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Vargas su diplomatiniu neliečiamumu
Washingtonas. — Labai daug
problemų sudaro svetimšaliai,
kurie turi neliečiamumo teises.
Daugiau kaip 17,000 asmenų yra
Amerikoje, kurie gali nusikalsti ir
nesusilaukti jokios bausmės. Jie
gali automobilius kur nori pasta
tyti ir radę baudos lapelį jį nu
plėšti ir numesti. Niekas jo už tai
negali nubausti. Jie gali važinė
ti nesilaikydami jokių greičio tai
syklių ir niekas jiems nesurašys
baudos. Jie gali nemokėti nuomos
ar krautuvėje sąskaitų, jie negali
būti baudžiami už sužeidimus ar
turto sugadinimą. Jie visi turi
diplomatinę neliečiamybę, kas Amerikai sudaro daug problemų.
Tas neliečiamybės įstatymas
liečia ne tik ambasadorius, ministerius ir kitus reprezentantus, bet
ir jų šeimų narius, net tų diplo
matų tarnus. Tai sudaro dar
23,000 asmenų, taip iš viso susi
daro 40,000 asmenų
įstatymų
nepaliečiama armija.
Visa tai turi gana seną istoriją.
Jau 1790 m. buvo tokios privile
gijos, kurios išliko ligi šių die
nų. Dabar prieš tai jau labai pa
sisako JAV piliečiai, kuriems nuo
tos armijos tenka nukentėti. Se
nate rugpiūčio 17 d. praėjo įstaty
mo projektas, siekiąs tokią laisvę
kiek suvaržyti. Galutinis sprendi
mas teįvyks tik spalio mėnesį. Vi
sa tai nėra labai lengva, nes ir
kitos šalys turi diplomatų nelie
čiamumo teisę. Tie kraštai gali
siekti atsikeršinimo prieš ameri
kiečius diplomatus.
įstatymą pakeitus, keletas tūkstaančių neliečiamumo teisę turin
čių asmenų galėtų jau buri už
kai kuriuos nusikaltimus baudžia
mi. Visi užsieniečiai, turį neliečia
mumo teisę privalėtų turėti taip
pat automašinų apdraudas. Ta
da diplomatų padarytą žalą ga
lėtų apmokėti tiesiog draudimų
bendrovės. Nors tai ir maži pa
keitimai ir suvaržymai, be to jau
šiek tiek padėty nukentėjusiems
JAV piliečiams.
Yra įvairių skaudžių pavyz
džių. Pvz., panamietis diplomatas
sužeidė amerikietį profesorių, dr.
Brown, jis buvo paralyžuotas, iš
leido dešimtis tūkstančių, o pa
namietis be niekur nieko grįžo į
savo kraštą. Washingtone viena
moteris nuomuojanti butą pran
cūzui diplomatui, negalėjo išrei
kalauti 11,000 dol. nuomos. Vie
nas profesorius negalėjo nieko
gauti už padarytą 14,684 dol. žalą
namui, kurį nuomojo Gvatema
los atstovas. Ir taip daugybė at
vejų. Per pastaruosius tris metus
valstybės departamentas gavo 56
skundus. Vienas skundas buvo,
kad diplomatai nesumoka 1,766
dol. už alkoholinius gėrimus.

nuostolių. Ne gana to, Washingtono ir New Yorko eiliniai žmo
nės turi vargti norėdami prava
žiuoti pro dvigubai sustatytas,
nelegaliai pastatytas
mašinas.
Daugiausia gauna pabaudų ir
atsisako mokėti Sovietų Rusijos
diplomatai, antroj vietoj Izraelio
ir trečioj Peru. Pvz. 1976 m. So
vietų Rusijos atstovams surašyta
8,435 pabaudos, Izraelio — 2,500,
Peru — 644, Nigerijos — 433,
Prancūzijos —505, Argentinos —
275, Taiwano —283, Sudan Ara
bijos — 196.
Su diplomatiniais ženklais Washingtone yra mašinų 6,000, New
Yorke 1,500, tačiau niekas nemo
ka už tuos ženklus. Priėmus įsta
tymą gal kiek bus suvaržytas beatodairinis diplomatų važinėjimas
ir nesiskaitymas su įstatymais.

Mirė rašytoja
Ieva Simonaityte
Okup. Lietuvoje. — Pavergtoj
Lietuvoj mirė rašytoja Ieva Si
monaitytė. Palaidota rugpiūčio
31 d. Velionė buvo gimusi 1897 m.
Kilusi iš Klaipėdos krašto. Ve
lionė iš karto atėjo į lietuvių li
teratūrą veikalu
"Aukštųjų Ši
monių likimas". I. Simonaitytė
parašiusi dar "Pavasarių audroj",
"Be tėvo", "Pikčiurnienė", "Vi
lius karalius" ir kt.
Palaidota
Antakalnio kapinėse Vilniuje.

Rugsėjo 6 d.: Petronijus, Re
ga, Vaištautas. Skuda.
Rugsėjo 7 d.: Adrijonas Ina,
Gerutis, Daumantė.
Saulė teka 6:21 vai., leidžiasi
7:16 vai.
ORAS
Chicagoje ir apylinkėse šilta.
Temperatūra apie 90 1.

Viceprez. Mandate
pas šv. Tęva
Vatikanas. — šv. Tėvas Jonas
aPulius I-sis apsilenkė su įpras
tiniu protokolu ir privačioj audi-*
encijoje priėmė JAV vicepr. Mon
dale. Šv. Tėvas buvo priėmęs
bendroje audiencijoj į karūnaci
ją atvykusias valstybių galvas,
tačiau viceprezidentą
Mondale
priėmė skyrium, 10 minučių au
diencijoj. Dar prieš tai vicepre
zidentas susitiko Romoje su į ka
rūnacijos iškilmes atvykusiu V.
Vokietijos kancleriu Schmidtu ir
taip pat su Italijos min. pirm.
Andreotčiu. Buvo aptartas kooperavimas gynybos ir ekonomikos
klausimais. Su kancleriu Schmid
tu kalbėjosi ir apie Camp David
įvykstančią taikos konferenciją,
kurioje dalylvaus Izraelio min.
pirm. Begin, Egipto prez. Sadatas
ir JAV prez. Carter. Audiencijos šv. Tėvas Jonas Paulius I privačioj audiencijoj priėmė JAV viceprez. Mon
metu viceprez.Mondale įteikė po dale, kuris buvo nuvykęs į šv. Tėvo karūnavimo iškilmes.
piežiui iš 50 JAV valstijų dien
raščius, kuriuose pirmame pusla
pyje buvo naujojo Šv. Tėvo nuo
traukos.

Šnipai Ronnoje
Bonna. - -Pabėgęs iš Rumu
nijos aukštas pareigūnas, kuris,
manoma, iš Vokietijos jau yra at
vykęs į Ameriką, paskelbė, kad V.
Vokietijos centrinėj valdžioje yra
šnipų. Bėglys Ion Pacepa sukėlė
paniką Bonnoje, nes visi prisi
mena, kaip 1974 m. buvo išaiš
kintas komunistų šnipas artimas
kanclerio patarėjas, o šių metų
vasario mėnesį turėjo atsistaty
dinti gynybos ministeris, nes gy
nybos raštų patekę į komunistų
rankas.

TERORAS IR NELAIMES PASAULY
Amerikoj
Derry, Pa. —Helikopteris, ku
ris metė žmonėms dovanas para
pijos piknike, nukrito į 500 as
menų būrį ir nelaimės metu žu
vo 7 asmenys, o 18 buvo sužeis
ta. Helikopterio trijų asmenų įgula išliko gyva. Pikniką buvo
suruošusi katalikų Šv. Juozapo pa
rapija, faktinai tai buvo Darbo
dienos proga trijų dienų festiva
lis.
Afrikoj

Salisbury, Rodezija. — Prie Zam
bijos sienos juodieji sukilėliai nu
mušė Rodezijos lėktuvą. Iš skri
dusių 5^ keleivių 19 išsigelbėjo,
tačiau jų dešimtį susirinkę juodie
ji partizanai sušaudė. Kiti aštuo
ni buvo išgelbėti. Tai vienas žiau
riaušių veiksmų, po to kai juodie
ji partizanai išžudė britų misijos
vadovus ir jų vaikus. Lėktuvas
numuštas Sovietų Gamybos ra
keta, kuria veda į taikinį lėktuvų
motorų karštis. Sukilėlių vadas
prisipažįsta, kad numušė lėktuvą,
Vien Washingtone 1976 m. tačiau ginasi, kad jie sušaudė de
buvo surašyta už automobilių šimt išsigelbėjusių.
nelegalu pastatymą 52,830 pabau
dų, tačiau baudas tesumokėjo tik
10,445 asmenys. New Yorke, kur
yra Jungtinės Tautos, užsienio
diplomatai mašinas stato, kur
jiems papuola ir ten kiekvienais
metais lieka nesumokėta 250,000
pabaudų, kas sudaro 5 mil. dol.
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DIPLOMATAI IR PRASIŽENGIMAI

Indijoj
New Delhi. —Praėjusį savait
galį masuno lietūs patvindė už
tvankas ir upes septyniuose Indi
jos steituose ir privertė bėgti tūks
tančius gyventojų iš apsemtų na
mų. Vakarų Bengalija, netoli Kai
kutos, buvo labiausia potvynių
paliesta. Nuskendo keliasdešimt
asmenų. Nuo masuno lietaus
periodo pradžios birželio mėnesį
jau žuvo 800 asmenų ir 10,000
namų buvo sunakinta. Armijos
žmonės išgabeno į saugias vietas
šimtus asmenų, kai kuriose vieto
se vandens apsuptiesiems išmeta
mas maistas. Yra užregistruota
susirgimų cholera.
Ispanijoj

GREIT UŽGNIAUŽTOS
DEMONSTRACIJOS MASKVOJE

MASKVA. — Septyni ameri
kiečiai, kovoja už taiką, nutarė
pabandyti pademonstruoti ir
Maskvoje, kaip jie demonstruo
ja Washingtone. Demonstraci
jos tevyko gal pusę minutės,
nes tuoj pasirodė KGB ir ketu
ris demonstrantus suėmė, net
neiškabintą plakatą atėmė. Atėmė""taip pat ir lapukus, ku
riuos demonstrantai buvo pra
dėję dalinti. Be demonstrantų
buvo suimti ir šeši britų turis
tai, kurie buvo spėję paimti
tuos lapukus, kviečiančius taikon. Be kitų suimtųjų, buvo su
imti ir pusvalandį išlaikyti poli
cijoj trys korespondentai ame
rikiečiai. Buvo sulaikytas Chicago Tribūne
korespondentas
Jim Gallaghere ir Charles Bierbauer, ABC, ir Kurt Hoefle,
CBS korespondentai. Kiti su
imtieji buvo Jerry Coffin, 33.
New York, Pat Lacefield, 25,
New York, Steve Sommerfield,
24, Chapel Hill, N. C, i r Craig
Simson, 28, Albuquerque, N.
M.
Visi demonstrantai, kurie bu
vo vėliau paleisti, priklauso ka
ro pasipriešinimo lygai, turėjo
plakatą "Sovietų Sąjunga —
nusiginkluok dabar". Demonst
racijos buvo laiku suderintos
su panašiom demonstracijom
Washingtone, kur 11 asmenų

CHICAGO, ILUNOIS 60629

atskilusi nuo turistų • grupės,
pradėjo demonstraccijas, kvies
darni nusiginklavimą
pradėti
tuoj.
Abu amerikiečiai televizijos
korespondentai buvo suimti,
kai
pradėjo
demonstracijas
filmuoti. Abiems buvo užlauž
tos rankos ir uždėti pančiai. So
vietų agentai suimtiesiems pa
aiškino, kad, kol prieškarinė or
ganizacija Sovietų nėra užre
gistruota, tai tokios demonstra
cijos neleidžiamos. Demonstran
tai sakosi demonstracijas ren-j
gę ne prieš Sovietų Rusiją,
bet prieš karą, tačiau Maskvai,
kuri nuolat ginkluojasi, tai bu
vo nepakenčiama.

Lietuvis Baltųjų Rūmų
konferencijoje
Washingtonas. —Inž. Vytau
tas Izbickas iš Bostono, Amerikos
Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų sąjungos pirmininkas, rugpiū
čio 31 d. lietuvius atstovavo Bal
tuose Rūmuose prezidento Car
ter sušauktoje
konferencijoje
energijos konservavimo klausi
mais. Konferencijoje, kurioje da
lyvavo 100 specialiai parinktų
technologijos, prekybos ir viešojo
gyvenimo vadovų, pranešimus
pateikė JAV Energijos departa
mento sekretorius James Schlessinger Baltųjų Rūmų patarėjas
prekybos ir infliacijos kontrolės
klausimams Robert Strauss ir JAV
-ių prezidentas J. Carter. Konfe
rencija pagrindinį dėmesį skyrė
natūralaus gazo įstatymo pravedimui ir ekonominiams rūpes
čiams susijusiems su dolerio ver
tės kritimu bei infliacija. Prezi
dentas Carter prašė koferencijos
dalyvius, o per juos ir Amerikos
visuomenę, paremti minimo įsta
tymo pravedimą JAV Kongrese,
jo narius jtaigojant už įstatymą
balsuoti.
V. Izbickas turėjo galimybę
prez. Carter pateikti du klausi
mus liečiančius dabartinės JAV
Administracijos visuotiną energi
jos politiką ir branduolinės ener
gijos technologinį vystymą tai
kiems tikslams. Po dvi valandas
trukusios koferencijos įvyko priė-

Ok. Lietuvoje
mirė du kunigai

mimas jos dalyviams. Konferen
cijai platų dėmesį skyrė spauda.
Stebėjusieji tos dienos žinias te
levizijoje galėjo atpažinti ir inž.
Izbicką.
Inž. Izbickui pakvietimas da
lyvauti Baltųjų Rūmų konfejoje buvo gautas tarpininkau
jant JAV LB krašto valdybai.
JAV LB kūrimosi laikotarpyje V.
Izbickas aktyviai reiškėsi LB Ta
rybos ir Bostono apygardos veik
oje, kuriai pirmininkavo. Šiuo me
tu Izbickas dirba Chas. T. Main,
Inc.

Romoje mirė
Leningrado patriarchas
Roma — Leningrado metropo
litas Nikodim, atstovavęs Mask
vos ortodoksų patriarchatą Pau
liaus VI laidotuvių ir naujojo po
piežiaus Jono Pauliaus I inaugura
cijos iškilmėse, mirė užvakar au
diencijos metu pas popiežių. Jis
buvo Sovietų Rusijos dvasininkų
delegacijos vadovas. Šiai delega
cijai buvo priskirti ir du paverg
tos Lietuvos vyskupai — vysk
Juozapas Labukas ir vysk. Romu
aldas Krikščiūnas. Delegacija tu
rėjo šiandien grįžti į Maskvą.
Apie patriarchą Nikodim italų
spaudoje seniau buvo daug rašo
ma, smerkiant jo glaudų bend
radarbiavimą su Maskvos vyriau
sybe. Šv. Petro bazilikoje buvo
jam leista atlaikyti savo apeigo
mis gedulingas pamaldas prie pa
šarvoto Pauliaus VI kūno.

OK. LIETUVOJE. — Rug Siūlo Nobelio taikos
piūčio 23 d. mirė Panevėžio
premija disidentams
vyskupijos kunigas, Velykių
klebonas a. a. kun. Henrikas
Chicaga. — Etninė visuome
Prijalgauskas. Velionis buvo
nės tarnyba išsiuntinėjo JAV
gimęs 1892 m., kunigu įšventin
kongreso ir senato nariams, kad
tas 1920 m. Yra darbavęsis
būtų nominuota Nobelio taikos
kaip klebonas Skapiškyje, Im premijai Helsinkio aktams sekti
brade, o pastaruoju metu il grupės dalyviai. Laiške pažymi
giausiai Velykių
parapijoje. ma, kad disidentai Viktoras PerJis rašydavo ir dramas Stasio kus, Lrv. Lukjanenko, Alexander
Žemaičio slapyvardžiu. Buvo Ginzburg, A. Čaransky atkreipė
veiklus kunigas.
pasaulio dėmesį į žmogaus teisių
Tuo pat metu mirė Kaišiado pažeidimus Sov. Rusijoj. Savo
rių vyskupijos Žiežmarių kle laiške, kurį pasirašo Etninės vi
bonas a. a. kun. Petras Ašaka. suomenės tarnybos sekret. adv. P.
Velionis buvo gimęs 1908 m., Žumbakis, kongreso nariai pra
kunigu įšventintas Kaune 1942 šomi atkreipti pasaulio dėmesį ir
m. birželio mėn. Kaip vikaras tuos drąsius žmones, rizikuojan
dirbo keliose parapijose, o da čius savo gyvybėmis pasaulio tai
bar ilgesnį laiką buvo Žiežma kos ir laisvės reikalui, ir juos no
rių klebonas ir apylinkės deka minuoti Nobelio taikos premijai.
Panašių reikalavimų disidentams
nas.
skirti Nobelio taikos premiją jau
Paskutinėmis žiniomis, oku yra buvę ir kituose kraštuose.
Kentucky valstijos gubernatorius Ju
liau Carrol išrinktas gubernatorių puotoje Lietuvoje jau mirė
šiais metais šešiolika kunigų. Suėmimai Nicaraguoj
draugijos pirmininku.

Vondrel, Ispanija. — Autobu
Sovietu šnipai
sas, gabenęs 56 keleivius, atsimu
šė lietaus paplautame kelyje į
ir amerikiečio teismas
sunkvežimį ir nusirito į griovį..
Nelaimėje žuvo 10 asmenų ir 38 Maskva. — Vakar prasidėjo asužeisti. Keleiviai buvo numatę merikiečio C-awford
teismas,
važiuoti traukiniu, bet dėl lie kuris ten buvo suimtas už speku
— Jeruzalėj sprogo dviejose
taus traukiniai buvo atšaukti.
liaciją valiuta, kaltinamas parda vietose bombos, manoma, pro
vęs juodojoj rinkoj dolerius. Jistestuojant prieš prasidedančią
yra Harvester bendrovės tarnau Camp David konferenciją.
tojas. Crauford teisiamas kartu
— Kinijoj vis labiau laukia
su trimis sovietų piliečiais, kurie ma turistų, ant sienų kinų ir
kaltinami
įsivėlę j nelegalią anglų kalba matyti užrašai:
prekybą doleriais. Amerikiečiai
"giltai sveikiname draugus iš
mano, kad Cravvfordas buvo su
penkių kontinentų".
imtas atsikeršijant už suėmimą
— Amerikoje šiandien prasi
Amerikoje dviejų Maskvos šnipų,
Rudolf Černiajevo ir Valdik Ėn- deda Camp David vietovėj tai
gere. Svarbiausia jų šnipinėjimo kos konferencija, kurioj daly
sritis buvo modernių įtaisų seki vauja Egipto prez. Sadatas, Iz
mas, kurie gali nustatyti kiekvie raelio min. pirm. Begin ir JAV
no Sov. Rusijos povandeninio prez. Carteris. Pastarasis pa
laivo vietovę. Laivai susekami iš reiškė, kad iš abiejų pusių tu
propelerių virpėjimo. To sateli rės būti padaryta nuolaidų, nes
tai negali susekti. Šioje srityje So kitaip nebūsią galima pasiekti
vietų Rusija dar buvo nuo Ameri susitarimo.
kos atstfikusi. Manoma, kad bus
— JAV ginklų kontrolės i r
į
agentūros di
Rodezijoje. Afrikoje, juodosios rasės partizanai daAiai užpuola baltųjų šiuos šnipus Crawford iškeistas. nusiginklavimo
sodybas ir žudo žmones. Kai kuriose vietovėse baltieji ūkininkai sudaro Šnipų Amerikoje taip pat laukia rektorius Paul Warnke rytoj
teismas.
savo savisaugos būrius.
skrenda į Maskvą strateginių

ĮVAIRIOS ŽINIOS
ginklų apribojimo sutarties rei
kalais. Tai pasiruošimas pasita
rimams, kurie įvyks šio mene
sio pabaigoje
Washingtone
tarp JAV sekr. Vance ir Sovie
tų užs. reik. min. Gromyko.

Managua, Nicaragua. —Skel
biama, kad generalinio streiko
metu Nicaraguoj buvo suimta
700 asmenų. įvairiuose susirė
mimuose žuvo keliasdešimt asme
nų. Opozcinė konservatžviųjų
partija teigia, kad tarp suimtų yra 60 politiniu vadų. Ji taip pat
kritikuoja JAV, esą šios palaikan
čios prez. Samozos režimą.

— Irano sostinėj Teherane
šnipas šaukiasi
tūkstančiai veidus prisidengu
sių musulmonų žygiavo, išreikš
pagalbos
darni protestą prieš Irano ša
chą. Irano šventame mieste Ma
Maskva. — Sovietų Rusijoj už
shad tyliai melsdamiesi demon šnipinėjimą Vakarams buvo mir
stravo 300,000 žmonių.
ties bausme nuteistas Folatsov,
kurio
žmona kreipėsi į Amerikos
— Amerikoje Gallup institu
prezidentą Carterį, kad padėtų
tas, apklausinėjęs amerikiečių
išgelbėti jos vyrą, kuris dirbo Agrupę, rado, kad 47% nežino,
merikos labui. Amerikos Central
ką palaikyti Vidurinių Rytų Inteligence Agency įstaigos šalti
ginče, arabus a r žydus; 42% niai skelbia, kad nuteistasis mir
pasisako už Izraelį, o 11% už ties bausme tikrai buvo centrinės
arabus. Vasario mėnesį pana žvalgybos tarnyboj. Folatsov, 38
šiuose apklausinėjimuose už Iz m., dirbęs administracijoj, sakosi
raelį pasisakė 56%.
buvo šantažo priverstas Šnipinėti.

DRAUGAS, trečiadienis, rugsėjo mėn. 6 d.
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DIRBKIME SU DIDĖJANČIU
UŽSIDEGIMU
Šiuos metus pradėjome pras
minga sukaktuvine švente — V i 
ja Tautine Stovykla Australijoje.
Tikiu, kad tai buvo skatinantis
pavyzdys mums tęsti šių jubilie
jinių metu šventimą Amerikos
žemyne. Sia prcga kviečiu visus
dirbti lietuvių skautybės labui
su didėjančiu užsidegimu ir pasi
aukojimu mūsų jaunimui.
Sveikinu visus brolijos vado
vus reikšmingojo
šešiasdešimt
mečio jubiliejaus proga, linkėda
mas plėsti, stiprinti tautini auk
lėjimą skautuose bei lavinti kiek
viename vienete jaunus vadovus,
kad jie sugebėtų dar geriau už
mus tęsti ir ugdyti lietuvių skau
tų veikimą.
Skautams linkiu
stovyklauti
broliškoje aplinkoje. Tegul Vl-ji
Tautinė Stovykla lieka lietuviš
kumo ir pavyzdingo piliečio pa
reigų atlikimo kelrodžiu Jūsų
ateities gyvenime!
Budėkime!

karta jungėsi bendron rikiuotėn.
Plevėsavo vėliava su šūkiu "Die
vui, Tėvynei, Artimui" Kuni-.
gaikščių ir karalių Lietuvą kar: jam 50-metį švęsdami savuose
Rako ąžuolynuose 1968 metais.
Tarėm? vieningai ir drąsiai s.iv i m atžalynui — šiuo keliu eik.
Ir štai po 60 metų- Štai, mes
gyvi, laimingi ir smagūs. Mes ne
mozaikų smiltys. Mes jose gra
žiausios spalvos, nes tik ryškių
ir tvirtų asmenybių reikia Ame
rikai, Kanadai, Australijai, Brazi
lijai, Anglijai, Vokietijai — vi
siems, o svarbiausia Lietuvai. Atė
jai, sese( broli, eik čia tikruoju ke
liu. Eik juo ir per ateinačius de
šimtmečius. Vesk už rankų ma
žesnius. Rodyk jiems lietuviška
kelią ir vis kartok — šiuo keliu
eik.
C. S.

kodėl kitas žmogus mums taip
įdomus ir imponuojantis, o ne tas.
Skautybė suteikia daugybę aki
mirkų ir išgyvenimų: sueigoje,
iškyloje, stovykloje, prie laužo,
ypatingas vadovas, gera mintis,
pašnekesys, draugė, įžodžio įspū
dis, ar susimąstymo momentas
prie ežero ar po žvaigždėtu dan
gum.
TĖVŲ DĖMESIUI
Kad tokių momentų ir aki
mirkų mes išgyvename, pasisako
Visi lietuviai yra kviečiami su
tiek jaunieji, tiek vyresnieji, sa
vo pasišventime ir savo darbuose. daryti savo jauniesiems sūnums
Skautiškoji veikia nėra tobu galimybę priklausyti lietuviškai
la, nes nė vienas iš mūsų nesa jaunimo organizacijai ir leisti
me tobuli. Tačiau mes visi sten jiems patirti skautavime džiaugs
giamės, mokomės ir tobulėjame. mą.
Lituanicos tunto vilkiukų re
Gyvename dabar, kada laikas
yra mūšy visų didžiausias liuk gistracija bus vykdoma sekma
susas —jis labai brangus ir jo dienį, rugsėjo 17 d. 10:30 vai. ry
mums trūksta visiems. Todėl dirb te, Jaunimo Centro 206 kamba
dami, kiekvienas turime savo lai ryje. Tuo pat laiku bus galima
ką efektingai planuoti ir jį įdo gauti tikslių žinių apie artimoje
miai išnaudoti, kad kaip galima ateityje planuojamą labai įdomią
daugiau turinio, išgyvenimų ir visų vilkiukų išvyką į Wisconsin
skautiškos patirties perduotume Delis. Šioje iškyloje galės daly
vauti ir naujai užsiregistravę vil
jaunimui.
Tos akimirkos ir tie momen kiukai.

v. s. Sigitas Miknaitis tai įtaigoja dirbti skautybei, do
LSB Vyr. Skautininkas ir mėtis ir dirbti lietuvybės išlaiky
Brolijos Stov. Viršininkas mo darbuose.
Skautų organizacija yra tik ma
KAD G A U T U M E NESTI
ža lietuviškos bendruomenės jau
ŠVIESĄ
nimo auklėjimo dalis, tačiau vi
si bendrai dirbdami, mes užtik
Mieli Broliai ir Sesės,
rinsime lietuviškos tautos tąsą.
Jau 60 metų skautija yra gy
v. s. Lilė Milukienė
va lietuviuose. Patį aukščiausią
gyvybingumą ji pareiškia savo
5IUO KELIU EIK
jubiliejinėmis stovyklomis. Todėl
kas tik nori, gali jungtis. į Broliją
ir Seseriją, kad :š naujo sulieps .^'aujovę. Vadovai. Keistos uni
formos. Niekur nematyti, negir
notų meilės bei tiesos ugnis.
Būkite vaidilutės ir vaidilos, dėti jaunimo būreliai vienas ki
kūrendami mūsų tautoje Amžiną tą skatino, traukė tais 1918 me
ją ugnį, kurios reikia ypač šian tais, traukė ir rodė — šiou keliu
dien, kai vieni pavergti, o kiti iš eikNemuno atšlaitės aidėjo šū
sklaidyti po visą pasaulį.
kiais,
savomis lietuviškomis dai
Nepamirškim tautų Kūrėjo —
nomis.
Juk tai 1928 metų Lietu
Jo Sūnaus, kuris pasakė: "Aš atė
va.
Viskas
daroma tau, Tėvyne.
?
jau pakurti ugnį žemėįe \ Žino
Pirmosios Tautinės Stovyklos ryž
ma, ir mūsų tautoje.
Tegu šioji ugnis suliepsnoja tas —šiuo keliu eik.
Tūkstančiai skautiško jaunimo
Vl-toj Tautinėj Stovykloj r dega
A.
Panemunėj ir Pažaislyje 1938
Jūsų širdyse, jog galėtumėte neš
ti šviesą į mūsų visą rautą bei metais. Tarnauti ir idealizmo ne
prarasti! Tėvynė — gražiausias
žmoniją!
žodis
pasaulyje. Ir už tai tik —
Dieve padėk!
šiuo
keliu
eik.
Budėkime!
v. s. kun. Ansas Trakis
Karo audrų ir tautos nelaimių
LSS ev. dvasios vadas pristabdyti žingsniai su dviguba
sparta šuoliavo pirmyn 1948 me
SKAUTYBĖ IR MES
tais. Prie Baltijos jūros ir Alpėse,
mūsų — vėl tūkstančiai. Degė
Kiekviena lietuviškai susipra laužai ir šnarėdamos pušys kal
tusi šeima s:erigias: ir rūpinasi sa bėjo — šiuo keliu eik.
vo vaiky lietuvišku brendimu.
Laisvieji vakarai žiūrėjo į mus
Mūsų dabartinė lietuvių bend
—
lakvuosius užjūrio naujokus.
ruomenė užaugina lietuviškai su
sipratusį jaunuolį, kada visi mū Gal pavirsim smiltele tautų mo
sų bendruomenės auklėjimo ele zaikoje, gal jau paskutiniai žngsmentai dirba drauge ir vienam niai 1958 metais Tautinėj Stovyk
loj? Pesimistai neatspėjo, nes mes
tikslui.
vedėme vienas kitą už rankos —
Sie elementai yra:
senelis tėvą, tėvas vaiką — rody
dami Rūtos ir Lelijos gaires —
lietuviškoji šeima,
šiuo keliu eik.
šeštadieninė mokykla,
jaunimo organizacija
Stipri ir nauja mūsų gretų
(kalbu apie skautus).
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Jūrų skautės Vl-je Taurinėje stovykloje.

Nuotr. Lino Meilaus

Seseriškiausias dienos darbas:
pakeliui į pastovyklę sesė nusiauna vieną batą ir paskolina kitai
sesei, kuriai skauda koją...

todailę paruošė dail. Tamošaitis.
Po pietų, brolis Petras Salčiūnas
iiiiiiiiimmmiliiimtimiiiimiiiiiiiMiiiiiif?
praveda pašnekesį apie gamtą.
Klausomės su dėmesiu ir gyvai vaujame skautoramoje. Statome — Meluodamas, labiau paken
dalyvaujame diskusijose.
piramides, lauže kepame kiaušinį, kiu sau, negu tam, kuriam me
Antradienis,
Vakare įvyksta prityrusių sesių vaidiname liet. liaudies pasakas,
rugpiūčio 15 d.
įžodis, kuriame dalyvauja "Sutar įdomu, kuri skiltis surinks dau luoju.
.
Be lauko žiedų (nes esame tinės" viršininkė VS Kerelienė, giausiai taškų ir laimės 1-mą vie
gamtos draugės), bet pasipuošu sesė Mikutaitienė, sesė Penčylie- tą?
DR. FERD. VYT, KAURAS
sios žydinčia jaunyste, šį rytą da nė. G a u n a m e gražius sveikinimus
I prityrusių skaučių ir skautų
BENDROJI MEDICINA
ir linkėjimus kartu su saldainių linksmavakarį — šokius išeina
lyvaujame Žolinių mišiose.
1407 8o.49th Oourt, Cicero, DL
Vėliau dvi draugovės išeiname maišu iš Prityrusių skaučių sky visa sesių pastovyklė. Parado ga
ištaigos b boto tel. 652-1381
dienos iškylai, o likusios tęsiame riaus vedėjos Seserijoje — s. Šal- le, kiek atsilikusios "žygiuoja" se
Kaadtaa 10-12 tr 4-7
čiūnienės.
sės su nutrintomis kojomis ir ant
įsikūrimo darbus.
'Jakynu
treč Ir ieitad
Už gražiai sudainuotą "Sutar kriukių...
(Nukelta į 4 pusL)
Sesė Ragienė patikrina ir pata
ria kaip vaizdžiau paruošti pasi tinės" dainą sesė Vyriausia Skau
TeL ofiso Ir bato: OLympic 2-419
rodymą "Didžioji valgytoja" šio tininke įteikia dainų mokytojai
DR.
K.
G.
BALUKAS
sesei
Garbaliauskiene;
ir
pastovakaro pirmam bendram laužui.
DR. P. KISIELIUS
Akušerija tr moterų Hgoa
vyklės viršininkei sesei SurdėnieGYDYTOJAS IR C H I R m M ^
Dienos staigmena — tai kai
Ginekologine Chirurgija.
nei mažas dovanėles.
1443 So. 50tb Ave., Cicero
mynystėje esančios Gijos pasto6448 So. Pakaki Rd. <Crawford
KMdlen
l-» v*l Ir 6-8 vai. vak
STOVYKLOS DIENORAŠTIS vyklės sesių darbo uniforma. Ne Prieš pradedant "Sutartinės" Medical Buflding) Tel. LTJ 5-6446
liakyrua trečiadieniu*.
tikėjom, kol pačios savo akimis dainą, sesė Mikutaitienė klausia M Beatsiliepia skambint 374-8004
3«*tadlenlaia 12 lkl I vai. pople<
nepamatėm,
kad
mūsų
vyresnio
Priima
ligoniu*
pagal
susitarimą
stovyklos
viršininkės,
ar
mokame
"Dainų šalies" pastovyklė
Tat BEUsnce 5-1811
sios sesės valo takus ir atlieka ki dainuoti dviem grupėm? Nugirs
DR.
V
L
BLAŽYS
tokius miško valymo darbus mau tas atsakymas: "Mes ne tik dai
(Prityrusių skaučių)
0 * . WALER J. KIRSTU*
dymosi kostiumuose. Nauja darbo nuosim dviem, bet penkiom". Ir,
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOh
Lietuvis gydytojas)
Pirmadienis,
Marqnett* Medlca' Cente*
uniforma?
tikrai, skambėjom pasigėrėtinai!
—
West 5Stli Street '
81S2 So. Kedxi« Arenos.
rugpiūčio 14 d.
Šios dienos nugirstas įdomiau
Nakties grobis — keturi bro- V«a ptnnad.. antrad Ir ketvlrtad Va.!.: plrmad., antrad., ketvlrtad. u
peiiKL nuo 12-4 Tai. popiet Ir t - l
6 lkl 7:10 vai. Takaro.
sias komentaras liečia sesės Milu- i liai, kuriuos pasilaikėm sekančios
vai. vak.
TreC. Ir iestad. uždaryta.
Pirmoji — įsikūrimo diena.
SeStad. nuo 1 lkl t vai.
kienės nešiojamą Gilvelio kursų j dienos sunkesniems darbams,
Pagal
susitarimą.
Mūsų palapinių miestas pradeda
Ofiso telef. WA 5-26T0.
uniformą: "Kadangi sesė vadoDR. IRENA KURAS
mas puošti, gražintu Darbo bega
Penktadienis
Reald.
tel. WAJbrook B-I04&.
vauja
Brolijai
j
j
eserijai,
tai
ne
GYDYTOJA.TR CHUlURGfi
lės, o nuotoHai dideli. Bet, kaž
rugpiūčio 18 d.
rių ir moteriSką
Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 Kūdikiu, ir vaikų ligų specialistė
kaip įstengiame konkursiniu bū šioja vyrišką
Su prityrusiais skautais dalydu pasimokyti žygiuojant dai apačią.
MEDICAL BUIUMNG
DR. PETER T. BRAZIS
nuoti "Sutartinės" dainą. Liūd
3200
West 81st Street
5YDYTOJA8 IR CHIRURGAI
iiiitmiiiiimmiiiii!imimiitimiiiiiimii>>
na, kai nuėjus visą kelią ligi eže Trečiadienis,
Ofs.
t
e
l
RE
7-1168, rez. 238-2tlt
2434 West 71st Street
ro, netenka pasimaudyti, bet sma rugpiūčio 16 d.
V«d.; pirm., antr.. ketv. ir penkt.
1:90
5-00 7*1. poplat, tre€. Ir 3e« Ofa. HE 4-1818; rei. PR 6-8801
gu, kad vakare turėsime progos
Šiandien aplankom "Dailės ra
H* sueitame.
DR. J. MEŠKAUSKASsusipažinti su broliais. Štai kele tą" ir pramokstam liaudies meno
GYDYTOJAS
IR CHERURGAtas sakinių, kuriuos sukūrėme rankdarbių: vienos audžiam kaij ar. Jonas 6. BYLA-BYUMT'C
Specialybė vidaus lip*
kartu su broliais, bežaisdami susi Į šytines juo'-tas, kitos
varstom
GALVOS IR STUBURO I.IGO?
2454 West 71st Street
pažinimo žaidimą:
šiaudinukus, trečios — lipinam.
2858 tVest 6Srd Street
/1-os Ir Campbell A™ kam,I ai. t>irmac».. antrad. f'-ivutas. I
Karaliaus Kęstučio keistame Be to, mokomės liaudies dainų ir
'~%ksco, mrooh W>9
^.r>kt»<l J IVi ? v. p. r. Tik auMtąt^,
tautinių
šokių
mūsų
vestuvinių
kaime krito keli klevai, kuriuos
*
Tel.
476-3409
keturi karalijos kinietiški kaimy apeigų ir papročių pasirodymui
Tt*9t . J82- 435f ' " T
»iandoe pagal susitariu.;
nai kiekvieną ketvirtadienį kir ateinantį sekmadienį.
*
ftQMA$PET!W
Mintys krypsta Sutvėrėjo link,
to, kad Kauno kariuomenė kartais
•>• Ant Rudoko kabinetą perfro*
- K » : ' , M S - CH!*-i ! ' • <*
kai turime susimąstymo valandą
keptų karčius koldūnus...
Of M
a * , £DMUN0 L GIA?f
su
se.ele Igne. Dalyvaujame ir
• i i M} K A KASU A » i
Nieko nesakykim, nes neno
OPTOMETRJPTA?
:->n*» VO CENTRAL
501
Susita : kymo sakramente, norėda
rim...
VeJandoe pa«al •OBKar.mį ~ " *
•709 W«wt 51st ^tre*i
mos kaip galima geriau ir nuo
Penki pliki ponai pasilinksminę širdžiau pasiruošti Seserijos Susi
tei
GR 6-24*
u
P*g;» -.us-ltarimą m-.iu-,.;. ..
perplaukė per platų prūdą...
mąstymo laužui.
*--tv 1-4 Ir 7-S- —tiaJ
'.i-u**
.Kalba !ietuviSK8i:
Katė kieme kėlė koją, kai kiti
' '•" «^«t*i.
...
Jaučiamės
tikrai
pagerbtos,
nes
OPTOMFTprST ijt
keisti kaimynai knarkė...
į
gairės
pakėlimą
atsilankė
iškylų
••>*>•*»
-.k^ fr«iaikc tk.iitv. •
tel
735-4477,
Rei
i4fi.m>
Ofl.
O, oranžines obuolys!
vadovė se.=ė Kiliulienė ir už ypač
m t OECKYS
Romas Račiūnas rado ružavą gerai atliktą išbandomąją iškylą
5YDYTOJA
IR CHIRUPGt
rupūžę...
apdovanojo "Jaunystės" ir "Kank
~»yeoial>be
— Nemj «
Dienraščio "Draugo" admi
Lokys labai laukė Laimos lie lių"' draugovės seses pušies ordi
DR. LEONAS SEIRUTI^
Emocine- Ugo*
nistracijoje galima pasirinkti į
nais.
tuviškame lauže...
INKSTŲ'. PŪSLES IR
•RAWFORD MEDICAL RLDG
Šios dienos žygdarbis — sesės vairių liaudies meno darbų: me
Rimta Rūta renka rudus rie
•ROSTATO
CHIRL'RGIJ^
6446 So. Polastt Botul
džio,
keramikos,
drobės,
taip
Gctceitienės nevisai sėkmingas,
?650 W. « r d Street
šutus Rambyne...
7ai
antrad nuo 1-4 popie»
bet
drąsus
bandymas
pagrobti
p
a
t
gražiai
papuoštų
lėlių.
Du kvaili drambliai džiaugiasi
DR, A, S BUYECJCAS
b?
ket7.
nuo 5-7 vakarę '
broiio
Vyčio
lazdą
("jo
gyveni
dumblu...
Apsilankykite į "Draugo" ad- į -YDYTOJAS IR CHIRURGĄ: Oflaojei 776-2880, reiid. 448494^
mą"',
kaip
brolis
sakė),
kaipo
įkai
Šios dienos didžiausias svečias
Tel m BE 3-5883
ministraciją i s pasižiūrėkite. Ga);
— šeškas, dėl kurio nenumatyto tą už negarbingai pasisavintas iš
Specialybė
Akfy lige*
rasite kai ką padovanoti savo''
vizito rajone turėjome ilgesniam Seserijos aikštės gaires.
.O** W»t iOSrd 3tree;
O¥ D ¥ 1 OI i E
giminėms ar d r a u g a m a
laikui atidėti gairės nuleidimą...
Ketvirtadienis,
balandos pagal susitarimą
\dreaaa 4255 \f 83rd Stree«
rugpiūčio 17 d.
Oftoo telef HE S-4410
D r a u g o " a d r e s a s : 4545 West
RasMencltoa telef. 5 R S.Mtf- •
Ofiso tai - PB 8-2220
Priešpiet klausomės įdomios 68rd St., Chioago. m. 80628.
-fiac Tai.* plrmad. «r ket'irts.
paskaitos, kurią apie lietuvių tau- «tllNIIIIIUiHIII«Ulllllllll<Mtlt<>«r> •>•>!«<•'
Oft. JANINA JAKŠSYISIU*
ano 1:00 Ugi 3:00 vaL popiel
I O K I A
'tiso tei. HE 4-31S& y*mų GI S • ! •
VAIKŲ
LIGO 3
~ ^
2006 West SSrd Street
3R. V TU^ASOMIS
Giedrot Nasvytytes-Gudauskienės

Lietuviškoje šeimoje vaikas pa
junta ir susipažįsta su pirmai
siais lietuviško gyvenimo ženk
lais. Šeimoje jis mokosi kalbos,
papročių, įgauna lietuviško cha
rakterio bruožus ir kt.
Šeštadieninė mokykla padeda
tėvams ir jaunuo'iui-ei formaliai
susipažinti su lietuvių kalba, jos
rašyba, skaitymu, lietuvių istori
ja, geografija ir tautos kultūra.
Trečiasis elementas yra jauni
mo organizacija (kalbu apie skau
tus).
Mes visi gerai žinome, kad ap
linkybės, momentai, žmonės, net
akimirkos, palieka mumyse gi
laus ir kartais neišdildomo įspū
džio mūsų gyvenime. Niekas ne
gali išaiškinti, kodėl šis momen "Skautybės kelio" foto bendradarbis Linas Meilus Vl-toje Tautinėje stotas ar kitas buvo labai įdomus ar vykioje dalinasi mintimis su Simu Kudirka.

Liaudies menas ir kitkas
"Drauge"

OR JJ. siilon*\i\$

rirmaa., antrad . xetrtrtad. ir p«nxt.
nuo 12 Ik! S vai. Ir nuo 5 lkl g va;
*ak
Se*ta-i nuo 1 lkl 4 T&>

KOMPOZICIJOS
NORĖČIAU S K R I S T I — Naujos dainos m u ž i ^ s ir Jau
niems.
Kaina $2.00
4 DAINOS
VIEŠPATIES
PASAULIS
METU LAIKAI

— Sopranui
meniu*

piano

akompaniKaina $3.00

_

Re* GA 3-7278

0R. A, JENKINS
IYDYTOJAS

m

3844 Weat «3rd Street

Kama

1.00

— Populiarių dainų ciklas.
Kaina $2.00

_

=

_

f*

1002 N. Western Ave., Chicago
Tel. 489-4441

Dr. K, A. JUČAS
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
7110 W. 127 St., Palos Heights
TeL 301-0730

Valandos pagal susitriamą

••

s.;, ^l.-ni antrad., ketv. tr p"so*\/
2-6 Ir 6-7 - « anksto »'i«ttaru»

TeL ofiso PB 6-6446

CHIRURGĄ

Valandos naga] susitarimą
— Žemam baisui.

Užsakymus s i ų s t i : DRAUGAS, 4545 W. 63rd S«r.,
Chicago. III. 00629. Dlinojaus gyventojai prideda 5 % taksų.

*

Ofc PO 7-6000

CHIRURGAS
3454 Weat 71st Street

F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ
8107 West 71M Street
..*(.

Valandc.*: M Tai. popiet
'• »e*tad. pairai auatUrlsa

Ofs. toL 586-3166: nasas m-STi.

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6834 So Narrafaasett Aveaae
Vai. pine. sntx.. ketv ir oenfc;
2*1 taltadlailaiK pagal susitarimą

Atostogų metai paabaigm

PRASMINGA VEIKLA IR PPAREN6IMAI

i

KOMUNIZMAS ĮSIGALĖJO
ANT 100 MILIJONŲ KAPŲ

vadinamų "likvidacijų dieno
mis" 1949 — 58 m. ten buvo iš
žudyta apie 30 milijonų asme
nų, iš viso Kinijoje buvo išnai
kinta 64 milijonai gyvybių.
"Mes iš istorijos žinome, kad
kiniečiai yra buvę vieni iš labiau
siai civilizuotų
žmonių šioje
planetoje. O šis žmogžudysčių
laikotarpis bus ilgai prisimintas
kaip juodžiausia dėmė šio krašto
istorijoje", sako R. Walker.
Kombodijoje, Vietname ir La
ose vykdomos politinių priešų
žudynės jau ne vieną kartą buvo
gana plačiai aprašytos ir Šio dien
raščio puslapiuose, tad šį kartą
jų nekartosiu. Prileidžiama, kad
vien Kombodijoje komunistai iš
žudė apie 2,500,000 gyventojų.
Po 1975 m. "pergalės" prieš JAV
Šiaurės Vietnamo komunistai iš
varė j vadinamas "Naujas ekono
mines zonas" (sovchozus) apie
1,500,000 pietiečių ir keli šimtai
tūkstančių asmenų buvo perkeldinta į JAV, Australiją ir kitur.
Apie žudynes Laose neturima jo
kių žinių.

taip pasakė: "Ligi 1939 m. bu
vau neutralus. Bet 7-ri metai
praleisti Sovietų lageriuose pa
vertė mane Sovietų priešu. To
kiu liksiu ligi savo gyvenimo pas
kutinės dienos. Kiekvieno žmo
gaus aukščiausias gyvenimo tiks
las turėtų būti: kovoti prieš tą
vergiją, teroro ir žiaurybių siste
mą ligi gyvenimo galo".

Vasaros meto linksmybės — nigais. Išryškėja ir "šiaudiniai"
kelionės, atostogos, jaunimo ir nariai, kurie tokiais atvejais, kai
suaugusiųjų stovyklos, sportinės reikia šiek tiek paaukoti, atsuka
žaidynės, iškylos, įvairūs kursai, savo nugarą,
svečiavimasis ir kitos, dažniau*
Kerą pasaulyje krašto, kurį "išlaisvindami" Maskvos ai Pekino vadai nebūtų išžudę
sia labai prasmingos pramogos,
Visa
lietuviškoji
visuome- savo politinius priešus
jau pasibaigė ir mes visi vėl su- nė gerai žino, kad šiais laikais
N e dažnai vietos liberalų kon
grįžtame į savo namus, savo lie- leisti — išlaikyti lietuvišką gerai
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Schmidt komunistų elgesį paly
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telpa
tuviškas kolonijas, { darbovietes, informuotą dienraštį yra la- troliuojamoje spaudoje
gino su nacių, rašydama, kad "tai,
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mokyklas.
bai sunkus dalykas. Jau ne kartą straipsniai apie bolševikų įvyk
ką aš pergyvenau Čekoslovakijoje,
Ruduo ir žiema keičia mūsų esame rašę, kiek daug sunkiai dytas ar dar tebevykdomas žmog
JAV mokslininkas, meteoro
buvo tolygu su nacių vykdomuo
gyvenimo ir veiklos būdą, kai iš pakeliamų rūpesčių turi "Drau- žudystes jų nugalėtuose kraštuo skaičiuoja, kad bolševikai pačio ju teroru prieš žydus".
logas Ch. Viieto, išstudijavęs
gamtinės aplinkos persikeliame į go" leidėjai, kai infliacijos žirklės se. Tačiau, kai tenka paskaityti je Sov. Sąjungoje išnaikino 32
saulės aktyvumo cikliškumą
Baltijos valstybėse
butus, klases, auditorijas. Bet tai yra paplovusios žymiai stipres- gerai dokumentuotą straipsnį apie milijonus "priešų". Tuo tarpu
per pastaruosius dešimtmečius
dar nereiškia, kad rudens ar žie- nius ir prenumeratorių skaičiu- šiame pasaulyje komunistų te JAV senatorius Thomas Dodd
ir jo ryšį su orų reiškiniais ir
Lietuvoje per 15 metų buvo iš
mos metas nebūtų naudingas ir mi nepalyginamai gausesnius pe- bevykdomą genocidą, tad šiur (miręs) buvo skaičiavęs, kad to tremta į Sibirą ar išžudyta apie
žemės klimatu, sudarė pasauli
pas krečia. Didžiųjų demokrati kių aukų galėję būti net ligi 45 1,2 milijono gyventojų. 1962 m.,
prasmingas. Atvirkščiai, juk mo- riodinius spaudos leidinius.
nes klimato prognozes, aprė
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dingų dalykų, pasiruošiant pro- t P™**
^ f ^ * . . ^ hT nei šalta... kad tik biznis geras!
šimtmečio
pirmąją pusę.
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ledynų periodas", kuris truksiąs
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Prisimenami tūkstančiai lenkų ležinkelių stotį.
B
šioje buvusioje Afrikos portuga "pilnas" ledynų periodas turėtų
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, atlieka, savo prenumeratos mokarininkų, nužudytų Katyno
prasidėti maždaug po 10—30
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Be to, kaip spėja mokslinin
Autorius prisimena, kad prieš
sargybinių. Man buvo sunku su samdiniai. Angola yra jauniausia
pramoksta savo tėvų kalbos, šios U e t u v a k a m j ^ ^ . g ^ *
keletą mėnesių JAV žiūrovams voje prieš vokiečius, kai Rokosov- prasti, už ką vaikai buvo tre komunizmo auka. Teigiama, kad kas, per artimuosius dvidešimt
žiruos dar pagilinamos jaunimo d
aplankyti
rodytas TV ekranuose filmas apie skio armijos priartėjo prie Lenki miami... Visą vakarą judėjo sunk kubiečiai ten išskerdė apie 700,000 penkerius metus vidutinė tem
ą
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Kai parbėgęs namo klausiau sa tacijose. Pastarieji yra 10 — 17 gio. Vidutinėje juostoje arti
. .,* u . ;.J2 d Z i « « : ;«; jamų. Nonnt, kad jis ir toliau iš- tik įsigali komunistai".
Vengrijos sukilimo metu 1956
vo tėvą, už ką žmonės išvežami iš metų amžiaus jaunuoliai —vai miausiu metu negalima tikėtis
ir daugeliui ignsę posėdžiai, jei
^ gandien ym.,
vien
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raudonoji
ar
A. Solženicynas akistatoje su
kai, atskirti nuo tėvų ir sugaudy ilgesnių plataus masto sausrų,
iš anksto apgalvotu būdu prave- **• \ "j . l u 3? rr. s n m u i e " J barbariškuoju komunizmu taip mija išžudė daugiau kaip 15,000 savo namų, jis man atsakė: "Būk
ti išdegintuose kaimuose. Pabė išskiriant tas JAV judėjimo sri
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kad jo išleidimas neretetų, apibūdino Vakarų valstybių ty piliečių. Sukilimo pasėkoje apie vertu sovietų berniuku, nes tre
gėlė Felkriana Talanga, praneš tis, kurios yra netoli Meksikos.
darni, teikia nemažą naudą.
•
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j**. los suokalbį: "Neabejotina, kad 200,000 asmenų turėjo išbėgti į miamieji yra buržujai, liaudies dama apie komunistų žiaurumus,
Kanadoje ir Europoje šiauri
priešai".
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Kinija
daugiausia
sausų periodų. Dide
kas
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vyksta
Sov.
Rusijo
mą paryčiu, kai dar visi miega.
1949 m., kai komunistai už
kia kiek sustoti prie tradicinių pa- " « » techmacosioms bei darbo
laid oms
lė
sausra,
kuri
jau prasidėjo
Ričard Walker, Pietų Caroli- Buvo uždegti namai ir besigelrengimų - koncertų, spektaklių, J
.
^ i d e j u ^ r e i b a gauti je. Bet tai neapsiriboja vien tik grobė Čekoslovakijos valdžią, apie
dramos, tautinių šokių, chorų va- d a u P a u ***** * k m * š a l t l m ^ geografine Rusija. Tai, kas ten 152,000 čekų neteko gyvybės ar nos universiteto tarptautinių stu biantys bėgo į miškus. Tačiau bė Afrikoje ir Azijos pietinėje da
karų ir pagaliau balių bei bankeštai kodėl "Draugo" leidėjai ir vyksta, yra įspėjimas ateities ka pateko į darbo stovyklas. Times dijų direktorius, tvarkąs Kinijos gančius naikino kulkosvaidžių lyje, truksianti apie 10 metų.
rų žmogui. Tie reiškiniai turėtų korespondentė
Dana Adams statistikas, prileidžia, kad "vien ugnimi iš skraidančių helikop Tarp 2000 ir 2030 metų reikia
tų.
jo rėmėjai pasirinko ligi šiol
sukelti Vakarų valstybių stebė
terių. Ir tik maža dalis pasiekė laukti staigaus ir žymaus atšili
Kalbant apie pirmąją parengi- dienraščio labai mažai tepraktitojų dėmesį. Nesunku suvokti,
mo, po kurio, tačiau, gana greit
saugų mišką".
mų dalį, reikia tik norėti, kad to- kuotą lėšų telkimo būdą — ban- kad-to, kas ten vyksta, Vakarai
visame pasaulyje prasidės stai
kių vakarų būtų daugiau ir kad keto formą,
Užbaiga
bevelija nežinoti, pasirinkdami
gus atšalimas.
kiek galima daugiau žmonių sce- "Draugo" didysis parengimas vien malonų vieton nemalonaus
Daugelis
mūsų
stebėjome
"HoNemažai specialistų tinke rim
noje ir žiūrovų salėse jie sutrauk- ruošiamas rugsėjo 16 dieną, dalyko. Tokią pažiūrą į šiuos rei
locaust" f ilmą, kuriame buvo įtai tai vertinti šias prognozes, nes
tų, kad kuo daugiau jaunų meni- šeštadienį, Jaunimo centro di- kalus jiems diktuoja dar nemirusi
gojama, kad tik naciai žmogžu jų autorius teisingai nuspėjo
nių pajėgų būtų iškeliama, o taip džiojoje salėje. Sudaryta trumpa, Miuncheno dvasia".
džiai ir kad taip daugiau neturi 1951 metais, kad po jų per ar
pat būtų sudaromos galimybės bet labai įdomi ir taikli banketo
pasikartoti. Tai yra apgaulė. Te timiausius penkiolika metų vi
pasirodyti mūsų senesniems dai- programa,
Turimi įrodymai garsiai kalba,
roras, prasidėjęs 1919 m., nesibai dutinė temperatūra visame pa
liojo žodžio, rašto ir muzi- § i s y ^ ^ ^ ^ ^ tuxės d u
^^^ kad komunizmui įsigalėti nuo
> ( \Įi})) '•gė 1945 m. Jis tebevyksta visur,
saulyje pastebimai pakilsianti.
kos menininkams.
Pirmiausia čia bus gera proga su- Baltijos ligi Ramiojo vandenyno
kur tik komunistai užgrobia val
Taip pat mokslininkas Ch. ViMūsų dalininkai, kiek girdėti, sitikti "Draugo" skaitytojams su rytuose reikėjo daugiau kaip 100
džią, ar tai Afrikoje ar Azijoje, ar
letas davė teisingas prognozes
ir šiais veiklos metais suruoš redaktoriais ir leidėjais. Bus ga- milijonų aukų.
Europoje, ar L. Amerikoje.
ir apie uraganų dažnumo ir in
daugybę savo darbų parodų. Ne- Įima privačiai pasikalbėti, pa
Štai kokie yra šio neįsivaizduo* • * < & .
Iš Lietuvos kilęs žydų vado tensyvumo sumažėjimą Atlanto
trukus ir kitų dalykų — įvairių reikšti savo pageidavimus dėl jao žudikų žiaurumų duomenys.
vas Julius Margolin, išgyvenęs vandenyno šiaurinėje dalyje ir
rankdarbių, keramikos dalykų, laikraščio turinio ir jo tolimesSovietų Sąjungoje
Sov. Rusijoje lageriuose 7-rius me jų sustiprėjimą Meksikos įlan
audinių — megstinių, pagaliau nio likimo,
tus, apie bolševizmo žiaurumus koje praėjusį dešimtmetį, jm.
Istorikas Robert Conąuest apmadų parodų. Vis tai bus mūsų
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Hot Springs
ir pilietinio karo metu gavo Konfederatų Gibraltaro
Mūsų tauta amžių bėgyje yra skaitytojų, kiti tolimesnieji pa
vardą.
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Miestas ištisus metus yra kurortas su 35,000 nuo
turėjusi daugybę žymių įvykių, o rems mūsų pastangas sveikinidienų
pasidavė.
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mūšio
atminimui,
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dviejų milijonų. Klimatas yra švelnus, viduti
sipelnusių asmenų. Nereikia ir jų nizacijų, kurios metų metais naute
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eigą.
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temperatūra yra 63.3 laipsniai F. Žiemos
pamiršti. Taigi sukakčių minėji- dojasi "Draugo" patarnavimais,
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labai trumpos, Šalčiausias yra sausis su vidutine tem
mai, ypač, jei apgalvotai ruošia- užsisakė stalus. Turime gerų vilsi
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peratūra 43.4 laipsnių F., šilčiausias yra liepos mėn.,
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cijoms daug padeda. Atėjo laikas gražiais paplūdimais bei vandens sporto ir žuvavimo pilietinio karo metu kovojant dėl šio miesto. 2ymi Aukščiausia temperatūra bent kada užrekorduota bu
Tačiau nereikia pamiršti dar padėti ir "Draugui". Tai padary- įrengimais. Taip pat gerai įrengti valstybiniai yarkai, vandens tyrimo stotis, kur parodyta apie 60 mode vo 111 laipsniai F., o žemiausia 12 laipsniai F. Vidu
tiniai sniego | metus iškrenta 4,5 inčo, o vidutinė me
su gerom stovyklavimo aikštėm.
vienos ir tai dažniausiai pasitai- kime.
lių įvairių užtvankų.
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drėgmė yra 55 procentai.
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.pne su derlingom dirvom bei pušų miškais. Pagrindinis
Miestas įsikūręs šuachita kalnų slėny, 600-800
tu. balių.
reikalo paremti lietuviškas msti- gyventojų užsiėmimas yra žemės ūkis, ypač gausūs ssippi upę. Tai didinga upė ne tik savo vandens gau pėdų aukšty nuo jūros paviršiaus, o patys kalnai yra
tucijas, kurios išlaiko parengi- medvilnės, sojos pupelių, kviečių ir kukurūzų laukai sumų, bet ir milžiniška reikšme šiam rajonui. Todėl pakilę 1450 pėdų virš jūros.
Sių parengimų tiblas dvejopas: mams sales. "Draugo" pobūvis Vis plačiau pradeda vystytis gyvulių bei pieno ūkis. nunuostabu, kad ši upė yra dainose apdainuota, tiek
Hot Springs yra garsus savo karštais šaltiniais,
sudaryti galimybes tam tikros vi- kaip tiktai ir ruošiamas lietuvS- Matosi nemaža sodų su slyvomis, pyčiais, obuoliais, daug legendų apie ją sukurta. Tai Mark Twain upė,
suomeninės grupės ar vienos idė- koje salėje — Jaunimo centre, ku- braškėmis. Kai kur ir cukrinių nendrių laukai pasi kurios įtakoje prabėgo jo jaunystė, jos įtakoje vys kurių čia yra 47. Jie yra išsidėstę 20 akrų plote prie
|os žmonėms sueiti į artimesnę ris šiuo metu ypač reikalingas rodo. Plačiai išplitęs austrių bei vėžių ūkis ir tais pro tėsi šio garsaus rašytojo charakteris bei jo talentas. Hot Springs kalno. Dar prieš pasirodant čia baltie
Pasukom | 65 kelią, kuris eina Mississippi upės siems, indi jonai jau žinojo apie tų šaltinių gydomąją
draugystę, arčiau susipažinti, pagalbos. Rodos, kad šūkis "savi duktais Mississippi aprūpina 50 proc. viso krašto.
pasikalbėti, padiskutuoti rūpi- pas savus" neturėtų būti mūsuo- Miško pramonė geram stovy. Kraštas turi apie slėniu. Čia matosi daug juodukų trobelių, kurios da galią. Pradžioje, dėl jų nuosavybės, kelios indijonų
ro labai slegiantį įspūdį savo primityvumu, netvarka giminės kovojo tarp savęs, kol galų gale susitarė ir
mus ir pagaliau sutelkti lėšų sa- se miręs. O tačiau taip ne visada
17.200,000 akrų miškų ir miškų ūkis gana intensyvus. ir nešvarumu. Patys
^ gyventojai
^
^ „ ^ ga
j
6 _ paskelbė neutralia teritorija. Ilgainiui ši vietovė tapo
atrodo „mandagus,
vo tikslams finansuoti.
būna. Atsiranda mūsų tarpe insTokių parengimų nauda daž- titudjų, kuriems jaukūs Jaunimo Šimtai tūkstančių naujų pušies daigų yra pasodina- Į ^ simpatinei, tik kiek prislėgti, be didesnės inicia- šventa visoms indijonų giminėms, čia jie susirinkda
Jnesnioji karta. Galbūt jų charakteriuo- vo taikoje ir šaltiniuose maudė savo sergančius ar su
niausiai nebūna maža. Balių bei centro rūmai ir jų salės pasidaro ma kiekvienais metais. 1926 metais atrasta natūralių; t y v o 8 w
dujų šaltiniai ir dabar jau 395 alyvos ir gazo laukai se dar yra užsilikę vergijos pėdsakų. Jaunimas jau žeistuosius, tikėdami, kad Didžioji Dvasia juos pa
banketų metu sutelkiama veiklai permenkos. Lietuvių sukurtos į- yra eksplotuojami, kuriuose nuolatos veikia 3,500
daug agresyvesnis, tačiau tokios didelės neapykantos, gydys. Vėliau, pasklidus gandui apie jų gydomąją ga
reikalingų lėšų. Antra vertus, to- staigos bei organizacijos veržiasi šulnių.
lią, jie buvo pavadinti Jaunystės šaltiniais.
kaip šiaurinėse valstijose, baltiesiems nerodo.
kio parengimo ruošėjai turi gero- pas svetimus ir nuneša ten sun
Prie 49 kelio, randam vieną i i didesnių Mississi
Įžengus į Arkansas valstiją, pradžioje didesnio
kai padirbėti, o niekas taip žmo- kiai uždirbtus pinigus. Atrodo,
Pirmas baltasis, kuris tuos šaltinius išvydo, ma
ppi miestų, jų sostinę Jackson su apie 150,000 gyven skirtumo nei gamtoje, nei visoje aplinkoje, nesimato
nių nesuartina kaip bendras dar kad lietuvių sukurtos įstaigos ta
tojų. Pradžioje buvo tik prekybos centras, o 1821 — vis mažos kalbelės, gausūs medvilnės laukai, di noma, buvo De Soto apie 1541 metus, gi pirmas balta
bas. Bilietų platinimas, jo sėk- retų kitaip galvoti —- sugrįžti į
m. paskelbtas kaip valstijos sostinė. Nuo tada, mies deli plotai sojos pupelių, kai kur miškai. Tokios pat sis Šiame rajone apsigyveno tiktai apie 1800 metus.
mė parodo organizacijos narį "gimtuosius namus", kurie yra
tas pradėjo stipriai augti. Pilietinio karo metu, mies mažos negrų trobelės, su daugybe vaikų, apsėdusių Jau 1832 metais federalinė valdžia čia įsteigė rezer
ar idėjos rėmėją iš arčiau — ar labai mieli, nors ir nėra tokie
vatą, apimantį apie 3000 akrų plotą. Gi 1880 metais
tas labai nukentėjo. Generolo Sherman artilerijos bu trobelės laiptus.
jis remia savo organizaciją tiktai puošnūs, kaip garsiųjų nelietujau buvo sudarytas miesto planas su gatvėmis, pan
vo sugriautas, tik City Hali paliko nepaliesta.
Vardas Arkansas yra kilęs iŠ indijonų giminės kais, sklypais namams bei bizniui. 1921 m. ši vietovė
žodžiais, ar darbais, ar dar ir pi- viškų viešbučių salės.
b.h>.
Labai gražus miesto sodas, pilnas žydinčių gėlių Akansa. Si teritorija įėjo į Louisianos pirkimą. Pri buvo pavadinta Hot Springs National Park ir įsteigta
bei medžių, kaip azalijos, kamelijos, magnolijos. Taip imta į Uniją 1836 m. Obels žiedas yra valstijos gė Čia viena iš geriausių gydyklų federalinės valdžios
pat gausu jame žydinčios vandens augmenijos.
lė, o pušis yra jos medis.
NORAS TAPTI ROBINZONU nai ėmė ją lankyti.
priežiūroj, kur darbuojasi apie 70 gydytojų specialis
Mieste daug istorinių paminklų, muziejų, bažny
Amerikos jūreiviai vienoje negy
Kiek
toliau,
paviršius
jau
žymiai
keičiasi
Jau
tų
ir daugiau nei 200,000 karštų vonių duodama kiek
Atrodo, kad UaJa laikais tapti venamoje Ramiojo vandenyno sa čių, teatrų. Pats miestas gana gražus ir vertas ge
pranyksta
medvilnės
bei
pupelių
laukai,
o
jų
vieta
vienais metais prieš įvairias kaulų, sąnarių ir virški
Robinsonu ne tarp jau paprasta. loje surado Naujosios Zelandijos
Australietė Tere Rkhrei apie me pilietį Tomą NBą, kuris pabėgės rai apžiūrėti. Galima imti ekskursijos po miestą ir jo užima miškingos kalvos. Kelias jau gana vingiuotas, namojo trakto ligas. Tos vonios taip pat yra puiki
besiraitąs tarp kalnų ir slėnių. Važiuoti jau reikia priemonė poilsiui bei nervų apraminimui Šiltos mine
tus viena gyveno nedidelėje saloje, nuo atsibodusio gyvenimo". Po apylinkes gidui vadovaujant.
Prie
20
kelio
atrandam
kitą
Mississippi
miestą
atsargiai, kad nenuriedėtum į pakalnę. Ir taip, perva ralinės vonios atleidžia raumenų įtempimą, pagerina
stebėjo gamtą. Tačiau % buvo pri dviejų metų jis buvo surastas ir
versta atsisakyti robJnaonavimo. priversta* atsisakyti savo sumany- — Vicksburg su 25,000 gyventojų. Miestas įsikūręs žiavę daugybę kalnų ir slėnių, pasiekiam Hot Springs, kraujo apytaką ir suteikia palengvinimą bei gerą nuo
ase labai įkyrėjo turistai, per dai
prie MisskMnppi upės, labai geroj strateginėj padėty Arkansas.
taiką.
(Bus daugiau)

-fy.*M\
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DRAUGAS, trečiadienis, rugsėjo mėn. 6 d.

CLASSI FI E D GUI D E

BOSTONO 2BSIOS
T A U T O S ŠVENTES
PAMINfiJIMAS

LIETUVIU DIENOS
PROGRAMA

Tautos šventės minėjimas Bos*
tone įvyks rugsėjo 10 d. Pradeda
ma 10:15 vai. Sv. MiSiomis šv.
Petro lietuvių parapijos bažnyčio
je. Tolimesnis minėjimas 3 vai.
popiet So. Bostone lietuvių pilie
čių draugijos salėje. Čia kalbės
mūsų kankinys - kovotojas Simas
Kudirka (ne Vliko pirm. K. Va
liūnas, kaip seniau buvo skelbta,
nes ta dieną jis negali atvykti).
Programoje: vėliavų įnešimas,
himnai, invokacija, LB apylinkės
pirm. žodis ir Simo Kudirkos
kalba
Meninę programą atliks solistė
Birutė Aleksaitė, akompanuojant
prof. Jeronimui Kačinskui. P o
pragramos kavutė.
Organizacijos prašomos daly
vauti su vėliavomis visame mi
nėjime.
-Šį Tautos šventės minėjimą ren
gia LB Bostono apylinkė.

Jau tapo tradicija, kad rugsėjo
mėnesi, kaip lietuvių bendruo
menės mėnesį, LB-nės Bostono
apygarda kiekvienais metais Mai
ronio parke Shrewsburyje, prie
Worcesterio, rengia Lietuvių die
ną su atitinkamomis kalbomis,
menine programa, dailės paroda
ir sporto rungtynėmis. Šiemet to
kiai dienai pasirinkta rugsėjo
'17-oji. Tai bus jau septintoji iš
eilės Lietuvių diena. Kaip visuo
met, ji vyks Maironio parke,
Shrewsburyje, prie Worcesterio.
Jos programoje LB-nės krašto
valdybos pirmojo vicepirmininko
Rimo Cesonio kalba, dail. Ninos
Nenortienės darbų paroda, sol.
Benedikto Povilavičiaus atlieka
mos dainos. Ivaškų vadovaujamo
Bostono lietuvių tautinių šokių
sambūrio atliekami mūsų tauti
niai šokiai ir sporto rungtynės,
kuriose pasirodys So. Bostono Lie
tuvių piliečiu d-jos krepšininkai.
Jie žais prieš Brocktono Wild
Cats krepšininkų komandą. Prog
ramos pradžia 2 vai. 30 min. po
pietų. Per visą dieną veiks lietu
viškų valgiu virtuvė ir įvairių gė
rimų baras, tad nėra reikalo tą
. dieną ruošti pietų namuose.

PARENGIMAI
m.

.Rugsėjo 10 d. Tautos šventės
minėjimas Bostone.
Rugsėjo 17 d. Lietuvių B-nės
Bostono apygardos ruošiama Lie
tuvių diena Maironio parke
Shrewsbury, prie Worcesterio.
Visi iš arti ir toli kviečiami skiro ,. -» j «
«u
_-»: t ti rugsėjo
17-tąją Lietuvių bendSpalio 7 d. Hamiltono mergai-1
* J.
*;
.
-, !.„_,
^
- ' ruomenes rengiamai Aiom
dienai, Jcun
čių choro "Aidas" koncertas So.
prasidės 12 vai. po pietų Maironio
Bostono lietuvių piliečių d-jos sa
parke Shrewsburyje, prie Worceslėje. Rengia Bostono lietuvių tau
terio.
tinių šokių sambūris.
įėjimas j Lietuvių dieną ne*
Spalio 8 d. Baltų d-jos koncer
mokamas. Taip pat nemokamas
tas.
automobilių pastatymas didžia
Spalio 8 d. "Grandinėlės" kon
jame Maironio parko plote.
certas Providence, R. L, veteranų
auditorijoj.
HAMILTONO "AIDAS"
Spalio '15 d. Laisvės Varpo ru
ATVYKSTA I BOSTONĄ
dens koncertas.
Bostono lietuvių tautinių šokių
Spalio 28 d. So. Bostono lietu
sambūris rengia koncertą, kuris
vių piliečių d-jos Surum-burum.
įvyks 1978 m. spalio 7 d 6 vai.
Spalio 28 d. Lituanistinės mo
vakarą Lietuvių piliečių draugi
kyklos tėvų komiteto renginys
jos auditorijoje. Programą išpil
Lietuvių Piliečių d-jos salėj.
dys muz. Jono Govedo vedamas
Spalio 29. Vosyliūnų koncertas
Hamiltono mergaičių choras "Ai
Jordan Hali mažojoj salėj.
das" ir solistas Rimas Strimaitis.
Spalio 28-29 d.d. Bostono uni
Po programos Šokiai, grojant
versitete Baltijos tautų festivalis.
Lapkričio 4-5 d.d. dail. Adomo geram orkestrui.
"Aidas" yra vienintelis lietu
Galdiko kūrinių paroda Tautinės
vių choras, kuris 1974 m. kon
s-gos namuose.
Lapkričio 12 d. Baltų d-jos certavo Anglijoje, Vokietijoje ir
koncertas. Programą atlieka D a  Italijoje, Vatikane turėjo progos
dainuoti popiežiui Pauliui VI ir
na Stankaitytė.
Lapkričio 19 d. Lietuvos ka per Vatikano radiją į Lietuvą.
1977 m. koncertavo Argenti
riuomenės šventės minėjimas.
noje,
Brazilijoje, Kolumbijoje,
Gruodžio 3 d. Lietuvių enciklo
Urugvajuje ir Venecueloje.
pedijų pabaigtuvės.

J I A L

Šeštadienis,
rugprūčio 19 d.
Esame pa si ruošų: šios visokiom
staigmenom. Užsiėmimams nėra
laiko, nes prasideda savaitgalio
programa. Laukiame svetimtau
čių skautų savaitgalio, lietuvių
skautų ir svečių. Salia įprastinių
darbų siunčiame po skiltį ir net
dvi^iirbti virtuvėje, budėti prie
didžiųjų vartų svečių knygos ir i
parodų palapines. Broliams visai
nėra laiko...

MISCELLANEOUS

LTUBSlšKl 6 BUTŲ
RIDGEMONT SQUAKE
APARTMENTDOAl NAMAI

Ullllllllllillllllllllllllllliuilliuillillllllllll

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir Paprastos. Radijai
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas

I botų namai su imto

Help Wanted Female
Sewing machine operator.
4325 W. Mdiscc
TeL — 286-1366

M I G L I K A S TV
"Face brick" tvirtas maras. Pil
nas rūsys su apMdomom grindim 2346 W. 69th S t , tsL 776-1486 miiiiiiiiiiiiiiiii
ir vonia. Visi pflnai {rengti su "ap- iMiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiunuiiuiiuiiiiiiiiiimi
pMsoces" iškastam ir indams plauti IHIIHIIUilIlIlilUHIlIlIlIlIilIlIlIlIlHlllllllll
maliną. Pilnai įrengtas skalbimui
SIUNTINIAI I LIETUVA

PAYROLL Cl£RK

Sydnejaus lietuvių klubo rūmai
išvargę.
Vakare turime "Sutartinės" sto
vyklos bendrą laužą, kuriame
"Jaunystės" d-vės "Lėlyčių" pa
sirodymas visas gardžiai prajuo
kina.
Trečiadienis,
rugpiūčio 23 d.
švenčiame '"Dainų Šalies" die
ną. Mokomės dainuoti Vl-sios
Tautinės Stovyklos dainą, sesė
Garbaliauskienė praveda pašne
kesį apie liaudies dainas, pasku
tinį kartą į pastovyklavietę užsu
ka "Dailės rato" sesės. Vakare
pastovyklėje turime labai įspūdin
gas šv. Mišias, kurių metu trys
sesės duoda prityrusios skautės
įžodį. Pastovyklės viršininkei se
sei Surdėnienei įteikiame stovyk
lai ir stovyklautojoms prisiminti
dovaną — meniškai išdekoruotą
lėkštę.Turime trumpą laužą pri
tyrusių skautų pastovyklėje, kurio
metu skautoramos laimėtojams
užkabinami "medaliai".
Ketvirtadienis,
rugpiūčio 24 d.

Nuo sienos iki sienos kilimai.
Nuotr. V. Bacevičiaus
Galima pasirinkti pilnai "tanproved"
sklypą.
Potvynio kontrolės projektas, plrPer visą naktį ir rytą lyja. šiek
Cook County rajone.
tiek iŠsigiedrina tik po pietų. Pakuojamės ir atsisveikinam su iš Pageidaujant įSasaaTj gauti ĮSJĮsjĮs
vykstančiomis sesėmis, paskutinį
Atdara kiekvieną dieną
kartą susirenkam nuleisti "Dainų
flM 10 v. r. iki 7 v. v.
šalies" pastavyklės gairę. Mūsų
I05th Street & Ma jor A ve.
komendante, sesė Rėdą, įteikia
(2 blokai į vak. u i Central)
sporto šventėje laimėjusioms se
sėms premijas, seka Garbės gairės
Skambint
ir dovanėlių įteikimas tarpskiltinį
422-2565 arba 725-5660
konkursą laimėjusioms "Stygų"
skilties sesėms.
Dar dalyvausime "Sutartinės" Sharp 6 room (3 or 4 bedrtn.) residence. Full finisned basement Only
stovyklos iškilmingame vėliavų 1 block firom St. Turinius. Mid. 50*9.
nuleidime, bendrame lauže, o ry
RK/MAX
toj — Sudiev, stovykla, sudiev:
Iki malonaus pasimatymo kitoje
GaU TOM — 361-1300
sukaktuvinėje stovykloje už de
M ir Homan. Tinka didelei seimai.
šimt metų!
4 sBSJaTsMĮ namas labai geram stovy,
s. fū. Ritonė Rudokienė, {rengtas rūsys. 2 maš. garažas. $40,000.
50 ir Tafanan. 5 kam mūr. Beismenadjutante
tas. 2 mašinų garažas. Platus lotas.
$37,900.
8809 S. Tnlley Ava. Liuksusine 3iiiii!iiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimin:!iiiiii
jų miegamų rezidencija. "CathedraT
lubos. 1% vonios, 2Vi ma5 garažas,
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir loninis {važiavimas. $71,500.
kitus daiktus. Ir Ii toli miesto lei
•8 k RockweIL 2-Jų butų po 5 kamb.
dimai ir pilna apdrauda.
medinis namas. Pilnas rūsys. 2 maS
garažas. 2emi taksai $26,900
Tel. _ WA 5-8063
M k Rodnrefl. 3-jų butų mūr. 6
BBinMiniiiHiniiminiimiiniiumiiuiiiiii kamb.
Ir 2 po 3 kamb. Gerai išlaiky
iNnmimiiinniiHiiminnfiiiiiiimiiiiiiii
tas namas. 3 atskiri gildymai. Naujas
11
Įvairių prek^tį jmrfrln ^'"fii nebraj> 2 mai. garažas. Tik $45,000.
ftel Ii mūsq sandėlio.
40 k Tabnan. 2-jų butų medinis —
OOSMOS PABCELS EXPRESS
5 k 4 kamb. Tik $28,500.
SIUNTINIAI | LIETUVĄ
40 tr Artesian. 2-jų botų medinis
SSSS S. Hslsted St, CbJcago, m. S0608
2501 W. SStb St., CbtaagO, m. 60639 Geros pajamos. Garažas. $26,900.

Penktadienis,
rugpiūčio 25 d.

Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir
kitokie blankai
llinilllllllltUIIUIIIIIIIII

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai. Smetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FIRESTONE T3KES. VTheel
alignment and balancing. Brakes.
Shock absorbers. Mufflers and pdpes.
Tune-Ups. Lubrication. Change of ofl
and Filters.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 West 59fh Streei — Tel. GR 6-7777
Veikia nuo 7:00 v a i ryto iki 8:00 vaL vakaro.
Šeštadieniais nuo 7:00 vai ryto H 4 vai popiet
Šventadieniais uždaryta. — Sav. MIKAS CBSAS

Pirmadienis,
rugpiūčio 21 d.

Su didžiu dėmesiu klausomės
sesės N. Užubalienės paskaitos
apie Septynis meilės veidus. Ji
Didysis paradas pasiseka gerai. taip giliai ir įdomiai kalba.
MlHIIIIIHIMIIIMIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIlimillllllllfHIlnii
Ačių Dievui, nuo baisaus karščio
Popiet dainuojame ir sportuo Š
PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS
didžiojoje aikštėje niekas neapjame. Gaila, kad broliai išeina
alpsta. Smagiausias visos dienos
naktinei iškylai ir mūsų bendras
įvykis — tai didysis laužas, api
pramtytas laužas negalės įvykti.
mantis nuo tautosakos ligi "Lie
- i i l t i d s Pastovyklės vadovės sugalvoja
tuviškųjų Mėlynių" (Blues) pasi
išvykti vakaronėn ilgomis ir išei
ANTRA
LAIDA
rodymus.
ginėmis suknelėmis.
Linkime
- PrsL JSSEM
joms būti pastebėtoms...
Sekmadienis,
Naujasis
Testamentas
yra
pratliko formato, įrištas kietais virierugpiūčio 20 d.
Uais.
Vertimas
padarytas
gražia
lietuvių kalba. Mecenato dėka laida
Antradienis,
parduodama prieinama kaina,
Dalyvaujame įspūdingoje šv.
rugpiūčio 22 d.
Mišių aukoje. Procesijoje nešama
Gaunama •'DRAUGO* knygyne
Visą dieną praleidžiame istori
ir mūsų pastovyklės gražioji se
Kst*a-$5JI
sės Surdėnienės pagaminta reli* niame 01d Turbridge kaimelyje.
lUinols gyventojai praSomi priditi 50 centų mokesčiams Ir persiuntimui.
ginių simbolių vėliava. Sesė Pe Atkreipiame turistų ir ten dir
(Kitur gyvenantieji pridėkite 25 centus).
tersonienė atlieka religinius skai- bančiųjų Žmonių dėmesį savo
Gera proga visiems (stgyti Naująjį Testamentą. Siųskite užsakymus:
mandagiu elgesiu ir lietuvių kal
* 0 piet papročių pasirodyme ba. Daug kas mus užkalbina, tei
DRAUGAS
atliekame programą geriau negu raujasi apie mūsų organizaciją,
4546 Wts» 63rd Street
paČĮos tikėjomės ir susilaukiame fotografuoja.
datsg gražių atsiliepimų iš drau
Grįžtame patenkintos laisvai ir
Ghleago, lllinots 60629
gų ir vadovių. Ačiū mūsų dainų idomiai praleista diena, bet jau 3
vadovei sesei Oarbaliauskienei, čiamės "nusivaikščioje" ir labai
iiiiiiiiiiiiiiiiiiintniiiiiiuin'

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO

i

f

NEDZINSKAS, 4065 Archer A ve.
Chloago, m. 60632, telef. 927-5980
IIUmHllilUHUIHIIIIIlIllllUHHIIIHIHilIlII

VALOM E
KILIMUS IR BALDUS
Platanams ir vaškuojame
visų roiių grindis.
J. BUBNYS - T e L RE 7-5168
IIIIIIUIIIIIIIilIlIlHIIIUIllUUIlIlilUlIlUIlUI
10% _ %o% _ 30% pl*iau assMafJS
a i apdrauda ano agatas ir aatocnobUio pa* m m

FRANK

lllItlUIIItHlllIlIlIltlIllIIIIIIIIIlllIltlIIIlIIU

A. V I L I M A S
M O V I N G
Apdraustas perkraustymas
{•airių atstumų
Tel. 376-1882 arba 376-5996
jimiitiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitt

PARDUOT, NUOMOT AR
APDRAUCT
JOsų nuosavybę, prašome kreiptis J

Budraitis Realfy Go.
4243 W. 63rd Street
Tel. — 767-0600

KAS V E R T I N G A

lllllllllllllllllllllllllllllllisiflllllllllllltllll
PACKAGE E X P R E S S AGESCY

MARIJA

NOREIKIENE

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Labai pageidaujamos geros rOJtoa
prekes. Maistas ti Europos sandėlio.
2*08 W. 69 St., ChJcago, HL 00629.
TEL. — W A 5-2787

Valdis Real Estate
2625 VVest 7lst Street
Tel. 737-7200 ar 737-8534
Namas — Srafooė: 8 batai. 4 vo
nios, centralinla
Saldymas, atomin*
slėptuve, 3 auto garažaa.
2 balko
nai. Patio, Marquette Parko centre.
Gra

tr
tavernos $80,000.
MOT. namas.
OidelS taverna, aalS
apia 200 svečiu. 2 batai po 6 kamb
$85,000.

Insurance —

NATIONAL P0WEB
R0DDIHG C0BP.
1000 9o.WesternA>o.
Mr. Butts - 666-7706
Chicago, Illinois
A.n eqtatl opportanlty employer
llllilIlIlIlIlIUHIlUItlIlUUIl
HELP WANTED — VYBAI

Furnifure Refmisher
Excell. opportunity for furniturs
refinisiher. Upholstery SjpjjjSjsj
helpful — But not reąuired. PossV
tions available in Dovraers Orove A
OrlandPk.
Oail before 3:P. M.

852-6881

HOME MAKEBS FUKIUTURE

mc.

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuimiiiiimiiimni
IŠNUOMOJAMA — FOB RENI

Apprentke Locksmifh

Išnuom. Marąuette Rd. ir Kedzie
apyl. liuksusinis vieno miegamo
butas. Kilimas. Pečius ir šaldytu
vas. 200. dol. mėn.
Skambinti:
656-6599.

NKRĮTHP AT 0NCE.
ĮTTTT^, TTW.

CAU 666-3676
VYBAI

D S M£ S I O

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiniiniiniiiun

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU

•

2-jų ankstų mūro namas Ir 2 au
Vizitinių kortelių naudojimas yra
to garažas. Apie $6000.00 pajamų gražus paprotys. Biznieriai jas pla
Naujas stogas ir gazu Šildymas. Ap čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
sauga nuo potvynio. Alum langai. mą atstovams turėti gražias vizil tinęs korteles.
Galite pirkti už $41,800.00.
Modernus 15 metų mūro namas.
Kreipkitės į "Draugo" adminis
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui traciją visais panašiais reikalais.
patalpos. Daug priedų. Manniette Par Būsite patenkinti mūsų patarnavi
ke. Aukšta kokybe. $50,000.00.
mu.
Gražus platus sklypas ir garažas iiiiimiimimimmiiimmiiiiimiiiiiiiiiiii;
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui

ŠIMAITIS

With payroll and accounts payabls
ezperience, typing flecessary. Pull
time, steady job. $166 wk. to Start,
witn raiše in 90 days.

ZAP0LIS

S20SK Wea« SStU Street
Chlcago, mtnota
Telef. GA 4-8*54

Jei galvojate

MOr. traacalo«. t mlesamL
žiai užlaikytas.
JS4.000.

*
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M O V I N G

H | |

kuri tiek daug rūpinosi, kol šis pa
sirodymas tapo pagaliau "suli
pintas."
Svečiams išvažiavus, atrandame
vieną nedrąsią viešnią pasislėpu
sią "Kanklių" draugovės "Švilpy
nių" palapinėje. Jei tikrai teisybė,
kad gyvatės mėgsta muziką, tai ši
miško viešnia žinojo, kur įlysti.

Ir kitos kraštus

ST. TURIBIUS

smagią sporto dieną tuo
jau po pietų išardo lietus. Laimė,
kad vakaro programa pasiliko ta
pati, nes vyresniesiems stovyklau
tojams buvo pramatyti šokiai.
Brolio Meilaus akordeono mu
zika pradedant nuo valso ir bai
"Mef.: tSft-3737 — 254-3320
giant tautiniais šokiais, išsiūbuoja
Vytautas Valantinas
net pačias nerangiausias ir la
miHninunmmiiHiiiiinniumiiiiniiin!
biausiai pavargusias seses bei bro
uiiiiimiiimHiiiimiuiiiiiiiiHiimiiimiin
lius. Buvo taip smagu, kad vado
M. A. Š I M K U S
vybė pratęsė šokius net vieną va
yOTARV PUBLIC
landą ilgiau negu buvo pramaty
rVCOME TAX
SERVICE
491 So. Maptavo&d, tsL 254-7450
ta.
MŪSŲ

S K A U T Y B E S KELIAS
(Atkelta i i 2 psL)

I B T A I E

1E

MOT « t Y »

BUS-BOY — DiSH WASBEM
AND KTTCHEN HELP
10 AM to 5:30 P M
12 to &30 ?M.
Mušt have own transportation.
CARSON PDUE SCOTT * OO.
EDENS PLAZA, Wumett», m.
TKL.ŽS1-

* DEPARTMENT MAN ACrEB
* SALES GLEBES
(Vari aus Deparunents)
* CHECKINCVMARKrNG
GLEBES
* STOCK BOOM HANDLEBS
PART TIME DAYS
Apsimoks skelbtis cuen. DRAUGE, * SN ACK BAB ATTENDANT
nes jis plsčisusiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai These are permanent year round
positlons. Good startkkg salariss
tos yra visiems prieinamos.
and ezcellent oompany beasyflts
including discount on purckaaes.
Apply in Person

K A I P S U D A R O M I THE TREAa5URY
8500 Goll Road, NUei, m.
T E S T A M E N T A I An Bąnal Opportttatty gmplOTSr M/f
—•- Paivose ^—
DipL teis. Pranas ftulas

NURSES AIDĖS
NURSES AMO HEAD C0OK

Se-v afciUed nuratac homa.
R E A L T Y Testamentai sa lecališkomis j workln«
oondiUoos.
Top
frinsea. Positlons available
formomis bei afidavitais shifts.
Income Tmz
Apply ln person:
[au gaunami

2951 W. 63rdSt.. 436-7878

MARQUFTTE P ARK
4 butų mūrinis. Gazu šildymas. Ga
ražas. $59,900.
19 metų mnrinh. 5H kamb. (3
mieg ). Gsžu-oru šildymas. Arti S t
Louis tr 77 S t Padarykite pasiū
lymą
BUTŲ NUOMAVIMAS
pirkimas — Pardavimas

Vsldymsa
Tas

REALTY
J.
BACEVIČIUS
6456 S. Kedzie Ave. — 778-2233

StoaUaot
pald a a d
aow. Ali

LAKE BL.TJFF HEALTH CENTEB
700 Jemdmon, Lake Bkrff, Ūlksoa.
6 blocka N. of Rt 17«. s Mocks B.
Cia nuosekliai aptariamas testa
of RL 41 (Waufcas*D Bd.)
mentų reikalingumas ir jų galia bei
nurodoma jų forma ir paduodami
pavyzdžiai ne tik pagal JAV-se vei
kiančius įstatymus, bet ir Vokieti
X OK E B
joje, Anglosaksų pasaulyje bei Ne
MAINTENANCB SEBVICEB
priklausomoje Lietuvoje.
5222 No. Eteton, CWoa|o, BL
TeL 72SO00O
-DBAUGEMen and women ter Ught aad heavy
$S.50; be tų formų — $3.00. Plius d uty Janitorlal work ln Chleago aad
suburtian areas. Poli or part ttma
SO centų perstuntfano Išlaidoms.
openlnaa for eventog sblft worfc. Ko
neossaary. A/gm — SI aad
nilnoU gyventojai p r a i o m i pridėti experlence
over. Apply betsrsen 10 A.at-4 P.M.

Tai nauja pagerinta laida

JANITORIAL

dar S proe. mokesčiams.

Platinkite "Draugas1

Perskaitę "nraucą". duokite kitiems pasiskaityt

asasasaassa

•r.

lietuvių Žurnalistų sąjungos Detroito skyriaus narių dalis po metinio susirinkimo Pilėnų stovykloje prie
Dainavos. Iš kaires (pirmoj eil.): A. Grinius, St. Garliauskas — pirm., St. Sližys, Ant. Sukauskas; (ant
roj eil.): Jonas Urbonas, Alfonsas Nakas, Balys Gražulis, J. Gaižu;is ir Pr, Turūta Nuotr. K Sragausko

PO GASTROLIŲ AMERIKOJE
Dabar, kaip mūsų išvyka į Pa
saulio lietuvių sporto žaidynes
Toronte bei svečiavimasis J. A.
V4>ėse jau praeityje ir po kelių
dieną užsitarnauto poilsio pa
žvelgiu į pereitų 6 savaičių laiko
tarpi, vaizduotėje matosi labai
gražus sapnas — miražas. Pana
šiai, kaip po vizito Disneyland
kas nors tavęs paklausia, kas la
biausiai patiko, atsakyti yra labai
sunku, nes visur gražu. Todėl,
šios Australijos lietuvių sportinin
kų išvykos po Š. Ameriką įspū
džius bandysiu pateikti eilės tvar
ka.
Tik išlipus iš lėktuvo Los An
geles aerodrome pajutome, kad
mes esame labai laukiami svečiai.
Vaišingai priėmė, aprodė įdomes
nes vietoves, rungtyniavome, links
minomės, meldėmės kartu ir su
teikė mums tokį jausmą, kad mes
esame vienos lietuvių tautos šei
mos vaikai. Tas džiugino mus vi
sus, bet man buvo nepaprastai
malonu girdėti mūsų prieauglio
šiltus atsiliepimus apie mūsų už
jūrio brolius.

ū linksminomės parapijos salėj
Meldėmės lietuviškoje bažnyčioje,
padraugavome su vietos lietuviais
atiteko ir mūsų sąskaiton. Tad at ir vėl laikas atsisveikinti.
siektais sportiniais rezultatais esa
Detroitas pasižymi kaip auto
me labai patenkinti.
mobilių fabrikų miestas, bet savo
Po žaidynių, šiek tiek atsipa atmintyje aš matau ten labai gra
laidavome, patraukėme į Bosto žiai įsikūrusius lietuvius, kurie
ną, kur, nors ir labai trumpai, bet mums parodė labai daug nuošir
aktyviai bei nuotaikingai pralei daus vaišingumo. Sportavome, at
dome nepilnas dvi dienas. Apžiū sipalaidavę nuo visų kelionės rū
rėjome miestą, rungtyniavome, pesčių maudėmės "Dainavos" va
linksminomės ir džiaugėmės lie sarvietėje, vėl sportavome, vėl šo
tuvišku vaišingumu.
kome ir trumpai pamiegojus vėl
Su nuotykiais pasiekėme Niu į kelionę autobusu.
jorką, nes autobuso šoferiai pakly
Išvažiavime į Chicagą, lietuviš
do ir lietuvių Židinį pasiekėme,
suvėlavę 3 valandas. Nepaprastai ką didmiestį. Pamėgdžiojant čia
įdomus bei įvairus šis didžiausias gyvenančių draugų išsireiškimą,
miestas pasaulyje. Rungtyniavo norisi pasakyti: "Chicaga — pir
me, džiaugėmės šiltoje lietuvių ma vieta".
globoje. Dvi dienos, praleistos Kelionė atgal buvo žymiai liūd
Niujorke, prabėgo pergreit
nesnė. Gyvenome neišdildomais

Brazilijoje, jie atras sau tinka rie izoliuoja vienas rūšis nuo ki
mesnes gyvenimo sąlygas.
tos, gali būti dar ir kitokių. Pa
vyzdžiui, dvi giminingos drugelių
Mat, vandenynas gali būti užt rūšys, galinčios kryžmintis ir
vara net jūros paukščiams plisti, duoti normalių palikonių, natū
nes vieni paukščiai prisitaikę gy raliomis sąlygomis nesikryžmina.
venti tik šiltų jūrų pakraščiuose, Taip atsitinka todėl, kad jos išsi
o kiti — tik šaltų. Didžioji žuvėd neria iš savo kokonų skirtingu
rai —plačiai paplitusi, ji veisia metų laiku ir dėl to lytiškai su
si Atlanto vandenyno Amerikos brendę skirtingų rūšių egzemplio
pakraščiu nuo Virginijos iki Ar riai niekuomet nesusiduria. Tie
gentinos, šiaurės pusritulyje žu sa, laboratorijos aplinkoje gali
vėdrai plisti padeda Golfo srovė, ma šiek tiek paspartinti nėrimosi
o pietiniam — šilta Brazilijos terminus ir tokiu būdu gauti hib
srovė. Tuo tarpu Ramiojo vande ridinių palikuonių.
nyno pakraSčiais joms plistis
trukdo Kalifornijos ir Perusnos
šaltosios srovės, ir žuvėdrų area
las nusitęsia nuo šiaurės į pietus
SENOMNfiS RAŠYMO
gan siauru ruožu —nuo Kalifor
PRIEMONES
nijos pietų iki Ekvadoro. 2inoma,
kartais tą paplitimą gali varžyti
net tokios klimatinės sąlygos, Senovėje žmonės rašė paukščių
plunksnomis. Kad jos būtų tinka
kaip rūkai. Mokslininkų nustaty mos naudojimui, jas specialistai
ta, kad poliarinės žuvėdros jau apdorodavo. Pirmiausia, neilgam
niklių svoris didėja tik saulėto jas panerdavo į 60 lapsn. C įkaitin
mis dienomis, o miglotomis, kuo tą smelj arba pelenus, kad leng
met jų globėjai negali maisto viau butų nuskutama pievelė ir
pašalinami riebalai.
medžioti, jaunikliai liesėja. Ta ;
gal būti, Beringo jūros pakraš
Įvairioms rašto rūšims buvo re
komenduojami
įvairūs plunksnos
čiuose poliarinės žuvėdros nesu
drožimo
ir
skaitymo
būdai. Plunks
ka lizdų todėl, kad čia dažnai
ną
rašalu
užpildavo
iki viršaus,
būna rūkai.
kad jo užtektų visam puslapiui.
į Tai buvo savotiškas dar netobulas
Greta tokių užtvarų, kaip jū-1 "amžinosios plunksnos" prototiros, kalnai klimatas, stoka būti- pas. Viduramžiais rašalą dažniauno maisto, augalų ar gyvūnų, su šiai darydavo iš suodžių. Jo gamykuriais minima rūšis susijusi, eg- *» buvo gan sudėtinga
rašalas ilgai džiūdavo.
zistuoja dar ir grynai psichologi Jį Senovinis
džiovindavo smėliu, kurį varto
niai barjerai, kurie izoliuoja vie jo vietoj sugeriamo popieriaus.
nas rūšis nuo kitų. Žinom, kad Valstybinės XVI-X?VTI amžiuje įs
kai kurie paukščiai, puikūs skra taigos, kur buvo plačiai susirašinė
jūnai, kurie "neturi kantrybės" jamą, smėlį pirkdavo vežimais.
perskristi siauros vandens juostos. Rašyti žąsies plunksnomis ir seno
viniu rašalu buvo žymiai sunkiau,
Pietinėj ir Centrinėje Amerikoje negu dabartiniu. Žąsies plnksna
plačiai paplitę paukščiai — tu- ^ a b u v o „ į ^ tik~ant gerai
kanai, devynbalsės ir kt — visiš- klijuje išmirkyto popieriaus.
kai nesiveisia Vakarų Indijos sa- j Kam reikalinga žinoti apie ža
lose, o kitos rūšys aptinkamos tik sies plunksnas, senovinį rašalą,
vienoje kitoje saloje.
popierių ir panašius daiktus? Isto
rinius faktus žmonės sužino iš šalBe psichologinių veiksnių, ku- [ tinių ir dokumentų.
jm.

5
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LAISVE

TAIP

PAT

Ar mes atliekame laisves pereigą lavo tautai?
i
Bent vienu tžvilgiu mes filme ją nesunkiai atlikti, būtent
Ę pridedami S5.00 'stojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei- į.
| kes, išskyrus ui pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos.
Klubas siunčia savo nariams Informacijas apie naujai i*=1 leidžiamas knygas.
§
Ui $5.00 ar daugiau palui dumi lietuviškų knygų per metus,
EI ugdydami lietuvišką knyga,
=: mes galime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAISE VĄ LIETUVIŠKA KNYGA Ui tai mes gausime pasirinkti vis sus Klubo leidinius trečdaliu pigiau.

S

Rašykite prie pirmos progos:
L£ETUVI&XD6 KNYGOS KLUBUI
4MS West 8Srd Street
•tlIMIHIMIIMUII

!

ItlIlIHItiiM'.
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E U D EI K I S
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
4330-34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans
6845 SOUTH WESTERN AVE.
o

maloniais prisiminimais ir tiki
mės, kad bendradarbiavimo ryšiai
stiprės dar glaudžiau ateityje. Da
bar laukiame vėl jūsų atsilanky
mo kengūrų žemėje ir dėsime vi
sas pastangas atsilyginti jums už
parodytą nuoširdumą, vaišingu
mą. Tad iki pasimatymo, mieli
broliai, Amerikos lietuviai Aust
ralijos lietuviai sportininkai lau
Clevelande vėl pajutome kaip kia jūsų atsilankymo.
Torontas
Los Angeles sportininkės šypsosi karta su viešniomis iš Australijos
Toronte, nes ir čia lietuviai gyve
Robertas Sidabras,
na arti vienas kito. Vaišino mus
Mūsų išvykos pagrindinis tiks Liteuvių namuose, sportavome
Adelaidė — Australija
las buvo žaidynės Toronte. Čia
praleidome 9 dienas, pilnas viso
kiausių įspūdžių. Patyrėme daug
sportinių išgyvenimų. Džiaugė
reiškiame gilią užuojautą sūnui EDMUNDUI ii
mės pergalių momentais, kartėlį
nurydavome pralaimėjimo atve
jo skautiškai šeimai — sesėms DANUTEI, JŪ
J. MIŠKINIS
jais. Mus džiugino labai aukštas
RATEI, DALIAI, VILAI ii GAILEI; broliams AL
Š. Amerikos lietuvių sportininkų
Sarvaime aišku, kad paplitimas tis yra naminis žvirblys ir lapVYDUI ii SAULIUI.
žaidimo lygis, nusivylėme žaidy gamtoje suvaržytas tiems auga landinė pelėda: ekologiškai susie
nių atidarymo paradu. Iš tikrųjų, lams, kurie šaknimis susieti su ti su žmogumi, jie labai plačiai
Chicagos Akademinio Skautų Sąjūdžio
tokių krepšininkų, kaip S. Puido žeme, arba smulkiems gyvūnams pasklidę pasaulyje.
žinduoliams,
kurie
nesugeba
tiek
kas, R. Valavičius bei G. Šimkus
Broliai ir Seses
Kai kurios tokio apbrėžimo
iš Čikagos, S. ir L Rautinšai iš keliauti. O kaip gi paukščiams? paukščių paplitimo priežastys yJuk daugelis paukščių laisvai per
Toronto, M. Baškauskas iš Bos skrenda vandenynus, ir atrodytų, ra aiškios: nepaisant nuostabių
tono, o taip pat septyniolikmetis jog nuo tų laikų, kai maždaug skraidymo sugebėjimų, jūrų paukš
Rikardas Šimkus iš Niujorko, mes prieš 150 milijonų metų jie įgavo ščiams nenugalima kliūtis gali
Australijoje matome labai retai. sparnus, — gali skirsti, kur tik būti žemynai, o sausumos paukš
Tuoj pat ir pagalvoji, o kad tokią patinka. Tačiau daugmė paukš čiams — vandenynai. Pavyzdžiui,
Mylimai imtinai
lietuvių krepšininkų rinktinę vėl čių gyvena lyg nematomuose nar Andų kalnai, geologų patyrimais
matuojant,
iškilę
ne
taip
jau
se
vuose, ir netgi kai kurių paukščių
pamatytume Australijoje.
rūšims tolimųjų skridimų marš niai, atskirto Kolumbijos paukš
čius nuo Ekvadoro. Šiais laikais
Aukšto
lygio
sportininkų rutai apriboti gana siaurais kori šie paukščiai veisiasi skirtingose
Skautininku Ramoves seniūną ir buv. Baltijos
buvo lauko teniso, stalo teniso, doriais. Pavyzdžiui, kad ir rojaus šitų kalnų pusėse, izoliuoti ir ne
Tunto tuntininką v.s. LEOPOLDE ir PAULYTĘ
lengvosios atletikos, tinklinio ir paukščiai —jie ryšį turi tik su priklausomi vieni nuo kitų. Ilgai
HEININGUS nuoširdžiai užpučiame ir kartu liū
kitose sporto šakose, bet kas liečia Maknezijos salomis, kalibriai — niui tai gali sudaryti galimybes
dime.
žaidynių reklamą, tai jos kaip ir su Naujuoju pasauliu. O vienas atsirasti naujom rūšim ir porū
labiausiai
žinomas
paplitusių
nebuvo iš viso Toronto lietuvių
šiam. Per ilgą čia atsiranda nau
Skautininku Ramove ir Gabijos
ir kanadiečių spaudoje. Jei mes paukščių yra Šiaurės Amerikos jos jų rūšys ir veislės.
ką nors panašaus suorganizuotu- pelkinė lingė; ji labai neišrenki
bei Baltijos Tūriai Detroite
mėm Australijoje, tas viskas gar maistui ir lengvai prisitaiko prie
Tačiau yra dar ir subtilesnių
siai skambėtų lietuviškoje bei įvairių gyvenimui sąlygų, tačiau ekologinių arealų apbrėžimo prie
australiškoje spaudoje, būtų pla ir jinai sutinkama tik tam tikra žasčių. Rudasis Karaibų pelika
čiai paminėta televizijoje ir per me kraštovaizdyje - drėgnuose nas — jūrų paukštis, nerizikuo
miškuose. Pietų Amerikoje yra a- jantis, nutolti nuo krantų. Peli
radio.
pie 300 rūšių kolibrių, o Afrikos kano medžiojimo būdas (skaidy
tropikų miškuose, kurie taip pa damas virš vandens išžvalgo, kur
Bendrai paėmus, žaidynių orga
našūs į Pietų Amerikos miškus, žuvis tada puola ją) nulemia jo
nizatoriai užsitarnavo daug pagy
kolibrio niekur nepamatysi ir ne gyvenimo vietą — švaraus ir
rimų, kas liečia svečių apgyven
= iicu. i s i e i u o įu-eiuvos ivaiaiucų Bažnyčios m o n i K o m s :
rasi, nors šie paukščiai puikiau
dinimą, varžybų pravedimą, aukš siai skraido. Kikilių, sutinkama skaidraus vandens plotus.Drumstos klasės teisėjavimą ir pu'kiu net tolimose vandenynų salose, ti vandenys, kuriuos į Atlantą iš | leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu I
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Laidotuvių Direktoriai

Baltimorėje mus sutiko su vė
žių sriuba ir kaip visur, pajutome
lietuvišką vaišingumą. Rungty
nės, šokiai, truputis miego ir vėl
kelionė.
Vašingtonas aprodė mums sos
tinės grožybes, vaišino, sportavo
me ir, kiek suspėjome, apžiūrėjo
me muziejus.

PAUKŠČIŲ PAPLITIMAS PASAULY

DRAUGAS, trečiadienis, rugsėjo mėn. 6 d

jį

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel.
Tel.

737-8600
737-8601

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 West 71 St., Chicago
1410 So. SOth Av., Cicero
Tel.

476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

Tel. YArds 7-3401

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArd* 7-1911

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

Tel. OLympic 2-1003
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Conn., buvo kelioms dienoms
atvykę į Chicagą, kur aplankė
l A. VALSTYBĖSE
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Vieną gražią dieną Ona ir Jo-1 atostogos.
SUSTOCKĖ
TRAUKINIAI
Umbrasu ūkyje, kuris yra ant
Tomas Danta,
nas žiūrėjo televiziją. Jie pama
Trys gaujos nariai Chicagoje
Susidūrė miesto susisiekimo
Lemont Road ir 103-čios g-vėSį nuteisti kalėti už tai, kad jie
tė skelbimą, kad viena didelė
Vinco Krėvės lit. m-los 7 sk.
kampo (1 mylia į pietus nuo daug
žaislų krautuvė vykdo išpardavi
kartų
peršovė 17 m. traukiniai Dan Ryan linijoje
mokinys. "Malūnas".
Stevenson Expressway). Pra moksleivį G. Johnsoną, kuris prie Wabash ir Harrison gatvių,
mą. Ta krautuvė buvo mėnuly
LBBTUVTC TAUTOSAKA
džia 12 vai.
(pr.) dabar yra nepagydomai para- Chicagoje. Trys vagonai nuvir
je. Jonas ir Ona paprašė ma
to nuo bėgių, 8 žmonės sužeisti.
mos pinigų ir nubėgo į aerodro Kai vaikas puola (virsta), an
X 10 (Benų kelionė į Acapul- ližuotas. Peršovė jį 1975 m. už Nelaimė įvyko penktadienio va
mą, ten nupirko bilietus ir atsi gelas priegalvį (pagalvę) pa
tai.
kad
jis
apkaltino
gaujos
oo tDrtai 299 doL (lėktuvas ir
kare 6:25 v a i vak.
sėdo į didelę raketą. Po kelių kiša, kai senis puola, velnias
viešbutis) — 1978 m. gruodžio narius už pavogimą jo sesers
minučių jie nusileido mėnulyje akmenį pabruka.
pinigų.
Gaujos
narys
Th.
PaRASTAS
LAVONAS
8 d. Dėl informacijų skambint:
ir apsirengė specialiais drabu
Kai senas griūva, velnias akė
| American Travei Service Bu- rish, 25 m., nuteistas kalėti 25 Šiaurinėj Chicagoj policija ra
žiais.
Tada nušoko iki krautu čias pakiša.
m.
už
kėsinimąsi
nužudyti,
du
do
vieną
lavoną,
kuriame
jokių
raau tel. 238-9787 arba rašyti i
vės. Ten nusipirko naujausią
adr. 9727 S. Western Ave., Chi- \ kiti nubausti 4 ir 5 m. kalė prievartos žymių nebuvo, bet jo
— Jaunystė — ponystė.
muzikos plokštelę, kurią galima
jimo.
galva
buvo
nukirsta.
Butas,
ku
cago. m. 60643.
(sk.).
Jaunystė — kvailystė.
groti ištisus metus be sustoji
AUTOBUSAI • O H A R E
riame rastas, priklauso Danie
Paukštį griežlę
viešintiškiai
mo. Ona nusipirko mažą robotą,
X Taupymo bendrovei reika
Pakeliama kaina važiuojan liui Dauben, 30 m., kuris poli
pamėgdžioja:
"Griežk,
kuris atlieka mokykloj duotas taip
linga tarnautoja dirbti pilną lai tiems iš O'Hare aerodromo į cijos ieškomas. Lavoną surado,
griežk dantim...".
pamokas.
ką ir mokanti rašyti mašinėle. Chicagą ar iš miesto į aerodro : kai gyventojai ėmė skųstis sun
Kreiptis į Mutual Federal Sa mą Buvo 3,50 dol., o dabar kiu kvapu, einančiu ift Daubeno
Josvainikiai sako: "Skėak,
Vaikams grįžtant namo, su
vin** te|. 847-7747.
(sk.). 4.50.
buto.
Ptefė Julytė Ivanauskaitė Ii Cicero gedo raketa. Pilotas visiems piešk, skėak, piešk!"
Linksmos atostogos.
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