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(Tęsinys)
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Japonijos ambasadoriai kreipėsi
Kėdainiai. Š.m. vasario mėnesį leika Antanas, bet ir šis neapgai
Lenkijoje plečiasi darbininku streikai
į
Irano vyriausybę, ragindami
Kėdainių rajono kunigai gavo to lėjo savo „kaltės'
greit išspręsti amerikiečių įkaitų
kio turinio kvietimus: „1980 m.
Gdanskas. — Lenkijos darbi mų arešte. Iš namų išeiti nelei
klausimą. Irano seimo pirminin
vasario 18 d. 14 vai. Kėdainių Kybartai. 1980 m. vasario 28 d.
ninkų
streikai išsiplėtė, komunis džiama ir „Robotnik" biuletenio
kas Rafsanjani pasakė, kad am
rajono vykdomojo komiteto posė "Šilupės" kolūkio kultūros na
tų
partijos
vadas Edward Gierek redaktoriui Jan Litynskiui.
basadorių tautos yra Amerikos įdžiu salėje įvyks kulto tarnų susi muose buvo suruošta ateistinė
Giereko kalba buvo transliuo
atidėjo savo kelionę į Vakarų
takoje.
tikimas su rajono vykdomojo ko konferencija. Vilkaviškio rajono
jama per radiją ir televiziją. Strei
—Jungtinio Arabų Emirato Vokietiją ir pasakė kalbą į tautą.
miteto darbuotojais. Įpareigoja ateistai, bijodami, kad į konferen
kuojantieji darbininkai klausėsi
Jis
pripažino,
kad
vyriausybė
pa
prezidentas šeikas Zayed ragino
ciją tikintieji gali neatvykti, pa
me jus dalyvauti susitikime"..
jos
savo įmonių kiemuose. Strei
darė
klaidų
ekonominiame
fron
v*v»-*W L e v j c ^ i V v V . ' ^ ^
arabus pradėti karą prieš Izraelį.
Į šį susitikimą iš 15 rajono ku naudojo apgaulę — kvietimuose
ko
komitetai
sudaryti ir Silezijos
Kito kelio nėra, arba mes atgau te, tačiau tų klaidų neišspręs da
nigu atvyko tik 4, bet, pamatę, buvo parašyta, kad įvyks teorinė
anglių
kasyklų
rajonuose. Užsie
sime savo teises ar žūsime, ta bartiniai streikai. Jis ragino dar
o žodžiu buvo
kad neišmintingai pasielgė, ir jie konferencija,
nio korespondentai praneša apie
čiau karo neišvengsime, pasakė bininkus laikytis tvarkos, nedi
komentuojama, kad konferenci
iš vykdomojo komiteto dingo.
streikus ir Rumunijoje, Tirgovisdinti
krizės.
Gierekas
pabrėžė,
šeikas.
te
mieste. Valdžia streiką nura
Sekančią dieną Kėdainių pa joje bus kalbama apie kulinariją
—Irano vyriausybė pareika kad yra ribos, kurių nė vienas ne minusi, pasiųsdama didelius kie
rapijos
komiteto
pirmininko Kvietimai buvo išsiuntinėti aktylavo, kad Sovietų Sąjunga užda gali peržengti. Tos ribos surištos kius maisto gaminių.
pavaduotojas Juškevičius kvie vesnioms katalikėms.
rytų vieną iš savo konsulatų Es- su pačiu Lenkijos egzistavimu.
tė pokalbiui Kėdainių parapijos
Neabejojama, kad įvykius Len
Konferencijoje daugiausia kal
Gierekas savo kalboje nurodė
fahano ar Rashato miestuose.
vikarą Kęstutį Daknevičių. Šis bėjo iš Vilniaus atvykęs Bronius
kijoje
stebi Kremliaus pareigū
Vienas jų turi būti uždarytas, nes keliskart, kad Lenkijos įvykiai
nuvyko vasario 20 d.
nai.
Sovietai
laiko Lenkijoje dvi
Jauniškis.Pagal jį, Kaune esančios
Iranas likvidavo savo konsulatą yra sekami „kaimynų". Jei nebus
šarvuočių
ir
tankų
divizijas. Jei
Pavaduotojas: Kodėl neatvy- 242 vienuolės. Panevėžyje — 68
vidaus taikos, visi kiti klausimai
Leningrade.
Lenkijos komunistų režimui ne
kote į paskaitą?
vienudlės; Vilniuje veikiančios
— Kambodijos
prezidentas nebeturės reikšmės. Tegu šią tie pavyktų sustabdyti neramumų,
Kun. Daknevičius: Turėjome 5 vienuolių bendruomenės; klebo
Heng Samrin pasakė per radiją są įsisąmonina kiekvienas Lenki galima laukti sovietų įsikišimo,
laidotuves.
nai prie klebonijų steigia miniakalbą, kurioje pripažino, kad val jos vyras ir moteris. Veiksmai, pagal išgarsintą „Brežnevo dokt
Pavaduotojas: Tai nerimta tūrinius vienuolynus.
stybės ekonominiai reikalai pras kurie grasina socialistinės siste riną", kuri įsako ginti socializ
priežastis.
Labai piktai konferencijoje kai
tai tvarkomi, viešpatauja kyšiai, mos pagrindams, nebus toleruo mo laimėjimus", bet kurioje ša
Kun. Daknevičius: Man labai bėjo Vilkaviškio rafkomo trečia
pasisavinimai, vagystės ir padir jami, niekas negali tikėtis šioje lyje, kur jiems gresia prispaustųjų
rimta.
sis sekretorius Tėvelis. Jis ypač
bimai. Samrin kritikavo kaimy srityje jokių kompromisų, pasakė sukilimas.
Pavaduotojas: Reikėjo pasakyti puolė vadinamus reakcingus ku
ninę Tailandiją, kuri tapusi Wa- Lenkijos vyriausybės galva.
žmonėms, kad kviečia rajonas. nigus, kurių esą ir Vilkaviškio
Antradienį Lenkijos šiaurinėje
shingtono imperialistų ir Pekino
Ne, nereikėjo sakyti, kad kvie rajone. Reakcingi kunigai mirusį
dalyje, daugiausia Gdansko, Gdyekspansionistų "katės nagais".
JAV spauda apie
čia rajonas, bet esame užimti, ne kun. Jaugelį palaidoję bažnyčios
— Šeši Japonijos karo naikin nios ir Sopoto miestuose strei
turime dabar laiko. Jūs privalote bokšte, iš šio padarė šventąjį, o
tuvai buvo pakilę į orą, kai Japo kavo 149 įmonės su daugiau
lietuvius kalinius
vykdyti, kas jums sakoma, — bū iš tikrųjų jis buvęs nusikaltėlis,
Gdansko
nijos oro erdvę pažeidė keleivinis 100,000 darbininkų.
Los Angeles. — Savaitraštis
kite savo vietoje.
nes platinęs antitarybinę litera
sovietų lėktuvas, skridęs į Hanojų. Lenino vardo laivų dirbtuvėse „National Catholic Register"
Kun. Daknevičius: Aš ir buvau tūrą. Pajevonio klebonas V. Ja
Ginkluoti japonų lėktuvai išlydė darbininkai papuošė įmonės var rugpiūčio 24 d. numeryje pirma
savo vietoje.
linskas per pamokslą pasakė, kad "National Catholic Register" savaitraštis papuošė savo rugpiūčio 24 d. jo rusų lėktuvą iš teritorinių ribų. tus raudonomis ir baltomis gėlė
me puslapyje įsidėjo „Balsą iš sto
numerį čia matomo laiško nuotrauka. Laišką rašė iš sovietines darbo sto
Po šio pokalbio pavaduotojas "erodai jį nukankinę".
— Izraelio finansų ministerija mis ir suklaupę meldėsi, giedojo vyklų" — Petro Paulaičio ranka
vyklos
lietuvis
Petras
Paulaitis,
nuteistas
kalėti
25
metus.
įsakė parašyti pasiaiškinimą. Ku
paskelbė, jog ateinantiems me patriotines giesmes, „Dieve, sau
Prie įėjimo į kultūros namus
rašyto laiško nuotrauką. Po ja
nigas .paaiškino, kad pasiaiški visi dalyviai buvo registruojami
tams Izraelis prašys iš Amerikos gok Lenkiją". Ant vartų kažkas
pažymima, kad P. Paulaitis, 75
nimus jis rašąs tik Vyskupui.
2.9 bil. dol. paramos, kurioje 1.8 pakabino ir popiežiaus Jono Pau
pagal iš anksto sudarytus sąrašus.
metų, už tautinę ir religinę veik
Nieko nepešęs pavaduotojas Kiekviena įstaiga, organizacija ar
bil. dol. numatyti kariniams tiks liaus II-jo portretą.
lą
atlieka 25 metų bausmę.
parašė kun. Daknevičiui įspėji kolūkis turėjo atsiųsti nustatytą
Praėjusią savaitę Čenstachovolams. Šiems finansiniams me
Šeštasis
šio laikraščio puslapis
mą, ant kurio kunigas, supran moterų skaičių.
tams Izraelis gavo 2.2 bil dol. pa je Lenkijos kataliku primas, kar
tama, nepasirašė.
dinolas Steponas Višinskis pasa visas paskirtas nuotraukoms iš
ramos.
(Bus daugiau)
Vasario .21 d. pokalbiui buvo
— JAV ambasadorius Egipte kė pamokslą 150,000 miniai. Bu Lietuvos. Cia yra Andrejaus Sa
Alfred Atherton aplankė prezi vo prisiminta 60 metų sukaktis charovo nuotrauka, stovinčio Vil
dentą Sadatą ir ragino jį tęsti nuo Lenkijos kariuomenės lai niuje su lietuviais draugais per
Libija nedalyvavo, — malšino sukilimą
derybas su Izraeliu, tačiau Sada- mėjimo prieš rusus. Neminėda Sergejaus Kovaliovo teismą. Yra
Casablanca. — Keturiolikos šį pirmadienį vyko kovos. Suki tas pareiškęs, kad šiuo metu jo mas streikų ir neramumų, kardi Nijolės Sadūnaitės nuotrauka, Ju
musulmonų valstybių
atstovai lėlius numalšinti pavesta Libijos kios derybos neįmanomos.
nolas ragino visus prisiminti, liaus Sasnausko, Vytauto Skuo
baigė Maroke konferenciją, ku kariuomenės vadui pulk Abu
— Irane toliau tardomi du už kaip lenkai elgėsi 1920 metais, džio, Danutės Kelmelienės, Ro
Pirmosios
rioje svarstė, kaip nubausti Izra Bakar Yuniss. Skelbiama, kad sienio žurnalistai: anglas Tony kada jy gyvybėms grėsė pavojus.^ mo Ragaišio. Matosi
Komunijos
dalyviai,
Kauno
ku
pradėjęs Allaway ir pakistanietis Ralph
elį už Rytinės Jeruzalės prisijun žvalgybos viršininkas,
Lyginant šiuos streikus su 1956
nigų
seminarijos
mokiniai,
Kry
gimą. Konferencijoje buvo įvairių sukilimą majoras Shuheibi bu Joseph. Jie abu yra vedę iranie ir 1970 metų lenku neramumais,
pasiūlymų, tačiau tvirto nutari vęs ar nušautas, ar pats nusišovęs. tes ir turi Teherane atidarę spau pabrėžtina, kad šį kartą nėra žių Kalnas, nelegali procesija,
Truputį pakilo prez. Carterio populiarumas
mo nepadaryta. Sirija, kaip Ryšium su Maroke pasibaigu dos biurą, vertimų įstaigų.
smurto veiksmų, protesto de kur kryžių basas neša kun. Algir
New Yorkas. — Paskutinis; puliarumą, Reaganas šio mėn. žinoma, grasino nutraukti diplo sia „Jeruzalės komiteto" konfe— Sirijos vyriausybė pripaži monstracijų, deginimų. Pirmą das Močius.
Pabaigoje laikraštis
pažymi,
Associated Press ir NBC žinių pradžioje buvo gavęs 47 nuoš., pa- matinius ryšius su tomis valsty ferencija, užsienio stebėtojai ap no, kad saugumo valdininkams kartą darbininkų reikalavimus
kad
šią
medžiagą
gavo
per
kun.
tamybos pravestas viešosios opi likdamas Carteriui 22 nuoš. ir bėmis, kurios perkels į Jeruzalę gailestauja, kad arabų tarpe trūks pavyko nušauti Musulmonu Bro paremia intelektualų disidentų
nijos tyrimas parodė, kad prezi Andersonui 15 nuoš. Reagano savo ambasadas. Palestinos Lais ta vienybės. Tuo pačiu metu, ka lijos karinį viršininką, kuris va organizacija Socialinės Savygi- Kazimierą Pugevičių.
dentas Carteris pradėjo vytis Ro kampanijos darbuotojai tvirtina, vinimo organizacijos vado Yassi- da Casablankoje posėdžiavo ara dovavo smurto veiksmams prieš nos komitetas. Tarp darbininkų
Prancūzijos žvejai
naldo Reagano turėtus populiaru kad Carterio iškilimas ristinas su ro Arafato siūlymas neparduoti, bų diplomatai, Irakas įsakė už vyriausybę. Liepos mėn. Sirijos reikalavimų yra Varšuvoje vei
mo procentus. Tik 39 nuoš. pasi tik ką pasibaigusia demokratų naftos toms šalims, kurios remia daryti Sirijos ambasadą, nes joje parlamentas paskelbė brolijos na kiančios Centrinės Darbo Sąjun
uždare uostus
sakė balsuosią už Reaganą, 32 — konvencija. Pabrėžiama, kad ir Izraelį, irgi nerado pritarimo. Ati rasta įvairių ginklų, nuodų, ap riams ultimatumą pasiduoti.
gų tarybos panaikinimas.
Paryžius. — Prancūzijos žvejai,
už Carterį ir 13 nuoš. — už An paskutiniuose opinijos tyrimuose dėtas ir jo siūlymas visose mu nuodytų cigarečių. Sirijos žval
Lenkijos milicija irgi įspėta skųsdamiesi skysto kuro kaino
dersoną. Pastarajam ši žinia yra prezidentas Carteris gavo tik 23 sulmonų šalyse atidaryti įstaigas, gyba toliau bandanti sabotuoti
atsargiai. Žinomieji savy- mis ir menkomis pajamomis, pa
Afganistano valdžia elgtis
smūgis, nes prezidentinių kandi nuoš. balsų, sutinkančių, kad jis kurios registruotų savanorius ka Irako režimą. Sirija apkaltino Ira
ginos komiteto veikėjai Piotr Na- skelbė streiką ir planingai užda
datų debatus organizuojanti Mo gerai ar puikiai atlieka savo pa rui prieš Izraelį. Konferencija nu ko pareigūnus, kurie puolė am
keičia ministerius imski ir Jacek Kuron laikomi na rė visus Prancūzijos uostus. Išri
terų Balsuotojų lyga yra nusta reigas. Kiti linkę manyti, kad jo tarė, kad Maroke rugsėjo 18 d. basadą Bagdade, ir paneigė Irako
kiavę savo laivus ant įplaukimų
Kabulas. — Afganistano radi
čiusi, kad į debatus bus kviečia rezultatai prezidentūroje yra „pa suvažiuos musulmonų užsienio priekaištus. Sakoma, kad vyksta
Pasikeitimai
Pietų
į uostus, ištiesę tinklus, žvejai
mi tie kandidatai, kurie opinijos tenkinami" ar „prasti".
reikalų ministeriai ir toliau svars kova tarp dviejų arabų socialistų jas paskelbė, kad vyriausybė
pakenkė ne tik prekybai, bet su
tyrimuose gauna nemažiau 15
Viceprezidentinis respublikonų tys iškeltus pasiūlymus.
Baath partijos šakų, kurių viena je padaryta pakeitimų. Viceprem
Korėjos
valdžioje
stabdė ir daug Britanijos turis
jeras Assadulah Sanvari išsiųstas
nuoš. balsų. Andersonas pareiš partijos kandidatas George Bush
Daug kalbų sukėlė faktas, kad valdo Siriją, o kita —Iraką.
Seoulas.
—
Pietų
Korėjoje
lau
tų,
kurie planavo grįžti namo van
kė, kad abu didžiųjų partijų kan pirmadienį atvyko į Japoniją, iš
Arabams tariantis, ką daryti ambasadoriumi į Mongoliją. Ki
šioje konferencijoje nedalyvavo
ti trys 5ymūs Karmalo valdžios kiama svarbių vyriausybės pasi dens keliais. Le Havre uosto pa
didatai: Reaganas ir Carteris ne kur vyks į Kiniją. Jis aptars su
Libija. Egipto spaudos žiniomis ir su Izraeliu ir jo rėmėjais, Izraelio pareigūnai paskirti ambasado keitimu- Generolui Chun Doo reigūnai tvirtina, kad uosto blo
seniai turėjo savo partijų kon tų valstybių pareigūnais ateities
konferencijoje pasklidusiais gan karinės jėgos puolė Libano Ar- riais: Irake, Libijoje ir Turkijoje. Hvvan palankus laikraštis paskel kada duoda miestui 1 mil. dol.
vencijas, kurias garsino visos tele santykius, prekybos reguliavimą,
dais, Libijoje vyksta sukilimas nouno rajone esančius palesti
Komentatoriai spėlioja, kas bė, jog nėra kliūčių jo išrinkimui nuostolių kasdien.
vizijos ir radijo stotys. Anderso laikyseną Sovietų Sąjungos grės
prieš Kadafio diktatūrą. Sukili niečių karinius įrengimus, arti vyksta Kabule. Prisimenama, prezidentu. Spėjama, kad rugpiū
Nors žvejų streikas prasidėjo
nas tokios geros progos pasigar mės atžvilgiu ir kitus klausimus.
mą pradėjęs jo svarbus patarėjas, lerijos pozicijas, priešlėktuvines kad buvęs Afganistano preziden čio 27 d. susirinks elektorių tary Atlanto vandenyne, prie jo tuoj
sinti neturėjęs, tačiau ateityje jis
Politiniai komentatoriai, svars
Libijos karinės žvalgybos virši baterijas, ginklų sandėlius. Per tas Tarakis panašiu būdu buvo ba, kuri generolą išrinks.
prisijungė ir Viduržemio jūros
gausiąs didesnį žmonių pritari tydami demokratų kandidatų pa
ninkas, majoras Idris Shuheibi. penkias dienas tai jau antras išsiuntęs savo priešininkus į am
Užsienio
spauda
pabrėžia,
kad
žvejai. Britanijos vyriausybė iš
mą.
reiškimus, pabrėžė, kad prieš Rea
Prieš vyriausybę sukilo Tobruko Izraelio puolimas Libane, į šiau basadas užsieniuose. Pats dabar pasikeitimai P. Korėjos vyriausy reiškė „gilų susirūpinimą", nes
Reagano kampanija prasidėjo ganą bus naudojama balsuotojų
miesto įgula, kurią sudaro Libijos rę nuo Litani upės. Siame puo tinis prezidentas Karmalas bu bėje labai nepatogūs JAV vals apie 30,000 britų negali grįžti na
kiek anksčiau, negu įprasta. Nor gąsdinimo strategija. Bandoma
armijos 9-toji brigada. Kovos Li lime dalyvavo ir Izraelio kovos vo ambasadoriumi Čekoslovaki tybės departamentui. Šiuo metu mo, pavojus gresia britų keleivi
maliai didžiųjų partijų kandida pabrėžti, kad Reaganas „karo
bijoje prasidėjusios rugpiūčio 6 lėktuvai, kurie daužė strateginę joje, kol sovietų kariuomenė jį vyksta teismas, kuriame opozici niams laivams ir jų įguloms.
tai pradeda kampanijas per Dar kurstytojas", kad jis laikys už
d. Tobruką apsupo ištikimi Kada- Beauforto tvirtovę.
jos veikėjai, jų tarpe Kim Dae
atvežė į Kabulą.
bo dieną. Ir šiemet prezidentas dėjęs pirštą ant „atominio karo
fiui daliniai, kuriems vadovauja
Kai kurie stebėtojai tvirtina, Jung, kaltinami valstybės išdavi
Carteris tą dieną atidarys savo mygtuko", švaistys pinigus gink
KALENDORIUS
Ryty Vokietijos patarėjai.
Sprogimas
Irane
kad išsiųstieji pareigūnai ruošia mu. Jiems gresia mirties baus
įtemptą kampaniją. Respubliko lams. Reagano gynėjai nurodo,
Rugpiūčio 20 d-: Bernardas, Finų kandidatas Reaganas pirma kad jis jau seniai laikosi „taikos
Libijos žinių agentūra paneigė
Teheranas. — Irano Ahmado mi perimti valdžią. Pats Sarwa- mės. Valstybės departamentas
pripažįsta,
kad
tokių
bausmių
liberta, Tolvinas, Neringa.
dienį Chicagoje pasakė patrioti per jėgą" doktrinos. Pats Reaga gandus apie sukilimą. Tie gandai provincijoje įvyko didelis sprogi ris Mongolijoje išmoks, kaip so-|
ne kalbą Užsienio karų vetera nas savo veteranams pasakytoje atėję iš Egipto šaltiniu. Neteisin mas sprogmenų sandėlyje. Žuvo vietai kontroliuoja kraštą, kurio įvykdymas nesiderintų su Ameri Rugpiūčio 21 d.: Pijus X Pop.,
nų konvencijoje, kuri, sulaužy kalboje nurodė, kad „sovietai ka gos esančios ir žinios apie 400 82 žmonės, sužeisti 45. Gashsa- gyventojai komunizmo nemėgs kos žmogaus teisių principais. Pats Basė, Bukontas, 2aibonė.
dama savo 80 metų tradiciją^ pa ro nenori, jie tik nori pasaulio". žuvusių Tobruke. Libijos agen rano mieste kilo gaisras netoli to ta. Savo patirtį vėliau jis galėsiąs Kim, 55 metų amžiaus, pareiškė Saulė teka 6:03, leidžiasi 7:45.
teisme, kad teismas tėra jo politi
skelbė paramą Reaganui ir paža Mūsų viltis įtikinti juos, kad jie tūra Janą pašaipiai klausia, ar tie sandėlio, ugniagesiams bandant pritaikyti Afganistane.
ORAS
nių teisiu laužymas. Jis teisme net
dėjo už jį balsuoti ir jo naudai negali laimėti karo, tada jie bus keturi šimtai reiškia Tobruko ato- sandėlį išsaugoti, kilo sprogimas,
dirbti.
įtikinti gyventi taikoje.
Todėl stogautojų sugautas žuvis?
todėl tarp •žuvusių daugiausia ir siuntė į miestą kareivių gelbėti atsisakė atsakinėti į prokuroro Saulėta, tvankai, temperatūra
dieną 95 L, n^rtį 75 l
Egipto žiniomis, Libijoje dar buvo ugniagesių. Vyriausybė pa- nukentėjusių nuo gaisro žmonių. kaltinimus.
Kalbant apie kandidatų po- Amerika turinti būti stipri.
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Clevelando ir Detroito skautai
ir skautės šią vasarą stovyklavo
Wasaga Beach, Kanadoje. Sto
vykla buvo pavadinta "Ąžuoly
no" vardu. Stovyklautojų skaičius
— 120.
Stovyklos vadovai: ps. J. Jur
gutis, v.s. S. Gedgautienė, v.s. J.
Asminas, ps. R. BeLzinskas. Dva
sios vadovas kun. R. Šakalys,
OFM. ŪKIO skyriaus vedėjas J.
Biliūnas. Maitinimu rūpinosi net
aštuonios šeimininkės, vadovau
jant B. Vedegienei. Stovyklauto
jų sveikatą prižiūrėjo medicinos
sesuo M. Gruzdytė.
'Pirmomis stovyklavimo dieno
mis, stovyklautojus aplankė L S
Seserijos Vyriausia Skautininke
vs. Irena Kerelienė, LSS Gintaro
vadovių lajvinimo mokyklos vado
vė vs. Vanda Aleknienė ir Rochesterio vietininkas v.s. S. Ilgū
nas

Šubscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County, Illinois
and Canada.. Elsewhere in the U.S.A. $3800. Foreign countries
$40?00.
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestj, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata mokama B anksto

metams
Chicago ir Cook County $40.00
Kanadoje
U.SA 40.00
Užsienyje
40.00
Kitur
38.00
Savaitinis
25.00

yz metų 3 mėn.
$22.00 $15.00
22.00
15.00
22.00
15.00
20.00
13.00
15.00

Sių metu Akademinio skautu 7 v. v. prof. A. Mickūno paskai
sąjūdžio studijų dienos vyks rug- ta „Laisvės esmė". 9 v.v. — va
• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso saAušros Vartų tunto stovyklautojos lankymo valandai atėjus laukia svečių
piūčio 21 - 24 dienomis Camp karonė.
dlen nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j Vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsiš kitų stovyklų.
Rugp. 24 d. 9 v.r. Šv. Mišios.
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
Eberhardt, Three Rivers, Mich.
j anksto susitarus Redakcija už
Ten pat, rugpiūčio 23 d. - 24 d. 10 v.r. — prof. Rimvydo Šilba•
Redakcija
dirba
kasdien
j s k e i b i m ų turinį neatsako. Skelįvyks ir akivaizdinis ASS suva jorio paskaita „Sovietinės lie
mos tebestovhačias
palapines,
bės pasitobulinti buriavime.
8:30 — 4:00, šeštadieniais j b i m ų dainos prisiunčiamos gavus
tuvių poezijos aspektai". 1 v.p.p.
žiavimas.
Stovykloje jaunių įžodį davė kurias dėl lietaus negalėjome nu
8:30 — 12:00.
j praSymą.
Suvažiavime kviečiami daly suvažiavimo tąsa.
Tayda Rudaitytė, Aldutė Bobe- griauti. Liūdna buvo skirtis su
ASS nariai, jų šeimų nariai
vauti visi pilnateisiai ASS nariailytė ir Lisa Bartkutė. Gintarės stovykla ir vėl iš malonios gam
ir
draugai
kvie'iami
dalyvauti.
Detroito
ir
Clevelando
skautaiės. Asmeniškai negalint dalyvau
įžodį davė šešios Nidos laivo ir dvi tos aplinkos grįžti į vasaros kait
ti, ga'lima raštiškai įgalioti kitą pil Mokestis — 75 do\.ž įskaitant 10 tės šiemet mini savo vienetų įstei Nendrių įgulos sesės. Sveikinam ros nuvargintą didmiestį. Esame vęs į vyr. skaučių įžodžio iškilmes. jaunimo iš JAV ir Kanados. LSS
gimo trisdešimties metų sukaktį, ir džiaugiamės.
dėkingos vadovėms, kurios auko Išdygo "Ąžuolo - Gintaro" jaun. vadovybei pavedus, suvažiavimu
rateisį narį,-ę. Suvažiavimo pra dcl. registracijos mokesčio.
rūpinasi Toronto sk. vyčiai, j . buIki pasimatymo ASS Studijų tad ir stovykla buvo prajvesta šios
džia — rugpiūčio 23 d. 1:30 vai.
Šiais metais stovykloje buvo iš damos, savo laiką ir dairbą dova vadovy-vių naujos pastovyklės, džiai,\yr. skautės ir gintarės. Ne
kuriose
buvo
arti
60
kursantų
iš
Dienose,
rugpiūčio
21-24
d.d.
sukakties
mintimi.
nojo
mums
malonią
stovyklą
ir
p.p. Numatyta sekanti darboleistas bendras laikraštėlis, kuria
apvilkime rengėjų lūkesčių ir visi
trvarkė: 1) AS „Vadovo" knygos
me savo atitinkamus skyrius tu ilgai neužmirštamus prisimini įvairiu JAV ir Kanados vietovių. galintieji suvažiavime dalyvauti
pristatymas; 2) ASS veiklos ap
DVI SAVAITĖS JUODKRANTĖS
rėjo visi keturi stovyklaują tun mus. Šeimininkėms, kurios nuo Ąžuoliečiai ir gintarietės buvo vi — dalyvaukime. Bus smagu, įdo
širdžiai stengėsi, kad nesuplonė- sų stovyklautojų dėmesio centre
žvalga: vadijos pirmininko pra
tai. Mums skirti keturi puslapiai
tume,
tariame ačiū! Esame dė — jie mokėsi ir kitus pamokė. To mu ir naudinga.
STOVYKLOJE
nešimas, padallimų pranešimai,
sesių buvo užpildyti trumpais įdo
(Nukelta į 4 pel)
kingos
tėveliams, kurie mus
skyrių - vietovių pranešimai; 3)
miais rašinėliais ir gausias pieši šion stovyklon išruošė ir išleido. kie gyvi pavyzdžiai dar daugiau
Penkiasdešimt
šešios
Nerijos
jū
šlapiame
miške
statytis
palapi
uždega būti gerais skautais-ėmis.
ASS nuostatų tvirtinimo reikalai;
niais. Laikraštėlį (mūsų dalį) re
rų
skaučių
tunto
sesės
šiemet
sto
nes,
o
sesė
viršininkė
iš
džiaugs
Stovyklautoja
4) ASS veiklos nagrinėjimas —
dagavo g Jūratė Maurukienė.
RUOŠIASI SUVAŽIAVIMUI
Advokatų Draugijai
vadijos pageidavimai. 5) klausi vyklavo Juodkrantės vardo sto mo net rankomis suplojo ir ėmė
ŽINIŲ
NUOTRUPOS
15
vykloje,
kuri
vyko
liepos
1
2
2
6
Sesei
Gražinai
Gražienei
vado
linksmai
juoktis.
Viršininkės
nuo
Šių
metų
vyr.
skaučių,
gintaVALDEMARAS BYLAUTS
mai ir sumanymai
STOVYKLOS ROMUVOJE
d.d. Rako stovyklavietėje, Custer, taika užsikrėtėme ir mes — sto vaujant, atlikome bendrą gerąjį
rių, sk vyčių ir j . budžių suvažia
IR
Studijų dienose numatytos se Mich.
vyklon įžygiavome linksmos, su darbelį — išvalėme ir praplati
Šimtas vienuolika skautų - čiu vimas įvyks Kanadoje, Romuvos
VINCAS BBIZGYS
kančios įdomios paskaitos bei kiti
nome ežero pakrantę.
išsirikiavo Romuvos stovykloje stovyklavietėje, rugpiūčio 29 Teisia daktarai
Stovyklai vadovavo viršinin šypsena ir viltimi, kad stovykla
įvykiai:
bus
smagi
ir
laiminga.
Visos
bu
atidarymo metu. Vyravo jauni rugsėjo 1 d.d. Tai II-ji „Šiaurės 245* W. • • m Street, Chioace, O .
Linksmai
ir
įdomiai
bėgo
die
kė
g.vjv.
Dalia
Bartkienė
su
šiam
Rugp. 21 d. 1 v.p.p. — prof.
vome dėkingos už palapinių pa nos Juodkrantės stovykloje. Nė mas — daug jaunesniųjų skaučių Pašvaistė". Pasiruošimo darbai
Visi ieL 778-8000
Tomo Remeikio paskaita „Mask darbui gerai pasiruošusių vado statymą dieną prieš tai atvyku nepasijutome, kaip atėjo su sto ir vilkiuku. Svečiu lankymosi sa vyksta pilnu tempu.
Rengėjai
vių
štabu
ir
darbščiais
tėveliais
VaJ*ndoa
pa*ai auattarim*
va ir Artimieji Rytai — istorinė
siems k gerokai pasidarbavusiems vykla atsisveikinimo diena — vaitgalyje, vienetai beveik .padvi laukia daug gražaus skautiško
talkininkais.
apžvalga". Po to seks prof. Ju
tėveliams — Alfonsui Eitučiui, niūri, šalta su iki kaulų permer gubėjo, įsijungus savaitgalio sto
liaus Šmulkščio paskaita „Ame
Stovyklon išvykimo dieną Chi- Antanui Bartkui ir Zenonui Me- kiančiu lietumi. Išvykome iš Sto vyklautojams. Ypač buvo ryškus
rikos politika Artimuose Rytuose". cagoje smarkokai lijo. Visą ke reckiui, kurie mus pasitiko stovyk vykios kiek sušlapusios palikda- studentiškas jaiunimas, suvažia
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
DR. K. G. BALUKAS
9 va'l. vak. susipažinimo laužas.
lionę autobusus lydėjo lietus. lon įžygiuojančias. Taip pat čia
0R. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
Rugp. 22 d 9:30 vai. ryto — Autobuse jautėsi prislėgta sesių jau radome ir būrelį anksčiau at
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
fil. Danutės Korzonienės mode- nuotaiką, o viršininkei kėlė rim vykusių sesių.
1443
So.
50th
Ave.. Cicero
6449 So. Pulaski Road (Crawford
•ruojamas simpoziumas „Lanky tą rūpestį —kaip reikės tvarky
Kasdien
1-3
vai.
ir
6-8
vai. vak. išskyrus
Medical
Building).
Tel.
LU
5-6446
Netrukus buvome suskirstytos
treč. Sešt. 12 tki 4 vai. popiet
masis Lietuvoje ir kultūrinių ry tis atvykus stovyklon (lietuje su į palapines ir pradėjome įsikūri
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
šių palaikymas su Lietuva". 1 vai. tokiu būriu stovyklautojų. Ta mo darbus. Vienos tvarkėmės pa
P'nima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811
p.p. — fil. Jono Dainausko pa čiau, artėjant prie stovyklos, lie lapinėse, puošėme savo rajonus,
DR. WALTER J . KIRSTUK
Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233
skaita „Lietuvos pogrindžio spau tus ėmė mažėti, o įvažiuojant kai kitos, vadovaujamos gjv.v. Ra
Lietuvis gydytojas
da". 3:30 v. ??. — ASD, Korp! pro stovyklos vartus iš už debesio sos Kelpšaitės, ėmėsi vartų staty
DR. PETER T. BRAZIS
3925 West 59th Street
Vytis, FSS atskiros sueigos. 9 v.v. pasirodžiusi atvykusias pasveiki mo ir kitų pionerijos darbų. Taip
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
— vakaronė.
2434 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šest.
no maloniai besišypsanti saulė. pradėjome įdomią, darbirigą ir
Vai.;
pirm.,
antr.,
ketv.
ir
penkt
1:00
•
5:00
uždaryta.
Rugp. 23 d. 8:30 v.r. fi-1. Vy Visos nudžiugome. Stovyklavietė daug neužmirštamų prisiminimų
vai. popiet, treč. ir šest. tik susitarus
tauto Kamanto
moderuojamas je mus pasitiko kita netikėta staig palikusią dviejų savaičių stovyk
DR. IRENA KURAS
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
simpoziumas „Kokį įnašą jauni mena — mūsų jau laukė gra lą.
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
mas gali duoti lietuviškos visuo žiai išrikiuotų septyniolikos pa
Kiekvieną dieną turėjome ne
DR. EDMUND E. CIARA
SPECIALISTĖ
menės veikloje". 1:30 v.p.p. — lapinių miestas. Visos buvome tik įvairius užsiėmimus, bet at
OPTOMETRISTAS
MEDICAL BUILDING
ASS akivaizdinis suvažiavimas. laimingos, kad nereikės pačioms likome ir mums paskirtą stovyk
2709 West 51st Street
3200 W. 81 st Street
Tel. - GR 6-2400
linės apyvokos darbų dalį, o pa
Vai. paga! susitarimą: pirmad.irketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
lapinėse stengėmės palaikyti nuo
7-9: antrad. irpenkt. 10-4šeštad 10-3va! Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919
Linksmavakaris Rako stovykloje
latinę tvarką vengdamos užsi
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
tarnauti nepageidaujamos drau
^IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMlIlilHilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlII^
gystės stovyklinės pabaisos, Vėp
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. E. DECKYS
la vadinamos. Gėda buvo tai pa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
\
Specialybė
—
Nervų
ir
Specialybė vidaus ligos
lapinei, prie kurios visą dieną bu
Emocinės
ligos
2454 West 71st Street
dėdavo išsišiepusi Vėpla.
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Šioje stovykloje itin daug lai
6449 So. Pulaski Road
Vai: pirmad.. antrad.. ketvirtad. irpenktad
Valandos pagai susitarimą
ko praileidome prie vandens. Mo
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus
kėmės saugumo vandenyje, plau
TeL SSS-44S1, S7S-SMS, SS«-«5Tft
DR. A. B. GLEVECKAS
kimo, irklavimo, buriavimo. Tu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dr. ROMAS PETKUS
rėjome visą eilę iškylų sų kano
Tel.
BE
3-5893
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
jomis. Daug bendrų užsiėmimų
Ofisai:
Specialybė Akių ligos
turėjome su Lituanicos tunto jū
111 NO. WABASH AVE.
3907 West 103rd Street
rų broliais. Artimai bendravome
4200 NO. CENTRAL AVE
Valandos pagal susitarimą
su Kemasvės tunto sesėmis su ku
Valandos pagal susitarimą.
Ofiso tel. — 582-0221
riomis turėjome bendrus dainų'
DR. FRANK PLECKAS
mokymosi užsiėmimus. Daly
DR. JANINA JAK$EVlClUS
(Kalba lietuviškai)
vavome 'bendruose tarpstovykJOKSA
OPTOMETRISTAS
liniuose įvykiuose ir užsiėmimuo
VAIKŲ LIGOS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
6441 S. Pulaski Rd.
se — Sv. Mišiose, laužuose, spor
"Contact lenses"
to šventėje ir kt. Įdomios buvo
valandos pagal susitarimą
2618 W 71st St. - Tel. 737-5149
vakaronės, kaukių balius, linksVai. pagal susitarimą Uždaryta treč.
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278
•
s
mavakaris. įspūdinga buvo Jūros
DR. A. JENKINS
DR. LEONAS SEIBUTIS
Diena su Sv. Mišiomis paežerėje, |
Kviečiami
skautai-vyaai,
vyr.
skautes,
bu§
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
gražiomis iškilmėmis, įžodžiais ir
3844 West 63rd Street
PROSTATO
CHIRURGIJA
kt.
| džiai ir gintarės. U ž visą laikę kiekvienam |
Valandos pagal susitarimą
2656 W. 63rd Street
Svečių apsilankymo savaitga
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.
6132 S. Kedzie Ave Chicaeo
lyje dalyvavome didžiajame pa | tik #35.00.
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5
WA 5-2670 arba 489-4441
rade, bendrame iškilmingame vė |
— Graži gamta
Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195
DR. K. A. JUČAS
liavų nuleidime ir didžiajame |
— Būriai naujų draugų
ODOS LIGOS
lauže, kuris šiemet tikrai buvo
DR. V. TUMAS0NIS
—
Linksmybes
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
CHIRURGAS
įdomus ir įspūdingas. Malonu bu
Valandos pagal susitarimą
— Svarstybos
2454 West 71st Street
vo, kad mus aplankė ne tik tė
Vai pirm , antrad . ketv ir penktad. 2-5 ir
įstaigos ir buto tel. 652-1381
— Pašnekesiai (dr. R. Petrauskas, dr. v.s.
veliai, bet ir vyriausia skautinin
6-7 — iš anksto susitarus.
ke v.s. Irena Kereflienė, LSS Ta
DR. FERD. VYT. KAUNAS
— V. Fidleris, v.s. č. Senkevičius)
Ofs tel 586-3166: namu 381-3772
rybos pirmininkas v.s. Sigitas MikGydytojas ir Chirurgas
—
Kultūrine
valandėle
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
naitis, Vidurio rajono vadas v.s.
DR. PETRAS 2LI0BA
OF FAMILY PRACTICE
Susitiksim prie Romuvos vairų rugpiūčio 29 d., §
Zigmas Jaunius, vadeivė j.v.s. Al |
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court Cicero. III.
dona Gasnerienė, mūsų miela | penktadieni.
I Kasdien
6745 Wesi 63rd Street
10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir Sėst
tuntininkė j . ps. Aldona Gasne
Vai pirm., antr ketv ir penkt
i
Birutė Bafraks teikia daugiau informacijų — §
2—7) šeštadieniais paRal susitarimą.
rienė ir kitos sesės.
DR. IRENA KYRAS
Šioje
stovykloje išmokome § 201 Angelene St., Mississauga, Ont. L5G 1x3 — f
Apsimoka skelbtis dien D R A U G E , nes
DANTŲ GYDYTOJA
daug naujų dainų, pažengėme I tel. (416) 274-3938.
2659 W. 59 SI CNcafo
jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien
476-2112
Vyriausioji skautininke v. s. L Kereliene, talkinama skauto vyčio A. Miš skautamokslyje įsigydamos nau
raštis, gi skelbimų kainos yra visiems
Vai pagal susitarimą Pirm . antr, treč
I K I P A S I M ATY M 0 !
kinio, uždega laužą Clevelando - Detroito skautų,-iių stovykloje, Wasagoje, jų specialybių ir skautininko Le- I
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.
prieinamos.
vano dėka visos turėjome galimy Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Kanadoje.
Kuotr. V. Bacevičiaus
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Rugpiūčio 29 -rugsėjo 1d.

I

Amerika pakeliui

l ANTRAEILES VALSTYBES
Jungtinių Amerikos valstybių galybė ypatingai iškilo po
II pasaulinio karo ir ji tapo
pirmaeile pasaulio galybe:
pajėgiausia
ekonominėje,
militarinėje, politinėje ir ki
tose srityse. Visuose tarp
tautiniuose
pasitarimuose,
Jungtinėse tautose, derybų
metu jos autoritetas buvo di
džiausias ir visi pasaulio kraš
tai su ja daugiausia skaitėsi.
Amerikos pinigas — doleris
buvo pastoviausias pasaulio
pinigas, beveik lygiai brangin
tinas kaip ir auksas. Daugelis
valstybių rėmė savo valiutą
Amerikos doleriu ir laikė savo
ižde dideles aukso atsargas.
Tai dar labiau kėlė Amerikos
autoritetą ir garbę.
JAV-bių
autoritetas
pasaulio valstybių tarpe pra
dėjo smarkiai kristi pasku
tinio dešimtmečio bėgyje.
1972 metais JAV-bės galuti
nai pralaimėjo Vietnamo ka
rą. Tai buvo pirmutinis jos
pralaimėjimas 200 metų vals
tybės gyvavimo laikotarpyje ir
tai ypatingai skaudus. Karą
pralaimėjo ne todėl, kad Ame
rikos karinės'pajėgos būtų bu
vusios silpnos, bet kad Viet
namo karo metu buvo vedama
netikusi politinė linija, nelei
dusi karo vadams tarti savo
paskutinį žodį ginklais. Vaiz
džiai tariant, Amerikos karių
Vietname rankos ir kojos buvo supančiotos ano meto politiku ir todėl kariai negalėjo kariauti taip, kaip reikėjo ir kaip
jie būtų įstengę kariauti ir ka
rą laimėti. Dar blogiau, poli
tiniai įvykiai keitėsi taip greitai,^ kad Amerika "nemokėjo
atsitraukti". Ji, besitraukdama ^ ^ s i o g paniškai bėgdama
iš Vietnamo, paliko komunistams tiesiog kalnus geriausių, moderniausių ginklų, karo reikmenų.
Vietnamo karo pralaimėjimo. -pasekmės buvo labai
skaudžios ir visai kitais požiū
riais. Amerikos autoritetas
pasaulio valstybių tarpe labai
nukrito. Amerikos draugai aiš
kiai suprato, kad Amerika^Lpleid^įag garo draugus >ei ištikimiausius sąjungininkus jų
nelaimėje, laužo savo pa
žadus, jų negina. Taivano pri
pažinimas komunistinei Kini
jai,
neparemtas
buvusių
Afrikos kolonijų ir jų perleidimas Sovietų įtakai Amerikos autoritetą dar labiau
susilpnino. Pagaliau Amerika
padarė dar vieną labai didelę
klaidą: atsisakė
karinės
prievolės, susilpnino karines
pajėgas ir leido Sovietų Sąjungai pralenkti Ameriką savo
apsiginklavimu.
•
Visišką savo politinį bei karinį menkumą parodė pereitais metais, kai naujoji Irano
valdžia, sulaužydama visus
diplomatinius nuostatus, suėmė JAV-bių ambasados narius ir ligi šiai dienai juos laiko savo įkaitais. Jei tą pačią
dieną Amerika būtų ėmusis
reikiamų karinių priemonių
įkaitams išlaisvinti, kaip kad
būtų padariusi bet kuri kita didžioji valstybė, įkaitų ir Irano
problemos šiandieną nebūtų.
Įvyko, deja, priešingai! Amerika parodė savo politinį ir karinį nesugebėjimą, menkumą ir
galutinai palaužė savo autoritėtą pasaulio valstybių tarpe.
Paskutinis negalės įrodymas — Sovietų Sąjungos
įvykdyta invazija į Afganistaną, palydėta vien tiktai Švelniais JAV-bių protestais. Tai
politinė pusė.
Bet negeriau ir ekonominėje
bei socialinėje srityje. JAV-bių
vyriausybė be didesnio reikalo nuvertino savo piniginį
vienetą dolerį ir tuo palaužė
savo ekonominę galybę. Sekė
nedarbas, infliacija, aukštas
kainų bei patarnavimų kilimas. Amerikos pramoninkai ir
darbininkų unijos tarp savęs
reikiamai nebendradarbiavo.

POLITIKAI JUOKUS

Um

i ° s reikalavo nuolat kelti
darbininkų atlyginimus, darb
daviai tai vykdė, o krašto vy
riausybė visada pritarė. Apie
kainų ir algų kontrolę nebuvo
galima ir užsiminti. Aukšti at
lyginimai iškėlė JAV-bių
gaminių kainas. Amerikos
eksportinės prekės pasidarė be
galo brangios, neišlaikė kon
kurencijos pasaulinėje rin
koje. Ameriką čia surungė
pigesnes prekes teikdami japo
nai, vokiečiai, anglai, pran
cūzai, italai ir kiti kraštai.
Ypatingai didelę krizę pergy
vena Amerikos stipriausia
pramonės š a k a — auto
mobilių gamyba, kai ji dėl
energijos krizės ir bedarbės
buvo priversta labai suma
žėti. Šiandieną automobilių di
džiausias gamintojas pasau
lyje yra nebe Amerika, o
Japonija. Japoniški automo
biliai baigia užkariauti Ameri
ką. Pagal 1979 m. statistikos
duomenis, tais metais iš
Amerikoje
parduotų
auto
mobilių svetimų kraštų ga
mybos automobiliai sudarė 28
procentus.
Ir kita ekonominė statistika
nelinksma. 1960 metais naf
tos produktų importas siekė
3,3 bilijonus dolerių, 1980 me
tais sieksiąs 90 bilijonų. To
kia didžiulė suma labai nei
giamai veikia
užsienio
prekybos balansą, didina jo
deficitą. Dar 1960 metais Amerikos ir Vakarų Vokietijos
įvairių mašinų bei metalo
gaminių, eksportas į užsienį
buvo maždaug lygus. Šian
dieną Vokietija pasaulinėje
prekyboje šių gaminių da
lyvauja su 40 procentų, kai
Amerikos procentasvnukrito Įi
gi 21.
Arba vėl pavyzdy*. Amerikiečiai išrado ar pradėjo
gaminti daugelį elektroninių
dalykų (jų tarpe televiziją),
rekordavimo aparatus. 1960
m. pati Amerika jais apsi
rūpindavo 95 procentais, o
1979 m. ji iš kitų kraštų im
portavo jau 50 procentų.
Amerikos firmos plėtė savo
gamybą užsienyje ir ten investavo 150 bilijonų dolerių,
įsteigdamos savo filialines
įmones. Šiandienįp šios upės
srovė pasikeitusi į priešingą
pusę: užsienio firmos steigia
savo įmones Amerikoje ir su
geba imti dideliife pelnus.
Daugeliui Amerikos fabrikų
pradėjo trukti gerų vadovų ir
net pareigingų darbininkų,
m

Gyventojų tarpe atsirado
daugybė moralinių, socialinių
negerovių. Pirmiausia ėmė
griūti šeima — pagrindinis
valstybės ramstis. Paskutinių
10 metų bėgyje ištuokų skai
čius padidėjo tris kartus. Visą
laiką kaž kokios tamsios jėgos griauna tėvų (ypač tėvo)
autoritetą. Iškilo lytinis palaidurnas, terorizmas, narkotikų
vartojimas, padidėjo nusikaltimų skaičius, pairo drausmė
mokyklose ir jos neteko savo
auklėjamosios reikšmės. Tos
pačios ar kitos tamsios jėgos
išvijo Dievo vardą iš mokyklų.
Vieno
profesoriaus
žodžiais, "Amerika apleido
Dievą, Dievas apleido Ameriką..."
Visos čia suminėtos ir nesuminėtos priežastys gerokai
degradavo JAV-bes. Ištisą
šimtmetį turėjusi aukščiausią
pasaulyje gyvenimo lygį, dabar ji atsidūrė penktoje vietoje. Ypač skaudžiai Amerikos
žmones plaka visų prezidentinių kandidatn žadėtas, bet nė
vieno neįvykdymas pažadas —
įvesti įstatyminį gyventojų
sveikatos visuotinį draudimą,
Šiuo požiūriu Amerika tebėra
labai atsilikusi.
Bet argi Amerika negali
pakilti ir vėl tapti pasauline
galybe? Aišku, kad gali. Bet
tam reikia gerų vadų ir gerų
piliečių. Ar netrukus įvykstantieji rinkimai tai duos — ne
trukus pamatysime.
6. kv.

KREČIA

Žinovų žinojimas ribotas partijų išmintimi
nepaklusnieji galėjo ir galvų
Kai kalbama apie 1981 biu
LEONARDAS DARGIS
nustoti, o infliacija vistiek
džetą, kuris galįs būti 615,8
klestėte klestėjo. Dabar, girdi,
bil. dol. dydžio, tai iš karto
pamatome, kad valstybė JAV vietinę satelitinę valstybę tai galimas ir inteligentiškas toks
pasidarė didžiausia bendrove, tas pat, ką ir remti pačią Sov. tvarkymas be infliacijos. O ir
kitos išeities nesą, nes kitas jo
vadovaujama ne pirklių, o tei S.?
draugas prof. W. Helleris sa
sininkų. Ta bendrovė jau kont
Š
i
a
i
s
rinkiminiais
metais
kąs, kad numušti tik vieną in
roliuoja 24proc. visų krašto
pajamų, kurios išreikštos BTP r ė k s m i n g i a u reikalaujama fliacijos procentą prireiksią
didesnio ūkio
naujų 3 mil. bedarbių ir 200 bil.
dabartiniais doleriais siekia
suvalstybinamo
BTP sumažėjimo. Tokio kal
2,567 trilj. metinių dol.
bėjimo
metu turėjome 20 proc.
Liberalų JAV niekad
Amžinai nesubalansuoti biu
infliacijos,
o dabar apie 12
džetai šiuo metu pareikalauja netrūko. Iš tikrųjų jie yra socia
net 55,5 bil. vien tik palū listai, vis dar tikį ir kiek revi proc., vadinasi, nuo balandžio
k a n o m s už
v a l s t y b i n į zuotu Marksu. Jiems kažkodėl bedarbių turėjo padaugėti 24
niežti pakartoti subankruta mil., o iš BTP — tik skudurai
pasiskolinimą apmokėti.
Valstybinė bendrovė, kaip vusį ūkį, visiškai nepavykusį telikti. Nieko panašaus neįvy
visuotinį
su- ko, o tik profesoriai už savo to
teisininkams įprasta, pirmoje A n g l i j o s
nesiekiant kio "žinojimo" straipsnius
eilėje gamina brangų susi socialistinimą,
tūkstantukus susižėrė ir tiek.
rašinėjimo srautą. Va, JAV komunizmo įvedimo.
Kaininiai
potvarkiai
1969 apskundė IBM bendrovę
Pats save pasiskyręs varto
pateisinami
tik
karo
atveju,
kompiuterių pramonės mono tojų gynėju Naderis, raudonų
nes
tuo
metu
žmonių
paklausa
polizavimu. Besiruošiant teis filmų artistų ir kitokio plauko
mui, abi pusės užpylė viena svieto lygintojų padedamas, negali būti patenkinama. Ta
kitą 30 mil. psl. raštų srautu. nuolat knisasi po bendrovių ir čiau ir tuomet ji nėra iki galo
Teismas per 4 metus savo ke iš viso laisvojo ūkio pamatais. teigiamas reiškinys, nes toks
bu prirašė 86,000 psl. popierių Ar šio tipo veikėjai tik socia tvarkymas daug kainuoja, o
infliacinė juodoji rinka vistiek
kalną. Įdomu, kuris teisininkų lizmu pasitenkintų, neaišku.
toje raštų gausoje susigaudo?
Rinkimų proga Kennedžio neišvengiama.
Antrojo pas. karo metu JAV
Valstybės polinkis mėtytis šutvė, padedama nemažos da
pinigais neišsemiamas. Pradė lies žinių tarnybos ir kairiųjų kainų tvarkytoju buvo pats
tas gi 1970 statyti 3 bil. vertės profesorių, pareikalavo dau Galbraithas. Vienu metu jo
kanalas, kuris turi jungti Tom- giau socializmo ūkyje. Pirmoje įstaiga turėjo 68,000 pilnai dir
bigbee upę su Meksikos įlan eilėje priverstinai turėtų būti bančiųjų kainų bei uždarbių
ka. Kanalas kaip kanalas, bet tvarkomos kainos bei uždar tvarkytojų ir dar 40,000 nepil
žmonėms neaišku, kam jis rei biai, suvalstybinamos kai ku nai dirbančiųjų kainų sargų.
kalingas, kai eina lygiagrečiai rios bendrovės ir sudarytas 12 Nežiūrint anuometinio ameri
Mississippi upės?
bil. fondas 800,000 žmonių kiečių patriotiškumo, visgi juo
naujų darbų sukūrimui. Kaip doji rinka buvo. Joje dau
D a u g i a u išlaidingumo
valstybė "kuria" darbus, žino giausia buvo prekiaujama
3,3 bil. kasmet išleidžiami me. Išdavos aiškios — dides padangomis, benzinu, mėsa,
valdiniams blankams spaus nis raštų ir formų maišymas. cukrumi.
dinti ir 2,0 bil., juos užpildžius,
Valstybintojams padeda
saugoti ir neužpildytus sandė vežimų pramonės pabirimas,
liuoti.
kuri pirmąjį 1980 pusmetį turė
ATAKAMĖNŲ
Milijonai išleidžiami studi jo 1.9894 bil. dol. nuostolių.
joms, norint atrasti, ar girtos Chryslerio bendrovė jau būtų
KULTŪRA
žuvys agresyvesnės už blai subankrutavusi, jei valstybė
viąsias.
nebūtų jai garantavusi 1,5 bil.
Santiago mieste, Čilėje, su
Vis daugiau darosi abe paskolų. G a l b r a i t h a s tai laukęs 77 metų amžiaus, nuo
jotina neva draugiškų vals pavadino suvalstybinimu per vėžio ligos mirė jėzuitas Gusta
tybių rėmimas bilijonais dol. užpakalines duris.
ve Le Paige, archeologas ir
kasmet. Štai, Nicaraguai da
Naftos bendrovės, kurioms atakaminų kultūros atradėjas.
bar paskirti 80 mil., o ta nea valstybinimo spaudimas buvo Gustav Le Paige gimė 1903 me
bejotinai raudona. Iš viso pa ir yra dar didesnis, negu veži tais Belgijoje. 1954 m. jis nu
skutinis
toks
užsieninis mų pramonei, vis dar gelbsti vyko į Čilę, kur pradėjo kle
rėmimas siekia apie 5 bil. Iš jų OPECAS nežmonišku kainų bonauti San Pedro parapijoje,
Izraelis gaunąs per 43 proc.
kėlimu, nuo kurio daug ir bend Atakamoje, 1700 km į pietus
Valstybių tariamas drau rovėms nukrinta, nes OPECAS nuo Santiago. Ten jis daugiau
giškumas, kai daug tokių vals neturi nei reikiamos tech kaip 25 metus tyrinėjo savo
tybių
Jungtinėse
Tautose nologijos, nei juo labiau par parapijos dykvietes ir atiden
mėgsta balsuoti prieš JAV, davimo ir paskirstymo organi gė labai senų kultūrų likučius.
p e r k a m a s ir paskolomis. zacijos
Jis surado 51 dingusį kaimą,
Paskolas duoda bankai, bet su
5000 kapų, 150 mumijų ir
Kaip a i š k i n a m a s kainų
valstybinėmis
garantijomis.
tūkstančius daiktų, kurie padė
ir
uždarbių
tvarkymo
Lenkijai, kuri^anot prez. Fordo,
jo išaiškinti Amerikos prieš
reikalingumas
nedominuojama Sov. Sąjun
istorę prieš 25.000 metų.
gos, priskolinta net 15 bil. Iš jų
Aiškintojas Galbraitho ir
Gustave Le Paige įkūrė San
4 bil. atmokėtini šiais metais. Kennedžių bendramintis isto Pedroje, Atakamoje, vieną iš
Lenkija pažado nepildys. Ša rikas A. Schlesingeris (WJ, svarbiausių
archeologinių
lia JAV kreditoriais yra Pran 80.4.9.). Jis, žinoma, girdėjo centrų pasaulyje. Jis buvo Či
cūzija, V. Vokietija ir Anglija. apie nepavykusius
tokius lės ir Lotynų - Amerikos moks
Negi visos tos valstybės nesu Hamurabio ir Diocleciano lų akademijų garbės narys.
pranta, kad remti bet kurią so- labai griežtus potvarkius, kai
A. T.

ANTRAS
PASAULIS
ALOYZAS BARONAS
(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano)
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Ir ką kitą jie galėjo daryti, kaip tik siųsti
žveją pas amerikiečius. Taip ir nugabeno mūsų
Bruno į amerikiečių ambasadą. Visom kalbom visi
kalbėjo, kol pagaliau išaiškino, kad Bruno yra
bėglys. Pagaliau didelių gramatikų nė nereikėjo,
užteko suprasti, kad ruski šit, o Amerika gut. Tie du
žodžiai ir nulėmė, kad Bruno atsirado Italijoj, o po to
per visas įstaigas įsikūrė netoli Tarno įstaigos.
Ir tenka pasakyti, kad jūrininką Bruno tokia
įstaiga nuostabiai žavėjo, juo labiau, kad jų buvo
matęs apsčiai ir patikrinęs jų visų siūlomus gazuotus
ar žibaluotu8 skysčius ir jų reikšmę. Ir taip Bruno
papildė Tarno įstaigą. Bruno čia tiko, kaip kuolas į
pakaušį. Lipte prilipo. Pritiko taip, lyg koks draugi
jos veikėjas į postą, iš kurio tik mirtis tegali išmesti
arba, patriotiškai sakant, išrauti, kaip ąžuolą iš
didžiųjų Tarno laukų.
— Bruno, ką gersi? — paklausdavo jo koks nors
doras tautietis šį jau iš antros rusų okupacijos
ištrūkusį jūrininką, ir šis, žinoma, kukliai, kaip ir
tinka didvyriui, pametusiam geriausią iš geriausių
komunistinį laivą, atsakydavo:
— Viską geriu.

Vakarų Vokietija yra šiuo metu viena turtingiausių pasaulio
valstybių. Čia matome vieną aukso sandėlį. Valstybės aukso fondas
siekia 3700 tonų

ATOMINIO GINKLO GRĖSMĖ
Antrajam pasauliniui karui gos ir jis nebus patekęs ato
sprogimo
vykstant, pasaulis baiminosi minės bombos
cheminio ginklo, bet netikėtai centran — kiekvienu atveju
susilaukė atominės bombos. yra galimybė bandyti iš
Numestoji atominė bomba naudoti per trijų minučių lai
Japonijoje sukrėtė visą pasau ką ir bandyti pabėgti iš su
lį. Ne kas kitas, o tik atominis kelto karščio zonos.
ginklas privertė įsisiūbavusį
Profesorius Bouttler savo
karą baigti. Po karo atominių tyrimo rezultatais įrodinėja,
ginklų gaminimas vykdomas jog baltaodžiai lengviau pa
pilnu tempu. Vieni mokslinin kelia didelį karštį, negu tam
kai gamindami atominius siaodžiai. Jis savo bandymus
ginklus stengiasi juos tobu atliko su baltomis ur juo
linti, o kiti dažnai kelia klausi domis kiaulytėmis. Jis įsiti
mą ir ieško piremonių kaip kino, kad baltos kiaulytės žy
žmogų
apsaugoti
n u o miai lengviau perneša 200 C
atominių ginklų sprogimo laipsnių išorinį karštį, negu
padarinių. Vadinasi, visa eilė juodos. Atrodytų, kad paslap
mokslininkų ieško būdų, ku tis gludi baltos spalvos savy
riomis įgalintų žmones ap bėje. Vadinas, balta spalva
saugoti savo gyvybę įvy kaip tik turi savybę savy su
kus a t o m i n ė s
b o m b o s gerti išorinį karštį. Iš to gali
sprogimui. Pirmiausia moksli ma daryti išvadą, kad dėl
ninkų buvo ištirtas atominis minimų priežasčių balta oda
karštis, kuris — pavojingas savo baltumu nuo savęs sklai
gyvybei.
do karštį, gi tamsi oda (juoda)
Mokslininkas prof. K. Boutt- karštį savin traukia. J o ban
ner nustatė, kad žmogus iki dymai juodosiomis ir baltosio
200 Celcijaus laipsnių išorinį mis kiaulytėmis pasirodė, kad
karštį gali pakelti, bet labai 40% baltųjų kiaulyčių atominį
trumpai. Jo manymu, tokį karštį apie 200 C laipsnių
karštį žmogus gali išgyventi 2- trumpam laikui, pakelia, gi
3 minutes ir jo organizmui ne juodųjų — tik 10% tą patį karš
bus padaryta žalos. Pasak tį atlaikė.
K.B.
mokslininko, atominio
Be to, prof. K.B. pažymi, kad
puolimo atveju, nemaža žmo atominės bombos sprogimas
nių patekę karščio bangon, patekusiam žmogui į spro
dar turėtų iki trijų minučių lai gimo zoną, sukelia karščio ir
ko bandyti iš to krarščio pa radijo aktyvų spindulių lau
sprukti ir jo organizmas nuo ką, mažai bepalieka vilčių išsi
karščio per tokį trumpą laiką gelbėti. Tačiau turint galvoje
nenukentėtų. Be to jis tvir tai, kad radijo aktyvieji spin
tina, kad atominės bombos duliai neapima tokio ploto,
sprogimo sukeltas karštis esąs kaip karštis, ir ne taip greit iš
beveik dvidešimt kartų stip plinta, todėl galima prieiti
resnis, kokį žmogaus organiz išvados, jog atominio spro
mas gali be žalos pakelti tris gimo nemaža žmonių galėtų
minutes, nes pirmoji po ato išsaugoti savo gyvybę, jei jie,
minės bomvos sprogimo karš pasinaudodami tų trumpų tri
čio banga siekianti, iki 4000 C jų minučių laiku, spruktų slėp
laipsnių. Tačiau ji trunka tik tis nuo karščio.
dalį sekundės. Prie tokio karš
Mokslininkas prof. K. Bout
čio nebūtų ir laiko žmogui tler mano, kad balta paklodė
pagalvoti apie ieškojimą gali kiek prisidėti prie apsau
apsaugos priemonių. Bet gos. O aliumininis drabužis
mokslininko tvirtinimu, jei beveik kiekvieną
įgalintų
žmogus bus apsaugotas nuo pabėgti iš gyvybei pavojingo
pirmosios didžiojo karščio aki atominio lauko.
mirka trunkančio karščio ban
J. Miškinis

Ir kas gali nepirkti žmogui, kuris kukliai
prisipažįsta viską geriąs, ką tik jam suteikia
patriotiškai nusiteikę tėvynainiai. Antra, kaip
svečiui ir dolerį kokį dar įsprausdavo, juk ne kasdien
lietuvis pro Indiją ir Italiją atvyksta į Ameriką,
nekalbant jau apie Tarną. Cia taip atvykti tai ne pro
kokiuos Kybartus ar Slavikus išdumti, anot poeto
ištrūkti iš tėvynės krintant bomboms a n t galvos. Jei
jau kam ant galvos nenukrito, tai jos vis tiek
paskubino bėgimą. O Bruno atvyko į čia be jokių
bombų paskubinimo ir nusėdo tiesiai šiame Tarno
bunkery.
— Bruno, ar Biržai dar stovi? — paklausdavo
koks šiaurės aukštaitis, susirūpinęs savo krašto
Ūkimu.
— Sugriauti, bet stovi, — atsakydavo Bruno.
— Nu, kaip 6 a išeina, ne visai logiška, nėra ar
yra, — suabejodavo gudresnis už visus pas Tamą
besėdįs suvalkietis.
— O taip, kaip pasigėręs, nugriuvęs, bet dar
gyvas, — patenkintas Bruno atsakymu, atkirsdavo
aukštaitis ir pridėdavo, — Tamošiau, įpilk jam
dvigubą, Šatą ir alaus, o pats patyliukais dar į
Bruno kišenę įspausdavo kokį žalią dolerėlį už
Biržų pilies pastovumą.
Ak, nebuvo Broniui bloga Amerika ir Tamošiaus
užeiga buvo tikras lietuviškas kaimas, kur širdį
išlieti, o taip pat ir ant jos užlieti gali lietuviškai.
Taip sakant, palikus jam žvejybą žvejui Amerika
buvo prie širdies. Apie jį ne tik rašė laikraščiai, bet
kai kas net pakvietė kalbėti, vos ne kaip kokį
diplomatą. Galiausiai ir į žvejų klubą įrašė ir, reikia
manyti, tai buvo rimčiausis naujam ateiviui
pasiūlymas ir jo tikrasis pagerbimas.
Bet šiaip ar taip, tai buvo nesusipratimas, nes
buvo lyg užmiršta, kad Bruno, nejausdamas

pašaukimo, paliko ne kokią ten meškerę, bet
milžiniško didumo laivą su visom pagautom ir
nepagautom žuvim. Bet iš tikrųjų bloga bebuvo, net
ir patekus į žvejų klubą. Žvejoti Čia nereikėjo. Teko
tik tuos sunkius žvejybos darbus aplaistyti. O šiam
darbui Bruno turėjo tiesiog įgimtą talentą.
Blogiausias šiame krašte buvo piniginis
reikalas. Jei pradžioje dar kiek ir augo doleriai ant
medžių, tai vėliau pasirodė, kad neauga. Tai
Amerikos silpnoji pusė, ir Bruno privalėjo kur nors
pradėti dirbti. Bruno nebuvo iŠ tų, kuris tos labai
nepatrauklios Amerikos pusės nesuprastų. Bruno
nesiveržė net į patriotizmo viršūnę, nenorėjo tapti
jokiu veiksniu, nenorėjo tapti netgi kokiuo
dženitorium, pagarbiai inžinierium vadinamu. Ne,
Bruno, nedidelio ūgio vyrukas, neturėjo jokių pavydą
keliančių užsimojimų. Jis kartą tapo garsenybe,
viskas nuskambėjo, o paskui ramiai nuėjo dirbti į
politūros gaminimo įmonę.
Varnišinė, tenka tai pažymėti jos nepagarbai,
nepasižymėjo kilniais kvapais. Spiritas, dažai,
asfalto ir kitokio velnio mišiniai mušdavo į nosį.
Viso kvartalo gyventojai prie visų rytmetinių maldų
pridėdavo dar ir kreipimąsi į dievus, kad vėjas pustų
į kitą pusę ir vamišinės kvapą neštų ne tavo. bet
tavo gero kaimyno link. Tačiau tie kvapai nepakirto
Broniaus. Svarbiausia, kad jame niekas galvos
nesuko, tikriau, niekas nestovėjo ant sprando. Bruno
sau kilnojo statines, stumdė dėžes, paspirdavo
tuščias skardines, pakavo pilnas, o po pietų jau
galėjo vykti pas Tamą, o savaitgaliais ir kiek
pastoviau ten įsikurti. Jei kartais kokį pirmadienį ir
nepavykdavo nusigauti ligi vamišinės, bosai per
daug nesibarė. Jie puikiai žinojo, kad čia ne
saldainių fabrikas, o saldus kvapas ir tai ne per
didžiai maloniai nosis glostė.
_
_(Bus daugiau)
.

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. rugpjūčio mėn. 2 0 d

C L A S S I Fl ED GU IDE

BOSTONO 23NIOS

R E A L
LABAI GRA2I R E P R E Z E N T A  mūsuose pasižymėjusi solistė Ma
rytė Bizinkauskaitė gražiai, tie
CIJA
siog lakštingalos balsu, padaina
Šiais metais Bostono miestas
vo: Plaukia sau laivelis, Miela
švenčia savo įsikūrimo 3 5 0 me
širdžiai, Kur bakūžė samanota ir
tų sukaktį. Ta sukaktis pradėta bu
Pamylėjau vakar. Prieš kiekvie
riniu laivu (tall ships) atvykimu
ną dainą ji angliškai supažindi
į Bostoną. Dabar vyksta koncer
n o su jos turiniu ir reikšme. Po
tai, vaidinimai, parodos ir kito
dainos Gitą Kupčinskienė išrikia
kie pasirodymai kas savaitę.
vo keliolika lietuvaičių tautiniais
Įtrauktos ir etninės grupės į rūbais ir aiškino, kokiai Lietu
sukakties minėjimą. Joms yra pa vos daliai tie rūbai atstovauja.
skirtas rugpjūčio mėnuo. Lietu Po to ansamblis dar padainavo:
viams buvo rugp. 6 diena. Šiai Vai Juzė, Juzelį, O i eisiu, eisiu ir
lietuvių reprezentacijai buvo su Nėr gražesnės už mane. Prieš
darytas specialus komitetas, ku kiekvieną
dainą
Kupčinskienė
riam vadovavo Mykolas Drunga. aiškino dainos žodžius ir prasmę.
Pasiruošimas buvo gana inten Tada ir vėl šokėjai pašoko dar
syvus.
tris šokius. Ypatingai labai šiltai
Rugpjūčio 6 dieną jau n u o pat publikos buvo sutikti du mažieji
ryto lietuviai triūsė Bostono mies šokėjai, kurie Šoko solo.
to rotušėje (City H a l i ) . Antra
Šios programos klausėsi ir žiū
m e aukšte buvo paroda. Aukštai
rėjo
gal virš tūkstančio bostonišvirš laiptų kabojo Lietuvos vėlia
va ir Vytis. Užlipus laiptais kai kių. Taip pat ir parodą lankė la
rėje pusėje didelis Lietuvos žemė bai daug. Šią dieną turbūt visiems
lapis. Salia jo palyginimu lente lietuviams buvo miela ir išdidų
lė: Amerikos
nepriklausomybė būti lietuviu. Kaip paroda, taip
1776, Lietuvos — 1236, žemės ir visa programa buvo gerai pa
plotai abiejų valstybių, gyven ruošta ir suorganizuota. T a i gra
tojų skaičiai — Amerikos 220, žus pavyzdys, kaip galima gerai
000,000, Lietuvos — 3,400,000, reprezentuotis. Tą dieną prasidė
sostinės Amerikos VVashington, jo ir Lietuvos Vyčių suvažiavimas
Lietuvos Vilnius, kalba — Ameri — seimas Bostone. Labai daug jų
kos anglų, o Lietuvos — lietuvių, dalyvavo ir šioje šventėja Mes
nelaimingiausias laikas: Ameri visi lietuviai turime būti dėkingi
organizato
kos - civilinis karas, o Lietuvos - šios reprezentacijos
riams,
programos
dalyviams
ir
Sovietų Rusijos okupacija. Ame
vadovui
Mykolui
Drungai,
kad
rika per aną nelaimingą karą ne
teko L 6 procento savo gyvento taip gražiai viskas buvo paruoš
jų, o Lietuva — 30 procentų, ši ta ir atlikta.

E S T A T E

Ant Sheridan Road

Vaizdelis iš Žolinių procesijos moksleivių ateitininkų stovykloje, Dainavo
je Priešaky eina Lina Ziedonytė, Edas Čepulis, Juozas Kižys,
Nuotr. Rūtos Musooytės
Rugpjūčio 13 d. S. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos patalpose bu
vo susirinkę keli iniciatoriai, ku
rie nori, kad Laisvės varpas ne
sustotų skambėjęs lietuviškais žo
džiais. 2ada imtis iniciatyvos su
rasti kelias dešimtis mecenatų,
kurie įgalintų Laisvės varpui
skambėti' ir toliau. Vedėjas Pet
ras Viščinis jau yra kontaktavęs
kelias radijo stotis ir, atrodo, ga
vęs jų pažadus duoti naudotis jų
stotimis. P. Viščinis turi pasira
šyti metams sutartį su viena iš
jų. Tai sutarčiai reikalingi keli
tūkstančiai dolerių. Reikia tik me
cenatų.
B M I N K U RADIJO
GEGUŽINES

CONDO — NO MONEY DOWN
2 miegami, vonia. Visi dideli lounb
12-me aukite. Prie ežero — pui
kus vaizdas. Gera proga jaunai
poni.
— o —
Taip pat parduodama* "Stndio
aparfanent". Visi dideli kambariai.
Savininkas Vacys
Skambint 768-6258 arba 436-8667

B E A L

VYRAI B

E S T A T E

C O O K

Lietuviškas restoranas su namu ir
įrengimais Marąuette Parko rajone.
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
sąlygos.
2 butai — numinto. 68 ir Maplewood. Labai tinka giminingoms šei
moms.
Mariniu bungakm Brighton Parke.
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai pariuoti. Geras pirkinys.

Marpoette Parke — 2638 W. Lithuani&n Plaza Court parduodamas
namas s u taverna. 5 kamb. butaa
Įrengtas beismentas. Apsauga nuo
potvynio. 2 maš. garažas. Daug ki
tų patogumų. Nenorint tavernos
biznio, tinka kitam bizniui.
Skambint — 776-4956

Part ome cook needed.
3 Days a Week. Rotating Scfaedule
Hours 1:30 to 8:30 PM.
Lake Forest locauon.
TEL. - 234-&3M

HELP WANTEP — VYRAI

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Taa
Notary Public

2951 W. 63rd Street
Tel. 436-7878 ar 839-5568

SALESMEN
TO SEIX NEW A TJSED CAKS
Hl«h paying- job. Salary and commission. Mušt speak Bngiiah. No «zperience necessary. Seilins* eiperlence
helpful. V7U1 tralu right appllcant.

Dzierzinski,
tango —
Janina
Kouropuolis ir Stasys Urbonas,
twistą — Sheron Gailius ir Stan
ley Dzierzinski. Buvo kiti laimė
jimai ir įvairios dovanos. Grojo
Mickey Heberek orkestras.
Marąuette Parke — Mūrinis. 3 bu
Minkų radijo valandėlė girdi tai ir bizniui ar ofisui patalpa Tik
ma sekmadieniais nuo 1 iki 1:30 $53,500.
We'll help you make the right movė
vai. iš VVLYN stoties, banga
Marinis. — VA aukšto. 6 ir 4 kamb.
$45,000.
1360.
JEI GALVOJATE
Marinis — 6 butų. Labai geras in
PARENGIMAI
PIRKTI A R PARDUOTI
vestavimui. $69,000.
Kreipkitės i
Tautos šventės minėjimas rug
Medinis — V/i aukšto. 5 ir 3V2
sėjo 7 d. S. Bostono Lietuvių Pi kamb. 2 auto garažas. Tik $29,000.
BUDRAITIS REALTY C0.
liečių d-jos salėj.
VAINA
REALTY-925-65651
Brocktono LB apylinkės
ruo
6600 S. Putoki Road
šiama
Zitos Sodeikienės dailės
Tel. — 767-0600
paroda, Brocktone, spalio 4-5 die
PROGOS
—
O
P
P
O
R
T
U
N
m
E
S
Incependently
owned and operated
nomis, tą pačią spalio 5 d. kul
tūrinė popietė su rašytoju Jurgiu
Jankum.
llillllilllillllllllliuilllllllllllllillllllllllllt
Laisvės varpo rudens koncer Small wire fabricating & sheetmetal
tas spalio 12 d. S. Bostono Lietu
company.
BUTŲ NUOMAVIMAS
vių Piliečių d-jos salėje.
Opportunity to purchase business with N a m ų p i r k i m a s — Pardavimas
Vaidinimas
"Antras
kaimas" nominal down payment.
Draudimai — Valdymas
spalio 18 d. S. Bostono Lietuvių
CALL
MR.
SUSSMAN
—
Piliečių d-jos salėje.
Lietuvių diena spalio 2 6 d. Bus
276-0560
suvaidintas
Antano
Gustaičio
N o t a r i a t a s — Vertimai
"Sekminių vainikas" S. Bostono
M I S C E L L A N G O I I S
Lietuvių Piliečių d-jos salėje.
Kariuomenės
šventės
minė
J.
B A C E V I Č I U S
jimas lapkričio 23 d. S. Bostono tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiniii
i; J vairią prekių pasirinkimas ne 6529 S. Kedzie A v
778-2233
Lietuvių Piliečių d-jos salėje.
brangiai 13 mūsų sandelio,

Seniausios lietuvių radijo va
landėlės Naujojoj Anglijoj, ku
rią veda Steponas ir Valentina
Minkai, 46 metų sukakties proga
jie surengė, kaip ir kasmet,
lentelė patraukė daugelio lanky
Romuvos
parke
tojų akį. Čia pat toje pačioje salė MADRIDO KONFERENCIJOS Brocktone,
REIKALU
rugpjūčio
10
d.
gegužinę.
Žmo
je automatiškai sukosi skaidrės ir
nių
prisirinko
gana
nemažai.
ekrane rodė Lietuvos vaizdus. Sa
Užsidarius "Keleivio" savait
lės pasieniais ant stalų, apdeng raščiui, Bostono ir apylinkių lie
Diena pasitaikė graži. Progra
tų stiklais, lietuviški drožiniai, tuviai liko be vietinio laikraščio, moj magikas Donohue parodė
gintaras ir kita. Ant vieno staliu o kitur leidžiami lietuvių laikraš savo magijos meną gana įdomiai.
ko įvairios brošiūros apie Lietu čiai dėl pašto kaltės dažnai atei Tada vyko iškiliosios lietuvaitės
vą ir jos okupaciją. Kitoje salėje na labai pavėluotai. Tad vienin (Miss Lithuania) rinkimai. Iš
lietuvių tautodailės audiniai, lė telė greito viešo susižinojimo septynių kandidačių buvo išrinklės ir kita. Parodą paruošė Lietu priemonė yra lietuvių radijo va ,ta Sandy Gailius iš Waltham.
viu tautodailės instituto Bostono landėlės. Jų tarpe išsiskiria Lais Praeitų metų gražuolė Nijolė ICROSBY'S BLUEBERRY ACRES
skyrius, Jono Vanagaičio šaulių vės varpo programos, kurios pa vanauskaitė įteikė Sandy Gailiū
MĖLYNĖS—
kuopos narės ir pavieniai asme teikia aktualias paskutines žinias tei gražuolės kaspiną, preziden
PATIEMS PASIRINKTI!
nys. Čia pat lankytojai galėjo n u  iš lietuviškojo gyvenimo ar įvy tinio kandidato Ronald Reagan Atd. kasdien nuo 8 v. r. iki 6 v. v.
sipirkti pyragaičių ir lietuviškos kių. Svarbu, kad tos žinios per padovanotą gražią statulą, Bal- Važiuot keliu 1-94 iki pirmo "exit"
giros. Prie parodos ir reprezenta duodamos skubiai ir S pirmų šal tic Florist gėlių ir dovanų krau Michigane. Važiuot V/2 myl. j pietus
cijos prisidėjo ir Lietuvos vyčių tinių. Pvz. liepos 29 Baltuosiuose | tuvės rožių puokštę ir Ketvirčio ant 239 ir 1 mylią j vakarus ant
1000 North.
organizacija, ypač Joseph White. rūmuose ir valstybės departa brangenybių krautuvės paauksuo
TEL. — (219) 326-8712
12:30 vai., pietų laiku, prie ro mente buvo sušauktas pasitari tą apyrankę
tušės specialiai įruoštoje 350 me mas su etninių grupių atstovais
Rankdarbių parodėlėj pirmą
tų sukakties minėjimui progra Madrido konferencijos reikalu. premiją, padovanotą S. Bostono miHHUHmrtU!!!inu!inimnu!ii!MMtnii'
moms estradoje prasidėjo lietu Pasitarime dalyvavo ir LB tary Lietuvių Piliečių d-jos, 50 dol. lai
S 0 P H I E BARČUS
vių tautinių šokių, dainos ir tau bos pirm. inž. Vytautas Izbickas mėjo Birutė Šakenienė, 2-rą —
RADIO iETJfOS VALANDOS
tinių rūbu demonstravimas. Pra iš Bostono. Rugpjūčio 3 d. Lais 25 dol. — A n n Kwessell ir 3-čią Lietuvių kaiua: nuo pirmaaienio iki
nešėja Jūratė Aukštikalnienė la vės varpas perdavė jo platų pra 10 dol. Barbora Gailiūnas. Šias penktadienio perduodama nuo 4:00
bai tiksliai ir puikiai supažindi nešimą iš to pasitarimo. Pasitari dvi dovanas paaukojo patys Min vai. p.p. iki 5:30 vai. p.p. per tą pa
no su lietuviais Amerikoje. Ji me prezidentas Carter sakes, kad kai.
čią stotj. šeštadieniais ir sekma
pradėjo, kad ir lietuviai kartu su Sovietų Rusija sulaužė pagrindi
Šokiuose "Mames ir Papės" dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
TatoL 4M-2413
Bostonu švenčia ne tik Bostono nius Helsinkio susitarimus, o et polką laimėjo Edmund ir Fran
1490 AM.
miesto, bet ir lietuvių imigraci ninių grupių atstovai kėlė reika- cis Gailius, Jaunimo polką — Al
7156
S.
MAPLEWQOD
AYK.
jos pradžios sukaktį. Prieš 350 lą, kad konferencijoje JAV atsto dona Grudinskas ir Juozas D a b J
i
,
CHICAGO,
H
X
.
•062»
n
c
metų lietuvis mokytojas atvykęs į vai nurodytų n e tik religijos ir šys. Valso
—•
- Mamey .Huimuimiminimimiiiuiiiiiiimuimi!
Ameriką ir N e w Yorke pradėjęs žmogaus teisių persekiojimo pa
organizuoti mokyklas. Gedimino vyzdžius Sovietų Sąjungoje, bet
Ivaškos vadovaujamas tautinių taip pat atkreiptų dėmesį į tautų
šokių sambūris pašoko tris tauti išsilaisvinimo pastangas, Sovietų
nius šokius. P o jų N . Anglijos Sąjungos įstatymus religijos ir pi
2759 W. 71st St., Chicago, DL 60629
konservatorijos studentė ir jau lietybės reikalais, kurie yra prie
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
šingi Helsinkio susitarimo rai
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
dei ir dvasiai. Lietuviams ypač
Atdara šiokiadieniais nuo S "tl. ryto fld 19 vai. vakaro.
malonus faktas, kad LB Krašto
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
valdybos narys inž. Rimas CesoD. KUHLMAN, B S . Registruotas vaistininkas
(Atkelta i i 2 peL)
nis paskirtas JAV delegacijos pil
nateisiu nariu konferencijai. Tai
A T L A N T O RAJONO
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
gražus lietuvių laimėjimas. Viso
STOVYKLA
toje delegacijoje bus šeši etninių
JAV Atlanto rajono skautų- grupių atstovai. Rimas Cesonis yčių stovykla šiuo metu vyksta Re- ra vienintelis n e tik lietuvių, bet
solute Scout
Reservation, Bol- ir iš Pabaltijo.
ton Mass. Stovykla
pavadin
ta „Suktinio" vardu.
Stovykla
LAISVĖS VARPAS
PAVOJUJE
vimo laikas — rugpiūČio 1 6 - 2 4
Laisvės varpas perduoda dvi
dienomis.
»
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
skirtingas
programas iš dviejų
Pagrindinį stovyklos štabą su
m a s u balansavimas. Stabdžiai. Dus
daro sekantys vadovąi-^vės: sto radijo stočių, kurių viena yra
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
vyklos viršininkas — ps. Steponas Medforde, o kita — Brocktone.
ti pataisymai. F I R E S T O N E TTRES.
Zabulis, Seserijos pastovyklės vir N u o rugpjūčio 17 d. radijo stotis
VVheel alignment and balancing.
šininkė — s. Meilė Mickienė, iŠ Medfordo atsakė Laisvės var
Brakes.
Shock absorbers. Mufflera
Brolijos pastovyklės viršininkas pui skirtą laiką, nes nuo tos die
and pipea. Tune-ups. Luhrication.
s. Romas Jakubauskas, kapelio nos stotis neperduos progra
Change of oil and filters.
nas — ps. k u n . Paulius Baltakis, mų svetimomis kalbomis. Laikas
Komendantas — ps. Vytenis N e  atsakytas visoms svetimomis kal
nortas, dainų - laiužų vadovas — bomis programoms. Naują radi
ps. Eduardas Merks, jr. ir eilė jo stoties politiką nustatė nauji
patyrusių vadovių-vų kitose pa jos šeimininkai, kurie neseniai ją
2423 Wtsf 591h Strtet - Tai. GA 6-7777
reigose. Taip pat Seserijos ir Bro nupirko. Laisvės varpas dabar
lijos pastovyklės turi savo atskirus ieško kitos radijo stoties. Reikia
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
tikėtis, kad Laisvės varpui pa
vadoviu-vų štabus.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Atlanto rajono
stovyklauto- vyks sėkmingai nugalėti ir šią
šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
jams-įoms linkime sėkmingos ir krizę, kaip jis daugelį jų yra ir
praeityje nugalėjęs.
da rbingos stovyklos.

JAY DRUGS V A I S T I N E

SKAUTAI

AUTOMOBILIU TAISYMAS

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

FOR

SALE

INCOME TAX

BELL REALTORS

COSMOS PARCELS EXPRESS

HiimmmminmiiiMnimunuiiMtiiHUH

Telef. — 925-2737
Vytautas Valantinaa
uiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiuiiniiuiiui

HELP WANTED — MOTERYS
FULL T D I E — A M / P M
WAHRESSES
LUM RESTAURANT
fili W. Touhy, Niles, LUinots
TEL. - «47-t»l
An BX)ual Oportunity Esaplover M/T
Full and Part Time Openings at
CINDY'S RESTAURANT
No ezperience necessary. Apply In
Persai at
C I N D Y ' S
801 N. Route 83, BensenvUle, 111.

IŠNUOMOJAMA — POB BENT
ISNUOM. apšild. 4 kamb. (1 mie
gamas) suaugusiems. 66-os ir
Campbell apylinkėj. 220 dol. men.
Skamb. 284-2917 arba 247-2437
t

Į 8IO Y K I T E

D A B A B

siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiminiiiiiitiiii

Liaudies menas ir kitkas
n

uraiKie n "•

•---'-

D £ M ES I O

imiiiiiiiiiiiifuiiiiiiuimiiiuiiimiiiiiiiiii

A. V I L I M A S
M O V I NG

nmiiimiiiiiiiiiiirnfiiiiiiiiiiiiiniiniiiiitii

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

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

TeL 376-1882 arba 376-5896
2346 W. 69 SL, teL 776-1486 iHiiimiimimmiiHiiimiiiitiiiiiiiiiiiiiiii.

MIGLINAS

JOE PERILLO PONTIAC
1111 W. Diversey
Tel. 528-1HI

it

2501 W. 69 S t , Chicago, DL 60629

SIUNTINIAI i LIETUVA

MOTEBYS

TV

Dienraščio "Draugo" admi
8
nistracijoje g a l i m a pasirinkti įvairių liaudies m e n o darbų: me- *
džio, k e r a m i k o s , drobės, taip
pat gražiai papuoštų lėlių.
Apsilankykite \ "Draugo" administradją i 8 pasižiūrėkite. Gal
rasite kai ką padovanoti savo
giminėms ar draugama-
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"Draogo" a d r e s a s : 4545 West

MOVI NG
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SSrd S t , Ghieaco, DL 60629.
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir IIIIItlUMnilIlIlIlIlIIIIIIlIlllllllIlllIIUIlItlH
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
iiiimiiiiiiiiimmiiiiimiimimiimimiiiii
VizHinių kortelių naudojimas yra
TeL — W A 5-8063
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
( N r . 11) 5 1 - 1 5 / 5 5 /
mą atstovams turėti graliai visi
įneš korteles.

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU

A U Š R A
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Kreipkitės i
traciją visais

V ALO M E

"Draugo" adminispanašiais reikalais.

Plauname ir vaškuojame
visu rušlu grindis.
B U B N Y S — TeL B E 7-5168

DRAUGAS,
4545 W. SSrd Str.,
DL 80829

KILIMUS
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BALDUS
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M. A.

ŠIMKUS

r.VOOMF. TAX SERVICE
NOTARV PrBLJO

MUZIKA ĮŽENGIANTI 1

4259 So. Mapkmruod, teL 254-7 tSO

NEREGĖTUS MIESTUS

Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ l&kvietimai. pildomi
PILIETTBfiS PRASTMAI tr
kitokie blankai.

SERAPINAS —

Užsakymus
adresu.

siųsti

DRAUGO
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Užsakymus siusti:
DRAUGAS, 4545 W. 88rd St.,
Chkmgo, EL 80829
niinois gyventojai dar prideda
36 et, valstijos mokes&o.
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Redagavo ir v a r d ų rodyklę su
darė J o n a s Damauskas. Išleido
Akademinė Skautijos Leidykla
Chicagoje 1980 m. 260 pusi. Kai
na su persiuntimu $5.85.

•

Kaina su persiuntimu $6.85

636-2960

1979 m . vasario

minois gyventojai dar prideda 30
et valstijos mokesčio.

Noveles. 124 pusi. Išleido ATEITIS
1979 m. Spaudė LE spaustuvė.

Iicensed, Bonded, Iasored
Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plyteles. Glass blocks.
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra.
Į automatą galit kalbėt lietuviškai
palikit pavarde ir telefoną.

1 9 7 8 m. gegužės ir

A l g i r d a s Landsbergis
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P LU M B I N G

LIETUVA

miiininiiiiiniiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
JONAS PŪZINAS

PETRAS AVIŽONIS
Profesorius medicinos daktaras
(1875-1939)
Jo visuomeninė, kultūrinė
mokslinė veikla

ir

Bleido Amerikos Lietuviu Bibliotekos
leidykla 1979. Spaudė M. Morkūno
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
spaustuvė. Didelio formato, 220 pusi.,
kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu
ir kitus krabus
Apsimoka akelMk dian. DRAUG& S12JĮ5. Illinois gyventojai dar prideda
NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave.
u s Jb plačiausiai skaitomas lav 72 et. valstijos mokesčio.
Chicago, DL 60832, teL 927-598*
U ž s a k y m u s siųsti:
tuvių dienraštis gi skelbtam kai

Perskaitė

tos jrra

"Draugą' duokite

% kitiems psuiakaityti.

l

D R A U G A S , 4 5 4 5 W. 6Srd S t .
Chicago, IL, 60629

A a. velionis Ignas buvo la povandeninių uolų. Be to, šioje Į to vampyras" nuskandino 500 DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 20 d.
bai darbštus, rūpestingas savo šei vietoje dažnai siaučia audros ir laivų ir pražudė 10 tūkstančių
mai, rūpinosi jos
išauklėjimu, būna tiršti rūkai. "Pietų Atlan- jūrininkų.
norėjo, kad lietuviai savarankiški
Pranešame draugams ir pažjatamiemg, kad staiga
būtu, medžiaginiai nuo kitų ne
mirė
priklausomi, bet ir nebūtų turto
1978 m. rugp. 18 d. amžinon ramyben iške
vergais: atjaustų šeimos, tautos,
liavo mūsų miela motinėle, senele ir prosenele
visuomenės bei savo artimo rei
kalus.
Esu tikras, kad a.a. velionis, iš
savo naujo pasaulio aukštybių,
džiaugsmingai žvelgia į mus vi
Tomas Saulius Vytautas Zaunius
sus. Mes prašome Viešpatį, būti
jam gailestingu ir maloningu.
Gyveno Santa Barbara, California
Te Kristaus ramybė ir amžinoji
\-\.&i*&iM
«•!*
Po gedulingų pamaldų Our Lady of Sorrows bažny
C5
šviesa šviečia jam per amžius! O
čioj buvo palaidotas rugpiūčio 19 dieną Caivary kapinėse.
mums šioje žemėje tenka ramin
tis: mirtis yra nugalėta. Kristus
Dideliame nuliūdime lieka sūnus Dovas Zaunius, mo
Sendraugių ateitininkų stovyklos vaikų darželio vadovai ; š k.: Rasa šo- pasakė ir pažadėjo: Tie, kurie ti
tina
operos sol. Vincė Jonuskaitė-Zaunienė-Leskaitienė, 3
liūnaitė, Darius Polikaitis, Rima Polikaitytč žemai , Kristina Veselkaitč, Ele
ki
į
mane
nors
ir
mirtų,
gyvens
seserys Giedrė Zauniūtė New Jersey, dr. Augusta Šau
na Žukauskaitė.
Nuotr. V. Rimšelio
per amžius.
lienė Chicagoje ir Danutė Alleman Oregone su šeimomis,
Baigdamas pacitavo ištrauka iš
teta Kazimiera Petrulienė su šeima Chicagoje ir pusse
flamų rašytojo Felix Timmerserės bei kiti giminės Lietuvoje.
mans „Adagio", neseniai pasi
rodžiusioje Zentos Tenisonartės
verstoje knygoje „De profundis":

SU SAVANORIU KCREJU A. A. IGNU
UŽGIRIU ATSISVEIKINANT

Šaukiuos Tavęs, o Viešpatie!
Miškininkas, savanoris kūrėjas j Spaingfield, 111, o paskutinius
Tavęs ieškojau tarp dangaus
Užkris mirė rugpjūčio 8 keletą metu praleido Brookfield,
skliautų,
dieną, o atsisveikinimas Petkaus 111
žvaigždžių harmonijoje, prana
koplyčioje , Chicagoje, buvo rugp.
Mes, būrelis Chicagoje gyve
šuose,
11. Atsisveikinimo kalboje mišk. nančių lietuvių amškminkų, at
inž. V. Žemaitis tarp kitko pa ėjome pasakyti paskutinį sudiev kad išarčiau ir atrasčiau, ką tos
knygos ir tie išminčiai mums skei
minėjo:
savo mielam šeimos nariui iki vėl
Mes čia susirinkome tarti jam susitiksime kitam pasauly. Kartu bia.
Tavęs ieškojau vis kitur, tol
paskutinį atsisveikinimo žodį, o norime pareikšti jam pagarbą ir
kdl
gyvenimas mane sužeidė, ir
rytoj palydėti į žemės prieglobstį, padėką už atliktus lietuviško pat
pagal Biblijos ištarmę: žemė esi riotizmo darbus Nepriklausomai Tave, o palaiminta valanda, at
h- žemėn turi grįžti, kad ir vė5 Lietuvai, jos miškams, už išauk radau aš savyje.
medžiaginiai dalyvautum ir pil lėjimą šeimos tikrai pavyzdingai
— Už 200 kilometrų nuo Nau
dytum amžinąjį gamtos dėsnį — lietuviškdije dvasioje. Jo su žmo
judėjimo, kaitos, perėjimo iš vie na Morta išaugintos dvi dukros ir josios Škotijos pakrantės yra
nedidelė Seiblo sala, kurią jū
nos gyvatos formos į kitas.
trys sūnūs sukūrė grynai lietuviš
1899 metu lapkr. 24 d. šiaurės kas šeimas. Dauguma ju išėjo rininkai praminė "pietų Atlan
Lietuvoje — Linkuvoje, Zaleskių aukštuosius mokslus su daktarų to vampyru". Sala visą laiką
šeimoje išvydo pasaulį kūdikis, laipsniais. Jo 12 anūkų su gražiais juda (per 200 metų nukeliavo
kuriam buvo duotas krikšto var lietuviškais vardais: Jūratė, Algir 23 mylias), aplink ją gausybė
das: Ignas, Ignotas, lot. Ignatius, das, Aušra, Arėjas, Vaidas, Ai
turįs bendro su lietuvišku ugnies de, Rimas, Paulius, Ramunė, Kęs 10% — SO% — S0% pigten mokėsit
vardu — ugningas, ugnimi atžy tutis, Rima ir Darius sudaro lie a i apdraad* uao iicntf tr automo
mėtas. E tiesu, tas vardas vėliau tuviško vardyno rapsodiją. Džiu bilio p u mus.
apibūdino jo gyvenimo iporeiš- gu ir malonu tai minėti Užgirių,
FRA1K ZAP0LIS
kius jo veržlu, darbštų, Tčovingą Jasaičių, Barkauskų patriotiškoms
Telef. — G A 4-8654
nenuoramos būdą. Beaugdamas šeimoms.
S208Vi West 954h Street
jaunas Ignas suprato savo gyve
nimo tikslą: nuoširdžiai pamilti
gamtą ir būti mišku — Dievo so- j
dų žemėje prižiūrėtoju, jų auklėto-!
ju bei puoselėtoju. Baigdamas!
Linkuvos gimnaziją, pajuto pa-;
reigą ir reikalą išeiti savanoriu į
Po ilgos ir sunkios ligos, liepos 17 dieną mirė mūsų brangi
ginti nuo maskviniu kornunistŲĮ
žmona, motina ir močiute
savo brangiąją, vos beprisflceiianfią Lietuvą.
Kaip giliai ištikimas Lietuvai
sūnus, jis savanoriškai atlikęs -jai
karo prievolę, griebėsi gilinti
Jos netekę, reiškiame gilią padėką visiems mus taip širdingai
mokslo žinių. Apie 1928 metus
užjautusiems: asmeniškai žodžiu, per laiškus bei spaudoje išreikš

P A D
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A. f A.
STEFANIJA PEŠKATTIENE

A. A.

TERESE PAULIONIENĖ

Už jos sielą dvejų metų mirties sukakti mi
nint š.m. rugpiūčio men. 24 d. (sekmadienį) 10
valandą Tėvų Jeruitų koplyčioje bus atnašauja
mos šv. Mišios.
Kviesdami dalyvauti šioje šv. Mišių aukoje
prašome atsiminti mūsų brangią motinėlę savo
maldose.
Nuliūdę: Sūnūs, duktė, anūkai ir proanūkai.

1

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S

4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mylimam tėveliui

A. f A. IGNUI UŽGIRIUI mirus,
dukrą BIRUTE JASAITIENE ir jos ŠEIMJ& nuo
širdžiai užjaučia
Danute, Edmundas Eidukaj
ir krikšto sūnus Alvydas

Mažeika y Evans
Laidotuvių Direktoriai

[A. f A . A D O L F U I K U 2 E L I U I mirus,
sūnų YIDMAHTJį su ŠEIMA ir visus kitus velio
nio šeimos narius nuoširdžiai užjaučiame.

6845 SOUTH VVESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

Edvardas ir Dana Skopai
Liudas ir Aldona Kriaučiūnai

PETKUS

Ypatinga mūsų padėka kan. V. Zakarauskui už maldas koply
čioje ir atnašautas šv. Mišias bažnyčioje. Kun. Anthony Markus už
maldas kapinėse. Sol. Jonui Vazneiiui už giesmes šv Mišių metu.

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS

Nuoširdžiai dėkojame grabnešiams: V. Lipiniui, P. Blekiui, B.
Siekiui, K. Ciurui, A. Žakui ir V. Mikučiui.
Kaziui Rutkauskui už jautrius atsisveikinimo Žodžius prie am
žinos poilsio vietos.
Laidotuvių direktoriui S. Evans už rūpestingą patarnavimą.

2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Mes esame nuoširdžiai dėkingi visiems, kurie įvairiais būdais
išreiskd mums gilią užuojautą.

A. a. Ignas Užgiris, dipi miški
ninkas, savanoris kūrėjas (1899. XI.
M — 1880. vm. 8)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

tomis užuojautomis. Dėkojame už prisiųstas gėles. Nuoširdžiai dė
kojame užprašiusiems šv. Mišias.

Giliame liūdesyje: Vynm POVBM PeBcaftto
duktt Vanda Ranrtrtntenf su šeima
•Gnu* Stasy* Petkaitis su teima

EUDEIKIS

Brolį Šarūną Užgirį, jo brangiam tėvui
I G N U I UŽGIRIUI mirus,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

nuoširdžiai užjaučia

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
Ignas Užgiris (tuomet Zaleskis)
sėkmingai baigė Dotnuvos 2emė»
ūkio akademiją diplomuoto miš
kininko laipsniu. Kurį laiką at
likęs girininko stažą Kėdainių
miškų urėdijoje, buvo paskirtas
Tauragės miškų urėdu. Lietuvai
1939 atgavus Vilnių, buvo pa
skirtas Vilniaus miškų urėdu.
Maskvai okupavus Lietuvą, jis,
kaip nepatikimas jiems, buvęs sa
vanoris, buvo pažemintas tarny
boje į girininkus Biržų miškų urė
dijoje.
Naujoje vietoje NKVD buvo
areštuotas. Bet jį čia išgelbėjo jo
suslavintos Zaleskio pavardės atiietuvinimas į Užgiri- Tai bu
vo jam laiminga lrkiminė lemtis.
Jo naujų dokumentų pavardė ne
atitiko rusų įregistruotai senajai,
ir davė progos pasprukti ir pasi
slėpta.
Vokiečių okupacijos metais jis
ėjo Biržų miškų urėdo pareigas ir
pasiekė miškų urėdo - revizoriaus
laipsnio. Emigravęs iš Vokietijos
i JAV, Užgins Šlga laika gyveno \

KORP! KĘSTUTIS

A. f A. ANNA KAVALIAUSKAS

PHILLIPS - LABANAUSKAS

Gyv. 4342 So. Rockvrell st.. Ghicago, Illinois.
Mirė rugp. 18, 1980 m., 12:30 y. ryto, sulaukus 58 m.
Gimė Vokietijoje. Amerikoje išgyveno 25 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Leonas, duktė Ri
ta, žentas Peter, 3 anūkės: Mayra, Haidi ir TJtė, bei kiti
giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Oswieja kopi., 4256 S. Mozart St.
Lankymo valandos nuo 2 iki 10 vai. vakaro.
Laidotuvės įvyks trečiai, rugp. 20 d. Iš kopi. 1 v a i
popiet bus nulydėta į Peace Lutheran bažnyčią, 43-čia ir
California Ave., kurioje įvyks ged. pamaldos. Po pamaldų
bus nulydėta į kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir paf
įįstamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, duktė, ientaa ir oaūkėa.

Perskaitę Draugi duokite jį kitiems pasiskaityti

3307 SO. LITLANICA AVE.

Tel. YArds 7-3401

Mylimai mamytei

A. f A. LYDIJAI KASATTIS mirus,
sūnui dr. EDMUNDUI, anūkėliui ERDVULIUI ir mar
čiai dr. DANUTEI SALADZICTEI KASAICIAMS gilią
užuojautą reiškia
ALINA ZURA8
Rochester. N. Y.

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS
2314 VV. 23rd PLACE
Tel. VIrginia 7-6672
2424 VV. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
Sunkią tremties gyvenimo naštą nešusiam, bet lietuvišku gy
venimu besirūpinančiam stovykluose, Vokietijoje, tauriam lietuviui,
kurejui-savanoriui ir dipi. miškininkui

A. f A. IGNUI UŽGIRIUI mirus,
veHonk) 2MOMAJ, dukteriai BIRUTEI ir žentui JONUI MSAICIAMS
ir kitiems jo Šeimos nariams bei giminėms nuoširdžią užuojautą
reiSkia
JONAS VEDEGYS

3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39
!>-¥

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 5fth Av«.. CICERO. ILL.

Tel. OLympk 2-1003

DRAUGAS, trečiadienis, 1980 m . rugpiūčio mėn. 20 d.
x Knyga "Telšių vyskupija",
parašyta Br. Kviklio ir išleista
Amerikos lietuvių Bibliotekos
leidyklos, jau -atspausdinta ir
pasiekė "Draugą". Gražiai at
likti spaudos darbai, 1184 ilius
tracijos, knyga dailiai įrišta.
Gaunama ir "Drauge". 1 egz.
kaina 20 dolerių, persiuntimo
paštu išlaidoms reikia pridėti
1.50 dol. Illinois valstijos gy
ventojai dar prašomi pridėti
1,20 dol. mokesčių.

X Akademinio skautu sąjū
džio Studijų dienos prasideda
rugpiūčio 2 1 d., šį ketvirtadienį,
9 vai. r y t o . Tą pačią dieną bus
prof. dr. Tomo Remeikio, prof.
dr. L. Sabaliūno ir prof. dr. Ju
X Grąžindami " D r a u g o " lai
liaus Šmulkščio paskaitos. Vis
k a s įvyks Camp Eberhardt, mėjimų knygeles, aukų po 10
Three Rivers vietovėje, Michi- dolerių atsiuntė:
gano valstijoje. Rugp. 23 bus Antanas Beniušis, Hudson,
E. Kačinskienė, St. Petersakivaizdinis A S S suvažiavimas.
burg,
Studijų dienos baigsis sekma
V. Dzigas, Omaha,
dienį. I š Cbicagos vyksta ne
Jonas Pleskus, St. Petersburg,
mažas b ū r y s A S S ir jų šeimų
A. Ališauskas, Verdun,
narių.
O. Simonaitis, Cicero.
x Prelatas J o n a s A Kučin
Visiems tariame malonų, ačiū.
gis, L o s Angeles, Cal., lietuvių
X Elena Lembergienė, AgouŠv. Kazimiero parapijos klebo
ra, Calif., dažnai paremia savo
nas, dažnai paremia dienraštį
dienraštį. Ir dabar, atnaujinda
"Draugą". Dabar atsiuntė 100
m a prenumeratą, aukojo 16 do
dol. auką, prisiųsdamas 20 lai lerių. J ą skelbiame Garbės premėjimo knygelių šakneles. Pre numeratore ir maloniai dėkoja
latui nuoširdžiai dėkojame.
me.
x Kun. J . Prunskio laiškas
x "Nors valgyčiau t i k duoną
buvo įdėtas, v a k a r dienos "Chi- s u vandeniu, bet lietuvišką spau
cago Sun-Times" dienraštyje, dą mielai remsiu, kol gyva bū
kuriame jis rašo, kad sovietai siu" — rašo mums Janina Mi
neturėtų rėkti, jei ukrainietis liauskienė, "Draugo" bendra
vaikas nori pasilikti šiame kraš darbė ir rėmėja iš Worcesterio,
t e su sesute ir giminėmis, o jo siųsdama auką. Ačiū.
tėvai pasiryžę grįžti į Sov. Są
jungą. Sovietai juk prievarta I
atskyrė tūkstančius vaikų Uk- j
rainoje, Lenkijoje, Lietuvoje, į
Latvijoje, Estijoje ir tada, kai I
trėmė į Sibirą, ir dabar atskiria nuo tėvų, k a i pastebi, jog
jie auklėjami religinėj dvasioj.
x Juozas Ankus, Baltic Bakery, 4627 S. Hermitage Ave.,
savininkas, pažadėjo "Draugo"
gegužinei paaukoti juodos lie
tuviškos duonos ir pyragų. Kaip
žinome, Juozas Ankus dosniai
lietuviškiems parengimams au
koja. " D r a u g o " parengimų ko
mitetas nuoširdžiai jam dėkoja.
Gegužinė ruošiama rugp. 24 d.
prie " D r a u g o " patalpų.

IS ARTI IR TOII
J. A. VALSTYBĖSE
— Prof. dr. Feliksas Pabe
dinskas, Long Beach Californij o s universiteto profesorius, g a 
vęs pusės metų sabaticum, s u
visa šeima išvyko į Helsinkio
universitetą dėstyti t a r p t a u t i 
nės prekybos. I š Suomijos g r į š
kitų metų pradžioje.
— L o s Angeles lietuvių šeš
tadieninė mokykla mokslo m e t u s
pradės rugsėjo 13 dieną 9 vaL
ryto. P r i e mokyklos veika i r
specialios klasės nemokantiems
lietuviškai viena vaikams, k i t a
suaugusiems. Mokyklos globė
j a s klebonas prelatas J . Kučin
gis, direktorius V. Pažiūra, t ė 
vų komiteto pirmininkė R. Vit
kienė. Mokykla rūpinasi Lietu
vių Bendruomenės skyrius.
— Dr. Arvydas i r Aldona K u 
dirkai liepos 2 susilaukė dukros,
kuriai d u o t a s Audros Aleksan
dros v a r d a s .
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5^i

V * 1 1 T%
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Įsteigtas

Lietuvių

Mokytojų

— Architektūros paminklai V
tomas, pernai išėjusi Paminklų
restauravimo instituto didelio
formato, 75 psl. knyga, gausiai
iliustruota brėžiniais ir nuotrau
kom. Turiny: S. Samalavičius
rašo apie Vilniaus miestiečio
buto atributiką XVT1—XVm
amžių šaltiniuose; Alg. Miškinis
— Klaipėdos genezė i r urbanis
tinė r a i d a iki XVII a. pabaigos;
V. Žulkus — XV—XTX a. Klai
pėdos statybinė keramika; M.
Kaminskienė — apie Pažaislio
vienuolyno forestoriumo i r var
tų sieninės tapybos konservavi
mus; S. Mikulionis — T. Makovskio 1600 metų Trakų gra
viūra; X I X a. Trakų perplanavimo projektai; J. J u r k š t a s —
Dėl architekto J . Poussier kū
rybinio palikimo.

Chicagos

skyriaus

Chicago, I L 60629

TTTUVA

nijoje. J o s ė d a bambukus i r
morkas.
Asta Ardickaitė
Man albiausiai patinka pan
da. J i y r a labai minkšta ir juo
da-balta.
Nina Atkočiūnaitė
Man patinka baltos meškos
ir traukinukas.
Tanya Barauskaitė
M a n patinka liūtas, tigras,
leopardas. J i e y r a plėšrūs i r
greitai bėga. Man patinka bež
džionės. J o s y r a juokingos.
Romas Blažys

0KUP. LIETUVOJ*
— Kompozitoriui Juozui K a 
rosai suėjo 90 metų. Ši jo a m 
žiaus sukaktis buvo a t ž y m ė t a
autoriniu kūrinių koncertu, su
ruoštu Paveikslų galerijoje. I š 
kelti sukaktuvininko nuopelnai
vokalinės muzikos raidai i r plė
timui. Nepasiduodamas amžiaus
naštai, kompozitorius kuria i r
šiuo metu.

Sąjungos

M a n labiausiai patinka gori
la. J i turi d a u g plaukų. J a i
patinka ėsti bananus.
Lina Damušytė
M a n labiausiai patinka bui
volas, n e s j i s y r a labai didelis.
Tadas Jesewitz

KRISTŲ S trTEVyNE
Piešė Rasa šulaitytė, Dariaus - Girėno ik. mokyklos VTII sk. mokine

M a n labiausiai patinka žirafa.
J i t u r i ilgą kaklą, ir uodegą. J i 
nai ė d a lapus nuo medžių.
Vida Kazlauskaitė

Visi Lemonto "Maironio" lit.
/dainuoja... • giukams, k a d j o k r a š t e nėra k o m-los pirmo skyriaus mokiniai
Kur baltos bangos lekia, putoja. bijoti, n i e k a s jų nenuskriaus.
(•Gintaro šalis")
Aštuntame skyriuje y r a daug
Vienas i š j ų išaiškino, k a d jie
naujų pareigų i r reikalavimų. Eisiu pajūrin gintarų ieškoti,
MCSTj PASAULIS
n ė r a iš k i t o s planetos, tik i š la
Šiame skyriuje mokiniai
t u r i Eisiu vakarių svajų svajoti,
bai mažos salos, k u r i y r a vidu Mūsų pasaulis knibždėjo
rimtai mokytis, kad pasiruoštų Ilgesio dainą jūrai dainuoti..
r y A t l a n t o i r apie kurią niekas Dinozaurais i r smaugliais.
Violeta Sturonaitė,
įstoti į aukštesniąją lituanistinę
nežino. J i e atskrido apžiūrėti D a b a r čia y r a žvėrių i r žmonių,
VI kL, K. Donelaičio lit. m-la
mokyklą. Mokytojai ragina mo
Y r a uogų i r žolių.
šią šalį, nenorėdami nieko blo
kinius skaityti lietuviškas kny
VELNIAS
go.
g a s ir kalbėtis t a r p savęs lietu
S t a t ė daug namų, mašinų
B ū t y b ė s atsisveikino su V i s viškai. Šis skyrius duoda pro
Lietuvių tauta tikėjo, k a d vel
Ir elektroninių žaislų,
gaudu, pasiėmė saują žemės pri
gą pakartoti visų praeitų skyrių nias vaikščioja pasaulyje, mė
Gal i r a š k a d a nors pastatysiu,
siminimui, i r sugrįžo į erdvėlai
žinias. Reikia mokiniui daug gina žmones apgauti ir nuvilioti
Kokių įdomių daiktų.
vį. P r a d ė j o vėl mirkčioti švie
egzaminų išlaikyti. Mokinio pa į pragarą. Bet velniui nesisekė,
Marius Bijūnas,
sos i r pasigirdo keisti garsai.
žymiai priklauso nuo mokinio nes žmonės mokėjo apsisaugo
Toronto "Maironio" h t m-los
Staiga Visgaudas atsibudo. I š 
pastangų besimokant.
Geras ti. Velnias likdavo tik kvailu i r
tiesęs r a n k ą užspaudė garsiai 5 s k . mokinys, Kanada, ("Mūsų
mokinys klauso mokytojų ir ne išjuokiamu.
birbiantį žadintuvą.
pasaulis")
x K o t r y n a Ir Kostas Repšiai
išblaško savo dėmesio.
Tas,
Lietuvių tautosakoje
daug
Vita Špokevičiūtė,
apsilankė "Drauge", paskui ap Jonas Anit&evičius, nuolatinis Jau
kuris klausia klausimus, ne
LJETUVrC TAUTOSAKA
kalbama
apie
velnią
ir
senojo
t
i

nimo
centro
bendradarbis,
linksmai
5-ta kL, Bostono lit. m-la
žiūrėjo gegužinei ruošiamą vie
kvailas, b e t gudrus. J i s išmoks
nusiteikęs talkina įvairiuose darbuose
kėjimo dievą Perkūną. Pasako
Seno žvirblio pelais nesugausi.
("Švilpukas")
tovę, susipažino su virtuvės ra
daugiau, negu visi k i " , kurie
Nuotr. V. Jasinevičiaus
se
minima,
kad
velnas
labai
bijo
Seną šunį neveik (negreit)
kandais. Kotryna Repšienė y r a
tik pasyviai klausosi
K A I P A Š ĮSIVAIZDUOJU
Perkūno.
Perkūnas
vis
mėgina
gali
prijaukinti.
vyriausia gegužinės šeimininkė.
LIETUVĄ
Vėjas
Lralevičlus,
velnią
žaibu
nutrenkti
audros
Ligos
neprašyk — pati s u 
Ji rūpinasi pavaišinti skaniais
metu.
Kartais
j
a
m
pasiseka
Marąuette
Parko
lit.
m-los
valgiais daugybę svečių, kurių
A š įsivaizduoju Lietuvą kaip p r a s ateiti
velnią
užmušti,
o
kartais
Per
8
sk.
mokinys
laukiama rugp. 24 d. prie "Drau
gražią tulpę, kuri y r a graži pa
Seniau žmonės karvelį t a i p
kūnui padeda i r žmogus. TJž
KONCERTAS MARQUETTE 1965 m. drama. Vaizduoja irs
go" patalpų.
vasarį,
h e t kai žiema ateina, pamėgdžiodavo: "Cit, broliuk,
J E I G U A Š BŪČIAU
t a i žmogus būna apdovanoja
PARKE
tančios šeimos ir iš kariuome
miega žemėje ir lieka iki kito neverk. Ateis pavasaris, p a ASTRONAUTAS
X Liucija Petrikonienė (dail.
mas.
nės grįžusio sūnaus išgyveni
pavasario.
Panašiai y r a i r su d ū k s (pradės išdykauti) v y r a i
Šią vasarą paskutinis koncer
Antano žmona) lankėsi ChicaAš su raketa skrisčiau į mė
mus.
Lietuva.
Vieną
k a r t ą Lietuva p r a d ė s žirnius barstyti, o m u d u
Andrius Eringis,
goje i r dalyvavo savo sesers tas Marąuette parke įvyks r u g 
nulį. Pasiekęs mėnulį, pirmiau
K. Donelaičio lit. m-los V kL b u v o didelė ir graži. Kai r u s a i sirinksim".
MOTINOS JR S € N A U S
Gražinos Stankūnienės šeimos piūčio 20 d., 6700 So. Kedzie.
sia įsmeigčiau Amerikos ir Lie
atėjo, Lietuva mirė kaip tulpė.
mok. ("Ratilai")
LAIDOTUVES
šventėje. Dail. Antano Petrikotuvos vėliavas į mėnulio krate
KADRILIAI PREE FONTANO
Tačiau j i buvo gyva, kaip tulpės
Pamėginkite greit pasakyti:
nio dailės kūrinių paroda ren
OVALINIS ERDVĖLAIVIS
Penktadienį Chicagoje palai rį. Tada aš apvaikščiočiau visą
bulvė giliai žemėje. J i v ė l su Geri vyrai geroje girioje gerą
Chicagos parkų
distriktas dota motina Sophia Drist, 49 mėnulį i r pririnkčiau įdomių ak
giama šį rudenį Chicagoje.
Smarkiai plakančia širdim ir žydėjo k a i p pavasarį tulpės žie girą geria i r gerdami gerą girą
rugpiūčio 21 d. prie Bucking- m., i r jos sūnus Robert, 2 5 m. menų parsivežti atgal.
x Į " D r a u g o " rėmėjų eiles,
plyštančiais plaučiais Visgaudas das. T a i buvo 1918 metais va giria.
ham fontano organizuoja kadri Motina mirė rugp. 12 d. Illinois
Grįžęs
žemėn,
eičiau
paval
grąžindami laimėjimų knygeles, lių ir kitų tautinių šokių pro
pagaliau pasiekė upelį. Staiga sario šešioliktąją dieną. V ė l at
gyti
į
McDonald,
nes
mėnulyje
Tokiems, kurie dažnai k a r t o 
Masonic
ligoninėj.
Sūnus
apie
įsijungė aukomis po 10 dolerių: gramą nuo 8 iki 10 v. v. T a i
sustojo. Siaubo iškreiptu veidu ėjo rusai i r Lietuva mirė kaip
jų
nėra.
11
v.
v.
stovėjo
kampe
Fairfield
j
a
nereikalingą žodį: "Tai m a 
J. A s t r a u s k a s , Toronto,
vėl išgirdo jį persekiojančius t u l p ė žiemą. B e t giliai žemėje,
dalis Chicagos paežerės festi ir Iowa gatvių, Chicagoje, kal
Visas pasaulis žinotų, kad lie
tai, kokie pamatai". Arba: "Ši
Marija Salučkienė, Rockford, valio.
garsus. Tik šį sykį jie aiškiai t a pati tulpės bulvė tebėra gy
bėdamas
su
kaimynais.
Priva
tuvis
skrido
į
mėnulį.
tie supus, kitų nebus".
J. Brazys, Chicago,
sklido iš anapus upelio. Pradė va, kuri laukia pavasario. Pava
žiavo
automobilis.
I
š
j
o
buvo
Ričardas
Tauras,
Antanas Kvedaras, Chapel
jo blykčioti įvairiaspalvės švie s a r i s ateis i r Lietuvai ir Lietu
Kai pamato įsigėrusį žmogų
SUNKUMAI OTIARE
paleista
arti
10
šūvių.
Viena
7
skyrius,
Dariaus
Girėno
Hill,
sos... t a i žalia, t a i mėlyna, tai v a vėl sužydės.
s a k o : "Tur būt, stiklo Dievą pa
lt. m-la
Lėktuvų judėjimo kontrolie kulka peršovė Roberto krūtinę.
J o n a s Jonynas, Berlin, Conn.,
bučiavai?
raudona, tai geltona. Visgau
Marius Gražulis,
Nuropojęs
prie
gretimo
namo
Dr. J. Petrikonis, Woodbine. riai Chicagos O'Hare aerodro
RANKA
das, žiūrėdamas į padangę, pa
Detroito "Žiburio" lit. m-los
Apie Švenčionis nuo gyvatės
me reikalauja didesnio atlygini durų jis mirė. Manoma, kad
Visiems maloniai dėkojame.
matė ovalinį erdvėlaivi kuria
Tai
įvyko
maždaug
prieš
še
įkandimo
taip burdavo. Pasiim
V
U
sk.
mokinys.
("Skambutis")
mo. Jie sulėtino darbą ir lėktų-1 automobily važiavo Latino gaupamažu leidosi. Nepaprastai iš
x P e t r a s i r Bronė Ežerskiai,
šis
metus,
kai
aš
bežaisdama
davo
duonos
gabalėlį ir laikant
vų nusileidimai ir pakėlimai jos nariai. R. Drist buvo ra
P I R M A S SKYRIUS
sigandęs, jis pasislėpė už pla
klevelandiškiai, atsiuntė "Drau
griuvau ir sulaužiau rankos kau
rankoje kalbėdavo: "Aukseli, si
ėmė gerokai vėluotis. Teismas mus, darštus ukrainietis.
ZOOLOGIJOS SODE
taus ąžuolo ir stebėjo erdvėlai
gui" geriausius linkėjimus. Grą
lą.
Man
taip
skaudėjo,
kad
dabrėti, eik namulio gulti Saulė
įsakė nustoti trukdymus.
T R t K S T A FTNIGVJ
žindami laimėjimų knygeles, pri
verkdama vos parėjau namo. v į Iš k u r jis atskrido? Siek
Man labiausiai patinka stir eina, mėnuo eina, niekam blėtiek aprimęs, Visgaudas norėjo nos. J o s turi gražius r a g u s .
dėjo ir 10 dolerių auką. Dėko UKRAINIETIS BERNIUKAS
dos (nuostolio) nedaro, — eik
Chicagos miestas dėl iškeltos Mama galvojo, kad a š tik smar
prieiti
arčiau,
b
e
t
pabijojo,
gal
jame.
Jennifer Antanaitytė namulio gulti, eik namulio gulti,
Chicagos teismas ^ ^ ^ į : bylos pavėluotai g a u s mokes- kiai susimušiau, bet kai a š nu dar kas išlips? Erdvėlaivio švie
stojau
verkti,
nuvežė
mane
į
li
Man
labiausiai
patinka p i n - eik namulio gulti. Amen, amen,
x Terros prekyba uždaroma bemiuką VValter Polovčak, 12 i C1US ? n u o s a v > ^ s - Kai k u n o s
sos nustojo mirkčiojusios, nu
goninę.
Ten
peršvietė
ranką
ir
d a meškos. P a n d o s gyvena Ki amen.
š. m. spalio pradžioje. Šiuo me m., ir jo seserį Nataliją, 17 m., miesto sąskaitos gali būti neiš
tilo
keistas
burzgėjimas.
J
a
m
rado, kad kaulas buvo skilęs.
tu parduotuvėje vyksta galuti laikinai perdavė globoti vienai mokėtos per 3 savaites. Miesto
Daktaras
uždėjo gipsą a n t ran bestebint, labai lėtai prasivėrė
nas prekių išpardavimas, labai ukrainiečių
šeimai Chicagoje. valdyba leido merei užtraukti kos, kurį turėjau nešioti apie metalinės durys. Nusileido laip
nupigintomis kainomis. Asme Jų tėvai pasiryžo grįžti į Ukrai 25 mil. dol. paskolą.
dvi savaites. Tai buvo vienas tai. Penki maži, rožiniai, s u bal
nys, norį pasinaudoti išparda ną, o jų duktė ir sūnus nuspren
REAGAN CHICAGOvJE
nemaloniausių įvykių mano gy tais taškais, žmogiukai baikš
vimu prašomi paskubėti, nes dė pasilikti Amerikoje. Dar b u s
čiai ėmė leistis laiptais žemyn.
venime.
pasirinkimas mažėja kasdien. rugsėjo 9 d. teismas nustatyti Respublikonų kandidatas ReaIšsigandę stebėjo žaliuojančius
gan atvyko į Chicagą dalyvauti
Terra, 32S7 W. 63 St., Chicago, jų nuolatinį globojimą.
Audronė Dragūnattytė, medžius ir plačią upę.
suvažiavime užsienio karių ve
m. 60629. TeJL 434-4660. (ak.)
Dariaus Girėno lit. m-la, 6 sk.
Visgaudas, į d r ą s i n ę s , išlindo
teranų, kurie pasisakė už j o iš
PREMIJUOTA DRAMA
x Haris Perelšteinas, Ąžuo
BALTIJA
iš už medžio i r pasisveikino su
liuko choro Vilniuje steigėjas
Pulitzer premiją
laimėjusi rinkimą į prezidentus.
nepažįstamom būtybėm, žmo
Auksinė saulė leidžias vakaruos
ir ilgametis direktorius, apie drama "The Subject Was Roses"
giukai nesitikėdami sutikti gy
BAIGĖSI FESTIVALIS
Ir dainos skamba pamariais,
Ąžuoliuko
chorą ir Lietuvos į rugp. 18-23 d. statoma Chicavybės šiame keistame krašte,
Chicagos festivalis sekmadie O jūros bangos siaučia v i s
muzikinį gyvenimą kalbės San-į gos distrikto paežerės teatre
pašoko išsigandę, o t a d a virpė
taros-šviesos suvažiavime rug- ] Lincolno Parke. Pradžia 8 v. v. nį baigėsi. I š viso jį aplankė Ir barsto krantą gintarais.
dami atsakė j a m lietuviškai!
sėjo 4-7 d. Tabor Farmoj, So- į New Yorko dramos kritikai šį 1850,000 žmonių. Pernai buvo Jūra be galo. jūra be krašto, Visgaudas stebėjosi, k u r jie lie
dus, Mich.
(pr.) veikalą buvo išrinkę geriausia ' 690,000
Į Kur vėjams grojant, bangos
tuviškai išmoko. Jis pasakė UBO
PiešS Erika Welkczko. Maitjuette Paiko Ut mokyklos 2 sk. mokiofe
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