
OFTOMEnillSTAS
šeimą, kurioje buriasi tiek daug vų Jėzuitų koplyčioje, o vakare,
l ė l e i . 434-2413
111 NO. WABASR STB.
14M A M.
4?no VO. CFTVTRAL ATB.
S709 W«rt Slst Street
išer-ijos
lietuvių
septyniuose
didžiojoje salėje susitikimas ir pa
VataadM pasai aaMtarlma.
7159
S.
MAFLEWOOD
AVE.
Tai. — GR 6-2400
kraštuose.
bendravimas su svečiais -š kengū
CHICAGO, ILL. 60629
V«L:
vacal
nusttArtin*:
plrmad.
tr
Tarnaudama Dievui auklėjate rų žemės. Visi kviečiami.
'*«*•. 1.4 tr T-»; antrad. ir Makt
DR. FRANK PLECKAS
10-4; MttlML 1«.S •&!.
kilnias asmenybes veiklaus tikė
(Kalba lietuvttksf)
jimo vedami; tarnaudami TėvvOPPOMETRISTAS
Bes. 240-28S9
Xuotr. Lino Meilaus
. įniiiiiimtiiiit
iiiiiiiiiiiiiHiiiiuiiitiiiiiiHMiuiiMUiiuiiiitiiMiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiir
Skautiškos vėliavos Šeštosios TS parade
akla. Prttalko ašetatam S?

TAUTINĖN STOVYKLON
SUSIRINKUS

KANADOS ŽINIOS I
HamUton, Onu

•

:
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ti? Ir ko mes nepadarom?
60-toio laužo liepsnų nešama,
kyla man ypač viena mintis, bū
tent, ką galime skautybės rėmuo
se padaryti šiuo gyvenamuoju
momentu; kur galime nukreip
ti savo mintis, kad jo* pagimdy
tu darbus.
Tik prieš mėnesį
pasaulio
spaudoj nuskambėjo dviejų Rusi
jos disidentu vardai. Buvo rašo
ma apie juos. kovotojus už žmo
gaus teises, piktinamasi neteisin
gais kaltinimais jiems ir jų pa
smerkimu ilgam kalėjimui. Ta
čiau Vakarai b e e i k nepaminėjo
trečiojo — tuo pačiu metu nu
teisto diside'rifo. Viktoro Perkarus.
Ar tai informacijos stoka, ar blo
ga valia, kas žino? Bet ar ne mū
sų pareiga suSftrUrti m e i l i n e i to
brolio pagalbai, kalbant, rašant,
informuojant >avo aplinka apie
Jį ir ;o darb?^

nistine programa puoselėjate lietu Į |
u n U V O S KATJOIKŲ BA2NY6I0S K R 0 N I K I I V - s U
MSKą dvasią, lietuviškus papro-ss
čius. meną ir kalbą; tarnaudami | tomas. Pogrindžio lei<Hnys. 478 pusi., minkšti virs*eYra gamtoj dvi jėgos, kurio*
artimui iš pradžių kasdieniniu | !iaį. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms
žmogų, turbūt, '.abiaosai trauv
geruoju darbeliu ir vėliau pla
i leisti Sąjunga. Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu
kia ir verčia susimąstyti. Tai —
čia, ištverminga ir sumania veik
vanduo ir ugnis. Kiek minčių atei
ia savoje bei kitose organizacijo 1 $4.91. m. gyventojai prideda ekstra 20 e i taksu.
na, žvaigždėtą naktį, sėdim prie
se ir lietuvių bendruomenėje —
laužo ir žiūrint į liepsnas! Švies
ugdote asmenis, kurie sugeba va i
Užsakymus siusti: DRAUGAS. 4S4S West 63rd Sir.,
mečių toliais atskirtos" plevena
dovauti, galvodami pirma apie
I Chicago, 111. 60629
danguje žmogau* proto neapi
kitus, e tik tada apie save, ir jau
m a m o s žvaigždynų trgrrys: už ke
nimo bei vyresnių būrelius, kurie 'niiMiiiiiuMitiiiiiuiiflUMiiiuiifiitnifmfifHiNimiiiiifnMiHHiiiuiituiiiiiiiiiiiiMiiti^
lių žingsnių plevena rami. j a u k i
savo vietovėse sutraukia jaunu
*?fll('^ ' 3MK'^^* 4
~a«*r
rrmm'^mm^-^mž m o g a u s r a n k ų įkurta t s a ž o
žmonių, dalyvauja vietovių l e liepsnelė... Dievo ugny; ir žmo
tuviškoje veikiojo. Būkite ir toliau
gaus ugnelė: beribė visata ir ri
verti tų. kurie įžiebė Skautijos ug-įį
botas mūsų protas, ribota širdis.
ni Lietuvoje, kurie ją per karo aud
Tačiau ir neribota; erdves ir ribo
168 išvežė j keturis žemynus: bu
Padangos. Priekinių r a t ų reguliavimas
tą žeme apsuk n Žmogaus mintis
kite verti Lietuvos ir lietuvių tau
ratų ratais, klausdama klausimus,
ir balansavimas Stabdžiai. Duslintu
tos ateities, kuri priklauso tiem.
ieškodama afjakym^. Trk ?e.r ma
kurie savo mintimis ir darbu yra
vai Išmetamieji vamzdžiai ir kiti ps>
žai ir per trumpai mes leidžiam
ištikimi Dievui ir Tėvynei, drau
taisymai. F 1 H B S T 0 N B T I R E S . Wbeel
f ai skrajoti. Rišdarrri tą prie men
giškai padeda Artimui, budėda
aJ^nment
and balancing. Brakesv.
kybių ir neleisdami pakilti J erd
mi savo laiku, gabumais, pastan
Sbocrk absorbers. Mufflers a n d ptpes
ves-, p r a r a n d a m e patys save. Min
gomis, išsilavinimu ir v iltimis, pa
Ttme-Ups Lubricatioo. Change
Kita mintis — apie Nijole Satis pakirptais sparnais nebekelia
siruošę atsakomingai dirbti ir
^md
Filtprs
dūnaitę. Dažnai kalbam, pffsfklausimų ir nebeieško atsakymų.
veikti su kitai-.
menam iŠkifIą£fes išorines bei !eT a i kokia reta n riuostabr pro
gendarine> lierdvesi Ar ne laikas RiMjjio Lietuviu Bendruomenes
ga gamtoje prie laužo grąžint
daugiau kalbėti.- daugiau žinoti ] 0 7 ^ — 1588 meru valdyba
minčiai sparmisir latftau didžii:
t y j ė gy
ISKILMKS — N A U D I N G O S
2423 West 59th Slrtef — Tel. t R 6-7771
Mano mintys šį vakarą, kaip venančia, didžios dvasios, nuos
PRATYBOS
ir dažnai, yra apie mus — Be- tabaus heroizmo lietuve — V Veikia mio 7:00 vai. ryto iki 8:00 va) vakaro
- ar iškilmingai paminėjo
\ r n e Isifcas i • ••'1 cfartuvaftes skautes. Kas yra toji skattŠeštadieniai* nuo 7KJ0 vai. ryto tkA 4 vai |Wpi*t
Šeštadieniai
1 »rb;i — me lietuvis, >-i'.v skautijos r»0tyb*? Kokia yra lietuviška sk*u frellų ratą įtf
•ventadientsis uždarvU — 8av. lOKAi* CSSAB
•ventadieni
tybė> Ką ii rmmrc duoda? Ką j moraline ry-i materialui* pagal meti Įoktu būdu nebvmme gi
lėję iitaip gausiai s u s k k ^ t i , jei.
i n o jos rėmuose galtee- pudfciry* &* ari Sibiro nemta®?
MINTYS PRIE 60-TOJO
LAUŽO
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AUTOMOBILIU TAISYMAS
•
•
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COUNTRY AUTO ANO TIRE SERVICE

•

L

DR. L DECKYS

GTVTIOJA

|
|
|
|
|

I

IR CHIRURG«

gsėiilalUlt — V r r r , h-

CRA WroRT> lOBDfOAL BLtKi,
Ss.

OR. A. B. CUVECKAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
VaL — HB S-0MS
Bpstialybė Attrj Hgo«
mm West lOSrd Street
Valandos pagal susitarimą
OOss t e l — PK 8-2220

DR. JANI*A JAKSEVIČIUS

ioir&
VAIKŲ
LIGOS
v»<'iw s w "tmet

Mrmad. antrad, ketvlrtad. ir psskt
nuo l j Iki s vai ir n«o • SU < vai.
rmk. iefttad, n«o t Iki 4 vai.

Ote. 9 0 7-9999

Ras, OA S-7278

"Omtaet mstmtr

2918 W. n -t S t — TaL 7ST4H9
VaL pasaj stMttartaia. CUaryta tr«&

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES Qt
PROSTATO CHIRURGIJA
2898 W. 9Srd Street
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
Ir ketv. nuo 5-7 vakare
OHM t e i 779-2889. tcsld. 4484S49

DR. J. J. SIMONAITIS
OY D v T O i A S
Adresas 4255 W. 8Srd Ottnet
Offao *iM. RF S-441S
RM*d«aalj<M tataf. OB a S S l l

Ofiso v a i : pirmad Ir ketvirtad.
suo 1:00 Ilgi 3:00 vaL popiet
Ofldr. teL HE 4-S13a Naav« GI S-S1SS

DR. V. TUMASONfS
CHIRURGAS
2454 West71st S t n e t

DR. A. JENKINS

Vai.: pirm., antrad.. ketv. tr PooktaS.
S-l tr «.7 — B anksto auttarua.

OYDYTOJAS TR (^TRTJRGAS

TeLeflse PR 9-9449

-

^^n& W0w ^OHPU OvftMRt

F. C WIHSKaHAS

Valasdos pagal susitarimą

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
8197 vVesft 7lst Street

R e a — S27-1985

Valandoa: l-« vai. poptat
Trad. tr fefltad. pacal aosKarUcą.

DR. K. A. JUČAS

Ofs. teL 889-S199: sasaa S814TTS

DERMATOLOGIJA
CHIRURGIJA
t002 N a vYnetern Avenor
Ofiso tel. 489-4441
Valandom pagal susitarimą.

GYDYTOJAS IR CHtRURGAS
9294 S a 9BBBBĮBBSS91 AvesBs
VaL: pirm., antr., ketv. ir penkt
3-T; sestadleBiala pairai

DR. PETRAS ŽLiOBA

I.
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ftfenifma! Sx pfe&MnT
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j streikai Ir srattrto vriksmal SuvotpraTttrūzans Cgcsnlg r u p e S u - *
msišinami kariuomenės. Baskai j nesukelia
atsakydavo teroro veiksmais h žy-1 B 2,5 mil. bretone, syvenanmių asmenų pagrobimais oei žu čių vakarinėje Prancūzijoje, tik
dymais. Nors dabar demokra sauja yra separatistų. Jie pamėg
NieEas nelaukė, kad taip greit
Gimdymų kontrolės klauslEari&gosios, taikiosios ir kultūringos mažumos
tiška Ispanijos valdžia jiems su- džioja airius, sprogdina valdžios
teikė autonomiją,
kraštutinieji j pastatus ir kareivines. Kol kas
naujas popiežius, mams spręsti buvo sudaryta pop. GAUČYS
Bažnyčios istorijje labai retas piežiška komisija, kurioje dalyTautinės mažumos nuolat su
jos gyventojų, 4,4 mil. yra kroa nacionalistai reikalauja visiškos prancūzai nesunkiai sugeba su
atsitikimas, kad ketvirtu balsavi- vavo taip pat ir kard. Albino Lu daro daug rūpesčių ne Tik šio
tai. Iš visų Jugoslavijos separa laisvės ir laikas nuo laiko įvai jais susidoroti.
baskų miestuose vyko
niu pirmą dieną išrenkamas po- ciani. Paulius VI paskelbė en- krašto vyriausybei, bet gal dar
tistų, kroatai yra veikliausi ir riuose
Nežymių tautinių
mažumų
piežius. Spaudoje spėliojamų cikliką "Humanae vitae" (Žmo- daugiau Vakarų Europos valsty 1707 m. Škotija buvo atskira ka gausiausi. Kroatų noras atsiskir riaušės ir plataus masto demons yra Austrijoje, Olandijoje, Šveica" kandidatų eilėje kardinolas Albi- giškosios gyvybes) priešingą sa- bėms, kur jų nerimas ir nepasi ralija. Dabar laukiama, kad netru ti labai stiprus ir tai liudija tūks tracijos.
riioie. Jos taikiomis priemonėmis
no Luciani visai nebuvo mini- vo komisijos rekomendacijoms. tenkinimas esama būkle dažnai kus Škotijai bus suteikta autono tančiai jų politinių kalinių Ju
Daugiau kaip 5 mil. katalonie- siekia savo tautinių bei kultūri
E mas. Prieš konkliavę pasikalbėji- Komisijos nuomonė buvo, kad reiškiasi triukšmingais
protes mija ir leista laisviau tvarkytis goslavijos kalėjimuose. Užsieny čių Ispanijai sudaro kitą skaudu nių problemų išsprendimo.
. me su žurnalistais kardinolas Lu- reikia Bažnyčios mokymą gimdy- tais ir teroristiniais veiksmais. ūkinėje bei kultūrinėje srityse.
je gyveną kroatai labai neramūs lį. Jie irgi kovoja dėl didesnių
ciani su jam natūraliu paprastu- mų kontrolės reikalu šiek tiek Nuo Anglijos - iki Jugoslavijos
Kraštutiniai nacionalistai tuo ir dažnai griebiasi smurto veiks teisių, tačiau taikingai, nesigriebmu pasakė, kad. jei visi kardino- pakeisti. Septyniasdešimt balsų, tautinės mažumos, ilgai kovoju nesitenkina ir siekia visiško atsis mų. Paskutinis toks prieš savai dami teroro. Katalonija yra praŽEMtS APLEDĖJIMAI IR
lai yra kandidatai į popiežiaus kurių tarpe ir kard. Luciani bu- sios už geresnę ateitį, darosi vis kyrimo. Labai stiprų akstiną jo tę įvyko Chicagoje, kai 2 kroatai moningiausia Ispanijos dalis. Jie
GALAKTIKA
sostą, tai jis yra tik trečios eilės vo nuomonės, kad gimdymų kont- labiau ir labiau karingos. Vienos siekti buvo Šiaurės jūroje Škotijos įsibrovė į Vak Vokietijos gen. nusiskundžia, kad ispanai, gau
Mokslininkai mano, kad že
kandidatas. Taigi Venecijos pat- rolės morališkumas priklauso stengiasi atsipalaidoti nuo jas vandenyse naftos šaltinių atra konsulatą ir beveik visą dieną iš dami iš Katalonijos 22 proe. vi
riarchas visai nesitikėjo, kad kar- daugiau nuo pačių gimdytojų mo- valdančių valstybių ir išsikovo dimas. Apie 1980 m. Londonas ža laikė įkaitais 8 personalo narius, sos šalies pajamų, Katalonijai te- mė buvo keletą kartų apledėdinolų dėmesys pakrvps kaip tik tyvų negu nuo priemonių nau- ti pilną nepriklausomybę, kitos da užtikrinti Škotijai kasmet 700 grasindami išsprogdinti visas pa- <gražina tik 11 proc. Pastaruoiu į jusi. Kiekvienas apledėjimo pa
i j | , ne perėjusį Vatikano kurijos dojimo. Tik keturiolika balsų pa- siekia autonomijos su plačiom mil. dol. iš pelno už naftą.Bet jei talpas su įkaitais, jeigu V. Vokieti- metu Katalonijai buvo gražinta riodas trukdavo po keletą mihstažo, neturintį Bažnyčios reika- sisakė prieš dirbtinę gimdymų ūkinėm bei politinėm teisėm , o gu ji būtų nepriklausoma, kas ja nepaleis jos kalinamo kroato te-1 Franko iš jos atimta autonomi- jonų metų. Per tą laiką ledylams tvarkyti tarptautinio diplo- kontrolę. Paulius VI, kaip žino- dar kitos, kaip Anglijo* 1,5 mil. met ji turėtų 5 — 7 bilijonus dol. roristo. Laimei, įtikinti pasidavė I ja, bet kataloniečiai tikisi narna-1 nai keletą kartų užslinkdavo ir
matinio patyrimo, nemokantį ge- me, paskelbė, kad dirbtinė gim- negrų ir azijiečių, nori nebūti pajamų. Todėl suprantama, Ško
Dauguma kroatų yra katali-Į žu ją išplėsti ir įsisytl daugiau j vėl atsitraukdavo. Tokio periodo
: maždaug 250 milijonų metų lerai svetimų kalbų, kilusį iš ne- dymų kontrolė yra prieš prigim- diskriminuojamos darbo ir šiaip tija nenori pasilikti finansiškai kai. B visų Jugoslavijos tautų jie teisių savo šalies tvarkyme.
.
_.
.
j das išbuvo daug metų nejudėturtingos darbininkų šeimos, ku- tį, todėl morališkai nepriimtina, geresnių gyvenimo sąlygų atžvil skęstančioj Anglijos valdžioje, o labiausiai kultūringi ir veiklūs.
Prancuzllos
rūpesčiai
į
damas, o paskui sekdavo kitas
rio tėvas buvo stiklo fabriko Kardinolas Luciani popiežiui visai giu. Vienos mažumos ginklais ko Londonas nenori leisti škotams Turi gerai išvystytą pramonę, į sa
Prancūzijai nemažai rūpesčių. I ledynų užslinkimų ir atsitraukipaprastas darbininkas, politiniais neprieštaravo. Jis nužemintai pri- voja prieš tų kraštų didžiumas, pasitraukti, su savim nusinešant vo pajūrius sutraukia daugiausia
įsitikinimais socialistas.
ėmė oficialų Bažnyčios mokslą ir o kitos, kaip 300000 švedų ra visas naftos pajamas Visgi ško turistų ir fauna daug užsienio sukelia karingi korsikiečiai ir bre- Į mų laikotarpis,
miai gyvena Suomijoje ar 30,000 tai tikisi 1990 m. visiškai atsiskir valiutos. Serbai visaip juos išnau tonai, kurie reikalauja savivaldos.) Angliioje Sasekso universite*
jį skelbė savo diecezijoje.
^ ^ ^ ^
astronomas
Kai naujasis popiežius Jonas Tiesa ir dorovės dėsniai nepri- vokiečių Danijoje Tačiau Olan iudoja ir skriaudžia. Yra pavojus, Jų smurto veiksmai yra pridarę į ^
^
^ ^
pagal
Paulius I pirmą kartą pasirodė klauso nuo balsų daugumos. dijoje gyveną molukiečiai, atsi
Valijos nacionalistai eina tuo kad, mirus Titui, kroatai mėgins milijoninių nuostolių. Nors Kor- M a k r i s
kraustę
iš
buvusios
olandų
kolo
atsiskirti
ir,
norėdami
suskaldyti
sikos
nacionalistai
sudaro
_
labai
į
ė
j
i
m
ų
laikotarpiai
Šv. Petro bazilikos balkone su- Gimdymų kontrolės, moterystės
pačiu keliu .Bet, visoje Valijoje
.. g u ^ ^
teikti palaiminimą visam pašau- skyrybų ir neišardomumo klau- nijos Indonezijos, smurto veiks jie turi tik 11 proc iš 3 mil. gy Jugoslaviją, Sovietai jiems pagel- nežymią grupę tarp 220,000 josei&Xenioa
liui ir Romos miestui ir kai sau- simai bus keliami ir toliau. Jo- mais nori priversti Olandiją jų ventojų pritarėjų. To nepaisant, bes arba, atbulai, norėdami kroa- ' gyventojų, bet jie siekia nepn-. ^ u d ė i i m u _
J
kianČioms minioms šypsodama- nas Paulius I, turėdamas didelį salai iškovoti nepriklausomybę, i jie tikisi apie 1995 m. pasiekti savo tams užkirsti kelią, Sovietai eis klausomos respublikos, kokia ji
Saulė anie Galaktikos centrą
sis rankų gestais reiškė nuoširdų- tikintiesiems prielankumą ir su kas labai erzina olandus.
Į tikslą. Velšai yra pasiryžę atgai "gelbėti** ir sutrukdyti Jugoslavi buvo prieš 1768 m., kai Pran
apsisuka
per 500 milijonų metų.
cūzija ją įsigijo. Korsikiečių kal
mą, atrodė, kad mes tokio popie- prasdamas žmonių vargus, turės
vinti savo kalbą, kuri buvo be- ją suskaldyti.
Auių
karingumas
ba daugiau panaši į portugalų, Judėdama ji perkerta priešin
žiaus ir laukėm. Po Pauliaus VI, vis dėlto visų pirma spręsti klauveik visiškai anglų kalbos užgož
Baskų problema
negu į prancūzų. Korsikiečius la gas Galaktikos spiralės šakas
kurio veide visą laiką matėme su- simus pagal Dievo ir prigimties
B visų tų mažumų airiai su ta. Velšai reikalauja pilnateisio
bai
erzina iš Alžirijos atvvke pa- j kas 250 milijonų metų.
-• sirupinima ir vidinį skausmą, atė- dėsnius, kurie parodo mums vi daro Anglijai daugiausia bėdų. parlamento Kardife, bet anglai Jau daug šimtmečių Ispanija
jo popiežius, panašus savo nuo- šiems Dievo valią,
3,Iakris
iŠ jos valdžios stengiasi išsivaduo jiems siūlo tik siaurą autonomi- valdo Baskiją. Baskų kalba ir rasė bėgėliaii prancūzai,! kuriuos vai- Į ^ ^ ^
rėmėsi
nieko bendro neturi su ispanais. dzia stipriai remia, skriausdama Galaktikos šakų stabilumo hipo
talkomis į Toną XXIII. Ga! būt jis Kunigų celibatą popiežius gali ti Ulsteryje gyveną airiai, Škotai ti.
Franko diktatūros laikais ir da čiabuvius.
Ir pasirinko du vardus — Joną panaikinti, nes jis yra pagrįstas ir velšai. Ulsteryje airiai su ang
teze. Pagal ją Galaktikos spi
Kroatų
fcovos
Prancūzijoje gyvena 120,000
bar baskai sudaro daug rūpesčių
ir Paulių, kad tikintiesiems būtų vien Bažnyčios įstatymu. Jonas lais arba, tikriau, katalikai su pro
ralės šakose susidaro smūginės
ženklas, jog jis nori Bažnyčiai va- Paulius I nesiskubins to klausimo testantais, fanatiškos neapykan
Iš daugiau 20 mil. Jugoslavi- ispanams. Jų plačios apimties baskų, bet jie laikosi ramiai ir bangos. Ryški spiralės šaka iš
dovauti nasrai anų prieš Jį būvu- judinti, bet jis iškils vyskupų si- tos apsėsti, tarpusavyje piaunasi,
žvaigždžių yra viena dalis ban
siu pooiežiu būdą.
noduose. Popiežiui visada svarbi žudo kitatikius ir naikina jų tur
gos, o labai tankių dulkių juos
Prieš rmV'mus spaudoje žuma- visos Bažnyčios gerovė. Paulius tą. Protestantai iš tradicijos links
ta greta ryškiosios šakos —
listai k-Mė klausimą, kas laimės, VI leido kunigams vesti, jei jie ta į Angliją, o airiai — į Airiją.
kita bangos dalis. Slėgimas
ar konservatoriai ar progresvvie- to prašė, bet neleido vedusiems j Airiai sudaro tik trečdalį visų gy
smūgio bangoje ir užtikrina
j? ka-dmol?i. kuriuos žurnalistai eiti kunigo pareigų. Vyskupijų j ventdjų, bet jie fanatiškesni. Po
tam tikrą šakų stabilumą,
kai kada wriEuil<wi liberalais. Lt- senato posėdžiuose yra svarsto- daugel
daugelio metų tarpusavio kovu
Žemė apledėja, saulei praei
beralų kardinolų, kaip politinia- n a , kokias pareigas bažnyčioje pradeda vyrauti įsitikinimas, kad
nant pro dulkių juostą. Atskiri
me ir socialiniame gyvenime Ii- gali atlikti vedusieii buvę kuni- kraujo praliejimą būtų galima
ledynų užslinkimai ir atsitrau
beralizmas yra suprantamas, iš gai. Moterims leidžiama bažny- sustabdyti, duodant LHsteriui ne
kimai priklauso nuo atskirų
viso nėra. O popiežius visada tu- čioje skaityti lekcijas, dalyti ko priklausomybę. Per 7 metus ko
dulkių debesų tankumo. Tai
ri būti ir konservatyvus ir pa- muniją, o buvusiems kunigams vų jau yra žuvę 1,700 žmonių,
patvir:;na ir kai kurie duome
Žangus.
neleidžiama. Kunigų skaičius ma- nepaisant, kad 14,000 anglų ka
nys. Astronomai laiko, kad
Kaip Kristaus vietininko, po- žėja proporcingai tikinčiųjų skai- riuomenės stengiasi gyventojus
j saulė dabar įeina į Oriono ša* piežiaus pati pirmutinė pareiga čiaus augimui. Buvęs kunigas apsaugoti nuo žudynių ir turto
| ką. Vadinasi, saulė iššjo iŠ
yra apsaugoti Kristaus palikimą Groppi neseniai pasikalbėjime naikinimo. Tačiau ar nepriklauso
! dulkių juostos, lydinčios šią šaiki pasaulio pabaigos, išlaikyti per radiją sakė, kad tik Amėfikor mas Ulsteris įgyvendintų taiką,
| ką. skrieja Oriono ūku. Paskujo mokslą nepakeistą ir nepažeis- je yra apie 15 tūkstančių atsisa- galima abejoti Daugelis mano,
į tinis apledėjimų periodas žemėtą. Todėl popiežius turi būti kiusių kunigystės. Daugumas jų kad tada prasidėtų dar didesnės
! ie baigėsi maždaug prieš 10
konservatyvus. Kristaus mokslas nori eiti bažnytines pareigas. pjautynės,
| tūkstančių metų — visai neseturi pasiekti visų amžių žmones Nuo naujojo popiežiaus priklau! niai geologiniu požiūriu.
Skotų norai
h* kultūras ir turi būti pritaiky- sys, kokios bus duotos direktyjro,
tas laiko tėkmėje nauioms kar- vos šiame klausime, nes vysku- Užsispyrėliai škotai daug rim
•
toms ir naujoms kultūros fbr- pai vienaip ar kitaip nutirti ne- tesni, tačiau jų tautiniai jausmai
— Imigrantas rusas, 92 m.,
moms. Todėl popiežius turi bū- gali. Jei dabartiniai vedusieji ku vis labiau kaista. Skotų naciona
amžiaus
nusiuntė prez, Carteri progresyvus, turi pažinti laiko nigai gautų teises kunigiškom pa- listai puola Angliją už jos "oloįriui
35,000
dol., kaip dovaną
ženklus, žmonių gyvenimą, ku- reigom atlikti bažnyčioje, tai bū ninį" valdymą ir savo 5,2 mil. ško LSS-gos 60 m. sukaktį minint Vl-je Tautinėje stovykloje rugpmcio ly d. Paxton, Mass., garbes svečiai.
-,^
p į ™ ^ r u d u o t i iiriam reikia visą laiką Kristaus tų padarytas pirmas žingsnis { ce- tų reikalauja nepriklausomybės. Iš kairės: Thomas J. Early, Worcester, Mass., miesto meras su žmona, Simas Kudirka, v. s. pirmūnas AmenKai. n n i g a i p e r a u o u įzNu'otr. Ed. Meilaus d u i
šviesos.
libato panaikinimą.
Prieš susijungimą su Anglija Petras Jurgela ir kiti
Iš gyvenimo ir pastoracinės N o r s teo]a&ii iabai aiškiai pa
veikios, kurioje kunigas, vysku- ro dytų ir išspręstų, jog Kristaus
Diek, jis čia visiškai užtrokštų nuobodume ir nevilty, praplaukė, kiek skirtingų jausmų... Pirštai lietė šlepepas, paskui kardinolas Albino Lu- y a l i a n e b u v o n 0 r a s > j ^ * vy.
Spontaniškai jis pasisuko į Diek, šyptelėjo ir paklausė:; tes, apatinius marškinius, liemer.es, megztinius, nosiciani yra pasirodęs kaip rupestin- r a i b ū t u 1 ^ ^ ^ naujasis popieKas naujo?
i nes. kaklaraiščius... Mintyse praplaukė pusė pasaulio
gas žmonių, ypač neturtingųjų, 2 u s n e k i s > J^J m o t e T y s įfctų
O^ nieko!
Diek pakėlė galvą, šypsodamasis! ir pusė gyvenimo. Ir kas minutę kartojosi vardas:
globėjas, tėvas ir ganytojas rei- šventinamos kunigais. Kaip ten
Alrniui. — Tiesa, iš •'Asmeninio skyriaus", girdėjau.! Marianne.—
kia spręsti, kad Jonas Paulius I ^ j , 5 t ų ^ Kristaus mintimi, pa
atleista Mrs. Bridge,
Ji dabar viena, prisiglaudus prie motinos. Ji tuoj
ALfi BCTA
bus labai praktiškas, žmonių gy- r e n k a n t apaštalais tik vyrus, ka'bus
laisva,
nes nuo vyro išėjo ir apsisprendus nuo jo
— Tikrai? Kodėl! Tai naujiena! — J o balsas iš
venimą suprantąs popiežius. ^ Jo t^gą
B a ž n y H a tokiam pervers- 94
formaliai atsiskirti. Ar atsiskirs ir dvasiniai, ar mote
davė pasitenkinimą,
enciklikos bus paprastos, tokios, m u i n ė r a pasiruošusi -n pribren— Džiaugies? — Diek įtartinai į jį pasižiūrėjo. rystės sakramentas bus panaikintas? — Jis apie tai
Romanas
kaip Jonas XXHI reikalavo, kad •<iusL
negalvojo... Marianne, Marianne.Nereikia džiaugtis kito nelaime.
jas visų pirma suprastų pats po«
Laimei, skyriaus vedėjo Gary nebuvo. Almis ne
Prie didžiųjų durų. pro kurias visi tarnautojai tu
— Nebūtinai džiaugiuos, bet — kodėl?
piežius, o paskui tie, kuriems jos ^ ^ j o n Q p a u l i a u s T ^mę ir būtų išvengęs aštrių pastabų už vėlavimą. Kitais atve
ri
išeiti,
Almis atsistojo kairėje pusėj, nišoj, iš kur
— A, rodos, buvo su visais per smarki™ Kasė ki
yra rašomos.
pastoracinius darbus, lengva pa- jais Mayzy būtų rūgojusi ar apskundusi Almi. bet par tiems duobes... Ji niekur nepražus!
buvo viskas matyt. Plaukė žmonių srovė, tartum upe
Tą patį vakarą kai kardino- d a r y t i i š v a d ą > ^
p , b u s v a r g . davėja džiaugėsi keliais pirkėjais, kuriuos pati viena
lis liejosi... Vėrėsi durys, vėl automatiškai užsidarė.
Almis nusijuokė ir:
las Luciani buvo išrinktas popie- $ ų ^ s k r i a u d ž i a i n u ) - ų g l o b e j a s dabar aptarnavo.
Grūdosi
pirkėjai su dideliais popieriniais maišais ar
— O gal į jos vietą ateis dar didesnė ragana?
žium, televizijoie ir per radųą fr u ž t a r ė j a ^ J a m l a b a i ^
pūpsančiomis
kartoninėmis dėžėmis, dailiai laikanne_
Su neramia sąžinę už pavėlavimą, Almis dirbo
— Man — vistiek. Aš čia ilgai nebūsiu...
buvo diskutuojama, kokią pozi&ltų
suvargusių
žmotarti
h
Almis nebeklausinėjo. — kodėl. Jam pasirodė, kad čiom ponių pirštebų užu šniūrinės kilpos. I š lėto, šne
ciją užims naujasis popfcžto ^ įr . B a ž n y č i o s r e i k a l a l J i s dvigubai aparčiau • sutvarkė kaklaraiščių skyrių, sudė
kučiuodamos, ėjo šeimos, tempdamos storus, lyg ištiklausimuose, liečiančiuose dirbti- ^
^ ^
§ f U | | | , , Jr m - - liojo pižamas ir sukabino rytinius apsiaustus... Tegu tą dieną Diek lyg paslaptingas, nelabai nori kalbėtis.
a
k
.
nusius, plastikinius maišus, su M raide, — 'MelynoJ
Almis vėl įniko tvarkytis. Dirbo n s su nerviška
, ^
„ . . . .
._
. .
nį gimdvmi! k o n t r o l i a v i m ą , ^ - ^ L i e t u v o s a m z i a i s skriaudžia- sau Mayzy parduoda! — Galvojo dirbdamas, svajojo...
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šios
kompanijos
inicialu;
tuose
maišuose,
tikriausiai,
—
Vistiek,
reiks
kito
darbo
ieškotis...
"Mėlynosios
nigu celibatą ir moterų kunigvs- ^
^
^
i
ką
energija. Net lyg skubėjo.- Kur? —Niekur. Mintysi
,.,.-_.
, , ,. ,
.,, . .
Z I
Bažn čiaij
ai
te. Toks ffįy hu klausimų iš- v i e n o k i u a r VhoVįyj h-dn
b u v o kompanijos" įstatai neleidžia vedusiems dirbti toje pa jį vijo skubėti Mintys, šiame darbe jis nieko n e n u . gulėjo ranksluosc.ai ir paklodes, lovų užklotai sofoms
čioje krautuvėj... J i s nusprendė šiandien pakartotinai veiks čia niekas nepasikeis. Cia tik tokia vieta (liūd-!P a ? a l v e l e s » 5 n a r n u s ?***S* patogiais, dalykai,
kėlimas aikštėn, rtK?o, kad tai
sugrobstyti didžiojo išpardavimo metu. Juk ant visų
J S ^ yra
L daugiau
^ ^
išsisakyti, kai namo eis. Palauks jos prie durų...
yra mūsų laibi
laiku omblenios.
oroblemos. Daug
Daug f. HSe t u Sv i u s^ Vatikane
na vieta — jam), kur žmonės atskuba gauti jų gy sienų, visuose kampuose rėkė skelbimai: didžiausias
Atėjo skyriaus vedėjo pavaduotojas Diek, tyliai vemmui reikalingų daiktų; atskuba ir išskuba. Almiui
žmonių yra isitikmę, kad šių ir ^ ^
^
^ ^
kitu klausimų išrisimas pnklau- mSicį:*
švilpaudamas. Jis buvo labai patenkintas, kad Almis ir jo bendradarbiams tik tiek gera vieta, kad gauna jų išpardavimas! Didžiausias! Sukaktuvinis! Prieškalėdi
so nuo popiežiaus valios, kad jis .•
taip gražiai sutvarkė prekes, skoningai sudėliojo. Gir gyvenimams būtinai reikalingą algą. Ne algą, o algelę... nis! Pokaiėdinis! Žiemos, pavasario, metų vidurio,
j
_
.A~~«;
»r
Vitoin
kol
kas
kitas
apie
mus
naukompanijos 50-tųjų metų, 51-mųjų, 52-rųjų... Visada
savo nutarimu vienion ar kitaip . .
. v . .. ^
di, užtat dabar reikia kokios pramogos... Ir kažkur at
Vėl jo mintys užkliudė Lotą, Mrs. Bridge... Cia buve randamos išpardavimų priežastys ir jų vardai...
a am
lC7 luI k
nors
SA
gali juos išsprcsti. Ne viską bet- | >
P°P '
*
^ ~ sinešė nedidelį radiją, pastatė netoli pinigų dėžės ir at
% p U ž i u s krikščioniškos m o - kys mes patys turėtume apie sa- suko... gražios muzikos. Pirkėjų pasitaikydavo koks', žmonės dirba, dirba ir staiga... dingsta. Buvo ir nebėra. Žiūrėk, kiek sutaupysi! Ir žmonės skubėjo, žmonės
ve
Blogi, ar geri, simpatingi, ar biaurūs. Tartum kokiu pirko...
t- klausimuose
ii
• ~,~ gan
« n t«cti
duoti zmią.
rales
keisti. T;«
Jis
- Dabar yra
' . lai- vienas, antras, f galą dienos krautuvė visiškai ištuštė- į
tiltu pereina... Kiek kartų Dangeručiui ši didelė krautu
"
,
,
„
.
.
^
n.ili
TY,r,trc
kas
lietuvių
kataliku
didžiosioms
nesral na^k^ibti pnevingo moks- " ^
j»
.jo. Visi tik tvarkėsi, šlavėsi, šluostė dulkes, vertė po- j vė pasirodė — lyg pats gyvenimas miniatūroje. Plau — Gyrėsi draugei išmaninga, apsukri pirkėja... Cia
i V*.
•
: -w.*-~. jrtoh^nom- organizaciioms popiežiaus įsrm- pierių krūvas... I š radijo dėžutės netrukus išsiliejo
pat, prie "Mėlynosios" durų...
kia žmonės, nuplaukia, dingsta... Ir niekas jų nebemi
lo Dievo ir prigimties ;stan*mams, » . '.
*[ f
"Mano pilnos lentynos aninių dalykėlių, pilni stal
kurie ^ n n ^ i v n , dioviškos v , . kimo u vaimkavtmo proga siusti daina: "Que serra, serra, whatever will be, — will be"... ni, niekas nepasigenda...
čiai,
spintos... Daug — visiškai nenaudotų... Bet kiek
Ko* apraiška P o p i d t e , kaip ir sveikinimų telegramas, pnme- Diek, sėdėdamas a n t prekystalio, su užsakomų prekių j
Ir
vis
tik
buvo
čia
jam
gera
vieta:
susitiko
viena proga perku! Juk taip — daug ekonomiškiau!"
rnls C « l vykdyti D i e v o V Lietuvos
7 ^ Bažnyčios
~ * ~vaikai.
f ~ * " lapu rankose, mušė viena, koja į takią ir negarsiai
Marianne.
švilpavo melodiją. Almiui vėl darėsi labai liūdna. Pri
V.Rmš. siminė su Marianne nepavykęs pasikalbėjimas, prisi
Pats nebežinojo, kiek daiktų ir daiktelių tą dieną
fltaf ėwi«*«>
praleido
pro savo rankas. Patą nebejuto, kiek minčių
minė
jo
perkėlimas
į
šį
nemėgiamą
akyrįų~
Jei
a
e
dHM.

NAUJAJAM P0RE21U!

Vakarų Europos tautines mažumos

^heuelclt

roA

DRAUGAS, trečiadienis, rogplfia© mėa. 80 1

t! anų Hviehi meSiių

vaikai,

*ei iuos apvesdinus.
Aštuntam vyrui
pakalbėjusį
antrą kartą, viena po kitos pra
bilo ir dvi ponios. Man net šrati
nukas iš rankų iškrito. Bent tris
kartus buvau perskaičiavęs pub
liką: 34 vyrai, 31 moterie. Sakiau,
atsitiks, kad n ė viena neišsižios,
nes jas nuo vvomen's lib dar ski
ria ištisa karta... Tai bent turė
siu ką rašyti! O čia ėmė ir pra
bilo, net dvi. Nesvarbu, kad vie
na labai minorine gaida, beveik
išvien su vyrais, kad antroji irgi
ne sąjūdį karštai gindama, be
veik neutraliai. Bet prabilo.

C LA SS I FI ED G U I DE
B E A L
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BEVERLY SHORES

V * df tose Ž-flats.
«m"—o\ 8*. A<Mti» Ave.
Parduodamas Baltic Resort LodgeOpen hoaee Sumday 13 to 5 p. m. HoteL 24 apstatyti kambariai plius
butas savininkui ar sargui. 6 vo
TeL — 386-*»« ©r 434-25*6
nios. Ant 3-jų sklypų arti paplū
dimio. Veikia ištisus metus. Gali
M Ir H r 1 - Tinka djdeiei Šeimai. ma perkamojnuot į batus, su krau
4 miegamu, namas labai ceram stovy. tuve, delikatesų parduotuve, resto
Jrengt&s rusy«. 2 n»as garalas. $40)000. ranu, etc Viskas tik už $55.000.00.
59 ir Tainan. 5 kam nuir. Be»sme>tas. 2 mašinų garažas. Platus lotas.
$37,900.
8809 S. Tuttey Ave. Liuksusinė 3Tel. 219—1724467
Po dvylikto kalbėtoio ( v W > Į JH miegamų rezidencija. ••Catbeaml"
pirmininkas diskusijas nutraukė ****- [H vonios. J
Šoninis įvažiavimas. $71,500.
MISCELLANEOUS
Nutraukė gal todėl, kad tie. ku08 ir RockweU. 2-jų butų po 5 kamb.
rie kalbėjo iš vietų, balso nepra medinis namas. Pilnas rašys. 2 mas,
llHUIIIUIIIMIHUIIIIHIIIIHIIHtlUlIlIlUia
šu jau kalbėjo įžūliai, prelegen garažas. Zenu taksai $26.900
PACKAGE E3LPRFSS A<&ESCX
tę siųsdami į Maskvą...
08 k RoekweE. 3-jų butų mūr. 6
MARMA NOBEIKBENT£
kamb.
ir
2
po
3
kamb.
Genu
išlaiky
Jūrų šaulių kuopos prie Dainavos Pilėnų vasarvietėje LŽS Detroito skyriaus susirinkime paskaitininke Lilė
SIUNTINIAI f LHETUVĄ
Užsklandai (irgi mūsų popie tas namas. 3 atskiri gildymai. Naujas
Gražulienė oesio savo mintis moterų teisių reikalais
Nuotr. K. Sragausko
Labai pageidaujamos g e r a s r i s t e *
čių tradicija) savo eilėrašti, skir 2 maš. garažas. Tik $45.000.
prekėm Maistą* ii Europos wrtPMn
«9 S t , ChJcaųco. Oi. < 0 « 9 i .
tą... motinai jautriai padeklamavo
43 b? Tafenan. 2-jų botų medims — 2M8 W.TEfe.
— WA a-3787
5 n- 4 kamb. Tik $26,500.
Pranas Turuta.
49 ir Artesian. 2-jų butų medinis miiwiMiuuiifflHni»romMHWiMMn«a
tiimnmiiimmMmimimmiiUHwtmwi
Gtsros miacott*. Garažas. $36,900

Dubois Realty

MOTERŲ IŠSILAISVINIMO TEMA ŽURNALISTINĖJ

popeu

AUOtCSAS

SAKAS

SIUMTIHUI J LIETUVA
k kitas kraštus

itmrimtfmiiftf įmitimu? ttiHiiuinrama • Jei galvojat*

PLUMBING

M<1TKRY!»

PARDUOT. NUOMOT AR
APDRAUST

Vonių, virtuves sinkų ir vandens
šildytuvu specialistai. Virtuves ir
vonios kabinetai Keramikos ir kt.
plytelės. Glase blocka.
Sinkos
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 flo 8 vai. ryto
arba po 5 vai. vakaro
SERAPINAS — 6Sft-29«0
iiHHittuiinuiiiiifintinntti

Budraitis Realty Co.

VALOME

KAS V E R T I N G A

Drapery Sewcr
EK perieneed — Pull or Part Time
Small Shop
Good Pay
EVANSTON
PBOTEX
D B A P C S i
TeL - e 475-7676

~GeeAiToFFi^"
F I G T B E
C L E E K
Ligju tv-pmg. 5-day week.
Good wages and fris^e benehis.
E. O. E. 7»-2H»

SEAMSTRESS
Pull time for drapery workroom.
Prefer experienced but xviū train.
Air conditioned sbop. Employee
discouitt.

IHTERIORS BY BROCE
PAKK RIBG£ — 839-11095
HELP WAXTED — \*YBAI

CABUSET MAKER

Small E v a n s u m Otop g g s d į **$**' • - VEDVaNSSAS. 4065 Archer Ave. ienėed
aMatet m « t t r . Car fmiiMife
Oucaso, m. 606S2, telef. 927'69M 8tend> *pork. witta m u c h overtūoe

Pradėsiu be įžangos, veikiau j prelegentė ir į sąjūdį žiorirna tik nys". Rodos, tokiais žodžiais po
J0są nuosavybę, prašome kreiptis t
IIIIIIIIUMIIIHIIIIIII
38 minučių Lilė Gražulienė bai
protokolKkai. VėJiau įpinstu Sieki per ios pačios prizme.
S b B b^antitsmiHmtmilMitHitttimiHmHutiitHiiiti
gė.
tiek komentarų.
LŪCAS F R A K E
jva»rn> preaao paatrinkteUM ueteaav
Taigi, ką Lilė Gražulienė gąlIfi
masv
JHMMti
h
n.
827 Chicago Ave.
L2S Detroito skyriaus Žuma- veja apie Moterų; išlaisvinimo i Kilo plojimų audra. Tai paskai
4243 W. ttftf Stlftvt
CO>MON PABCELS £XPSXS&
Evanston. DL — 869-9533
tistinė popietė š: kartą buvo su- \ sąjūdi.
tos klausiusių moterų entuziazUETUVA
Tei. — 7874600
(RKAR)
rengta Vyturio jūrų šaulių k u o \ P o d r a m t i S k o
Imas. Nemažiau sužavėtas pirm.
3S3S S. Balstect S t . Cbicago. HL SOSOS
G
a
r
i
3SS1 W. SKh St., Okteago, JDD. S0S3S
pos vasarvietei (gal tiksliau, bus-į U U J 0 n S b t ų b a h ^ i T s u T i ^
llttltttitttttttfttfi
i ^ k a s , prelegentei dėkoTvJet.: S2S-2TS7 — S&4-3S99
da
as
AUTO ME0HKMCS WIOTH)
tmėj) Pilėnuose Ii ivykoiugpm-i i f t
*c j " ^ ^
^pradėtuj J! ' *
^ . J ^ . į . ^ ^
Vytasts* Vsiantinas
V
akademi5ka
B^ve to ten years ejcperience. ^Ių|t &o 20 rr prasidėjo trupuų p r i e š \ ^ ! s d ) 9 trumpai pažvelgė į M- * " ^
- A&a Dievui,
fcttStSSAlss^MliliiM^sjiiiiĮatĮ.ieįtĮSiiiaiiaiiisaaj
2-jų aukštų mūro namas ir 2 au
KILIMUS
IR
BALDUS
valand
bą^e osvn tools.
^
*
! judžio (toliau Moterą
yLtotčru išsilaisvi- « * ? £ « * » paskaita• nebuvo, o
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. mmmmmmmmmmmmmmmĘmm
H — — ir vaškuojame
„* ».* j priešingai, tinkama visokio menOall KE 9JKTS
Nauja* stogas ir gaza Kidymas. Ap.
%isą rošif grindi*.
I 6 o ^ o m ų burhaukioie^-ie- mmo sąjūdi ir vadaism tik ftoo Į Sfiteto klausvto.-a«as. Pirminmsauga
nuo
potvymo.
Alum.
langu.
i. BUBNYS — TeL RE 7-5168
s i o * salele pirmasisprabilo L2S vienu zodziu) istoriją \ iškas pra- { ^ ^
^lika ^ ^
betMwn 7 ^ 0 AJC to 7:W PJt.
Galite pirkta už $41,800.00
"Detroito skyriaus v-bos pirminin
iHflimtmHHiHHiiiiimutitHiiiimintiiiii
n- ]• sideję tik maždaug pnes vieną j
tei klausimus. Pabrėžė: tik klausiModernus 15 metų mūro namas.
kilę iš Civilinių
kas Stasys Garliauskas. Remda- dešimtmeti
mus, "o ne patiems sakyti pra
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui Apdraustas
perkraustyraas
o i apdracda n u o tĘfįm ir artomomasis popiečių tradicija, Detroi teisių sąjūdžio. Kad mūsų vai
pataloos.
Daug
onedų.
Marouettt
Par
kalbas". Vėl ačiū Dievui, kad biite pas rooa.
{rainų atstumų
to publiką supažindino su toli kai mokykloj šiandien išdrįsta
ke. Anksta kokybe. $50.000.00.
publika pirmininko nepakluso,
FRANK
ZAPOLIS
mais svečiais, kurių būta bent pasisakyti lietuviais esą, tai tik
Gražus piacus sklypas ir garažas
TeL 376-l«R arba 376-5996
nes kodėl gi tik klausimus? Ar pre
ESiperieaBced maintenance man
U
M
H
W
M
M
« b Street
Marųuette Parke- Vertingas pirkėjui jwwHimniiwwintiiwtwH
pustuzinio. Tolimiausias svečias pastarajam sąjūdžiui mes turį bū
needed
for manufacturmg flrm of
legentė visažinė? Ir ar klausyto
Cb*c»*cv
— Vladas Juška — net i§ Alber- ti dėkingi Vis dėlto net ir Civili
Office
suppŲtes.
AbifitĄ- to woirk
niiniimHHiniHiiiniaiii»H«iMumHwm
Tekef.
GA
jai patys nebeturi ko pasakyti to
tos, B už dviejų tūkstančiu my nių teisiu sąjūdy aktyviai besi
Drill
Press,
Lath
& MiB: some
kiu opiu (lietuviuose) reikalu?
reiškiančius moterys pastebėję,
eVectrical background needed. Mušt
lių.
nuuan
Pats pirmasis "paklausėjas" ant
r
en o m s
išBRfiNAS perkrausto baldus ir have own toobs. Near loop &. all
2029 Wsst 7lst Strtct
!
skiriamos tik ant- įkaitintos krosnies užpylė kibirą
Alfas Šukys Švturi^ i. š. • ^ ' * i
kitus daiktus. Ir B toli miesto lei- transportation. Good company beraeilės
ir tai
*•*<
Ariamos, pri vandens. Pradžioje sąjūdį jis pakuopos vadas,' kalbėjo "būstinės
nefits. Hours: 7:45 am to 4:15
Spalvotos i r Paprastos. Radijai Tel. 737-7200 ar 7374534 dimai ir pilna apdrauda.
metamos,
ne
jų
pačių
pasiren
seimininkų vardu. Keliais taik
pm.
j vadino nesąmone, o įsismaginęs
Trf. — WA 5-8663
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
liais sakiniais jis paaiškino, kaip kamos. Tuomet prasidėjusi Vova už sąjūdžio Įsteigimą pasmerkė
UTKSHKJ
6
Bl?n^
iiHiiHiiniiitiiitiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMi
Pardavimas ir Taisymas
Pilėnai kūrėsi, kas jau pastatyta uz l^rgiaverti^kumą. Prelegentė "prakeiktą žydų tautą". Po jo i?
RIDGI!3«01Vr
SQUAKE
M I 6 L 1 N A $ TY
UlltHIHIMIIIHIHHIIlUIMlinil
ir kas dar numatoma atlikti (de nurodė keletą pavyzdžių, kur są- eilės kalbėjo dar septyni vyrai
2346 W. « t h St^ tcl T76-1488 APARTJTENTINIAI NAMAI
5džio
M. A. Š I M K U S
ja, sąmoningai apie jo paskelbtus '"
^ m ^ y s ypatingai sukon (įsidėmėkite — vyrai!). Nors žy
NOTAR5
FTBMC
Liuksas S butą namai su ttutu
mmtmmmwniiiii»ii—wwHwwwww
centruotas
ir
kur
jau
pasiekta
planus nutylėsi v, kad nenukrypINCOME TAS SERVTCK
dų tautos nebesmerkė, bet jų są
savininko)
konkrečių
laimėjimų:
įstatymas,
BageriassggfesgBpaggss
acįjBaėgėagaaegaai
V Y RAl IR
MOTERYS
čiau nuo pagrindinės temos: Pi
*S» SS. Maptewsod, teL 254.7451
jūdį tai jau visi smerkė. Vienas
kuris
tvarko
moterų
išprievarta
*'Face
brick"
tvirtas
mums.
PflApsimoka
skelbtis
dien.
DRAUGE,
Tatp
pat
daromi
VERTTMA1
lėnų temai reiktų ištiso rašinio).
Ciceronas prelegentę ir visus ki
nas rūsys su aošuoomom grindim
OIBilNITT jJikvietitnai. pildomi
Visus kvietė jaustis jaukiai ir lais vimo reikalus; moterų lygiatei tus bandė įtikinti liepos — beržo aes jis plačiausiai skaitomas lie ir vonia. Visi pilnai įrengti su "apPOJBTTBftS PRAŠYMAI ir
siškumas
nuosavybių
paveldėji
vai. A. Šukys turi Dievo dovaną
(vyro —moters) skirtumais, tik tuvių dienraštis, gi skelbimų kai piiances" {skaitant ir indams plauti
kitokie blankai
Nordmestern IJniversity Frstemity
per porą minučių labai daug pa mo atvejais; vyru ir moterų at nepaaiškino, kokie gi turėtų išei- šai yrs visiems prieinamos.
mašiną. Pilasi Įrengtas skalbimui JSftJttmMaUtMttttHlHHMIHNJtiniuimi
eds Cook for eurroat year. S«plyginimų
suvienodinimas, kai
kamb.
sakyti, ir tai labai patraukliai.
mber tara Jvse.
dirbamas tas pats darbas; mote
WANTED — VYBA1
Nuo sienos iki sienos ksMmai
For mforn»atWw» tvnB
St Garlaiusko paprašytas, Ba rims teikimas darbų, kuriuos iki
gjjjš
^
^ ^
Gafcna pasemka pitea* ^anprovad"
RON ffHJJOCK SS « 6 9 - ^ 6 1
lys Gražulis prisiminė tris nese šiol atlikdavo tik vyrai, jeigu jos
sklypą.
niai amžinybėn iškeli avaąnt laik tuos rarbus pajėgia atlikti. Regis,
Potvynio kontroles ptojektas, suNorth side commemal steel treatraštininkus, vis7?: LŽS narius: buvo ir daugiau pavyzdžių, kū
mas Cook Counry rajone.
ing company is seeking an esperprel. Leonardą Gižinską (jis buvo ne į mano bloknotą nespėjo pa
?LB Valdyba sutiko pravesti vajų iiai, A Stankus, Rumšas, P. Lapie Pagetdaajant gaifans ganą sfjksią. ienced Purnace Operator. GeneDetroito skyriaus garbės narys), tekti.
Mindaugo namų užbaigimui. Šioje ne. F. ir O. Kapteiniai, O. ir A.
rous salary.
Atdara kiekvieną dieną
Vladą Mingėlą ir Alfonsą Žiedą.
Tiek sąjūdžio laimėjimus skai įpyiiakėje randasi nemažas skaičius terškai, K- Miklius. K. JuSkaitis, H.
• M or $ w shitt
m» II v. r. fld 7 v. v.
Si popietė diena dienon sutapo su
jaunimo, net ir trečios kartos. trokS- ir P. Sapalai. A. Grigaitis, J. C^igaiExcell. Working Conditioa^
čiuodama, tiek juos aiškindama
O s l Mr. Flfeg«rald —
tančio arčiau pažinti savo protėvių tie^e. K. Me*konis, P. Rasutis. M
lOdttt Street & Major Ave.
Alfonso Žiedo mirties metinėm
bei iliustruodama, prelegentė pa kalbą, istorija ir kultūra- Tas pilnai j RoCkuvienė, J. Pocius, K. Pakelti^. B.
Good Starting Salary
f 1977. VIH. 2 0 ) . Puvo paprašytai
{t Motai l vaJc už Central)
B75-6426
vyzdžiu neieškojo kituose konti atlikta tepnaaoma tik savo auosa- i Pakštas, & ir P. Augustauskai, A
"minutės susikaupimu'* šiuos tris į
nentuose nei kituose miestuose, o voję pBStogSįe. Numatyta suma yra SeStokas. N. Linkevičiūte, P. Gaučys.
Skambint
Ho Expeiience Hecessary—
vy-us pagerbti. (Cia turiu labai į
rinkosi iš savo aplinkos, dažniau 5000 dolerių — surinkta iki Šiol virš P. 2dvys. P. Kasulaitis, S. Misiūnas,
49»>2565arba
TJ5-5650
m\ Train
svarbia pastabą. Mūsų susirinki-Į
V. Račiūnas, J. Paražinskas. J. Na
siai H savo šeimos . Užtat jos 3500 dolerhj. Aukok*
Naman — Svafoo£: S butai, 4 vo- Eaąienenced apprentice & moldmamnose. Vai r n i n ^ j i gerbiami j - l i u s t x a d i o s b u v 0
kas, A Grigaliūnas. A. PUrtuižis, S.
šilt0S) I a
S25 doi. — J. Tijūnas!
Opp'ty For Adrancement
uoa. c^atralinia
Aaldymaa. atomini
Tokubaiti?.
L
ir
V.
Paketuriai,
V.
Bu
-mimrsfe susrkauprmtj , tat ta b a į ^
«<Tamų T
^ ^
•U§ptuvp. s auto garažaa 2 balkc- ker wanted for small job shop,
po 100 doU — M. Tiškevičiene, O.
Patk>. Tik $86.000 Maeaueitte
mmulp tveria V,< keletą sekun- , .,
i^^.. "• T - ;?_.i_„t; •„« ir V. Sunkai. A. Marma, E. ir V. VeJ- lota,. A Smilga, V. Artmonas, P. ir aai.
ApplY In Person
36 Hour Week
Parko oestre.
I.
Masiliomai,
K.
Černius,
A.
Stoi
._. . .
...
laikai pasibaigė. Jei išplauti tua- žai M. ir Vet. Dr. A. Deltai, M. ir
Day or Early Afternoon Sbift
lėtą galiu aš, tai gali ir mano vy S. Lukoševičiai. S. ir Dr. P. Kisie- kus, P. Žolynas, A. ir E. ZemaitaiMūr.
9 miegami GraRKBTZ R0AST BEEF
džių. Vos spėji atsistoti ir nervin
Sai,
E
ir
V.
Tačilauskai,
O.
ir
P.
ras, sunūs, duktė". "Kai (būda ' liai. O. Kiesyiieae, Dr. A. Razma, Dr.
(2 p. m. tfl midnight)
iiai užlaikytas.
gi pi rmininkau totai iau sodina.
•
Itonuboniai, O. ir V. Remeikiai, O.
ir
RESTAUKANT
ma paauglė) skaitydavai laikraš K. Ambrozaitis;
H estera & Diversey Locatįosi
j ^ i H A. Juodvalkiai. A. ir B. Ambrazie- btenls. tso.ooo,
O svetimtaučiai tokiom progom
ty, jog pagavo moterį svetimote po SS «k>i. J. Mažeika. A. ir P.
115 £. Chicago A¥».
Mur.
ud, J. Kanišauskas, E. Šukienė. A.
Did^t<l taverna, sal*
tikrai arti minutės išstovi tr tikrai
TEL. — :U2-7S4:t
riaujant, galvodavau, kodėl nepa- ireikai. Vytauto Dtdžx»o SauMą
butai IIP S kamb.
J
susikaupia Tr čia aprašomo ren
gavo vyro? Moterį? Vteria? Argi Rinklias, K. ir i Briedžiak JAV 1B kauskas. S. Budas, P. Lemke,^ P. Brfeuiou "IRSSt. * M H
H R t P WAWTET> — MALK
ginio metu a s labai norėjau susi galima vienam lošti tenisą?").
Vakarą Apygarda, JAV LB Auroros Ddmas, J. Genčius. V. ir A, Orvidai,
Š
I
M
A
I
T
I
S
R
i
A
L
T
Y
Apylinkė, Dr. A. & Glaveckas,
kaupti, ypač ties Alfonso Žiedo
Ji piktinosi, kad berniukams Dr. G. Balukas. JAV LB Cicero ApyL; F. Paliokas, A. Gauronskis, S. Budasmenybe, bet nebuvo leista. Pro
neae, P. Juodka, J. ir K. Ramanaus
skiriamos skaityti vienokios kny
po 3t doL Garbačiauskas. J. V4n. kai, J. Nau)okas, V. Dambrauskas,
gramų vadovai, ateity keiskite
gutės, o mergaitėms — kitokios. aunas. E ir P. Nenortai;
K. Balčiūnas, J. Mefketevičius, A. 2951 W. 63rd S t . 436-7878 We ars w>» Utine for tke foBo^nc pocHIons witb bnmedlate avaiiamSty;
su?Htauptr?>.
Kad vaikams būtinas mamos bu po 2f asL S. ir P. 2tanbakiai, Ipečefnmas:
Kurface jj liirtr m td]Mt
Viskas, ką iki 5iol protokolis
GRTNDER — Mušt be abte to *et-np $m
po 7 doL A. Atutis;
kai aprašiau, užtruko 12 mfnu-> vimas, todėl ji neturi dirbti an Paaevfdieca) Klubas, M Marmar. Dr
have own tools.
J. Gliaudelis, P. Prankiene, L Šaka. po 5 dofc A. Neverauskiene, E.
M\ROrrTTF P\RK
čių. TflctaL Ir priartėjome prie j mokamo darbo", esanti tikra ne dotskiene, B. ir A Sadauskai, J. LK»
MACHEN1ST TRAINEE — Will train to e«t*p and operatv » vark«y o»
svarbiausios popietės dalies, ku- j sąmonė, nes kodėl gi nebūtinas vtnas, N. HBcius, Dr. Bv ir B. Ka2a- Gaitev&ute, V. Orentieni, V. Pon- 4 bato mnrbiis. Gazn šildymas. G**
maddses for sO arouod iiiiilnrtt riasnlflrHrisnn,
itauskas, M. Puskauskis, J. Jankaus
raiss-. $5».fW.
'• • —
tėvo namuose buvimas, artumas, kaicui, D. Vizgirdiene, Be Nainys. kas, 3. Sasnauskienė, M. Mėlienė,
rios smalsiai visi laukėme.
19 tw*c oinrinis. 5^ kamb. (3 INSTELTMENT ASSEMBLER TRAINEE — W1U braro to «n«mnfc and
Pirmininkas pakvietė prelegen užsiėmimas su vaikais? Visos mo "Parama" sav-kat:
H. Ivanauskas, E. Lukas,
JabtrooMe shoot precisioo sciendfic insiruments for imutuneut maker dsspo
20
doL
J.
Manmenė,
V.
tr
A
kmskis. Bromus, E. Slavinskas, E. mieg ). Ga«u-oru ftikJymss. Arti 8L sifleation.
te, bibliotekininkystės magistrę, terys turį suprasti, jog vaikai užGmiofiial
N.
ir
S.
Ranckinai.
V.
Pet
daugiausia su jaunimu dirban anga. Pripažino, kad vis dėlto di rauskas* R. Černius, A. Kieta, K. Laš PusneraiUenė, M. Miknaitis, M. Pe- Lotus ir Tl St. Padarykite pasmlymą.
Jeliūnienė.
We offer an eacceflent starting salary. and a compiete insurano* program,
čia visuomenink^ U l ę Gražu He- džiausi sąjūdžio priešai yra pa ens;
Padekime
mažiau
paieRiems
savo
mnv
NUOMAVIMAS
nę. Savo temą ji apibūdino žo čios moterys. Baigdama vylėsi, jog
Apply —
po 15 doL S. ir A. Stakenai, A. brobams ir sesėms Argentinoje. Au
džiais "Ka lietuvė moteris galvo "mano vaikų ir anūkų kartos" ir V. Solisaai, A. ir M. Pakeloiai. J. kas siųskite PLB Iždininkui adresu:
C3CNTRAL. SCIE»TIF1C COMFAAY. INCja apie moterų Išsilaisvinimo są stengsis sukurti lygių teisių sie- Steponaitis, S. Ribkevicienė, P. ZibuM. siBtakis. 8750 W. 92nd Pbce.
2600 Soutb Ko^tner. C U c s ^ o . Iilmeis
nas. Grigaitiene, K. Mikolajunas, E. (fickory HilK IL 60457
jud? .(klaustukas nebūtinas, tadįkiančią žmorrną. Ir akc
RuSkiene. J. ir B. LunglaJ, M. BtrumsAja Kuua2 OoportuAUgr Kmpioyer
jo nededu). Pavadinimas mane kad sąjūdis nesiekia movrims di- Ue, Dr. F. Kaunas. J. Lekas. A. Kris- arba
Margutis. 2422 We* Msrąnstts
tnrfRrtf suHairimo. Maniau, kad Į dėsniu teisių už vyrus, o tik to- čiūnas:
^^^•^ ^^^SMį^^^y^ mm^* ^ W s v \
po 12 doL C. ir K. Laikūnsi:
"lietuvė moteris" reikš daugiskai-l kių, kokias vyrai turi; nesiekia
J.
BACEVIČIUS
^m* d^|^^^miw^
po
W> doi. V Gsrsenks L. Bemot
tą ir sužinosime apie sąjūdžio lie-j vyrų nuskriausti, o jiems padėti,
PLB
Vaktybss
llnininras
«455
PK
* » s Sy* - 778-S8SS
tuvių grupės veiklą. Greit paaiš- "Esam pihii galimybių žmonės, K. Runas, A, BOBOS, s t ir K A^dse-

siurrmui !

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

MAINTENANCE

Yaldis Real Estate

M O V I N G

TELEVIZIJOS

Gali: 427-7462
C O O K

FURNACE OPERATOR

BERISSO, MINDAUGO NAMŲ
UŽBAIGIMO VAJUS

Full And Part Time
Employmeni

ACH I N ISTS

BELL REALTY

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt.

kėjot ktd BssMi moteris yra patilo og mums uždėtu joliy. krati>
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BOSTONO ZENUOS
LEETrVTŲ DIENA

Pavyzdžiui, ateinanti rudeni fvyks

laiko, NAT5J1 SMZftEYC CEUEĮ?
Spalio 7 d. Hamiltono choro džiotojai Są. taisyme
DRAUGAS, trečiadienis, rugpjūčio mėn. 30 d.
svarbia.
Jie
sako,
k
a
d
gamtoje
TYRIMAI
"Aidas" koncertas Liet. Pil. D-jos
Kalifornijos
Stenfordo medi
salėje So. Bostone. Rengia Tauti daug kas krinta — m o medžių
lapsi ir žievė, i i debesų lietus Ir cinos mokyklos sniegenų tyrinė
nių šokių sambūris.
tojams pirmiesiems pavyko pri
"Grandinėlės'* koncertas spalio sniegas Ir k t O judesiai aukš imti žmogaus smegenų celės
tyn gyvūnus baugina, priimami siunčiamus elektrinius signa
8 d. Providence. R. I.
kaip pavojaus signalas. Jei gy lus.
Šiaurės Lietuvos švietimo židinys
Tam tikslui i& operuoja
Baltų D-jos koncertas spalio 8
mo epileptiko buvo paimta gy
vūnas,
nepastebėdamas
žmo
d. Atlieka estų smuikininkė CarRedagavo dr. ALF. ŠEŠPLAUKIS
gaus, prieina taip arti, kad pa vų smegenų celių (ląstelių). Į
men Prii.
tokias 0.04 mm skersmens ceIšleido Linkuvos Monografijos leisti komitetas,
žvelgia stebėtojui tiesiai į akis,
Laisvės Varpo rudens koncertas
les buvo įkišti mažyčiai elekChicago, 111. 1978.
spalio 15 d.
tai nereikia stebeilytis išplėtus \ trodai, kurie ir priėmė signalus,
Kieti viršeliai, 336 pusi. Kaina su persiuntimu
prisimerkus, j Mokslininkai aiškina, jog, esant
Vasyliūnų koncertas spalio 29 akis, o žiūrėti
j
Toks
laikymasis
vadinamas
mes
e
r
o
l
o
g
i
n
i
a
m
s
sutrikimams,
iš
$15.66. Illinois gyventojai dar prideda 75 ct taksų.
d, Jordan Hali mažojoj salėj.
niškuoju tūnojimu.
MSk. I c e l i l * "atsakymo" galima nuUžsakymus siusti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.
Dail. Adomo Galdiko kūrinių
> statyti vaistų poveikį.
paroda lapkr. 4-5 d. Tautinės
Chicago, UI. 60629.
S-gos namuose So. Bostone.

Rugsėjo mėnuo vra Lietuviu • ^ ^ V ™ 0
^ ™ « atIiI?
iBendruomenės
mėnuo. Per jj solistai Nerija Linkevičiūte ir
vykdomas piniginis vafus litua- Bernardas Prapuolenis iš ChicaInistinėms mokykloms ir kultūri- gos.
Iniams
reikalams.
skelbiamas
PARENGIMAI
Išnaudos vajus, visi raginami siųsRugsėjo 10 d. Tautos Šventes
|ti savo vaikus j lituanistines mominėjimas. Rengia Lietuvių B-ne:
kvklas, organizuojami specialus D ,
,. , . w. ...
.
,,.
. *^
...Bostono apylinke. Minėjimas pra
1
parengimai.
vienas jų — tai si dės šv. Mišiomis bažnyčioje, o
LB-nės Bostono Apygardos ren vėliau Lietuviu P. Draugijos sa
giama Lietuvių Diena su kalbo lėje. So. Boston..
mis, damomis, tautiniais Šokiais,
Lietuvių Diena įvyks rugsėjo
Imenimų kūrinių parodomis ir
Isporto rungtynėmis. Tokia Lietu- 17 d. Maironio parke prie WorKariuomenės šventės minėjimas
Ivių Diena šiemet rengiama rug- cesterio.
lapkričio
19 d.
Įsėfo 17 d. Maironio parke, ShrewJaunimo S-^os rengiamas Ri
Isburyje, prie Worcesterio.
Tai
Lietuvių Enciklopedijų užbaigčardo Daunoro koncertas rugsėjo
jbus jau septintoji iŠ eilės tos rutuvės gruodžio 3 d.
jšies diena. Jos proga organizuojjami laimėjimai, kurių bilietėliai
įgaunanti pas valdybos narius bei
Į Maironio parke pačią parengimo
GAMTOJ TŪNOTI — MENAS
dieną. lėjmias į Lietuvių Dieną
Į nemokamas. Taip pat nemoka Tur būtį nėra nieko lengves vūnai nežino, k a d jie sekami
mai pastatomi automobiliai di nio, kaip nejudant sėdėti ir ty paprastai neskuba. Vienur jie
deliame Maironio parke. Lietu lėti Bet taip tik atrodo. Iš pra nusiskins lapeli, kitur nupeš
vių Dienos yra labai populiarios. džių ima niežtėti nugarą arba žolės kuokštelį; sustos pasiklau
Jos. paprastai sutraukia daug lie nosį ir, jeigu ištveri nepasika syti, pasikrapštyti plunksnas,
tuvių net iš tolimesnių apylinkių. sęs, kyla nenugalimas noras nu kitaip sakant, elgsis ramiai Stir
Į Tikimasi, kad taip bus ir šiemet sičiaudėti arba atsikosėti Kū nų kaimenė miške per keletą va
nas lyg pradeda tirpti, atrodo, landų nukeliauja vis kilometrą,
N* A TJAS APYGABDOS
kad sėdi ne ant mmjcsto kups p briedžiai — dar mažiau. FaPffi>n\DTKAS
to, o ant kankorėžio ar dar ko vyzdžiui $. Amerikos indėnai
Lietuvių Bendruomenės Bosto nors kieto bei dygaus. Laimei. drėgnose vietose, kur nėra į ką
no apygardos pirmininkas Povi sunkiausios būna pirmosios de atsiremti, tupi ant pirštų ga
las Jančauskas pasitraukė iŠ pir šimt minučių. Jei jas žmogus lų ir atsiremia sėdmenimis į
mininko pareigų ir valdybos. Ą- išlaiko, greit pamiršta visus ne kulnus, o alkūnėmis į keSus.
pygardai jis vadovavo virš dviejų patogumus, taip žmogų pagau Visą kūną taip palenkia, kad
su puse metų. Dabar apygardos na t a i kas vyksta apmok. O per svorio centras į pėdos vidurį. B
pirmininko pareigai perėmė Pet tą. laiką paukščiai apsipranta, Į karto atrodo, kad t o i i a poza laras Viščinis, būvės valdyboje vi grjžta ir tęsia savo kasdienini bai nepatogi ir varginanti Teicepirmininku. Kaip Jiriia. jts yra darbą, taip pat elgiasi voverėslsybė; kai kas nebegali taip sėmiško gyvento- dėti, tad reikia atremti nugarą
Laisvės Varpo radijo programų ir kiti oni&s
j a i Ir tada žmogui atsiveria re- į medį arba akmenį. Jeigu žvėvedėjas.
ginys, skirtas tik kantriesiems ris netoli, indėnai pataria judėPLAČIAI PAMINĖJO
ti tik gūsčiojant vėjui kai šia-j
ir ištvermingiesiems.
ma lapai, juda žolė ir medžiai
Laisvės Varpo radijo projrrama
Taigi žmogus, išsirinkęs ste
iš Medfdrdo radijo stoties W W E £ bėjimo punktą, pirmiausiai pa Įsiklausydamas į tylius garsus
plačiai paminėjo lietuvių skautų šauna šakas, kurios trukdo Žiū išsižiok, o ranką, jei gan, pridėk
ŠeJtąią tautinį stovyklą, įvykusią rėti, tik ne visas, nes atsidūręs prie ausies. Artėdamas prie gie
Paxton,
Ma. Rugpi6čio 20 d. atviroje vietoje net negalėsi nė
dančio paukščio ar graužančio
programoje tam reikalui skirta krustelėti. Reikia atsisėsti kuo
virš 20 min., išryškinant skautų patogiau Žinoma, ir patogiau kiškio, voverės, eik į prieki kol
vaidmenj mūsų jaunosios kartos sia vieta ilgainiui vargina. Ta jie veikia, o per pertraukėlę
auklėjime, lietuvių skautų nueitą čiau, jei žmogus pasiryžta ste sustink nejudėdamas. Jei sėdint
kelią, įvykusias tautines stovyk bėti gyvąją gamtą, turi būti iš reika padaryti kokį judesį, būti- j
las ir išleistą bei naujai ruošia tvermingas. Juk reikia atsimin nai stenkis, kad jo kryptis bū
mą išleisti knygą apie lietuvių
skautus. įdomi ir konkreti kun. ti, kad laukiniai ir miškiniai gy- tų iš viršaus žemyn. Prityrę meAnt Saulaičio. jėzuito informa
cija perpinta trijomis skautiško
mis dainomis. Pasirodo, kad nuo
lietuvių skautų atkūrimo išeivi
joje jų eilėse beveik pastoviai yra
anie 5,000 lietuviškom jaunimo.
PAGAL TEYTS LENABT
Tai neabejotinai pati gausiausia
ir reikšminga lietuvių jaunimo
Gyveno Chicago. IUmofe.
Mirė rugp. 27 d., »78>
organizacija u5 Lietuvos ribų.
Gimė lietuvėje.
Apie ją Laisvės Varpas dažnai
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Žane Sandom, marti
pateikia aktualios informacijos.
EPsa, duktė Florenee, žentas Raymond Pontarelti, 3 anūkai:
Pavyzdžiui, platus reportažai iš
Vaaessa, Mkfcel ir J. Gregory, švogerka Beraice Lenart, sūnė
Bostono lietuvių skautų suruoštų
nai ir dukterėčios ir kiti giminės, draugai bei pažįstami
Kūčių, įvykusios Australijoje pa
Priklausė Dievo Motinos Sopulingos ir Sv. Teresės drau
grindinės šeštosios tautinės sto
gijoms.
Kūnas bus pašarvotas trečiadieni nuo 2 iki 10 vai valu
vyklos ir t t
Behnont koplyčioje, 7120 W. Beimont Avenue.
Laidotuves įsryfcs kafcv. rugp. 31 d iš" koplyčios- 9 vai. ryto
JARAS ALKIS PER RADIJĄ
bus atlydėta į S t Prisdlla parapijos bažnyčią, 8W9 W. Addlson,
Į lietuvių skautų šeštąją tauti
St. kurioje įvyks gedulingos pamaldos u i veikmės, sMą 9o
pamaldų bus nulydėta į. 6v. Kazimiero lietuvių, kapines.
ne stovyklą Paxton, Ma. buvo
^ūoSifdSal kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
atvykęs i?ftrtgrrjbsžymus to kra?mus
dalyvauti šios* laidotuvėse.
to lietuvių veikėjas, nepailstamas
VnUMe: Staas. a»rtt Ir anūkai
LB-nės darbuotojas, Anglijos rie
t a k i dSrekt. Donald A. Petkus, teL *7&-2345
tuvių sąjungos pirmininkas, Llt
tuvfų rttrrm* direktorius, dldelk
skautų entuziastas Jaras Alkis
Tai 45 metu vyras, dvfefų sūrrų
tėvas, vieno didėlio Fabriko vedė^
jas. Laisvės Varpo vedėjas Petras
Viščinis penfave per savo veda
mas radno programas gyvą ir ak
tualų pasikalbėjimą su Juo. IŠ*
jo sužinojome, kad Anglijos nėruvit* skaičių* iroolirf mažefa dėi
emigracijos į kitus kraštus. Anks
čiau ten buvo virš 5,000 lietuvių,
o dabar tėra apie 700. Bet J« yra
gana gerai susiorganizavę ir stip
riai reiškiasi. Jfe leftfcia" Sava4 *'
rasti Europos lietuvį, išlaiko Ni
dos, leidyklą, turi Lietuvių, namus
ir vasarvietę, kurioje gyvena pen
sininkai, rūpinasi lituanistinėmis
mokyklomis ir t t Svarbiausias
j'j ateities rūpestis — tai 1979 m.
įvykstantis Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas, kurio pirmoji
dalis bus Anglijoje, o antroji —
Vokietijoje. Jie įstengia net iš JAV
ikviarti ttsanrius menininkus.

L I N K U V A

ai

A. t A. MARTHA SANOOM

Perskaitę "Draugą'', duokite kitiems pasiskaityt.
Pasinaudokite Draugo " Cbssified" skyrium.

EUDEIKIS
K L

JUSTINAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIM

BAVARSKIS

Gyveno Hudson, Wyoming.
Staigiai mirė rugp. 27 d, 1978, sulaukęs 36 m. amžiaus.
Gimė Iietuvoje, Kybartuose. Amerikoje išgyveno 19 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Vincas it Marija, sesuo
Angelą Jonušas su Vyru Viktoru fr jų vaikai: Judita, Lina Ir
Jane. brolis Algis, brolienž Sa&y ir jų duktė" Rūta. gyv. Ontark>. Kanadoje. brolis Antanas, gyv. Britisli Cohunbia, Kanadoje
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami
Kūnas bus pašarvotas kėtv. i vai popiet Maieikoa-Evana
koplySoJė, 8845 S. Westren Ave.
Laidotuves iVyks iefttad.. rugseio 2 d. iŠ koplyčios 9 v a i
ryto' bus atrydėtas | Svč. M. Jtfarijos-Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Sv." Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dal>-vauti Šiose laidotuvėse
Xtdt«dę: Tėvai, sesno, brtiaai U» kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Evans ir Sunūs, tel. 737-86»0

DOVYDAS f. BAIDAS Ir tfRALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS K0PLTCI0S
4330-84 So CaHforeli Ivtnui
Telefonai U 34440 ir LA 3-9852
4605-17 South Htrmltagi AYOMM

Toleionat - TAms 7-1741-2

Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN/ME.

A.

Trys Modornl§ko8 Kojrfyčlos
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

A.

JUOZAS MIKŪNAS - MIKALAJŪNAS
Mirė 1 m. nigpiūčio min. 24 dieną.
Palaidotas Memorial kapinėse St. Petersburg,
Florida.
Paliko žmona Izebele, sūnus Vidas su žmona,
duktė Danguole, 2 anūkai ir motina Marcele Krisčiunieue.
Liūdinti ŠEIMA

•

•

.

P E T K U
TIVAS

IR

'

ŠONUS

M A R Q U E T T E FUNERAL

HOME

TBTt MODEBK1IUL06 KOFLTCTOS

2S33 Wesf 71 St.

'

Ttl. 6RevMhlM S-234W

1410 So. 80» Ave^lHcert T0wnhall 3-21084'
Al

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

--

Uetuvto Uldotovfn DlrekiorlM asociacijos Nerttl

i«Tinas M. PHIUIPS
TOMAS Ir LAURYNAS UBUUUSKM
SS07 9 0 . UTUAMC A AVE.

1M. TArAt

STEPOHAS C UCK (LACIAWIC2) IR SOMOS
Z314 W. SSrd PLACE
Vlrriata TOSTS
2424 W. 65>th STREET
TeL REpubUe 7-121S
11028 OuiOiasst Hlginiay, Palas BUS, BL
l a i . BTC4~4410

»

•

PETRAS IIEL10MAS
4348 SO CALJPOBM A AVE.

JURGIS MATULAITIS
Stasys Yla
"Biografinė apybraiža, pirmoji tokion apimties.- Autorius
skaitytojams paijstamas, a«s įm savo raitais pririSa skaitytoją,
verfia mąstyti, gyvai Ir vaizdžiai charakterizuoja asmejūa...
Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark.
Jurgiu Matulaičiu h* Jį ryškina fvykiaiB, pokalbiais, dienraščių ir
laišku ištraukomis, buvusių mokinių ir bendradarbių liudijimais"
— Valdemaras Cokuraa.
Išleido ir spaudė Nek. M. Pr. Seserys. 370 pust, 1977 m.
Kaina su persiuntimu S7.4L Užsakymus siųsti:
DRAUGAS., 4545 W. SSrd Sfc, Odosgo. Di. S0629

TeL LAfaystte S457S

JURGIS F. RUDMIR
SS1S SO. UTCANIOA AVE.

POVILAS l

TsL FArda 7-llS8Jt

RIDIKAS

SSM SO. n a u m c n gTECET

*aL T Arda 7-ltll

VASAIT1S - IUTKUS
144S SO. ftMk AVE, OSCBsO. ILL.
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• •' •

DRAUGAS, ire&adieriB, rogpKSfio mėn. tO cL

CHICAGOS

X Augutinas Zigaitis, buvę©
| ilgametis "Draugo** spaustuvir^f^u
pardavė savo
: rankas, neseniai
namą Marąuette Parke ir karŠOKIŲ DEMONSTRACIJA
itu su žmona Marija persikėlė Chicagos centrinėj bibliotekoj
'nuolatiniam gyvenimui į Flori — kultūros centre. 78 E . Wadą, kur jų sveikatai palankes- shington rugsėjo 3 d. 3 vaL p.
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus
;nis klimatas. Daugel j metų p. bus demonstruojami įvairūs
Redaguoja J. Hadas. Medžiag* suprti: 3206 W. 65Cfa Plaoe, Chicago, IL 60639
X Vysk. Vincenta* Brizgys, I dirbdamas "Draugo" spaustu- šokiai: baletas, liaudies šokiai,
kuris buvo pasiuntęs lietuvių '<vė^ Augustinas Zigaitis atliko 9ggkUaą
ir modernūs šokiai
labai
8 audos
vardu užuojautos laišką dėl j
**•"£ «" ąražiH
P
j Įėjimas nemokamas,
DIDYSIS APSISPRENDDIAS
LIETUVIO GDEMfc
ATSARGIAI SU SVEHMAIS LIETUVA IR MANO NORAI
pop. Pauliaus Vl-tojo mirties j o j į " ^
Linkime gerai įsikurti
AREŠTAVO MOKYTOJA
valstybės sekretoriui kard. J. į sutoje Floridoje.
\ g u g ė t a s mokytojas Artec
Rotenluvitų šeimoje gimė mer
Vasaros atostogų metu
Vieną šalto penktadienio ry
Pamilo jūrą mūsų žemė,
x
gytė. Visi susijaudino, kokiu
Villot, dabar gavo padėkos laišAniceta ir Jurgis Mažeikai ; p a y n e p ^ ^
„ ^ maribua- tą Rita. miegodama lovoje, iš
Manau, kad aš galėčiau pa
Panoro laisvės mūs tauta,
Ha aA
v
PrunaS
vardu ją pakrikštyti Net ir
ką iš kardinolo, kuris tarp vie- j * į J ^ S ^ i ^ ,.
.
! n o s , kokaino ir ginklu. Chica- girdo barškinimus prie užpaka- dėti savo pusbroliams Lietuvo
Ir Lietuvos garbė jau švinta, Irutė, penkiolikos metų mergai
Goblai
no popiežiaus mirties ir n a u j o '
^ Detroito šiomis d i e n o - j g o s m o k y k i ų superintendentas Unių durų. Išlipo ji iš lovos ir je, pasiųsdamas ar nuveždamas
Kovos ir darbo sukurta.
tė, kuri paprastai tik apie savo
popiežiaus išrinkimo vadovavo' ^
S*"**0 ** ekskursijos p o j H a n n o n pareikalavo aUeisti jį per virtuvę nuėjo žemyn laip- saldainių, kramtomos gumos,
Rūstaus likimo išmėginta.
papuošalus tegalvodavo, buvo
mėlynų
kelnių,
rūbų
ir
kitų
da
katalikų Bažnyčiai. Dabar vys-jAlaską.
Alaskoj, k u r g a l ė j o , ^ ^ j ^ j .
tais į rūsį. Pamatė, kad ten
Pamilo jūrą mūsų žemė.
kupas V. Brizgys pasiuntė U e - ! v a ž i a v o
automobiliais, kitur Į IŠ LIGONINES KALĖJIMAS stovėjo žmogus, apsivilkės uni lykų. Aš norėčiau, kad kas nors
gerokai susidomėjusi Jai buvo
tuvių vardu sveikinimo laišką j l ė k t u v a i s - Kelionėje išbuvo ke-j svarstomą Manteno psichiat formą. Jis buvo gazo kompa įsteigtų fondą ar ką nors pana
dar įdomiau, kodėl Onutė nea
Laisvos tėvynės narsūs sūnūs,
naujajam poiežiui Jonui Pau- j m ™ * s v a i t ė s ir grižo labai pa rinės ligoninės patalpas paversti nijos darbininkas.
tėjo
į žaidimų kambarį pažiūrė
šaus
lituanistinių
mokyklų
pa
Žinodama,
Atras kelius naujos būties.
liui I-jam, tuo norėdamas pa- ^nkinti ne tik įdomia kelione, k a l ė j i m u _ P a ^ n t ų skaičius ten kad reikia juos įleisti, atidarė ramai kad jos butų geresnės,
ti kūdikio. Skubiai nuėjo pa
Nuo arklo vėl prie kalavijo
rodyti lietuvių katalikų prisiri-; 1 ** * naujais šiaurės vaizdais. gerokai sumažėjęs.
žiūrėti, ar Ona savo kambaryje.
duris. Jis elgėsi labai manda turėtų daugiau auklėjimo prie
Jie kietą dešinę išties.
Šimą prie Šv. Sosto.
j Halina Gobienė yra Liet. Tautimonių.
Taip
pat
reikėtų
ko
Kai Irutė atidarė Onutės
giai ir neatrodė kaip plėšikas,
NTJŠOVfc EPISKOPALŲ
Gyvent nei mirt kovoj nebijo
x Korp! Neo-Uthuaniaisvv-I^H &>*"! instituto pirniininkė,
kambario duris, ji apstulbo.
tai jo nebijojo. Tuo laiku, kai kiu nors būdu pagelbėti senesKUNIGĄ
Laisvos tėvynės narsūs
koje, įvykstančioje rugsėjo %- ° A- Mažeikienė Chicagoje moi
jis
buvo
rūsyje,
Rita
nuėjo
iš-įniems,
vienišiems
lietuviams,
Plėšikas
Berkeley,
Calif.,
nu
sūnūs. Onutė gulėjo lovoje, klausėsi
4 d. Tabor Farmoje, paskaitas i kf> tautinių šokių grupe.
radijo, skaitė knygą ir valgė
šovė episkopalų kunigą G. F . nešti šiukšlių. Grįžusi apžiūrė- kurių Šeimos Lietuvoje, o čia
skaitvs prof. A. Augustinavi- i x K u n - P r a n a s B a l t r u m s * Tittman. 6 3 m., kuris laidoja jo visą namą, bet darbininko Amerikoje nėra jų giminių.
Putinas
saldainį. Greitai, kaip kulka,
čienė" ir dr. L. Kriaučeliūnas, o l a n k s & a u &***& **• Antano pa- mas rugpiūčio 30 d. iš Šv. Dva nerado.
nutvėrė Onutę ir nutempė į
Aš taip pat galvoju, kad pre
simpoziumui vadovaus Jonas; rapijoj, Cicero, o dabar kaip sios bažnyčios Lake Forest
žaidimų kambarį. Onutė at
Sekančią dieną, išlipusi iš lo zidentas Carteris turėtų padėti
Jurkūnas. čikagieciams prime-! pensininkas besidarbuojąs v i e - j - ^
n e s č ia jis kurį laikainuoja. Seniai, labai seniai gijo.
vos, pastebėjau, kad kelių žie- lietuviams, išvežtiems į Sibirą,
name. kad Michigane laikrodis į ™je parapijoje Oregone, y r a at^
hainiioB
9^Bm
graikai gintarą elektra vadi
— Kieno čia vaikas? — paeina 1 vaL pirmyn.
****• I Cfecagą. Apsistojo S v . . ^ - Nušovė, kai kun. Titt- dų, laikrodžių, keliasdešimt do- Į Man neatrodo, kad yra visai tei- no.
Jie pamatė, kad, gintarą į k l a ^ ~ y ^ o m I j u i
X Kristijono Donelaičio pra-i Antano par. klebonijoje. Čia įman, važiavęs su šeima, išlipo
patrynus medžiaga, jis pntrau_
_
m a m a
1
dinės ir aukštesniosios litua- V*bua ^ rugsėjo 12 d.
kia
prie
savęs
mažus
popieiš automobilio ir bandė pabėgti
— Ar berniukas? — vėl pa
nistinių mokyklų 1978-79 moks-1 X Šv. Kazimiero lietuvių ka- nuo plėšiko, reikalavusio pinigų.
riaus
gabaliukus. Iš to kilo
klausė.
lo metų registracija įvyks šeš-; pmių vadovybė praneša, kad,
elektros vardas.
!
RAŠYTOJAI
RIBLIOTEKOSE
— Ne! — šį kartą atsakė
tadienj, rugsėjo 9 d., nuo 9 vaL \ pradedant Darbo diena (Labor
Aras Tijūnėlis,
Aštuoni
Chicagos
rašytojai
ir
ryto iki 1 vaL po pietų. Regis-į day), rugsėjo 4 d., prasideda
Dariaus - Girėno lit. m-los Irutė juokdamosi.
mokslininkai praves Chicagos
tracija vyks Francis M. McKay' rudens sezonas. Kapinių lanky— Mergaitė.
mokinys.
bibliotekose dešimtį programų
mokykola patalpose (6901 So. i mo valandos bus nuo 9 vai. ryto
— Taip, taip — atsakė ma
— diskusijų.
J E I AŠ TURĖČIAU DAUG
Fairfield Ave., Chicago, I1L).; iki 5 vai. po pietų.
ma nekantraudama.
PINIGŲ.
Reguliarios pamokos prasidės;
UGNIAGESIAI PADEGA
— Sustok klausinėjus!
Tu
rugsėjo 16 d. 9 vaL ryto.
Treniruodami naujus kandi
tai aš nusipirkčiau gražų, di riu pasakyti Irutei, ką nupirk
datus, Chicagos ugniagesiaL
X Chicago* Grandies ansam
delį ūkį ir daug gražių ir gerų ti mergytei. 2iūrėti vaiko ir dar
gavę specialų leidimą, kartais
blio valdyba praneša, kad Gran
arklių. Turėčiau gražų veži į tavo klausimus atsakinėti!
padega namus ir paskiau juos
dies šokėjų registracija bus rug
mą, kuriuo vasarą galėčiau pa : p e rdaug
gesina. Tokie gaisrai neseniai
sėjo 8 d. 7 vai. vak. Jaunimo
sivažir.ėti. ir kartais pajodinė
— Dar tik vieną? — zirzliai
buvo Park Forest, Glenview,
centre. Tą dieną bus priimami
čiau ant arklių. Žiemą turėčiau paklausė Onytė.
Chicago
Heights
priemies
ir nauji šokėjai.
gražias rogutes ir važinėčiau
— Gerai, gerai! Tik sustok
čiuose.
X Leokadija ir Juozas žvyper sniegą. Kai vieni arkliai zirzus, kaip koks uodas...
niai iš St. Petersburg, Fla., yra
pavargtų, tai jiems duočiau pa
IEŠKO INVALIDC
— Koks jos vardas?
atvykę j Cbicagą ir apsistoję
ilsėti
ir pakeisčiau kitais ark
Ulinois švietimo įstaigos ieš
— Ar pakrikštyta? — pa
pas savo gimines Griganavičius
liais. Aš taip pat turėčiau šnibždom pataisė Irutė.
ko invalidų vaikų, tarp 3 ir 21
Dovvriers Grove, BL Šia proga
daug visokių gyvulių ir paukšPiešė Gailė Antanaitytė. Marąuette Parko lit. m-los mokinė
m., kurie kenčia dėl fizinių, pro
— Ar jau pakrikštyta? —
L. ir J. Žvyniai aplankė "Drau
tinių ir emocinių trūkumų, kad lerių trūksta. Atsiminiau tą singa iš prezidento pusės pa_ čių, kaip vištų, ančių, žąsų ir G r e i t p a S i t a i s ė Onutė.
gą"', paėmė specialių bilietėlių
jiems būtų suteikta
reikiama darbininką. Aš dabar manau, j dėti tik žydams, arabams ir ki įvairiausių karvelių. Ten turė— Ne! — atsakė mama.
"Draugo" banketo laimėjimams
čiau vieną prūdą mandytis, ki-l
Puiku'
pagalba ir auklėjimas.
Garsiai pasakė
tiems kraštams, o Lietuvai nie
ir prisidėjo prie "Draugui" pa
kad jis buvo vagis.
tą
žuvauti
ir
dar
vieną
paukšOnutė
X
Rūta
Domarkaitė
•
Paupeko.
Lietuviams
reikia
daugiau
gerinai rengiamo banketo. L. ir
PAVOJINGA KANDIS
Jeigu Rita būtų truputį pa- l a i s v ė g Tjetuvoje, bet jie jos da- čiams maudytis. Taip pat aš, _ į r e r ė k ! _ p a s a k ė t ^ e U s .
J. Žvyniai yra mūsų garbės rienė St. Xavier universitete
Chicagos apylinkėje mokshpaaai[yū
ture- norėčiau turėti savo lėktuvą,! __ T ė v e l i > u ^ ^
. . .
~L_j- šiomis dienomis gavo magistro • .
. ...
X.
M e g ^tuviati
x . galvojus, tai nebūtų šis ateiti- b a r n e t u r i
b
su
kuriuo
galėčiau
skristi
per
galėtumėte
keletą v a r d ų ?
Gal
prenumeratoriai ir nuoširdus , .
...
...
,
. ; nmkai pastebėjo vadinamą či
0
08
pasaulį
rėmėjai.
įaipsių is specianos pedagogi gonišką kandį, kurios vikšrai J ™ " 2 5 * Z l ^ J S T l I * * * P * * * ™ * A * * * *
^ ^ panaudoti? _ pasiūlė Onutė,
nereikia svetimų palikti sa-1 gyventojus a p i e Lietuvos var^ dieną Lietuvoj.
x Juozas Baužys kadaise kos (special Education>.
Ta yra sugraužę milijonus akrų kad
— Nebloga mintis, Onute,
vo
namuose
vienų.
i gus, kad jie mums padėtų grei
buvęs "Ateities" žurnalo redak- me pačiame universitete Rūta medžių JAV šiaurės rytuose.
Lana Vyšnkmytė,
Pradėk!
Vita Kazlauskaite, čiau atgauti Lietuvai laisvę.
rs pastebėtos River
n ~ T Pauperienė anksčiau vra bai-IZ"~7"*
Clevelando šv. Kazimiero lit,
— Vilija, Andrėja, Janina, Bi
Karolis WaNh.
J
Marąuette Parko lit. m-los
misi spaudos
reikalais.
Jis, doat
Forest,
Mundeiain ir McHenryi
tonus
Amerikoje,
u* dabar
7 ,. . . . ,
_ . . Tos
kandy
mokyklos 6 skvr.mokinė.
rutė,
Aušrelė...
Melrose Parko lit mokyklos
mokinė.
vykęs į "Draugą", įsigijo ban gusi pobtinių ir humanitarinių apskrityse.
6 skyr. mokinys.
keto laimėjimams bilietėlių, nu mokslų skynų ir gavusi di
MANO ŠUNIUKAS
sipirko už didesnę sumą naujų' plomą.
SKELBDIAS
X Dr. Antanas Lipskis, be
lietuviškų knygų ir paliko auką
X
Alvydo
Tumėno
ir
Vidos
i savo profesinio darbo, dar lan
Vienas prekybininkas sugal
spaudai stiprinti.
ko meno institutą ir y r a jau Naujalytės moterystės užsakai 11
vojo
išreklamuoti savo krautu
X Joseph Tarvydas, Chica-j p a s i ž y m e j c s k a i p ^ 1 ^ ^ ^
| « n a Cicero 6v. Antano parapi
vę.
Visuose
laikraščiuose pa
gos gyventojas, apmokėdamas į J o ^ ^ ^rbų
paroda
b u s Į jos bažnyčioje
skelbė
tokį
sakinį:
"Tokios pro
Valentino Armino, gyvenančio Jaunimo centre rugsėjo 29 —« * ^ ^ ^ *»&"*** *plangos daugiau nebus".
Vokietijoje, "Draugo*' prenume spalio 1 d. kartu su P u t n a m o ! k ė ^ ° . ? e r l . d r a U g ą °r._Aud
Vieną rytą prekybininkas,
ratą, atsiuntė 6 dol. aukų lietu seseli4 vienuolijos rėmėjų ren rių Plioplį Wastington, D. C ,
įėjęs
į krautuvę, rado tuščią
rugpiūčio 23 d. Besilankyda
viškai spaudai stiprinti Nuo-; giama madų paroda.
1! pinigų spintą. Viename stal
mas apžiūrėjo Baltuosius rū
širdžiai dėkojame.
X LB Oage Parko apylinkės mus, Oro ir Erdvės muziejų ir
čiuje rado laikraštį su pabrauk
x Petras Burkauskas, Inter-Į
--'ititkf'-""'-**^
tu skelbimu: "Tokios progos
national Meat Market savinin valdyba, mokėdama sąskaitą, Smithsonian institutą,
Vieną dieną a š ėjau į parką daugiau nebus".
paėmė
Tautinis papuošalas iš Londono lit. m-los Kanadoje
x Danutė iilevičienė
kas,
prisidėjo prie "Draugo" per K. Adicką dar pridėjo auir
atradau
mažą
šuniuką
Aš
MCSC TURTAS
LIETUVIŲ KALBA PADĖJO
— Sustoki — sustadbė Onurengiamo banketo, paimdamas kų 10.36 dal. Už auką valdy- yia&m s t a l u i b U i e t ų į "Draugo" jį parsinešiau namo. Mama sa
bai nuoširdi padėka.
. rengiamą banketą, kuris bus
,.
_
te tėvelis. — Morta, kaip tau
specialių bilietėlių laimėjimams į
Gintaras yra geltonos, rudos
X Joana Druktenienė iš Oma- Į rugsėjo 16 d. Jaunimo centre, kė, kad aš galiu šuniuką pasi
Vieną gražią dieną Tomas ^ ^ ^ ^
. . A u š r e l ė „ f __
baiketo metu ir taip pat dar
likti.
Jis
buvo
labai
mažas,
gal
spalvos.
Jis dažnai randamas
bos,
Neb..
mokėdama
"Draugo"
j
Be
to,
ji
pati
rengia
parodą
ir
susigalvojo laivu aplink: pašau-1 ^ ^
^
^
pridėjo auką dienraščiui sti
prenumeratos mokestį ir sąskai- rugsėjo 15 d. praves vakaronę J tiJt ^ n ų metų. Padariau jam Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijo ų plaukti. Jis nusipirko laivą
printi Nuoširdžiai ačiū.
—
Neblogai,
klausykim
to
tą už skelbimą, dar pridėjo 5.53 apie lietuvių Uaudies meną — mažą namuką, jis buvo labai je prie Baltijos jūros krantų. ir išplaukė. Plaukiant arti sa liau, g a l . . .
Yra daug gintaro rūšių. Ginta
X Marąuette Parko Bt. mo doL aukų savai spaudai gerin audinius ir drožinius, parody patenkintas.
los, užėjo audra ir jo laivą nu
— Mmm!
rą galima ištirpinti 350 laips
kyklos mokinių
registracija ti.
Nuoširdžiai dėkojame.
dama ir skaidrių.
Vėliau mano šuniukas turėjo nių Fahrenheito temperatūroje. skandino. Tomui per galvą kir — Gerai, gerai Onute!
vyks rugsėjo 6—7 d. nuo 12 iki
penkis vaikučius. Jie buvo rudi Kai karštis pasiekio 400—600 to burių stiebas, ir jis prarado — Anna, Alina, Astutė, Vik—
2 vai. p. p. T«vų komitetas pri
ir balti. Šuniukai buvo labai laipsnių, jis yra visas ištirpęs. sąmonę. Kai atsibudo, negalė — Ei. kaip atrodytų Aureka?
ims mokest} už mokslą, o lit.
jo atsiminti, kas jis buvo, a r — šį kartą sustabdžius paklau
mokyklos mokytojos registruos
Daug popuošalų yra padary koks jo vardas. Jis apsigyve sė Irutė.
Kristina Merkytė,
mokinius į visus skyrius. Re
Neseniai man teko parašyti šios antraštės žodžius.
ta iš gintaro. Daugiausiai daro no toje saloje.
— M-m-m-m..,
gistracija vyks 106 k. (įėjimas
Tad nuo 1978 m. spalio 1 d. mums reikia kreiptis į skaity
Detroito "Žiburio" lit. m-los j juos Lietuvoje ir Latvijoje. Vieną dieną priplaukė laivas — Gali toliau sakyti, — nu
iš pietų pusės).
tojų dosnumą, nes nuo tos dienos dienraštis skelbia tokias
111 sk. mokinė. "Skambutis". Amerikoje gintaras brangiai ; prie jo salos ir jį paėmė. Grį sileido šeima.
Tėvų komitetas ir mokyklos
kainas už prenumeratą:
žęs apsigyveno tarp žmonių kei — . . . t u t ė .
vedėjas
stame krašte ir pradėjo dirbti — Kas?
DRAUGO prenumerata mnkatna B
(pr.).
restorane. Vieną dieną įėjo į
— Viktutė!
metams 6 mėn. 3 mcn.
$15.00
restoraną
du
vyrai,
kalbėdami
$19.00
Chicago
ir
Cook
apskr.
$37.00
— Taip! Viktutė tiks mūsų
X 10 dienų kelionė į AcapulKitur
J.A.V.
35.00
18.00
13.00
lietuviškai.
Tomas
juos
išgirdukrelei
co tiktai 299 dol. (lėktuvas ir
1500
19.00
Kanadoje
U.S.A. 37.00
do ir ėmė po truputį prisimin
viešbutis) — 1978 m. gruodžio
20 00
15.00
Užsienyje
37.00
ti savo praeitį. Paklausęs, ko- Viktutė užaugo, apsivedė, tu8 d. Dėl informacijų skambint
9 00
15.00
Savaitinis
25 00
kia kalba jiedu kalba. Tomas * ? V a i ^ . J « ? * * * ? * ?
į American Travel :v»rvk* Buvaikų. Ir jų vaikų vaikai. Vi
Prašau Kanados skaitytojų pastebėti, kad kainos už
dar daugiau atsiminė. Po kelių
reau ML 238-9787 arba rašyti
prenumeratas mokamos Jungtinių Amerikos Valstybių va
dienų jau žinojo savo vardą ir sose pirmos Viktutės šeimose
adr. 9727 S. Western Ave.. Chi
liuta. Jei kai kurie skaitytojai pridės auką prie prenume
atsiminė visą praeitį. Lietuvių būdavo po mergytę, vardu Vik
cago, 1U. 6064S.
(sk).
tutė.
ratos, būsime nuoširdžiai dėkingi už Uetuviškos spaudos
kalba jam padėjo.
įvertinimą.
X Planuojama papikloma ke
Rūta Kiršteinaitė,
Arūnas Pabedinskas,
lionė į Vilnių spalio 10—26 die
P. P. Cinikas MIC
Kr. Donelaičio lit. m-los Rochesterio lit. m-los mokinė.
Adm.
nomis. Marius K i e k 737-1711.
Pttiė Rūta JonmkaU*. Dariaus Girėno lit
Vilkas narve
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