THE L ' •• * .? • •
* E F E E';CE DEP
SER1ALS
•'
.. .51. I • " - :

~'~

•• T t 3

LAISVOJO PASAUUO LIETUVIU DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET

THE UITU U /KM IAISI WORLD-WIDE DAILY
VoLLXXn

Kaina 20 c

TELEPHONE: (312) 585-9500

Nr. 175*

PENKTADIENIS — PRIDAY, LIEPOS — JULY 28, 1978

AR EKONOMINIS SPAUDIMAS
PAVEIKTU MASKVA?
Washingtonas. — Sovietų am
basadorius Washingtone Dobryninas šiuo metu gauna daug
laiškų iš Amerikos biznierių, ku
rie veda biznį su sovietais. Inter
national
Harvester bendrovė:
pirmininkas Brooks McCormic!
paragino savo biznio kolegas pro
testuoti dėl jo bendrovės tarnau
tojo Jay Crawford suėmimo
Maskvoje. Savo protestus jau pa
reiškė American Express Co.
Cooper Industries ir Pan Ameri
can World Ainvays.
Washingtone, vyriausybės i:
biznio sluoksniuose vyksta gin
čas, ar įmanomas politinis spau
dimas Sovietų Sąjungai, naudo
jant vien prekybos ginklus. Sa
koma, kad už šitokį spaudimr
griežtai pasisakęs prezidento sau
gumo reikalų patarėjas Zbigniev
Brzezinski, tačiau prieš prekybo
mažinimą kovojanti prekybos sek
retorė Juanita Kreps ir valstybė'
departamentas.

CHICAGO, ILLINOIS 60629

tos kokybės kompiuterius ir naf
tos šaltiniams gręžti technologi
ją, visas kitas prekes sovietai ga
li gauti kitose valstybėse.
Sovietų spauda jau atsiliepė į
prezidento Carterio nutarimą ne
parduoti kompiuterio, kurio, sa
koma, Maskva norėjusi Olim
pinių žaidimų pravedimui Mask
voje. "Izvestia" parašė, kad Ame
rikos politika vedanti "į susikir
timų kelią". "Pravda" pastebėjo,
'<ad "šitoks senas, surūdijęs spau
dimo ir šantažo instrumentas"
leduosiąs vaisių.
Politinis triukšmas

Japonai grįžo
iš Vietnamo

ŽINOVAI MATO INFLIACIJOJ
PRAGIEDRULIU

Tokio. — Į Japoniją iš Viet
namo sugrįžo 20 japonų, kurie
nuo H pasaulinio karo gyveno ir
dirbo Vietname. Jie pareiškė spau
dai, kad Vietnamo vyriausybė
juos išvarė, atimdama jų turėtus
darbus ar prekybas.
Japonai patvirtino Kinijos skel
biamus kaltinimus Vietnamui.
Vietnamo milicija naktimis va
žinėja po miestus, suima kinie
čius ir gabena juos į Kinijos pa
sienį. Kiniečių biznio įmonės na
cionalizuotos, sumokant už jas
juokingai mažas sumas. Pinigai
tuoj padedami į Vietnamo ban
kus, tačiau kiniečiai jų iš bankų
išimti negali. Todėl Vietnamo ki
nų mažuma nutarė geriau grįžti
į komunistinę Kiniją.

Washingtonas. — Vyriausi
prez. Carterio ekonomijos pata
rėjai trečiadienį pareiškė kongre
sui, kad antroje šių metų pusėje
galima laukti infliacijos atlydžio.
Charles Schultze ir Alice Rivlin pramato, kad nors kainos dar
keletą mėnesių kils, jų kilimas
nebus toks didelis, kaip dabar
tinis metinis 10 nuoš. kilimas.
Savo pranašavimą jie grindė iš
dalies manymu, jog aukščiau
sias maisto kainų kilimo taškas
jau praeitas. "Maisto kainų kili
mas turėtų juntamai sulėtėti",
pasakė Sąhultze. Abu ekonomis
tai savo pareiškimus padarė se
nato biudžeto komisijai, kuri ruo
šiasi nustatyti saistančias išlai
dų ribas spalio >1 d. prasidedantiems finansiniams metams.
Prezidento ekonomijos patarė
jų tarybos primininkas Schultze
nepadarė jokios tvirtos pranašys
tės dėl tolimesnės šių metų in
fliacijos. Jis pasakė tik, kad pa
gerėjimas turėtų būti žymus.

niame veiklume), nežiūrint, kad
kai kurie privatūs ekonomistai
pranašauja tokį atoslūgį.
Krašto gamyba
Carterio ekonomijos patarėjai
tvirtino, kad, jeigu kongresas pri
ims prezidento siūlomą 15 bili
jonų dol. mokesčių sumažinimą,
administracija tikisi krašto ga
mybą šiais metais padidėsiančią
tarp 3.5 ir 4 nuoš., o kitais me
tais apie 4 nuoš. Visa krašto
"gamyba" matuojama ne vien
gaminais, bet ir patarnavimais.
Rivlin kiek optimistiškiau žiū
ri į krašto ekonominį augimą,
spėdama šiais metais jį būsiant
tarp 3.5 ir 4.5 nuoš., bet kitais
metais kiek lėtesnį.

Blogiausia, kad prekybos su
varžymas neabejotinai
sukeltų
Tassas puola
x»litinį triukšmą pačioje Ameri
ptez. Carterį
koje. Kada vyriausybė planavo
Kalbant apie nedarbą, kuris
1976 m. sulaikyti kviečių parda
paskutiniais mėnesiais kiek suma
Maskva. — Sovietų žinių
vimą dėl to, kad sovietai pradėžėjo, Rivlin pareiškė, kad šių
agentūra
Tass
piktai
puola
prez.
io kištis į Angolos reikalus, Ame
metų
pabaigoj nedarbingumas
Carterį
už
sprendimą
sulaikyti
rikos farmeriai sukėlė tokį triukš
greičiausiai
bus tarp 52, ir 6
kompiuterių
pardavimą
Sovie
mą, kad to sumanymo teko at
nuoš. Schultze pasisakė manąs
tų Sąjungai Tasso komentato
sisakyti.
Neparduos naftos grąžtų
nedarbą pasiliekant iki 1978 m.
rius
Anatoly
Krasikovas
rašo,
kad
Prieš įsigijant galingą preky
Infliacijos kilimo laipsnis
Turtoj
kareiviai
Kipro
saloje.
pabaigos
arti savo dabartinio ly
prez
Carterio
sprendimas
nepar
Prezidentas Carteris po sovietv bos ginklą, tektų prekybą su so
gio,
o
kitais
metais pamažu jis
duoti
žinių
perdavimo
kompiudisidentų teismų ir žurnalistų per vietais išplėsti, o tam yra ne tik
Paskutinėmis savaitėmis admi
Kris.
sekiojimo Maskovoje paskelbė priešingas kongresas, bet i r pa tero yra nusistatymas prieš Sovie
nistracijos pareigūnai sako, jog
kad Amerika neparduos Tas1 tys sovietų vadai yra nelinkę "su tų informaciją. Toks sprendimas
jie mano infliaciją šiais metais
agentūrai sudėtingo Sperry Rand dėti visus kiaušinius į vieną krep esą sutinka su tų patarėjų nuo
būsiant apie 7 nuoš. Pradžioj me
Etiopija nugali
bendrovės kompiuterio už 6.8šį". Jie puikiai supranta, kad mone, kuriems nepatinka Sovie
tų administracija pranašavo ją
mil. dol. Be to, nuo šiol vyriau Amerika gali panaudoti savo eko tų spauda. Tasso bendradarbis
būsiant 6 nuoš., t.y. vienu nuo
sukilėlius
sybė kontroliuos prekybą, išduo nominę galią strateginiams ir po rašo: "Mes galime atvirai pasaky
šimčiu mažiau.
ti tiems ponams, su ar be komdama specialius leidimus visiems litiniams klausimams spręsti.
Kongreso biudžeto galva RivNairobi, Kenija. — Etiopija
piutero, kad Sovietų spauda atsa
naftos gręžimo įrengimams. §?
lin
pareiškė,
ji
mananti
visiems
giriasi,
kad jos kariuomenė Erit
Prekybos ir užsienio politikos kys greitai į jūsų puolimus ir jū Kairas, Egiptas. — Galutinis
Izraelio karo misija Kaire iš metams kainos pakilsiančios tarp
kontrolė gali 'paliesti planuotą
rėjoj atsiėmė svarbų Massavos
pastangas
iškreipti
į taikos pasitarimų nepasisekimo buvo nuo sausio mėnesio, kai pa
Dresser Industries naftos grąžtų surišimo siūlytojai liūlo, kad pre sų
6.8
ir
7.8
nuoš.,
"substanicialiai"
u
uostą
ir sukilėlius išvalė iš kitų
praėjusį trečia- našūs pasitarimai nutrūko Jeru
"Z ^ * pasiektas
^
fabriko pardavimą Sovietų Są zidentas Carteris panaudotų Ame Sąjungos politiką ir kenkti žmo-į tarpsnis
aukščiau
1977
m.
6.6
infliacijos
dier
vietų
ir
taip 17 m. karas einąs
rikos ekonomrnį ginklą ir prieš nių tarpusavio draugystei ir san-!
zalėje.
jungai už 144 mil. dol.
kilimo
laipsnio.
prie
pabaigos.
Romoje ir Beirute
delegaciją, atvykusią
pasitari
sovietus, kaip jau jis buvo pa tykiams".
Beginąs sakosi kalbėsiąs su spe
Ji
taip
pat
pranašavo
1979
me
sukilėlių atstovai teigia, kad bu
mams. Grupė Kaire buvo nuo cialiu JAV pasiuntiniu Vidurinių
naudotas prieš Kubą, Ugandą ar
Prekyba ir taip menka
tams
infliaciją
kilsiančią
tarp
6.2
vo nežymių pralaimėjimų, bet pa
sausio
mėnesio,
tačiau
nedaug
net tokią Rodeziją.
Pasaulio dėmesį
Rytų reikalams Alfred Atherton, ir 7.2 nuoš.
neigia,
kad buvo prarastas MaPačioje vyriausybėje, kaip ma
tebuvo pažengta taikos kryptimi aptarti tolimesnius taikos siekimo
ssava
uostas.
Etiopija, remiama
tome, yra nesutarimų, ar prezi
Patyręs apie delegacijos išyary- reikalus. Pažymėtina, kad sekan Pačios valdžios skaitmenys ro
atkreipęs
17,000
kubiečių
ir ginkluota So
dentas turėtų panaudoti prekybos
ščaranskio žmona
mą, Izraelio min. pirm. Mena čią savaitę Viduriniuos Rytuos do kainas kasmet kylančias 10
eksperimentas
ginklą sovietams paspausti. Kri
chen Begin pareiškė, kad tai ne- lankysis JAV sekretorius Cy- mėnesių. Dėl šios priežasties Car vietų Rusijos ginklais, galėjo iš
tikai sako, kad svarbiausias Ame
pavalgo
teris su savo patarėjais infliaciją vystyti ofenzyvą ir palaužti
- ' lija. - Visa pašau- " ? " * * ' * tokįmesnio t a i . k o s s *" us Vance.
rikos ginklas būtų atsisakymas
ir pavadino rimčiausia savo eko 40,000 sukilėlių pasipriešinimą.
•~ dėmesį
Ai ^ atkreipė
„ • L - . - A ;,„,i,;,
\,~A kimo, tačiau per televiziją perlio
įvykis,
kad
parduoti kviečius ir kitus javus.
nomine problema. Kita tema Sukilėliai sakosi pradėsią puldi
Chicaga. — Nuteisto disiden
duotų žinių metu pastebėta, kad
Pusbrolių
tragedija
>irmą
kartą
istorijoje
gimė
kūdi
Tačiau šiais metais derlius So to Sčaranskio žmona kelionėse po
Schultze ir Rivlin pareiškė, ne- nėti mažomis grupėmis. Tolimes
tai labai rimta padėtis.
vietų Sąjungoje būsiąs geras, to Ameriką pervargo ir praėjusį ant kis, apvaisintas laboratorijoje ir Beginąs manąs, kad šis Egip
pramatą
sekančiais mėnesiais nė jų taktika bus kirsti ir pasi
Pittsburgh. — Pittsburghe bu
dėl ir kviečių pardavimo sustab radienį iš Chicagos jau nepajė augintas ne motinos iščiose. Tė to ėjimas jau reiškiąs karą, bet vusiam asbesto fabriko darbinin "recesijos" (atoslūgio ekonomi traukti.
dymas netenka savo vertės. Pre gė išvykti į Kanadą, kur Otta- vams sutikus, eksperimentą pra kai Iazaelis bus užpultas, jis gin kui Robert McFall persodinimui
kyba su sovietais tėra maža. Ne voje turėjo pasakyti kalbą. Šča- dėjo toj srity 12 metų dirbęs gine siąs, o gynimasis gali reikšti ir reikia iš artimo giminės kaulų
skaitant kviečių, Amerikos preky ranskienė jau kalbėjo keliuose kologas dr. Steptoe. Gimė penkių kontraofenzyvą.
smegenų, kitaip jis negalės pa
ba su Maskva 1976 m. siekė 819 miestuose. Los Angeles apie 2,000 svarų ir 12 uncijų mergaitė, ku- Izraelio gynybos min. Ezer sveikti. Po tokio persodinimo jis
******'
mil. dol., o šiais metais tesieks žmonių dalyvavo masiniame su dienį audra nusiaubė kai kuriuos Weizman, kuris lydėjo sausio mė turėtų 60 proc. galimybės gyven
tik 400 mil. dol. Sovietų Sąjun sirinkime, paklausyti disidento ri atrodo sveika. Kaip toliau ji nesį į Kairą vykstančią žydų de- ti. Persodinimui gali tikti tik pus
ga visada gali atsisakyti preky Sčaranskio žmonos Avkal. Susi vystysis, niekas negali pasakyti. legacij
pareiškė, kad ateityje brolio David Shump, 43 m., sme
bos su Amerika. Prisimenami rinkime dalyvavo Califomijos gu Ryšium su tuo kilo įvairių disku bus palaikomi taikos reikalu kon genys, tačiau šis savanoriškai
'1972 m., kada prezidentas Nixo- bernatorius Edmund Brown, fil sijų, tiek moraliniu tiek medici taktai tarp Izraelio ir Egipto, ta nenori duoti, bijąs operacijos. Li
nas ir Kissingeris rėmė padidin mų aktorius Charlton Heston ir nos požiūriu.
čiau įspėjo, kad Sadato sekanti gonis norėjo teismo keliu priverstą prekybą, siekė padaryti Sovie daug kitų žymių amerikiečių.
taikos
iniciatyva gali pasikeisti \ ti pusbrolį, tačiau teisėjas tokį
Nepavyko
bandymas
tų Sąjungą favoritiniu prekybos
reikalavimą atmetė
ar
ivisai
nutrūkti.
Ščaranskienė palygino Sovietų
parteneriu ir žadėjo EksportoSąjungos veiksmus prieš emigruo
Egipto užsienių reikalų minisSan Clemente Island, Calif. —
-Importo banko kreditus. Tuo
ti
norinčius
žydus
su
Hitlerio
an
Audra Chicagos
teris
Kamei pareiškė, kad SadaDvi eruise raketos prez Carterio
metu pasipriešino tik kongresas,
kuris vadovaujamas senatoriaus tisemitiniais veiksmais. Sovietai favorizuojamas ginklas, buvo pa tas tokio sprendimo priėjo po 5
priemiesčiuose
Jacksono, demokrato iš Washing- laukia, kaip pasaulis reaguos į leistos iš povandeninių laivų. su puse valadų pasitarimo su
tano valstijos, surišo siūlomas jų žygius prieš žydus. Ji pakar Bandymas nepavyko. Viena rake krašto saugumo taryba. Kadangi
Chicaga. — Praėjusį trečiadiesovietams privilegijas su paleng tojo Sčaranskio tvirtinimą, kad tų kainavusi 1.7 mil. dol., papras Izraelis nedarąs jokių nuolaidų, Chieagos priemiesčius. Vėjas lė
vinta žydų emigracija iš Sovietų sovietų pareigūnai žadėjo jį tuč tai nuskendo vandenyne. Rake tai, pagal Sadatą, tolimesnės de kė 70 mylių per valandą greičiu,
Somaliečiai partizanai Ogaden teritorijoje
Sąjungos. Maskva, priešingai, dar tuojau paleisti, jei jis sutiktų pa tos prasiveržė į vandens paviršių, rybos yra tik laiko gaišinimas.
iškrito lietaus per valandą vie
dirbėti
prieš
žydų
Sovietų
Sąjun
tačiau
toliau
nepradėjo
veikti.
labiau tą emigraciją suvaržė ir
nas colis. Be elektros ligi vakaro
atsisakė Nbcono peršamų preky goje judėjimą, reikalaujant leidi Šių dviejų raketų nepasisekimas
buvo likę Evergreen Park, Homemą emigruoti. Sčaranskis atsisa- nepakeisiąs tolimesnės raketų vysVis lygiosios
bos susitarimų.
town, Oak Lawn, Harvey, Crestkęs tokiu būdu pelnyti sau laisvę. \ tymo programos.
Club Hills, La Grange Park, AdBaguio. —Filipinuose pasibai dison, Westchester, Crystal Lake
Maskva pyksta
gė pirmoji savaitė šavhmatų pa ir Waucondos priemiesčiai. Iš vi
— Izraelio saugumo jėgos su svarų kuro ir nusileisti
Svarbiausi sovietų prekybos
saulio čempionato varžybose. Po so daugiau 75,000 namų.
ėmė
Gazos pakraštyje 29 ara
— Kom. Kinijon vyks JAV
partneriai yra V. Vokietija ir Ja
keturių partijų abu varžovai
energijos
sekretorius Schlesinbus,
kurie
įtariami
priklausę
Pa
ponija. Išskyrus kviečius, aukšKarpovas ir Korčnojus turi po ke
Mirtis
pramogų
lestinos Laisvinimo organizaci geris, tuo reikalu abu kraštai
turias lygiąsias. Stebėtojai, spė
jai. Suimtieji planavę sabotažo daro pasiruošimus.
liodami varžybų rezultatus, pra
parke
veiksmus
Izraelyje ir jo okupuo
KALENDOBIUS
našauja dar daug lygiųjų, nes
— Saudi Arabija Amerikoj
abu varžovai labai atsargūs. Lai
Eureka, Mo. — Pramogų par tose arabų žemėse.
pirks kompiuterius. Tuo reika
Liepos 28 d.: Viktoras I pop..
— Biblijos centrą statyti ren lu padarytos dvi sutartys.
mėjimui reikalingos šešios laimė ke, gondola, gabenusi keturis vie
Ada, Agaras, Alė.
giasi
evangelistas Billy Gra
tos partijos, jų gali tekti ilgai nos šeimos narius, nukrito 75 pė
— Buvęs prez. Nbconas tei
liepos 29 d.: Olavas, Marta,
palaukti.
das* 2uvo du vaikai ir suaugęs. nam ant 1,374 akrų ploto, šioj gia, kad prez. Carteris daro
Mantvyda* Juodilė.
Prisimenamas kitas čempionų Mergaitė, 12 m., sunkiai sužeista. vietoj, netoli Great Smoky kal daug įvairių klaidų ir respubli
Saulė teka 5:40 vai., leidžiasi
nų, galės mokytis visi, norį su
susitikimas 1927 m., kada Buenos
8:15 vai
konai turi daug galimumų lai
Aires mieste prancūzui Aleksand
Pontiac, III.— Čia buvo pa žinoti daugiau apie Sv. Raštą. mėti prezidentinius rinkimus.
— P a n American lėktuvas,
rui Aliochinui reikėjo 72 dienų laidoti trys kalinių nužudyti ka
OEAS
gabenęs
333 keleivius iš San
— Amcri'TOs doleris krito
ir 34 partijų, kol jis sumušė ku lėjimo sargai. Sargų žudikams
Chicagoj i r apylinkėse gražu
bietį Jose Raulą Capablancą 6-3 >us reikalaujama mirties bausmė FVancisco į Londoną, praradęs prieš Japonijos jeną, bet Euro
ir šilta. Temperatūra per 80 1. Kubos kariai Angoloje, Afrikoje, drauge su vietiniais komunistų kareiviais rezultatu.
greitį, turėjo išpilti apie 100.000 poje išsilaikė pastoviai.
nes.
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Palto išlaidas marmant, pakvitavimai ui gautas prenurae* :
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P o Pasaulio lietuvių sporto tinė. kurioje jau nebestartavo
=
žaidynių Toronte Australijos R. Steikūnienė ir V. VenelovaiI
lietuviai
sportininkai
išvyko tė. nes prieš porą dienų jos išj.
gastrolėins j JAV-bes. Pirmas skrido į Australiją, visvien dar
=
sustojimas buvo pas vaišingus parodė gražų žaidimą. Labai ge
Bostono lietuvius, kur vyrų krep rai sužaidė ir daugiausia taškų
E
=
šinio rinktinė pralaimėjo seimi- pelnė pagrindinės žaidėjos. VirE
ninkams 55:58. Rungtynės vy- gini ja Juciūtė 20, Angelė Tarno
1
k o tikroje draugiškoje atmos- šiūnaitė 19, Rita Kasperaitytė
feroje ir galutinis rezultatas
"^S 1
P
•
j Australijos lietuvaitės. Lietuvių sporto žaidynėse, Toronte laimėjosios aukso medalius. Is k.: S. Visockytė, A. £
labai patenkino australiečius.
Australijos vyrai — Oevelan; Aodriejūnienė, E. Vyšniauskaitė, R. Grigonytė, A. Tamošiūnaitė, V. Juciūtė, R. Kasperaitytė ir R. Rupinskaitė, E
Gerai pasirodė Petras Šutas iš do "Žaibas" 100:77
(43:37) j Trūksta R. Statkuvienės ir V. Venstovauės.
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiin?
Australijos, pelnęs 20 taškų, ir
Šios rungtynės buvo žaidžiaM. Baškauskas iš Bostono — mos ne taip jau draugiškoje at
ma sutrumpintu laiku — po 24, reikalingas vietiniams gyventomosferoje, nes abi
komandos
A. Kontrimas — Hamiltonas.
19 taškų.
Finalinės
rungtynė? į jams jų pačių susibūrimams, po"Sheet" šratiniu šautuvu: 1. E. minutes.
Australijos vyrai tinklinin- siekė to paties tikslo — pergaKuchalskis — Toronto, 2. K. Ne įvyks 5 vai. vakare. Pirmųjų ir Į ilsiui ir jaunuomenės ugdymui.
kai pralaimėjo bostoniečiams i^s. Mūsų vyrai pasirodė kaip
laimėtojams pa Tuo pačiu laiku šalia aikščių bus
mickas — Syosset, Nevv Yorkas. antrųjų vietų
labai gerai susižaidęs vienetas.
15:17, 4:15.
(Nukelta į 5 pusi.)
skirtos taurės.
Tvarkingai pravestos stalo te ūs\ 2. Nevv Yorke "LAK" ir 3.
Australijos jauniai — New įaį<įė pasiaukojančiai ir, nesuFutbolas
Turnyro - gegužinės tikslas yra
Yorko LA.K 49:53 (24:33). kiysiu pasakęs, kad tai buvo ge niso varžybos užtruko dvi die .Viv.raiija.
Ištaisos ir boto teL 652-1881
Beturime
du
klubus
—
Nevv
ne vien laimėti rungtynes įmuŠaudymas
Prieš Toronto žaidynių aukso riausiai sužaistos rungtynės iš- nas. Jos parodė, kad stalo teni
Yorke ir Chicagoje, bet jie vis šant ko daugiausia įvarčių, bet DR. FERD. VYT. KAUNAS
medalių laimėtojus Australijos vykoje. Vėl rezultatyviai žaidė sas mūsų tarpe nėra miręs, kad
Gana siebėtina, kad ^i nelabai dar gerai organizuoti, metų me
akivaizdžiai parodyti, kad MarBENDROJI MEDICINA
krepšinio prieauglis sužaidė ge p šutas ir A. Milvydas, pelnę galime dar didžiuotis moterų kla- ! populiari sporto šaka sutraukė
tai
dalyvauja
vietinėse
lygose,
o,
ąuette Parkas yra gyvastingai
1407 So.49tfc Coort, Cicero, DL
riausias
rungtynes išvykoje. 31 įj. 25 taškus, o pralaimėto se ir matosi prieauglis. Ir tai dė- nemažą dalyvių skaičių ir iš įvai
svarbiausiai, pajėgia prisiauginti
Kasdisn 10-12 ir 4-7
ka
tik
Toronto,
Nevv
Yorko
ir
rių miestų.
Kaip tradicija mūsų jauniai jams G.Puškorius 16, L. Kesavo prieauglio ir išlaikyti egzis
Oskyrus treč ir Sešt&d
šiek
tiek
Bostono.
"Free Pistol" laimi D. Ivaška
sužaidė pranašiau antrame kė- dyg 14, A- Stungyc 14.
tenciją. Abu panašaus pajėgumo,
Vyrų
klasėje
laimi
dr.
Algis
iš Bostono, 2. V. Tamulaitis —
linyje ir rezultatą
sušvelnino
TeL ofiso ir buto: OLympic 2-4159
Australijos vyrai —
Saunoris iš Hamiltono "Kovo", Toronto ir 3. B. Alis iš Cleve- visuomet noriai dalyvauja ir mū
DR, K. G. BALUKAS
iki 4 taškų. Australiečiams dau
sų
varžybose.
Detroito "Kovas" 75 $8
Akušerija Ir moterų Ugoe
dar kartą aiškiai įrodydamas, kad lando. "English Match" — šau
DR. P. KISIELIUS
giausia taškų pelnė D. šutas —
Ginekok>Rin§ Chirurgija.
Ir į Torontą jie atvyko su en
neveltui
jis
buvo
6
kartus
Sov.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tuvu gulom — 1. J. Sostakas —
14, P. Urnevičius — 10, P. ŠuMūsiškiai šias rungtynes lai
tuziazmu ir dar atsivežė ir re 6449 So. PalaaU Bd. (Crawford
1443 So. 50th A ve., Cicero
tas — 10, o laimėtojų pusėje ne- „ ^ rungtynių pradžioje įgi- Sąjungos meisteriu ir pirmame Detroitas, 2. V. Šeputa — Detzervinės komandos. Rungtynės Medlcal Bnikling) TeJ. LL 5-6446
dešimtuke
Europoje.
Sidabro
me
Kasdien
1-3 vai. ir 6-8 vai. vak..
| roitas ir 3. J. Pultinevičius —
įveikiama užtvara buvo 17 m. j jc ^ taškų persvarą. Algis Milišskyrus trečiadienius.
vyko liepos 3 d., ir buvo žaidy M neatsiliepia skambint 874-8064
dalis
atiteko
Vyt.
Sirjatavičiui
Omaha
'Free Rifle" iš trijų paŠeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet
amžiaus, 6'8" ūgio Ričardas yydas pelnė 26 taškus, o Petras
nių uždarymas. Nežiūrint lietaus, Priima ligonius pagal susitarimą.
iš
Melbourno,
o
bronzos
—
E.
dėč^.
\
J.
Sostakas
—
Detroitas,
Šimkus, pelnęs net 26 taškus. j ^ ^ 24, tad jų žaidimą visose
kamuolys buvo valdomas gana
Tei. — h s — 5-1811
Australijos vyrai _ New Yor išvykos rungtynėse reikėtų įver Vaičekauskui iš Toronto. Jaunių 2. V. Šeputa — Detroitas ir 3.
DR. V L BLAŽYS
vykusiai ir žaidimas buvo įdo
B:
P.
Tutlys
—
Toronto
"Vy
J. Pultinevičius — Orrraha. Tad
ko LA.K. jauniai 49:53. M ū s ų į t i n t i ]ataai teigiamai. PralaimėDR. WALER J. KIRSTUK
PLAUČIŲ LR VIDAUS LIGOS
mus. Nei viena komanda nepa
tis",
2.
R.
Ivaška
—
Bostono
trys
pirmieji
tie
patys
abiejose
vyrai prieš tuos pačius krepšį j ^ ^ gretose labai gerai sužailietuvis gydytojas)
Marąuette Medlcal Center
jėgė įgyti persvaros ir rungtynės
6132 So. Kedzie Avenae.
ninkus pralaimėjo tuo pačiu re d ė aukštaūgis <6'9") K. Kašėta,! "Grandis" ir 3. R. Marcinkevi- varžybose. "Trap" šratiniu šau baigėsi 2-2. 10 min. pratesimas
8925 West 59th Street
antrad ir ketvlrtad Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. ir
rezultatu. Apie šias rungtynes į pelnęs 30 taškų, J. Petkus 16. 1čius
čius —
— Toronto
Toronto "Vytis
"Vvtis". Jaunių tuvu: 1. V. Svilas — Hamiltonas, taip pat nedavė laimėtojo, todėl Vai.: pirmad..
6 iki 7:10 vai. vakaro.
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
C:
R.
Marcinkevičius
—
"Vytis",
2. A Zaleskis — Torontas, 3.
Seštad. nuo 1 Iki S vai.
vai. vak.
Treč. ir Seštad. uždaryta.
norėtųsi kuo greičiau užmiršti, Į Australijos vyrai — Detroito
beliko baudinių mušimas. Čia
Pagal susitarimą.
2.
R.
Nemickas
—
New
York,
kur šeimininkų pusėje vėl gerai j "Kovas — 40:69. Revanšo rung
Ofiso telef. WA 5-2070.
Nevv Yorkas buvo sėkmingesnis
Rezid. tel. WAlbroow 5-S048.
DR. IRENA KURAS
pasirodė R. Šimkus, pelnęs 22 tynėse šeimiiiinkai
pasirodė 3. J. Krivas — Toronto.
ir laimėjo 5-4, o tuo pačiu ir
GYDYTOJA
IR CHIRURGE
taškus, R. Naronis 15, o pralai pranašiau ir vėl taikliai tašMoterų individualinėse: 1. B.
aukso medalį, Chicagai palikda TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
KfDIKIV
ER
VAIKU LIGOS
mėtajams A. Milvydas 16.
medžiojo K Kašėta (24), Plučaitė —Toronto "Aušra", 2.
kos
mi sidabro.
SPECIALISTO
DR.
PETER
T.
BRAZIS
Moterų tinklinio rungtynėse R Cekauskas 17. Australijos G. Nešukaitytė — "Vytis" ir 3.
MEDICAI. BUELDI>r.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8269-W.61st Street
australietės be didesnio pasi- j moterų tinklinio rinktinė įveikė D. Gvildytė iš N*ew Yorko. Mer
FUTBOLO TURNYRAS
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryte
2484
West
71st
Street
priešinimo įveikė šeimininkus šehnininkes be didesnio pasi- gaičių A: 1. D . Gvildytė — New
iki 1 vai. rvopiet
— GEGUŽINE
(Val.: pirm., antr., ketv ir penkt.
15:9, 15:8.
priešinimo 15:5, 15:0, 15:8, o Yorkas, 2. B. Plučaitė — "Auš
1:00 - 6:00 vai. popiet, treč. Ir Seftt.
OU. teL 787.1168, rea. 289-2919
tik susitarus.
Baltimorėje mūsų moterys šachmatininkų susitikimas pa- ra", 3. G. Nešukaitytė — "Vy
Jau treti metai, kai Lituanicos
Ofs. HE 4-1818; res. PR 6-9801
dar lengviau įveikė varžoves. s i b a i g ė taikiai, po 2:2.
tis". Mergaičių B: R. Gvildytė,
futbolo klubas rengia mirusio
Dr. Jonas B. BYLA-BYLAfTIS
DR. J. MEŠKAUSKAS
15:6, 15:3, 15:1, bet vyrų gruAustralijos lietuviai sporti- 2. R. Raguckaitė
—Hamiltono
Chicagos mero Richard J. DaGYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
GAL\X»
m
STUBURO
LIGOS
pėje įvyko tiesiog dramatiška ninkai po labai vaišingų priėmi "Kovas", 3. D. Bernotaitė —
ley prisiminimo futbolo turnyrą
Specialybė
vidaus ligos
2858 West 63rd Street
kova, į kurią labai jautriai rea- m ų Bostone. New Yorke, Balti "Kovas". Moterų dvejetas: 1. Da
Marquette Parko aikštėse.
Kur
2454
West
71st
Street
Chicago, IUTnois 66629
gavo žiūrovai. Tai buvo austrą- ^ r ė j e , Washingtooe, Clevelan na ir Rama Gvildytės — Nevv
yra Marąuette Parkas, atrodo,
71-os ir Campbell A ve. kamp.
TeL —476-3409
liečiu geriausiai sužaistos rung ^ ^ jjetroite išvyko į l a i s v o j o j .
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir
0
pn,
aiškinti nebereikia, nes kelių neopenktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus
tynės išvykoje, tad jie ir laimė
^
^
-1
^
G
r
a
l
i
u
^
R
S
J
^
Valandos
pagal
susitarimą
lietuvių
nacių išsigandusi didžioji spauda
Telef. — 282.4422
io 15:13, 15:15, 12:15, 17:15. ^
^jj^.
Jgįį^L^
^
ir televizija beveik visame pasau
kur
mUs lauke
Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė
Australijos vyrai — Baltimo- rungtynių prieš vietos lietuvių j t o n a s
lyje išgarsino.
DR. ROMAS PETKUS
re Ali Stars 73:103.. Mūsų vy- sportininkus.
1
AKIŲ
LIGOS — CHTJU KGIJA
DR.
EDMUND
L
CIARA
Vytų dvejetas: I. E. Vaičekaus-j
Ofisai:
rai prieš Baltimorės juodukų
Robertas Sidabras
Turnyre
dalyvaus
keturios
pir
OPTOMETRISTAS
kas. J. N'ašukaitis — Toronto;
111 NO. WABASH A V E.
rinktinę pralaimėjo net 30 taš
maeilės
komandos:
major
diviziį
2769 West 51st Street
"Vytis", 2. V. Sirjatavičius ir A. į
4300 JTO. CKNTK.\L A VE.
TRUMPAI
kų, bet treneris Stasys šutas
jos
čekų
Sparta
ir
lenkų
LightTeL — GR 6-2400
Valandos pagal sualtariraa.
Andrikonis — Australija, 3. T. i
Vai.: pagal susitarime: pirmad. Ir
australiečių žaidimą
įvertino
ning,
pirmos
divizijos
lyderis
ara
— Jonas Žymantas, vienas iš Vainius ir P. Gvildys — Nevv į
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. ir penkt
DR. FRANK PLECKAS
labai teigiamai. Daugiausia taš pačių mūsų geriausių plaukikų ir Yorkas. Mišrus dvejetas: 1. T. j
bų Winged Bull ir šeimininkai 10-4; Seštad. 10-S vai.
(Kalba lietuviškai)
— Lituanicos komanda pilname
kų pelnė A. Milvydas — 25 ir kibiausiai iškilusių ir amerikiečių Vainius, D . Gvildytė — Nevv j
Ofis.
teL
7SS-4477;
Bes,
246-2839
OPTOMETRISTAS
sąstate.
Antroje
grupėje
tuo
pa
P. Šutas — 20.
tarpe, negalėjo dalyvauti PLS Yorkas, 2. J. Nešukaitis — R.
Tikrina akis. Pritaiko akintas tr
čiu laiku rungtyniaus veteranų
Australijos rinktinės — Wa- žaidynėse, nes turėjo kelio ope Raguckaitė ir 3. V. Sirjatavičius •
DR. L DECKYS
• Contact leasejT
klasės komandos: Rams, Greenshingtono "Vėjas" 79:58 (40: raciją. Šiuo metu sveiksta ir jau ir O. Bone
GYDYTOJA IR CHIRURGfi
—Australija. Ko-»
2918 W. 71st St. — TeL 787-5148
VVhite, Real F. C. ir šeimininkai.
Speclalj-b6 — Nervų Ir
32) Šiose rungtynėse pirma po truputį pradeda ruoštis dides mandinėse laimėtoju tapo To-;
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tre£.
Emocinga ligos.
me kėlinyje mus atstovavo jau niems įvykiams. Pradžiai jis yra ronto "Vvtis". 2. Nevv Yorko j Saulius Kindervs iš Seaue, Toronte V*™y™ *>us ^ šeštadienį, liepos
DR. LEONAS SE1BUTIS
CRAWFORD MEDICAL BLDG.
niai krepšininkai, nes tai buvo pakviestas į Denverį, Colorado, "LAK" ir 3. Hamiltono "Kovas". | laimėjęs tris aukso ir vieną bronzos 2 9 <»• Prasidės 11 vai. ryto. Ligi
INKSTŲ, PŪSLfiS m
6440 So. FUssfd Road
jų paskutinės rungtynės išvy sporto centrą, plaukimo stažu; ir Moterų grupėje: 1. Toronto "Vy medalį.
finalinių rungtynių bus žaidžiaPROSTATO CHIRURGIJA
koje ir sekančią dieną daugu numatytas Amerikos vandenssvy2659 W. 6Srd Street
DRTX B. GLEVECKAS
mas jų išvyko į namus. Rung džio rinktinei Pan-Amerikos žai sekančiam kartui beliko tik lene
Vai.
antrad. nuo 1-4 popiet
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tynės vyko tikrai draugiškoje dynėms. Kaip prisimename. J. 2y- voji atletika ir plauk : mas. Apie
ir ketv. nuo 5-7 vakare
TeL — BE 8-5893
see ut for
atmosferoje, kur iš sehruninkų mantas su Fengerio mokyklos ko- j lengv. atletikos organizacinius
Ofiso ttL 776-2889, rezid. 448-5545
Specialybė
Aldų ligos
geriausiai pasirodė R. Kondro- manda laimėjo Illinois valstijos trūkumus buvo rašyla pe'ritą
uQfKi financing.
'#••
DR. J. i. SIMONAITIS
8997 West lOSrd Street
t a s — 18 taškų, A. Barzdukas meisterio titulą final:nėse rung karta, sekančiam kartui liko pa
ths bart wrty to
e Y D Y T OJ A S
Valandos pagal susitarimą
10> T. Kudirka 7.
AT OUR 10 W RATB
tynėse iš 12 įvarčių įmušęs 7. sekmės ir bendros išvados ar pra
H
a
— 4255 W. 6Srd Street
ClevHandas — Nesebmos tink Panašūs stažai numatomi daž giedruliai. O pragiedrulių buvo!
\A(ITH B Į P A V ' . ' I M
Ofiso teL — PB 8-2229
Ofiso
telef. R E 5-4410
TO FIT Y(1UB I N C O M I
linyje.
niau ir jre bus ruošiami iki 1980 Štai Saulius Kinderys iš Seatle
Rezidencijos telef. GR S-0S17
DR. JANINA JAKSEVieiUS
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad.
Prieš Toronto žaidynių nuga m. olimpijados. Tuo J. Žyman I.ynnwood mokyklos atvyko į To>
JO K • A
nuo 1:00 UeTi 3:00 vai. popiet
lėtojus mūsų tinklininkės sužai tą : turi vilties atstovauti Ameri rontą ir iš ivežė tris aukso me
VAIKŲ
LIGOS
dė garbingai antrame ir trečia ką Pan. Amerikos žaidynėse se dalius: 800 m., 1500 m. ir 5000
Ofiso teL H E 4-2123. Vamp OI S-SlftS
2 0 8 West 6Srd Street
m e kėlinyje. Pralaimėta 0:15, kančiais metais ir Maskvos olim- m. varžybose ir pridėjo dar vie
įPirmad., antrad., ketvlrtad. ir penkt.
DR. V. TUMASONIS
įauo 12 iki t vai. Ir nuo S iki S vai.
ną bronzos 4 po 100 m. estafe8 : 1 5 6.15. Jei moterys labai pijad.jje.
Settad. nuo 1 Iki 4 vai.
CHIRURGAS
OUR SAVINOS
silpnai sužaidė pirmame kėli
— Iš PIS žaidynių aprašymų; tėję. Plačiau sekantį kartą.
CEBTIFICATES
2454
West 71st Street
OfK PO 7-9999
nyje, tai vyrai taip pat sužaidė
OA 8-7278 vai pirm., antrad., ketv. Ir penktad
EARNUPTO 7 3 A %
paskutiniame, tad
pralaimėta
2-5 Ir 6-7 — i* anksto eusitara*.
M L A. JUKINS
12:15, 13:15. 1:15.
TeL ofiso PR 6-6446
GYDYTOJAS IR CfflRURGAS
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
Australijos lietuvių
triumfas
F. C. WINSKUIUS
2557 W.69th Street Tel. 776-4363
8844 West 68rd Street
Jei šeštadienį, po tinklinio
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rungtynių, australiečiai neturėValandos pagal susitarimą
8197 West 71st Street
J.&J.PHARMAa
kuo pasigirti, tai sekmadienį,
Valandos: 1-6 vai. popiet.
2212 WEST CERMAK ROAD
TreO. ir SeStad. pagal raattarima.
— 827-1985
po mūsų moterų įr vyrų krepVWstsl,vttaiTrin4ktportuoa kvepalai, gydomos iotss r t l
Chicago,
111.
80608
iiiuo rungtynių, mes turėjome
DR, K. A. JUČAS
Ofs. teL 589-8196; namo 881-8772
Važiuojamos kSdto. ramentai k Mt, pirkti ar nuomott
kuo pasididžiuoti.
NSHIUIHIIIMII supakuotame dovanaa
DERMATOLOGIJA
DR. PETRAS ŽU0NA
PETER KAZANAUSKAS, Pres. Phone: 847-7747
Australijos moterys prieš CIe
CHIRURGIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1992 No. VVeatern AviM
velando valst. universiteto ko
6745 West 63rd Street
SERVING CHICAGOLAND SINCE 19«5
Pristatymas nemokamai
Ofiso
teL
489-4441
mandą sužaidė 73:53 (37:27).
Vai.: pirm. antr., ketv. ir penkt.
ANGELĄ ir VYTENIS CMRKIAI savininkai
Vs
Mūsų moterų krepšinio rink2-7; aėstadieniaia pagal susitarimą.

IŠ PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO
ŽAIDYNIŲ

PASSBOOK
SAVINGS
51/4%

Mutual Federal
Savinas and loan p

{statymai ii savivaliavimas

zistencijai sudaryti nebūtų sun
ku, jei tik lietuviams būtų pati
idėja gerai pateikta. Daug milijo
nų dolerių nuplaukia į Sovietų
Rusiją mūsų lietuvių patriotų,
kurie
savo uždirbtus pinigus, dar
Paskutiniu laikotarpiu okupuo- buvo taip iš vagonų ir sunkvegyvi būdami ar testamentiniu pa
toje Lietuvoje ištisi laikraščių žirnių išverčiami į dykumas. Valikimu, panaudotų tautos išlai
puslapia; nukloti ilgais naujų įsta- siūgano srityje buvo pelkėse pakymui, jei tik jiems būtų iš anks
tymų posmais. Po naujos konsti- likta apie 60,000 tremtinių be
to
visi klausimai gerai išaiškinti.
tucijos, dabar eina įstatymai apie maisto, be įrankių. Ir jie visi iš
Algis Dudaravičius, atvykęs iš
rinkimus, apie tarptautines su- mirė. Tą skelbdamas SolženicyEdmontono,
Albertos prov., pra
tartis ir kotokie. Jeigu tai reikš- nas pažymi, kad nė Džengiskanešė,
kad
tos
provincijos valdžia
tų, kad vieton okupantų parei- nas tiek nesunaikino kaimiečių,
turinti net tris bilijonus dolerių
gūnų savavaliavimo linkstama kiek komunistaL
tautybių kultūriniams reikalams
pereiti prie įstatyminės tvarkos, Viena graikų kilmės moteris iš
Ii kur naujas fondas
ir esanti lietuviams labai palanki,
būtų gerai. Tačiau visa nelaimė, Simferopolio buvo ištremta į Urabet
pačiame Edmontone esą tik
kad Sovietų Sąjungoje didžiau- lo sritį. Kai jos sūnus po karo
Prof. R. Šilbajoris nurodė, iš
šias įstatymų laužytojas yra pati sugrįžo į namus, ji slapta nuvykur minėtasis pajamų šaltinis tu 100 lietuvių šeimų. Iš valdžios
yalstybė — nesilaiko ne tik savo ko ir apsigyveno pas jį. Bolševirėtų iškilti. Liet fondas turi sa labai lengvai gautų bent 100
išleistų įstatymų, bet nė savo kai tai susekė ir ją, jau turinvo uždavinius ir jo negalima su tūkstančių dolerių tokiam insti
konstitucijos. Daug ten žmonių čią 87 m. amžiaus, nuteisė dvi- JAIV Liet. Bendruomenės vadovai ir svečiai PLB seimo posėdžių metu. Priekinėje eilėje matome "Draugo" rišti su Lituanistikos mokslų in tutui. Diskusijose labai palankiai
kalėjimuose, koncentracijos sto- dešimčiai metų į sunkiųjų darbų atstovą kun. V. Rimšei}, A Gečj, dr. A Razmą, Vyt. Kamantą ir kitus
Nuotr. V. Becevičiaus stitutu. Esą, mes turime labai pa kalbėjo už Lituanistikos mokslų
vykiose, vergų darbų lageriuose lagerį. Ukrainietė Tonia Kazacuk
siturinčių lietuvių, kurie galėtų instituto įsteigimą taip pat Stepas
už tai, kad bandė pasinaudoti iš savo tėvynės nuvyko gyventi
būti minėto instituto mecena Vykintas, delegatas iš Vokietijos,
konstitucinėmis
laisvėmis, tarp pas savo ištremtą vyrą. Po amtai. Lietuvišką atgimimą anuo Danys, Ignaitis, kun. G. Kijaus-tautinėmis sutartimis garantuo- nestijos vyras, baigęs savo 5 m.
met finansavo inž. Petras Vilei kas, Radys.
tomis žmogaus teisėmis. Vienas tremties busmę, buvo paleistas,
šis. Dabar mes turime daugiau
Dr. R. Šilbajoris užbaigiamaja
iš skaudžiausių tokios neteisybės bet jo žmona, kadangi nebuvo
kaip šimtą turtingesnių už Pet me diskusijų žodyje išreiškė pa
Reikia planų ii organizavimo — atsiras ix mecenatų
pavyzdžių yra Viktoras Petkus, ku- nuteista ir todėl į amnestiją ne
rą Vileišį.
dėką ir-džiaugsmą dėl susidomė
rio nuteisimą net specialia bend- pateko, buvo palikta tremtyje,
jimo jo paskaita. Jis klausytojams
Prelegentas toliau tęsė Litua parodė popierio lakštą, ant kurio
PLB seimo ketvirtoji diena, lie
V. RIMŠELIS
naujo ir kasdien kurti. Jaunimas
ra rezoliucija pasmerkė JAV seNovočerkaske vienu metu įvynistikos
mokslų instituto apibū- Emilija ir Romas Sakadolskiai bu
su rnumis praeitimi nesidalina.
natas ir atstovų rūmai.
ko skriaudžiamų darbininkų strei- pos 3 d., skirta veiklos planų pa
ruošimui, buvo užbaigta prof. dr.
Jam nedaro įtakos pasakojimai -linimą. Jis neturėtų būti jokios vo pasirašę pažadą aukoti insti
*
kas. Būrelis smalsuolių vaikų suRimvydo Šilbajorio paskaita "Lie dis, ardama Lietuvos dirvas, būtų apie Lietuvą, kokia ji buvo. Isto- politinės veiklos apraiška. Jis tu tuto steigimui tūkstantį dolerių.
Kad Sovietų Sąjunga gėdingai lipę į medžius žiūrėjo, kas čia tuvos kultūros židinys vakarų
kalbėjusi lenkiškai.
rinė
praeitis ir Tomo Venclovos ri būti nepriklausomas mokslinės Tai buvo gyvas ženklas, kokiu en
laužo savo įstatymus ir žmonis- dėsis. Norėdami išsklaidyti dar pasaulyje". Prof. R. Šilbajoris
Išeivija, gyvendama svečioje nuomone dvelkia pelynomis, sau- autonomijos atžvilgiu. Tačiau jis tuziazmu klausytojai priėmė Li
kūmo nuostatus, pabrėžia ir pa- bininkų minią, enkavedistai pa paskaitą pradėjo, deklamuodamas
šalyje, atrodo, lyg būtų Mažo-. sumų ir netikrumu. Mums reikia urėtų ryšius su kitomis lietu tuanistikos mokslų instituto pri
tys rusai. Pasklaidykime tik pas- leido šūvius virš minios galvų, poeto Kazio Bradūno eilėraštį:
joj
Lietuvoj — Prūsuose, iš kur! šiandien pagrindinio minties lū- viškos kultūros apraiškomis.
statymą. Diskusijos buvo užbaig
kutinį Solženicyno "Gulag Archi- bet jie pataikė į medžiuose ęsanToks institutas galėtų vesti tos su prelegento paraginimu, kad
anuomet
buvo
nešamos
knygos
į
žio,
kad
mes
pasijustume
lygūs
pelago" tomą (III). Čia jis stebi- čius vaikus ir tie krito žemun
Svetimojo židinio ugnelė
Lietuvą. Turime čia savo knygas, tarp visų tautų. Mūsų tautinė dialogą su mokslinėmis instituci- Tautos himno žodžiai "ir tiesa ir
si, kaip su juo kalinami lietuviai, peršauti. Sužeistieji darbininkai
Visą vakarą šalta ir nelinksma.
laisvą spaudą, ruošiame didžiu- sąmonė turi maitintis tarptauti iomis Lietuvoje, kur mokslo var šviesa mūs žingsniu telydi" bū
negalėdami nė rožančiaus turėti, dingo be žinios, o šeimos nariai,
Jos plazdėjime man gaisro
du daug kas yra klastojama, bet tų mūsų gyvenimo tikrovė.
les sporto, dainų šventes, turime nes sąmonės sultimis.
darydavosi iš minkytų duonos kurie ėmė teirautis dingusių, budūmai kelias,
daug ir gero padaroma. Mūsų
trupinėlių. Sovietų imperija taip vo išvežti į Sibirą. Ir tai įvyko
Visam mūsų kultūriniam dar institutas turėtų laiko ir galimy
Šviečia bėgliui tėviškės liepsna. mokslo ir kūrybos simpoziumus,
Išėjus iš paskaitos ir ; sugrįžus į
turime Liet. fondą ir t. t. Lietu bui ir visiems vertingiems sąjū
silpna, jeigu baiminasi, kad jos 1962 metais, jau nebe Stalino
gyvenimo
tikrovę, ne vienam dr.
atskirti grūdus nuo pelų.
Pirmaujanti tauta
vių bendruomenė daug kuo ga džiams reikia dar vienos institu bės,
nesugriautų rožančius kalinio. laikais.
Aleksandrovo
mieste
R.
Šilbajorio
pareikštos mintys at
li džiaugtis ir girtis, bet vieno daik cijos — akademinio lygio huma Glaudūs ryšiai taip pat turėtų
rankoje
1961 m. komunistų policija mirPrelegentas su poetišku jautru
rodė
kaip
koks
sapnas. Bet gyve
to jai trūksta. Jai trūksta didelės nitarinių mokslų židinio, kuris būti palaikomi ir su Baltų studijų
Vienoje vergų darbo stovykloje tin užplakė žmogų, kai jis buvo mu kalbėjo, kaip išsinešėme ne
nimo tikrovė visada ateina iš min
svajonės, didelės vizijos, plataus būtų prijungtas prie kokio nors sambūriu.
ukrainierė Linda, išplovusi koji- laikomas areštuotas. Kai gyven- tik tėviškės liepsną, kurią per
ties
vizijos, kurią turime priimti
užsimojimo. Mums trūksta pasi svarbaus Amerikos ar Kanados
nes, padžiovė jas leidžiamos zo- tojai norėjo jo lavoną palaidoti ėmė svetur gimę lietuvių vaikai,
Į klausimą, kur Lituanistikos kaip idėjinį planavimą. Diskusi
ryžimo būti pirmaujančia tauta.
universiteto. Lituanistikos insti mokslų institutas turėtų būti, jose išryškėjo, kad lietuviams iš
nos pakrašty. Sargybinis iš bokš- kapinėse, neleido. Įpykusi minia bet taip pat išsineseme ir mū
Kiekviena tauta, ar ji maža ar tutas, nors ir labai svarbi organi orelegentas suminėjo net keletą eivijoje netrūksta finansų, bet tik
to ją nušovė. Kengiro lagery vie- sudegino policijos būstinę,
sų tautinės kultūros, mokslo ir kū
nu metu stovint prie vartų kaliApie sovietinį teisingumą pats rybos kibirkštį. Tai tautinei kul didelė, turi teisę ir net pareigą to zacija, neturi sau bazės mus pri universitetų, — Pensylvanijos, trūksta planavimo. Mums trūksta
nių kolonai ir laukiant tikrini- ant savo kailio daug patyręs Sol- tūrai tarnaudami, nesame jau kią viziją savo dvasioje nešioti. glaudusių kraštų akademinia VVisconsino, kur dirba Alfred organizuotumo. Jei atsiras orga
mo, sargybinis paleido šūvius ir ženicynas minėtame veikale skel- bėgliai, bet tauta. Išeivija bus tol Turime svajoti bu$i pasaulyje ci- me gyvenime. Nors jo nariai ga Senn, Valters Nollendorfs, Valdis nizatorių, tai atsiras ir mecena
16 kalinių buvo sužeisti sprogs- bia, kad teisėjai retai kada turi gyvybinga ir prasminga, kol sieks vilizacijos ir kultūros pirmaujan li būti labai aukšto lygio akade Zeps, Birutė Ciplijauskaitė ir Vi tų, apie kuriuos dr. R. Šilbajoris
tamomis kulkomis, kurios kultu- privilegiją ką nors teisti, pirmą i tautai laisvės. Mūsų atgimimo i tvii ts aa u mt a j Pritrūkus tokio užmojo mikai, bet dėl tos bazės trūkumo oleta Kelertienė, Yale, Kaliforni kalbėjo.
ūsų kultūrinė veikla, nors, įgyj a mėgėjų veiklos pobūdį, kai jos (Los Angeles), kur dirba Ma
ringesniame pasaulyje yra už- nebūdami priversti telefonu suži- istorijoje randame, kad valstybiir
labai
naudingasis dėlto n u - | m u m s reiVi^
^d
lituanistika rija Gimbutienė ir Tomas Venc
draustos ir kare vartoti. Solženi- noti instrukcijas iš partijos vir- nės laisvės troškimas yra gimęs
lova. Toronto universitetas būtų
tautimo
nesulaikyk
Esą,
kai
kas
taptų
tikra
akademine
profesija.
cyno liudijimu viename lageryje šunių ar kitų komunistinių pa- jau po to, kai buvo padaryti pir
T A K O S AKCIJA
p į r m a s i s žingsnis į tokį kultū- labai patogus dėl Kanados val
iš sargybos bokšto vienas sargy- reigūnų,
mieji žingsniai į savo raštą, moks samprotauja, kad lietuviai dideliu talentu netur
ir
reikia
tik
binis pabėrė šovinių ir įsakė ka*
rinį lituanistini židinį yra litua džios palankaus nusistatymo tau
New Yorke vykstant Jungtinių
lą ir istoriją. Taigi mes esame i š '
i
d e k o t i Die
u ž ta,
ka
tunme
tybių
atžvilgiu.
Svarbu,
kad
in
nistikos katedros įsteigimas prie
Tautų generalinei
asamblėjai,
liniui juos surinkti. Kai šis "užTai šiokius liudijimus skelbia dvasinių ir mokslinių šaltinių)
?™
> draustoj zonoj" rinko, sargybinis rusų tautos žmogus apie bolševi- iškilusi tauta. Jeigu nebūtų bu Kitos esančios tautos talentinges kurio nors žymaus Amerikos ar stitutas taptų kurio nors Šiaurės nusiginklavimo klausimais, viso
davė atsa Kanados
universiteto. Reikėtų Amerikoje universiteto, turinčio se Šveicarijos katalikų bažnyčio
jį nušovė. Tai į tokias darbo ver- kų savivaliavimą. Ta negirdėto vę tautinio atgimimo mūsų liau- nės. Prelegentas šiems
* v
kymą patarle: Ne.žventieji puo- vieno profesoriaus, kurio katedra aukšto mokslinio lygio reputaciją, se kiekvieną sekmadienį buvo mel
gų stovyklas uždarinėjami ir lie- žiaurumo sistema mus visus verdus lipdo. Mūsų išeivijos svajo-. b ū t ų išlaikoma iš sudaryto fon- dalimi.
džiamasi už visuotinį nusiginkla
tuviai.
čia kiek tik galima gelbėti įkavimą ir teisingumu bei laisve pa
Solženicynas primena, kaip ka- Hntus lietuvius. Nors Maskvos kia, jog Anatolijaus scaranskio, nė buvusi gerai išsilaikyti ir būti j d o p r o c e n t u
Visi už lituanistinių
remtos pastovios taikos įgyvendi
linamos lietuvaitės buvo sutuok- tironai laužo savo konstituciją ir Aleksandro Ginzburgo ir lietuvio į tik molio motiejų tautele
mokslų institutą
Viktoro
Petkans
(rašo:
Viktorus
Antrasis
žingsnis
yra
jau
didesnimą pasaulyje. Šveicarijos ka
tos per įgaliotinius už akių. Kai savo pačių laisva valia pasirašyReilaa lituanistiiko židinio
Pyatkus) teismo procesai "yra gi
Įnė
svajonė.
Reikia
mums
įsteigti
Paskaita klausytojams padarė talikų vyskupai bendrame ganyvyko viename lagery kalinių su- tas žmogaus teises apsaugančias laus susirūpinimo dalykai -ameri
Be tos didžiosios vizijos visos j Lituanistikos mokslų institutą. didelį įspūdį ir sukėlė naujos min tojiniame laiške pažymėjo, kad
kilimas ir buvo išblokšti sargy- tarptautines sutartis, bet vis dėl- kiečiams".
biniai, tų lietuvaičių moterystę to pasaulio žmonių protestai, vie- To pat "Sun-Times" dienraščio mūsų kultūrinio gyvenimo ap- Ukrainiečiai prie Harvardo uni- tys susidomėjimo. Diskusijose nie visų krikščionių sutartina akci
kaliniai kunigai galėjo palaimin- šosios nuomonės pasmerkimas jų pagal AP liepos 13 pateiktoje ži raiškos, tiesa, yra savos ir lietu- versiteto turi dvi institucijas, — kas nepasisakė prieš Lituanisti ja kovoje prieš pavienių žmonių
ti, ko jos paprastose lagerio są- savivaliavimo labai gadina jų pro- nioje (7 psl.) tarp kitko praneša viškos, bet jos pasilieka uždaros,! nuolatinį komitetą ukrainiečių kos mokslų instituto kūrimą. Vi ir tautų santykiuose plintantį ne
lygose niekaip negalėjo pasiekti, pagandą ir su tuo jie negali ne ma: "JAV Atstovų rūmai tuo tar hermetiškos. Vidutinio lygio kul- studijoms ir ukrainiečių studijų siems atrodė, kad tai visai prak pasitikėjimą, gali turėti lemiamą
pu pritarė rezoliucijai, pasmerkian- tūra negali būti tautos prado iš- Į institutą. Panašiai ir mums reikia
tiškas ir realus reikalas. Dr. K reikšmę, siekiant sukurti Kristaus
viename lagery kalinių sukili- siskaityti. Cia verta būtų prisiminmo metu moterys kalinės savi- ti vieną reikšmingą faktą: 1977 t S S t S S ^ S » ^ S S p S i ! * ™ laidas svetimoje šalyje, nes Lituanistikos mokslų instituto, Ambrazaitis pareiškė, kad mūsų skelbiamos žmonių meilės pa
mi užstojo vyrus. Buvo tikimasi, metais iš Sovietų Sąjungos į JAV 10, apibrėžia teismo procesus kaip Į J1 nepateikia jaunimui to, ko jis' kuris turėtų universiteteines tei- kultūrinėje veikloje būtinai rei grindu paremtą tarptautinę sant
(mk) I nerastų tame krašte. Turime iš ses, prisiimtų universiteto akade- kia tokio instituto. Ir fondą jo eg- varką.
kad bent moterų nedrįs žudyti, buvo leista atvažiuoti 2,047 at- 'apgailėtinus įvykius".
tačiau jos buvo durtuvais užba- skirtų šeimų nariams ir kitiems
dytos ar tankais sutraiškytos, ši- imigrantams, tuo tarpu žydų iš
Pro langus juos pasiekdavo gatvės garsai. Vienu metu Aleksandras. Tas jo atvažiavimas — kaip iš dangaus!
taip Kengiro lageriuose kalinių Sovietų Sąjungos į Vienos imilinksmai nučirpsėjo paukščiukas. Bet jų susikaupimą
Jie nevalgė vakarienės, — laukė brolio. Ir Vladzės
sukilimo metu žuvo 700 žmonių, gracinį punktą 1977 m. atvyko
ties laišku pertraukė telefonas. Almis beveik nenorėjo laiškas — atviras, be voko, gulėjo pamestas ant sofos.
•
net 16,700. Tą savo specialiniaatsakyti. Gal kokia Austės draugė, gal jos vyras? Bet Jie tvarkė Lėlytę, peržiūrėjo kambarius, virtuvę. Su
Daug žmoniškesnes sąlygas ka- me raporte birželio mėnesį paskelsesuo, atsakiusi ir trumpai lietuviškai pasikalbėjusi, mestus lovon baltinius dabar slėpė spintoj. Abu rūpes
liniai turėjo caro laikais. Solže- bė Valstybės departamentas. Tailinksmai šuktelėjo:
tingai tvarkėsi, lyg prieš kokį viršininko patikrinimą.
nicynas primena, kad Stalinas gi mažas Izraelis, kuris neturi nė
ALĖ BOTA
Jie
apsvarstė, kur svečią paguldyti. Nutraukė seną
— Spėk, kas!
galėjo iš caristinės tremties pa- diplomatinių santykių su Maskva,
Romanas
matracą
nuo spintos, išnešę abu išdulkino. Nutarė, kad
Almis pakėlė galvą, net nespėliojo. Ji vėl šūktebėgti net penkis kartus, o Nogi- galėjo susilaukti aštuonis kartus
Almis miegos žemėj ant matraco, Aleksandrui — už
lėjo:
—šešis. Dabartinis komu- daugiau paleistų iš Sovietų Są- 66
nas
leis savo sofą
Almis apsidairė po butą, nežymiai atsikvėpė, lyg
— Aleksandras!
nistų kalinimo režimas yra toks, jungos, negu JAV, tik dėl to,
kad bandymas pabėgti yra pa- kad žydai yra arti pasaulio spau- pats būtų kokį sunkų darbą atlikęs. Neskubėdamas
Ir, jiems besidulkinant. užgriuvo svečias. Jie gir
— Eik, eik!
našus į savižudybę. Solženicy- dos, radijo, televizijos, labai ge jis atplėšė laišką (palikęs kitus gulėti sofos kampe) ir
— Siųstas kompanijos. Jis čia atvažiuoja su taxi. dėjo: trinktelėjo gatvėj taxi durys, sunkūs reti žings
nas liudija, kad komunistai ko- rai organizuoti. Tai paskatas ir galvos kryptelėjimu pašaukė Austę:
niai artėjo į butą. Jie plačiai atvėrė duris, ir abu sto
Dabar Almis plačiai šypsojos.
— Eikš, paskaitysim.
lektyvizacijos metu badu išmari- mums lįsti į pasaulio spaudą bei
— Tikrai? Netikėtai, ar ne? What you know! Ir vėjo šypsodamies, nors Austės rankos virpėjo. Stam
Austė aplaižė iš sriubos ištrauktą šaukštą, padėjo
no, išžudė apie 15 milijonų savo kitas komunikacijos priemones,
bus, arti šešasdešimties metų vyras oriai įžengė į jų
valstiečių. Buvo atsitikimų, kad kelti balsą visame pasaulyje, ant virtuvės stalo, priėjo. Suglaudė jie galvas ir skaitė. Vladzės laiškas, ir... Tikras šeimos susibūrimas.
menką butelį. Aukštas, tiesus ir stambus; rodos, ir
išvežus rusų, ukrainiečių kaimie- stengiantis vaduoti savo tautos
Kad ji seniai iš jų negirdėjusi nė žodelio...
— Taigi. Ir gerai, kad šiandien butą apsitvarkiau. durys jam buvo per mažos, ir kojų šluostiklis tuoj su
čių ešelonus į negyvenamą šiau- įkalintuosius. Tai gal padės pa— Negi mano laiško negavo? — Pakėlė galvą Al — Austės balse skambtelėjo šeimininkės pasididžia siraitė po jo stambiais batais. Jis atsargiai pabučiavo
res Uralo sritį į dvidešimčiai siekti naujų rezultatų su Petkum, mis.
vimas.
į žandą Austę, pasispaudę rankas su Almiu. Jo stam
žmonių pastatytą lūšną paskir- kaip yra buvę ir su Simo Kudir—
Žinai,
ką?
—
Almis
stojosi
ir
ėjo
link
Austės.
biam
veide — nei raukšlelės, pilkos akys žvelgė ramiai
Kad pas juos — viskas gerai: visi sveiki, visko tu
davo apie 500 tremtinių. Šimtai kos išlaisvinimu,
—
O
kažin,
kad
Lėlytę
dabar
pakrikštijus?
ir
šaltai,
tamsūs plaukai nepražilę (o ggal padažyti? —
tūkstančių vyrų, moterų ir vaikų
].Pr. ri, gerai gyvena... Kad ji dieną ir naktį apie juos gal
—
Nebloga
mintis!
Bet
iš
kur...
krikštomotina?
dingtelėjo Austei). Gerai pasiūta ir j a m tinkanti eilu
vojanti. Kad jiems smagu girdėt apie Austės dukrytę
—
Aš
žinau.
—
Almis
raudo,
bet
balsą
mėgino
tė,
lietsargis, lagaminas, — viskas pirmos rūšies. Jis
— Lėlytę; bet reikia greičiau (ir tinkamu būdu) jai
išlaikyti
ramų
ir
abejingą.
—
Mano
bendradarbė.
Puiki
rimtai,
beveik išdidžiu tonu, pakalusė:
vardą duoti... Ji tikisi, kad Austės vyras — lietuvis
Spaudoj ir gyrenime
moteris! Marianne Klinger. Ji sutiktų.
ir doras žmogus, nes tai ir kūdikiui labai svarbu... Kad
— Kaip čia jūs begyvenat ?
— O! — Austė atidžiai žvelgė į brolį, bet Šiam
broliai žiūrėtų sesutės ir anūkėlės, nes moterys yra
Austė bėgo į virtuvę, kad neprisviltų vakarienė.
iškrito laiškas iš rankų, ir jis pasilenkė — pakelti
silpnesnioji žmonijos pusė, trapioji, daugiau pavojų
Almis paėmė brolio apsiaustą, ieškojo vietos jam pa
— Kaip manai ? — Jis klausė pasilenkęs.
kabinti, prašė sėstis.
Chicagoje "Sun-Times" dienraštis į liuodamaa dėl "Humanitarines" ii- puolama... Kad ji laimina juos, ypatingai — Austę ir jos
~=
\ r > »7-ena- kMikį. Kad žadėjęs jcs vyras atvažiuot Amerikon, bet...
Austė patraukė pečiais. Ji buvo pagalvojusi apie
— Gyvenam! Vargstam. Bet galėtų būti ir blo
Genę, apie kitas drauges, bet visiškai nenorėjo dabar su
žinią, antrašte "Soviet trials con- toriai prisidėjo paremti rezoliuci- 0 Ji P a t i negalinti palikti namų...
Kai kuri žodį Austė rodė pirštu, nesuprato, Almis broliu ginčytis. Tuo pačiu metu Almis mintyse apgai giau, tai nesiskundžianti. Ar ne, Austele? —
demned by Senate", kur iš pat pra jai, kuri buvo pasiūlyta daugumos i
Almis aiškiai jaudinosi. Darėsi sentimentalus. Tuoj
vado
Robert
C.
Byrd
(demokrato
i
jai
aiškino.
Jie pamažu įsitraukė į pokalbį apie Vladzę Įėjo, kad ne Karolis Vargūnas; brolio su Marianne jis
džios taip rašoma:
"Senatas antradienį priėmė rezo iš West VĮrginia), ir daugiu pa- i r i e t o l i ^ifrlva namus. Lėlytė žaidė viena, tylėjo, nebuvo įsivaizdavęs... Kūmais...
bėgo į miegamą, jau Lėlytę svečiui parodyt. Bet Austė
liuciją, pasmerkdamas trijų Sovie vardžių pridėta, kai paskui ji pri
Žvilgsniu į sulaikė: miega...
— Kodėl ne? Gerai. Jei tu taip manai...
tų disidentų teismo procesus kaip imta baisavimu. ISreikSdama "Kon lyg nenorėdama trukdyt šeimininio pasikalbėjimo... I i
Dėl kūmo jie dabar abu (tylomis) buvo tikri:
(Boa daugiau)
žmogaus teisių pažeidimus ir ape- greso pažiūrą", rezoliucija pareiš- virtuvės kvepėjo pietūs, bet jie nesiskubino valgyt.
minius įsipareigojimus ir išlaiky
tų savo patalpas, įstaigą, biblio
teką ir administracinę struktūrą.
Tokiam institutui yra reikalin
gas nuolatinis ir užtikrintas pa
jamų šaltinis, kuris pajėgtų pa
dengti mokomojo ir administra
cinio personalo algas, knygų su
pirkimą bei mokslinės medžiagos
rinkimą hr turėtų mokslinių sti
pendijų fondą. Taip pat reikalin
gas stipendijų fondas lituanisti
kos studentams, norintiems lan
kyti institutą ir išeiti jo kursą.

RUSAI IR LIETUVIAI LAGERIUOSE

DAR VIENAS PLB SEIMO KULTŪRINIS PROJEKTAS

^beveidi roA

SENATAS SMERKIA SOVIETU TEISMUS

W^^^^^į£sx^i^^^H^^/-f^^^J^

DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. liepos mėn. 28 d.
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SUSIRGO

Buvusi "Nida" resortas, dabar
Aleksandra Sagienė liepos 23 d. "Th* Outpost" Beverly Shores,
pagulyta Clevelando klinikose Ind., Lake 9hore County Rd. ir
Rogers, puse bloko nuo ežero.
kojos operacijai.
Valgykla, baras, kamb. isnuomaBALFO GEGUŽINĖ
vimui. Dienai 10.40 dol. vienam ir
Liepos 16 Balfo skyrius Cleve 12,48 dol. dviem, savaitei 67.60
lande surengė tradicinę metine dol. ir 78 dol. dviem. Rezervaci
gegužinę, į kurią at.ilankė dau- joms skamb. 2l£-873-£l4>l.
, giau kaip 3C0 asmenų. No d: žj nai tiek atsilanko tautiečių, nors
VIZITINIŲ KORTELIŲ
[ ir tvisi žino, kad tokio bendra
REIKALU
vimo finansiniu rezultatu pasi
naudoja tie, kuriems moralinė ir Vizitinių kortelių naudojimas yra
KAD DRAUGYSTE NENUTRCKTŲ
materialinė parama bei pagalba gražus paprotys. Biznieriai jas pla
Kanados ir AmerikoB lietu- mybes. Lygiai taip pat rodys taip reikalinga: mūsų broliams čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
vių kolonijomis praskriejo sve-' Grandinėlės
šokių,
muzikos ir seserims skurdo bei ligų pri mų atstovams turėti gražias vizi
&ai iš Australijos: Melbourno spalvotą garsinį filmą. Tad vi- slėgtiems, ligų išvargintiems bei tines korteles.
choras ir sportininkai. Dalis ir j si, kurie bus A. L. klubo gegu- tremties jungą nešantiems Sibi
Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais.
Clevelando lietuvių daugiau ar, žinėje, prašomi neužmiršti ir re.
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mažiau pajuto svečių artumą, Grandinėlės stalo ir jos kelioTokio didelio šios Balfo gegu- mu.
ar tai choro koncerte ar sporto nes į tolimą Australiją.
I žinės pasi ekimo priežastis, turrunetvnėse. Vieni, ypač jauniGrandinėlė Australijon varuugijiuBK. *y~' Jir^ j — *
^^^^, TO o but. buvo Australijos lietuvių
S 0 P H I E BARČUS
mas, visai susidraugavo.
zmoja su pilna savo programa,
^ j , dalvvavimas 6 0 spor;
RADIO ŠEIMOS VALANDOS
Clevelando Grandinėlės jauni j visais šokėjais, muzikantais, ru I / \
f
*~
v. *
Visos programos iš VVOPA
w c a o u u u vrx««xv*^ ^i» j ,_^v . ,
. . . -i „„.;„:<, tuojancio jaunimo ir jų vadovų
Lietuvių
kalba: kasdien nuo pir
mas šią draugyste tęsi a ir to- j bų keliais komplektais^ n a u j a u ^
»
oru malonia
madienio iki penktadienio 3:00 —
Uau savo koncertine šių Kalėdų tik Australijai paruostais, so-, e raugų
^ Kurių
. ^ nema
irJpažįstamų.
ž ^
3:30 vai. popiet. — šeštadienį ir
tė nuo Lietuvos ar Vokietrjo? sekmad. nuo 8:30 iki 9^3o v. ryto.
kelione į Australiją. Jei svečiai j kiais. Grupe atliks ne tik savo ^
pasiekė Clevelandą, Grandinė šokių, muzikos koncertus, bet laikų.
Telef. 434-2413
Gegužinės pelnas papildys Bal
lės šokėjai gali pasiekti ir Aust \ dalyvaus ir Australijos lietuvių
1490 A. M.
fo
skyriaus
iždą
ir
kiek
parems
7159
S.
MAPLEWOOD
A VE.
rali ją. Tereikia sveikatos, jau- į šokių šventėje.
CHIGAGO,
ILL.
60629
no amžiaus ir pinigu.
Grandinėlė yra ne pelno jau- ir tolimosios Au:tralijos svečius.
Bendrai, energinga ir pasiauko-i
Tuo tikslu, A. L. klubui ir di- į nimo orgamzacija, kuriai ski!
janti
Balfo valdyba labdaros dar- į
rekcijai leidus, Grandinėlė m e t i riamos aukos yra atleistos (tax
—
bą
sąžiningai
atlieka. Dabartinei
nėję klubo gegužinėje, rugpiū- exempt) nuo federalinės vlaM IM ;EJJ,A.HBUL>
čio 6 d., turės savo informaci- džios mokesčių. Grandinėlės ad- valdybą sudaro: Vaclovas Stepo-'
JOB stalą, vykdys "akimirkos' resas: 1620 Curry Dr., Lynd- navičius (pirm.), valdybos na-į miUIHUHIUinillllllilIilIlIlMIilIHIlIlIlIlii
preklq pasirinkimas nebran
laimėjimus ir praves kitas įdo-!hurst, Ohio 44124.
G. /. Iriai: Vytautas Jokūbaitis, Juozas giaiIrmirlu
i i mūsq, ftfinrtfTrr
j Kubiliūnas, Bronius Gražulis, An
COSMOS P A B C E L S E X P R E S 6
! tanas Styra, Antanina PuškoriuSIUNTINIAI Į LIETUVA
jtė ir Juozas Gyvas, talkinant!
33*3 S. Halsted S t CbJoago. 111. 6OO0S
' Ohio Balfo dir. Onai Jokūbaitie- 2501 W. SStti SC, CSbieaso, m . M M
I nei. šie žmonės su kitų talkinmTelef.: tSft-3737 — 3&4-33S0
Į kų pagalba surinko dovanų, iš
Vytas*** Vshuithiss
platino bilietus, pagamino mais IIIIIIIIIIIHIIilUlilIlIlIilIilHllililIlIUIIIIIIIi
tą, patarnavo bare. Balfo valdy10% — 9 0 % — S0% pigiau mokeatte
džiai dėkoja.
o i apdraoda nnii/SgaTliil Ir

SbiViiMle

bilio

C L A S S I F I E D G U I DE
R E A L

E S T A T E

Rimtas Namų
Pardavimas

R E A L

E S T A T E

IEŠKO NUOMOTI

Senyva moteris norėtų gy
Dfl greito ir patogaus patarnavimo' venti prie šeimos atskirame
Ir pardavimo
miegamajame. 476-3808.

VILIUI HOFFMANUI
Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli
HELP WANTED — VYKAI
nuo Cnicagos, prie ežero didelis na
TeJef. — 767-0600
mai ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie
Budraitis Besity
MECHAUrCS — EXPfiTi
statu. Svarus oras, aplinka ir namas
4243
We*t
63rd
Street
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000.
Top pay. Excellent f ringe benefits
Modernia 1S metų mfiro namai
plūs bonusea.
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
Beantifui wooded lot for sale at
patalpos. Daug priedų. Marquette Par Ski Mountain Resort near Wiscon- AURORA UFT TBUCK SERVICE
ke. Aukšta kokybė. $50.000.00.
ain Delis. Mušt sell. Priced for
Rt 30, Aurora, HL — 898-3799
ąuick sale. Call 608-754-2275.
quette Parke. Naujas gazu Šildymas.
EXKR. CABIHCT MAKEtt
Nallė atiduoda už $38,800.
NEEDED IMMEDIATELY
Grafui platai sklypas ir garažas
HELP
WANTED
—
MOTESY8
Gali Jerry — 228-4800
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui
WOODWORKL\G OOBPORATION
OF -AMERICA
14S2 W. 21st S t , Chfasgo
or

Valdis Reai Estate

2625 We$t 7l$f Stmt
Tel. 737-7200 ar 737-8534

RN

LPN

Needed part Ume for South and
Southwest Slde area to d o Insurance
Phyaicals. Set your own hours. Kxcellem pay

Full Time
BUILDING MNITORS

INSTAMEDEK, Tel. 455-4680
Responsibilities include houseSavininkas para. Oak Lawn W2
Ieškoma
vaak.
prižiūrėti
pirm.
—
keeping
and light maintenance in
aukšto mūrinį namą. 499-0998 ar
penkt., 7:304:30. Vietoje gyv. arba a 95 unit buildmg. Hours are fles>
424^597.
atvykti. Tel. 49*3170.
ible. Mušt be a self-starter and
able
to
work
Pard. Marąuette pke. 4 butų na
MninrtAio
i^kn.
-™«~~.
^
Z
^
I
'
under minimum
mas, po 3 ir 4 k. Nauja elektra ir Mokytoja »eško moters gyvenan-1 s u e r v l -s l o^n
Cios Evergreen pke., kuri galėtų pri- j P
naujas gazo šild., garažas.
žiūrėti 1 m. vaiką savo namuose. \ Call 7 3 9 - 9 3 0 0 for appOint.
TeL PR $4144,
422-3326
iMaintenance
2 butai, t merą senumo. 2 po 5
Reikalinga moteris 5 d. savaitėje
kamb. (3 mieg.). 51-ma ui Kedzie.. prižiūrėti 3 ir 4 m. vaikus. Inf. gau
Tik $82,500.00.
site tel. 927-83t3 nuo 10 v, r. iki 5
MMriais. 2 butai. Naujai atremoo- v. v., pirm. — ketv.
tuotL Vieną tuoj galima užimti.
; You'll need knowledge of plumbBrightou Parke.
H A IID S E W E r T s t ing, welding and electrical work
72-ra ir CampbeO. 1% aukšto nau
! to qualify for this position.
Mušt speak English.
jesnis mūr. namas. 3 mieg. Įrengtas
l
A p p 1y
rūsys. Labai svarus. $65,000.00.
In addition to a stable position,
t2-ra ir Rutberford. Liuksus 5}Ą
we
provide a good starting salary
HIMMEL FURS
kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr.
and
a full range of company bene
2201 West 950i Street
"ranch'*. $89.500.00.
fits.
Please call or apply in perClūcago, Illinois
10Vi akro tcssts netoli Burlington,
son.
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti.
VIRAI IR MOTERYS
Tel. 543-9494
$25.000.00.
48 ir Kotio. 8 kamb. mcd. namas.
Maži taksai. Daug vietos. $36^00.00.
EAKON PRODUCTS

GENI MAINTENANCE

i
•i

Balfo skyrius kasmet praveda
FRANK
ZAP0LIS
sėkmingus piniginius vajus. Pe
S906M Weat •Sth 8tree«
50 Cormnercial Dr.,
reitais metais surinkta ir centrui
ŠIMAITIS
R E A L T Y Hospital Payroll EJxper. Preferred.
rtikmęD. nilnois
Addison, Illinois
pasiųsta daugiau kaip 5,000 dol.,
Telef. GA 4-8*54
fkcellent starting salary.
Insurance — Income Tax
Blue Croas/'Blue Shield, Free Iife
o per paskutinius dvejus metus
I
Australijos ir Clevetaodo lietuviai sportarinkai po draugiškų krepšinio rung Balfo centras gavo arti 27,000 liiiiimuiiimilllllllUlllllllMllummiinil 2 9 5 1 W . 6 3 l d S t . , 4 3 6 - 7 8 7 8 Insurance, 9 paid bolidays, up An Equal Opportunlty Employer M/P
tynių Rungtynes lengvai tannėjo Australijos lietuvių komanda, trenerio Šuto dolerių, įskaitant Jono Tėvelio
to
5
weeks
vacation.
MAINTENANCE
MACII1NIST
|y| O
V
1 N
G
vJalovaajMna.
Nustr. V. Bacevičiaus
•5 ir Sacrmmento. 6 kamb. mūr. re
LIFT TBUCK MECHAMC
Contact Personnel
13,000 dol. palikimą. Vis d a u - i 4 1 r o * W i o
.
._,.
zidenci/a. Pilnas valgomasis. 3 mieg.
Mušt be experienced.
'
,
,
l ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 2 mas. garažas. $45.000.
722-3020, Ext. 205
AUSTRALIEČIAI
58
Ir
Maai—ntf
2
ar
3
miegamų
giau asmenų, sudarydami savo | k į ^ daiktus ir jį toU miesto leiBAISIOJO BIRŽELIO
WIBE D&ATVXX • TKATNEE
'.*•*'»»*•»,
mūro rezidencija. Įrengtas rūsys. 2
SPORTININKAI
MINĖJIMAS
testamentus, nepamiršta ir Bal- J dimai ir pilna apdrauda.
Steady
full
time
employment.
mai. garažas. $54,500.
fo
CLEVELANDE
TeJ. — WA 5-8063
•7 Ir Kwfrif 4 miegamų mūrinis.
Brrž. 2 5 d. Cievelandas pagar
Immediate opening for part Eį«ce!lent benefits. Apply in per
iimiiiHiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUHilIlUlilUllIilIlHIIIII
Įrengtas
rūsys.
Centr.
saldymas.
2
son.
Po mielos Australijos Melbour
time Matron
biai prisiminė didžiąją Lietuvos
ŽALGIRIEČIAI
RUOŠIASI
;
mal.
garažas.
$46,000.
no choro viešnagės Clevelande,
tragediją — tautos genocidą.
WILSON STEEL £ WIRE 0 0 .
Apply in person:
ąą ir Tahnan. 2-jų butų medinis. 3
Rugsėjo 2 —4 d. Clevelande,
Altos Clevelando skyrius už liepos 14 — 18 dienomis svečia "Žalgirio" šaulių kuopos šau- Spalvotos ir Pakastos. Radijai mieg. apačioj, 2 mieg. viršuj. Labai
PERSONNEL OFFICE
4840 So. Western A ve
-,-!.-.C AJRSON PDRIE SOOTF & 00.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
i gerai išlaikytas. Tik $26,500.
prašė pamaldas, pakvietė prel. vosi australiečiai sportininkai — ; dykloje, įvyks šaulių sąjungos
Chicago, Illinois
9700
So.
We*tern
Avearoe
Pardavimas
i
r
Taisymas
m Ir Eoekwcll 3-jų butų, 2 aukst
Joną Balkūną, buv. Tautos fon viso 74 asmenys. Jie čia turėjo ' tarpkuopinis šaudymo turnyras.
Evergreen Piaza
mūras. Atskiros Šilumos. 2 maš. ga- i
rungtynes:
vyrų
ir
moterų
ko
MAINTENANCE MECHANKS
;
do pirmininką ir dabartinį gar
M I G L I N A S TV
ražas.
$45,000.
Žalgiriečiai
tam
ruošiasi,
rūpinaYoung
plastics company w, tremenmandos
tinklinį
pralošė
prieš
234€ W. 69th St.. tel. 776-1486
bės pirmininką, žinomą visuome46 ir Sacramesto. Naujesnis 1 Vž
, si priėmimu svečių, turnyro pra- niHHIHUIHIHHIIHHIIIMUUIlIHIlHHHIIIII
dous growth needs expd. all-around
Clevelandą,
o
australiečiai
vyrai
nireką ir puikų kalbėtoją.
aukšto mūras. Tinka giminingom Šei
mechanies. Excelleat starting pay,
vedimu, vaišėmis.
ir moterys laimėjo krepšinį.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtttiHiiiiiimmiiiiiii mom. 3 mieg. 1-me aukite, 2 mieg.
Individual with accounts pay advancement, hospitalization & vaca
Nežiūrint, kad vienas, kitas
Pamaldose dalyvavo devynios
PACKAGE E X P R E S S A G E S H "
2-rame. $69,900.
tion. Ist & 2nd shift. Tel. I78 3IMC
I žaidynes D M N P p a r a p i p s a - ! k u o p o s n a r y $ a t s i s k i r i a i š
epqperience needed.
BfAKUA NOREJKIENE
liet organizacijų vėliavos, &r. Jur
64 ir Homsfi. 20 metų senumo. 2-jų i 'able 7**~
^
• Will
CLARK CRATN FOAM INO
leje^buvosusinnkędaugziurovų.; j l ! ^ ^ i š e i d a m a s { a m ž i n v b e j
gio bažnyčioje giedojo parapijos
.
_. .
- •
o, . „ .*j schedule payments witb our com- 1S50 E. 97th PL, Cbicsgo, B.
SIUNTINIAI
Į
LIETUVA
Svečiai buvo pristatyti Clevelan- ; 2 a l g i r i o š a u l i ų k u o p a clevelan
I*b*i Į H Į I M«nJmmo« geros r o U
butų mūrinis. 5 ir 4 kamb Platus lo•
,
J
choras, vadovaujamas Ryto Ba
do visuomenei.
j d e < e n e r g i n g 0 s valdybos dėka, prekės. Maistai i i Europos saodėUų. tas 674.900
TOOL R0OM U T N £ NAMM
puter
service,
keep
records
and
bicko. Pamaldas laikė rr pamoks
M St.. fmjragn, m . SOS3S.
Jei
gihrojtte
Sportininkais, jų nakvynėmis, j didėja narių skaičiumi ir garsė- 2«08 W.TEIx
—
WA
5-2787
be
involved
with
all
areas
of
that
lą pasakė prel. J. Balkunas. PaBoginę and C.N.C.
transportu ir pramogomis rūpino- j j a lietuvių ir svetimtaučių tarpe iiiniiimmimiiininnmiiHnmimiinnn
PARDUOT, NUOMOT AR
department; along with bookkeepmolcslBrri.nkas, primines, kad "bai
lst Sidft — 7 AM - 5:30 PM
APDRAUST
si specialus komitetas, vadovauja- į atliktais savo gražiais šauliškais l l l l l l l l l i l I i l I U l i l I U I I H I I I M I I I i l U I I I H I I I H t l I
ing entries.
susis birželis paliko amžinas žaiz
2nd
Shift — 3:30 PM to 12
(vyba> prsšome krHptk i
mas Vytauto Jokūbaičio. Sve
Full range of company benefits.
darbais.
Midmght
das mūsų tautos kūne", detaliai
Call SS 282-6000, £xt. 233 Air conditioned
čiams buvo surengtas susipažini
shop. Mold exnuSvietė, kaip organizavosi par mo vakaras, buvo pakviesti ir da-1 . Žalgiriečiai daug prisidėjo prie
perience
preferred.
Permanent po
Person s witti mecfauitciU abilitjto:
tizanai, j u dideles aukas ir pra lyvavo Balfo gegužinėje, buvo šo- j tėvo 'r sūnaus Bražinskų šelpimo,
sition.
Good
starting
rate. ALL
Apdraustas perkraustymas
MOUNT TR L CK BODIES & HOIST company benefits including PAID
šė nuoširdžiai melstis už tuos,
4243
W.
63rd
Strett
!
kl,nia
darbuI musu
dldv
'
.
y"°
Įvairių atstumų
kurie savo gyvybes paaukojo už kiai Lietuvių namuose, sudary- •R o m o ^ ,
Welding exper. reguired. Apply — aolidays and vacatione.
Ttl. — 767-0600
tos
progos
pamatyti
Clevelandą.!
,
Kalantos
atminimui
patautą ir Tėvynę. Pamaldos baig
HEIL CHICAGO, INC.
Tel. 376-1882 arba 376-5996
PL.AS-TOOL OOMPANY
vadovams priėmimą ir išleistuves m m k , ° statymui. Paminklą sta7801
W. 47th S t , McOook, IU.
tos tautos himnu.
iiuiiiiiimimiimiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
padarė O ir V. Jokūbaičiai savo t 0 §auIn » sąjunga.
Mles,
111
TeL 647-812t
Tel. 242-1300
MARQUETTE P ARK
Minėjimą salėje atidarė Cleve
naujuose namuose.
Lietuviai, norintieji prisidėti l , , , įl"!y2!!!! , ^. , l , ? , ^7!!eS? | , ll l !! , , , ,
nQ & KLVi'CRE MAKER
2$ tautą C kamb. mflr. (Gcorgiaa). Assemblers - Packers
lando Altos skyriaus pirm. A.
su savo auka prie šio gražaus dar
ANO SET UP MAN
SIUNTINIAI
į
LIETUVA
Clevelandiečiai
svečius
nuošir
Platus
sklypas.
Gaza
Šildymas
su
Pautienis. Prol. Balkunas savo
bo,
prašomi
tuo
reikalu
kreiptis
Growlng
co.
located
in
Skokie
is
Por
smatl
JoMUas; Macbii»e Shop
centr. vėsintuvu. Garažas Prašo •eekins assemblers and packers for
ir kHus kraštus
paskaitoje plėtojo mintis, sakytas džiai priėmė. Sportininkams pa į Žalgirio šaulių kuopos valdy
Morninga
or
afternoon. Rrs. fleilbie.
full Ume. Some experience helpful.
NEDZINSKAS, 4965 Archer Ave. H M M
pamoksle ir palietė mūsų laikų remti buvo renkamos aukos per bą ar narius ir savo auką įteikti.
Muat be dependable and also wiiiPRSOTO PRBdSION LTD.
BUTŲ NUOMAVIMAS
organizacijas ir pas pavienius ak
ing tb learn. Good co. benefits. H ra
Chicago. 111. 60632, telef. 927-5980
aktualijas.
Birželio mėn., Žalgirio šau
2451 Amerkssn LSSM
7:30 a.m. to 4 p.m
M
""~
Pardavimas
menis. Vėl Lietuvių Amerikos pi
iiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiii
Eik Groro ysaage, IPtooki
Valdymas
Apply To:
Kalbėtojas,
atsiprašydamas liečių klubas tam reikalui pasky lių kuopa, kartu su LKVS "Ra
mm
Dramflmai — Income Tsz
TOOL A N D DDE M A S E S ~
R. J. MACDONALD
kvietėjų, pareiškė, kad nesutinka rė 300 dol., davė nemokamai sa- move" Clevelando skyrium, gra
Notariatas — Vertimai
Ropatr
& maintenance erf productlon
žiai
ir
iškilmingai
atsisveikino
su
INTERNATIONAL
CORP.
su Altos centro nuomone dėl lę.
tool
nn.
7707
No.
Austm,
Skokie.
111.
šauliu ir ramovėnu a. a. Petru
KILIMUS IR BALDUS
Belgrado konferencijos, neprita
MAINTENANCE MACHLNIST
II
Clevelando
sportininkai
iš
Lėliu.
A.
a.
Petras
Lėlys
daug
pri
ria jų važinėjimuisi po kolonijas,
Machine rspair & maintenance.
U T I L I X Y B EL P
visų
r6$h|
grindis.
Apply or call at:
J.
BACLVICIUS
kuomet jau pačių amerikiečių tar vyko i Detroitą, iš ten į Chica- sidėjo ir rėmė savo gražiais pa
Needed
immediately.
SKMW)W PRODVCT8 OO.
BUBNYS — TeL RE 7-5168
gą,
j
Los
Angeles,
ir
tada
namo.
veikslais
Žalgirio
šauliu
kuopų
64,>3 S. Kedzie Ave. — 778-2233 3 to 11 shift EjtceHent ooaditiona 755 OtiLKtn Rd.. Des Plalaes s a s t S
pe susidaro grupės, smerkiančios
llllllll
SS7-11S7
ir ieškančios būdų, kaip nuo Hel Sečių savaičių kelionės maršru ir ramovėnu skyrių Clevelande.
HOWARD
JOHNSON "S
Biznieriams apsimoka skelbtis
RESTAURANT
Žalgiriečiai, vydydami savo I
sinkio akto atsikratyti. Pabrėžė, tas eina j pabaiga. Kelionės įspū
4100 Denley Rd., SdUIler Paric, m.
—
džiai
ir
patirtis,
nežiūrint
didelio
mėgiamą
šaudymo
sportą,
liepos
IŠNUOMOJAMA — FOR KENT
kad reikia turėti ateities veiklos
dienraštyje "Drauge"
TeL S7S.S144
MAMŲ APSITVARKYME
gaires, kurių mūsų veiksniai, kaip nuovargio, ilgai liks jų atminty. mėn. 16 d. savo narių tarpe pra-1
Laimingos kelionės.
vedė antrąjį šaudymo turnyrą, į j Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti,
ISnuom. Marąuette pke. 2-me aukš
Vlikas, neturi.
H E L P W AN T ED —MA L E
V. R. kurį atvyko neseniai į kuopą įsto- j atnaujinti. Garažą. Viduje ar iŠ lauko te 4 kamb. apšikj. butas suaugu
Paskaita buvo vyresniosios kar
ję naujais nariais rėmėjais. Kazys j i*mo. Rūpinatės? Visuomet čia Jsms siems. Yra šaldytuvas ir virimo pe
tos nuoširdaus veikėjo atviras DAIL N. PALUBINSKIENĖ su žmona iš Parmos, Ohio, įsi su patyrimu, ui prieinamą kainą pa čius. WA 5-CS2.
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro
žodis dėl skaudžios Lietuvos pra
Immediate openings on day shift for individuals with 2—3
mieg. kamb. prie vienos
dalyvauja The Massillon Mu- jungė į šaudyme sportą ir gra
TELEFONU 476-39S0
years plant maintenance eceperience. You will be making both
eities, dabarties ir palietė mūsų
moters,
pensininkei
moteriai
ar
vy
žiai
pasirodė.
seum, 212 Lincoln VVay, East,
rai. Galimybė naudotis virtuve. Ma electrical (AC—DO and mechanical repairs and trouble shootifts
dienų politines veiklos negeroves
E. Pronckus
Massillon 37-je Ohio Artists and
on produetion equipment.
*^
la
nuoma. Marąuette Pke.
'iiHiiiimiiiimimiiiiimiimiiiiifiiHiiiiiii
tremtinių gyvenime ir spaudoje.
Craftsmen parodoje. Paroda ati
Sksmbtetm«7fl
Paskaita buvo kelis kartus perApply in Person or Call 379-4070
M. A. Š I M K U S
daryta liepos 9 d. ir tęsis iki
IfOTARY
P
C
B
U
C
I
Išnuom. Marąuette pke. 4 kamb.
traufcta plojimais.
APOLPH PUTINO, 832 St. Central, ^Chicago
IlfOOME TAX SKRS/ICr
rugpiūčio 31 d. Lankymo valan
— U kokio nors mažo d*Uybutas rūsy. Skambinti po 5 v. vak.:
So.
Maplnusi,
ML
2S4-74M
Meninėje dalyje Vilija Ramu- dos antradieniais — šeštadie ko per laisvas liežuvis gali pa
RE7-8007
Taip pat daromi VERTT1CAJ.
naitė deklamavo ir O. Mikuls niais nuo 9:30 iki 5:00 vai. ir daryti biaurų vaizdą.
OIMINIV UkvIMlmai. pildomi
ISnuom. 3 kamb. butas arti 35 g. ir
kienės kanklininkai paskambino. sekmadieniais nuo 2:00 ikį 5:00.
PTI.IETTBe8 PRA5TMAI ir
EmeraM. SusitarmniJ skamb. po 5
kitokia blank*!
EvipidM
Pirmadieniais uždaryta.
Dalyvavo per 200 Žmonių.
IMUIIIIIIIIHIMIMIIHIUHHIIIIIHHIIHUIIIIII > V&I vak taL MMW.

PAYROLL

CLERK

M A T R O N

TELEVIZIJOS

AGGOUNTS PAYABLE

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

Budraitis Realty Co.

7ATVM\£

REALTY

MAI

NTENANCE

Perskaitę "v\auw", ^okite kitiems pasiskaityt.

'££u&»MHBHHMM

krančių smėlis, kuone pusiau pa - Rašytoja Kotryna Grigaity-, pasirodo, nors retai, periodikoje. ' DRAUGAS, penktadienis, 1978 m, liepos mėn. 28 d.
langiškas. Sunegalavus vyrui Vin tė, vis jaunatviškai kūrybinga ir — Pajėgesni tolimesnėms kelio
cui Ambroziejui, teko atostogas smagi, žada atostogauti su arti nėms Maleckai, Diliūnienė ir kt.
nelaiku sutrumpinti, tikintis vė mais giminėmis Chicagoje ir jos važinėjo po Europą ir aplankė
Su skausmu pranešame savo prieteliams ir pažįsta
liau abiems drauge maloniai pra apylinkių kurortuose. Sūnus Rai daugelį įdomių v ietų, kaip Pa
miems, kad liepos 25 d. Danville, 111. mirė mūsų brangi
mundas Graudis praleido atos- ryžių, Romą ir kt.
leisti.
mamytė
Įtpgas Maine, dukra Rūta per dar — Parapijos
vargonininkas
— Genovaitė ir Kazys Treč
kai, palikę savo apdraudos įstai bus ligoninėse, per paskaitas ir Klemensas Bagdonavičius atšven
gą sekretorės žinioje, išvyksta po egzaminus užtikrintai žengia į tė šaunias vieno savo sūnaus ves
rai savaičių į savo pamėgtą va paskutiniuosius medicinos studi- tuves. Ona Bagdonavičienė —j Į
jV metus.
Dulkytė dirba Blue Cross įstai
sarvietę atostogų poilsiui.
goję
ir daugeliui lietuvių pade—
Rašytoja
O.
Balčiūnienė
—
—Janina ir Edvardas Šisai ren
JI JL
giasi pastoviai įsikurti Califomi- Audronė, šalia kasdienybės, kelio- (da įvairiais naudingais patarijoje, kur žada pradžioje apsistoti nių ir bėgamųjų darbų, kar- Į mais.
tais prisėda ir prie mašinėlės ir 1
Kor.
artimesnių draugų namuose.
žinomo bibliografo Aleksandro Ružancovo našlė. Mirė po
— Petrutė Pliskaitienė su Dam
sunkios ir ilgos ligos, sulaukusi 90 m. amžiaus.
brauskais praleido trumpas atos
togas maloniame
pranciškonų
Laidotuvės įvyks liepos 28 d. Šv. Petro ir Povilo ka
Hamiltono lietuvių Aušros Vartų par. klebonas prel, J. Tadarauskas su Kennebunkporte. kur taip gražu
pinėse,
VVestville.
jaunimu, kuris patarnauja jam šv. Mišiose. Iš kaires: Labuckas ir Bi
ir
jauku,
lyg
pas
save.
le vičius, liturginiais drabužiais — prel. J. Tadarauskas
—Inžinierius Zenonas ZapasNuliūdę: duktė Veronika ir žentas Antanas Petru
Nuotr. M. Borusienės
nykas rengiasi vestuvėms su šau
liai; anūkai Jonas; Jurgis ir Marija su šeimomis; sesuo
nia ir gražia Elenute Petrylaite
Eugenija Elsbergienė.
iš kaimynystės. Vestuvės numato
mos spalio pradžioje. Zenono tė
i
Gyveno 6142 S Sacramento Ave., Chicago UL
velis Petras po sunkios smegenų
Mirt 1978 m. liepos 26 d., 12:15 vai p. p., sulaukusi 74 m. amž.
auglio operacijos prieš 3 metus
Gimė
Lietuvoje, Vilkaviškio apskr., Žaliosios valsC.. Žynių kai
šome siųsti iš JAV šiuo adresu: tebėra dalinai paralyžuotas, bet
me. Amerikoje išgyveno 26 metus.
Hamiltoti, Ontario
The Spectator, 44 Frid St., Ha- pastoviai geros sveikatos.
Liko duktė Regina it žentas Leonas Raslavičiai, anūkai: Ra
milton, Ontario L8N3G3, Canaminta su vyru ir dukrele, Jolanta ir Linas; du broliai Amerikoje: Ka
— Chemikas Rytis Balčiūnas,
DEMONSTRACIJA
da. Hamiltono dienraščio redak
zimieras Kašinskas, jo žmona Birute, sūnus Andrius ir duktė Zita
įgijęs magistro laipsnį chemijoje,
su vyru bei Benediktas Kašinskas, jo -žmona Nijolė ir sūnus Darius;
cija mielai "Letters to Editor'' tal
UŽ V. PETKŲ
buvo trumpų vasaros atostogų
du pusbroliai — Gaudintas ir Justinas Baltrušaičiai. Australijoje
pina, ypač nukreiptus prieš Sov.
pas tėvus pajūryje ir Nevvarke.
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
liko sesuo Maukia Stankevičienė su šeima ir trys seserys Lietuvo
Ryšium su Viktoro Petkaus nu Sov. Sąjungą. T jaukiame JAV!
je:
Irena
Stankevičienė,
Monika
Stanionienė,
Anelė
Gustaitienė
ir
— Kario redaktorius Zigmas
teisimu, liepos 20 d. prie Toron
K. Baronas Raulinaitis su žmona Marina
jų šeimos
D O V Y D A S P . G A I D A S i r GERALDAS F. D A I M I D
to m. rotušės įvyko lietuvių de
Priklausė Korp! Neo-Lituania, Liet. Mokytojų Sąjungai, D.L K.
atostogauja savo vasarvietėje MaBirutes Dr-jai, Moterų Klubų Federacijai, Lietuvos Dukterų Dr-jai,
monstracija, kurioje dalyvavo taip
T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
nahavvkin,
N.
J.,
ir
artimo
Long
Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Tautiniams Namams ir Lietuvių
pat ir haniiltoniečiai. Daugumas
Bcach pusiasalio žavinguose pa
Fondui.
jų atvyko BKL-nės Hamiltono
4330-34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e
Buvo Chicagos Aukštesniosios Lituanistinės mokyklos moky
jūriuose.
Marina
Raulinaitienė
ap. valdybos apmokėtu autobusu, Newark, N . I.
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
toja ir Pedagoginio Lituanistikos Instituto lektorė.
yra stambios apdraudų įstaigos
tačiau kiti vyko lengvomis maši
Kūnas pašarvotas Petkaus Marauette koplyčioje, 2533 W. 71
St. Atsisveikinimas su a. a. Elena Songiniene įvyks penktadienį, 7:30
nomis. Malonu, kad beveik treč NEWARKE IR APYLINKĖSE N. Y. vieno skyriaus viršininkė,
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
Zigmas, be "Kario" redagavimo,
vai. vak.
dalį hamiltoniečių demonstran
Telefonas — YArds 7-1741-2
Lietuviškoje Šv. Trejybės para tarnauja banke, taip pat skyriaus
šeštadienį, liepos 29 d., 10 v. r. iš koplyčios bus atlydėta j
tų sudarė jaunimas. Apskaičiuo
pijoje, atostogaujantį po jubilieji viršininko atsakingose pareigose.
Svč. M Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
jama, kad demonstracijoje daly
gos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus laidojama Šv. Ka
nių iškilmių prel. Šerną, pava Atšventęs senjoro sukaktį, banko
vavo apie 1.000 asmenų, jų tar
zimiero
lietuvių kapinėse.
duoja pranciškonas kun. Klemen vadovybės prašomas pasiliko to
pe gan didelis skaičius ukrainie
Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti šerme
sas Žalalis. Pasigėrėtinai trum liau dirbti.
nyse ir laidotuvėse.
čių.
pais ir turiningais pamokslais sek
— Architektas Bronius Balčiū
Nuliūdę: duktė, žentas, anūkai, broliai, seserys
madieniais ir
šventėmis, gyva nas, atsigavęs ir gerokai sustiprė
ir kiti giminės
MIRTIS
asmenybe privatumoje kun. Kle jęs po pernykštės liepos 8 d. stip
Laidotuvių direktorius Donakl A. Petkus — teL 476-2345
mensas tapo malonia ir sava pa rios širdies atakos (kai buvo net
Liepos 19 d. širdies smūgio iš
rapijos asmenybe. Nestiprios svei 3 kartus sustojusi širdis) darbuo
tiktas mirė a. a. Stasys Rukšėnas.
Laidotuvių Direktoriai
katos, bet visuomet malonus kun. jasi vienu kitu artimesniu atveju
Velionis paliko žmoną BronislaKaralavičius, visuomet suranda savo profesijos srityje, haigia
6845 SOUTH WESTERN AVE.
vą, sūnų Danielių ir dukrą Ely
mas klebonijos ir bažnyčios ap savo statyto namo rūsio įrengi
Mūsų mielai narei
tę ir dvi seseris Lietuvoje. Dirbo
linkoje.
mus, dalyvauja straipsniais perio
vietos plieno fabrike. Palaidotas
—Genovaitė ir Vladas Jan dikoje, redaguoja "Kario" kari
B Aušros Vartų parapijos šven
Trys Moderniškos Koplyčios
tovės lietuvių kapinėse prie To čiauskai, o dar anksčiau Jadvyga nes žinias ir nuolatos, pasiklausy
mirus, jos dukterį REGINI} RASLAVIČIENC ir jos
Mašinoms Vieta
ronto. Velionis buvo gimęs Vil ir Simanas Kontrimai išsikėlė pa damas sveikatos stovio, džiaugia
si
pradėjęs
antruosius
metus
po
šeimą bei gimines nuoširdžiai užjaučiame.
niaus krašte. Mūsų užuojauta gi stoviam apsigyvenimui į Cape
minėms,
rrr ~ ' Cod, kur abeji labai patenkinti prikėlimo vėl gyvenimui. —... . <
Tel. 737-8600
Lietuviu Moterų Federacijos
— Buvęs teisininkas Stasys Vai
tiek žiemos, tiek malonios vasa
Tel. 737-8601
Chicagos klubas
ros gyvenimu pajūriuose ir savo čiūnas, po pernykščio širdies smū
SPAUDA APIE LIETUVA
gio taip pat sugrįžęs gyveniman,
namų aplinkoje.
— Rozalija Ambroziejienė bu džiaugiasi visų 3 dukrų —r Bi
Vietos dienraštis "The Spectator" liepos 20 d. įdėjo vedamąjį vo išvykusi atostogų į Long rutės, Gailutės ir Danguolės *»straipsnį apie pietinės Afrikos Beach salos pajūrį, kur tokia gera vaikais, savo anūkais rūpestingo
sportininkus, kuriems draudžia jūra ir toks šviesus ir švelnus pa je žmonos Julijos globoje.
ma rungtyniauti Kanadoje su kle
TĖVAS IR SŪNUS
vo lapo atstovais, kadangi Afri
mirus, jos vyrui ALFONSUI ir visiems šeimos ar
kos valstybė veda rasinę politiką.
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad
timiesiems reiškiame gilią užuojautą.
MARQUETTE FUNERAL HOME
šį Kanados žingsnį galima būtų
įvairiai komentuoti — rašo dien
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
raštis. Tačiau, tokiu atveju, jokinElena ir Stasys Meškauskai
2 5 3 3 VVest 7 1 S t . , C h i c a g o
gas atrodo sporto santykių pa
Sioux City, Iowa,
1 4 1 0 So. 5 0 t h Av., Cicero
laikymas su Sov. Sąjunga, kuri
Tel. 476-2345
persekioja lietuvius, latvius, estus
ukrainiečius ir kt. jos pavergtas
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
tautas.

NATALIJA

RUŽANCOVIENE,

Elena Songiniene - Kašinskaitė

KANADOS ŽINIOS

EUDEIKIS

Mūsu kolonijose

Mažeika & Evans

A. t A. aENAI SONGINIENE I

PETKUS

A. t A. KSAVERAI PIMPIENEI

Sekančią dieną tas pats dien
raštis, suminėjęs V. Petkų, Sčaranskį ir Ginzburgą sako, kad Sov
Sąjungos režimą; nepripažįsta jo
kios moralės ar užsienio diplo
matijos spaudimo jų piliečių teis
me, kadangi paskiri individai pri
klauso tik jų "ponams" (masters)
Iš tiesų Maskva yra visiškai
abejinga, ką vakarų pasaulis ar
antikomunistinės organizacijos vi
šame pasaulyj galvoja apie Krem
liaus moralę. Disidentai gali susi
laukti vakarų pasaulyje simpati
jos, tačiau jų likimą nulemia
Kremlius.
Už tokius puikius du vedamuo
sius — Sports and polities liepos
20 d. ir "Tyrany on trial" dien
raštis vertas visų mūsų padėkos.
Laiškus, ypač apie V. Petkų pra

SPORTAS
(Atkelta is 2 psl.)
įvairių pramogų mažiesiems: po
licijos arklai jodinėjimui, tarny
biniai Šunys, gaisrininkų istorinis
vežimas, klounai. Veiks atsigai
vinimo baws ir bufetas ir Vytau
to Dargio w'Vyčio" orkestro mu
zika šokiams ligi 11 vai. nakties.
Visuomenė;- kviečiama atkreipti
dėmesį i šį" parengimą.
11

Klubo nariui
A.

A.

A. t A. JURGIUI BREIVEI

ANTANAS BALČIŪNAS
gyvenęs 6836 S. Rockvvell St., mirė 1978 m. liepos 26 d., sulaukęs
69 metų.
Gimęs Lietuvoje, Amerikoje išgyvenęs 30 m.
Bus pašarvotas šeštadienį ir sekmadienį Petkaus Marauette
koplyčioje, 2533 W. 71 St. Atsisveikinimas bus sekmadienį, 7 v. v.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 31 d. Iš koplyčios 9 vai.
ryto bus atlydėtas į švč. M. Marikis Gimimo parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už verJonies sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.

mirus, jo ŠEIMOS NARIAMS, ARTIMIESIEMS ir
GIMINĖMS reiškiame giliausią užuojautą.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona Margarita, broliai, sesuo, šunenas, dukterėčia
ir kiti giminės.

Brangiai sesutei .

Laidotuvių direktorius

DonaM A. Petkus — T ei. 476-2346

Vienintelei dukrai a. a. VIKTORIJAI taip anks
ti iškeliavus namolei, brangią pusseserę M£TĄ bei
jos vyrą KRISTA KIKUČIUS raminame ir guodžia
me psalmes žodžiais: "Viešpats yra šalia tų, kurių
širdys skausme ir liūdesyje." Jūsų skausmu mes
dalinamės.
E ir M. Kiemaičiai
bei dukra Irena su šeima

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PanevežiečiM klubas

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

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS
2314 t ) . 23rd PLACE
2424 W. 6«th STREET
1102« Southvvest Highvvay, Palos Hills, III.

A. + A. J U L I J A I G E Č I E N E I
mirus, jos broliui, mūsų prieteliui STASIUI LIPČIUI ir jo šeimai reiškiame gilią užuojautą.
Stasė ir Antanas Letai
Vlada ir Bronius žemliauskai

Tel. Vlrjcinia 7-6672
Tel. REpublk 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
434S SO. CALIFORNIA AVE.

Tel LAfayette 3-3572

JURGIS F. RU0MIN

;

TEATRINIO VARGO KELIAIS

^

Juozas Kaributas
Memuarai. 50 metą teatrinio darbo sukakčiai paminėti,
192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais viršeliais. Kaina «u persiuntimu $1030. Užsakymus
siųsti —

3319 SO LITUAN1CA AVE.

Tel. YArds 7-1138-3«>

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

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

Tel. Otympic 2-1003

DRAUGAS, 4545 W. SSrd St., Chicago. 111. 60829.

•

•

DRAUGAS. penktadienis, 1978 m. liepos mėn. 28 d.

IŠ ARTI IR TOLI

x
"Our Sunday YTsitor",
AUSTRALIJOJE
J. A. VALSTYBĖSE
katalikų savaitraštis, leidžiamas
Indianoje, bet plačiai skaitomas
— "Baltic NewsM biuletenio
— Lietuvos atstovui a. a.
visoje Amerikoje, liepos 30 d.
i Juozui Rajeckui liepos 2 mirus, anglų kalba naujas numeri*
laidoje tarp žymiųjų minimų
Washingtono
dienraštis
The (š. m. Nr. 2) išleistas ir pasie
žmonių paminėjo ir a. a. Juozo
Washington Star liepos 5 iš kė "Draugą". Biuletenį leidžia
HELP organizacija, kurios tiks
Rajecko mirt) ir laidotuves,
spausdino nekrologą.
primindamas, kad jis buvo Lie
— "Žuvėdros" biuletenį lei las padėti pavergtoms lietuvių*
tuvos,
kuri
nuo
1940
m.
oku
džia Miami Lietuvių Amerikos latvių ir estų tautoms. J o adre
X Kun. Donaldas Petraitis,
piliečių
klubas.
Redaguoja: sas: Baltic News, P. O- Box
MIC, Marijonų vienuolijos vy- puota Sovietų Sąjungos, atstovas
T oda
ir
riausiojo vadovo pavaduotojas' - ^ velionio trumpą
Gunda • Kodaitienė (redaktorė), 272, Sany Bay, Tas. 7005, Ausir Romos vienuolyno vyresnysis, biografiją.
Domutė Kaunaitė ir Paulius Le tralia. Turinyje skirta nemaža
kuris buvo atvykęs j Amerikai
x Karaičių "Gintaro" vasaronas. Adresas: 3655 NW 34 S t , medžiagos ir lietuviams bei jų
dalyvauti Šv. Kazimiero provin-' vietėje, Union Pier. Mich., šiuo
Miami, Fla 33142. Ligi šiol iš disidentams.
— Adelaidėje leidžiamas pa
cijos kapituloje, atliko savo pa-1 metu atostogas leidžia daug valeisti trys numeriai.
reigų įvairius reikalus, aplankė sarotojų. tarp kurių yra India— Hamiltono mergaičių "Ai rapijos biuletenis "šventadienio
do" choras ruošiasi vykti į Bos balsas" minėjo savo 25 metų
savo tėvus Chicagoje ir savo napolio LB apylinkės pirm. R.
toną ir ten spalio 7 dieną kon sukaktį. Laikraštėlis pradėtas
pažįstamus. Rytoj jis išvyksta Guzulaitis su šeima. Tekoriutėcertuos lietuvių piliečių drau leisti 1953 metais, kun. dr. P.
atgal į Romą ir toliau pradės Hilton su šeima, Dunn su šeigijos salėje. Kviečia ir koncer Jatulio rūpesčiu. Vėliau jį reda
eiti savo pareigas, kaip vienuo- ma, prof. dr. P. Jonikas su žmolyno vyresnysis ir Amerikos na. Momkai. B. Rasimas su Lietuvių dienų metu lietuviškasis jaunimas su vėliavomis žygiuoja Toronto miesto gatvėmis. Nuotr. V. Bacevičiaus tą ruošia Bostono lietuvių tau gavo kunigai J. Kungis, Pranas
Dauknys, a. a. A Kazlauskas.
tinių šokių sambūris.
Marijonų šv. Kazimiero provin- žmona. kun. dr. K. Ruibys, V.
Modestas Kevalaitis. LB Nuo 1969 metų redaguoja ir
cijos atstovas. Ketvirtadienį jis Petrauskas, J. Pečkaitis, OsSanta
Monica, Calif., apylinkės j leidimu rūpinasi kun. Albinas
atsisveikino su provinciolu kun. trauskai. Stauskienė, S. Tamavaldybos pirmininkas, liepos 201 Spurgis, MIC. Techniškai talki
J. Dambrausku ir Chicagos šauskas. Gudauskienė, dr. A.
ai. "Los Angeles Times" dien-1 ninkauja P. ir T. Gasiūnaičiai,
marijonais.
Šeštokas, Lukai, R. KreivėnieX Valerija ir Jonas Žadeikiai nė, T. Kanaukienė. JakubausI paklojome tūkstantinę ir dar dau• sidžiaugė įžymaus tautiečio Si- raštyje pateikia Vilniuje nu-; Zakisai, J. Kiškis. Pastaruoju
ŽIEMOS LINKSMYBĖS
Siuo metu atostogauja bet at- kienė. E. Vilutienė. Liškunai.
i -^iau kalbėjo du mokslo žmonės į mo Kudirkos apsilankymu. I i e - bausto Viktoro Petkaus biogra- Į metu išleidžiainas kas dvi saVASAROS GROŽYBĖS
eitininkų skyriaus "Drauge" re- Mironienė ir kt.
i — profesoriai. Šventėme Motinos pos 9 d. 12 vai. p. p. Jono ir fiją. Aptaręs Petkų, kaip vieną' vaitės, spausdinamas 500 egz.
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pupazmo. — T a i įau žiemos metu pnvar mo dienas, i į Jono Jurkūno į tas į sodo aikštelę, kur, gražiam į ščiaranskį ir Ginzburgą, o pos 16 d suruošė Dariaus-Gičiau gautų ateitininkų veiklos Lietuvos. Latvijos, Estijos ir ką čia ir bekalbėti. O kiek daug i k r u o P s c i a i P?™sta ? a s k a i I a bu ",<>™ esant, susirinkę lauke kiti Petkus beveik užmirštas žmo- i rėno žygio minėjimą. Buvo pažinias ir korespondencijas.
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talkinti
disidentams
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rijos
sudaro miškai 1935 me
didvyrio glaudies. Svečiai kvie- sugyventi. Simas yra dabarties
je, UI., greta savo vyro.
girtinu, negu pačiam girtis, bet
šį puolimą atremti?", laišką tais buvo 26,5% miško. Latvi
.. čiami trejopomis tradicijomis. Pir- tikro žmogaus pavyzdys, o at
X šv. Kryžiaus ligoninėje
baigia M. Kevalaitis.
kai norisi daug.au lietuvių p n s
_
pakvietimą. Rei§.
jos miškininkystės
problemų
eities — palaimintasis. Adelė
vyks anglų kalbos pamokos
vihotic.a apsigyventi, tai yra kuo;, <ia n e k v i e s t i e j i n e l a u k i a m i . A n t .
— Šeštoji skautu tautinė sto- instituto direktorius Zigurds
Elvikienė turėjo parašiusi Simo
tiems, kuriems anglų kalba yra
ir girtis. Mmetome Vasario lb d., Į roj. tradlcUa
_ paleidžiamas gan- Kudirkos garbei b e r a š č i ų , k u - l 1 ? " * ******* rugpiūčio 13-26 j Spalvins pasakė 'Pernai sukasvetima. Pamokos vyks pirma
;
i das. kad jis ar : i švenčia tą dieną, j riuos, jai prašant, perskaitė dr. I ^e 1 1 0 1 1 1 1 8 . P ™ Paxton, Mass.,! k o 20 metų, kai respublikoje
dieniais ir trečiadieniais nuo
v v * * ™ CTožvhės lietuviu' K v i e č i a J° a r i o s a r t i m i e l ' i draugai, j j . Adomavičius.
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V?'Ir trečioii tradicija — šeiminin-1
nuo Worcesterio, prie 31 k e l i o . j p l e k s o sistema jungiant miško
tis ir informuotis galima teL
poezijoje bus perauooamos « t k g . p a s i r u o § i a j t y l i lunh { h-das | šeimininkės Marija Bosienė, j Stovyklos viršininkė - I i l ė Mi434-6700, ext. 200.
suvarė ir namo šviesas uždegę j Elzbieta Kleizaenė ir Vera Sta- į lukienė, pavaduotojai: Česlovasi j[skyrius
bendrą
skyrių:
auklėjimoį vieną
ir miško
pramonės
JJ>
e
x Julius ir Jane Valeikai
"*
".
"•^." laukia kas parodys draugišką §i r -|kėnienė pateikė ant stalų savo j Kiliulis, Petras Molis; Antanas, Latvijos respublikos miškų auSauk Village, UI., nuoširdžiai
val. po pietų. Užkandis. V i a d j Tr t a f p K a 7 i m i e r a ; j U 0 7 a j 5 • gamybos Uetuviškų valgių ir Gudaitis pakviestas adjutantu. k i e jimas ir išnaudojimas visoje
parėmė mūsų spaudos darbus,
laukiami dvasios ir kūno atgai-, M c i l u t ^ L i n o s j o n a { n a n g u o - i gėrimų. Vaišingumu rūpinosi ir i stovyklos komendantas _ Ri- Sovietų Sąjungoje produkuoja
palikdami 10 dolerių auką.
vai gražiausiame gėlyne.
^ Edvardai. Eugenijos, Anta-,-patarnavo Regina Simokaitienėjmas Zinas. Informacijas teikia d a U g i a u s i a medienos iš vieno
A«iū. Birutė Gylienė iš Wax Alfonsas ir Elena Butkai, ninos. Leonai ir Irenos, Petrai,' ir Anelė Kirvaitytė. Valgant j Algis Glodas, 15 Ayrshire Rd., hektaro per metus. Miškų meshingtono nusipirko "Drauge"
čikagiškiai. lankėsi Los Ange-; Rūtos i- daug kitu vardinės, gi-1 buvo nuoširdžiai pasikalbėta, j Worcester, Mass. 11604, telef. i dienos produkcijos pakėlimuilietuviškų knygų anglų kalba
les, svečiavosi pas Simą ir Jad- Į mimo dienos paminimos. Kiekvie- > Simas Kudirka paskaitė laišką j 617—754-4326.
jaučiamus rezultatus duoda misuž didesnę sumą.
vygą Kvečus ir kitus pažįsta- nas turi sodelį ir šulinį išsikasęs. | iš Lietuvos, gautą iš žmogaus,
jkų melioracija, medynų tręšiKANADOJE
mus.
Tad ir vaisių gėrybių netrūksta.! daug kentėjusio Sibire, tebekenX Aukųf "Draugui" atsiuntė:
Į mas ir medynų selekcija. PaSolistė Genovaitė Vasiliauskienė,
Du kartus metuose rengiami jciančio Lietuvoje ir prašančio
3 dol. — R. žiogarys; 2.50 dol. žinoma Australijos lietuvių daininin
x Juozas Jerinkevičius, atvy
— Toronto, Ont., metinė N. | sėkmė tam, kad medienos prie— Anna čaplinskas; po du do kė
kęs iš
Australijos,
lankėsi didesni parengimai — gegužinė pagalbos. P o to kiek prislėgtą Pr. Marijos seserų rengiama į auglis ant vieno hektaro per
; "Drauge", susipažino s u spau- ir rudens balius, ("".ia jau svečiai nuotaiką praskaidrino Juzė Ma- vakarienė įvyks lapkričio 5 Pri- ( metus siekia 32 kietmetrių.
leriu — Kazė Brazienė. David
x A. a. muz. Kario Steponą- d o s darbais. Būdamas didelis kviečiami pasilaikant visų tri rinienė, 85 m., padainavusi dvi sikėlimo parapijos salėj. Kartu 11935 metais siekė 3 kietmetrius.
John Pleškys. Visiems nuošir
vičiaus - Stephens dviejų metų Uetuviškų knygų mėgėjas, nusi- jų tradicijų: su pakvietimais, pa liaudies dainas. Anelė Kirvaity
džiai dėkojame.
bus minima vienuolijos 60 me Iš kasdieniško žodyno yra jau
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«P»* « „ * k g ^ .
Taip pat napoŠiauies Lietuvos švietimo židinys
ir daug, daug kitų įvairumų, vakaro pranašautų lietų, ruošiarOB, tortai fr
m
Be to, gros šokiams Vytauto; » šventė nejvyks.
(pr.). į y Z į
^ ^
|
Redagavo dr. ALF. ŠUPLAUKIS
Dargio orkestras "Vytis". Visi I x 3 ^ . B . P a k S t o s v e t a i n ę
Išbandykite mūsų gamybos
Chicagos l i t h s Futbolo klubo p ^ ė m ė Irena ir Kazvs Aižinai. šviežiaa lietuviško skonio deiIšleido Linkuvos Monografijos leisti komitetas,
prieteUai kviečiami dalyvauti Svetainėje ir toliau mielai lau- ras.
Chicago, 111. 1978.
turnyre ir piknike.
(pr.). k i a m i u e t U viai, o vėsinama salė : Parduotuvės vaL nuo 8 v. r.!
Kieti viršeliai, 336 pusi. Kaina su persiuntimu
x Mes taisome ir dengiame įvairiems renginiams prieinama iki 8 vai. vak.
Cleveteodo demokratų veikėjas Jonas Nasvytis buvo pakviestas į patavisų rOtitų stogus. Turime daug kaina nuomojama apvalius meValgyklos nuo 11 vai. r. iki rėjų komitetą dabartrnro gubernatoriaus Rirhard Celeste išrinkimui į gu$15.66. Illinois gyventojai dar prideda 75 et. taksų.
patyrimo. Es*me apdrausti.
! tus. Norintieji gali susitarti su 8 vai. vak. Seitad. iki 7 v. v. t*matorius. Banketo meru privačiam priėmime su viceprezidentu W. Mon..
. .,
j~m«=w.
_,-.,-.
į
. ,
T T ^ ^ ^ . ,
J dale. J Nasvvtis iškėlė karo pasėkoje išskirtų šeimų suvienijimo klausimą
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,
Kreipkitės ;
B Pakšto orkestru arba kuriuo Uždaryta sekmad. ir pirmad. k ^ ^ ^ ^ ^ v i c e p r e z i d e n t u i meraorandurną. Nuotraukoje iš k. į deš.
Chicago, UI. 60629.
ARVYDA KIELA
kitu. Svetainės tel. 247-0582,; A. ir K. Lietuvninkai. flav.iJonas j^s^^
teisėįea F. O'Beil-Obeteįis, \rk:eguben»torius R. Celeste,
Tek*. 4S4-9650.
(sk.) i 247-1804.
(sk.) |
( * . ) . ' J. DeRietiter ir kandidatas į vicegubernatorius M. J. Donrian.
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