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New

Yorke baigėsi

"balerinos krizė"

— Du žymūs sovietų emigran
tai, čelistas Mstislav RostropoviČ
Godunovo žmona grįžo į Maskvą
TSRS Aukščiausiosios Tarybos TSR Konstitucijoms, Visuotinei
ir jo žmona, solistė Galina VišPrezidiumui
žmogaus teisių deklaracijai ir ki
nevskaja Paryžiuje paskelbė pa Washingtpnas. — Valstybės de listė, todėl ją lengvai pakeitė kita
tiems Tarybų Sąjungos tarptauti
reiškimą, adresuotą New Yorke partamento pasekretorius VVarren šokėja.
Lietuvos TSR Aukščiausiosios
niams įsipareigojimams.
pabėgusiam Bolšoi baletininkui Christopher pareiškė viltį, kad
Korespondentai Maskvoje pra
Tarybos Prezidiumui
Lietuva,
Godunovui. Jame sakoma, kad New Yorko "balerinos krizė" ne neša, kad sovietų spauda piktai
Nuorašai:
stebėdami pažeminimus ir var pakenks Amerikos - Sovietų Są rašė apie lėktuvo sulaikymą, ta
1979.1.25.
Tikinčiųjų teisėms ginti
žymus Maskvoje, jie
supranta, jungos santykiams. Pirmadienį čiau nenurodė, kodėl tai buvo pa
Kataliku Komitetui,
Helsinkio susitarimu vykdymui
kodėl Godunovas nutarė pabėgti. vakare valstybės departamentas daryta, neminėjo, kad iš Bolšoi
remti Lietuvos visuomeninės gru
Dideliam talentui neverta kentė įsakė išleisti sulaikytą sovietų ke baleto pabėgo Godunovas, vienas
Lietuvos Vyskupams ir vyskupijų
pės nariai kun. Karolis Garuckas
ti pažeminimų, sakoma Rostro leivinį lėktuvą, po 74 valandų svarbiausių šokėjų. Iki šiol baleto
Valdytojams,
ir kun. Bronius Laurinavičius,
povičiaus pareiškime.
trukusio jo užblokavimo New žvaigždžių pabėgimai būdavo iš
Irano revoliucinė gvardija sušaudo devynis kurdus. Neramumai Kurdista
Kunigai:
Religijų reikalų tarybos
— Italijos policija suėmė Va Yorko John F. Kennedy aerodro Leningrado Kirovo baleto gru
įgaliotiniui P. Anilįoniui
V. Černiauskas, A. Keina, M. no provincijoje nesibaigia. Kurdų sukilėliai moko ginklus naudoti ir vai karų Vokietijos žurnalo
„Der me. Sovietai nusileidę amerikie pės. Sovietų piliečiai apie baletikus, kurie turės tęsti laisvės kovą.
Vilniaus arkivyskupijos kunigu Petravičius, J. Vaitonis, J. LauriūSpiegei"
leidėją Rudolf
Kari čių reikalavimui leisti susitikti su ninko pabėgimą sužinojo tik iš
nas, A Andriuškevičius, K. Ga
Augstein,
nes
muitininkai
rado pabėgusio Bolšoi teatro baleto šo užsienio radijo stočių. Stebėtojai
Pareiškimas
jauskas, N. Pakalka, N. Jaura,
jo lagamine 1.4 uncijos mariju- kėjo Godunovo žmona Liudmila mano, kad niekas iš tiesų nesuži
Mes, žemiau pasirašę Vilniaus D. Baužys, K. Molis, J. Budrevianos.
Vlasova. Kartu su ja į specialų nos, kaip ir kokiais būdais s/?viearkivyskupijos kunigai, pritaria čius, J. Grigaitis, M. Stonys, K.
— Sirijos prezidentas Assadas autobusą, privažiavusį prie sulai tu saugumas įtikino baleriną
me Tikinčiųjų teisėms ginti Kata Pukėnas, A. Dziekan, A. Trusepripažino, kad pernai paskelbta kyto lėktuvo, atėjo penki sovietų Liudmilą Vlasova sugrįžti į
likų komiteto pareiškimui Nr. 5, vič, J. Obrembski, K Vaičionis,
unija su Iraku atsidūrė sunku diplomatai, vadovaujami sovietų Maskvą. Kokie buvo panaudoti
rašytam 1978 m. gruodžio 25 d. L. Savickas, P. Jankus, S. Malamuose. Arabų spaudos žiniomis, delegato Jungtinėse Tautose Ev- grasinimai ar įtikinėjimai. Ji tu
TSRS Aukščiausiosios Tarybos chovski, S. Valiukėnas, J. Slėnys,
Irako vyriausybė, sušaudžiusi 21 geni Makejevo. Prieš sovietų gru rėjo progą likti Amerikoje, tačiau
Prezidiumui, Lietuvos TSR Aukš V. Bronickis, K. Vasiliauskas, S.
aukštą valdančios partijos veikė pę susėdo amerikiečių šeši diplo ja nepasinaudojo.
Amerikai svarbus kinų stiprėjimas
čiausiosios Tarybos prezidiumui Puidokas, S. Tunaitis, A Čeponis,
ją, įtaria, kad Irako sąmoksle da matai, vadovaujami ambasado
Lietuvos vyskupams ir vyskupijų A. Simonaitis, K 2emėnas, A Ka
Pekinas. — Viceprezidentas nojęs iš Kinijos kariuomenės va lyvavo ir Sirijos vyriausybė.
riaus Jungtinėse Tautose Donald
Ragina rūpintis
valdytojams ir Religijų reikalu ta nišauskas, D. Valiukonis, D. Va Walter Mondale pasakė Pekino dų, kad Kinjiang provincijoje pa
— Sekmadienį buvęs preziden McHenry. Pasikalbėjimas truko
rybos įgaliotiniui P. Anili.oniui ir lančiauskas, A. Ulickas, J. Baltu universitete
kalbą, kuri buvo sienyje įvykęs naujas karinis in tas Nixonas ruošia priėmimą, ku 20 minučių ir vyko rusų kalba.
darbininkais
pareiškiame, jog Religiniu susivie šis, J. Kardelis, M. Savickas, A. transliuojama per Kinijos televi cidentas. Vienas generolas pasa riame pirmą kartą dalyvaus ir Vertėjavo amerikietisBuenos Aires. — "Vyskupai tu
nijimų nuostatus laikome teisiš Merkys, V. Jeskelevičius, J. Kukta, ziją ir radiją. Kalboje viceprezi kęs senatoriui, kad sovietams už kalėjimo bausmę atlikęs buvęs
Ligi to pasikalbėjimo sovietai ri ne tik teisę, bet ir pareigą rū
kai negaliojančiais ir jų laikytis I. Paberžis, P. Tarvydas, R. Bla dentas pareiškė, kad bet kokie puolus Kiniją, ji turėtų apie 300 valstybės prokuroras John Mit- griežtai atsisakė leisti amerikie
pintis darbininkijos reikalais'*.
negalime, nes jie diskriminuoja žys, J. Tumaitis, S. Kakarieka, V- bandymai susilpninti ar izoliuo milijonų ginkluotos milicijos ir chell ir dar apie 200 svečių.
čiams pasikalbėti su balerina Vla Tarp pareiškė spaud/>s konferen
tikinčiuosius, varžo jų sąžinę, yra Rūkas, K Gailius, R. Černiauskas, ti Kiniją bus laikomi ėjimu prieš partizanų, kurie atakuotų sovie
— Marokas pripažino, kad Is sova ir įsitikinti, ar ji iš tiesų no cijoje apaštališkas nuncijus Ar
priešingi
Katalikų
Bažnyčios D. Puidokas, A Petronis, K- Va- JAV interesus. Kinijos stiprėjimas tų kariuomenę ir jos teritoriją.
panijos Sacharoje sukilėliai neti ri grįžti į Maskvą. Pasikalbėjimo gentinoje arkivyskupas Laghi, pa
mokslui ir teisei (kanonams), leikis, J. Jakutis, P. Bekis, A. Va ir pažanga yra Amerikos intere
Rugpiūčio 27 d. Kambodijos kėtai užpuolė ir užėmė Leboui- metu ambasadorius McHenry ga
remdamas Argentinos vyskupų
Tarybų Sąjungos ir Lietuvos latka, S. Markevičius.
suose, nes tai padės sulaikyti ki princas Sihanoukas pareiškė Ja rate fortą. Sukilėlių Polisario va vo įspūdį, kad ji savanoriškai grįž
konferencijos
reikalavimą, kad
tus, kurie gali bandyti primesti ponijos laikraščiui, kad jis tiki dovybė pasigyrė nušovusi 792 ta, nežiūrint į tai, kad jos vyras
būtų apsaugota krašto darbinin
Kinijai savo valią, pasakė Mon si Pekine susirikti u JAV vicepre marokiečius ir nelaisvėn paėmu nutarė pasilikti Amerikoje Jos
kų teisė organizuoti profesines są
dale
zidentu. Nors Kinijos vadai remia si 92. Kitą dieną Marokas fortą buvo klausta, ar jai niekas negrajungas. Popiežiaus nuncijus pa
Viceprezidentas pažadėjo Kini vietnamiečių pašalintą Kambodi iš sukilėlių atsiėmė.
sina, neverčia grįžti. Ji atsakė — brėžė, kad vyskupų rūpestis dar
jai pagalbą išvystant elektros jė jos režimą, vadovaujamą premje— Indijos karinė žvalgyba pa ne. Paklausta ,ar norėtų Ameri bininkijos problemomis pilnai de
r,o
Pol
Poto,
princas
rengiasi
su
gaines ir 2 bil. dol. kreditų Jis
skelbė, kad Pakistanas iki lap koje su kuo nors susitikti prieš rinasi s u socialiniu Bažnyčios
pažadėjo, kad prezidentas Carte- daryti naują egzilės vyriausybę, kričio mėnesio išsprogdins savo išvažiavimą, balerina irgi atsa mokslu.
ris dar šiais metais įteiks kongre kuri gautų ir Pekino paramą, pirmą atominę bombą.
kė — "niet". Tuomet ambasado
Aukštos kainos
sui Amerikos-Kinijos prekybos su ypač jei už ją pasisakytų JAV.
—
Tarptautinė
Energijos rius McHenry susisiekė su valsty
tartį.
Airių teroras paliete karališkąją Seimą
agentūra paskelbė davinius, ku bės departamentu ir lėktuvas ga
Sovietijoj
Antradienį viceprezidento kal
rie rodo, kad 1985 metais pasau vo leidimą išskristi.
mm m
• • . v
Londonas — Britaniją sukrė teroristų pavadintas „egzeku- bą paskelbė Pekino
"Liaudies
"Balerinos incidentas" nesu Maskva, — Sovietų Rusijoj
btiopijoj žuvo
liui truks apie 4 mil. statinių
tė lordo Mountbatteno nužudy cija".
dienraštis". Išvykdamas į Kiniją
naftos kasdien. Jos sunaudojimas trukdė Bolšoi baleto grupei tęsti labai pakilo kai kurių gaminių
mas, iŠ viso pasaulio plaukia už
nemažai rusų
Airijos spauda kritikuoja savo viceprezidentas Mondale pabrėžė,
ir pareikalavimas vis didėja, o savo gasttolių. Ji pradėjo spek kainos. Žiguli automobilis da
uojautos. Popiežius Jonas Paulius vyriausybę už silpną saugumą kad šalia kultūrinės bendradar
Nairobi. —Etiopijos valdžios
taklius Chicagoje. Vlasova nebu bar kainuoja 9,700 dol. ir jo rei
II-sis savo telegramoje pavadino saugant nuo atentatų aukštus biavimo sutarties pasirašymo jis vadas pulk Mengistu Haile Ma šaltiniai mažėja.
— Kubos vyriausybė paskelbė, vo svarbi grupės narė, nebuvo so kia laukti penkis metus. Įvairūs
šj nužudymą „įžeidimu žmogaus Britanijos svečius. Pirmadienį Kinijoje kalbės apie Korėjos prob riam pirmą kartą pripažino per
importuoti
dalykai
pabrango
orumui". Lordas Mountbattenas Siaurinėje Airijoje, pravažiuojant lemą ir apie Vietnamo pabėgė radiją, kad daug sovietų „pata kad 400 politinių kalinių gavo
30
proc,
baldai
10
proc.,
alus,
buvo labai populiarus Britanijos vieškeliu britų kareivių sunkve lius. Iš Kinijos viceprezidentas su rėjų" Etiopijos karuose žuvo ar amnestiją ir bus paleisti iš kalė
parduodamas baruose ir restora
Afganistano karių
karys, valstybininkas, karališko žimiui, sprogo bomba, paslėpta žmona Joan ir 19 metų dukterim buvo sužeisti. Kalboje jis vadina jimų. Jų tarpe yra majoras Ro
nuose pabrango 45 proc., valgyk
sios šeimos narys. Jo nedidelėje prasilenkiančiame sunkvežimyje, keliaus į Hong Kongą, kur ap žuvusius „tarptautiniais kanki- lando Cubelas, nuteistas 1966 m.
lose maistas pabrango nuo 25 ligi
brigados maistas
už planavimą
nušauti Fidelį
jachtoje sprogo galinga bomba, prikrautame šiaudų. Sprogimas lankys
54 proc.
vietnamiečių pabėgėlių !niais", žuvusiais ginant Etiopijos
Peshcavaras. — Pakistaną pa
jam tik išplaukus meškerioti iš užmušė 18 britų kareivių. Iš Ai stovyklą. Po dviejų dienų Hong į revoliuciją. Tokių žuvusių buvę Castro.
— Houstono, Texas statybos siekė žinios iš Afganistano, kad
Sacharovas pareme
Mullaghmore uosto Airijoje, 20 rijos pusės pasipylė šūviai. Kada Konge Mondale trumpai sustosi ne tik iš Sovietų Sąjungos, bet
Kunaro
provincijoje
sukilo
afga
bendrovė
gavo
Saudi
Arabimylių nuo Siaurinės Airijos sie atvyko kitas sunkvežimis ir at
Japonijoje ir tarsis su japonų ir iš Kubos, iš Pietinio Jemeno, j jos užsakymą pastatyti naujus nų kariuomenės brigada, nušo
Pabaltijo proteste
nos. Kartu su 79 metų lordu žu skrido helikopteris gelbėti sužeis
Iki šiol Etiopijos vyriausybė nie rūmus karaliui Khalidu' ir prin vė įgulos vadą, jos politrukus,
premjeru
Ohira.
vo jo vaikaitis, 14 m. Nicholas, tųjų, sprogo dar viena bomba,
kad nesigyrė, kad sovietų patarė cui Fahdui. Rūmuose bus 2,500 suėmė keturis brigados patarėjus Maskva. — Kaip jau buvo pra
praėjusį
penktadienį
Senatorius Henry Jacksonas iš jai dalyvauja kovose.
16 metų jachtos įgulos narys. užmušdama dar 10 kareivių ir
telefonų ir apie 500 tarnautojų. rusus ir prisijungė prie sukilėlių. nešta,
Maskvoje,
45
Lietuvos,
Latvijos ir
Washingtono
valstijos
baigė
sa
Mountbatteno duktė Patricia, jos sužalodama helikopterįStatyba kainuos 650 mil. dol.
Brigada,
apsiginklavusi
rusų
vyras lordas Braboume, kitas vai
Kanados protestas
Britų kariuomenė buvo pasiųs vo 19 dienų vizitą Kinijoje, kur
—Vakar aukso kaina Londono atsiųstais ginklais, jų tarpe ir Estijos piliečiai įteikė užsienio
korespondentams pa reiškimą,ku
kaitis, dvynukas Timothy ir lor ta į Šiaurinę Airiją prieš 10 me jis buvo labai šiltai priimtas ir
Ottavoa. — Kanada įteikė So biržoje pasiekė 316 dol. už un priešlėktuviniais pabūklais, ap
riame
reikalaujama nepriklauso
do Braboume motina sprogimo tų. Per tą laiką airių teroristams pusantros valandos kalbėjosi su
vietų Sąjungai protestą dėl kana- ciją.
supo
Chagasarei
miestą.
Maišti
buvo kritiškai sužeisti.
pavyko nušauti 319 britų karei komunistų partijos pirmininku dienčio advokato Invin Cotler
— Havajuose pamišęs vyras ninkai atviliojo į kareivines pro mybės. Pareiškimas įteiktas 40 m e
tų sukakties tarp nacių Vokieti
Hua
Guo
Feng.
Senatorius
pa
Tuoj po sprogimo „nuopel vių. Teroristų organizacijos lėšų
suėmimo ir ištrėmimo iŠ Mask pradėjo šaudyti į minią turistų, vincijos gubernatorių ir kariuo
jos
ir Sovietų Sąjungos proga.
nus" dėl šio atentato pasisavi pasirūpina plėsdamos
bankus. sakė spaudai, kad Kinijos vyriau vos. Jis buvo politinio kalinio j kurių 5 sužeisti. Piktadarys pana menės vadą ir jį nušovė. Komu
Nepuolimo sutartis, pasirašyta
no dvi airių teroristu grupės: Šiais metais iš bankų pagrobta sybė šiek tiek nusivylusi prezi Anatolijaus ščaranskio žmonos šiai elgėsi prieš 6 metus, bet bu
nistinė valdžia negali atsiųsti į sovietų užsienio reikalų ministro
dentu
Carteriu,
kad
jis
vilkina
Provisional Irish Republican Ar- daugiau 2 mil. dol.
Avital paprašytas gelbėti iš kalė vo uždarytas į beprotnamį, iš ku provinciją daugiau kareivių, nes
Viačeslavo Molotovo ir Vokieti
prekybos
sutarties
patvirtinimą
ir
my (IRA) ir Irish National Li
Žuvęs lordas Mountbattenas
jimo jos vyrą, ginti jo reikalus, rio išėjo prieš tris mėn.
visi keliai užblokuoti sukilėlių.
jos Joachimo von Ribbentropo,
Kinijai
nesuteikia
prekybos
privi
beration Army (INLA). Si ant buvo karalienės Viktorijos provai
kelti apeliacijos bylą. Advokatui
atidavė Baltijos valstybes sovie
legijų
—
favoritinės
valstybės
roji grupė nuo IRA atskilo 1975 kaitis. Jos anūkė Viktorija ištekė
atvykus į Maskvą, milicija jį su
tų įtakai.
m. ir jai vadovauja komunistinių jo už vokiečių princo Louis von statuso, kurs sumažintų net iki ėmė, neleido pasimatyti su Kana
Komunistų partijos
60
nuoš.
muitus
Kinijos
prekėms
Atskirą pareiškimą tuo reikalu
pažiūrų airiai.
Battenberg, kuris vėliau tapo Bri
dos ambasada, atėmė jo doku
Amerikoje.
Sutartis
buvo
pasira
suvažiavimas
padarė ir sovietų disidentai, va
Teroristų
uždavinys sukelti tanijos laivyno karininku. Pirmo
mentus. Vėliau jis buvo įsodin
šyta
liepos
7
d.,
tačiau
iki
šiol
dovaujami
Andrejaus Sacharovo.
Britanijoje tokį pyktį, kad vyriau- j jo Pasaulinio karo metu vokiečių
Detroitas. — Praėjxisį savait
tas į lėktuvą, skrendantį į Londo
dar
neįteikta
kongresui
ratifikuo
Jis
parėmė
pabaltiečių grupės
sybė būtų priversta išvežti ka kilmės princas pakeitė pavardę iš
galį Detroite įvyko JAV komu
ną.
apeliavimą į Jungtines Tautas,
riuomenę iš Siaurinės Airijos, kur Battenberg į Mountbatten. Žu ti.
nistų partijos suvažiavimas, ku
Sovietų
Sąjungą, Vakarų Vokie
Sen.
Jacksonas
pranešė
koresslapta kova prieš britus vyksta vęs lordas buvo jauniausias jo sū
Amerika parduos
riame buvo paminėta 60 metų
tiją
ir
Rytų
Vokietiją, kad nele
jau daug metų. Katalikai Siauri nus, pats visą gyvenimą tarna j pondentams, kad jam buvo paro
sukaktis. Partijos vadas Gus Hali
gali sutartis būtų pasmerkta ir
Iranui ginklų
nėje Airijoje siekia susijungti su vęs britų laivyne. Jis buvo pa dytas sovietų pasienis, kur esanti
buvo paruošęs penkių valandų I
Baltijos tautoms būtų sugrąžin
įtempta
padėtis.
Senatorius
sužiAirija, tačiau tam priešinasi ko skutinis Indijos vicekaralius, at
Washuigtonas.
— Valstybės kalbą, tačiau prieš konvenciją
ta
laisvo apsisprendimo teisė.
lonistų čia privežti protestantai. vedęs Indiją į nepriklausomybę.
departamentas paskelbė pareiški 69 m. vadas buvo paguldytas li
IRA teroristai 1976 m. nužudė Jis 1947 m. stebėjo, kaip senoje kų vyriausio štabo narys ir padė mą, kuriame išreiškiama JAV goninėn. Kalbėjo Angelą Davis,
KALENDORIUS
Britanijos ambasadorių Airijoje. Delhi tvirtovėje buvo paskutinį jo planuoti, kaip karo laivyno viltis, kad Irano vyriausybė ras centro komiteto narė.
Balandžio mėn. buvo nužudytas kartą nuleista Britaniios vėliava. specialistas, invaziją Prancūzijoj. būdų išspręsti konfliktą su kur
Partija pasmerkė nesutarimus
Rugpiūčio 29 d.: Ipatijus, Sa
konservatorių partijos parlamen Jis priėmė paskutinį Indijos kava Vėliau jis buvo vyriausias sąjun dais taikiomis priemonėmis, be tarp Amerikos juodųjų ir žydų
bina, Gaudąs, Tautgarlė.
to narys Alrey Neave, kovo mėn. lerijos — *,raj" paradą. Praėjusią gininkų karo vadas Pietryčių Azi kraujo praliejimo. Departamen dėl palestiniečių traktavimo. Par
Rugpiūčio 30 d.: Bonifacas,
nušautas britų
ambasadorius savaitę Indijoje toje pačioje tvir joje. Jis priėmė japonų pasidavi to kalbėtojas Thomas Reston pa tijos centro komitete yra ir HerTeklė, Kintenis, Augūna.
Olandijoje ir tą pačią dieną ban tovėje —Raudonajam forte tūks mą Burmoje ir Singapūre. Lordo tvirtino, kad Amerika derisi su bert Aptheker, žydų reikalų va
Saulė teka 6:12, leidžiasi 7:3L
dyta nušauti Britanijos atstovą tančiai žmonių minėjo 32-tą ne Mountbatteno laidotuvės įvyks Irano vyriausybe dėl kai kurių dovas- Konvencija spaudai buvo
ORAS
NATO organizacijoje, tačiau per priklausomybės sukaktį.
trečiadienį istorinėje Westmins- ginklų pardavimo ir dėl lėktuvų, uždaryta, tačiau partijos atsto Amerikoje iŠ BclSoi baleto pabėgęs
klaidą žuvo belgas bankininkas.
Paskutiniojo karo metu lordas terio koplv*ioje. Lordas buvo kara helikopterių atsarginių dalių pri vai pareiškė, kad narių partija Šokėjas Aleksandras Godunovas nuo- Debesuota, temperatūra dieną
Lordo Mountbatteno nužudymas Mountbattenas buvo sąjunginin- lienės vyro, princo Pilypo dėdė. statymo.
turi „tarp 30 ir 80 tūkstančių". traukoje matomas "Gulbių eiere". 85 1., naktį 70 1.

REIKŠMINGA MONDALE
KALBA KINIJOJE

J

TERORISTAI NUŽUDĖ
GARSŲ BRITŲ LORDĄ
•

•
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DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. rugpiūčio mėn. 29 d. j 5285 Coringa Dr.
Los Angeles, CA 90042
(213) 254-6048.

U T H U A N I A N WOBLD-WEDE D A I L Y
Second d u s poftage P*id a t Chicago, m. Published dally
otcept
Sundays, Legal Holidays, days after
Christmas
•nd Eastar by the Uthuanian Catholic Press Society
Publkation Number (USPS — 161000)

SPAUDOS - INF. SK. VEDĖJAS.
v.s. Pranas Pakalniškis
615 12th Street
Santa Monica, CA 90402
(213) 395-0491.

Subscription Rates $37.00 — Chicago. Cook County,
Illinois and Canada. Elsevtrhere in the U.S.A. $35.00. Foreįgn
countries. $37.00.

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KC RAMOVE
TIEKIMO SKYR. VEDĖJAS,
Bedscooja akta. Irena Kegicne, 2652 W. 65tfa S t , Oiicago, UL 80629 s- Alg. Milašius
Telefonas 476-7068

Paito išlaidas mažinant pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus is jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

45 Little Creek Dr.
Lockport, 111 60441.
tik (312) 755-6995.

rėjus dar kalbėti, bet akys
Skautiški sveikinimai ir linkė
merkėsi ir pagaliau užmigau.
jimai iš L. S. S. Atlanto rajono
Svajonių skiltis:
stovyklos
"Švyturys.
Daiva, Rugilė, Daina
^Vvyturio" stovyklos
vadovai
Marija, Eglė, Rasa
(pasirašė 30 vadovų-vių)
šiandien mums viskas patiko,
Seserijos pastovyklė
"Palanga"
bet mums nepasisekė sugalvoti
Brolijos pastovyklė
"Gintaras" vaidinimo pirmai dienai. Taip at
1979 m. rugpiūčio mėn. sitiko, nes mes šiandien turėjom
per daug daryt
18—26 d.
Daiva, Gina, Rasa, Audra

DRAUGO prenumerata mokama Ii anksto
metams 6 mėn. 3 rnftn.
Chicago ir Cook apskr. $37.00
$19.00
$15.00
Kitur J.A.V
35.00
18.00
13.00
Kanadoje
U.SA. 37.00
19.00
15.00
Užsienyje
37.00
20.00
15.00
Savaitinis
25.00
15.00
9.00

JAMBOREE'S FONDO
VEDĖJAS.
S. Kazimieras Prišmantas
3448 Atwater Ave.
Los Angeles, CA 90039
(213) 665-2143.

VYR. SKAUTININKO PAV. IR
PRITYRUSR7 EKAUTŲ SK.
VED.
s. Kazys Matonis
2 Jackum Circle
LIETUVIU SKAUTU BROLIJA Šiandien svajonės daug dirbo. Ocean, N-J. 07712
Mes apkasėm palapinę, padarėm (201) 922-1296.
PRANEŠA
rankšluostinę,
padarėm gairelę
ir
pastatėm
palapinę.
Per visą šį SKAUTININKŲ SK. VED.
Brolijos Vv-'iausio skautininko
darbą mes galvojom kas ryt bus, s. Vladas Pažiūra
veikla
1284 E. Live Oak Dr.
ir nekantriai laukėm rytdienos.
Anaheim,
CA 92805
1979 kovo 24 d. dalyvavo Kul
Svajonių skiltis (714) 533-4284.
tūras Židinyje New Yorke parei
Rasa Tijūnėlytė
''Senasis vilkas" dr Tomas Remeikis vilkiukų meškeriojimo iškyloje moko
gų pasikeitimo iškilmėse.
jaunuosius brolius kaip pasmeigti masalą ant kabliuko.
VADOVŲ LAV. SK. VEDĖJAS
1979 gegužės 11 d. Chicagos
Nuotr. Pauliaus Vitkaus
Šią dieną mes labai smarkiai
Skautininkų Ramovės suruošto dirbome. Mes pastatėm palapinę, v.s. Romas Fabijonas
je vakaronėje išryškino būsimus susitvarkėm ir įsikūrėm. Pasta 7744 S. Troy St
Chicago, ILL 60652
GYVAČIŲ KLXTAS
bingi žemdirbių draugai, savo
Brolijos veiklos planus.
tėm rūbinę ir sukrovėme laužą.
(312)
737-0770.
1979 gegužės 12 d. aptarė su Mūsų skiltis labai smarkiai dir
tiškas žemės ūkio kalendorius:
Gyvačių kultas būdingas be
išlindę iš žiemos guolio, skelbChicagoje gyvenančiais Brolijos !bo šiandieną, bet tikrai nieko
veik visoms senovės tautoms.. ,
,v.
JŪRŲ
SKAUTU
SKYR.
vadijos nariais s. A. Milašium, s. labai svarbaus nepadarėme.
,
.
.
.
.
.
davo
pavasario
pradžią,
o eidaT
VEDĖJAS
G. Plaču ir s. R. Rupinsku atei
Jos buvo laikomos gyvybės, i . . .
A"
v
*
Artojėlių skiltis, j.v.s. Stepas Makarevičius
ties veiklos planus bei koordina
stiprybės,
sveikatos
simboliu
ir
»•
•
u
j
~.
.V*
,
,.-"
Lisa Chiapetta j 5650 Cambridge Wy. Nr. 9
vimą.
J
I
*AJLi
•
v
.
ciai
sildydavo8i
prieš
saulę,
buS Culver City, CA 90230
daug kur didžiai gerbiamos. ,
,.
JT ,. Z7, *
»T . . _
....
. .- , davo galima arti, dirbti žemę.
1979 gegužės 20 d. pirmas aki-1 §į ą dieną, visos skautės šuva- (213) 649-1729.
Neigiamas požiūris
atsirado
... •
. ZT*...... .
..
turėjo posėdį su Pirmijos pirmi- žiavo į stovyklą praleisti dvi soirnntTAC
,
, ., v..
.
~
Kad senovės lietuviai garbmo
iillllllllliillliilliiliiilliiillllllilllilllllllllll
ciUS
b. l,o .°
drauge
krikščionybe.A d oPma -a u, z a l,».
ninku v.s. S. Miknaičiu, Seserijos Į vaites gamtoje. Susidarė skiltis, SKAUTU SKYR. VEDĖJAS
ir
Ievą. su leeenda
vyzdžiui
* ^ ^ ^ ^ŠAPOKA
y J a mxt.,°vyzaziui,
į e g e i i a a anie
apie A a o m 4 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII
ADOLFAS
VS-ke v.s. I. Kereliene ir ASS j pastatėm palapines, sugalvojome s s. Gintaras Plačas
Senovės egiptiečiai gyvatę
pirmininku s. fil. R. Striku, kur: vardą ir pasirodymą ir pradėjo- j 2622 W. Montgomery Ave.
laikė gyvybės nešėja, gynėja,
buvo aptarti šiuo metu svarbūs ] me papuošalus daryti. Ši diena į Chicago, ILL. 60632
priešų nugalėtoja, ji puošė
s-gos darbai, rV-tas Jaunimo kong-Į buvo labai paprasta. Po viso įsi-Į (312) 523-1938.
Egipto sparnuotąjį diską. SeVilniaus miesto istorijos bruoiai
resas Europoje ir skautų atstovą- kūrimo visos turėjo gerą apetitą, j
rvnti
novės graikų medicinos emble- j iki XVII a. pabaigos.
vimas tame kongrese.
Mes prisiminėm senus laikus, j VILKIUKU SKYR. VEDĖJAS
moję vaizduojama gyvatė su į
prancUkonai.
Kleido
Tgvai
1979 gegužės 20 d. pirmas aky- į kuriuos praleidome praėjusiose į v.s. Vaclovas Sviderskas
taure. Gyvatė, ryjanti savo uo- j Spaudė Tėvų Pranciškonų spaustuvaizdinis Brolijos vadijos posėdis i stovyklose ir tikime, kad ši bus} 4357 Fountain Ave
degą, — amžinybės simbolis | vė Brooklyne. 332 pusi. Kieti virLos Angeles, CA 90029
Los Angeles, kuriame aptarti da j net geresnė!
Indijoje, Graikijoje ir Afrikoje. seliai. Kaina su persiuntimu $6.73.
(213) 665-8617.
barties ir ateities darbai bei ju
Romėnų kariai nešiojo ant
Aušrinių skiltis ]
Užsakymus siųsti:
įvykdymo planai.
kaklo savotišką amuletą su gy
Indrė Rudaitytė TARPTAUTINIO SKYR.
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t ,
1979 liepos 13 d. dalyvavo Chivate saulės diske. Taip pat gy- •
Chioafo, a 60629
VEDĖJAS,
cagoj s-gos Pirmijos akivaizdi
vates
garbino
afrikiečiai,
Ame
v.s. Vytautas Jokūbaitis
niame posėdyje.
rikos indėnai, inkai, astekai, ma
3000 Hadden Rd.
mmiiimiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
1979 liepos 14 ir 15 dienomis
jai
ir kitos gentys. Indo euro
Euclid, OH44117
aplankė Chicagos Rako skauty,piečių tautos (romėnai, graikai, S 0 P H I E B A R Č U S
(216) 481-7161.
-čių stovyklą ir dalyvavo „LituKABIO ŠEIMOS VALANDOS
germanai, baltai ir slavai) gar
Viso* programos Ii WD?A
anicos" skautų tunto 30-ties me
bino
ir
žalčius.
Jie
buvo
gar
LSB ATSTOVAS LS FONDE
tų veiklos minėjime. Lankė sto
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
v.s. Kostas Nenortas
vyklaujančias „Kernavės", „Auš
madienio iki penktadienio 3:00 —
SKAUTŲ VYCILJ SKYR.
44
Aiban
St.
3:30 vai. popiet. — šeštadieni ir
ros Vartų", „Nerijos" ir Detroi
VEDĖJAS.
Dorchester,
MA
02124
Mkmad. nuo 8:30 iki 9:30 • . ryto.
to seses.
(617) 825-1832.
Telef. 434-2413
VYRIAUSIAS SKAUTININKAS.
1979 rugpiūčio 4 ir 5 dieno
1400 AM
s. Vytautas Vidugiris
mis lankė „Vilniaus" stovyklavie
ATLANTO RAJONO
7150 S. MAPLEWOOD AVK.
27923 San Nicolas Dr.
tės seses ir brolius Kalifornijos
VADEIVA,
CHICAGO, ILL. 6M29
Palos
Verdes,
CA
90274
„Rambyno" stovykloje Big Bear
s. Apolinaras Treinys
K213) 377-3192.
tmimiiiiiHiiuiiiiiiiiiiiiiiimimiiimiim
ežero pakrantės miškuose.
ld8 Cowing St.
West Roxbury, MA 02132
Brolijos V S pavaduotojo veikla
(617) 325-7988.
1979 kovo 24 d. kartu su VS-ku dalyvavo LSS vadovybės pa Udrytė Laimutė paskutinę dieną sto- VIDURIO RAJONO VADEIVA
2759 W . 71st St.. Chicago, UI. 60629
reigų pasikeitimo iškilmėse New 1 vykioje ilgesingai žvelgia t ežerą, ku- s. Romas Rupinskas
!n o
YnrVo
Dangos* pal*D įdomiausios stovy- 441 Colfax Ave.
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
IO K&
kloję valandos.
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
Clarendon Hills, ILL 60514
1979 balandžio 29 d. atstova
1(312) 887-0189.
Atdara fcokiadienuu* nuo 8 *»!. ryto fld 16 T«L Yikaro.
vo VS-ką Atlanto rajono vadovų

Senasis Vilnius

JAY

suvažiavime.

LSB VADliA

1979 m. liepos mėn. 1 d. RAMIOJO VANDENYNO
RAJONO VADEIVA
v.s. Eugenijus Vilkas
R-KAT. DVASIOS VADOVAS,
23912 Via Onda
ps. kun. Paulius Baltakis, O-F.M. Valeneia, CA 91355
361 Highland Blv.
(805) 259-3909.
Brooklyn, N.Y. 11207
(212) 235-5962.
KANADOS RAJONO

1979 birželio pabaigoje aplan
kė Anglijos lietuvius skautus ir
turėjo pasitarimą su Europos ra
jono vadu v.s. J. Alkiu bei Ang
lijos vadovais jiems rūpimais veik
los reikalais.
1979 liepos 28 ir 29 dienomis
su reprezentacine skiltimi atsto
vavo lietuvius skautus rusų skau EV. DVASIOS VADOVAS,
tų 70 metų Jubiliejinėje stovyklo s. kun. Alg. 2ilinskas
2220 Felma Ct.
je Yorko valstijoje.
Mississauga, Ont. L5A 1K5.
Brolijos informacija (416) 277-2148.

PIRMOJI DIENA
STOVYKLOJE

GARBES GYNĖJAS.
v : s. Vaclovas Nenortas
143 Grandview Terr.
Šeštadienį atvažiavo autobusas Hartford, CT 06114
ir su juo stovyklautojai. Kai mes (203) 527-5044.
atvažiavom reikėjo pastatyti pa
lapinę, kas buvo labai sunku. VADIJOS SEKRETORIUS
Kol viena bandė statyti, kita ne v.s. Valentinas Varnas
tyčia nugriovė Pagaliau pasta 2307 Lyric Ave.
tėm ir tada reikėjo, pradėti gairę Los Angeles, CA 90027
daryti. Šitaip sunkiai praėjo die (213) 662-2611.
na ir atėjo naktis. Per laužą skiltsy save prisistatė. Šią naktį ne VADIJOS IŽDININKAS,
buvo sunku užmigti. Būčiau no- s. Ramūnas Buiėnas

VADEIVA,
v.s. Leonardas Kalinauskas
43 Glenslake Ave.
Toronto, Ont. M6P 1E1,
Canada
(416) 533-7506.
AUSTRALIJOS RAJONO
VADEIVA.
v.s. Balys Barkus
80 Links Ave
Concord, NSW 2137, Australia
EUROPOS RAJONO
VADEIVA
v.s. Juozas Maslauskas
7 the Crescent
Mayfiekl, Nr. Ashboume,
Derbyshire, DE5 2JE, Engianti.

DRUGS VAISTINE

Sekmadieni*i» nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
D. KUHLMAN, B.S.. Regittruotai vaistininkai

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6

• Administracija dirba kasdien nuo 830 iki 4:30, šeštadieniais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 4:00, šeštadieniais
8:30 — 12:00.
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• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių nesaugo. Juos grąžina tik iŠ
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

loginė tautosaka, rašytiniai šal
tiniai ir, žinoma, archeologinės
iškasenos. Archeologijos duo
menys rodo, jog gyvačių bei
žalčių motyvai Lietuvos orna
mentuose atsirado I-mojo tūks
tančio pabaigoje. Tyrinėjant
VU amžiaus degintus kapus,
buvo rasta papuošalų:
saulės
diskų, spiralinės kompozicijos ir
kardo rankenų su gyvačių at
vaizdais. Atrodo, kad okupuo
toje Lietuvoje ilgiau išsilaikė

gyvačių kulto pėdsakai liaudies
mene. Pavyzdžiui, plačiai bu
vo pažįstamos koplyčių, koplyt
stulpių ir koplytėlių geležinės
viršūnės, kuriose vaizduojama
žalčiai ir gyvates, kaip orna
mentas ir kaip spinduliai iš
saulės disko. Tautosakoje yra
toks posakis "Nemušk žalčio",
nes saulė verks".
Kalbininkai lietuvių žodį ''gy
vatė" kildina iš žodžių "gyvas,
gyvybė".
- jm.
Tel. ofiso ir b u t o : O L y m p i c 2 - 4 1 5 9

DR. K. G. BALUKAS

DR. P. KISIELIUS

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). Tei. LU 5-6446

GYDYTOIAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1-3 v.il. ir 6-8 vai. v.ik išskvHis
trec Sešt 12 iki 4 vai. popiet

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius p.igal susitarimą

Tel. REliance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK

DR. VL. BLAŽYS

Lietuvis gydytojas
3 9 2 5 VVest 5 9 t h S t r e e t
Vai: pirm., a n t r , ketv. ir penkt-mu> 12-4
vai. popiet ir O-S vai. v.ik. Treč. ir s>št.
uždarvt.i

PLALCiy IR VIDAUS LIGOS
Marquette Medical Center
6132 So. Ked/ie Avenue
Vai : pirm., antr ir ketv & iki 7:30 v. v 5ešt
1 iki 3 vai Pa>;al susitarimą.
Ofiso telef. WA 5-2670
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KŪDIKIV IR VAIKV LIGOS,,„..
SPECIALISTĖ
MEDICAL BL'ILDING

Tei. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETCR T. BRAZIS

3200 VV. 81 st Street •• n
Valandos: Kasdien nuo 10 vai r y t o .
iki 1 vai popiet
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71 st Street
V j | . ; pirm , antr., ketv. ir penkt 100 - 5:00
vai popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. J. MEŠKAUSKAS •

DR. EDMUND E. CIARA

G Y D Y T O I A S IR C H I R U R G A S . ^
OPTOMETRISTAS
Specialybė v i d a u s ligos
270<? VVest 51st Street
2 4 5 4 VVest 71 st S t r e e t
Tel. - GR 6-2400
( 7 1 - m o s ir C a m p b e l l A v e . k a m p a s )
Vai p.iRdl susitarime: pirmad. ir ketv. 1-4 ir
Vai.: pirmad , antrad . ketvirtad..irpenkta"d
7-0; antr.id. ir penkt. 10-4 šestad 10-3 va!.
3 iki 7 v p p Tik susitarus
Ofis. tel. 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 246-2S39

Telef. — 2 8 2 - 4 4 2 2

DR. E. DECKYS

Dr. ROMAS PETKUS

GYDYTOIA IR CHIRLRGĖ

AKiy LIC'.OS - CHIRURGHA- fą
Ofisai:
111 N O . W ABASH AVE.
4200 N O . CENTRAL AVE
Vai. indos pa^al susitarimą

Specialybė — Nervu ir
Emocinės ligos.

CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
6449 So. Pulaski Road

DR. FRANK PLECKAS

DR. A. B. GLEVECKAS

(Kalba lietuviškai)
' W
OPTOMETRISTAS
>
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir.
"Contact lenses"
2618 VV. 7 1 s t S t . — T e l . 7 3 7 - 5 1 4 C
Vai pa>>al susitarimą Uždaryti treč. "

GYDYTOIAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akiu li>>os
3907 VVest 103rd Street
Valandos pa>;.il susitarimą
Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. LEONAS SEIBUTIS

DR. JANINA JAKSEVICIUS

INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHlRURGflA
2656 W. 63rd Street

JOKSA
VAIKU LIGOS
2656 VVest 63rd Street

Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545

Pirm . antr , ketv ir penkt nuo 12 iki 2 vai
ir nuo 5 iki 8 vai vak Sešt. nuo 1 iki 4 vai

DR. J. J. SIMONAITIS

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

AUTOMOBILIU TAISYMAS

Tel.

DR. A. JENKINS

-

GYDYTOIAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street

6 9 5 8 S. T a l m a n A v e . ' " '

Valandos pagal susitarimą

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TTRES.
Wheel alignment and balancing.
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Change of oil and filters.

2423 W#ft 59th Strttt -

Ttl. GA 6-7777

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CBSAS
šeštadieniai* nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71 st Street

DR. K. A. JUČAS

įstaigos ir b u t o tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

Ofiso tel. Hf 4-2123. namu GI 8-*195

1002 N . VVestern Ave., C h i c a g o
Tel. 489-4441

ODOS LIGOS - CHIRURGIJA
7110 VV. 127 St., Palos Heights
Tel. 361-0730
Valandos pagal susitarimą

BENDROH MEDICINA
1407 So. 49th Court, Cicero, III.

— G R 6-0617

^

ai

''

pirm . antr.id , ket\ ir penktad 2-5 ir
i^ ank-to >usitarus

Ofs. tel. 586-31t>t-; namu 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOIAS IR CHIRLRCA5-;
6745 VVest 63rd Street mJL
\ a l pirm . antr ketv ir penkt ...
2-7: š<-štadiemais p.>Kal susitarimą^ '

K,.I->!I«II 10-12 ir 4-7 i»skvrus treč ir *ešt

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
2r>5« VV. 59 St., Chicago — 476-2112
\.i! p.>Kal susitarimą Pirm . treč ,
ketv ° iki t> vai 5e4tad 9 ,ki 1 vai

A p s i m o k a s k e l b t i s dien D R A U ( . E . n e s
ps plačiausiai s k a i t o m a s lietuviu dien
raštis, gi s k e l b i m u k a i n o s yra visierrU
pneinam«>s

40 metų nikaktis —

Gerai ir netaip gerai jaunimo kongrese

STALINO - HITLKIO PAKTAS

llt<
•• M

Kongreso laiškai (3)

Ir liūdnas sukaktis reikia mi- priklausomų valstybių yra pa
Liepos 16 — Jaunimo kongre EMILIJA SAKADOLSKIENĖ
šių pirmųjų posėdžių, vargu ar
dėti. Štai viena jų. 1939. VIH.23 vergtos, nei JAV-bių, nei kitų Vaso
stovykla
jau
įpusėjus.
Pramo
būtų galima iš karto pradėti nu
Mskvoje Sovietų Sąjungos užsie- karų valstybių politiniai vadovai
nio reikalu ministeris V. Moloto- nesijaudina. Šios valstybės jiems gų ir įvairių kultūrinių įvykių sa programų. Visus maloniai nuste statytą darbą nuvykus į Studijų
vas, stebint pačiam Stalinui, pa- yra nereikšmingos, nes jos nėra vaitgalis Londone šiek tiek iš bino gyvas, įvairus talentų vaka dienas. Patartina, kad ir ateinan
sirašė su hitlerinės Vokietijos to Izraelis, kurį visomis išgalėmis blaškė stovyklinę tvarką, o be to, ras. Nustebino, nes nemanė, kad čių kongresų rengėjai neužmirš
paties rango pareigūnu J. Rib- Amerika remia, ir nėra Palesti- P a d i e n i s , tad teko stovyklauto- savo tarpe turime tiek meninių tų šių įvadinių posėdžių, kurie
fcentropu slaptą susitarimą, ku- na, už kurios pečių stovi arabų } u s l s n a u J ° P r a t i n « prie tvarkos, jėgų — nuo kanklių iki gitaros, taip palengvina tolimesnį darbą
iriuo Sovietų Sąjunga ir hitleri- kraštų naftos magnatai. Gal būt,
Aleksandras Štromas, anksčiau nuo dainos iki dramos. Antradie Tačiau problema iškilo, kai ats
ne Vokietija pasidalino "įtakos ir Lietuva kas nors domėtųsi, stovykloje skaitęs paskaitą apie nį daugelio užsiėmimo būrelių tovų posėdžiai kirtosi su svar
sferomis" tarp šių dviejų imperi- jeigu jos žemės gelmėse tyvu- dabartinės Lietuvos gyventojų savaitės darbo rezultatai buvo biom stovyklos programos dali
ju esančias laisvas valstybes. So- liuotų didžiuliai naftos ežerai. O j pasaulėžiūrą, pristatė žm ;gaus matyti lietuviškų vestuvių insce mis, o to buvo galima išvengti.
yietams tada teko Suomija, Esti- pavergtų tautų kraujas, kančios \ teisių problemas. Plačiau kalbė- nizavime. Valgių būrelio keps
Kiekviena stovykla turi savo iš
ja, Latvija, o kiek vėlesniu — ir nuolat liejamos ašaros Vaka-, j 0 apie Sov. Sąjungos įstatymų niai ir gėrimai, tautinių šokių vengiamų ir neišvengiamų prob
1939.DC.28 susitarimu ir nepri- rų kapitalistų ir politikų aki- reikšmę bei apribojimus žmo- bei choro būrelių pasirodymai, lemų, nepriteklių. Iš kiekvienos
papročių būrelio aiškinimai ir
klausoma Lietuvos valstybė, Be- mis — bevertė prekė,
taipgi išsivežame žinių ir įspūgaus teisėms, tarptautines sutar
.sarabija, dalis Lenkijos, iš viso a.
. ,ieka atmintyje.
a
tis bei deklaracijas ir pasiprieši daugelis kitų padare vakarą ko- " J " ^
pie 40 milijonų žmonių. Abidvi
ektyvme
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Daug
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^ š i m t o st
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Stalino —Hitlerio paktas, mi nimo reiškinius okupaciniam re
šios sutartys, kurių 40 metų su
lybos,
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nuometo
U
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liko$ kraštų
dar
nint jo 40 metų sukaktį, pasau- žimui. Paskaita išsami —gerai
nsimas
ir
kiti
liaudies
papročiai
kaktį dabar minime, buvo 8griež
daugiau paryškina. Viena nenu
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ho spaudoje kaip ir nebuvo pil dokumentuota ir aktuali.
buvo naujovė. Kaip ir per visą
tai slaptos
ir ano meto Vakaru
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simmtas. Tunnt galvoje Amerimatyta problema buvo pačios pa
Sekančią dieną dr. Rimvydas
valstybių vadams, kaip ir susita- ,
. , . . ,.,». . » ,.
.,
bandyta talpos. Nors labai erdvios, pato
i
v
v»
kos ir kitų didžiųjų šalių nesido- i Šilbajoris savo įprastu gyvu, vaiz- stovyklos programą,
rimo aukoms, nebuvo žinomos.
kuo gyviau ir įdomiau perduoti
neturtin ais
fcl esmę"bu7o galima numatai S *
^ V '
g
į džiu būdu atskleidė žiupsnelį lie- tuos papročius, kad susidomėję gios, jos netiko stovyklavimui.
j tuvių žodinės kūrybos. Paskaiti- juos išlaikytų ir puoselėtų savo Individualūs universiteto bend
tiktai tada, kai minėtų kraštų da kraštais, tai beveik natųralu.
rabučio kambariai nepadeda sto
Atrodo, kad sukakties proga n i n k a s turi ypatingą talentą su kraštuose.
lybos buvo praktiškai įvykdytos.
vyklinei nuotaikai, o patys bend
minėto pakto reikiamu būdu ne-1 **&** n o r a - d a r k a r t * i r a n k a s P 3
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imti
rabučiai buvo labai toli nuo pa
Paskutinę
stovyklos
dieną
iš
„. , .
,
. prisiminėm ir mes patys, įskai-l
Donelaitį, Maironį — t i k šį
Ct ,.
grindiniu
susitikimo centrų. Gar
vydome
dar
vieną
netikėtą
kūry
Stalino - H i t l e n o paktas i ^
veiksniu<, ^
b ū t ų b u v ę , kartą ne iš "tautinės pareigos".
Europos istorijos lapus įrašytas md&tį
^
y^. Skaitydami turime būti visiškai bos išraišką: kongreso operetę siakalbiai ar kokia kita susisieki
leidinėlį
m l
savimeiliški -— semti
semti kiek
kiek tik
tik ga- "Kongreslot". Tiems, kurie nesu- mo priemonė būtų šiek tiek pa
kaip juodžiausias dokumentas. b a B u y o
atkr
; savimeiliški
socia- sigaudote, tai lietuviškasis "Ca- dėjusi, bet ir jų nebuvo.
šio susitarimo dėka už.kelių die- ^ d
^ ^
s ^ į n o _ ! i i m a . Taipgi kalbėta apie so<
šiuo- melot" su herojais Bartūru (Bar
nij^kib II pasaulinis karas ir a- Hitlerio ISekžybę. Nedaug apie Ostinį realizmą, jo poveikį ši
Tuo tarpu atrodo, jog vadovy
tusevičius?), Kongresaila, Slibi- bė buvo susitarusi, kad nereikia
budū grobio partneriai galėjo ra
metinei
kūrybai
ir
apie
mums
jį terašė ir išeivijos spauda. Ži
naite, Merlinu ir įvairių kraštų niekieno varyti į paskaitas ar už
miai pasidalinti svetimas žemes.
noma, tam buvo priežasčių, šis gal mažiau pažįstamus autorius
riteriais.
.„ M Tai buvo be galo šlykštus do
siėmimo būrelius, nes visi "su
dokumentas nemalonus Sovie okupuotoje Lietuvoje.
kumentas, kuriuo buvo sutrypta
tams, nemalonus ir jų detentės
Stovyklos metu vyko IV PLJK augę". Gal toks nusistatymas ir
Paskutinę stovyklos dieną, vie
kelių tautų nepriklausomybė, de
partneriams — jų politikos toje paskaitos, buvo simpoziu atstovų posėdžiai. Daugiausia lai turi tam tikros logikos, bet kai
šimtys milijonų žmonių buvo arėmėjams. O juos aklai seka mū mas apie keliones į Lietuvą. Be ko praleista techniškais reikalais: paskutiniosiomis dienomis susi
tiduota baisiam terorui ir mir
priėmimu,
sta rinkdavo vos šimtinė, pradedi ja
sų veiksniai. Už tai darosi supran gana daiktiškų patarimų ir pa reguliamino
čiai.
tama, kodėl gudelinės bendruo- siūlymų, pasidalinta mintimis a- tuto keitimu, įvairių komisijų abejoti. Prie to dar prisidėjo tai,
Skaudžiausia, kad ir dabar, menėa oficiozas savo vedamai- pie laisvo žmogaus laikyseną o- tvirtinimu ir pan. Daugeliui tai kad universitetą supa miestelis,
praėjus lygiai 40 metų nuo pak- šiais rašiniais šia proga keletą kupuotame krašte, kursus ir stu buvo pirmoji pažintis su parla o jame už poros minučių — trau
mentarine procedūra, tad reikė kinių stotis važiuojantiems į Lon
to pasirašymo ir 34 metams nuo kartų apspiaudė okup. Lietuvos dijas, nuotaikas ir t t
doną. Ankstyvesniųjų kongresų
II pasaulinio karo pabaigos, šiuo pogrindžio spaudą, kuri labai
Netrūko ir įdomių vakarinių jo daug klausinėti, aiškintis. Be
paktu padarytos skriaudos tebė- giažiai, kultūringai ir laiku pa
ra neatitaisytos. Tiesa, vienas minėjo nelemto pakto sukaktį,
pakto partnerių —J. Ribbentro- paskelbdama ir dokumento tekspas buvo 1946 metais pakartas, tą, kurio okup. Lietuvos žmonės
bet antrasis — V. Molotovas te- nežinojo,
bėra gyvas ir dabar.
^
^ ^ j ^ igtrauka g
^
-

*Nors nei Hitlerio, nei Stalino
seniai nebėra, bet liko jų be galo
siaubingas palikimas. Ką sovietiniai rusai su vokiškais naciais
sutarė, praktiškai buvo įvykdyta, o Vakarų sąjungininkai Stalino apetitą dar padidino: į Sovietų įtakos sferą JAV-bės su D.
Brijąnija perleido ne vien ankstesnių partnerių sutartus 40 mil.,
bet ir visą 100 milijonų žmonių,
Toks skaičius kultūringų Rytų ir
Vidurio Europos valstybių gyventojų buvo atiduotas prievar
tiniam komunistinimui ir rusi
nimui.

grindžio spaudos: "Kodėl nepasmerkiamas komunistų besaikis
imperializmas, kuris dabar visoje žmonijoje kelia tą visą krūvi
ną kakafoniją, kuri slenka į didžiausią karą, į žmonijos paver
gimą ir sunaikinimą? Atsakymas: Vakarai ir rusų komunistai
prekiauja tautomis. Kada pasibaigs šitoji prekyba? Ar tik tada, kai bus parduota pati Amerika?.. Ne tušti žodžiai, ne graudžios užuojautos, ne pažadų plepalai, bet laisvę nešą darbai lietuvius ir kitas pavergtas tautas
išvaduos iš komunistų nagu ir
apsaugos laisvąsias tautas
nuo
jų bei kity tautinių ir tarptauti
Pasibaigus karui, kaip žinome, nių plėšikų bei žmogžudžių"
paprastai būna sudaromos taikos (Aušra, nr. 15).
sutartys. Deja, Sovietų Sąjunga ir
Vakariniai sąjungininkai vienin
gai sutarė, kad tokios sutar
Kaip mus pasiekė pranešimai,
ties nebūtų, nes, jeigu būtų ko- rugpiūčio 2 3 " d., minėdami gėkios nors taikos derybos, jose tu- a j , ^ ^ ^ 40 m, sukaktį, Maskrėjo būti pasmerktas nedoras v o j e ^ g jį protestavo ir atitinveiksmas — Stalino — Hitlerio j ^ ^ p a n ^ n ^ platino 45
paktas, tapęs II pasaulinio karo pavergtų Lietuvos, Latvijos ir Espriežasumi. O to nenorėjo ir ne- tjjos valstybių atstovai, reikalaunori nei Sovietų Sąjunga, nei A- dBIIii iAutll apsisprendimo teises
menka.
_ i&toti S Sovietų Sąjungos.
Užtat abidvi didžiosios valsty- Žinoma, Sis protestas buvo nebės, praslinkus 30 metų nuo karo l a u k t a s ir neatitiko Sovietų Sąpabaigos, sugalvojo vadinamą )" n S<* —JAV-bių puoselėjamai
Europos saugumo ir bendradar- detentės linijos. Tačiau mes galibiavimo konferencijos Baigiamą- m e didžiuotis, kad pavergta Liejį aktą, kurį 1975 m. Helsinkyje t™* nebe silpna —sugeba pati
pasirašė 35 valstybės. Tai buvo •* save kalbėti, reikaBauti, prolabai nevykęs ir mums be galo testuoti, nenusileisti klastingoms
skaudus taikos sutarties pakaita- nuojautoms h- pasakyti tiesos žolas. Jame visiškai nekalbama a- d i Vakarų didiesiems,
pie buvusių nepriklausomų valsMinėdami gėdingą Stalino —
tybių atstatymą, o to paties akto Hitlerio pakto 40 metų sukakti,
3 straipsniu Sovietų Sąjungai bu m e s drįstame pasaulio didžiūvo pripažintas jos prieš karą, ka- n a m s pri m į n ti, kad pavergtų
ro metu ir pokario metais užgrob k r a 5 t Ų i a i s v e y ^ i ^ akelis da
tų žemių neliečiamumas.
lykas ir čia negali būti bet kokio
•
teisinio "įsisenėjimo". Amerikos
Taigi praktiškai Stalino - Hit- * kitų kraštų politikai neturėtų
lerio paktas tebegalioja. Faktas, sekti Stalino • Hitlerio pėdomis:
kad J. Ribbentropas buvo pakar- gėdingą dviejų tironų susitaritas, mums nedaug paguodos tei- m ą turėtų pasmerkti, skaityti nekia, nes jo vietoje 1939 metų pak- galiojančiu ir atitaisyti minėtu
tą faktiškai remia JAV-bių Vals- P*** 1 padaryta skriaudą, aUtatybės departamentas. Ir šiandie- * « * nepriklausomybę Lietuvai
ną, vakariečiai, pripažinę rusams » kitiems kraštams, kurie prieš
jų užgrobtas žemes, tebeprekiau- 40 metų tapo baisių diktatorių
ja tautų laisve. Kad Estija, Lat- šlykštaus susitarimo aukomis,
vija, Lietuva ir daugelis kitų neb. ko.
• M M

<tam

Būretis Pas. Liet. Jaunimo kongreso atstovų posėdžiauja Anglijoje.
Nuotr. Romo Kyno
stovyklavietės gal turėjo kitų trū
kumų, bet buvo suprasta, kad
reikia vengti "viliojančios" ap
linkos. (Juk noras pamatyti Lon
doną suprantamas ir žmogiškas,
kai daugelis atvažiavę į Angliją
pirmą kartą). Bendrai, trūko vie
nos vadovaujančios rankos, kuri
būtų viską tvarkiusi.

K0LCH0ZININKŲ
IR VALSTYBES TURGAI

"CINOS" korespondentė lai
kraštyje iš liepos 17 d. rašo
apie Rygos turgus, kurių ten be
likę tik šeši: Vidžemės, Agenskalno, Vecmilgravjo, Tornkalnio, čiekurkalno ir centrinis
kolchozininkų turgus.
Taipgi pasigedome Europos
jaunimo. Iš dalies kongresas bu Korespondentė rašto tikslas
vo surengtas Europoje dėl to, yra papasakoti apie Rygos
kad pradėta justi tenykščio jau centrinį kolchozininkų turgaus
nimo nubyrėjimas.
Sužinojus, padėtį, iš kurio vsJstybinės pre
kad stovykloje dalyvavo tik 20 kybos įmonės pamažėliu yra iš
jaunuolių iš Anglijos, kilo klausi stūmę kolchozininkus lauk į
mas, ar vietiniai organizatoriai lietų, saulę.
"Centrinis kolchozininkų tur
dėjo pakankamai pastangų tam
jaunimui suburti. Iš kitų Euro gus yra vieta, kur per vasaros
pos kraštų irgi gana mažai: Vo mėnesius dirba iki 2000 parda
kietijos 35, Prancūzijos 11 ir Šve vėjų, neįskaitant valstybinės
dijos 3. Daug kam gana tiksliai prekybos" — rašo korespon
gali kilti klausimas, aš iš viso bu dentė. ' T e r dieną jį aplanko
vo verta kongresui važiuoti į Eu apie 20,000 pirkėjų. Čia galima
ropą. Daugelis tikėjosi tokių re nusipirkti ankstyvąsias ir kartu
zultatų, kaip per II PLJK Pietų brangiausias daržoves, pačių
Amerikoje, bet to nebuvo. Ta šeimininkių darytus sūrius ir
čiau vargu ar tai buvo galima iš grūstas kanapes.
Kolchozų
anksto numatyti.
stenduose yra tokių marinuo
Iš kitos pusės, labai mažai ga tų agurkėlių, pomidorų ir kitų
lima skustis stovyklos programa. gėrybių, kokių retai kada gali
Ji buvo įdomi, įvairi, turėjo aiš ma rasti valstybinėse parduo
kiai nusibrėžtą tikslą.Nors iš or tuvėse.
ganizatorių būtų nusiskundimų, Tačiau per pastaruosius me
kad daug ką teko paskutinę mi tus turgaus paviljonai pasida
nutę organizuoti, galutinis rezul rė tokie monotoniški ir nuobo
Pvz., daržovių paviljone
tatas buvo visai neblogas. Tai dūs.
nebuvo neapgalvotas stovyklau jauties kaip didžiame magazi
tojų užėmimas, bet gera proga ne, kur vitrinos pustuščios ir
prasiturtinti tiems, kurie naudo nėra pirkėjų. Pasirodo, kad
josi gausia medžiaga ir talentais. 72% viso paviljono stendų yra
užėmę valstybiniai
prekybos
Liepos 18 3. baigėsi Jaunimo magazinai. Kur gi yra kolchozų
kongreso stovykla. Vakarop keli stendai ir kolūkiečiai? — klau
šimtai stovyklautojų ir galybė la sia korespondentė. "Jie yra
gaminų prie stovyklos vartų lau
išvaryti laukan į lietų, į saulę
kia autobusų, kurie veš visus į
arba paprastai negali pritūpti.
Doverį- Iš ten —linksma kelionė
Centriniame kolchozininkų tur
laivu per Lamanšo kanalą į Ostendę Belgijoje. Čia keliai jau guje 14 kolchozų negali gauti
prekybai stendų. Panašiai ir
skiriasi. Vieni vyksta į Liuveną, Vidžemės turguje. Prie šių
netoli Briuselio, kur bus Europos
72% dar lieka nepriakaityti
lietuviškųjų studijų savaitė. Kiti
bufetai visuose paviljonuose,
ekskursijomis apkeliaus Vaka
kurie plačiai rado ten sau vie
rų Europą, dar kiti savais keliais
tas.
traukia pasaulio pamatyti, o ats
tovai jiems linki iki pasimatymo Valstybinė prekyba yra pa
Koenigsteine kongreso uždaryme, veržusi ir kiekvieną laisvą
aikštę turgavietėje. Sustato ten
Pas. Liet Jaunimo kongreso suvažiavimo prezidiumo pirmininkai: kalba Petras Kisielius (iš JAV), Rasa Lukoše- nes jie vyksta į Altenbergą neto
eilėmis
stalus ir prekiauja.
vičiūtė (iš Montrealio, Kanados) ir Vacys Kęstutis Slotkus (iš Kolumbijos) vadovauja posėdžiui stovyklos metu An li Koelno Vakarų Vokietijoje Jau
nimo kongreso Studijų dienomis.
A. T.
glijoje.
Nuotr. Rome Kyno

GRUMTYNĖS SU LEMTIMI
JONAS MATONIS
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Arčiau pažinę gamtą, galėtume pastebėti daug
pamokančių reiškinių. Paukščių, gyvulių ir žvėrių
tėvai (ypač patelės) dažnai savo gyvybę aukoja,
gindami savo vaikų gyvybę, puldami savo vaikų
žudytojus. Daugelis gyv^ų rūšių net organizuotai
ginasi nuo žudytojų už savo rūšies išlaikymą. Tat
nenuostabu, kad ir žmonės už savo tautos išlikimą
yra iš anksto susiorganizavę gintis, savanoriškai
kovoja ir žūsta, kovodami su savo priešais savo
gyvybę prarasdami.
Tas savanoriškas pasiaukojimas net su gyvybės
praradimu nėra jau toks ypatingas nuopelnas, bet
daugiau pareiga. Pati gamta to reikalauja. Labai
menkos vertės yra žmogus, savanoriškai išsižadąs
savo tautybės, apleidęs savo tautos reikalus,
papročius, pats nutausdamas ir leisdamas nutausti
savo vaikams. Tai yra nenatūralu.
Žmogus, atlikęs savo pareigą savos tautos
išlaikyme, užauginęs ir paruošęs gyvenimui savo
vaikus, neturi jaudintis savo senatve, nė savo ir savo
artimųjų artėjančia mirtimi. Žmogus turi pažinti ir
net pasisavinti gamtoj Kūrėjo nustatytus dėsnius ir
išmokti valdyti savo jausmus.
Pasaulyje nieko nėra amžino. Viskas keičiasi
laiko tėkmėje, pradedant medžiaga ir baigiant
gyviais. Šių dienų mokslas jau nebedaro esminio
skirtumo tarp energijos ir medžiagos. Kitaip tariant,
medžiaga savyje turi energiją. Energijos dėka ir
vyksta pasikeitimai — kūrimasis, bet ne bet kaip, o

protingai. Kur gamtoj nepažvelgsime, visur to proto
apsireiškimą patebėsime.
Nepaisant, kad, žmogaus išmonė matuojant,
įvairūs gamtoj pasikeitimai dažnai vyksta labai
žiauriai, bet vistiek išmintingai. Visos medžiagų
rūšys vėstant, šąlant traukiasi tūryje ir sunkėja, o
vanduo, sušalęs, virtęs ledu, tūryje, aiaeja
didėja ir
lengvėja. K a s įvyktų, jei vanduo neturėtų šio
skirtumo nuo kitų medžiagų? Nagi vandens
telkiniuose žūtų visokia gyvybė, nes vanduo
sunkiausias yra tik prie 4 laips. C. Vesdamas žemiau
šios temperatūros ir šaldomas, virsta ledu, padengia
vandens telkinius ir juose esanti gyvybė išlieka.
Augalai, neturintieji stiprių kamienų, užsiaugina
saitelius, kuriais užsikabindami už stipresnių
augalų, pasiekia net aukštų medžių viršūnes ir
naudojasi saule kartu su kitais augalais (laukinės
vynuogės ir kiti vijokloiai). Kodėl laukinių medžių ir
žolių sėklos turi sparnelius? Todėl, kad jų sėklų
niekas nesirūpina išbarstyti, pasėti, kaip žmogui
naudingų javų. Todėl, laikui bėgant, išnyktų ar bent
sėkmingai nesiplatintų. Kai kurios piktžolės, su
kuriomis žmogus kovoja, jas intensyviai naikina,
užsiaugina net parašiutus, kad lengviau būtų galima
pasiekti didesnius atstumus (pienės, usnys, dagiai ir
k.)
Gležnesnės paukščių rūšys pagal metų sezonus
keičia vietoves, perskrisdamos tūkstančius klm. ir
n e p a k l y s d a m o s . Šie p a u k š č i a i ,
dažniausiai
organizuoti, laiku išskrenda — dar prieš pradedant
Salti, taip p a t laiku pavasarį grįžta į praeitų metų
gyventas vietoves. Kai kurie jų net praeitų metų
lizdus susiranda.
Stambesnieji skrisdami išsirikiuoja trikampiais,
kad oro pasipriešinimas būtų lengvesnis. Kaip
paukščiai žino, kada skristi, kur skristi ir kada
grįžti? Kaip jie įveikia tokias tolimas keliones net be

kompasų ir be žemėlapių? J u k net retas eilinis
žmogus tai galėtų padaryti.
Lietuvos upių ir ežerų unguriai nerštui pavasarį
plaukia per Atlantą į Meksikos įlanką, o paaugę
jaunikliai vėl iš Meksikos įlankos grįžta į tas pačias
upes ir ežerus, iš kurių jų tėvai buvo išplaukę. Kas
namines bites išmokė rinkti iš augalų vašką ir iš jo
pasigaminti matematiškai tiksliai šešiakampių
akelių korius su vaškine plokštele, tarp dviejų akelių
eilių — ekonomiškai — į kuriuos prineša iš žiedų
medaus ir žiedadulkių — bičių duonos, o j tuos korius
jų motinėlė padeda kiaušinėlius išauginti šeimos
prieaugliui. Kas bites išmokė taip tobulai
organizuotai gyventi, dirbti ir žiemai maisto
a t s a r g a s pasiruošti, k u r i a s n e p a s o t i n a m a s ,
belėbaujantis
žmogus naudoja savo maistui
paskaninti?
Kas išmokė paukščius ir žvėris pasigaminti
lizdus savo prieaugliui užsiauginti? Kai kurie
paukščiai savo lizdus išsikala kieto medžio
kamienuose giliai, kad puolantieji negalėtų pasiekti
jų kiaušinių ir mažų vaikų (geniai, malatos). Kai
kurie paukščiai ir žvėrelia* sau lizdus išsikasa
žemėje, pasidarydami gilius urvus (lapės, barsukai,
pelės, žiurkės, Stanikai ir k.). Tuose urvuose
užsiaugina savo vaikus ir patys slepiasi nuo kitų
plėšriųjų.
Dugumos paukščių plunksnos ir žvėrių kailių
plaukai labai artimos spalvos aplinkos spalvai. Kai
kurie žvėrys ir paukščiai savo plaukų ir plunksnų
spalvą keičia pagal sezonus: vasarą yra pilki, o
žiemą balti. — sniego spalvos (lapės, kai kurios
meškos, šiaurės kurapkos ir kt.). Nagi todėl, kad
lengviau būtų galima vieniems pasislėpti nuo
plėšriųjų, o plėšriesiems lengviau priartėti
pne
aukos.
-i—
(Bus daugiau)

POPIEŽIAUS ŽODIS
JAUNIMU

DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. rugpiūčiomėn. 29 d.

jaunimu yibada paguodžia popie
žių ir j j stiprina." Galop, Šventa
sis Tėvas padėkojo audiencijoje
dalyvavusiai grupei skautu, ku
rie buvo iškėlę užrašą "Mes no
M I S C E L L A N E O U S
rime palikti truputį geresnį pa
saulį už tą, kuri radome". "Mes
10% — 20% — »0% pigiau mokčsKe
visi to trokštame, pareiškė po ui apdraudę nuo ugnie* Ir automo
piežius skautam, ir tikimės, su bilio pas mus.
FRANK Z A P O L I S
Dievo pagalba, tai atsiekti". —
Telef. G \ 4-8654
S208V2 W . 95th Street

LAUKINIAI VAKARAI

— Atsisveikindamas su jauni
Pastaruoju metu amerikiečiai s a v o , je būdavo ginklo ištraukimas. Buvo mu s\\ Petro bazilikoje, popie
opaudoje k- televizijos programose t daug įmantrių judesiu, traukiam žius jiem tarė: "Kai sugrįšite į sa
prisimena Amerikos vakarus i r jųj ginsią iš makštų:
"suktukas" kolonizaciją Vaizdai ir įvykiai istori-' sukant apie pirštą, permetimas per vo namus, į savo mokyklas, į sa
mai tradiciniai ir įdomūs. Štai kaų> I alkūnę ir kt.. bet nebuvo patartina vo sambūrius, pasakykite visiem,
televizijos žvaigždė pasakoja j juos demonstruoti, kol dar priešo ne- kad popiežius yra sudėjęs daug
Vakarus":
nušovei. Buvo dar būdas, vadina- vilčių į jaunimą. Susitikimai su
opie "Laukinius
" ~~
\ m a s ''apsimetimu" arba "apgauKokmstų kelionėse iš rytų į vaka- Į £ »
j ^ ^ ^ vaidini, kad trauki,
rus didelį vaidmenį suvaidino muzi- ^ ' n e t r a u k i . Šitas judesys buvo įdo=^
kos instrumentas — gitara. Kiekvie mus, bet fatališkas. Pagrindinis trau
nas dengtas vežimas — gurguolė, ke kimo būdas buvo: stovint išskėsto
LB. CONNECTICUT APYGARDOS RUOŠIAMAS
liaujantis į vakarus, turėdavo gitarą. mis kojomis, kairįjį petį kiek mueiVakarais b e herojiški pionieriai, su į dus dešinę ranką žemiau juosgedę aptek laužą, tarškindavo tas ; mens, išskėstais pirštais, staiga degitaras ir šaukdavo iš visų plaučių, ; šinė ranka eina žemyn, pagriebia
kad nubaidytų krūmuose pasislėpu 1 ginklo rankeną, ištraukia i š makštų
AKADEMIJA — KONCERTAS
sius indėnus. Gudresnieji betgi dėl viį ir, beveik netaikydama, šauna.
gą a o paranKeie pasioeaavo ir užtai
Įvyks 1979 m. rugsėjo mėn. 9-tą d.
Jeigu gali tai padaryti pakankasytą šautuvą, nes ką gali žinoti, ka
MATULAIČIO NAMŲ SALfcJE, Putnam, Oonnecticut
i mai greitai, tai d a r turi galimybę
da pataikysi ant kurčio komanči.
1
keletą kartų savo gyvenime tai paPROGRAMOJE: 12 vai. šv. Mišios.
Viena
spalvingiausių
tradicijų ; kartoti.
1 vaL iki 2 vai. Priešpiečiai.
"Laukiniuose vakaruose" buvo pis- i
2 vaL Minėjimas.
tolecų dvikovos. Geriausi kovotojai i Tačiau gyvenimas buvo {domus,
Prof. Antano Vasaidio paskaita.
buvo tie, kurie išrikdavo gyvi. Kiek- Visas "cowboįaus" turtas buvo jo gy
Koncertinėje
dalyje:
vienas kovotojas galvojo, kad jam j vuMų kaimenė. Buvo pasakojama
SoL Ona Pliuškonienė,
reikia ožio odos palaidinuko ir pHeni «P»e vieną "oowbojų", sėdintį vakaakomp. prof. Vytautas Marijosius.
nių nervų, kada iš tikrųjų jam rei re prie laužo ir saugojantį savo
snaudžiančią
kaimenę.
Jam
taip
be
Uteratfirinę dalį atliks
kėjo plieninio palaidinuko ir ožio ner
sėdint ir beniūniuojant laukinių va
G. Ivaškienė, V. Vėbraitė - Gustienė
vų.
ir akt. V. Valiukas.
Buvo toks herojus "Billy the Kid", karų dainą, galvijai šnabždėjosi
bet jis nebuvo perdaug geras, nes Į tarp savęs: "Stampyda (gyvulių paVisi lietuviai kviečiami dalyvauti.
jis niekada nepasidarė "Billy the i ai3sOB bėgimas) rytoj, stampyda ryįĄap»
toj vidurnaktį, siųsk toliau".
įėjima* — laisva auka
Pagrindinis judesys pistoletų kovo-i
J. Kat ^

t?

VILNIAUS UNIVERSITETO 480 M. MINĖJIMAS
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CLASSIFIED
B E A L

GUIDE

S S T A T K

B E A L

E S T A T B

6 kamb. atremontuota* modlnfci. Gazu šildymas. Arti 45-os ir Albany.
$27,500.00.
2-jų aukštų Georgian. 5 kamb. 37
p. sk'.ypas. 70 ir FairfiekL Numažinia
kaina. $30,000.00.
Taverna ir 4 kamb. mūrinis. Į rytus
nuo California Ave ir 71-os g-ves. Nu
žeminta kaina. $45,000.00.

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllUlilIlIUIMI*!!
8 kamb. mūr. buagalow. Crengtas rūsys. 3 tualetai. Didelis garą
zas. Arti Maria mokyklos ir Sv. Kry
žiaus ligoninės. Tuoj galima užimti
Idealu didelei šeimai.
2 po 4 kambarius murink Brlgfaton
Parko. Gražiai užlaikytas. $47,000.

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas
Valdymas

ŠIMAITIS REALTY

Apdraustas perkraustymas
{vairių atstumų

Draudimai — Income Tas
Notariatas — Vertimai

TeL S76-1882 arba 376-5996

BELL REALTY

lllllllllllllllllllllillllllllllllllllliilllllllllll
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SIUNTINIAI | LIETUVA

J.

Insurance — Income Tax
Notary Bepublie

2951 W. 63rd St., 436-7878
839-1784 arba 83S-5568
lllilIilIlHllllllllllUllUUlIilIllIlIlIlllIlMIlI

B A C E V I Č I U S

i 6455 S. Kedzie Av. — 778-2233

D Ė M E S I O !

Ir kitUS kraŠtUS
N. W. Suburb MEDINAH — Custom iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiit
NEDZINSKAS, 4A59 Archer Ave, brick, cedar trim, split levei. 3 bedrm.
Chicago, IUL 60632, telef. 827-5980 2y2 baths. Family room with stone
VIZITINIŲ K0BTELIŲ
fireplace.
Large
balcony,
living
room
^ ^ V J ^ a * * * * * * * * * * * ^
BEDŪLU
overiooking formai dining room. Beau
tifuliy finished lower leveL Ideal 3
room in-law apt. Central air. 2V2

VALOME

KILIMUS IR BALDOS
Plauname ir vaškuojame
visų rūšių, grindis.
BUBNYS — TeL B E 7-5168

car garage. 2 patios. Over y2 acre —
beautifuliy
lasdscaped.
Appraised
at $170,00a00. Owner selling at
$158,500.00. TeL 2744697

Visitinių kortelių naudojimas yr
gražus paprotys. Biznieriai jas plo
čiai naudoja. Bet tinka ir visų iuc
mų atstovams turėti grasias vis?
tinas korteles.

PARDUODAMAS N A M A S
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiit
KAUNI* LIETUVOJE
J vairių prekių pasirinkimas ne
Kreipkitės j "Draugo" sdmiala
brangiai iš mūsų sandėlioNaujai pastatytas, erdvus, S miegam 1. traciją Tisais ponsiisis reikštais
Garažas Ir didelis kiemas.
COSMOS PARCELS EXPBBSS
į Kreiptis 1 MR. VAX HOLTEX (Ka Būsite patenkiati mūsų patamavi2501 W. 69 St., Cbkago, UI. 60629 nadoje), teL (416) 863-7020 — dar mu.
bo valandomis.
illllllllllllllllllllllllllllllillHillIiiiilillllli'
SIUNTINIAI | LIETUYį

Chicago
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PLUMBING

Has Added 24 hours To Your Week!

Lkansed, bonded, msured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
plyteles.
Glass blocks.
Sinkos
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto
arba po 5 vai. vakaro.
S E R A F I N A S — 636-2960

mnmiiHMiiiiinnnmimmimmmmiiin

THATS RIGHT, OUR BRAND NEW DR1VE-UP IS NOVV OPEN
AND VVE'VE ADDED ONE VVHOLE DAY TO YOUR VVEEK.
Our Drive-Up facility is open 68 hours a week! That's
24 hours longer than our main banking lobby VVe're
open to serve you when it's most convenient for You!

And VVe're Open Wednesday Too!
MONDAY
TUESDAY
VVEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY

7:00 A.M.
7:00 A.M.
7:00 A.M.
7:00 A.M
7:00 AM
7:00 A.M

to 8:00
to 8:00
to 3:00
to 8:00
to 8:00
to 3:00

CHICAGO
SAVINGS
&LOAN

millllllllllllllllllllllllllllllllllillliiiiiiiiiii

M.A. Š I M K U S

NOTARY PCBUC
INCOME TAX SERVICE

4259 S o . Mapiewood, teL 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI.
OTJCTNIŲ iškvietimai, pildomi
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
kitokie blankai
illlllllllllllllllllllllllllllllllllliuilliuilillll
iiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiifiiiuiifiiiiii

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo i r Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

TV

Reikia spaustuvei laužytojo*
ar laužytojo paruosti darbo*
offsetuL Tori mokėti lietuviu
kalbą ir turėti p a t y l i m o tame
darbe. Skambinkite 585-9501Prašykite reikalo vedėjo.

HELP VVANTED — VYRAI
SHEET

Howler

«MWVf«

I

rSCE

^

DesPlaines-1065 Oakton St. DesPlaines,

i.

D A B A B

inimintfiiminmii
BURKUS

ARTI TIKSLO
"Be Žios knygos neturėtų
būti nė vienos šeimos, ii kurios
kas nors mirtimi yra išvykęs
amžinybėn."
I i autoriaus pratarmės
••SMavos" leidinys 1979 m.
Spaudė Morkūno spaustuvė Chicagoje. 256 pusi. Kaina su per
siuntimu $6 75. Illinois gyvento
jai prideda 30 e t valstijos mo
kesčio.

lliniJMMIMinNHHIl

Fabricatkm

Addtaon

54S-360C

REFRIGERATIOH
Aaoemble small units. also need
help to design new units. Steady
job. Good pay. Call —

Budraitis Realty Go.

456-7300. JUk for Bill

4243 W. 63rd Street

CUSTODIAN

Tel. — 767-0600

DAR N E V Ė L U
PIRKĖJO LAIMEI

MACHINIST
dependable m a n with a minimum of
2 years ezperience workmg with a
Bridgeport, lattoe, surface grinder &
s r m l a r e ą u i p m e n t Mušt m a k e own
set uos. Ssnall company offers excellent saJary & benefits.
Contact M r . Hughes 875-8473
U P S N E R SMITO CORP.
470S W. Chose Ave., Uncoimrood, IU.

NIGHT SUPERVISOR
MANA8R TRAIKEE:

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
ISNUOM. 4 kambarių butas 2-me
ar
angliškai ir paduoti savo telefoną
aukšte i i kiemo. Apyl. 67-os ir Ar
bei
pavardę, kada jums patogu namus
tesian. Skambint 737-4694.
apžiūrėti.
| 8 I O T K I T E

METAL

Sheet metai modai maicers. J3.<r$ per
h r. Shear operator. Drill press, press
b rakė operators. Startine $6.00 per
hr.
Most be- experienced. --•••-v

IANLOMOJAMA — TOB BENĮ
Puikus mūrinis- Apie $10,000 pa' '""""""'" j jamų. Moderniai patobulintas namas
ISNUOM. 5 kambarių butas Geras Marąuette Parke. Kaina $67,500.
susisiekimas. 71-os ir Westero apySvarus 2jų aukštų mflras. Apie
linkėję. Skambint 737-4694.
$7,000 pajamų Marąuette Parka Ver
ISNUOM. 4-ių kambarių butas tas $46,900.
4247 S o . Artesian Avenue
Ptstua sktypoa Geroje vietoje in
Skambint 247-8838
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.

Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t
Chicago, IL 60629

•

VYBA1 Ut MOTERYS

RespoTsible person needed for full
t k n e custodial work in local schooi.
Mes turime kompiuterį ir esame Contact NSSEO at 500 S. Plumgrove
nariu M.L.S., kas palengvini parda Road, Palatine
vimą bei pirkimą.
TEI
350-2110

i
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Main Office-6245 VVestern Ave. 476-7575 Drive Up-6201 S. VVestern Ave.

_

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
TeL — W A 5-8063

70 Ir Maptewood. 2 aukštų 3-jų b u 
tų mūr. pajamų namas. Taip pat g a 
limos pajamos rūsy. 2 mas. garažas.
Nebrangus.
72 ir Mozart. Liuksusinis 2-jų butų
po 2 miegamus mūro namas, {reng
tas rūsys. Pamatykite Šiandien.
43 Ir Washtenaw. 2-jų butų mūr.
po 2 miegamus. 3-jų kamb. butas
skiepe. $49.500.
Bridgeporte — puikus investavimas.
7 butų mūro namas. Pilnas rūsys.
Nuomininkai patys apsisildo. $17,500
metinių pajamų. Kaina $54,000.
59 ir Mozart B naujesnių 8 butų
gerai prižiūrėtas mūras. Pirkėjui 3
miegamų butas. Del informacijos
skambinkit mums.
€7 ir PulaskL Naujas 3-jų miegamų
bungalow. Skiepas, garažas. Pamaty
kite Šiandien.
Oak Lawn, j vakarus n u o Cicero
Liuksusinis 3 miegamų
"tri-level".
Pamatykite Šiandien.

2346 W. 69tfa S t , teL 776-1486

OUR FREE COMMUNITY ROOM IS NOVV AVAILABLE

Darien - 8301 S. Cass Ave. Darien, II.

M O V I N G

MIGLINAS

P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.

®WE'REALOTUKEYOU

North Ave. 3434 W. VVorth Ave. Chicago, III.

Mamai Ghicagoje ir
priemiesčiuose

Telef. — 925-2787
Vytautas Valantinas

PART JUfD FUU TIHE
STB^DY HOURS
GOOD STARTING PAY

Valdis Real Estate

TALirS C0FFEE SH0P

2625 Wtst 7lsf S t m t

DEatBROOK MAIJL
DEERFIELD, HXINOLS

Tel. 737-7200 ar 737-8534

Tti. — 564-9856
SIDING-SOFFIT & FASC1A

Apsimoka skalbti, dloa DRAUGK,
INSTALURS
aso jU plstionstsl
lio.
Mušt have own truck and toete.
tuvių dtoaroldo, gi
Year round work.
sos yra

I
HELP

Call Cfauck 284-0980

W A V T E D - K O T E B Y S

COMPUTOR

OPERATOR

We have a challenging pooition ha our Data Processing Depart
ment, workirųr with an IBM systean 32 computer. Some Data processmg experience helpful. We will traln a cjualified person on our
system. Variety of dutiea makeo thos a most interesting position.

For litttnrttw oall
Bkie fay Faitonen

871-8150
2929 N. Paulina

Pasaulio banko pranešime, DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. rugpiučio mėn. 29 d.
nurodyti t r y s būdai trečiojo
Apie 2000 metus trečiojo pa šaulio šalyse miestų augimo' pasaulio šalių išplėtojimui. Spėsaulio šalyse gyventojai susi ritmas pradėjo lėtėti, tačiau, j liojama, kad 2u00 metais dar
Brangiam tėveliui
žmonių
gyvens!
durs su darbo nebuvimo proble kaip mano raportas, miesto gy-1 600 milijonų
ma. Per paskutinį šio šimtme ventojų skaičius tose šalyse di-, didžiame skurde. Be to spėlio- .
čio ketvirtį trečiojo pasaulio deja 3—4 kartus greičiau, n e - j a m a , kad industrijos kraštai •
! pasieks savo pajamų
metinį |
dalyje
gyventojų
padaugės j gu Vakarų šalyse,
mirus Lietuvoje, jo dukrai VANDAI MAŽEIKIENEI,
vienu milijardu ir darbo ieš-Į Po 25 metų trečiojo pasaulio j padidėjimą 4,9% ir to pašėkemielai draugijos narei reiškiame gilią užuojautą.
kančių 550 milijonais, kaip ro-j šalys turės 40 didmiesčių su je pagyvės pasaulinė prekyba
do Pasaulinio banko praneši- j daugiau kaip 5 milijonais gy- \ ir vargšų skaičius sumažės iki
Lietuvos Dukterų Draugija
mas. Pagal tą patį pranešimą j ventojų,
kai industrializuoti ! 470 milijonų. Bet jei taip nešio šimtmečio pabaigoje ma-j kraštai tik 12 didmiesčių, 18 įvyks, ir Vakarų kraštai atsiekonomine eksžiausiai 470 milijonai žmonių didmiesčių turės net daugiau, • liks su savo
pansija,
tai
200
m ais trečia
gyvens labai vargingai.
negru 10 milijonų gyventojų.
188 puslapių storumo "pa
Žmoniško gyvenimo raktas sis pasaulis turėf 710 milijonų
saulio raidos raportas" numa yra žemės ūkio išplėtojimas ša varguolių.
Tačiau Pasaulinis bankas pa
to didelį pavojų dėl miesto gy lyse, kreipiant dėmesio į smul
U ..i
žymi,
kad nauja energijos kriventojų
skaičiaus
didėjimo, kų ūkininką, teigia raportas
Karai Andrūnas iš So. Easton, šių metų gražuolė Miss Lithuaraa of N. E.,
visus tuos spėliojimus
Nijolė Ivanauskaitė ir Jeaone Dawber (dešinėj) iš Brocktono, pereitų me ypač šalyse su mažomis ekono-; Skatinant žemės ūkį, gerinant ^ a k egab'
ist
gyvenimo sąlygas kaimuose i r ! P
i - Energijos taupymui ir
tų gražuolė.
minemis pajamomis.
sustiprinant
gimimų
kontrolę,
naujam
energijos šaltinių ieško2000 metais 51,5% pasaulio
gyventojų gyvens miestuose. galima sumažinti migraciją į'.junui, banko manymu, reikia
iškirti ypatingą dėmesį.
Šiuo
1950 m. miesto gyventojų buvo miestą.
JAV turi praeiti il29%, o 1975 m, jau 39,3%.
Raporto įvade Pasaulinio ban- atžvilgiu
6 8 1 1 kelia
ko
pirmininkas
McNamara
ra-jS
!
->
negu Vakarų EuNors nuo 1975 m. trečiojo pa
!ro a
šo- kad išvystymo programos P ' pažymi Pasaulinis bankas
8a Q
pranešime.
AUKOS TAUTOS IR
kams okupavus Lietuvą, repatri dar vadinamas Amerikos kultū pažanga visų pirma yra surišta i ^
A. Tenisonas
LIETUVIŲ FONDUI
javo į Vokietiją, bet'dėl savo lie ros lopšiu. Sekančiais metais nuo su vietinės politikos aplinkybė
mis, bet ji gali būti žymiai su
tuviškų įsitikinimų vokiečių kelis
gegužes iki spalio mėnesio ren
šelpta prekiaujant
su Vakarų
— Tinginys kalbas kalba,
A.a. Bronės Monkevičienės at kartus buvo areštuotas. 1941 m.
giamasi iškilmingai ir plačiai šio
minimui, jos šermenų metu Tau vėl grįžo į Lietuvą ir dalyvavo
kraštais ir jų finansine pa darbininkas darbą baigia.
miesto 350 metų sukaktį paminė
tos fondui aukojo po 25 dol. lietuvių rezistencijoje prieš vo
rama.
Alytiškių patarlė
ti. Į šios sukakties minėjimą yra
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
K. Bagdonavičius, J. ir V. Ho- kiečius ,daug padėdamas slaptai
pakviesti ir lietuviai. Rugpiučio
ghes, A. ir A. Januškos, J. ir S. lietuvių spaudai. 1955 m. vėl paD O V Y D A S P G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
22 d. LB Bostono apylinkė buvo
Stašaičiai, S. Šmitienė, dr. VVain sitraukė nuo artėjančių bolševi
sušaukusi organizacijų ir visuo
gorten šeima, po 15 dol. J. ir L kų į Vokietiją, o 1952 m. atvyko
T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
menės atstovų platesnį pasitari
Rasiai, J. ir A Šilimai, po 10 dol. į Ameriką.
mą, kaip lietuviai prisidės prie
mirus,
4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a Avenue
—P. Jakutienė, J. ir M. KrišPuskepalaitis rinko dokumen šios sukakties minėjimo. Susirin
čiukaičiai. S. Kriščiukaitytė, J. ir tus apie Lietuvos praeitį, rinko
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
liūdinčius žmoną IZABELĘ, sūnus MJLNIGIRDĄ ir
kime buvo iškelta gražių minčių,
B. Kuodžiai, B. ir G. Mickevi žemėlapius. 1946 m.
Vokietijoj kaip parodyti lietuvius amerikie
RAMONE su ŠEIMA nuoširdžiai užjaučiame ir kar
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
čiai, A. Mickūnienė, A. Šmitas, a.a. Puskepalaitis buvo vienas iš
čiams. Buvo išrinktas vykdoma
Telefonas - YArds 7-1741-2
P. Pliksnys ir kiti po mažiau. Mažosios Lietuvos Tarybos stei
tu liūdime.
sis specialus komitetas, su teise ir
Viso Tautos fondui surinkta 285 gėjų ir nuolatinis v. pirm. Bend
net pareiga pritraukti į tą komi
Požarniukai
dol.
radarbiavo lietuvių spaudoje. Jis tetą įvairioms reprezentacijos ša
buvo stipri šaknis tų Mažosios
Lietuviu fondui po 10 dol. Lietuvos verkėjų giminės, kuri vi koms specialius atstovus, su ku
aukojo L. Adomkaitienė, J. ir E. są laiką kovojo už lietuvių tei riais paruoštų planą tam lietu
Ambrazaičiai, S. ir A Baltušiai, ses ir lietuvybę. Ir taip išdygo vių atstovavimui. I tą vykdomą
B. ir I. Galiniai, S. ir E. Kaz dar vienas lietuviškas kapas Ame jį komitetą yra išrinkti: Myko
las Drunga, Gediminas Ivaška,
lauskai, A ir A. Januškos, V. ir rikos žemyną
Vytautas Jurgėla, Laima KiliuS. Stelmokai, K. ir A Šimėnai,
Laidotuvių Direktoriai
J. ir V. Vaičjurgiai ir kt. Viso MINKLj RADIJO GEGUŽINĖ lienė ir Bronius Kruopis.
Visi, į kuriuos šis komitetas
100 dol. Yra labai prasminga
6845 SOUTH WESTERN AVE.
aukoti mirusiųjų vardu lietuviš Minkų radijo gegužinė buvo kreipsis, prašydamas paramos ir
kiem raikalam. O mirusiųjų ir rugpiučio 12 d Tai buvo labai | Patarimų, prašom! jam padėti,
aukotojų vardai pasiliks lietuvių
lietinga diena, kokios seniai nie nes tai lietuvių reprezentacijos ręs
išeivių knygose ir liks istorijai. kas neprisimena. Atrodė lyg pra kalas.
Trys Moderniškos Koplyčios
A.a. Bronės Monkevičienės globė kiuręs dangus. Ir nepaisant to
METINIS PIKNIKAS
Mašinoms Vieta
jai dėkoja visiems aukotojams.
baisaus oro, į Romuvos parką
Jėzaus Nukryžiuotojo seselių
Brocktone, kur vyko ši geguži kasmet rengiamas piknikas įvyks
Tel. 737-8600
MIRĖ AUGUSTAS ALBERTAS nė, suvažiavo gražus būrys lietu
Darbo Dienoje, rugsėjo 3 d. sese
PUSKEPALAITIS
Tel. 737-8601
vių. Gi patys Steponas ir Valenti- lių vienuolyno sodyboje, 261
_v. . - .
, . . I n a Minkai, pirmą valandą, kaip Thatcher street, Brocktone. Pra
Rugpiučio 17 d po sunkios ir'
^ s e h n a d i e n į a t H k o r a d i j o sidės pamaldomis 11 ai., o vė
Gyveno Cicero, IUtoois.
ilgos hgos mirė Augustas Alber-1 s t Q t y j e s a v Q p r o g r a m ą ) Q t a d a da _ liau skęs muzika, žaidimai, už
tas Puskepalaitis. Buvo pašarvo lyvavo gegužinėje.
Mirė rugpiučio 27 d., 1979 m., sulaukęs 67 m. amžiaus.
kandžiai ir kita. Visi kviečiami
Gimė Chicago, Illinois.
tas Kaspero laidotuvių koplyčio
Programos
laike
buvo
išrink
atvykti
ir
tuo
prisidėti
prie
sese
je, o palaidotas rugpiučio 20 d.
Pasiliko dideliame nuliūdime: draugas Frank Sedvytis ir kiti
draugai.
Gethsemane kapinėse West Rox- ta miss Lithuania of New Eng- lių dirbamų didelių krikščioniškų
land. Ta laimingoji yra Nijolė darbų.
Kūnas pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje, 1446 S. 50 AveTĖVAS IR SŪNUS
bury.
Ivanauskaitė iš Dorchester. Bos
nue, Cicero, Illinois.
PARENGIMAI
Augustas Albertas Puskepalai tone majoro Kevin White taurę
Lankymo valandos trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 4 vai. popiet
MARQUETTE FUNERAL HOME
tis yra Mažosios Lietuvos stiprių gražuolei Ivanauskaitei įteikė ir
aki
9
vai.
vak.
Tautos šventės minėjimas
TRYS MODERNIŠKOS KOftYČJOS
jų lietuvių veikėjų giminės narys. gražią kalbą pasakė Danielius Brocktone rugsėjo 9 d.
Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpiučio 31 d. iš koplyčios 8:30
Jau XVIII amž. Puskepalaičiai Averka.
2 5 3 3 W e s t 71 St., C h i c a g o
vai. ryto bus atlydėtas į Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje
Tautos šventės minėjimas Bos
buvo stambūs ūkininkai prie IsMeninę programą atliko Gitos tone rugsėjo 16 d.
įvyks gedulingos pamaldos už velkmies sielą. Po pamaldų bus nu
1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av„ C i c e r o
lydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
ros. Vėliau vokiečiai juos iš ten Kupčinskienės vedamas etnograTel. 476-2345
Lietuvių diena, rengiama L
išstūmė, o jų visas žemes atidavė; finis ansamblis ir Ivaškų vedaNuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
Bostono apygardos, rugsėjo 23 d.
vokiečiam kolonistam.
Tačiau mas tautinių šokių sambūris. Bu
dalyvauti
šiose laidotuvėse.
Maironio parke.
Puskepalaičiai įsikūrė kiek toliau vo Šokiai, Mike Haberek orkest
Nuliūdę: Draugai.
Stepono
Dariaus legionierių
nuo tos vietovės, įsteigė savo šei rui grojant. „Mames ir papeš"
Laidotuvių direktorius Vasaitis - Butkus. Tel. 652-1003.
mos kapinaites, su kryžiais ir He polką gražiausiai pašoko ir pre- posto moterų pagelbininkių ban
ketas
rugsėjo
30
d.
tuviškais užrašais. Puskepalaičių m į j ą laimėjo Stasys ir Malvina
pavardė per visą laiką ir iki ŠIŲ ; Norkūnai iŠ Dracut, jaunimo Laisvės Varpo rudens koncertas
dienų išliko nepakeista. Augusto polką — Daiva Ivaškaitė su Ro spalio 7 d.
Tautinių šokių sambūrio šo
Alberto giminės norėjo, kad jis mu Baika, valsą — Anna Romui'iiiiiiiiiiiiiwiminninimiiniiiiiiiiiiiniimiHHMwimimiiniinmBinHHniiwtiinM>ž
kių
vakaras spalio 13 d.
būtų misininkas. Jam buvo išrū kaitis su Henry Grew, tango —
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
Vilniaus universiteto 400 me
pinę net ir stipendiją. Jis to ne Morta ir Jonas Andriunai, twist
norėjo ir jo tėvai to nenorėjo. Ta — Patricia Whitehouse ir Joseph tų sukakties minėjimas spalio 14
d.
da jis buvo ruošiamas būti Lie McLain.
PHILLIPS - LABANAUSKAS
Balfo Bostono skyriaus 35 me
tuviškosios Ceitungos
redakto
3307 SO LITUAMCA AVE.
Tel. YArds 7-3401
Tai
buvo
Minkų
radijo
valan
s
Ar
mes
atliekama
laisris
pareigą
savo
tautai?
tų sukakties minėjimas spalio 28
rium. Tilžėje jis lankė spaustu
mm
vininkų mokyklą ir dalyvavo lie- dos 45 m. sukaktuvinė gegužinė. d.
Dr. Vytenio Vasyliūno vargonų I
STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
tuvių draugijų veikloje. I-jo pa-;Jie turi savo klausytojus ir reme5
Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent
koncertas
lapkričio
11
d.
2
3
1
4 VV 23rd PLACE
Tel. VTrąinia 7-^672
saulinio karo metu vokiečių bu-į jus, kurie to tokiam baisiam orui
S pridėdami $5.00 įstojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nereiLietuvos
kariuomenės
sukakties
2
4
2
4
V
V
t^th
STREET
Tel.
REpublic 7-1213
s kės, išskyrus ui pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos.
vo mobilizuotas į kariuomenę. į esant, vistiek atsilankė i šią geminėjimas
lapkričio
18
d.
I102O Southvvest Highvvav. Palos Hills, III.
Tel. 974-4410
Klubas siunčia savo nariams Informacijas apie naujai iš1919 m. norėjo įstoti į Lietuvos j gužinę. Romuvos parkas tun dide•
leidžiamas
knygas.
Naujosios
Anglijos
šaulių
rink
savanorius, bet nebuvo išleistas. į lę salę. Joje ir vyko visas pasiUi $5.00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus,
Vokieciai jį paskyrė į Prūsų sa-, linksminimas ir lietus č,a netruk- tinės suvažiavimas lapkričio 24 3 ugdydami
lietuvišką knygą.
PETRAS BIELIŪNAS
vanorių batalioną ir išsiuntė i I de. Steponas ir Valentina Mm- d.
s mes galūne per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS4 3 4 8 S O . CALIFORNIA AVE.
Tel. LAfavette 3-3572
Kauną, Gardiną
Kapčiamiestį, kai abu yra vyresnio amžiaus.
§ VA LIETUVIŠKA KNYGA Ui tai mes gausime pasirinkti rl5 sus Klubo leidinius trečdaliu pigiau.
Punską, Augustavą,
Suvalkus. Savo radijo programą jie pradeHenrikas Radauskas
jo
1934
m.
Ją
veda
ir
toliau.
1921 m atkviestas į Kauną dir
JURGIS F. RUDMIN
Rašyklts prie pirmos progas:
bo Šviesos ir Varpo spaustuvėse. Toks darbas gali būti tik iš mei
331P SO L I T U A M C A AVF
Tel. YArds 7-1138-3«
O nuo 1922 m. atstovavo vokie- lės ir pamėgimo tėvų gimtajai
LOTUVUKOS KNYGOS KLUBUI
čių poligrafijos firmų gaminius.! kalbai, nes čia jokio pelno nėra.
(1966-1970)
1924 m įsteigė savo vardu soau- Linkėtina Minkam sveikatos, o
POVILAS J. RIDIKAS
Pomirtinė Poezijos knyga.
dos mašinų ir jų reikmenų pre taip pat ir toliau tęsti jų pasi3 3 5 4 S O HALSTED STREET
Bleido Vytautas Saulius 1978.
Tel. YArds 7-19U
kybą, aprūpindamas V. Europos rinktą radijo progrin i
•UMHUUIlIlHMHIHimtltlIlHlillimili"
Tiražas 350 egr, 100 pusi. Knyga ••iiuiiHiiutHiniiimi
ir JAV spaudos įrengimais Lietu
gražiai išleista. Kieti viršeliai. Kai
BOSTONO MIESTO 350
vos spaustuves prilygdamas pa
na su persiuntimu $673. DI. gyv
VASAITIS - BUTKUS
METŲ SUKAKTIS
žangiųjų kraštų spaudos lygiui.
prideda 5% mokesčių — 30 et. Ui1446 S». 50th \ * e . . ( K I R O , ILL
Tel. OLympic 2-1003
•akymua siųsti: DRAUGAS, 4545
Buvo finansų ministerijos ir kiti:
V
V
.
ftSrd
St».
CSUcago,
111.
fi0«29.
Bostonas yra vienas iš seniau
Lietuvos ministerijų poligrafijos
sių
Amerikos miestų, be to, jis yra
klausimais ekspertas. Bolševi-

GYVENTOJŲ DAUGĖJIMO PROBLEMA m PASAULYJE

A. t A. KOSTUI RIMAYIČIUI

BOSTONO 2UMIOS

EUDEIKIS

A. t A. Inž. KAZIMIERUI MOTERAIČIUI

Mažeika & Evans

A. f A.
PETER ZEKA S

P

ETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

i
I

LAISVĖ TAIP PAT
ĮPAREIGOJA

EILĖRAŠČIAI

Perskaitę "Draugę", duokite jį kitiems.

i

DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. rugpiūčio mėn. 29 d.

CHICAGOS
ŽINIOS

i x Jonas R. Simanavičius,
| Kanados LB valdybos pirminin
kas, buvo atvykęs įvairiais rei
kalais į Chicagą ir sustojęs pas
KAINOS KYLA
savo brolio Vinco ir Vandos Si
manavičių šeimą. Ta proga jis
Chicagoj liepos mėnesį pra
!
pasimatė su PLB vald. pirmigyvenimo kainos pakilo 1.8%.
I ninku Vyt. Kamantų ir kitais
' Tai aukščiausias pabrangimo
x Kun. Stanislovas Gaučias, į vadovais, apbnke jvainaa m-.
n t a s n U o 1 9 4 7 m . Daugiausia pabrango gazolinas, kuras,
v e Q
jos kapelionas, rugpiūčio 27 d. C ? **™
™ - ? " ; *" butas.
aplankė -Draugo" redakciją, *3<> programai. Pirmadieni sveMOTERŲ EITYNĖS
sisipažmo su nauja s p a u d o s ; «as isToronto aplanke ; Drautechnika, painformavo a p i e | ^
redakciją ir admimstraciVisose JAV-se sekmadienį di
spaudos darbus. Jis ypač domi- » . o po pietų išvyko namo į desniuose miestuose moterys
si dr. Antano Kučo parašytu Torontą.
surengė
eitynes,
siekdamos
veikalu "Arkivyskupas Jurgis r a sX Dr. Aldona ir dr. Kazimie- daugiau teisių. Chicagoje eity
Rimkai, Chicago, ui., mums nėse dalyvavo apie 250 moteMatulaitis kuris jau išėjęs i š .
spaudos ir tuoj bus pradėtas S ^ o : "Sveikiname malonų . „ir. r ų . Būdamos linksmoj nuotaiplatinti. Kun. S. Gaučias jo k o - ; laukiamą Draugą švenčianti 70:
^
ne§ė baUonus> k a i
piją jau turi ir yra gerai susi-1 *** « * » * > } * * * *
* * „<* buvo sportiniais kostiuįaiinęs. Veikalą išleido vice-!*™* ^ į . f • * * • » m e t ų ! mais.
. , .v , ^ ATr,oT^Vrwi<» Kartu pridėjo ir 7o dolerių au-

SSf^^U^SLSK

u/mal nius sveikini2s

°

* ! « " • « " s * 'AVMaumu

mu, ŽVAIGŽDUTE
Įsteigtas
l^^^^aį ^ \ 1
* "*
Įsteigtas Lietuvių
Lietuvių Mokytoją
Mokytojų Sąjungos
Sąjungos Chioagos
Chicagos skyriaus
skyriaus
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siusti: S206 W. 65tii Place, Oiicago, IL 60629

MŪSŲ LIETUVA
Atėjo kariuomenės:
Jogailos vyrai
Ir Vytauto Didžio
lietuvių didvyriai.
Daug vyrų,
Tiek vyrų!
Blogi ir geri,
Jauni ir seni.
Su kardais,
Su šarvais,
Su kovos kirviais.
Ugnis degė,
Mėsą kepė,
Midų gėrė.
Suskambėjo trimitai,
Garsus ir tylus.
Ir bėgo tie vyrai,
Su šarvais, kalavijais.
"I kovą, i kovą,

Iš šarvų išbėgo.
Gaivos ir akys
Per orą skrido.
Rankos ir kojos
Ant žemės krito.
Tiek vyrų negyvų,
Ir daug kalavijų.
Kova pabaigta.
Pabėgo Jogaila,
Jogailos kariai.
'
Laimėjo mus Vytautas,
Didis ir stiprus,
Lietuviai didvyriai
Sugrįš į namus.
Bet kokia kaina
Už tokią kovą?
' .1\».
Tiek vyrų!...
zLsJie pūva
Tyliajam lauke.
Mūsų Lietuva,
Mūsų tėvynė,
Už tavo laisvę
•
Daug vyrų mirė.
Ant tavo žemės
Tiek kraujo išpylė.
Parašė Paulius Jurgutis,
Detroito "ifturio" lit. mokyklos
X sk. mokinys. (" Žiburio
Spinduliai").* i ~

čio beatifikacijos byla. V i c e - ; £ d e l e P a r a m a « " l a b a i d ė " j Dvi Evanstono moterys ankspostuliatorius yra kun. Juozas | k m S 1 ; ti sekmadienio rytą apie 5:30
Dambrauskas, Marijonų vie-l * * u r n - Vladas Butėnas, sve- v a l ė m ė k a l b ė t į s rie užkandį.
nuolijos provinciolas.
cias is \Vashmgtono, rugsėjo 14 ; n ė s s u t r i m i g V ^ B rfe „ ^
Piešė Nida Marija Gelažytė, n sk. mokinė.
d.,
penktadieni, praves vakaro-; ^ fc D i v i g i o n > C h i c a g o j e . p*.
x Kęstutis Cižiūnas, dvie
Bėkit, didvyriai!"
prašytos,
jos
sutiko
juos
pa
nę
Jaunimo
centre
tema
Kaip
Susuko Didysis:
juose šio krašto universitetuo- informuojama Lietuva". Ta pro
vežti
į
namus,
500
W.
Oak,
"UŽ Lietuvą, vyrai!"
JEI
LIETUVA
BCTU
MANO
HAMSTERIAI
se baigęs istorijos mokslus, ke- g a D U S išstatyta ir "Amerikos
Daug
strėlių skrido,
Chicagoje.
čia
vyrai
atėmė
nuo
LAISVA
lerius metus dirbęs "Amerikos Balso" lietuvių tarnybos viršiDaug
galvų sviro.
Aš
turiu
du
bamsterius.
Jie
Balso" lietuvių tarnyboje, nuo n m k o Alfonso Petručio foto pa- jų automobilio raktus, nusive
Jei
Lietuva
būtų
la\sva,
va
yra
rudi
ir
balti.
Jie
turi
didej
ArkMai
ir kariai
žė į tuščią namą k apiplėšė.
Išbėgo
į kovą,
rugpiūčio 27 d. gavo didelį pa- >oda.
žiuočiau
aplankyti
gimines,
ku
lį narvą. Aš žaidžiu su jais be
Kai
vyrai
atidavė
raktus,
jos
Į
2algirio
mūšį.
aukštinimą: perkeltas redakto-|
rių turiu daug. Pirmiausia ap veik kiekvieną dieną. A š duo Ištryško daug
kraujo,
nuvažiavo
pakviesti
policijos,
rium į žinių skyrių, kur paruo
lankyčiau mamytės gimines Že du daug įvairaus maisto jiems.
kuri visus tris įtariamus areš
šiamos žinios "Amerikos Balso"
maitijoje, Palangoje eičiau į Bi Tris kartus jie buvo pabėgę.
tavo.
Jie
18-20
m.,
o
moterys
nuvažiuoja į okupuotą Lietuvą,
ŽUVTTfc
38 kalbų tarnyboms. Prieš tai
rutės kalną, pasimaudyčiau Pa Mudu su mama ieškojom vi
18-19 m.
tegali būti labai trumpą laiką
K cižiūnas yra dirbęs vieno
langos jūroje, o jei leistų, ir same name, kol juos suradome.
Aš turiu žuvį. Ji oranžinė. ir tik dideliame mieste, pavyiPIRMAUJANTIS PLAUKIKAS žvejočiau
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surištas su išlaidomis — prieš
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Kaune apžiūrėčiau sodelį, kur
APSILANKYMAS PAS
ses. Ona Mikalaitė, "Eglutės"
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