THE LI3RARY OF C >!i :
REFEP.ENCE DEPA.-.l .. ETi .
SERIALS D I V I G I J N
«ftaUlNGT:SI. D.C. 20025

GRAT1S

•

LAISVOJO PASAU1IO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST C r * SIBZET

•

CfflCAjOO, R U N O S (

TT M E UTHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
VoL LXXm

Kama 20 c

Nr. 184

TREČIADIENIS—WEDNESBA.Y, RUGPIOTIS—AUGUST 8. 1979

mm m. « (53)

Amerikai vis sunkiau
palaikyti Izraelį

T0K| MES Jį
PAŽINOJOME

Didėja parama palestiniečių teisėms

Haifa. — Egipto — Izraelio de- j Viduriniųjų Ryty konfliktas nerybos dėl palestiniečių autonomi-1 sibaigs, kol nebus išspręstos pa
jos pateko į sunkumus. Rugpiū- festiniečių teisės. Didžiausią smūlių skatinimas".
(Tęsinys)
čio 23 d. Jungtinių Tautu Sau-1 gį Izraelio politikai sudavė BritaViktoras dabar visur kur tik gy
Nepavykęs mėginimas atgauti
gumo taryboje vėl bus svarstoma | nijos užsienio reikalų ministras
laisvę ir nauja papildoma baus va mintis, kur bunda nauji lietu
palestiniečius liečianti rezoliuci- į lordas Carrington, kuris savo
mė nesužlugdo jaunuolio. Jis at vybės daigai, o įžvalgumas, vy
ja. Ją siūlo Nigerija, tačiau už jos laiške Britanijos zionistų federa
kakliai šviečiasi ir grūdina savo riškumas, vis stiprėjantis intelek
stovi nuosaikiosios arabų valsty cijai parašė, kad "Jos Karališko
valią. Jautriai išgyvena tautos tas atveria daugelio širdis, pa
bės: Kuwaitas, Saudi Arabija. Čia sios Didenybės vyriausybė palai
kančią. Jis mena Lukiškių kalė skatina darbuotis tautos gerovei.
Amerika vėl pastatoma į sunkią ko JT rezoliuciją 242, kuri reika
Deja, pačios ankstyvosios poli
jimo, kamerą, kur įmestas laukė
padėtį: ar remti naftos gaminto lauja ištraukti Izraelio okupaci
etapo. Prasivėrė kameros durys. tinės šalnos paliečia ir Viktorą.
jus ar toliau palaikyti Izraelį.
nes jėgas iš visų arabų teritori
įvedė Lietuv.os partizaną. Šis pri Nors ir neturėdami jokių teisi
Radikaliosios
arabų
grupės
įta
jy,
įskaitant Rytinę Jeruzalę".
ėjo prie grotuoto lango, pažvelgė nių įrodymų, saugumiečiai jį PabaMjo karinės apygardos kariuomenė baigė liepos 26 d. karinius manevrus "Nemunas". Tai buvo mokomosios
Trys svarbiausi Amerikos sąjun
į mėlyną dangų ir užtraukė ilge suima ir "prikergia" prie vilniš pratybos, kuriose susikirto "pietiečiai" su "šiauriečiais". Dalyvavo visos kariuomenės jėgos: šarvuočiai, pėstinin- Į ria, kad Saudi Arabija bando iš
kai
ir
aviacija.
Manevrus
stebėjo
ir
daug
užsienio
delegacijų.
Tass
agentūra
praneša,
kad
manevrai
buvo
"vy
gininkai
Europoje užėmė Izrae
traukti
Palestinos
Laisvinimo
Or
kių inteligentų bylos. Lietuvos riškumo egzaminas'', priminęs, kad tose vietose, kur vyko pratybos, prieš trisdešimt penkerius metus vyko nuož
singą laisvės dainą...
ganizaciją iš Egipto priešininkų lio atžvilgiu arabams palankes
Rusija. Kalėjimai. Persiuntimo TSR Aukščiausias teismas, vado- mus mūšiai su Mderiniais okupantais. Net 30 parų tarybiniai kariai grūmėsi už Alytų, rašo "Tiesa".
nę politiką, negu Amerika, tačiau,
grupės.
punktai. Ir čia varomu miriop vadovaudamasis vien operatyvinaftos valstybiy spaudžiama, ir
Egipto
premjeras
Mustafa
Khažmonių sąmyšyje aidi lietuviška j ninku nurodymais ir teturėda
lil pasakė Haifos derybose, kad Amerika ieško kontaktų su Pa
daina. Senas vengru generolas mas kaip "daiktinį įrodymą"
Egiptas
sieks tokios Jungtinių lestinos organizacijos vadais Ara
•klausosi nesuprantamos dainos ranka persirašytą svetur išleistą
Tautų
rezoliucijos,
kuri pasisa fatas pareiškė Austrijos susitiki
ir taria pasididžiavimo žodžius: J. Aisčio eilėraščių rinkinį, Vik
kys už palestiniečiv apsisprendi me, kad jis Izraeliui jau padarė
^Niekad nežus tauta, einanti ver- torą nuteisia 8 metus kalėti. Teis
tiek nuolaidu, kad jo tėvas kars
mo teises.
me Viktoras Petkus laikosi drą
gijon su laisvės daina".
— Afganistano
kariuomenės
te
apsiverstų, jas pamatęs. Lau
Jau nuo pirmaUlenio Izraelio
Ir Viktoras tiki, kad bus įveik siai, jokios malonės neprašo, tik
sukilime, liudininky pasakojimu, ambasadorius VVashingtone Eph- kiama, kad palestiniečiai oficia
tos visos kančios, ir tautai nušvis įspėja teismą nepamiršti svar
sunaikintas visas sukilęs pulkas. raim Evron siekia pasimatymo su liai pripažins Izraeliui teisę egzisbiausio teisingumo.
laisvės rytas.
Jau pradėta apie 200 bylų
Žuvo apie 400 kareivių, kiti iš prezidentu Carteriu. Jis bus priim tuot, ką minėta J T rezoliuciją
Tirono mirtis atneša kai ku
Keliaudamas vėl Gulago ke
Washingtonas. — Teisingumo | tiesų jis dirbo Čekoslovakijos siųsti "perauklėti". Sukilėliu tan tas Baltuose Rūmuose šiandien ir pabrėžia.
riu permainų ir kaliniu gyveni liais, jis nesiskiria su knyga, bend
departamento sudaryta speciali koncentracijos stovykloje, kur bu kus raketomis susprogdino rusai Izraelis siekia Amerikos pažado,
me. Visi nuteistieji nepilnamečiai rauja su daugeliu tautiečiu bei
įalūnsparniy lakūnai. Buvo pagau kad Amerika vetuos tokią Saugu
grįžta namo. T a r p jy ir Viktoras. kitataučių kalinių. Dėl savo at įstaiga nacių karo nusikaltėliams vo nužudyta daug žmonių.
lietuviai palaike
tas
dviejy lakūny pasikalbėjimas mo tarybos rezoliuciją, kuri bū
Rockleris, kuris buvo prokuro
Jis vėl išvysta gimtąją 2emaitiją, kaklumo, sugebėjimo kantriai pa gaudyti jau turi apie 200 bylų ir
rūsy kalba su Kabulo aerodromu. tų nepalanki Izraeliui.
JAV vyrų komandą
Raseinius. Ten
įgyja brandos kelti visas nuoskaudas, daugeliui iš jų 12 jau pasiekė pilietybės at ru Nuerembergo karo nusikaltė
— Vietoj nušauto palestinieVVashingtono sluoksnių žinio
•atestatą, išlaiko stojamuosius eg likimo draugų jis tampa pavyz- ėmimo ir deportavimo proceso lių teisme, nurodė laikraščiui,
Maskva. — Amerrkiečiy krep
pradžia, rašo Christian Science kad jo įstaiga negaudys buvusių čiy As Saiką grupės vado Moh- mis, Amerikos žydų nuramini
zaminus į universitetą. Tačiau išjdBu. Taišotas, Mordavrjos užkaMonitor rugpiučio 6 d. Korespon nacių partijos narių, Įstaiga do sen , grupei vadovauti paskir mas pavestas viceprezidentui Wal šinio komanda sugrižo iš Soviete
universiteto jis išvaromas. Poli-1 boriai, pagaliau dar ir Vladimiro
dentė Christina Kenrick kalbė misi tik tokiais asmenimis, kurie tas buvęs Sirijos aviacijos genero teriui Mondale- Jis telefonu aiš Sąjungos Sartakiados nusivylusi,
tiškai nepatikimiems mokslas ne- kalėjimas niekas jo neparblošjosi su šios įstaigos vedėju Walter savanoriškai dalyvavo didesnio las Azzam. Palestinos Laisvini kina žydy vadams, kad JAV vy nes užėmė tik penktą vietą ir ne
reikalingas. Po to vėl darbas, vėl į kia, visur jis suranda naujų draugavo jokių medaliy. Vyrų krep
atkakli savišvieta ir domėjimasis! gų,' dalinasi su kitais savo žinio- J. Rockler, Vvashingtono advoka masto žudymuose ir panašiuose mo organizacija turi aštuonias riausybės politika Izraelio atžvil šinio rungtynės, kaip rašyta, vyko
giu nėra pasikeitusi, ji nesikeičia
Lietuvos problemomis.
i mis & godžiai renka kiekvieną tų firmos Amold and Porter na veiksmuose. Jei paaiškės, kad yra ginkluotas grupesVilniuje. Cia žiūrovai labai ame
riu. Jis paaiškino, kad specialių rimtu įrodymų, bus pradedamos
— Britanijos vyriausybė pripa ir PLO atžvilgiu, nors palestinie
"Heroiškas
partizaninės ko-'naują faktą. j j s darosi savotišku
tyrimų įstaiga nesieks buvusio bylos. Jo manymu, visas darbas žino naują Nikaragvos vyriau čių reikalavimai yra laimėję Va rikiečius palaikė, kai jie žaidė
vos etapas jau baigėsi" — konsta- Gulago lietuviškojo gyvenimo
prieš soviety respubliky koman
karų Europoje daug paramos.
tuoja Viktoras. — "Prasideda : enciklopedistu ir lietuviškosios ' karo nusikaltėliams kriminalinių i užtruks keleris metus. Visos by- sybę.
das, išskyrus, kai amerikiečiai žai
bylų, o tik ves prie pilietybės at- Į los laikysis Amerikos legalinio — William Miller, naujas iž
Daug nerimo Izraelyje sukėlė
naujas kovos etapas — tautos būties skleidėju,
dė
prieš lietuvius. Chicago Sun
ėmimo ir deportavimo. Tas bus proceso. Tie žmonės galės pasi do sekretorius, pradėjo pareigas. •palestiniečiy vado Arafato susiti
kultūros, jos dvasinių vertybių j
Times
korespondentas Bob Pil
pagrįsta kaltinimu, kad paliestas naudoti teismais ir apeliacijos tei Priesaiką davė ir naujas federali- kimai Austrijoje su austrų kanc
(Bus daugiau)
išsaugojimas, jos kūrybinių gaie, pasikalbėjęs su JAV vyry ko
. asmuo atvyko į JAV, pasiremda šėmis.
niy atsargų tarybos pirmininkas leriu Bruno Kreiskiu ir buvusiu mandos treneriu, pridėjo, kad lie
mas melagingais pareiškimais.
Šiuo metu gerokai pastūmėtos Paul V.olcker.
V. Vokietijos kancleriu Willy
tuviai yra tarp nenorinčių būti
Pavyzdžiu gali būti vyras, kuris į priekį yra dvi bylos. Viena lie
Brandui.
Jie
visi
trys
yra
social
— Ugandos prezidentas BinaiSoviety Sąjungoj. Amerikiečiai
savo imigracijos dokumentuose čia pietinėje Kalifornijoje gyve
demokratai. PLO stebėtojai daly
sa
paskelbė,
kad
turimom
žiniom,
atsivežę nemažai patarimų olim
nurodė buvęs karo metu ūkinin nantį Andrija Artukovič, kurio
vaus spalio mėn šaukiamam so
buvęs
Ugandos
diktatorius
Idi
piniam
komitetui.
ku rytinėje Lenkijoje, tačiau iš byla užsitęsė jau daugiau kaip 20
cialdemokratų
internacionalo
su
Amin, padedamas Libijos, sudari
metų. Nacių laikais jis buvo
Daug kas boikotavo
nėjo Sudane kariuomenę Ugan važiavime Lisabonoje
Kroatijos vidaus reikalų minist
Neseniai
PLO
užsienio
reika
dai pulti ir atsiimti savo valdžią.
Odesoje pagrobė
Irano rinkimus
ras, jam priskiriami įsakymai de
lų tvarkytoją Farouk Kaddoumi
— Baltieji Rūmai paskelbė,
Mauretanija pasirašė taikos sutartį
portuoti
į
mirties
stovyklas
tūks
Teheranas. — Irano konstitu
priėmė Prancūzijos užsienio reidiplomato krepšį
tančius žmonių, jis kaltinamas kad prezidentas Carteris paten kaly ministras Pocet Vak. Vokie cinės asamblėjos rinkimy rezul
Dakhla. — Sekmadienį Maure kainuoja, tačiau jo vyriausybė
Maskva. — Amerikos ambasa ir pate dalyvavęs masinėse žudy kintas nauju planu Zimbabvėstijos užsienio reikaly ministras tatai dar nepaskelbti, tačiau jau
tanija pasirašė su Polisario fron tvirtina, kad Vakarų Sachara yra
da įteikė soviety vyriausybei pro nėse. Šį rudenį bus pradėta pilie Rodezijos taikai a tstatyti. Dar ne
Benscheris neseniai pareiškė, kad žinoma, kad daugiausia vietų lai
to atstovais taikos sutartį ir atsisa istorinė marokiečių nuosavybė,
testą dėl vieno diplomato žmonos tybės atėmimo byla ir prieš Va- žinia, ar Britanijos planą priims
mėjo ajatolos Khomemi įsteigta
kė savo valdytos Vakarų Sacha kuri tik dabar grįžo į savininkų
užpuolimo. Sovietai atsakė ieš lerian Trifa, kuris šiuo metu ne Rodezijos sukilėlių vadai.
Islamo
respublikos partija. Tehera
ros dalies, dėl kurios vyko kovos rankas. Polisario jėgos, apie 6,000
Atšaukė kongreso
— Švedija ištrėmė du Lenkijos
ką plėšiko, tačiau ambasada įsi toli Detroito yra rumuny orto
ne prie universiteto įvyko muštyper ketverius metus. Kada Ispani vyrų, gerai ginkluotos, turi grei
tikinusi, kad incidentą sukėlė ne doksų bažnyčios vyskupas. Karo diplomatus, pirmąjį ambasados
niy dėl rinkimų būstinės nede
ja 1975 m. lapkričio mėn. nutarė tas susisiekimo priemones ir dy
delegatų vizitą
"plėšikai", bet soviety KGB sau metu jis vadovavęs Rumunijos sekretoriy Krawczyk ir prekybos
mokratiško elgesio. Pareigūnai įra
pasitraukti iš Vakarų Sacharos, kumoje veda partizaninį karą,
Hanojus. — Šiandien Vietna
gumas.
Geležinei gvardijai. Jau 1975 m. atašė Strzelichowski už pramo
šydavo renkamy pavardes tiems
ji paliko ją dviem valstybėm: di paremtą "pulti ir pabėgti" takti
Keturi Amerikos ambasados na teisingumo departamentas pradė nės šnipinėjimą. Liepos 10 d. me turėjo vizitą pradėti devyni balsuotojams, kurie rašyti nemo
desnę mineralais turtingos dyku ka. Tas strateginiuose taškuose
riai: diplomatas su žmona ir kari jo bylą, kuri rodo, kad 1941 m. Lenkija ištrėmė du švedus dip JAV kongreso nariai. Dėl jy ap ka, o tokių Irane daug.
m o s dalį — Marokui ir trečdalį pririša nemažas marokiečių įgu
silankymo buvo susitarta su Viet
lomatus.
nis atašė su žmona atvyko liepos
Ajatola Kh/jmeini per radiją pa
pietinės dykumos — Maureta- las. Nežiūrint gerų
santykių 28 d. į Odesą, iš kur laivu plana Trifa Bukarešto žydy gete daly
— Vasaros sausra ir karščiai namo vyriausybe, tačiau kongresvavo
pogrome,
degino
žydų
na
skelbė,
kad rinkimus boikotuoja
mijai.
tarp JAV ir Maroko vyriausybės, vo paplaukioti Juodojoje jūroje.
manas
Robert
Drinan
šeštadienį
apsunkina
ugniagesių
darbą
Idatik revoliucijos priešai. Tačiau
Marokas tuoj paskelbė, kad jis Washingtonas atsisakė parduoti Sustoję Odesos viešbutyje, ame mus, parduotuves, sinagogas.
ho, VVyomingo ir Montanos vals Hong Konge pasakė kalbą, kuri
^savo dalies niekam neperleis. Ko Marokui ginklu: atakos helikop rikiečiai nutarė aplankyti vietinį
Advokatas Rockler pripažino, tijose, kur jau kelios dienos siau įžeidė Vietnamą ir todėl vizitas boikotą tarp kity buvo paskelbęs
ir Irano naftos pramonės direkto
vos dėl V. Sacharos su marksisti terių ir žvalgybos lėktuvų, nes m u z į e jy. Diplomato žmona pa kad jo tardytojams sunkiausias čia miŠky gaisrai.
atšaukiamas, paskelbė Hanojaus
rius Hassan Nazih, juos boikota
n e sukilėlių grupe Polisario vyks vyriausybė bijo Alžiro, Libijos i r ; v a r g u s į jjko viešbutyje, o trys iš- uždavinys gauti
pakankamai
užsienio reikaly ministerija. Kon
vo,
protestuodami dėl Khomeinao
toliau.
kitų naftos valstybių reakcijos, Į ėjo į muziejy. Netrukus viešbu- įrodymų nusikaltimams, kurie
greso delegacija važinėja po Piet
pareigūny sukčiavimo, ir du aja
Sis karas įvėlė Maroką į sunkią i jei Amerikos ginklai būtų panau čio vadovybė paskambino likusiai įvyko prieš 30 metų. Kai kurios
Imperija žudė
ryčiu Aziją, rinkdama žinias apie
tolos.
politinę padėtį. Sacharos sukilė- doti prieš Polisario sukilėlius Va amerikietei ateiti su daiktais prie bylos ir dokumentai gerokai seni.
pabėgėlius. Delegacijai vadovau
Buvusio šacho sesuo, princesė
mokyklos vaikus
3ius remia ir globoja Libija ir Al- karų Sacharoje.
ja New Yorko demokratas Benregistracijos langelio, nes svečiams Vienas įstaigos pareigūnas pareis
Ashraf pasakė per Liuksemburgo
žiras. Daug draugų sukilėliai tuBijoma, kad kilus Maroko ka skiriamas kitas kambarys. Jai bu* kė, kad iš 200 pradėtų bylų, įs
Paryžius. — Afrikos juodųjų jamin Rosenthal.
radiją, kad Irano moterys turi su
ri ir trečiojo pasaulio valstybių | rui su Alžiru, politinė šiaurės Af-1 v o pasakyta atsinešti IT keturius taiga būtų patenkinta, jei bent valstybės uoliai laikosi savo or
kilti prieš dabartinį režimą, nes
trečdalis baigtųsi laimėjimu ir ganizacijos taisyklių nekritikuotarpe. Polisario vadai reikalauja | rikos padėtis pasikeistų, Vakary' a n t pečiy nešiojamus krepšius
— Iš Meksikos susprogusio po
fk
atėmė visas motpru teises. Mo
1
Vakary Sacharai laisvo apsis įtaka sumažėtų. Jei Maroko ka- j lagaminus. Kai diplomat.o žmona, įtariamųjų deportavimu
ti kaimyny už vidaus tvarką, ta vandeninio naftos šakinio išsi
terys
turės kovoti dėl savo laisvės,
prendimo teisių ir šį reikalavi raliui nepavyks išspręsti šios pro- po ilgy ginčy nuvyko žemyn, ją
Straipsnyje pridedama, kad čiau atstovai iš Dramblio kaulo veržusi alyva pasirodė vos 5 my
pasakė princesė
mą,- paprastai, palaiko Jungtinių [ blemos, karininkai gali jį nuvers- puolė trys vyrai ir išplėšė iš ran JAV vyriausybės pastangos aiš kranto, Senegalio, Togo, Liberijos lios nuo Texas pakąrančių.
Tautų dauguma
ti. Tuomet karas su Alžiru būtų kų kariniam atašė priklausantį kinti ir bausti nacių karo nusi ir Rwandos paskelbė raportą apie
— Pirmadieni šiaurinėje Kali
KALENDORIUS
Marokas yra viena nuosaikiau neišvengiamas, nes, stebėtojai lagaminą. Incidentą matė dau- kaltėlius gavo paspirtį, kai Vaka įvykius Centrinės Afrikos Imperi fornijoje buvo jaučiamas gan
sių Afrikos arabų valstybių, ku tvirtina, kad tik karalius Hassa-giau žmoniy. Užpuolikai nelie- rų Vokietijos parlamentas nuta joj, kur imperatorius Bokassos stiprus žemės drebėjimas. Pana
Rugpiučio 8 d.: Kajetonas, Le*
rios išlikimas svarbus Amerikai ir nas prilaiko kariuomenę nuo kers tė kitų'krepšiu, tik karinio atašės. rė atšaukti laiko terminą tokių kareiviai balandžio 18 d. sugaudė šaus pajėgumo drebėjimas įvyko Ii ja, Tul girdas, Daiva.
Prancūzijai, kuri deda pastangas to veiksmų. Alžiro užpuolimas' Diplomatai turėjo grįžti atgal į bylų aiškinimui.
apie 100 vaikų ir juos nužudė, ir soviety Kitikizijoje.
Rugpiučio 9 d.: Romanas, Ba
išspręsti šį konfliktą taikiomis atimtų Marokui nemažai drau-1 Maskvą, nes pagrobtame lagamipirma pakankinę, vien už tai, kad
— Ekvatorinėj Ginėjoj nuvers sė, Pilėnas, Gražutė.
priemonėmis. Bijoma, kad dėl Va gų ir atnešty daug kainuojanti ne buvo jy dokumentai ir keliovaikai demonstravo prieš įvestas tas prezidentas dar tebesilaiko
Saulė teka 5:50, leidžiasi 8:02.
karu Sacharos gali kilti Maroko konfliktą, kuris niekam neduotų nės bilietai. Amerikos korespon
— Soviety valdžia pratęsė vizą mokinių uniformas Raportas miškuose su savo gynėjais. Są
ORAS
karas su Alžiru, kuris globoja su- Į naudos-Mauretatiijos oficialus pa- dentai stebisi, kad toks inciden žurnalistui David Satter dar 6 mė" paskelbtas po tyrinėjimų ir liudi mokslo vadovybė, kurioje yra ir
ninky klausinėjimy. Pats impe prezidento sūnėnas, apeliuoja į
ldlėlrus savo teritorijoje, juos si traukimas iš Vakarų Sacharos tas įvyko tuo pačiu metu, kada nėšiams. Dėl j.o persekiojimo JA
Tvanku, karšta, drėgna, tem
ginkluoja ir palaiko.
konflikto dar apsunkins Maroko JAV senatas svarsto SALT sutar- V ambasadai teko pareikšti pro ratorius dalyvavęs šiose skerdy prezidentą pasiduoti ir išvengti peratūra dieną 95 L, naktį 7 5 1 .
nėse.
Sfe konfliktas Maroku! daug padėtį
kraujo praliejimo.
testą.

IEŠKOMA NACIŲ
KARO NUSIKALTĖLIŲ

MAROKAS LIKO VIENAS
DYKUMOS KONFLIKTE

TRUMPAI
1$ VISUR

paukštėmis.
Netoli vėliavų aikštės įsikūrė
prityrusių skaučių — šaudyklės
pastovyklė. Tai mūsų stovyklos
pažiba, nors jų buvo vos dešimt:
darbščios, pareigingos, paklusnios.
Pastovyklės vadovėmis buvo pir
mąją savaitę si. L Deveikytė,
antrąją — A Zalatoriūtė, globo
jant programos vadovei ps. L. Ru
pinskienei.
G L O B O J A CH1CAGOS S K A I T I M X K I \ " - K Ų
RAMOVE
8 e d » C t t o j s a k t n . I r e n a K e p e n e . 2652 W. 66th S t , C h k f t g o , UL 60629
Galulaukėje įsikūrė skaučių
Telefonai 476>7088
Lankčio pastovyklė, susiskirsčiusi
į 7 skiltis: Grėblelių, Kačpėdė
lių, šeivų, čiobrelių, OžkanaguRCPESTIS LIETUVIŠKOS
čių, Žvaigėdučių ir Vingelių
• - " • . r - , ; - . ' * - , - • ••
- •"*3ga8š-:
skiltis. Pastovyklės vadovėmis bu
SKAUTYBĖS ATEITIMI
'"-.. . \L"..-'
*%', ..-•
'. .:^.v.J vo: R Predkelytė ir V. IzokaitySpaudai ruošiamoje knygoje' dėtis yra ypatinga tuo, kad mes Prie stovyklinių vartų: meno vadovė R. Jautokaitė, pionierių skiltis J. Avi- tė. Globėja — komendante vyr.
'Lietuviškoji skautija" numa- naudojamės pasauliniai paplitu žienytė, L. Vaičiulytė, A. Avižtenytė, V. Dicffibalytė ir vartų projektuoto si. J. Kriaučeliūnaitė.
Nuotr. L. Votodkos
tomas atskiras skyrius, kuria siais skaitybės metodais patys bū ja p s . L. RupusJcecė.
Už Lankčio pastovyklės, lyg ko
me tilps kviestiniai kai kurių dami už Lietuvos ribų gyvenan
k:a apsaugos siena, globojanti
Sąjungos darbuotojų pasisaky čios lietuvių visuomenės dalimi. "GIJOS" STOVYKLOS PRISIMINIMAI stovyklos ribas, įsikūrė stovyklos
mai apie mūsų organizacijos a- Kabliukas čia glūdi tame, kad tas
vadija.
teitį. Kadangi knyga pasirodys pasaulinės skautybės judėjimas "Aušros Vartų" tunto skautės, lyną pastovyklėmis, nekliudydaArti virtuvės išsirikiavo ketutik už kelių metŲ, skaitytojų buvo išugdytas kiekvieno gyve pakilioje 30-čio jubiliejaus nuo mos vienos kitoms atskiriems ša
rios
palapinės. Ten įsikūręs mai
dėmesiui dabar spausdiname namojo krašto tautos vienalytei taikoje, stovyklavo dvi savaites kų užsiėmimams ir sueidamos
tinimo
personalas: A Steponavi
straipsnį, kurį paruošė Anta aplinkai, nenumatant jokių var Gijos stovykloje. Stovyklavusios draugėn bendriesiems. Ratelio pa
nas Dundzila, knygos redak žybų tarp tautinės tapatybės ir gerai suprato, kad nuo jų parei stovyklėje, vadovaujamoje virš. čienė, G. Talandienė, B. Zalato
skautiškosios veiklos: ugdytas gmgumo, paklusnumo, darbš- j ps. D. Brazdžiūnaitės ir jos su- rienė, N. Kalvaitienė, A. Mačienė
torių paprašytas.
žmogus, natūraliai įdiegtas į sa mo priklausys naujai metama manių pagelbininkių D. Paulie- ir J. Šliažienė. Netoli jų Aušros
A^IE
ATEITI
vo tautos bei krašto žemės visu skautiška gija sekančiam tunto nės, B. Sasnauskienės ir V. Sut- Vartų tunto stovyklavietės ad
ministratorius s. L Ramanaus
Pastebėsiu, kad, redaktoriaus mą. (Ugdytas, suprantama, su dešimtmečiui.
kutės stovyklavo 17 jaun. skau kas ir s. V. Balzaras. Tai neišsen
pakviestas pasisakyti apie lietu skautybei gerai žinomais tarptau Išsiskirstėme plačiai po ąluo- čių, įsikūrusios ant kalvelės, ar kančios energijos darbininkai: tai
viškosios skautybės ateitį spaudai tiniais ryšiais.)
čiausiai valgyklos—menės atski so, dažo, kala... Nespėji ko nors
ruošiamoje knygoje, pasijutau Mes gi jau 30 metų gyvename suomeninių renginių garbės ko rai kėlė ir leido savo pastovyklės paprašyti, žiūrėk, jau padaryta.
nejaukiai. Imdamasis tokios te ir dar ilgai tikimės gyvuoti prin miteto sąrašuose, bet periodiškai gairę. Įspūdinga, kad gairės kėli Toliau tėvūno V. Zalatoriaus pa
mos, nenorėjau būti neteisingai cipinei lietuvybės sampratai sve nesusirenka pasitarti
lietuvių mo ceremoniją stebėdavo paukš lapinė. Jis saugojo mus nakties
suprastas — gal palaikytas praė timoje aplinkoje, kurioje jau jaunimo reikalais? Argi dar nea teliai, nutūpę ant gairės stiebų. metu nuo nekviestų svečių. Ant
jusios ar dabartinės veiklos kriti vien laikas dirba mūšy nutauti tėjo laikas Lietuvių Skautų Są Kiekvieną dieną į gairės pakėlimo rąją savaitę tėvūno vietą užėmė
ku arba kokiu nors agitatorium. nimo, gretų retinimo darbą.
jungai bent uniforminiais ženk iškilmes paukštytės kvietėsi vis L Volodka, kuris mus nakties me
Tačiau persvarstęs prašymą pla Mūsų tautinės mažumos bendras lais pradėti sankcionuoti litu kitą vadijos narę, apdovanoda- tų saugojo, o dieną — fotografavo.
čiau, apsisprendžiau rašyti: kelių svarbiausias tikslas yra kuo stip anistinių mokyklų lankymą, Ken
Viskas liko įamžinta tunto istoriar kelioliikos nuomonių talka resnė, pajėgesnė lietuvybė, išsa to universiteto vasaros semina mos savo dailiais medaliais —
mums gali būti naudinga. Tad kyta Lietuvių Chartoje. Už Lie rus ir pan., — ypač kai jau senai
rašau — pabrėžiu — paprašytas. tuvos ribų veikianti lietuviško- puoselėjame įvairius skautiško
Ateities svarstymus bandysiu koji skautija tad ir privalo likti auklėjimo ženklus, kaip tai va
sutraukti į du punktus: vieną aiškiai orientuota šios letuvybės dovo, miško ženklo, Gilvelio ir
teigiu, t.t? Ką, pagaliau, konkrečiai lie
abstraktų linkėjimą ir į kitą kryptimi. Kategoriškai
Lietuvių Fondo vadovybė, besirūpindama kapitalo augimu
kad
mūsų
sąlygose
lietuviškoji
tuvybei atsiekiame, registruoda
konkretų, svarbų reiškinį, kuris
gali reikšti ir šiokius tokius or skautybė mums yra reikalinga mi savo skautiškus vienetus į gy bei propagavimu-paruošė trumpą lietuvių Fondo įsisteigimo ir
tik todėl, kad ji yra lietuviška venamojo krašto skautų organi veiklos apžvalgą. Aštuonių minučių juostoje, įkalbėta apie lie
ganizacinius posūkius.
— jokio kito pasirinkimo čia nė zacijas. — Šių pavyzdžių sąrašas, tuvių Fondo atsiradimą, kapitalo augimą, pelno skirstymą, ka
Abstraktus linkėjimas yra Šis: ra. Mūsiškė skautybė skautauja aišku, gali būti išsamesnis.
pitalo investavimą ir testamentus.
Lietuvių Skautų Sąjunga privalo "tautinių salelių" etninėse koloŠie — klausimų formoje — siūPelno skirstymo komisija paskyrė 1000 dol. veikiančioms
ypač budėti, kad jos pastangos niįose, kurios pačios tačiau yra Į tymai
nėra kritika ligšiolinei LS lietuviškoms radijo valandėlėms paremti. Turimomis žiniomis,
reikštųsi akcijos, bet ne pavėluo apsuptos lietuviškumą vos, vos
tos reakcijos į kokį nors nenori toleruojančioje jūroje. Ši padėtis S veiklai. Greičiau tai yra, ste šiuo metu JAV veikia šešiolika radijo programų. Kartu su če
mą reiškinį plotmėje. Atseit rei todėl ir skatina rūpintis, kad mū- bint ateities galimybes, rekomen kiais, pasiųsta ir minėtos kasetės apie Fondo veiklą.
dacijos ateičiai. Prieš dešimtmekia rūpintis, kad LSS darbai bū
Radijo valandėlių vedėjai prašomi propaguoti lietuvių
sų
skautybės
lietuviškumas
atei~
į
tį, ar du mūsų visuomeniniai, ortų apgalvoti ir — čia labai svar
tyje nebūtų bent mūsų pačių j ganizaciniai rūpesčiai buvo kito- Fondo idėją ir kviesti klausytojus savo įnašais jungtis prie
bu — be panikos jausmo, laiku rankomis ar neapdairumu fa>m-į į n^ mintys tad irgi yra tai- lietuvių kultūros, švietimo ir jaunimo rėmimo. Ypatingas dėk ;
"atliekami. Norėčiau teigti, kad promituojamas ypač skautybės kytinos
ne praeičiai, bet rytojui I mesys kreiptinas į testamentų sudarymą. Kiekvienas lietuvis
didie]i mūšy visuomenės glamžy- sąskaitom
Išvadoje lauktina LSS veiklos! turėtų iš anksto surašyti testamentą ir turtą paskirstyti pagal
mai — pvz., emigracija, įsikūri
posūkių,
kurie imdami iš skauty- Į savo valią. Sudarant testamentą prašoma neužmiršti įrašyti ir
mas naujuose kraštuose ir pan., Tad, žvelgiant į tolimesnės lie
bės metodikos viską, kas mums Lietuvių Fondą (Lithuanian Foundation, Inc.). Nepalikite savo
kurie skautybę irgi įtaigojo — tuvių visuomenės ir į mūsų skau- d a b a r
naudinga, su pedagoginiu j sunkiai uždirbtų santaupų priešams. Sudarykite testamentus.
jau dabar, ačiū Dievui, yra likę tybės galimybes, yra "aišku kad
praeityje. Panašių, viską parali- mūsų veikla turi būti vis labiau Įtaigumu akcentuotų žodžius;
Radijo vedėjų talka paskubins lietuvių Fondo augimą ir
"lietuvių
visuomelietuviškoji"
žuoj ančių, bandymus gal daugiau integruotina lietuvių visuomenės
greičiau pasieksime antrą milijoną. Reikia sudaryti tokį pelną,
ninė", gal "bendruomeninė". , kad kiekvienais metais būtų galima lietuvybės išlaikymui padažnai nebus: o "mažesnius" rū linkme. Kaip, kokiu būdu?
Tik a
pesčius reikia numatyti ir laiku Praktiškai tai įgyvendintina, i , iškiai lietuviškai orientuo- j g k i r t i ^ m m d o l e r i ų
(aj)
išspręsti.
pvz., siekiant platesnio bendra- Į t a . * • " ? * • g S f i z S J I l ! j
Antras punktas — tas konkre vimo su kitomis lietuvių jauni- mi ir verta lietuvių visuomenės
tus reiškinys, glūdi vieno visiems mo organizacijomis: teigsiu, kad pastangų.
žinomo principo pakartojime ir už dešimtmečio ar dviejų mums Šiandien, būdami skautais, bū- i
iš jo išplaukiančių, peržiūrėti im patiems bus keista prisiminus, kime mažiau anais šimtmečio j
plikacijų paryškinime Čia teks, kad praeityje stovyklaudavome pradžioje Baden - PowelPio su
nors keliais šakniais, išdėstyti rei kartu su lenkais, ukrainiečiais, formuluotais gamtos žvalgais,
2759 W. 71it St., Chicago, UL 60629
latviais, amerikiečiais ir kitais bet daugiau — dabartiniame, i
kalą kek plačiau.
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE M A Y SAL
skautais — bet be lietuvių ateiti ankščiau dar niekur kitur negir
Principas:
DUMYNAI • KOSMETIKOS R E I K M E N Y S
ninkų ar Lietuvos vyčių... Atro dėtame Mefekingo apgulime atsi
Kaip ir praeityje, taip ir ateity dys, kad gal kartais skautybė radusiais lietuvių visuomenės jau
Atdara šiokiadieniais nuo $ "ai. ryto Iki 10 vai. vakaro.
je lietuvių skautų prasmė visu mus lyg skyrė nuo kitų lietuvių nimo auklėtojais. Turime supras
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
pirma glūdi tik tokioje veikloje, būrio.. Argi mes patys kitoms lie ti, kad čikagiškės "Lituanicos"
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
kuri apčiuopiamai pasitarnauja tuvių jaunimo organizacijoms miško brolių metodo didybė bei
mūsų išeivijai; kintant išeivijos negalime nieko duoti bei iš jų pedagoginė jėga glūdi ne tame,
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
gyvenimui, reikia posūkių ir mū ko nors pasimokyti? Argi užten kad jų programa truputį kitokia,
sų skautybėje.
ka, kad mūsų jaunimo organiza bet tame, kad skautaudami jie
cijų vadovybės tarpusavio ryšius išgyvena kai kurias mums svar
Implikacijos:
u d bortinė mūšy skautybės pa- palaiko daugiausia kokių nors vi- bias lietuvių partizanų epo sce
nas. Cia yra pati svarbiausia,
praktiška auklėjimo sintezė, eksportuotina net visam lietuvių iš
eivijos jaurrimuL
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
Lietuviškoji skautybė savo dar
mas ir balansavimas. Stabdžiai Dus
bą pateisins ir juo prisidės prie
lintuvai IAmetamie ji vamzdžiai ir ki
bendrųjų Lietuvių Chartos tikslų
ti pataisymai. FTKESTONE TIRES.
tol, kol j išliks darbinga bei loja
Wneel alignment and balancing.
li lietuvių visuomenei, priklausys
Brakes.
Shock absorbers Mufflers
tik jai ir, aišku, kol pati visuo
and pipes. Tune-ups. Lubrication,
menė pajėgs skautybės vaisiais
Change of oil and filters.
naudotis, čia glūdi svarbiausia
lietuviškosios skautybės misija ateiryje: lietuviškosios skautybės,
rašomos su didžiąja "L", akcija.
Antanas Dundzila

„:
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DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir m o t e r ų ligos
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pjgal susitarimą

DR. VL. BLA2YS
PLAUČIŲ IR V I D A U S LIGOS
M a r q u e t t e Medical Center
6132 So. Kedzie Avenue
Vai : pirm ,antr irketv 6 iki 7:30 v. v Sešt
1 »ki 3 vai Pagal susitarimą.
Ofiso telef. VVA 5-2670
Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048
T e l . o f i s o HE 4 - 5 8 4 9 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3

DR. PETER T. BRAZIS
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
2 4 3 4 VVest 71 st Street
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt 100 - 5:00
vai popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
D r . Ant. R u d o k o kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1 4 4 3 So. 50th Ave., C i c e r o
Kasdien 1-3 v.il. įr t-8 vai. v.Tk." išsfcVrus
treč. Sešt 12 iki 4 vai. popiet
;,
Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRST&K
Lietuvis gydytojas
.3925 VVest 59th S t r e e t
Vai : pirm., antr., ketv ir penkt Vi:uo 12-4
vai. popiet ir 6-8 v.il vak Treč ir sešt.
uždaryta

... .- .

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKiy IR VAIKV L r G O * :
SPECIALISTĖ
- -'•-.:• •
MEDICAL BLILDING
3200 W. 81st Street .
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL rttd"
il^i 1 vai popiet - --vhf
Of<.. tel. 737-1168, rez. 239-2919
Ofs.

HE 4-1818; Rez. PR -6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS

DR. L DECKYS

DR. A. R. GLEVECKAS
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
Tel. — BE 3 - 5 8 9 3
Specialybė Akių ligos
3 9 0 7 VVest 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
O f i s o tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKSEf ICIUS
JOKS A
VAIKŲ LIGOS
2 6 5 6 VVest 63rd Street
Pirm . antr . ketv. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai
ir nuo 5 iki 8 vai vak Sėst nuo 1 iki 4 vai
Ofs.

P O 7 - 6 0 0 0 , Rez. G A 3-7278

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRL'RGIFA- i\
Ofisai:
111 NO. VVABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą:

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
•"
OPTOMETRISTAS 3 " o v
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2 6 1 8 VV. 71st St. - Tel. 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai pagal susit.inm.i Uždaryta Irtf,,,

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTy, PŪSLĖS IR
-'r,
P R O S T A T O CHIRURGIJA ŽJ
2656 VV. 63rd Street
\al antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak
O f i s o tel. 776-2880, rezid. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
Tel. — GR 6-0617
6958 S. Talman Ave.

DR. A. JENKINS
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
3 8 4 4 VVest 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
1002 N. VVestern A v e . , C h i c a g o
Tel. 4 8 9 - 4 4 4 1

DR. K. A. JUČAS
O D O S LIGOS - CHIRURGIJA
7 1 1 0 VV. 127 St., P a l o s H e i g h t s
Tel. 3e> 1-0730
Valandos pagal susitarimą
Jstaigos ir b u t o tel. 652-1381

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai popiet.

BENDROJI MEDICINA
1407 So. 49th C o u r t , Cicero, III.
KHNJK-H 10-12 ir 4-7 išskvrus trei" ir sėst

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems.

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

G Y D Y T O J A IR CHIRURGĖ
Specialybe — Nervu ir
Emocinės ligos.
CRAVVFORD M E D I C A L BLDG.
6 4 4 9 S o . Pulaski Road

DR. FERD. VYT. KAUNAS

J

nais kaklaraiščiais, užristais gs>
ruoju, tikruoju mazgu.
Stovyklos kūrimuisi paskirtos
tik dvi dienos. įskyla sesės Lai
mos R. suprojektuoti darbščių
pionierių pastatyti, meno vado
vės R. Jautakaitės išpinti "macrame" vartai Šalia svečių knyfot
pastovas. Tautiniais oranmentais
išpuošta vėliavų aikštė, žeraėt
stalas. Paruošimas parodėlei Dio
nyzo Poškos baublys, kur vėliau
tox
(Nukelta į 4 pmL)

G Y D Y T O I A S IR C H I R U R G A S OPTOMETRISTAS
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2454 VVest 71 st Stree*
—
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ir
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Ave.
kampai)
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir
7-9 antrad. ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai. Vai pirmad , antr.id., ketvirtad"irj>enktad.
3 iki 7 v p p Tik susitarus
a
O f i s . tel. 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 246-2S39
Telef. - 282-4422

2423 WMt 59th Strttt — Tel. Gft 6-7777

an

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių nesaugo. Juos gražina tik i i
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

Pirmajame vėliavos pakėlime
tunu ps. N. Balzarienė įteikė sto
vyklos viršininkei "Gijos" atovyklinę gairę, perledsdama jai vado
vavimą. Kartu su trispalve ir
JAV vėliavomis virš medžių pa
kilo 30-io sukakties stovyklinė
gairė.

AUTOMOBILIU TAISYMAS

"Gijos" stovyklos seses lietu
viška duona, riestainiais ir kitais
skanėsiais vaišino Brighton Bakery savininkai Nijolė ir Antanas
Mackevičiai. Stovyklavusios, net
ir dabar prisimindarrlos, nuošir
džiai dėkoja.

4

%
4
y
r
\
J

jai.

JAY DRUGS VAISTINĖ

DOSNŪS PENSININKAI

1«1000)

DR. MENA KYRAS
DANTL) G Y D Y T O J A
2 6 5 0 VV. 59 St., C h i c a g o - 476-2112
Vai pajjal susitarimą Pirm . nei .
ktu o iki b vai Sestad <> iki 1 vai

Ofi«.o tel HE 4-2123. namu GI 8-61*5

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71 st Street
ai pirm . antr.id . ketv ir penktad 2-5 ir
-7 — iš ank>to susitarus
•<•
Ofs.

tel. 586-3166; namu 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA Z
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S ;
6 7 4 5 VVest 63rd Stree*
Vai pirm , antr , ketv ir penkt
2-7. šeštadieniais pagal susttanrr»|C-'
Apsimoka skelbtis dien

DRAUGE,ftes

lis plačiausiai skaitomas lietuvių dien»
rastis, gi skelbimu kainus yra visiems
prieinarr.i>s

••,;

laimimo kcngreias —

DID2IULIS KRAITIS ATEITIES LIETUVAI

MONOPOLIJŲ DIKTATŪRA IR
SOCIALISTINE DEMOKRATIJA

kad JAV ir Kanadoje nėra laisvų
rinkimų. Bet čia pat sako: "JAV
komunistų partijos CK sekreto
rius G. Holas rinkimams turėjo
pusę milijono dolerių". Komu
nistai statė savo kandidatus, bet
žmonės už juos nebalsavo.

valdo komunistai
Zimanas dejuoja, kad dar nie
kur pasaulyje be revoliucijos vai*
džios neatidavė komunistams. Jei
komunistų valdžia tokia gera,
tai komunistai į valdžią galėtu
patekti rinkimais. Bet taip nėra.
.aisvojo pasaulio žmonės žino, kad
komunistų valdžia yra žiauriau
sia pasaulyje Zimanas sako, kad
JAV remia Gilės, Nikaragvos dik
tatorius. Tiesa, JAV remia dikta
torius, tik ne tuos, kurie čia pami
nėti. JAV labai remia Sovietų Są
jungos diktatorius, Jugoslavijos ir
kitų komunistinių kraštų dikta
torius. Paskutiniu metu JAV pra
dėjo remti Nikaragvos sukilėlius,
nes to reikalauja Maskva. Kana
dos liberalų valdžia išdalino pa
šauliui paramos 3,6 bil. dolerių,
kurių 85proc gavo komunisti
niai kraštai, nes komunistiniai
kraštai labiausiai atsilikę.

;;. Ilgai k stropiai mostas, <ku- važiavę i Londoną «r i Vokieti'gelio lietuviu nuoširdžiai remtas jos vietas iš tolimesniu vietpvių.
puoselėtas ketvirtasis Pasaulio Padėka priklauso jiems, o taip Tokio pavadinimo straipsnelį
/. VAIČEUŪNAS
Kai bolševikai okupavo Lietu
lietuviu >unimo kongresas jau pat visiems kitiems kongreso dar- parašė pavergtos Lietuvos komu
Kanadoje rinkimuose į federavą, tas meškeriotojas dingo, prie
praeith. Visi kongreso atstovai bu rėmėjams.
linį
parlamentą kandidatus sta
nistas Genrikas Zimanas (G. K.
Nemuno nebeateidavo. Ir, štai,
• stebėtojai, rengėjai ir globėjai
Pažymėtinos lietuvių eisenos 1979. HL 1. Nr. 9, 2 p.). Jis rašo: tais. Jau ir didžioji dalis laisvojo
kartą sutinku jį gatvėje Jis su ma tė bene 7 partijos, kurių skaičių
•jau spėjo sugrįžti i savo nuolati- su vėliavomis, žuvusiųjų pager- "Demokratijos klausimas pasta
pasaulio komunistų nesutinka su nim pasisveikino ir pasisakė, kad je ir komunistų partija. Nė vie
<įak> gyvenimo vietas, pailsėti po bimas, atkreipęs anglų dėmesį,ruoju laiku dažnai linksniuoja
Maskva. Kokių vilčių gali turėti dabar esąs Petrašiūnų popieriaus nas komunistas nebuvo išrinktas.
jtolimos kelionės ir labai įtempto Bonnoje kongreso atstovai, suvamas ideologinėje kovoje tarp so maskviniai komunistai?
fabriko direktorius. Jis pakvietė Pavergtoje Lietuvoje septynios
•darba Kongresą globoję Pašau- žiavę iš įvairių valstybių, aplan
partijos negali statyti savo kandi
cializmo ir kapitalizmo. Gili ka
Zimanas kalba apie kapitalis mane į tą fabriką vyr. buhalteriu. datų rinkimams.
k o Lietuvių Bendruomenės va- kė kraštų, kuriuose jie nuolat gypitalizmo ideologinė krizė, vis di tų dviveidišką demokratiją, o Tokiu būdu ir aš patekau į aukš
jeovai rugpiūčio 3 d. vakare Jau- vena, diplomatines atstovybes.
desnė baimė, kurią kelia išnau pats gina vienveidišką komunis tą tarnybą. Tas direktorius buvo
;nimo centre, Chicagoje, pateikė Cia jie buvo labai šiltai sutikti ir
Išnaudojimas
dotojams nuolat stprėjantis so tų diktatūrą, teisingiau pasakius, menko išsilavinimo, todėl už jį
;išsamų kongreso eigos ir jo at- priimti, išskyrus vieną ambasaZimanas dar vis mini darbinin
$ktų darbų pranešimą. Visuome- dą — JAV-bių, kur priėmimas cializmo pasaulis, verčia kapita Maskvos diktatūrą, nes ir Zima dirbdavo kiti pareigūnai. Jis tik
listinės
santvarkos
šalininkus
ieš
gaudavo
direktoriaus
algą
ir
šiaip
kų išnaudojimą JAV ir Kanado
Jnės bei organizacijų, rėmėjų ir buvęs šaltokas.
nas nedrįsta parašyti straipsne
koti
naujų
antikomunistinės
ko
taip
sunešdavo
savo
pabardę
ant
je Pavergtoje Lietuvoje darbi
Spaudos atstovams buvo sudary•
lio, nepagarbinęs Maskvos dikta
vos formų. Viena iš jų yra dvivei toriaus. Keista, kad Zimanas ne rašto. Prasidėjus vokiečių — bol ninkai per dieną uždirba po
;ta galimybė arčiau susipažinti su
Kalbant apie kongresui reika- diškas demokratijos garbinimas.
ševikų karui, tas direktorius din 1 — 1,5 kg. sviesto. JAV ar Kana
: kongreso darbų eiga, programa, lingu lėšų telkimą, reikia pripa- Jie vis didina pastangas įtikinti begarbina generalisimo, kuris sto go.
doje darbininkai per dieną už
.pasiklausyti įspūdžių, pavartyti imti, kad šis klausimas buvo darbo žmones, kad kapitalizmo vėjo aukščiau už maršalą. Anais
dirba po 10 — 15 kg. sviesto. Tas
Ikongreso stovyklos laikraštėlio sėkmingai išspręstas. Siaurės A- sąlygomis jie yra laisvi ir laimingi, laikais Zimanas labiau linksnia
parodo, kuriame krašte tie darbi
lenda į spąstus
Vienoje srityje Zimanas pasakė
aumerrus, pasižiūrėti
įdomių merikos (JAV ir Kanados) lietu- kad socializmas jiems yra pavo vo generalisimą, negu dabar mar
ninkai
labiau
išnaudojami.
JAV
šalą.
tiesą:
laisvajame pasaulyje daug
nuotraukų, pasiklausyti kai kurių viai suaukojo 75,000 dolerių, D. jingas".
Zimanas rašo: „Kapitalistinės ar Kanados darbininkai
yra
kur laisvai veikia komunistų par
įspūdžių, o taip pat dalyvauti Britanijos lietuviai (pasiturinčių
engimo formos yra tokios klas sočiai pavalgę
Komunistas girtuoklis
ir
tinkamai tijos, o Sovietų Sąjungoje neko-diskusijose, kongreso atliktų dar lietuvių ten labai mažai) sudėtingos, kad darbo žmonės toli gra
Nuostabu, kad komunistas žy
bų įvertinime.
jo 4000 svarų. Savo atstovų kelio- das G. Zimanas rašinėja lietuviš
Iš tikrųjų labai daug komu žu ne visuomet pastebi, jog jie apsirengę, o komunistų valdo munistų partijos veikti negali.
žmonės ne Tuo jis ptvirtina, kad Sovietų
_-'fDraugas" visą laiką rėmė n e s
išlaidas
apsimokėjo h* koje, nors ir komunistinėje spau nistų girtuokliai ir net denaturš- lenda į spąstus". Taip. Laisvojo muose kraštuose
turi
nė
pinigų
maisto
produk Sąjungoje yra žiauri koimmistų
kongreso paruošimo darbus, in- Australijos lietuviai. Tenka pasi- doje. Jis yra labai nusikaltęs ir čikai, kurie gerdavo denatūruotą ^ ^
g ^ ^ tų klastu nepa.
tams
ar
kitiems
reikmenims
nusi
formavo apie jų eigą, o prasidė- džiaugti, kad Lietuvių jaunimo susikompromitavęs prieš visą lie spiritą, kuns buvo skirtas techni stebi, nes jų beveik nėra, o ko
diktatūra. Zimanas tik žodžiais
jus pačiam kongresui, kiek tai kongreso darbus gražiai parėmė tuvių tautą. Jis, kaip raudonųjų kos reikalams. Kai 1940 m. Mask munistinio pasaulio žmonės ko pirkti arba tų produktų visai nė negalės įrodyti, kad komunisti
buvo įmanoma, pranešinėjo ži- j r Vak. Vokietijos vyriausybė, pa- partizanų vadas, išprovokavo Pir va okupavo Lietuvą, į aukštus munistines klastas pastebi gerai, ra. Čia tinka gyvenimiškas anek nė vergija yra žmonių laisvė, o
dotas. Iš Lenkijos šuo bėgo į čejų4s apie jo darbus. Tokia infor- skirdama 10,000 DM.
laisvojo gyvenimo sąlygos yra nečiupio gyventojų išžudymą. 'Vie postus pateko menko išsilavini bet jie prieš tas klastas negali nei
maoija dar nebaigta, galima sakoslovakiją, nes girdėjo, kad tenai laimė. Savo parašytais žodžiais ne
mo
komunistai
girtuokliai,
dėl
to
nas tautietis sako, kad ant Pir
pasisakyti, nei kovoti, nes už vie.kyti, greičiau tik pradėta, ir toKongreso rengėjai — planuoyra daugiau mėsos. Ant sienos su- betiki nė pats Zimanas, bet jam
čiupio žuvusiųjų paminklo turė greitai ištuštėjo denaturščikų su- n , i ž o * gali atsidurt! kalėjime, ^
buvo
j ^ 3 Cekoslovaki
§ur4
del artimoje ateityje skaitytojai *>&
pakankamai apdairūs
simetimo
lizdai.
reikia rašyti, nes jis S to valgo
Sibire
ar
psichiatrinėje
ligonine-'.
,
.
.
« ..
tų
būti
parašas:
"Pirčiupio
žuvų
turės progą plačiau susipažinti su i r ^ P 5 5 - Surinktos aukos nebui
•* j
jos bėgo i TLenkiją, nes ten esą duoną.
A r.
je, nes tokia yra komunistų de- £ . ^° _ . " ! - T l ^ i ^ ^ fc, » -wl
Meškeriojimo draugas
korigresu, kongresininkais, išgirs- vo beprasmiškai mėtomos. Dau- šiems, kurių išžudymą išprovo
daugiau mėsos. Lenkijos šuo jam
mokratija. Komunistų paverg
kavo
komunistas
žydas
Genrikas
e l i s a!isi0
ti jų žodį ir nuotraukose pamaty- «
^ **«> kelionės išlaiVienas tautietis pasakojo, kad tiems žmonėms pabėgti taip pat pasakė, kad ir Lenkijoje nėra mė
ti kongreso vaizdus. Cia bandysi- ™& apsimokėjo patys (tiks- Zimanas".
jis Lietuvos laisvės laikais gyveno neįmanoma. Net ir oficialiu keliu sos. Tai Lenkijoje galėsiu nors
me pateikti tiktai pluoštą duo- %**» Ju t e v a i apmokėjo). Teko
,
i
.
.
_
7lw Mae
Aa
Kaune, Šančiuose. Vasarą kartais neįmanoma iš komunistinio ro garsiau paloti, atsakė tas.
VILNIUS NESULAUKĖ
tiktai
daugiau
lėšų
išleisti
Pietų
Kai
Zimanas
kalba
apie
de
menų.
mokratiją, jis nežino, kas yra de sekmadienį išeidavęs prie Nemu- jaus išvykti, jei komunistams ne
Amerikos
kongreso
atstovų
kelio
Zimano nepasitenkinimai
- -ELEKTRINIO TRAMVAJAUS
mokratija, todėl jis vartoja pava-' no pažvejoti su meškere, atsigau duodama didelio kyšio. JAV davė
nes
išlaidoms.
Normaliomis sąlygomis jauni<
Zimanas nepatenkintas laisvo
Laikantis taupumo pnncipų,', dinimą — socialistinė demokra- ti po savaitės darbo. Kartą jis su Maskvai keliolika milijonų dole
mo kongresai turėtų būtiw 11W
ruo-Caro administracijos 1906 me
rių kyšį — papigintai pardavė jo pasaulio socialistais, kurie per
šiami senojoje tėvynėje. Tačiau kongresas ne tiktai iš surinktų I * £ Pagal H demokratijų gali tiko kitą žvejį - komunistą, kurs
javus, tai Maskva iš Sovietų Są ilgai laikosi valdžioje: Skandina- tais Vilniuje leistas laikraštis iš
nė vienas jų negalėjo būti su- a u k u Pavertė, bet susidarė d a r g pavadinimo
i u labai daug.
Jis
visai
nemint
valkatavo,
girtavo
ir,
žinoma,
žve"komunistinė demo- jojo. Meškeriotojų "profesija" vi- jungos išleido keliolika tūkstan joje, Anglijoje, V. Vokietijoje Per spausdino gyventojams informa
__ _
likutis.
U
kutis
Dalis
bus
ruoštas Lietuvoje: I ir H vyko
*°
naudojama
60 metų tuose kraštuose valdžios ciją "Elektrinio tramvajaus rei
f*Tiirtliil|i,M
* i T i l i n Į r . V PLJ kongreso reikalams, ant kratija". Tas rodo, kad jis komu- sus suartina. Ir jie su tuo komu čių žydų.
keitėsi po keliolika kartų, o Sovie-. kalu Vilniuje ir į Verkius", kuria
nisto vardo lyg ir gėdinasi. Lais- nistu susitiko keletą kartų, susi
o šis IV-sis - Europos žemyne ™» <*al* b u s P * ^ * P a s a u l l °
Rinkimai
tų Sąjungoje per tą patį laiką me buvo teigiama: "Seniai laukia,
vojo pasaulio socialistai nenori pažino. Tam komunistui duodavo
ie
u
a
0
8 0
mas susisiekimas Vilniuje ir tarp
- D. Britanijoje (VH.-UH8) ir ! h ^
j T i ? T *&?**> H ?. "
Zimanas vaikiškai nukalba, valdžia nepasikeitė — visą laiką Verkių", {rengiant
Vak. Vokietijoje (VIL19-29).
" k s P L B dispozicijose. Vokie- nieko bendro turėti su komunis-' užsirūkyti.
elektrini
Nežiūrint didelių
atstumų ^loįe ir D. Britanijoje surinktų
tramvajų, kas greitu laiku turi
Trelėj* suburti keturiose pašau- } * į » J * " 8 " pai&ti vietoje tų
būti įvykdyta", 1906 ra. neva bu
het n
vo
pradėti grunto nfviHavfmo
lio žemynuose gyvenančių lietu- u™** ^ ^
jaunimo organidarbai. Dar iki žiemos Se dar
vių jaunimo atstovus), organiza- " a j e * * stiprinti,
bai
turėję būti atlikti, o sekan
cinis darbas pavyko, aes atstovai,
Lietuviųi visuomenei, dosniai
rėmu
čių
1907
m , pavasari — pradėti
atlikę tūkstančius mylių kelio,
* a i kongreso darbus, pri1
tiesti bėgiai.
atvyko net B 13 valstybių, ku- * į " » * * « * P* **- CtHma pariose gyvena didesnis mūsų ats- t""**** **" Jos aukos buvo labai
Tačiau vilniečiai nesulaukė
tovų skaičius. Štai tie atstovų ir prasmingos ir naudongos. Jomis
tramvajaus. & ne tik tarp Vil
fa talkininkų — stebėtojų sfcai- b u v 0 sudėtas stambesnis kapitaniaus ir Verkių. Tokios rūšies
cfcai Argentina — 6, Australija *•» lietuvybės išeivijoje ateičiai.
transportas niekada
nebuvo
—"H, Brazilija — 12, D . Britą*
įrengtas nė pagrindinėse miesto
nija — 20, Italija — 1, JAV-bės
Galime dar pasidžiaugti, kad
magistralėse. Vilniaus gatvėmis
— 231, Kanada — 89, Kolumbi- organizacinių posėdžių metu visi
visą kuką iki 1914 metų kursavo
ja — 6, Prancūzija - 4 1 , Svedi- kongreso dalyviai pasisakė už
arklių tramvajus, populiariai va
Ja — 3, Uragvajus — 3 , Venecu- Lietuvos nepriklausomybe. Kadinamas konke.
ela — 4, Vak. Vokietija — 34. U nados atstovės L. LukoSeviciūviso 431 asmuo. Tai pakankamas tės žodžiais, "Esame kovojančios
Be to, rusų žemėlapyje buvo
skaičius, rodąs mūsų lietuvių bei Lietuvos jaunimo dalis". Visas
Dzūkijoje, ties Alytum, pravestas
naujas plentas, kurio vietos gy
mūsų jaunimo gyvastingumą.
kongresas savo mintimis i Lietuventojai niekad nematė.
Pirmavo moterys. Jos sudarė vą buvo nukeliavęs... Visa tai
64 proc. atstovu, kai vyrai tiktai gražiai atsispindėjo kongreso nuSovietuose nėra Infliacijos, tiktai nuolatinės eflės prie krautuvtą*
fra.
36 proc Kongreso atstovų am- tarimuose, kuriuos patys jaunie- iras nuo 14 Ugi 34 metų. Aritme- ji kongreso atstovai paruošė. Reiatvejais: man šioks toks sportas, žmonai laikui atsargiai ištraukiau ūsorių, kuris tikrai buvo
įinfr amžiaus vidurkis — 20,5 kia džiaugtis, tuo atstovų atsisupraleisti, žuveles bedarinėjant bei kepant, ir visai užkabintas prie pat uodegos man metant meškerę.
metų. Daugiausia atstovų.-ių bu- kimu veidu į Lietuvą, už lietuvyšeimai maistui pagerinti. Tame meškeriojimo sporte Supratęs, kad tuo metu buvo užplaukusių daugiau
vo 119,18,20,22,23 metu.
bes viešą išpažinimą. Malonu,
pradžioje buvau profanas, bet gana greitai ne tik ūsorių, vėl greitai patvarkęs meškerę užmečiau ir vėl
Kongreso šnekamoji kalba, i i - kad S 13 kraštų suvažiavę jauJONAS MATONIS
įsitraukiau, bet ir išsispecializavau. Anksčiau niekad pagavau net keletą nemažų ūsorių. Mano kaimynas
noma, lietuvių. Visi atstovai ge- nieji lietuviai jautėsi esą vienos
savo gyvenime neužsiiminėjau meškeriojimu, — pagavo tik keletą mažų raudelių, jo maža meškerė
riau ar blogiau kalbėjo lietuvis- lietuvių tautos nariai. Tai buvo 78
nebuvo
tam sportui nei laiko, nei noro. Bet kai nebuvo pritaikyta ūsoriams gaudyti. Taip pat netiko
kai, tiktai vieni su vokišku, kiti didžiulė jaunųjų lietuvių deAmerikiečių
zonos
stovyklose
maitinimas pabandžiau, tai jau vėliau traukte traukė mane prie ūsoriams ir jo jaukai.
su ispanišku, treti su anglišku monstradja už Lietuvą ir lietuvisuomet
buvo
pakenčiamas,
o
prancūzų
ir 1945 m. upės. Jaučiausi net laimingas stovėdamas prie upės
Be meškeriojimo mokiausi ir anglų kalbos. Nesant
akcentu. Lietuviškų Sodžių išta- vybe. Tuo šis aukščiausias kongtyrame
ore
ir
užsimiršęs
visokias
bėdas
bei
rūpesčius.
britų zonose gana vargingas. Kai kuriose šių zonų
stovykloj tinkamo anglų kalbai mokytojo, susidarę
rimaa kartais tjukeldavo typue- reso tikslas hr buvo pasiektas,
ną, bet tai netrukdė vieniems ki5b kongresas labai sustiprino ir stovyklose visai savaitei riebalų vienam asmeniui Sunku būdavo nuo upės pasitraukti, ypač, jei dar kelių asmenų grupė pasisamdėm vokietį profesorių.
tus suprasti ir mintimis pasida- jo globėjų — Lietuvių Bendruo- buvo skiriama tik po 18 gr., bet badu niekas nemirė. žuvelės būdavo alkanos ir sekdavosi man jas Anglų kalbos pasimokymas buvo vėliau labai
linti.
menės pozicijas. Susidarė Įspfldis, Neblogai vertėsi tie žmonės, kurie buvo linkę į prekybą privilioti... Be to, kai kuriems šio sporto naudingas, atsikėlus į Ameriką gyventi. Per ketvertą
j^
kad lietuvybe išeivijoje dar ne- ir turėjo toj srity gabumų. Laimingi tie, kurie turėjo bendrininkams atrodė, kad aš turįs kokią tai laimę metų, nors ir nelabai intensyviai mokantis, buvo
Kongreso programa susidėjo i! srrunšia gulti i karstą drauge su Amerikoj giminių ir su jais palaikė ryšius. Amerikoj daugiau pagauti. Pasitaikydavo net juokingų pramokta tiek, kad lengvesnio turinio knygas galėjau
skaityti be žodyno, o išvykstant Amerikon
keletos dalių: atidarymo Skil- senąja išeivrjos karta. Ji gyvens gyvenantieji giminės ir pažįstami patys žinojo apie nuotykių.
sunkų
gyvenimą
tokio
ilgo
karo
nuteriotoj
Europoj
ir
Kartą
nuvykęs
jau
povakare
prie
Maino,
radau
amerikiečių "skryningą" lengvai galėjau atlikti be
mių, savaitinės stovyklos Anglijo- ilgai, dar dešimtis metų. Tai didažnai
net
nepraSomi
siuntė
į
stovyklas
maisto
savo
bendrininką
nieko
nepagavusį
ir
visai
vertėjo.
je, pamaldų koncertų, kelionių, džhilis kraitis ateities lietuvai.
produktus, drabužius, o kai kas gaudavo ir pinigų.
nusivylusį. Jis net man pareiškė:
Po dvejų metų VVuerzburgo stovyklos lie
savaitinių studijų dienų, posėdžių
*
Aš, vos atsikėlęs stovyklon, sutikau visą eilę senų
— Be reikalo atėjai, šiandien neima! Nuo tuvius iškėlė į Schweinfurto stovyklą. Čia gyvenimo
diskusijų, nutarimų. Kiti priedai:
Formaliai žiūrint, kongresas
pažįstamų.
Kai
kurie
mano
pažįstamų
jau
buvo
ankstyvo
ryto čia stoviu ir dar nieko nepagavęs. Tuoj sąlygos buvo tokios pat, kaip VVuerzburge: likau tose
meno paroda, ekskursijos, šokiai, pasibaigė, bet praktiškai dar ne.
įsipareigoję
stovykloj
nuolatiniam
darbui.
Stovyklos
pat tarnybos pareigose ir meškeriojimo sąlygos buvo
vysktu
namo.
jaunųjų kūrėjų vakaras.
Gal būt, tai buvo tiktai pirmasis
Sakau jam, kad reikia laimę išbandyti. Čia pat, tokios pat, tik sunkiau buvo gauti anglų kalbos
Kongreso darbai buvo skirti to didžiulio veikalo aktas. Ant- policijos viršininko, Paryžiaus generalinio štabo
akdemiją baigusio pik. Iz. Kraunaičio buvau atsistojęs ant išsprogdintos karo metu betoninės tilto mokytoją. Schweinfurtas buvo daug arčiau rusų
rietuvybės klausimams aptarti, rasis aktas vyks trylikoje vakty
pakviestas policijon sekretoriauti. N e daug ten kas atramos griuvėsių užmetu meškerę ir. kaip tyčia užimtos Vokietijos ribos. Buvo labai nejauku tokioj
Ieškota priemonių stiprinti lie- vių, i kurias grgę kongreso atstobuvo veikti, bet vistik nors nusiraminimui jaučiausi pajuntu, kad kas tai užsikabinęs mano meškerę artumoj gyventi, žinant jau iš praeities, kad bolševikai
cuvybę ir kalbėta apie pastangas vai kels ir stiprins silpstanti lie
8iek tiek naudingas. Mano pareigos buvo skirstyti traukia. Atsargiai meškerę pritraukęs prie krašto, sutarčių ir pasižadėjimų nelaiko ir kad gali trumpame
ja perduoti ateinančioms fcar- tuviJkumą, rems Lietuvių Bendvadinamus policininkus postams užimti, stovyklos pamačiau didoką ūsorių, kurio d 51 stambumo nedrįsau laikotarpyje, tik kiek pasistūmėję, užimti sritį su
toms. Tačiau nebuvo pamiršta ruomenės pastangas,
gyventojus skirstyti pagal sąrašą iŠ eilės virtuvės, iškelti iš vandens, bet per griuvėsius negalėjau tiesiai stovykla. Dėl šio bolševikų artumo dėjau visas
b* poktinė dalis — Lietuvos laisKongresas trodė, kad ir išeivi- švaros palaikymo ir kitiems pripuolamiems darbams
prieiti prie vandens. Užkabintas ūsorius čia pat prie pastangas persikelti į kitą stovyklą, toliau nuo
vės reikalai. Studijuota Lietuvos joje galima ilgesni laiką lietuvy- ir vadinama raštvedyba. Retkarčiais tekdavo
mano sėbro kojų. Prašau jo palaikyti valą, kol aš gresiančio pavojaus. Pasisekė persikelti į15chwebisch
_praeitis, dabartis, papročiai, lite- bę išlaikyti. Tai rodė faktas, kad susirašinėti su vietos vokiečių policija.
prieisiu aplenkdamas griuvėsius. Bet mano sėbras net Gmuendo lietuvių stovyklą, kurioje teko gyventi
ratūra.
kongrese buvo m ir net IV kartos
Savo laisvalaikius praleidau Maine meškerio pakeltu balsu man sako:
viename kambaryje su kita šeima, persiskyrus tik
Malonu pastebėti, kad prie atstovų, svetimuose kraštuose gi damas ir tuo būdu žymiai pagerinau šeimos maistą.
— Tai kad aš nesuprantu, kaip tu čia gaudai? paklodėmis. Be to, čia neturėjau jokio nuolatinio
kongreso akcijos gražiai jungėsi musių, kuriems lietuvybė yra ne Dažnai įvairių žuvų užtekdavo ne tik saviems
darbo, — negaudavau rūkalų priedo ir nebuvo kur
2uvis užkabinta už uodegos.
šimtai Anglijos ir Vakarų Vokie- žaidimas, bet jo giminės šaknys reikalams, bet ir geriems bičiuliams bent kai kada
Sakau, nesvarbu, kaip užkabinta, tik palaikyk, meškerioti, bet užtat buvo laiko anglų kaibai mokytis
tijos lietuvių, remdami jaunųjų ir asmens sąmoningumo reikalas. maistui paįvairinti.
kol aš prieisiu. Kol iš nustebimo susiorientavo mano ir nejautėme bolševikų baimės.
pastangas. Daugumas jų buvo su*
b. kr.
Tas mano meškeriojimas buvo naudingas keliais kaimynas, ką jis čia dabar turi daryti, as priėjęs
i i•
(Bus daugiau)
——__««__«_«_^

GRUMTYNĖS SU LEMTIMI

DRAUGAS, trečiadieni*, 1979 m. rugpiūčio mėn. 8 d.

melį....". Sesė Jolita papasakojo
apie Vilniaus Aušros Vartų atsi
radimą, stebuklingąjį A. V. pa
veikslą, brolis Vilius — įvykusius
juose stebuklus. Sesė Albina iš
HELP W A N T E D - VYBA1
B E A L E S T A T E
B E A L
1 8 I A I 1
ryškino v. s. J. Vaičiūnienės pa
rinkto tuntui vardo prasmę, šv.
Retired Gentleman
Mišias atnašavo stovyklų kape MARQUETTE PARKO APYL
Savininkas parduoda 3-jų miega
lionas kun. P. Daugintis, S. J.
For Night Watchman
Savininką* parduoda 3-jų m i e g a m ų mų bi-level namą. Įrengtas šeimos
*••»
Gražiai parėjo sesės Laimutės
namą su dviem uždarais porčiais 12 x kambarys su baru. 2 maš. garažas.
Aak
for
GARY
GEIGNER.
pravesta Skautorama. Skautoraarti apsipirkimo centro. $65,900.
moje dalyvavo iš 4 stovyklų po 20 p. Namas 2-jų aukštų a n t 5 0 p. Tik besidomaujanti pirkėjai prašo
Tel. — 476-7400
dvi skiltis. Kiekvienas dalyvavęs aklypo. "Cyclone" tvora. 2 m a š . g a r a - mi skambint —
gavo progos pajusti ar jau viską Zaa ir "carport". N a m e visur kilimai.
tel. 312—257-6160
žinąs, ar dar reikia pasimokyti Užuolaidos. Skambint po 6 v a i . v a k .
AELP WANTED — .HOTERlš
By o\raer—Clean brick bungalow
skautamoksHo.
Tel. — 636-8Z65
3 bdrma, lVfc baths, finished porch. Reikalinga atsakinga ateinanti
Su sese Jolita keliavo Rako miš
Dining, living rm. & bedrms, w/w
ku susipažint: su išskirtiniais
carpeting. Finished bsmt., wet bar. moteris prižiūrėti kūdikį 5 die
2 botai — medinis s u skiepu ir ga- Gas h. w. heat, 2 car gar. Immed. nas savaitėje. Marąuette Partce.
stovyklos medžiais. Nors ir sukan
Svarut, gerai prižiūrėtas. 63 — occupancy. Marąuette Pk. 737-4583
džiotos uodų, skautės linksmos.
Skambinti — 778-6385
Trojr.
Savivaldos diena mums vado
botai — marinis. Įrengtas sklevėms, atnešė džiaugsmą ir pasi
BAKE R CASHI ER
2 auto garažas. Avers ir 26.
didžiavimą savo atžalynu. VadiEnglish reąuired, a g e no barrier. Will
jon buvo išrinktos prityr. skau
Medinis namas s u geležies prekių Palikimas, Modernus, apie 2 0 metų, train. Apply in person after 2:00 p-sa.
i 2-jų butų mūro namas ir mūro gara
MiiMUfninrrri gub. Edward J. King pasirašo Pavergtų Tautų proklamaciją. Iš kairės: Stasys LuŠys, Al. J. Chap- tės. Jos sugebėjo ne tik pilną ir — hardware krautuve. Nebrangus.
.«~»;
žas. Įrengtas beismentas. Prašau tei Mon. — F r i .
lik, FeL M. Grandei, Icfa Zvangeia, dr. I. Dinberg, Karin Balgalvis, Pane Vebta Pole, dr. J. I>knuk, M. H. Mc- tvarkingą dienotvarkę vesti, bet
rautis ir paduoti s a v o telef. apžiūrėji
ŠIMAITIS REALTY
Lam, K. Husak, prof. Minor, H. McLain ir Orest Szezuilack. Vidury valstijos gubernatorius.
ir pamaitinti. Šeimininkės poilsia
STANLEY'S RESTAUMNT
mui :§ anksto. Viliuojanti kaina,
Insurance — Ineome Tax
Standard 011 Building
vo. Turint tokias puikias priau
Notary Repoblic
-•..
Tnicias sklypas. Tinka naujai statybai
200 E . Randolph Dr.
gančias vadoves, ateitis "Aušros
Marąuette Parke.
ragas. Tuntininkėms degant žva
Plaza Level — Chicago, 111. :
Vartų" tuntui dar ilgai garan 2951 W. 63rd St.# 436-7878
kūtes, visi susirinkę giedojo Ilgiau
Labai svarus 2-jų butų namas ir ga
tuota. Vakare, vėliavos nuleidi IIIIINilIlIlIHIlIlIlIlllUlUIIIIIKIIIIIllIlIlIlII
sių metų! P o m e n ę pasiskleidė
ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo
O F F I C E HELP
mo metu, Šios dienos viršininkė
Savininkas parduoda 2-jų butų po Šildymai. Brighton Parke. $37,00000.
skautės, vaišindamos savo pačių
Small southside plant needs person
I. Valaitytė pareiškė: "Buvo labai 6% kamb. medinį namą Brighton Par
VASAROS TYLA
parke, prie VVorcesterio.
stovykloje keptais
meduoliniais
with pleasant speaking VOICĄ lite
2-jq
ankstų
mūro
namas
ir
2
au
smagu, bet ir labai sunku I"
— Stepono Dariaus legionierių
ke. Spintelės virtuvėse. 2 maš. garažas.
grybukais. T a i darbščiosios Biru
Atėjus vasarai visoks visuome
typing,
and bookkeeping experience.
Pilna pastogė. Žieminiai langai, siete to garažas. Apie $6000.00 pajamų.
posto moterų pagelbininkių ban
Greit prabėgo stovykloje dvi
ninis ir kultūrinis gyvenimas su
tės S. nuopelnas mokyti skautes
Naujas
stogas
ir
gazu
Šildymas.
Ap
Hours 7:30 a . m — 4 p.m. Monday t h r :
ketas — rugsėjo 30 d
savaitės. Gaila buvo skirtis iš šios liai. Nauji boileriai. $47,000.
sauga nuo potvynio. Alum. langai Friday
stoja turbūt ne tik Bostone, bet ir
kulinarijos. Kraičio Skrynios va
MR. CANNY — 225-4B01
Skambint
847-5321
— Laisvės Varpo rudens kon
puikios, didelės šeimos. Penkta
GaUte pirkti už $41300.00.
kitose vietose. Visi skuba į paplū
dovės Albinos R. puikiai sueiliuo
Wanted CLEANING WOMAN
certas — spalio 7 d Lietuvių Pi
dienio vakare užmėtėme paskuti
dimius ar kur nors į gamtą, tik
tais kupletais pristatomas perso
liečiu d-jos salėje, So. Boston.
nę giją.Nuo dabar pradėsim austi
5 d a y s a w e e k in Beverly
ne į sales.
nalas.
MISCELLANEOUS
gražią juostą, kurią ausime visą
CaU 445-7597
— Tautinių šokių sambūrio šo*
Susimąstymo dieną visa stovyk dešimtmetį. Susėdusios prie savo
PARENGIMAI
2625
West
7lst
Street
•llllllllllllllilllllllllHlllliiiiiiiiiiiiiiH,,,!!!
kiu vakaras — spalio 13 d. Liet. la susirinko savoje laužavietėje,
INSURANCE OFFICE-L00P
lauželio, atsisveikinome O. Aud
— Minkų radijo valandos ge Pil. d-jos salėje.
kur be lauželio stovėjo paruoštas ronės poezija:
Tel. 737-7200 ar 737-8534 GENI OFFICE ISPERIEJKJE
— Lietuvių Bedruomenės Bos altorius. P r i s i m i n ė m e amžinybėn
gužinė Romuvos parke, BrocktoŠERĖNAS perkrausto baldu* ir
tono apygardos rengiamas Vil iškeliavusią Aušros Vartų tuntine, rugpiūčio 12 d.
Jau gęsta laužai,
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
Typing and Clericatr
* dimai ir pilna apdrauda.
Paskutiniai laužai,
— Tautos šventės minėjimas, niaus universiteto 400 metų su ninkę įkūrėją, tuolaikinę Vyr.
Tel. — 922Ir pakalnės kažin ko nutyla —
rengiamas Martyno Jankaus šau kakties minėjimas — spalio 14 d. Skautininke v. s. J. Vaičiūnienę
Tel. — \\A 5-8063
BC - Bostono kolegijoj.
iiiiimuHmiiiiMinimnmnuiniHumiiii
Užgęsta ugnis,
liu kuopos, įvyks rugsėjo 9 d.
Niūniuojant "Lietuva Brangi"
111111111M11 f 11111 f 11111 f 1111111 f f Ii 1 J I , i f111 1 iii|i
— Balfo Bostono skyriaus 35 skaitoma jos poezija. Prisiminė
Ir užmiega daina,
Brocktoneįvairių prekių pasirinkimas nebran
70 ir Mapievrood. 2 aukštų 3-jų bu
Sūpavusi juoką ant rankų...
— Tautos šventės minėjimas, metų sukakties minėjimas — spa me buv. tuntininkę s. E. StrikieFor General Office Duties,
giai iš mūsų sandelio.
tų
m u r . pajamų namas. Taip pat ga
.rengiamas L. B. Bostono apylin lio 23 d Liet Pil. dr-joj.
Tytrag aad Shorthand SHl
Begina K.
n ę Jai skyrėne "O atsimeni na
COSMOS PABCELS EXPRESS limos pajamos rūsy. 2 mas. garažas.
— Dr. Vytenio Vosyliaus var
kės, įvyks rugsėjo 16 d. Lietuviu
Attractive opportunity for capable
2501 W. 89 St., Chicago, 111. 60629 Nebrangus.
Piliečių d-jos salėje, So. Bostone. gonų koncertas — lapkričio 1 1 d .
72 ir Mozart. Liuksusinis 2-jų butų person. Exce)lent salary and many
SIUNTINIAI I LIETUVį
— Lietuvos kariuomenės atkū
po 2 m i e g a m u s m ū r o namas, {reng Iringa benefits.
— Lietuviu Bendruomenės Bos
tas
rūsys. Pamatykite Šiandien.
Tslef.
—
925-2737
CalI Mr. Kane
rimo
sukakties
minėjimas
—
lap
tono apygardos tradicinė Lietuvių
2422 WEST MAJKJUETTE RD.
4
3
ir
Wasbtenaw.
2-jų
butų
mūr.
Vytautas
Valantinaa
diena — rugsėjo 23 d. Maironio kričio 18 d.
CHICAGO, ILLINOIS 00629
FAKVEY Ll'MBER COMPANY
3-jų kamb. butas
lllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlHUlilIIIIIilHIIIIIII po 2 miegamus.
PHONE: 3 1 2 925-6897
1731 W. Cermak — TeL 847-7109
BJUk.
nmiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniihiiiiiiii skiepe. $49.500.

CLASSIFIED

GUIDE

L E M O N T

D A R N E VĖLU

BOSTONO ŽINIOS

»

Valdis Real Estete

M O V I N G

Namai Chicagoje ir
priemiesčiuose

i

S K A U T Y B Ė S KELIAS

(Atkelta iš 2 p si.)

*

f
i
i

\ są laimėjo Šeivų, Kačpėdėlių ir
Žvaigždučių sudėtinė skiltis. Ver
sukrauti Vilniaus dienos ekspo- {
tinimo komisiją sudarė A. Stepo
navičienė, G. Talandienė ir vir
Vilniaus dieną sesė Laimutė šininkė. Vakare — papročių lau
priminė skautėms apie Vilnių, žas. Lauže kepamos bulvės.
ten esantį Vilniaus universitetą,
Liepos 14-ji sukaktuvinė diena.
kurio 400 m. jubiliejų dabar
Trisdešimtmečio
minėjimas įvy
švenčiame. Daromi pilių ir kry
žių modeliai, kaišomos tautiniais ko menėje, dalyvaujant LSS va
raitais juostos, piaustomos me dovybei, buv. tuntininkėms, ki
džio juostinės. Aiškinama verbų tų stovyklų atstovams, tėveliams
kilmė. Daromos verbos. Pasidi- ir tunto geradariams. Minėjimui
Jolita.
džiuodamos savo tautos garbin vadovavo komendante
ga praeitimi, skautės, talkinamos V i r i paaiškino stovyklos vardo
komendantės Jolitos, siuntė laiš kilmę, pristatė vadiją. Tunt. ps.
kus i Chicagos dienraščius Tribū N. Balzarienė pristatė buv. tunne ir Sun Times. Sesės L. Devei tininkes, kurių dalyvavo net 9 :
kytės laiškas buvo net atspausdin v. s. O. Siliūnienė, v. s. S. Statkie
nė, v. s. R. Kučienė, s. D. Eidukienė, s. A. Ramanauskienė, v. s.
Papročių dieną skautės susi
A. Namikienė, ps. I. Žukauskienė,
pažino su vestuvių ir užgavėnių
ps. D. Gotceitienė ir dabartienė
papročiais. Susiskirsčiusios gru
pėmis, kūrė, inscenizavo vaidini — 19-oji sesė Nijolė. Prityrusios
mus. Darėsi užgavėnių kaukes.e skautės, laužavedės Audrės pa
Statėsi lauželius :r kepė įvairių ruostos, sušoko audėjėlę. Nors
stalą jau puošė Vyr. Skautininreceptų užgavėnių blynus.
Paukštytės, pasipuošusios kaukė kės v. s. I. Kerelienės atvežtas su
mis, atskubėjo pas savo vyresnes kaktuvinis raguolis, ant neštuvų
seses pasivaišinti. Blynų konkur- įnešamas kitas sukaktuvinis py-

%

Mylimai motinai

A. t A. ANTANINAI KUNDROTIENEI
Lietuvoje mirus, dukrą, VLADISLAVfl SHURKIENĮ
ir jos ŠEIMĄ liūdesio valandoje nuoširdžiai už
jaučiame
Leonardas ir Valeria Šulcai
Vytolit ir Irena Budriai
Daarbnrn

I

Heifchts, M k f a i f s a

A. t A. VANDAI D0MAN5KIENEI
Lietuvoje mirus, tunui VANDEUNUI su ŠEIMA
reuDuame nuoširdžią užuojautą ir jungiamės
iiūdeiyje.
Edvardas \r Vilhelmina Lapai
Raimundas ir Violeta Lapai

SECRETARV

Bridgeporte — puikus Investavimas.
7 b u t ų mūro namas. Pilnas rūsys.
VYRAI VR MOTERY8
Nuomininkai patys apsišildo. $17,500
KILIMUS IR BALDUS
metinių pajamų. Kaina $54,000.
Plauname ir vaikuojame
5 9 ir Mozart. II naujesnių 8 butų
visu rušin grindis.
gerai prižiūrėtas mūras. Pirkėjui 3
i. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 miegamų butas. DS1 informacijos
linilHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIlUlllflUUUUUJIUIII
Hours 5 A. M. to 2 Pi"įL^ x
skambinkit mums.
Saotrumpa: atrr.. įn. — atminimo įnašas. Suma, parašyta po pavardės, reiš
67 ir Pulaski. Naujas 3-jų miegamų Benefits — P/S, paid Medical, others.
kia inašų iš viso.
10% — 30% — SO% pigiau mokSsUt- bungalow. Skiepas, garažas. Pamaty
South Water Warket.
- -^
u i apdi-aud* nuo igTLle*. ir a u tom o kite Šiandien.
1
$25.00 I v a n a u s k a s , Juozas $75.00.
Milo pae mus.
Oak Lawn, j vakarus nuo Cicero
Salary based on experienče?i'
1
$75.00 N u e r t i n g e n c Shw. Gmuende gimn. mokytojai - mokiniai
Liuksusinis 3 m i e g a m ų
"tri-level".
F
R
A
N
K
Z
A
P
O
L
I
S
$75.00.
Pamatykite Šiandien.
S20SH « B . I »5th Street
1
$90.00 M e n d e l i e n ė , Elena. a t m . in. $100.00.
ICall CRAIG 829-7700"
Ctitcago. Uiinoia
3
$100.00 B r i n k ą , Alfonsas, a t m . įn. $100.00, X $100.00, Kiršteinas.
Tetef. GA 4-8654
R a i m u n d a s , Jonas $100.00.
1
$105.00 J a s a s . A d o m a s ir Zuzana $106.00.
itiiifiuiiiiiiiiiiiiniiiiitniriiniiiiiiiiiiiiMi
1
$125.00 I š i i n s k a s , Jonas, Pik., atm. Jn. $125.00.
424^ W. 63rd Street
1
$100.00 B i e l s k u s , f>ijus, Ini., atm. įn. $160.00.
Boston based travel ageney^'is
1
$181.00 N a v i c k a s , Jonas (teisininkas) ir Janina $181.00.
looking for Lithuanian speak
Tel. — 7670600
Licensed, bonded, insured.
2
$200.00 L a p š y s , Ignas ir Genovaitė, Austia $400.00, Liormanas,
ing men and women to ^ U
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvgs
R a i m u n d a s (miręs) ir Stefanija $300.00.
Mes turime kompiuterį ir esame
tours t o Lithuania and -reu
*
vonios
kabinetai.
Keramikos
ir
kt.
1
$500.00 S a j o n a s , Juozas $750.00.
nariu M.L.S., kas palengvina parda
present us in your area. Strcplytelės
Glass
blocka.
SinJcos
2 $1,000.00 K u č i a u s k a s , Juozas $3,000.00, Šostakas, J o m s a t m . įn.
vimą bei pirkimą.
vamzdžiai
usvalomi
elektra.
Gacessful candidates will
$1,200.00.
Taverna Ir 4 kamb. mūrinis. { rytus generous commission, travelHbe4 —
Stakėnas, Albertas ir Salomėja $400.00, Kepalas, Petras, j Ute kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto
nuo California A v e ir 71-os g-vSs. Nu
atm. įn. $200,00, Stakėnas, Viktoras ir Ona, atm. įn. $200,00, arba po 5 vai. vakaro
nefits and an opportunity to
ž e m i n u kaina. $45,000.00.

V A L O M E

*

unitu fMUS TPi

WANTED CASHIER

1979 in, liepos men, įnašai

Budraitis Realty Co

T RA V EL r

PLU M BlNG

Stankūnas, Jonas ir Salomėja $200.00.
U viso 19 narių.

SERAPINAS — 6S&-2960
HimimiiHnimiiHimmiiiiiinmuiiuiiii

learn tour eseorting. For more
Chicago intervl6W
*^T*

IV, aukšto mūrinis. 6 kamb., 37 p.
info and a
sklypas. Arti 6 9 ir Fairfield. Tik
11111111
n
1111111
n
11111111
IIITIITI m 111111111 n TTTi
call collect
Rašydami testamentus, neužmirškime Lietuvių Fondo, įra
$34.900.00.
šykime į testamentą numatytą sumą: "Lithuanian Founda5 butų mūrinis. 19 metų senumo.
tkm, a non-for-profit, tai ezempt, Illlnoi* Corporation, 2422
Garažas.
Savininkas iSvyksta iš mies
Spalvotos ir Papraatos. Radijai,
W. Marąuette Road, Chicago, Illinois 10121"
to.
Arti
72-os ir California. Duokit
Stereo ir Oro Vėsintuvai
pasiūlymą.
Pardavimas ir Taisymą*

$MI1.00

TELEVIZIJOS

Tel. 617-667-413Č

Lietuvių Fondas 1962 — 1979. VII. i turėjo:

1.

P a g r i n d i n i o kapitalo brutto

$1^72,087.36

MIGLINAS

TV

2. Pajamų
1711,048.06
2346 W. 89th St., telef. 7761484
3. Per Pelno Skirstymo Komisiją, remiantis pro
niiiiiiniiiiHnimmiiniiiHiiiiiiiiiiniiiiii
tokolais, lietuviškiems reikalams (švietimui,
IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIItllIilUJMIIIIIIIIIIIIIIIim
kultūrai, premijoms, stipendijoms ir moksli
niams veikalams) paskirstas
$573.251.35
Visi statykime lietuvių Fondą, kad jis pasiektų 2 milijonus ir kasmet
galėtų skirti lietuvybei daugiau kaip ISO tūkstančių dolerių.
<•
^»
o
o — .o
—o-

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

Apdraustas perkraustymas
įvairių atstumų

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas
Valdymas
Draudimai — Iocome Tas
Notariataa — Vertimai

B E L L REALTY
J.

B A C E V I Č I U S

6455 S. Kediie Av. — 778-2233

Tel. 376-1882 arba 376-5996
Pedagogui

iiiuiiiiiiiinuiiiiiniHHiiiiiiiHiiiiiiiuiim

A. t A. JONUI RAČKAUSKUI minis,
velionies žmonai
JANINAI RUGYTEI-RAČKAUSKIENEI. s ū n u i prof. dr. JONUI, dukterims: JANINAI ir
I R E N A I , marčiai, žentams bei anūkams ir ALICIJAI
R Ū G Y T E I reiškiame užuojautą ir jungiamės maldoje
už m i r u s i o j o sielą.
Albina Dumbrien*
Nijolė Dumbrytė
Aldona ir Karys Grisiau
Stase Jftkabonien*
EmU"i Meaksuksenė
Balys "'aljokaa

ĮSIGYKITE

DAB

AB

fiiiiiiiiimmmmiiiMinmmimiHiiiiiaui
Atsitraukę nuo savo kaaeHeįinių rūpesčių ir vargų. thVrai
asite atgaivos įdomioj knygrrj.
Skaitydami Renės Rasos

MEILE T R I K A M P Y
-

D

»

t M E S I O l
ne tik užmiršit nuobodžią aplin

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

miiiiiiiiiiiiiimimiiimiiiiimiiiiiiimiim ką, bet nejučiomis peraikelsit j

VEITINIŲ KORTELIŲ
HEIKALU

romano veikėjų audringą jaus
mingumą, pilną džiaugsmų .Ir
NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave,
liūdesių, gyvenimą, kuris, kaip
CUcago, III. 60632, telef. 927-5680
nuotykingas filmas, pagaus jos
Vizitinių kortelių naudojimą* yra nuo pirmo puslapio ir laikys
lUIlIlIlIlMIlIlIlillMMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIill
;rLi
gražu* paprotys. Biznieriai jas pla jtamoje iki paskutinio
M. A. $ I M K U S
narna
Drauge.
M
«•>.
čiai
naudoja.
Bet
tinka
ir
visų
luo
NOTARY
PUBLIC
ISCOME TAX
SFRVIC^;
mų atstovams turėti frsziaa vizi
Knygos kaina tik 3 doL gau
tines kortele*.
COI So. Map1ewood, tel. 254-7450
Tatp pat d*P»m» VERTIMAI
Kreipkite* į "Draugo" adminis nama "Drauge".
GIMINIU tikvletlmai. pildomi
traciją visai* panašiai* reikliais -iiiiitMtHtiiitintiiinmitiiHfriiiiiMtAtut
PTLIETTBB8 PRAŠYMAI Ir
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
kitokį* blankai
mu
Perskaitė "Draugą" duokite
iiiiiiiiimtmiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiuiiiiiiitiii illllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllt
j jį kitiems pasiskaityti.
^ *^
SKE2JBKITBS "DRAUGE**.

tų prieš Kristų. Atkastose moK-J eilėje. Ir tai mes patys ekskursan tomos antikinės Eschilo, Sofok DRAUGAS, trečiadienis, 197B m. rugpiūčio mėn. 8 d.
lio tragedijos, naujų laikų ope
nėse rašto lentelėse surašyti Tro tai patikrinome ir įsitikinome.
Vietovės gamta nuostabiai ža ros ir tautinių šokių festivaliaijos
karo
laivų
sąrašai,
inventori
/. VIZBARAS - SŪDUVAS
zacija. I pilį vedantys maeyvūs vi. iKiekvieneriais metais i šį Epi Senovėje teatras buvo garsus sa
(Tarinyi)
Siauru, grįstu keliu piety iink se gnanito vartai — papuošti liūtų dauro teatrą liepos mėnesį atva vo Dloniziju vaidinimais, kuriuo
1893 metais per sąsmauką buvo novėje čia žygiavo drausmingos galvomis. Pily įrengti maistui, žiuoja iš Atėnų valstybinis dra se buvo garbinamas vyno dievas
atidarytas dešimtį metų trukęs 2 Spartos falangos ir sunkiai gink ginklams laikyti sandėliai, gėlo mos ir operos teatras ir visą mė Bachas.
kirstas per uolas kanalas 24 metrų luoti Romos legionieriai.
(Bus daugiau)
vandens baseinai, į kuriuos van nesį čia atviroje gamtoje yra staGyveno Cicero, Illinois.
pločio ir 4 m. gylio. Kanalu pra
Pravažiuojame istorinį Argos duo buvo atvedamas akmenyje
Mirė rugpiūčio 5 d., 1979 m., 11 vaL ryto, sulaukės 93 m. am
plaukti gali tik 50,000 tonų tal miestelį, nuo senovės garsu savo iškaltais vamzdžiais iš kalnų šal
žiaus.
pos laivai iš Egėjo į Jonijos jūrą, marmuro dirbiniais, spalvota ke tinių.
Gimė Lietuvoje, Klovainių parapijoje, Kupčiūnų kaime. Ame
tuo sutrumpindami kelionę ap ramika. Ir Homeras savo poemo
Buvusiam mano tėvelio kolegai dailininkui
Pilyje surastas ir karaliaus ka
rikoje išgyveno 72 metus.
link Peloponesą. Trumpai su se apdainuoja argonautu žygius. pas su diadema ir 16 svarų auk
Paliko didenatne nuliūdime sūnui Bruno.
mokytojui
stoję prie kanalo, atsigaivinę grai- Renesanso laikais šią sritį ir Ko so papuošalų,
Velionio žmona buvo a. a. Aotatottte a* marti a. a. Ruth.
brangakmeniu,
Kūnas pašarvotas Petkaus koply&sje, 1*10 S. 50 Avenue, Cicero.
bška apelsinų sunka, kuri svie- rinto įlanką kontroliavo Veneci kurie patalpinti Atėnų archeoLankymo
valandos antradtetų a* trečiadieni nuo 2 vai. popiet iki
iiai išspausta iš vaisių saldi, kaip jos respublika. Ant kalnų ketery k>giniame muziejuje. Iš pilies sie
10
vai.
vak.
jo
mylimą
žmoną
didž.
gerb.
ponią
MARIJĄ.
VAR
cukrus, ir visuomet paduodama ir dabar stovi jų pastatytos, sie nų stiprumo ir įrengimų mato
Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, rugfiučio 9 d. iŠ koplyčios 9 vai.
NIENĘ, gilaus liūdesio valandose, nuoširdžiai už
Šerti su stikline šalto vandens, nomis apvestos stiprios pilys.
ma apie čia vykusias aršias ko
ryto bus nulydėtas į Sv. Antano parapijos; bažnyčią, kurioje 9:30
važiavome toliau.
jaučiame ir kartu liūdime.
vai. įvyks gedulingos pamaldos ui vauonies sielą. Po pamaldų bus
Mikėnai — nedidelis miestelis, vas ir kad Homeras aprašė isto
nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių
Korintas yra 60 k m nuo Atė iš vakarų apsuptas aukštais kal rinius įvykius. Pilis ir vietovė su
Helen Shatas su vyru John
Nuoširdžiai dviečiu visus:
draugus ir pažįstamus
nų. Pravažiavę sąsmaukos kana- nais su puikiu žaliu slėniu rytuo griauta žemės drebėjimo ir apleis
dalyvauti
šiose laidotuvėse.
ta
XII
a.
prieš
Kr.
Mikėnų
kul
lą, atsiradome šiauriniame Pelo se. Tarpe dviejų aukščiausiu kal
Nubudęs Sūnus.
ponese. Vietovaizdis keitėsi. Važia nų keterų italų archeologas Pa- tūros žlugimo laikmečiu.
vome giliu slėniu tarp dviejų kal pad'imitrijos 1951 m., vadovauda Papietavę ir pailsėję
netoli
Laidotuvių direktorius Donald A Petkui. Tet 863-2106.
Mokytojui
nu virtimu i Mikėnus, Trojos masis Ilijados eilių pasakojimu, esančiame Nauplia miestely, vy
karo organizatoriaus ir vyriausio atkasė jau senovėje pamirštą Aga kome į Bpidaurus. Ten aplankė
vado karaliaus Agamemnono sos memnono pilį ir slėnio šlaite an me kalno pašlaitėje visoje Grai-į
tinę, kurią aprašė Homeras savo tikinius 'Mikėnų karalių ir didi kijoje geriausiai išlaikiusi atvirą,
mano buvusiai mokytojai, jo žmonai JANINAI BUGYilijadoje. Dideliam ir giliam slė kų kapus. Archeologiškai nusta teatrą iš II amžiaus prieš Kr. Vie
TES-RAČKAUSKIENEI, jos seseriai ALICIJAI RŪGY
ny auga citrinų, apelsinų sodai, tyta, kad aukšta Mikėnų kultū tovė gausiai lankoma turistų.
TEI ir artimiesiems reiškiu gilią užuojautą ir drauge liū
Tjmuogynad, įvairios daržovės. ra čia klestėjo jau 17 šimtų me Mums atvykus, gau radome 9 au
džiu.
tobusus su naujomis grupėmis.
Kun. Romanai Klumbys
Teatras pastatytas H amž. prieš
La Ferla, Tesąs
Kr. architekto Ppiikrito. Į teatrą
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
veda kaskadiniai marmuru grįsti
takai, iš šonų apsodinti pinijoD 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
šios bus iš vakaro, tai yra šeš
Lakewood, Pa.
mis, kiparisais, žydinčiomis mag
tadienį, rugpiūčio 11 d., 7 vai.
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
nolijomis ir oleandromis. Reikia
Mielam prieteliui
vak. Sv. Petro ir Pauliaus par
PBNNSYLVANIJOS
takais kopti apie 800 metrų.
bažnyčioje, Tamaąua, Pa. Pa
LIETUVIŲ DIENA
4330-34 So. California A v e n u e
Teatras pasagos formos, gerai
maldomis rūpinasi ir visus glo
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-9852
Metinė 66-toji Lietuvių diena boja šios parapijos klebonas išsilaikęs. Marmuriniai sėdėjimo
jo ŠEIMAI ir artimiesiems, broliui
suolai su takais tarpe jų kyla į vir
šiemet įvyks rugpiūčio 12 d. La- kun. Stasys J. Lukšys.
4605-07 South Hermitage A v e n u e
šų 59 eilėmis. Teatro suolai su
kewood Parke, Barneaville, Pa.
A.
t
/L
SIGITU!
BAZILIAUSKU!
Telefonas — YArds 7-1741-2
Į Lietuvių dieną kviečiami ne talpina 14,000 žiūrovų. Žemai
Tai yra geniausias nuolatinis
staiga
mirus,
reiškiame
nuoširdžiausią
užuojau
Pennaylvanijos etninės grupės tik Pennsylvanijos, bet ir apy scenos šonuose romėnų laikais
linkių lietuviai kartu pasi buvo pastatytas orkestrui poditą ir kartu liūdime.
trenčiamas įvykis.
džiaugti sukaktuvine Lietuvių jumas ir artistų apsirengimo pa
ftioa šventės pradžios reikia diena ir susipažinti su savo, sa
talpos. Nežinia dėl ko teatro
Ieškoti 1914 m. tuoj po Velykų vo tėvų ar senolių praeitimi,
Brone ir Albertas Kremeriai
akustika tokia gera, kad žodis ar
šventės, kai buvo sušauktas Ma- ypač gyvenimu šiame anglių
damos posmas tariamas scenoje
Emilija ir Liudas Valančiai
kanoy City susirinkimas aptarti kasyklų rajone
Aku;. žemai, gerai girdimas ir 59 suolų
Marytė ir Kęstutis Mikliai
pianus, kaip būtų galima išlai
kyti ir pagerbti savo tautines
Laidotuvių Direktoriai
tradicijas, atsineštas iš gimti
nes. Pirmoji Lietuvių diena bu
6845 SOUTHffESTERNAVE.
vo 1914 m. rugsėjo mėnesį LaIsutOud Parke. Kitais metais
netikėtinai staigiai perėjiu į amžinybę, sielvarte
data buvo pakeista j rugpiūčio
likusią žmoną IRENĄ ir SŪNŪS su ŠEIMOMIS nuo
CEKAUSKAITe
15 A — ftvč. 1L Marijos dangun
Trys Moderniškos Koplyčios
širdžiai užjaučiame ir dalinamės liūdesiu.
Gyveno 6925 So. Campbell Ave., Chicago, Ulinoia.
ĮHjfįnlmo švente- Antnracite
Mašinoms Vieta
Staigiai mirė rugp. 6 d., 1979 m., 2 v. ryto, gulaukua 56 m.
apylinkėje rugpiūčio 15 d- buvo
%i, Pttorsburgo Lietuvių Klubo Choras
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskr., Virbalio valgč., Ar
vadinama Lietuvių diena — vi
gentinoj išgyveno 20 m., o Amerikoj 22 m.
Floridoj
Tel. 737-8600
sos anglių kasyklos tą dieną už
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Aagustinas, duktė Elįdarydavo. Daugelis prekybų
Tel. 737-8601
sa Svelnienė, žentas Vytautas, Argentinoj brolis Viktoras Četą dieną iš ryto buvo atidary
kauskas su šeima, Clevelande pusbrolis Gediminas žemaitis su
šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
tos, bet savininkai po pietų už
Priklausė Šaulių Organizacija ir Lietuvos Dukterų dr-jai.
darydavo ir jungdavosi su savo
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533
draugais ir klientais parke.
West 71st Street. Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, rugpiūčio
Sis įvykis 1926 m. buvo per
9 d. iš kopi. 9 vai. ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo
keltas į Lakewood Parką ir nuo
par. bažnyčią, kurioj įvyks ged. pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero liet. kapines.
to laiko tik ten ir buvo žinomas.
TĖVAS IR SUNŪS
Pelnas buvo skiriamas labdarai,
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus Ir pažįsta
auklėjimui ir kitiems vertin
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
MARQUETTE FUNERAL HOME
giems įvykiams paremti. Nuo
Nuliūdę: Vyras, duktė ir žentas.
TR>S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
antrojo pasaulinio karo, kai
Laid. direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345.
daugelis iš šio rajono išsikėlė,
2533 VVest 71 St., C h i c a g o
šventė buvo kriiama į artimiau*
1410 So. 50th Av., Cicero
aią prie rugpiūčio 12 d. sekmaTel. 476-2345
dienv Ibdėl atų metų 65-toji
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
lietuvių diena bus rugpiūčio 12
Brangiai motinai
4 ir b o s starta pagerbti tiems
—nmlnie kurie per 65-rius me
tas uoliai darbavosi, kad Lietu
sūnui VANDEUNUI su ŠEIMA reiškiame nuošir
vių diena kasmet būtų išlaikyta

PER GRAIKIJA IR JOS ISTORIKES VIETAS

A. f A.
JOSEPH M. YUKNES

A. t A. Prof. ADOMUI VARNUI mirus,

A. t A. JONUI RAČKAUSKUI mirus,

EUDEIKIS

MOŠŲ KOLONUOSE

VILIUI

BAZIŲ I

Mažeika & Evans

H A . JONUI RAC1NSKUI

A. t A. MATILDA VARSKIENĖ

PETKUS

A. t A. VANDAI DOMANSKIENEI mirus,

džią užuoįautą.
Cla tas surengta lietuvių au
linių, rnedžkMiirbinių, Velykų
jasignStu, šiaudinukų, gintaro ir
•augelio kitų tautinio meno
Staqrr»**«i paroda. Speciali vie
t a tas įrengta arkiv. Jurgio
H^tU^i,-. bylai paremti ir pa
rašams rinkti.
lietuvių dienos programa
prasidės 1 vai. po pietų. Pro
gramai vadovaus Joseph Drasdia i i Gilberton. Specialus sve
čias kalbėtojas bus S. Algiman
tas Gečys, JAV l i e t . Bendruoi krašto valdybos pirmininift Philadelphijos
Meninę
atliks choras "2arija"
H Setouylckill Caunty, vadovau
jant Stasiui P. Vaičaičiui Lie
tuvos Vyčių jaunųjų "Marijos
Varpelių" grupė ir tautinių šo
ktų grupė "Kalvelis" ia Baltknor f e Md.. vadovaujant Algiman
tui Vitkauskui, pašoka tautinius

Kazimieras ir Elvyra Kateles
su seimą

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus,

VANDELINUI D0MANSK1UI
ir jo ŠĖMAI reiškiame nuoširdžią užuojautą ir

Mielai mūsų draugei ir sponsorei

A. t A. VANDAI KULIKAUSKIENEI miros,
jos dukrai IRENAI, sūnui VYTAUTUI su šeima reiškia
me gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Ratmnnrtaa Paskos
Elzbieta ir Albinas Lopetai
Albina ir Konradas Paakai

kartu liūdime.
Vanda Ir Gediminas Batukai

Mylimai motinai

A. t A. PETRONĖLEI MANKIENEI mirus,
dukrą VERA BUBNIOC ir liūdinčią ŠEIMft giliai
užjaučiame ir kartu liūdime.
Liuda Ir Kazys Gašlūnai
Dukros Ir Sūnus su šeimomis

Alą lietuvių dienos švente
globoja Lietuvos Vyčių Anthra
dt§ kuopa 144, kuriai vadovau
ja Barnk* Mikatavaga. Sv. Mi

»

l

I
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DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. rugpiūčio mėn. 8 d.
I x K. Milkovaitis, Liet. Sau' lių sąjungos pirmininkas, į
"Draugo" jubiliejinį banketą
šaulių vardu jau paėmė visą
stalą. Banketas su menine pro
grama bus rugsėjo 22 d. Jau
nimo centre saiėje.

BAIGS AUKŠTUOS! US
MOKSLUS

:•

Vytenis P. Vilkas, Irenos ir
inž. Eugenijaus Vilkų sūnus,
Valencia, Ca., baigė aukščiau
siais pažymiais (Summa eum
laude) Kalifornijos valstybinį
universitetą, Northridge, gauda
Įsteigtas
mas bakalauro laipsnį iš sąskai^^m^^^+
* 3 *
* *
Įsteigtas Lietuvių
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Vytenis veiklus ir lietuviška
iš Toronto kartu su savo žentu s k a i t y s p a s kaitą apie didelę arR. Pauliukoniu buvo atvykęs į cheo ioginių radinių reikšmę iš- me visuomeniniame gyven.'me:
turias savaites. Pirmas dvi sa
senų draugių - draugų. Stovyk
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Chicagą. Jie atvežė didesnį kie- ai skinti nesuprantamoms šv. yra paskautininka3, skautų tun
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ir
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tolimų
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vaites
aš buvau moksleivių sto
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to adjutantas, Akademikų skau
Pavasaris yra laimingas,
kį savo paruoštų vadovėlių mo- R a š t o v į e tomis.
tijų: N. Carolinos, Floridos,
Bet kartais jis vaikams baisingas. vykloj ir dariau, ką tik norė
tų Korp! Vytis Los Angeles
Lietuva yra mūsų protėvių C a l i f o r n i j o s > N e w M e 3 d c 0 8 fc
kytis lietuvių kalbos tiems vaijau — ėjau maudytis, žuvavau,
x
Zvimbia daug keistų vabzdžių,
kams, jaunuoliams ir net suPrano Baltuonio, gyv. Mon- skyriaus pirmininkas, Jaunimo kraštas. Seniau ji buvo laisva N .
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žiūrėjau, kaip draugai ruošėsi
Kurie net neturi namų.
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^' rasKos augusiems, kurie jos visai ne trealy, medžio šaknų skulptū- Sąjungos skyriaus valdybos na- Po daugelio
daugelio metų
metų Lietuva buvo
programoms
ir važinėjau "akaBūdama stovykloje aš gavau
*v
užimta kaimyninių kraštų. Ne
moka ar mažai temoka. Vado- r o s paroda bus Jaunimo centre
Daržely
žydi
daug
geJyčių
teboard".
pravardę — "niekname". Aš jos
Ir čiulba daug margų paukštyčių,
vien Lietuva buvo taip kankin
vėliai sukrauti LB Švietimo ta- rugsėjo 28-30 d. Rengia PutJaunučių stovykloje turėjau
nesakysiu. Tegul žino tie vai
namo
žvėreliai ieško sau namų,
ta,
bet
ir
Lietuvos
draugų
kraš
rybos sandėlyje ir bus pardaseselių rėmėjai kartu su
dalyvaut programoje ir sten
kai, kurie mane taip pavadi
Žolė žaliuoja ant kalvų.
tai Rusai visada stengėsi už
vinėjami mokykloms ir priva- m a dų paroda,
giausi būti geras stovyklauto
no.
imti mūsų ir kaimyninius kraš
čiai norintiems mokytis lietu-1 x
Lietuvių Bendruomenės
Bitės
lipdo
medui
korį,
jas.
Atvažiavo daug draugų ir
Kitais metais aš planuoju bū
tus, nes tie kraštai yra prie
viškai. Sia proga jie aplankė Į ^ chicagos apylinkės renVisos
mamos
meta
svorį.
buvo labai smagu kartu stovyk
ti Dainavoje ištisą mėnesį: dvi
Baltijos juros krantų. Rusai
Mergaitės saule smaguriauja,
"Draugo" redakciją ir painfor-1 ^m3i
gegužinė D u s rugpiūčio
lauti. Išmokome daug dainų ir
savaites moksleivių stovykloje
O berniukai išdykauja.
norėjo išplaukti į vandenyną,
mavo apie patį vadovėlį, apie jo l 2 d . 2 vai. po pietų Jonynų so- ;
Rikantė Girnhitė, įdomių darbelių, kuriuos parsi
kad galėtų parduoti savo daik ir dvi savaites Jaunučių stovyk
svarbą dabartiniam mokiniui ir ; dy boje, Chesterton, Ind. SkaBostono lit. m-los 4 skyr. mokinė vežėme namo.
tus. Lietuviai ir kiti nenorėjo loje pagalbininke. •
lietuvių veiklą Toronte.
j n u s maistas, gaivinantis baras,
Prieš stovyklą mes važiavo
Kristina Dambrauskaitė,
("Švilpukas'*)
leisti, nes žinojo, kad bus blo
x ALRK Moterų sąjungos pramoginė muzika ir laimės šume į Kanados olimpiadą. AŠ
gai, tai ir gynėsi. Rusų valsty
Dariaus Girėno lit.
seimas prasideda šiandien re-: linys visiems bus patrauklūs
dalyvavau lengvoj atletikoj ir
bė
nėra
katalikiška,
todėl
sten
m-los mokinė
gistracija Holiday Inn motely gegužinės
priedai.
Valdyba
krepšinio
rungtynėse. Visą die
ti, čia mes meldėmės, dainavo
gėsi katalikų religiją sunaikin
(4140 W. 95 st., Oak Lawn, kviečia visus dalyvauti ir tuo
ŽEMAITIJOJE
me, šokome, įvairius rankdar ną praleisdavome sporto salėse
ti. Užėmę Lietuvą jie daug ką
UI.). Ketvirtadienį, rugpiūčio 9 paremti valdybos pastangas,
bius mokėmės dirbti, maudėmės, bežiūrint žaidynes, Buvo pripakeitė. Mokyklose
mokiniai
d., prasidės seimo sesijos. Pir
Vienas ūkininkas važiavo per
pramogavome. Mes visi buvo- važiavę daug žmonių iš visokių
x J. ir G. ArštikiaL Cicero
turi rusiškai mokytis skaityti, vieną Žemaitijos miestelį. Staimiausia bus 9 vai. ryto konceme lietuviukai ir lietuvaitės., miestų. Buvome nuvažiavę į
rašyti ir kalbėti. Krautuvėse ga pasibaidė arklys ir ėmė greit
lebracinės šv. Mišios, kurias vi gyventojai, atostogas praleido
Kalbėjomės
lietuviškai. Maistą Dainų Šventę, kur man buvo per
viskas rusiškai parašyta.
Iš bėgti. Žemaitis ėmė labai temp
soms seimo dalyvėms laikys są St. Petersburg, Fla., kur susi
turėjome labai gerą. Aš įsigijau &S**jungos dvasios vadas kun. An tiko visą eilę draugų ir pažįsta rys, Jaunimo ansamblio "Spin kai kurių bažnyčių padaryti mu ti vadžias, kad kiek sulaikytų naujų pažinčių, gerai ir naudin- į P o Kanados ir stovyklos buziejai. Lietuviai slaptai meldžia
tanas Miciūnas, MIC, iš Worces- mų. Grįžo gerai pailsėję.
dulys" šokėjas ir seniūnas, spoi- si, moko vaikus lietuviškai, au arklį. Valdžios nutruko. Arklys gai praleidau laiką.
j vau labai išvargęs ir smarkiai
gavęs laisvę bėgo, net uodegą
ter, Mass., marijonų vienuoli
tininkas.
susirgau, ši vasara buvo labai
džia lietuviškus rastus. Kas ru- papūtęs.
Rimas Janušonis įdomi ir smagi.
jos provincijolas kun. Juozas
Nuo š. m. rugsėjo mėn. pra- ^ ^ pri ešinasL yra sugaunami,
Belekiant pro policijos įstal
Dambrauskas, MIC ir Marijonų
SKAUČIŲ STOVYKLOJE
Ramonas BalSunas,
dės
dirbti
didelėje
sąskaitybos
įmetami
į
kalėjimą
arba
į
Sibigą,
ūkininkas girdi pro langą
Bendradarbių sąjungos dvasios
firmoje Deloitte, Haskins & rą išvežami. Kai vokiečiai buvo """
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Mes, mergaitės, stovyklavo
jam sakant
vadas kun. Jonas Duoba, MIC,
8 sk. Clevelando šv. Kazimiero
Sells.
užėmę Lietuvą, lietuviai buvo
— Ei, kvaily, kur gi dabar me vieną savaitę. Pirmą dieną
abu iš Chicagos. Dauguma de-'
lit. mokykla
mes padarėme sąrašą, ką mes
vežami į vokiečių koneentraci- taip smarkiai leki?
legačių jau atvyksta šiandien,
KETVIRTAS DVEJETUKAS
BAIDARIŲ IŠKYLA
jos stovyklas. Ten daug kas
— Ar aš žinau?
Geriau kepsim ir valgysim, ką mes da
bet yra jau atvykusių ir anks-|
Ketvirtą kartą Nebis Ramos,
buvo nukankinti, užmušti. Da- klausk arklį, — teisinosi žemai- rysim ir kur mes eisim.
čiau.
Aš esu skautas. Šiemet bu
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m
bartiniai lietuviai yra labai tis policijos viršininkui,
Antrą dieną aš ir mano gru- vo labai smagi stovykla. Man
Sol. Roma Mastienė yra | . "*-. °teris, susilaukė dviejų
kūdikių.
šį
kartą
jie
gimė,
skriaudžiami.
Už
nepaklusnu
labai patiko baidarių iškyla. Mes
pakviesta Liet. Katalikų fede
mą valdžiai praranda darbą, ne
turėjome irkluoti 40 mylių. Bu
racijos koncertams į Australi- Mount Sinai ligoninėje Chica-!
gali gauti užtenkamai pinigų,
vo labai graži upė. Mes susto
ją. Ji koncertams jau ruošiasi Į &°3e- V i e n * s iš jos aštuonių vaiDIDŽ. BRITANIJOJ
kad galėtų maisto savo seimai
jome kas 10 mylių
pailsėti.
ir išvyks gruodžio pradžioje.
i ^ m i r ė ' septyni auga.
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— "Tydzien PolskT — Lonx Amerikos lietuvių Vargo-į
KNYGA APIE MERE
Ir kaimuose yra daug zui
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nininkų-Muzikų sąjungos sei- j Cikagiečiai Bill ir Lori Gran- d o n ° X f k ? » * į * » W » ! » « ? *
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iknygą apie m e r ę Jane B y m e
vatė neįkirto į baidarę, nes bu
nes spaudos Lenkijoje. Jo au- vagysčių Lietuvoje. Labai daug
Varno paminklo Fondo (A. V a r '
vo labai žemų šakų ir nukritu
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nas Memorial Fund) sąskaita
sių medžių virš upės. Paskuti
venimas yra nepakenčiamas.
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ir
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bow Rapids". Tai apie 300 pė
bet kuriame skyriuje. Aukas pa
dų sraunaus vandens, kur vyskvaikus atsiveš.
minklui statyti prašoma siųsti,! m a s - J i e 8im °> k a d J A V eav^'
nurodant sąskaitos numerį ir jstybiiitų gazolino bendroves.
ta tokie "Rainbow Rapidss
Lietuviai jau pradeda veikti
Gamės". Kai į irklavome į srau
vardą.
Daug nusipelniusiam! P o s ė d ž i a i v v k B t a H v a t t R e S e n *
ir rašyti kronikas. Ten aprašo
c
nų vandenį, visi pradėjo tašky
meno ir visuomeninio darbo ve- į y-Cbicago viešbuty. Unijos vai savo sunkų gyvenimą. Jie pra
tis ir mušti kitas baidares. Tu
teranui dail. Ad. Varnui reikia j d a s M e a ny, dabar jau 85 m ,
šo, kad kiti lietuviai jiems pa- n -. tl _ Vtt - - _ « . , . _ . T,
Piešė Rimas Janušonis ri mėginti perplaukti antruoju,
pastatyti atitinkamą paminklą, j d ė l s™1"** artrito ligos negadėtų. Jie rašo ne vien tam, kad D a m a v o s K r y ž n * katat> * * * * >
kad laimėtum. Aš sėdėjau vi
mes žinotumėm, bet ir kiti Ame
X Kęstutis ir Rūta (Nainytė) Įėjo atvykti.
NAUDINGAI PRALEIDAU ps paruosėm laužą. Mano gru-'duryje, tai visi mane išmaudė,
rikos gyventojai
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klube. 29 E. Ohio, Chieagoje,
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x Juozas Stašaitis, Boston,
Susirinkome 134 berniukai fr "*»«»" * ^ o ^ Gėrėme gaiWkton* Puodžiūnas
Mass., pasveikino "Draugą" 70 j nepadorumu.
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2VŽRYNE
mergaitės. Oras buvo šiltas ir v ^ ^ u s gėrimus, kaip "koolmetų sukakties proga ir kaip
PASKOLOS
šią vasarą, nuo liepos mėn. malonus, gamta graži Spyglio ai<*"'
dovaną jam atsiuntė Garbės pre- >
Aš buvau žvėryne. Mačiau
1 d. iki 15 d. buvau Dainavoje, ežeras visus traukė prie savęs.
KetvirtąM dieną mes valgėm b e ž d ž i o n e 8
mimeratos mokestį. Esame la-j 2 1 6 0 š e i m U Chieagoje paėmė
"P° « * šakos.
bai dėkingi.
i palengvintomis sąlygomis duo- Dr. Aleksandras Štromas skaito Jaunučių stovykloje. Buvo la- Mes turėjome gerus vadovus, "hot dogs ir saldžiai. Mes s u - ! M a č i a u U' ū 3°*
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bai smagu. Susitikau naujų ir kurie neleido mums nuobodžiauX Dr. V. R Mockus, San' į a m a s J f k o l a a n a m a m s ^ ^ 1 į S I S gyventojų pasaulėžiūrą.
Meškos
buvo
baltos,
stovėjo ant
žievę, tada uždėjom riešutų ant
Nuotr. Romo Kyno
Diego, Calif., atnaujindamas iš to 100 mil. dol. fondo, kurį
viršaus ir ant riešutų uždėjom ledo. Pingvinas maudėsi šalta
prenumeratą atsiuntė ir 15 do- r m e 8 t a s s u d a r ė - keisdamas pame vandenyje. Dramblys ra
masis rūpestingai surinkta me
vyšnią.
lerių auką. Jį skelbiame Garbės s k o I o s l a k š t U 3 n v o v a r d u ' k a d džiaga, aprašo priverstinį Bal
Penktą dieną mes turėjom miai stovėjo. Tigras greitai
prenumeratorium ir maloniai dė- n e r e i k ė t ų m o k ė t i P r o c e n t u "* tijos respublikų įjungimą So
eiti į ūkį. Ten mes šukavom vaikščiojo. Gyvatė šliaužė la
kojame.
palūkanas, paskolų procentai
vietų Sąjungon b*i dabartinį
arklius ir glostėm zuikį, pake komis, žirafa ėdė šieną. Ruonis
i būtų mažesni.
J
skaudų
jų
likimą.
Jis
taipgi
pri
x Juozas Gricius, Omaha.
lėm ožiukus, davėm vištoms plaukė po vandeniu. Kengūros
SUŽALOTAS
LAVONAS
aukštai šokinėjo.
mena skaitytojams, kad lenku
t\i A
i - ils? ; s* / ž t <
Nebr., atsiuntė garbės prenu
lesti.
1
Petras Ramanauskas,
meratos mokestį. Už paramą
Šeštą dieną mes turėjom ap
Policija ieško žudiko, kai bu karininkai, sovietų-nacių karo
Marąuette
Parko lit m-los
maloniai dėkojame.
sirengti kaip žvėrys. Aš apsi
vo Barrington Hills apylinkėse pabaigoje pasitraukę į neprin gk. mokinys.
X Sveikindami "Draugą" 70 atrastas lavonas su nukirsta ir | klausomą
Lietuvą,
nebuvo
rengiau kaip pelė ir laimėjau
metų sukakties proga, aukų po nunešta galva. Per paskutinius | skriaudžiami. Tuo tarpu lenkų
saldainį. Tą dieną mes ten bu
JAUNIMAS ŠOKO
5 dol. atsiuntė:
16 mėnesių jau penktą kartą! karininkai, P*tekę sovietų ne
vom 9 valandas. 8 valandą mes Man patiko Vasario 16 minėji
Prof. Rimas Vaišnys, New Ha Cook apskrity randamas taip laisvėn, buvo nužudyti Ratyno
turėjome didelį laužą. Po to mas, kadangi viskas buvo Ul
ven,
miške. Toliau teigiama, kad po
važiavome namo.
sužalotas lavonas.
bai gražu. Po atidarymo visi
karyje iš sovietų okupuotos Lie
Juozas Bričkus, Candy.
Edvyna VaOdunaltė, garsiai giedojo Lietuvos him
tuvos į Lenkiją
sugrąžinta
Algirdas Dargužis. Burbank,
IV sk. mokinė, Kristijono ną. Mes visi mokiniai pasakė
178.000 lenkų. Juos pakeitė
Maloniai dėkojame.
ALBINAS BANYS
me eilėraščius, padainavome ir
Donelaičio mokykla
prižada aptarnauti visus senus Lietuvoje apgyvendinti rusai.
pašokome. Man geriausiai pa
x Aukų po 3 dol. atsiuntė. l r
,
_..
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p
7i«*««,„ Karobs
tr«. r Lukošius.
T i x- ; naujus
klientus.
tiko '"Klumpės".
Vyresnysis
R. Ziogarys.
,
. . . Dėl
. *pečių
KANADOJE
VASARA
jaunimas jas šoko. Po miLottie Giedraitienė. L. 8 ^ " T ^ T ^ J ^
V * ~ l ~
— Dienrašti* "The St. Catha?19trUOtl3 s k a m b i n a n t
Prasidėjo
nas. Adomas Venckus. A5iū
**-****'
.
,vasara, oras, šiltas nėjimo mums vaikams buvo atr
Skambinti geriausia iš ryto nuo Į riaea Standard" vėl atspausdi
ir gražus. \ mokyklą daugiau v e ž t a k e l e ^ „ ^ . ^ T a d a m e §
x Lietuvos Dukterų draugi- 8 vai Iš anksto užsisakę gaus no vieno lietuvio rašinį jau ne
nereikia eiti ir galiu daryti, ką ^
^ ^ , jag k a l murt8 j
jos ruošiama gegužinė įvyks geresnį patarnavimą, nes įgali- į laiškų skyrių, bet kaip atskirą
tik noriu. Mano draugas turi ^ į rugpiūčio 12 d., sekmadienį, 12 na sudaryti važiavimo planą, straipsnį, pavadintą stambo
kieme baseiną, kuriame dažnai
Neriga Pukelytė, 7-tas sk.
vai. Marąuette parke prie Ca- Leiskite man sutvarkyti sekan- kom raidėm "Journalists dismaudydavausi. Kartais ateida
lifomia ir 91-os g-vės.
Bus čiam sezonui šilumą — jūs tuo tort new8". Siame dienraštyje
Melrose Parko lit. m-la
vo daugiau draugų ir mes visi
šilti pietūs, šalta gira. narni- prisidėsite prie energijos tau- tai gana retas atvejis ir geras
žaisdavome vandenyje.
— Yra gundymų žaltys Žmoniai pyragai ir smulkių dovanų pymo ir sutaupysite pinigus.
ženklas. Jis rodo didėjančią lie
Vidury vasaros važiavau į' gu je, tai jo pilvas, linkęs į aplaimėjimas. Turėti savo kėdes,
Dainavo8 stovyklą stovyklauti sirijimą. Jis gundo, pasiduoda
(sk.) tuvių taką ir stiprėjanti lietu
II "Egle*. 2al£ių karalienės" žalčių rOmai
vių balsą šiame mieste.
Piese DeLa KaMbsitė, Clevelando Sv. Kazimiero lit. m-los 7 sk. mokinė
ir atostogauti Ten išbuvau ke- Į ir baudžia.
T. Hugo
(pr.)
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