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Sirijos įsivelimas Libane nedavė arabams naudos
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KALENDORIUS
Rugpiūčio 4 d.: Jonas Vian,
Perpetua. Gerimantas, Nemune.
Rugpiūčio 5 d. Sikstas II pop..
Nona, Mindaugas, Jolita.
Saulė teka 5:47 vai., leidžiasi
8:05 vai.
ORAS
Chicagoj ir apylinkėse šian
dien giedra, temperatūra apie
78 1. ŠeStadienj šilčiau.

Kinijoje spauda nuolat skelbia
straipsnius, įspėjančius Vakarų ša
lis, kad jas viena po kitios "pra
ris" Tarybų Sąjunga, jeigu jos
nesuvienys savo pastangų ir ne
padidins karinės galios. Kini
jos vadovybė gina net neutroni
nę bombą, kurią visi blaiviai gal
vojantys sluoksniai Europoje lai
ko didžiule grėsmne žmonijai.
Visiškai aišku, jog Pekinas vai
dina vis labiau provokacinį vaid
menį, siekdamas pakirsti tarptau
tinio įtempimo mažinimo proce
są ir kiršinti Vakarų reakcionie
rius prieš Tarybų Sąjungą, prieš
tuos demokratinius ir nacionallinio išsivadavimo judėjimus, ku
Kas patiko Kinijai?
rie atsisako užimti atntitarybišPastaruoju metu, Kinijoje lan kumo pozicijas."
kėsi tokie reakcingi veikėjai, kaip
vietų vidaus reikalas. Amerikos Anglijos konservatorių lyderė,
religinių bendruomenių laiške, Tatcher, buvęs JAV gynybos mi Riaušes prie Kinijos
tačiau pažymima, jog pagal Hel nistras, žinomas savo karingumu
sienos
sinkio konferencijos susitarimus, Schlesinger, Anglijos armijos gydisidentam keliami teismo proce-1 nybos štabo viršininkas N.^ Ka
Hong Kongas. — E Vietnamo
sai ir apskritai žmogaus teisių bei meronas. Jo pareiškimas Pekine, bėgančių tūkstančiai kiniečių su
laisvių slopinimas sudaro tarp kad Tarybų Sąjunga —bendras sigrūdo prie kiniečių .postų pa
tautinę problemą, kuri negali ne Kinijos ir Didžiosos Britanijos sienyje. Kiniečiai pradėjo iš Viet
rūpėti pasaulio viešajai nuomo priešas, labai patiko Kinijos lyde namo bėgtį prieš tris mėnesius.
riams. Savo priešiškumu Sovietų
nei.
Sąjungai Kinija atsiduria vienoje Apie 4 tūkst. bėglių yra susigrū
Laiške pažymima jog procesai gretoje su reakcingiausiais dikta- dę ir tarp dviejų kraštų % niekeprieš disidentus yra savivališki toriniais ir kariniais režimais. Jų no žemės ruožą jau net trejetą
ir reiškiamas nusistebėjimas di antitarybinė pozicija reiškia, kad savaičių. Dabar kinai skelbia, kad
sidentam paskelbtų nuospren jie yra potencialūs Kinijos sąjun bėgliai ėmė veržtis į Kiniją kai
džių griežtumu Atstovaudami gininkai, —tokia Pekino vado kai Vietnamo sargybiniai pradė
milijonam amerikiečių, kurie, rei vų logika."
jo Šaudyti į viršų, o Vietnamas
kalui esant, nedvejodami kriti
Pekinas atvirai ragina "NA skelbia, kad susirėmimą suruošė
kuoja savo vyriausybės veiksmus,
TO,", didinti šio agresyvaus blo komunistų agentai. Vietnamas
rašo laiško autoriai, mes krei
ko karinį potencialą tariamos reikalauja, kad komuistinė Kini
piamės į Sovietų Sąjungos vy
"tarybinės grėsmės" akivaizdoje. ja įsileistų 4,000 kinų, kurie apsi
riausybę, ragindami ją išlaisvinti
gyveno prie Kinijos sienos, norė
keturis nuteistuosius ir visus ki
dami sugrįžti į Kiniją. Ši prieš dvi
tus tose pačiose sąlygose esan
savaites uždariusi sieną. Ki
Rodeziįa baigė
čius asmenis.
nai gyvena labai sunkiose sąly
teroristų puolimą
gose, daugelis serga, o vienas
Lėktuvai ThaikndSui
miręs.
Salisbury. —Rodezijos baltųjų
New Yorkas. — Boeing lėktu kariuomenė sunaikino kaimyni
Nueme boikote
vų statymo bendrovė gavo užsa nės Mozambikos teritorijoje tris
kymą iš Thailando už 156 mil. teroristų bazes, iš viso buvo pul
Rodezijai
dol. Bus už tą sumą parduoti tos 10 bazių. Puolime dalyvavo
trys Thailando oro linijai lėktu apie 1,000 Rodezijos kareivių ir
Washingtonas. — Kongresas
vai 747 - 200B. Kartu prideda panaudota aviacija.
nubalsavo baigti prekybos boiko
Karinė Rodezijos vadovybė skel tą Rodezijai nuo 1979 m. sausio
mos atsarginės dalys ir paruošia
mas tiems lėktuvams valdyti ir bia, kad rasta įrodymų, kad tero 1 d. Boikoto nutraukimas buvo
aptarnauti personalas. Lėktuvai ristai planavo masinę infiltraci atmestas 229 balsais prieš 180,
bus pristatyti 1979 m. spalio mė- ją, kurios tikslas teroru, bau tačiau jeigu kraštas sudarys vy
sį ir 1980 m. sausio ir vasario mė ginimais IT žudymais nuversti riausybę, į kurią įeis ir juodieji ir
nesiais. Thailandas norįs pirkti Rodezijos valdžią. Buvę sunai jei įvykdys laisvus rinkimus
vėliau dar keturius panašaus ti kinti dideli kiekiai ginklų ir amu
nicijos, žuvo nemažai teroristų.
po lėktuvus.
Vyskupų pareiškimas

Maskva. — Tassas paskelbė
šį kam. Kiniją puolantį straipsnį,
kuriame rašoma: "Kinijos vado
vybės užsienio politikos kursas ke
lia vis didesnį pažangiosios pašau
lio visuomenės nerimą-Žingsnis
po žingsnio, vis dažniau ir daž
niau Pekinas remia ne tas jėgas,
kurios kovoja už taiką, demokra
tiją ir nacionalinį išsivadavimą.
Jis remia reakciją. Pekinas soli
darizavosi su Čilės karine chun
ta, stojo prieš liaudies išsivada
vimo judėjimą Angoloje, teikė pa
galbą, taip pat karinę, korupcijo
Iš komunistinio Vietnamo bėga kinų kilmės žmonės j komunistinę Kiniją. Taip abiejų kraštų yra didelė įtampa, je įklimpusiam Mobutu režimui
čia matyti vaikų būrelis Vietname, kurie, kaip ir Kinijoj nuo pat mažens auklėjami marksistiškai.
Zaire."

apmokyti daliniai patraukė pra
ėjusią savaitę link Litani upės, už
kurios ikį Izraelio pasienio terito
riją saugo Jungtinių Tautų karei
viai, krikščionių milicijos vadai
tuoj pasiruošė gintis. Alžiro pre
zidentas Boumedienne įtikinėja
Assadą, kad jis paliktų Libaną ir
daugiau dėmesio kreiptų į Golano aukštumas, į frontą su Izrae
liu. Libija irgi pritaria Sirijos ka
riuomenės atitraukimui iš Liba
no, nes Sirija, ieškodama taikos,
gerokai suvaržė palestiniečių ko
munistų veiklą Libane. Užsiėmu
si Libane, Sirija gerokai susilp
nino savo jėgas prie Izraelio sie
Castro neatsisakys
nos. Daugiausia arabų vadai bijo,
avantiurŲ
kad Izraelis, pasinaudodamas ci
viliniais Libano nesutarimais, ga
Havana. — Komunistinėje Ku
li okupuoti dalį Libano. Izraelis
rėmė Sirijos įsikišimą Libane, boję vyksta visą savaitę 11-tas Pa
nes jis naudingas Izraelio strate šaulio Jaunimo vestivalis kuria
giniams tikslams. Kol Sirija u- me yra ir Amerikos 400 žmonių
žimta Libane, Izraeliui negresia delegacija. Diktatorius Castro
Sirijos puolimas Golane ar iš Jor Santiago mieste pasakė trijų va
Sirijos prezidentas Assadas kai dano valstybės puses.
landų kalbą, kurioje gyrė "revo
kurių savo gerbėjų yra vadina
liucijos laimėjimus", puolė Ame
mas "arabų Tito". Nors jis gavo
Per porą metų Sirijai nepavyko riką ir Kiniją, kurios vadai "išda
iš Sovietų Rusijos milžiniškus atrtatyti Libane taikos ir įvairių vc revoliuciją".
kiekius senų ginklų ir kitos para frakcijų vieningumo. Po milijo
Stebėtojai nu c prendė iš Castro
mos, jo užsienio politika yra gan ninių išlaidų, kurias daugiausia kalbos, kad jis toli gražu neatsi
nuosaiki. Jam gan dažnai tenka padengia naltos milijonierė Sau- sakys savo avantiūrų Afrikoje ir
vaidinti tarpininko
vaidmenį di Arabija, arabai Libane toliau kad jam svarbiau kurstyti sukili
tarp nesutariančių arabų va žudo vieni kitus, užuot koncent mus atsiliusioso šalyse, negu susi
dų. Jis išplėtė prekybą su Japoni ravę visas savo jėgas prieš Izrae'į. taikinti su Amerika.
ja, Europos šalimis ir įsileido Amerikos naftos bendroves eksplo
atuoti naftos šaltinių Sirijos šiau
rės rytuose. Amerika šiais metais
davė Sirijai 90 mil. dol. paramą.
Buenos Aires. — Ne tik Ar-, Argentinoje veikią Amerikos
Kraujo liejimas Libane nesus
gentinos vyriausybė, bet ir ame-1 prekybos rūmai paskelbė pareištojo. Kada Sirijos apginkluoti ir
rikiečiaį biznieriai Argentinoje į kimą, kuris kritikuoja Carterio
kritikuoja JAV vyriausybės nu- Į administracijos nutarimą. Jis pa
tarimą sulaikyti Export-Import kenks bizniui Argentinoje, atneš
Bėgliai is Haiti
banko paskolą Argentinai - 270 daugiau bedarbių Amerikai, pa
Mrami. — Amerika turi naujų mil. dol., už kuriuos Argentina kenks Amerikos užsienio preky
problemų su pabėgėliais iš kai planavo pirkti Amerikoje 20 di bos balansui, sakoma biznierių
myninių valstybių. Jau nuo '1959 delių turbinų savo statomai ant pareiškime, Blogiausia, šis nutam. Amerikon pradėjo plaukti di Parana upės užtvankai ir elektios rimas pakenksiąs geriems santykiams su šalimi, kur yra inves
deli skaičiai pabėgėlių iš Kubos. jėgainei.
Pa
kola
sustabdyta
dėl
Argen
tuota milijonai dolerių, suko biz
Jie gerokai pakeitė Floridos gy
ventojų sudėtį.Miami miestas ta tinos vyriausybės žmogaus teisių nieriai.
Argentina tuo ta'pu ieško rei
po "ispanišku"' miestu. Dabar pa laužymo. Jau seniai Amerikos lisipyl'rįabėgėliai iš Haiti. Birže-! t*™13* kaltina Argentiną, kad ji kalingų turbinų Europoje. Para61 k i e t a i varž
<> kairiųjų veiklą nos užtvankom projektas būtų da
varžo
lio mėn. Floridon atkeliavo įvai- P "
riais laivais ir plaustais 600 žmo Argentinoje. Tačiau nutarimas vęs Amerikai bilijoną dol. biznio.
sulaikyti paskolą yra pirmas toks Ir ateityje Argentina bandysianti
nių, liepos mėn. — vėl 300.
Žmonių bėgimas iš diktato konkretus žygis prieš Argentinos mažiau pasikliauti Amerikos pra
motie.
riaus valdomos Haiti valstybės valdžią.
buvo anksčiau nukreiptas į Baha
mų salas, tačiau ten valdžia ne
seniai įsakė .visiems haitiečiams
išsiikraustyti, nes jie tik apsun
kino salų gyvenimą ir padidino
bedarbių eiles. Tada ištremtieji
pasuko į Floridą. Audringose jū
rose žmonių perkrauti, netikę lai
vai turėjo daug nelaimių. Nese
niai žuvo 23 haitiečiai.
Naujieji imigrantai nelaikomi
politiniais pabėgėliais, todėl Ame
rikos valdžia jiems neduoda azylio teisių. Miami kubiečiai irgi
nemėgsta naujų, prancūzų kalbą
vartojančių kaimynų ir ragina
juos grįžti namo, kur jų laukia
nedarbas ir sunkios gyvenimo są
lygos.

Kairas. — Arabų valstybės, ne
tiknuosaikiosios,kaįp Egiptas, bet
ir radikalų valdomos Alžiras ir
Libija, susirūpinusios seka Sirijos
Isivėlimą kaimyniniame Libane,
į kurį Sirija atsiuntė apie 30,000
kareivių sustabdyti brolžudišką
civilinį karą. Libanas Sirijos vy
riausybei
pasidarė
"antruoju
Vietnamu", kur Sirija kiša savo
ribotas .lėšas, o jokio laimėjimo
nematyti.
Sirijai kainuoja ši avantiūra
Libane apie 70 mil. dol. per mė
nesį. Sakoma, kad Libane yra
daugiau ginklų, negu žmonių.
Nors didesnių karinių susirėmi
mų -sirai Libane ir neturėjo, žu
vusių sirų skaičius siekia 700. Sirams tenka nelengvas uždavinys
išlaikyti taiką tarp kairiųjų mu
sulmonų ir palestiniečių grupių
vienoje pusėje ir dešniųjų maronitų krikščionių milicijos, remia
mos Izraelio, kitoje pusėje.
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NORI TRIJŲ KALINIŲ
Viena. — Sovietų Rusija nori
mažiausia trijų sovietinių šnipų
iš Vakarų, už Ščaranskį. Pasitari
mai yra privataus pobūdžio, JAV
vyriausybė nenori kištis, nes kei
čiant Šnipus į nekaltą Ščaranskį,
tam tikra prasme paliudytų, kad
ir jis yra šnipas.
Rūpinasi visos religinės
bendruomenės
Visų pagrindinių Amerikos re
liginių bendruomenių atstovai
panuntė laiškąJSovietų Sąjungos
ambasadoriui Washingtone Dob
ryninui, kuriame reiškia susirū
pinimą dėl disidentų Anatolijaus
Ščaranskio, Vladimiro Slepako,
Aleksandro Ginzburgo ir 'lietuvio
Viktoro Petkaus nuteisimo sun
kiomis kalėjimo bausmėmis. Laiš
ką pasirašė Jungtinių Amerikos
Valstybių katalikų vyskupų kon
ferencijos generalinis sekretorius
vyskupas Kelly, Amerikos Krikš
čioniškųjų
Bažnyčių tarybos
pirm. YViTliam Thompson ir Amerikos žydų tarybos pirminin
kas rabinas Saul Teplitz.
Religinių bendruomenių dele
gacija siekė laišką asmeniškai įteikti ambasadoriuj Dobrininui,
^ a m b a s a d o r l u s a t s i s a k ė dėlegaciją priimti. Sovietų ambasa
dos valdininkas pareiškė, jog disi
dentam iškelti procesai yra So-

Irakas globoja
Palestinos grupę

Paryžius. — Prancūzų policijos
susišaudymas su Irako ambasa
dos sargais liepos 31 d. atspindi
vis didėjančią kovą tarp dviejų
palestiniečių Al Fatah grupių.
Šios organizacijos centras veikia
Libane, jam vadovauja Yasser
Arafat. Tačiau Irake slapstosi ki
tas Al Fatah grupės vadas Sabry
ai Banna, kurį globoja Irako sau
gumas ir valdžia.
Palestiniečių suskilimas pasi
reiškė nekoordinuotais puolimais
prieš bendrus PLO priešus, o
dažnai įvyksta ir tarpgrupinių už
puolimų. Paryžiaus radijas pa
skelbė, kad Irako ambasados sar
gybiniai, kurie turi ambasados
sekretorių ir atašė titulus, gali
būti ištremti už policijos puoli
mą. Jie turi diplomatinį imuni
tetą ir negali būti teisiami Pran
cūzijos teismuose. Liepos 26 d.
Britanija ištrėmė 11 Irako amba
sados tarnautojų ir kelias Irako
lėktuvų bendrovės tarnautojus.
Irakas atsilygino ištremdamas 10
britų amba ados Bagdade tarnau
tojų.
Sirijos žiniomis, Irako valdžia
pradėjo didelį valymą savo ka
riuomenės vadovybėje ir saugu
mo policijoje. Sakoma, kad buvo
pašalinti 37 karininkai, jų tarpe
Sovietinės raketos Egipte. Nors jos senos gamybos, bet geriau negu nieko. 8 generolai.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Rodezijos katalikų vyskupai pa
skelbė bendrą pareiškimą, ku
riuo ragina šio krašto politinius
ir aprkritai viešojo gyvenimo ats
tovus visuotinėje santarvėje ir
teisingume išspręsti Rodezijos
problemą. Rodezijos katalikų vys
kupai ypač ragina atsakingus as
menis panaikinti krašte rasinę
diskriminaciją tokiu būdu atsta
tant Rodezijoje teisingą valstybi
nę santvarką be kurios yra neį
manomas taikingas visų šio kraš
to piliečių
bendradarbiavimas,
siekiant tautos gerovės ir pažan
gos.

Okup. Lietuvoj mirė žurna t jos sostinę Asmarą. Etiopijos
listas, Tiesos" bendradarbis jėgos užėmusios i r Massawa
Donatas Rodą, gimęs 1915 m- uostą prie Raudonosios jūros.
Velionis labai dažnai įvairiais — New Yorke šeši ugniagesiai
straipsniais šmeižė užsienio lie žuvo ir 36 buvo sužeisti, kai įkri
to gesinamo pastato stogas.
tuvius.
— Tel Avive sprogo bomba, — Ispanijos vyriausybė už
draudė sunkvežimiams, kurie
ir žuvo keli asmenys.
vežioja
pavojingas medžiagas,
Atsikeršydami Izraelio lėktu
vai bombardavo palestiniečių pasirodyti ispanų vieškeliuose
šventose dienose i r savaitga
stovyklas Libane.
liais. Prieš tris savaites sunkve
— Urugvajaus respublikoje, žimio gabentos propyleno dujos
Potvyniai Texas
Lotynų Amerikoje, paskutinių sprogo prie Viduržemio jūros
dešimties metų bėgyje padvigu kuroto ir sudegino 150 žmonių.
Bandera, Tex. — Mažiausia
bėjo kunigystės pasaukimų skai
— Britanijoje maistu užsinuo penkiolika asmenų prigėrė, iškri
čius. Dvasiniai pasaukimai au
dijo keturi asmenys. Nustatyta, tus 20 colių lietaus 34 valandų
ga taip pat ir kituose Lotynų
kad kaltos iš Aliaskos importu© laikotarpyje ir patvinus GuadaAmerikos kraštuose. Urugvajų
tos konservuotos lašišos Dėžu lupe ir Medina upėms.. Nutrauk
je, kur yra du milijonai šeši šim
tos telefono linijos, tūkstančiai
tėse buvo botuliano nuodų.
tai tūkstančių kataliku, kunigys
— Sovietų užsienio reikalų vi turėjo bėgti palikę namus.
tei dabar ruošiasi 137 Bemina
ceministeris Kovalevas apkalti
ristai. Iš viso šiame krašte yra
Išgabeno į Uralą
no Vakarų valstybes, kad jos
562 kunigai.
laužančios Helsinkio deklaraci
Maskva. — Disidentas Orlovas,
— Etiopijos karinė valdžia ją, kuri draudžia kištis į kitų i Helsinkio grupės narys, kaip pra
pasigyrė, kad jos kariuomenė ne į valstybių vidaus reikalus. Disi- j neša jo žmona, išgabentas 4 konmažai laimėjo Eritrėjos provin' dentų teismai esą sovietų vi-' centracijes stovyklą prie Uralo,
cijoje, užimdama kelis sukilė daus reikalas, į kurį kitos vals-; i c u r turės atlaikyti savo septynių
lių miestus, jų tarpe provinci tybės negalinčios kištis.
metų bausmę.
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• Administracija dirba kas
• Redakcija straipanus taiso s*- :=
letfka net sporto žaidynėse šluba skaitomas. Net Argentinos lietu Kliaugaitė (Argentina) — 9.22
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
vo nuožiūra. Nesunaudotų straipa- s
Clevelando "žaibo' komanda — PLS žaidynių Toronte laimėtoja
vaite E. Kriaugaitė turėjo bėdos, m., 3. Jūratė Lukošiūtė ( A ) —
dieniais
nuo
8:30
iki
12:00.
nių nesaugo. Juos gražina tik it S
vo visuose frontuose.
Nootr. J.R.Grigaičio
•
Redakcija
dirba
kasdien
anksto susitarus. Redakcija už =
9
2
1
m.
kol
iš
kelinto
metimo
buvo
gali
Praeitame skyrely bendromis
8:30
—
4*X),
šeštadieniais
skelbimų turinį neatsako. Skel- =
4 x 100 m. estafetė: L Clevepastabomis aptarėme varžybų pa ma užskaityti jos kuklią, nors ir
8:30 — 12:00.
bimų kainos prisiunčiamos gavus :=
lando 2aibas (E. Laniauskienė, rus. Pirmame vienete K. Mikonis i da rugby pamoką vietos lietuvadinimo nesklandumus, o šį kar-; I-sios pasekmę — 31,81 mtr.
prašymą.
r
R. Maželytė, D. Miškinytė, I. Ged- lengvai laimi prieš R. Leverį 8 — ' viams, Baltimorėje laimi europietą pažiūrėkime į lengvaatlečių
Visi trumpi nuotoliai
bėgi
rvtė) — 55.3 sek. 2. Chicagos LLK 2, V. Cemarka turi gerokai pasi- j tiška futbolą 3 — 1, Detroite ^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIl?
pasekmes.
muose pasiektus laikus tikrenybė(K. Kotovaitė, R. Lintakaitė, S. tempti, bet laimi - 6 prieš V. Le- į įveikia vietinius beisbole ir pagaIškiliausias yra Henrikas Bar je neatitinka, nes nemažesnis 4i__
..-»«,.
.»._ .. -„ ^
v.
kauskas mėtymuose, kur rutulio - 4,5 mtr. vėjas i nugarą teikė | Kucenaite, D. Buineviciute) 58.6 verį. Atsigriebia A. Kairinis iš Tas- Hau Chicagoje su "Lituanicos" Bahamų salas, Grand Bahamas i fėjos, kurią laimėjo Mark PetroHotel.
sius. O taip pat Lietuvių Preky
stūmime 17,07 mtr. duoda 908 greičiui įtakos. Aplamai, bėgikai:! sek.
manijos, Toronte laimėjęs vyrų senjorų komanda sužeidžia l - l .
—
Šeimyninis
turnyras
įvyks
bos rūmams už trofėją jaunu
taškus ir disko — 51,50 mtr. — labai sukaustyti nugaros ir pečių
B klase, ir sutvarko V. Kušeliaus(Bus daugiau)
Aplamai, j ų apsilankymas To rugpiūcio 6 d. O l d Oak Country čiams Toronto žaidynėse.
899 taikus. Tai jau atskira ir iš judesiuose, o rankų mosavimu,
ką net 8 — 0. Negeriau baigia
skirtina klasė mūsų pasekmėse. daugiausiai sukryžiuotu ir perdėto
(Nukelta į 5 pusi.)
ir I. Žukauskienė, kuri gauna nuo ronte ir Amerikoje pagyvino visas klube. Pradžia 11 vai. ryto. Part
AUSTRAUEČIA1
Džiugi jaunesniųjų rutulininkų įtempimo, vos neiškrypsta iš bėL. Pocienės taip pat 8 — 0. U ž tat varžybas, jie iš naujo entuziazmo, nerius sudaro šeimos nariai ar
PRALAIMĖJO
CHICAGOJE
įstaigos ir boto tel. 652-1381
trejukė: A Pukštvs, T. Palubins- .
. ,
mažą siurpryzą patiekia R. Blins- o svarbiausia, mus dar arčiau su | draugai. Dovanos pirmosioms tri
«. - . « - . »
.
.
i • ! gimo tako.
,
,
T c~* *""-""* ***j " " * " " i jais suartino. Ir kas gali žinoti —I vietoms, o taip pat ir arčiausiai
kas ir E n c Petrys jaunių, k u n ų °
DR. FERD, VYT. KAUNAS
Praeitą sekmadienį Chicaga trubas su L. Staugaičiu, pademon-1
_
.^ ^
| n u m u š u s i a m p r i e vė levėlės.
&į ^ . ^
Kai palygini S. Kinderį (laimėpasekmės 6 kg. rutulio stūmime
BENDROJI MEDICINA
taip atrodo: 15,97; 15,59 ir 15,18. į to|a s 800, 1500 ir 500 mtr. nuoto- kovojo prieš Australiją visą die-1 struodami geresnius servus ir «8- i 'dradariMavimas pasidarys dažne> ' — Padėka Jonui Talandžiui
1407
So.49th Court, Cicero, 111.
ną ir visuose frontuose. Ir viską \ resyvesn, žaidimą prie tinklo ir į
regularus. Tikėkimės,
Q
už paaukojimą pereinamosios troVyrukai 1959 ir 61 m. gimimo ir į lių) ir jo baigmę 800 mtr., tai m a laimėjo, nors moterų krepsiny]e; įveikia V. Leverį ur Kaimų 8 — 4. J
Kasdien 10-12 ir 4-7
po 4 — 5 m. geras trenerio ranko-į tosi stilius, nors jo kojų darbas
Išskyrus tr<tf ir šeštad
ir neturime kuo džiaugtis, nes | Pagaliau pergalę užtikrina K. Mikos gali 17 —18 metrų stumti ir dar turi keletą trūkumų. Bėgi- Chicagą atstovavo 8 amerikietės konis ir I. Žukauskienė mišriame
LAUKO
TENISAS
vyrų kl. A. Pūkštys taip pat disko kams stinga taisyklingos mokyk ir V. Dirvonytė iš Lituanicos.
dvejete, nesunkiai nugalėję R. Le
TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159
DR. K. G. BALUKAS
metimu — 44,49 vertas pagyri los ir patyrusio trenerio akies,
verį ir Pocienę 8 — 4.
Šių metų pabaltiečių lauko
Akušerija ir moterų Ugoe
DR. P. KISIELIUS
Krepšinis ir tinklinis vyko Maršiaip bėgimas liks lyg ir kančia,
mo.
teniso pirmenybės įvyks rugpiū
Ginekologine Chirurgija.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ąuette Parko salėje prigrūstoje
bet ne džiaugsmas.
cio 26—27 d. Marąuette Parko 6449 So. Pulaski Rd. (Cnuvford
ŠACHMATŲ
VARŽYBOS
Kiek teko prabėgomis stebėti
1448 So. 50th Ave., Cicero
kantriais žiūrovais, kurie ilgiau
aikštėse (67ta ir St. Louis). Or Medical Building) Tel. L l 5-6446
Gražaus ir fiziškai stipraus prie- kaip 6 valandas išsėdėjo salėje, į _ _ _ _ _
metikų ir rutulio stūmikų tech
Kasdien
1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.,
J""•
,
ganizacija patikėta Chicagos Lau Jei neatsiliepk skambint 374-8004
išskyrus trečiadienius.
niką, atlikimą galima drąsiai tar-; auglio žemesnės klasės ir jų pasek
• •• w,„,~ i.0tii.7i5lcai' Šachmatų žaibo t u r n y r a s vyko ko Teniso klubui. Varžybos vyks
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.
J
Priima ligonius pasai susitarimą.
ti, jog visi, išskyrus H. Barkauską, \ mes įrodo mūsiškių pakanka- nes organizacija buvo lietuvisKai
"*
_ J
dar nesugeba pagauti judesio ko- j mą Hz. subrendimo laipsnį, bet lėta ypač tinklinyje. Tačiau rung-! Jaunimo centre dalyvaujant 14 vyrų ir moterų A ir B klasėse,
TeL REliance 5-1811
senjorų, jaunių ir mergaičių 18
DR. VL BLAŽYS
ordinacijos ir pati technika netu-! augant ir pažangumui kylant, mo- į " ' „ . / . " 7 j
OR. WALER J. KIRSTUK
tvnės buvo įdomios, ir žiūrovai, žaidėjų, kurių 3 buvo austrahe- m. ir mažiau ir 16 m. ir žemiau, PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
d greitėjančios slinkties, kurios j kykla sporte, su jos treneriais » , n e ^ " ^
h i c aPirmosios
g a i : 1. dr. trys
K. Jakštui,
2. K.
s u ^ e p š i n i u , ! Cčiai.
vietos atiteko
Lietuvis gydytojas)
Marnuette Medical Center
akcentas - įrankio išmetimo grei- ] vadovais yra nepamainoma ir be ;._ Qh
_oterų k
, Jankauskui ir 3 P. Tautvaišai. 4- tarp vyrų ir moterų ir mišriuose
da_ ^ ^
6132
So.
Kedzie
Aveniu-.
8925 West 59th Street
dvejetuose. Registruotis pas Vyt.
tis ir to momento taisyklinga kū ' V ^ T A C / C 3 U h l a U "fK ]
' Sinio nebuvo mačiusi. Australijos i ta ir 5-ta vietomis pasidalino A. Grybauską, 4144 So. Maplevvood Vai.: pirraad., antrad ir ketvirtad. Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir
6 iki 7:30 vai. vakaro.
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
Baltutis iŠ Melboumo ir A. Zu
no padėtis. Blogiausia su ietinin- ŠALFAS S-ga, lengy. atl. k-tas ir , l f e t u v a i t f a
^ ^ ^ ^
šeštad. nuo 1 Iki S vai.
vai. vak.
Treč. ir šeštad. uždarytako_' " "
Pagal susitarimą.
jus. Toliau sekė"kiti du australie-1 Chicago, l\\. 60632, prisiunčiarit
kaįs (ėmis), nes net įsibėgėjimo visi sporto vienetai turi smarkiai
-,
_T
.
„
„__.
tvojo iš peties, per
Ofiso telef. WA 5-2*70.
*^ ir atsilikimo nuotolius (o j1 nes
trrvirtvedė
ic TV>tip<:
rv»r V1S3S rminuu n g t y - Čiai J. Dambrauskas ir J. Karpa-; kartu ir 5 dol., jauniams 3 dol.,
metu nesuderina žingsnių su ie sukrusti
ir tik paskutinėje
Rezid.
tel. WAJbroo«c 5-3048.
DR. IRENA KURAS
registracijos mokestį. Dvejetų re
ties nešimu, o vadinamasis 3 žin jie netrumpi) planingu trenerių tėję, daugiau per porą nevyku- i vicius, abu is Sydnejaus.
GYDYTOJA
IR CHIRURG£
gistracija bus vietoje. Visos varžy TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
gsnis įsilinkime - išmetimo mo paruošimu ir šakos populiarini sių klaidų, pralaimėjo 69 — 6o. | c i a r e įkj a prideri, kad pirmą
KfDIKK IK VAIKŲ I.If.OS
bos vyks vieno minuso sistema ir ,
SPECIAMSrC
DR. PETER T. BRAZIS
mentas, nežinant kokiu kampu mu, reikia išlyginti.
Prisidėjo, žinoma ir bendras ilgos k a r ų dalyvavo « jaunų žaidėMEDICAL B O L D I N r ;
įrankis paleisti, baigiasi menka
Br. Keturakis kelionės nuovargis, iš dalies T a - Į j ^ ^urių
3200 W. 81 st Street
\Q m . Rfemkus surinko kiekvienam žaidėjui dalyvaujant O Y D Y T O J A S J R CHIRURGAS
tik vienoje vieneto klasėje
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
2434 West 71st Street
mošiūnaitės 4 baudos, nuo ko,. n e t g taikus u pasirodė jau kaip
iki 1 vai. T»optet.
Vai.: pirm., antr., ketv. ir peakt.
1978 m. P. L sportinių žaidynių lengvosios
ypač pabaigoje,
nukentėjo ka- i ^mta jėga. Tačiatf'visų dėmesį pa
Ofs. tel 737-1168, gm 289-2919
1:00 - 5:00 vai. popiet, treČ. Ir 5ešt.
GOLFAS
tik susitarus.
muolių ėmimas. Tačiau bendrai ^ u k ė 10 metų Drunga, iš senų
atletikos varžybų techniškos pasekmes
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801
jų geru kamuolio valdymu, grei-^.įjfcų a t ė m ę s 2,5
ko ir dar žy
DR. J. MEŠKAUSKAS
Vyrų klasės 100 metrų bėgi
surinkti jei! — Rudens Balius įvyks lapkri- Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS
čiau susižaidimu, veržlumu ^ u v 0 , m i a i daugiau gal
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
mas: 1. Mikas Talanskas (Austr.)
GALVOS K STUBURO LIGOS
ko stebėtis ir todėl aišku, kodėl! ^ t o T a ^ y r ^ ^
Specialybė vidaus ligos
— 11.3 sek., 2. Paulius, Grajaus
(pas p. Lieponį). Gros A. Modes
Toronte jos nerado pasipriešini-, iyv a v imas turnyre,*
2858 West 63rd Street
2454 West 71st Street
to
orkestras. Programoje "Antkas ( H . Kovas) —11.5 sek, 3.
mo ir pasipuošė aukso medaliu, j ^ _ j
_ ,. X
Chicago, Illinois 60629
71-os ir Campbell Ave. kamp.
Kad australie
vispusiški r a s i s k a i m a s » .
Donatas Ramanauskas (Chica
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir
Veržliausia buvo Kasparaitytė
TeL — 476-3409
penktad 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus
gos LLK) — 11.6 sek
17*t, puikiai" dirbo RvcinkaitėĮ sportininkai, jie įrodė visur laimė
Valandos pagal susitarimą
astose sporto! — 2iemos išvyka numatoma
12 t ir Tamošiūnaitė — 8 t., darni mums ne:
200 m. bėgimas: 1. A. Grajaus
Tdef. — 282*4422
joms gerai talkininkavo Juciūtė - šakose. Štai Washįinigtone jie duo- vasario mėn. 3 — 10 dienomis į Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
kas (HK) — 23,3 sek., 2. D. Ra
DR. ROMAS PETKUS
13 L Grigonytė — 8 t. ir Vyš
manauskas (CLLK) —23.8 sek.,
AKTŲ LIGOS — CBŪTKCRGUA
DR.
EDMUND
L
CIARA
_
niauskaitė — 7 t. Dar žaidė An3. P. Grajauskas (HK) — 24.4 sek
Ofisai:
OPTOMETRISTAS
111 NO. WABASH A Vi:.
drejūnaitė ir Dambrauskaitė.
400 m. bėgimas: 1. D . Rama
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
2709 West 51st Street
4200 XO. CENTRAL AVE.
nauskas (CLLK) — 53.3 sek, 2.
Moterų tinklinyje Chicagą at
2557 W.69th Street TeL 776-^4363
Valandos pagal susitarimą.
Tel. — GR 6-2400
V. Vilkas (Los Angeles Banga) —
Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir!
stovavo rinktinė iš "Neries", "Ža
ketv. 1-4 ir 7-»; antrad. ir penkt
DR. FRANK PLECKAS
54.9 sek., 3. M. Talanskas (Austr.
ros" ir Lemonto žaidėjų, jos bu
10-4: šeštad. 10-3 vai.
— 57.4 sek
(Kalba lietuviškai)
vo aiškiai pranašesnės ir lengvai
800 m. bėgimas: 1. S. Kinderis
Ofis.
t
e
t
73*4477;
Rez.
246-2839
OPTOMETRISTAS
laimėjo 3 — 0.
Vaistai, vitaminai, Importuoti kvepalai, gydomos ioWa Irti
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
(CLLK) — 2:01.4 min., 2. D. Ra
Važiuojamos k&des,remontaiIr kt, pirkti ar nuomoti:
"Contact lensce"
DR.
L
DECKYS
Kitas vaizdas buvo vyrų tinkNemokamai supakuojame dovanaa.
manauskas (CLLK) - 2:03.2 min.,
2618
W.
71st
St. — TeL 737-5149
GYDYTOJA IR CHIRURGE
lynyje, kur Neries komanda lai
3. T . Ivaška (NY-LAK) - 2:04.4
Vai.
pagal
susitarimą.
Uždaryta treč
Specialybe — Nervu tr
mi užtikrintai, bet australiečiai
Emocinga Ilgos.
min. »
Pristatymas nemokamai
DR. LEONAS SEIBUTIS
puikiai ginasi, ir žaidimas pilnas
CRAWFORD MEDICAL RLDG.
ANGELĄ Ir VYTENIS DIRKIAI savininkai
1500 m. bėgimas: 1. S. Kinderis
INB3TŲ, PCSLfiS IR
gražių momentų
kirtimų. Ne
6440 So. Pulaski Boad
j
PROSTATO CHIRURGIJA
(CLLK) —4:17.1 min., 2. V. Ju
Momentas, kai žaidynių rezultatai veltui džiaugiamės vyrų tinkli
zėnas (V.) — 4:27.3 min., 3. T. buvo 29-29. Australietės krepšininkės nio lygiu Toronte ir Neries auk
2656 W. 63rd Street
DR. A, B. GUVECKAS
kovoja
dėl
kamuolio
Chicagoje.
Ivaška (NY-LAK) —4:39.1 min.
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
GYDYTOJAS IR CHUIURGAS
Nootr. J. R. Grigaičio so medaliu. Jaunieji Žiupsniai, De
ir ketv. nuo 5-7 vakare
5000 m. bėgimas: 1. S. Kinderis
see us for
TeL — BE S-5893
gučiai, Gedvilai, Salikliai ir kiti
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545
(CLLK) — 16:24.5 min., 2. R. Za į
Specialybė Akių ligos
Ieties metimas: 1. P. Laukaitis jau geros klasės, o B. Andriukaičio
tftjQjĮ|£
financing
bulionis ( L Tauras) — 17:36.2
"bombos" tik iššaukia aiktelė-1
3807 West lOSrd Street
DR. J. J. SIMONAITIS
min., 3. A. Rajackas (NY-LAK) - (R. Sakalas) — 50.72 m., 2. V. jimą ir tikrą tašką. Neris laimi
the
best
wty
te
save^egutarry'
GYDYTOJAS
Valandos pagal susitarimą
AT OUR 10W RATO
Slapšys (A.) —32.03 m., 3. H.
17:39.6 min.
15
—7.
15
—
9,
15
—
8.
Adresas
4255 W. 6Srd Street
Dirkis (CLLK) — 31.15 m.
V4%
W t l H R€«>AVf\/*f NT
4x100 m. estafetė: 1. Hamilto
Ofiso
tel.
—
PR
8-2220
Ofiso
telef. R E S-4410
Pagaliau vyrų krepšinis buvo
T O FIT V O U P I N C O M I
Rezld«ncUos telef. OR S-0617
no Kovas (P. Grajauskas, A. Juo
Moterų klasė
silpnokas, nes Lituanica buvo be
DR. JANINA JAKšEVlčIUS
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad.
delė, E. Trečiokas, A. Grajauskas)
pagrindinių
savo
žaidėjų.
N
e

J O K 9A
100 m. bėgimas: 1. R. Maželytė
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet
— 47.2 sek., 2. Clevelando 2ai-1
ž l n m to v e d a v i s
laiką
antr
VAIKŲ
LIGOS
4
*ni
(2)
13.0
sek.,
2.
S.
Kučėnaitė:
«
*
'
f_
bas (R. Šilbajoris, A. Kazlauskas, i
Ofiso tel. H E 1-2123. Narna GI 8-SltS
Compeundsd
2656 We»t 63rd Street
(CLLK) - 1 3 . 6 sek., 3. E. La- i m e kėlinyje vienu metu net 15
T. Palubinskas, R. Sabaliauskas) Į
Q u« rt ( r1 y
Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penkt
taškų skirtumu. Tačiau austra
DR. V. TUMAS0NIS
nuo 12 Iki 2 vai. ir nuo 5 iki g vai.
— 48.9 sek. 3. Chicago* LLK ( A. Iniauskienė (Ž.) —13.7 sek.
liečių spaudimas ir tempas ati
OUR SAVINGS
vak. šeStad. nuo 1 Iki 4 vai.
CHIR URGAS
400 m. bėgimas: 1. L. RidikaiMeilus, J. Šepikas, S. Kinderis, D.
CERTIFICATES
ma ju jėgas ir skirtumas greitai
2454
West 71st Street
tė (NY-LAK) — 1:06.4 min., 2.
Ramanouskas) — 19.0 sek.
Ofa, PO 7-6000
Bet. OA 3-7278 Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad
EARNUPT0 7 3 A %
mažėja. Lituanicos laimei pasibai
D. Miškinytė (Z.) — 1:09.7 min.,
2-5 Ir 6-7 — iŠ anksto susitarus.
Šuolis į aukštį: 1. J. Šepikas
gė laikas ir jai liko trumpoka per
DR. A. JUKINS
3. L Klivečkaitė (NY-LAK) —
(ASK Lituanica) - (1.73). 2. P.
galė 80 — 77. '
TtL ofiso FR 66446
1:27.1 min.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Jankus (D. Kovas) — (1.68 m.),l

IŠ P. L. S. ŽAIDYNIŲ

J.&J.PHARMACY

PASSBOOK
SAVINGS...

5

ESEE

3. T. Palubinskas (2) - (1.61m.).
Rutulio stūmimas: 1. A. Bar
kauskas ( L Tauras) — (17.07
m.), 2. A. Pūkštys (CLLK) (13.94 m.), 3. T. Palubinskas (2)
—(13.59 m.).
Disko metimas: 1. A. Barkaus
kas (L. Tauras) — 51.50 m., 2. A.
Pūkštys (CLLK) - 3 9 . 8 5 m., 3.
A. Lapinas (Sakalas) — 24.58 m.

100 m. kliūtinis: 1. E. Laniaus
VARŽYBOS
TENISE
kienė (2.) — 17.6 sek., 2. L Gedrytė (Z.) — 17.8 sek., 3. A. GedLauko teniso rungtynės prasi
r y t ė ( 2 . ) — 2 0 . 4 sek.
dėjo tuoj po krepšinio tame pa
Šuolis į aukštį: 1. D. Rugie- čiame parke. Chicagos lietuvių
niūtė (D. Kovas) —1.37 m., 2. lauko teniso klubas, kad ir ne pa
A. 2muidzinaitė (R. Sakalas) — čios geriausios sudėties laimi ga
1.32 m., 3. D. Titenytė (CLLK).
na lengvai 4 — 2. Vienetai bai
Diskas: 1. Jūratė Lukošiūtė gėsi lygiomis, bet Chicagai atite
( A ) — 29.43 m., 2. Julija Staš- ko abu dvejetai —vyrų ir miš-

Mutual Federal
Savings and Loan į §

2212 WEST CERMAK ROAD
Chicago, 111. 60608
PETER KAZANAUSKAS, Pres. Phone: 847-7747
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905

3944 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS m CHIRURGAS
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Res. — 327-1965

Valandos: l-S vai. popiet
Tre*!. ir SeAtad. pagal susitarimą.

DR. K. A. JUČAS

'Ofs. teL 586-3166; namo 381-3772
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Ofiso tel. 489-4441
Valandos p»ga! *u si tarime-
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Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt.
J 2-7; Šeštadieniais pagal susitarimą

DR. PETRAS ŽU0BA

•

Pasimetęs j*n*umfl| jj

MORALINIAI NUSIKALTIMAI TELEVIZIJOJE

BONNOS KONFERENCIJA NIEKO NEDAVĖ

VALGYKLOS PAVERGTOJE LIETUVOJE

čiau esu įsitikinęs, kad ant darbi
ninkų valgyklos stalo turi keistis
(priklauso nuo metų laiko) 68
Televizija yra nuostabi plačiu- televizijoje, juo jis pats darosi la
pavadinimų šalti patiekalai, 83
Gyvename neramias dienas,
PETRAS INDREIKA
atstovaujamą Ameriką, kuri visa
jų masių mokykla. Nustatyta, biau agresyviu. Dėlto kongrespavadinimų
sriubos, 48 pavadini
todėl,
valstybių
galvoms
vykstant
da ištiesia pagalbos ranką. Ne
kad JAV-se daugiau šeimų turi manas Russo pasakė, kad televimų
patiekalai
iš bulvių, daržo
į
kitus
kraštus
įvairiems
pasita
veltui J. Carteris, kalbėdamas
televizijas, negu prenumeruoja zija darosi kriminalinių nusikalvių,
grybų,
33
pavadinimų pa
rimams,
jie
sutinkmai
ne
su
tra
gaminių, o savo krašto eksportą Bonnoje, pareiškė: "Jūsų saugu
dienrašcius. Televizijų yra dau- tėlių kolegija, o anot buvusio Fetiekalai iš kruopų, makaronų,
giau negu telefonų. Net ir netur- deralinės komunikacijos komisi- diciniu 21 artilerijos šūniu, bet bandys nukreipti į kitus kraštus. mas yra taip pat ir mūsų". Bet
151 pavadinimo patiekalai iš
su
stipria
karine
ir
civiline
ap
vokiečiai šį pareiškimą sutiko la
tingiausiame Appalachio rajone jos pirmininko N. Minow, įtaPrezidentas J. Carteris šią ži
kiaušinių,
varškės, žuvies, mėsos
sauga.
Taip
buvo
sutiktas
ir
pre
bai skeptiškai, turėdami galvoje
tarp šeimų, kurių metinės paja- kingiausia švietimo institucija
Valgyklos Vilniuje
nią sutiko su plačia šypsena, ne
bei
mėsos
produktų, paukščių,
zidentas
J.
Carteris,
nuvykęs
į
Amerikos neryžtingumą ginkla
mos yra mažesnės negu 5,000 dol. JAV-se yra ne Harvardo, ne Yale,
žiūrint,
kad
C.
Vance
ką
tik
bu
triušių,
miltų
ir t t ) (Švyt 1977.
Kaip tie restoranai aptarnauja
vimosi srityje. Prezidento sus
metams, 95 proc. turi televiziją, ne Califomijos universitetai, o Vak. Vokietijos sostinę Bonną
vo
pranešęs
prezidentui
nemalo
ekonominei konferencijai.
Po
tabdymą neutroninės bombos ga mi? Puryčiautojų restoranuose Nr. 15, 18 p.).
Nustatyta, kad sugedus televizi- televizija.
nią naujieną, jog nepasiekta jo
septynių
ir
pusės
valandos
skri
Pagal Kremliaus patvirtintus
mybos ir jo prisipažinmą, kad mažai. Kas apsistoja viešbučiuose,
jai, 95 proc. žmonių vienos paros
*
kių apčiuopamų rezultatų pasita
dimo
iš
Washingtono
preziden
valgyk
tik ant kelių suklupus (Time 24) pusryčiauti ne problema: kavos, nuostatus darbininkų
bėgy šaukiasi taisytojų. Dar
Moralinių principų netenkanrime su A. Gromyko dėl SALT.
to
lėktuvui
nusileidus
aerodro
loms
yra
numatyta
587
valgių
arbatos,
sumuštinį,
virtą
kiaušiatėjo
jam
į
galvą
toks
sprendi-!
už kelerių metų paplis video ka- čių jaunuolių likimas gali daryTačiau kanc. H. Schmidtas prie
n
me,
jį
sutiko
kancleris
H.
patiekalai,
bet
praktiškai
darbi
setės, kur pačiam bus galima no- tis tragiškas. Savižudybės studijų
savo pasiūlymo pridėjo ir pagei mas. Tuo tarpu Sovietų Sąjungai t ar dešrelę gausi. Restoranai ati ninkų valgyklose yra 2-3 patieka
Schmidt
ir
kariai,
ginkluoti
auto
8 vai. ryto. Vilniaus restorimą programą TV aparatu pa- kongreso pirmininkė dr. P. Candavimą, kad JAV dėtų pastangas tvirtu žingsniu žygiuoja per Af- į daromi
rane
P i e t u s kainuoja daugiau le i. Ir darbininkų valgyklose svar
leisti.
tor skelbia, kad per paskutinius matiniais šautuvais, pasislėpę už dolerio vertės kritimui sustabdy rikos kontinentą, plėsdama savo I
kai
hlis
Nelaimei, moraliniai nešvaru- 10 m. jaunų vyrų tarp 20 ir 29 m. smėlio maišų, o pačioje sostinėje ti, infliacijai pažaboti, suvaržyti imperiją ir klupdydama ant ke-| P ™ - Ne visur restoranuo- bu ne tik patiekalai, bet ir ap
a
mai iš filmų teatrų palaipsniui savižudybės padvigubėjo, o jau- buvo sutraukta apie 15,000 poli naftos importą, stengtis subalan liu dar nuo komunistinio režimo ^ S " gauti pietus. Dainavos linka, aptarnavimas.
Panevėžio tiksliosios mechani
restoranas, jei jis aptarnauja tu
ima sunktis ir į televiziją. Vulga- nų moterų — padidėjo 4 kartus, cijos ir 900 saugumiečių. Taip suoti savo biudžetą ir aktyviai laisvus kraštus.
buvo
atžymėtas
JAV
prezidento
ristus, vietiniai klientai pietauti kos gamyklos techninės kontro
rūs posakiai prasmunka, narkoti- Autorė Mary Lewis Cowley para
prisidėti prie tarptautinės pre
J.
Carterio
pirmasis
vizitas
BonDiplomatijos
klystkeliai
negali.
Kol nueisi į kitą restora lės skyriaus viršininkas ir profe
ku naudotojai randa vietos, gat- šė gerai dokumentuotą veikalą
kybos stabilizavimo.
ioje.
ną,
įstosi
į eilę, pavalgysi, gali sinės sąjungos komiteto pirmivės merginoms ekrane ro- "Rated X. The Morai Case AVakarų diplomatai vyriausy
Tuo tarpu japonų premjeras bių galvos gal ir stengėsi šioje pavėluoti į darbą. "Žirmūnų", I ninko pavaduotojas P. Biveinis
domas dėmesys, prievartavimai, gainst TV". Ji perteikia daugyAmerikiečiai ir vokiečiai
Fukuda
visai nutylėjo apie pla konferencijoje stabilizuoti bešly- "Lazdynų" restoranuose klientų sako: "Buvo paruošti du naujos
plėšimai, žudymai, palaidumas be faktų, kokios televizijų progVak.
Vokietijos
vyriausybė
ėnus ar importo suvaržymą į JAV iančią pasaulinę ekonominę pa kaip ir nematyti. Juose būtų ga- gamyklos projektai, dabar kalbadarosi kasdienėmis programų da- raimos moralinę žalą yra pada
linus,
riusios.
Ji pabrėžia, kad televizi- mėsi šių apsaugos priemonių, nes ir apie prisidėjimą prie ekonomi dėtį ir laukė iš Amerikos stipres lima pavalgydinti turistus. Jie ne- j ma apie trečiąjį, su gražia ir erd*
jų programų vedėjai nusikalsta atmosfera Bonnoje buvo labai ne nės padėties pagerėjimo. Jis tik nių pažadų, kurių prezidentas apsunkintų vietos klientų miesto I via darbininkų valgykla. Bet tai
bus ateityje". Virtuvės darbinin
Cia dar nesustojama. Duodami nutylėdami komunizmo žiauru- palanki prezidento vizitui dėl pareiškė, kai paliečiama vieno ar Carteris nesiryžo padaryti, nes restoranuose.
pablogėjusių
santykių
su
Sovietų
kito krašto piniginė, jis pats ran jis yra bejėgis prieš kongresą ne
Vakarienė iki 8 valandos vak. kės skundžiasi: "Vieną orkaitę
homoseksualų filmai, rodomi net mus, pataikaudami liberalams,
satanizmo — velnio garbintojų griaudami vyriausybės autorite- Sąjunga, tuo pačiu metu vyks da ir priemonių jai apsaugoti.
tik energijos kontrolėje, infliaci Vėliau vakarienės negausi. T. teturime ir ta vos šildo. Apie ko
vaizdai arba tokie žudikai, kaip tą, iškreipdami faktus, niekinda- tančiu Sovietų Sąjungoje disiden Nugalėtieji prieš nugalėtojus
jos apvaldyme, kuri jau pašoko Vytartas sako: "Jei vis dėlto ve kią patiekalų įvairovę, švarą ar
tų
teismu
ir
J.
Carterio
anksty
Charles Manson. Suvedžiojimus, mi Ameriką, įžeisdami tikėjimą,
iki 10 proc, ar išlaidų apkarpi-1 lyvą vakarą bandysim rizikuoti mūsų darbo sąlygas kalbėti? Net
vesnių
pasisakymu
dėl
žmogaus
Keistokai atrodo, kad nugalėti me ir biudžeto subalansavime, pavakarieniauti restorane, nela- gi šaldytuvai neveikia". Dabarti
žiaurumus, išsigimėlių, sukčiau- pašiepdami patriotizmą,
tojų, plėšikų ir kitokių padugnių
Tiesa^ yra ir gerų programų, teisių. Nežiūrint to, kancleris H. kraštai - Vokietija ir Japonija — Jei prezidentas parodytų tvirtės-, bai įsilaušim. Grūstis prie durų nėje valgykloje tamsu, nešvaru.
televizijos filmuose kiek tik nori. bet, jeigu vaikas, prieš baigda- Schmidt nerodė didelio palanku šiandien drįsta patarti JAV, kaip nę ranką vidaus ir užsienio poli Visos dar veikiančios visuomeni Kas dėl to kaltas? Įmonės ir prof.
Automobilių gamintojams įve- mas aukštesniąją mokyklą, tele- mo J. Carteriui, nenorėdamas, ji turėtų tvarkyti savo ūkį, kai tikoje ir nekalbėtų tik prielai nio maitinimo įmonės po 8 vai. sąjungų vadovybė. Tūkstančiui
pavirsta tik poilsio ir paūži- darbininkų valgykloje tėra 216
dama stipri kontrolė, kad nebu- vizijoj, kaip tyrimai parodė, pa kad jis taptų JAV prezidentu, o tos pačios Amerikos pagalba jie doms, kaip atsitiko Bonnoje.
mo vietomis" (Švyt. 1976. Nr.12, vietų, o turėtų būti 250, kad per
tų perdėtos oro taršos, bet mora- mato apie 18,000 nužudymų, tai būtų išrinktas G. Fordas. Tapęs buvo prikelti iš karo griuvėsių.
4 pamainas darbininkai pavalgy
Po prezidento pareiškimų Bon- 8 p.).
line tarša televizijoje beveik ne- jau netvarka, ypač žinant, kad prezidentu J. Carteris tuojau at Dabar ekonomiškai sustiprėjusios
tų. Laimė, kad kai kurie darbi
silygino
Bonnai,
uždrausdamas
net nerodo noro, kaip reikėtų nos ekonominėje konferencijoje
kontroliuojama — televizija dabar vaikai iki mokyklos baigiKas nori pavalgyti visokių koatominių
reaktorių
pardavimą
ki
bendromis jėgoms pašalinti ūkiš vargiai kas galėjo įpiršti kitiems • Šelių, blynų, kefyro su bulvėmis ninkai valgo pačioje gamykloje
tampa privilegijuota dorovinės mo daugiau prasėdi prie televizitiems
kraštams
be
JAV
sutikimo
kus sunkumus ir kitus negalavi kraštams, kad jie domėtųsi Ame- i ar bulvių su rūgščiais kopūstais, savo atsineštus užkandžius. Pa
taršos nešėja, tik šalia duodamų jos, negu mokyklos suole,
ir pritarimo. Tokiu būdu J. Car mus. Todėl iš visokių konferen rikos ūkiniais negalavimais ar'jų gaus blyninėje Gorkio gatvėje nevėžio Mėsos kombinatas val
gerų filmų iš kelionių, iš įvairių
*
gyklai nepristato sutartos mėsos.
tautų gyvenimo, operų, koncertų.
Tuo susirūpinimas
didėja. teris, važiuodamas į Bonną, ži cijų ar pasitarimų niekada ne- pasaulinių problemų sprendi ir nedidelėje valgykloje Lenino
nojo, kokios nuotaikos jo laukia, lauktina didelio pasisekimo ir po mais, nes, vienai berlynietei pa prospekte. Kiek už košelių ar bly Valgykloje trūksta našios techni
Televizijos įtaka stipri ir ple- 1976 m. JAV Bažnyčių taryba
ir, grįždamas iš ekonominės kon zityvių rezultatų, jeigu stipresni klausus prezidentą, kaip ilgai nų davinį reikia mokėti - nežinia. kos: bulvių skutimo mašinos, ke
čiasi. Vien 1976 m. JAV televi- kreipėsi į 205 NBC televiziferencijos, neparvežė lauktų vil kraštai nerodo vienijančios jė mums teks gyventi prie šios už Tik pasakoma, kad, kaip teatruo pimo krosnių, šaukštų, peilių,
zija yra gavusi skelbimų už 6.6 jos tinklo padalinius, prašydačių ūkiško gyvenimui pagerė gos ir pavyzdžio silpnesniesiems. tvaros, jis nieko neatsakė, o tik se ar kinuose nevienodos vietų stiklinių, prasta daržovių bazė.
bil. dolerių. Nelaimei, televizija, ma boikotuoti
blogą
filmą
jimui.
Amerikos prezidentas puikiai patvirtino, kad tai yra realus fak kainos, nevienodos kainos valgyk Trūksta ir gerų kulinarų - virėjų.
taikydamas; prie masių skonio, /'Death Wish." Vienas prožinojo, kad, prispaudus bėdoms tas ir ji turi su tuo sutikti. Šį fak- loję. Į kiną ar teatrą žmogus gali Panevėžyje tėra 4 kulinarai. Vie
duoda tiek nemoralių ir krimina- testantų dvasininkas, vienas raEkonominės konferencijos da
na jų —'Janina Birontaitė dirba
linių nusikaltimų, kad Utah binas ir kunigas įsteigė draugiją lyviai iŠ anksto buvo nusistatę ir .vargams, sunku surasti draugų, i tą jau seniai žino ir Rytų Vokie- eiti, gali neiti, o i valgyklą turi šioje valgykloje. Ką kalbėti apie
eiti pavalgyti, jei namuose pa
univ. prof. dr. V. Cline"People" "Moradity in Mecba", kuri kovo- prieš JAV prezidento vedamą kurie padėtų, gal tik išskyrus jo i tija, Pabaltijo kraštai ir kt
valgyti
sąlygų neturi. Jai darbi kulinarus, jei trūksta gerų indų
žųrnale perspėjo, jog toks prie- ja prieš televizijos netvarką. Tas minkštą viduje ūkinę politiką,
ninkas per dieną uždirba 3-4 plovėjų: indai riebaluoti, šlapi.
vartos veiksnių rodymas žiūrėto- sąjūdis tiek įtakingas, kad jo pir- nesulaikomą dolerio vertės kriti
rublius, jam valgymas valgyklo Panevėžio įmonių darbininkų
jus daro nebejautriais šiems nu- minikas kun. M. Hill buvo 1968 mą, besaikį pinigų švaistymą,
įvairios
je neturėtų daugiau kainuoti valgyklas kontroliuoja
sikaltimams. Nenuostabu, kad, m. paskirtas į specialią valstybi- prekybinio balanso trūkumus ir
komisijos,
bet
ir
jos
nieko
gero
kaip 30-40 kapeikų. Ne vien tik
kad, kai New Yorke žudikas ną komisiją kovai su pornogra- nepriteklius ir tarptautinės pre
nepadeda.
Tik
tą
dieną
yra
ge
pavalgymui pinigai reikalingi.
užpuolėKittyGenovese irtą už- f*ja. Amerikos gydytojų draugija kybos sutrikimus, kuriais buvo
resnis
valgis
ir
valgykloje
šva
Betgi oficialiai žinoma, kad So
puolimą stebėjo 38 žmonės, nie- paskelbė, kad prievartos veiksmai kaltinamos JAV. Visa tai jausda
vietų Sąjungoje darbininkai mais riau.
kas ne tik negynė, bet nė polici- televizijoje kenkia jaunimo svei- mas J. Carteris net atsisakė da
tui išleidžia per 75 proc. savo už Metalo dirbinių gamyklos direk
jos nepašaukė. Kongresmanas M. karai. Ta draugija net paskyrė lyvauti kanc.H. Schmidto priva
darbio. Vilniuje tėra viena darbi torius S. Kuncevičius sako: "PaRusso, komunikacijos pakomisi- 25,000 dol. sustiprinti kovai su čiuose namuose Hamburge jam
ninkų "Efekto" valgykla, o jų rei dėjom suremontuoti valgyklą, pa
jos narys, atkreipia dėmesį į fak- šia negerove yra ir daugiau są- suruoštose vaišėse.
kėtų per 20. Joje pietūs 60 kapei tys papuošėme salę. Nepagailėjo
tą, kad dažnai spauda skelbia jūdžių, kurie veikia prieš iškrykų. Ar čia sočiai pavalgoma ar me nei lėšų, nei laiko. Įsigijome
apie nusikaltimus, panašius į ro- prmus televizijoje,
Pasitarimų metu kancleris H.
dalį "Efekt" linijos. Pietūs, kaip
tik užkandama —nežinia.
dytus
televizijoje.
Paskutinį
I kovą prieš tuos T V iškrypi- Schmidtas, matydamas, kad kon
matote,
kompleksiniai. Deja, dėl
dešimtmetį JAV-se nusikaltimų mus reikia įsijungti platesniems ferencija atsidūrė akligatvyje, pir
Panevėžio darbininkų valgyklos prasto pusfabrikačių tiekimo, pla
skaičius padaugėja 144 proc.., sluoksniams, drąsinti minėtus są- masis pasiūlė ateiti Amerikai į
taigi net 6-19 kartų daugiau ne- jūdžius, telefonuoti ir rašyti te pagalbą ir palengvinti jai išbris
Žurnalistas V. Žemaitis apra navimo, tie kompleksai, ypač ant
gu paaugo gyventojų skaičius,
levizijos stotims, rašyti protesto ti iš ekonomisių sunkumų. Jis
šo Panevėžio įmonių darbinin ra pamaina dažnai suyra. Ir tvar
kų valgyklas. Jis nepasako, ką ka tada visai kitokia: aplink ne
Tyrinėtojas G. H. Hendrick laiškus netinkamus programų fi- davė pažadą, kad Vak. Vokietijos
darbininkai valgo ir kiek už tai švara, kalnai neplautų indų. Ma
vyriausybė imsis priemonių ir
apklausė 208 kalinius Marąuette, nansuotojams.
tote, kas kaltas".
Mich., esančius didžiausios ap- Rezultatų pasiekiama. Dėl tų skatins savo prekybininkus ir gy Pigj, patogi ir sveika — neteršianti oro bei aplinkos susisiekimo priemonė. sumoka, o duoda tik bendrą val
(Nukelta į 4 psL).
gyklų apibūdinimą. Jis rašo: "Tasaugos kalėjime, ir 90 proc. protestų Johnson and John- ventojus daugiau pirkti Amerikos Vakarų Vokietijoje yra 28 milijonai dviratininkų
jų prisipažino, kad televizija pa- son bendrovė atšaukė savo skel
dėjo jiems išmokti naujų nusi- bimus iš 24 netinkamų T V prog— Kalbėkite.
Almis žiovavo. Austė žaidė su nubudusią Lėlyte.
kaltimo būdų. Kai kurie jų net ramų. Daugelis bendrovių, kaip
Almiui praskriejo mintis: negi - Daiva? Niekas ki
— Popiet galėtume, tai yra, vakare susitikt.
(būdajmi kalėjime ir stebėdami te- Eastman, Kodak, General Motas jam į darbą neskambino. Ne. Tai buvo vėl Vergili
Nors...
leviziją užsirašinėjo, kaip jiems tors, Schlitz, Sears - Roebuck pa— Puiku! Popiet, vakare, vistiek. Aš čia kaip ir jus Trumpys. Jis apvažiavęs autobusu pusę miesto,
išeiti iš kalėjimo ir patobulinti skelbė, kad savo skelbimais ne
buvęs poroje meno galerijų, pavaikščiojęs, išgėręs kanieko nepažįstu...
savo kriminalinį kelią.
palaikys prievarta garsinančių
os...
— Nors pas save negaliu kviest...
*
TV programų.
— Ar ilgai tu darbe, prieteliau?
AUfc R€TA
— O kodėl ne? Ženotas? Ar susidėjęs gyveni?
New Yorko valst. univ. vaikų
Richmonde, Va., televizija
— Mmm... Už poros valandų išeinu. Jei būtum
— Trumpys kimiai susijuokė.
Romanas
psichologijos prof. dr. R. Liebert pradėjo netinkamą programą,
čia, netoli mūsų krautuvės, palauk prieš didžiąsias du
72
— Nei viena, nei kita. Per telefoną neišaiškinsi...
skelbia, kad televizija labiau pa- Gyventojų protestai paveikė, kad
ris...
"Nors tu, velne, manęs tikru lietuviu nelaikai...
— Tai popiet, ge...
keitė vaikus, negu bet kokia kita ji buvo tuoj nutraukta. Žinomi
— Puiku!
Proseneliai
"natione Polonus", lenkiškai tekalbėjo...
Klept. ir teleofoną išjungė. Trys minutės pasibai
naujovė pasaulio istorijoje. Šeri- atstikimai, kai 25-30 ryžtingų
Ir telefonas jau ūžė. Ir Almis, sunkiai atsikvėpęs,
fas J.J. Buckley, kalbėdamas JAV protestų gali paveikti programos Aš pats mėšlo nemėžiau, kaip tu, vidutinioko ūkinin gė. Matyt, Vergilijus nebenorėjo dar vienos monetos nuėjo tvarkyti suverstų kojinių. Surinkdamas vieno
kriminalinių komisijų nariams, finansuotojus atšaukti savo pa- ko sūnau, grynakrauji lietuvių žemės sūnau..."
Įmesti.
do didumo poras, po kelias sujungdamas, vis mąstė ir
Almis atsikrankštė. Susigėdo savo minčių ir ilgo
pabrėžė, kad televizija labiausiai ramas, ypač, kai protestas riAlmis nebeatsigulė. Iš lėto, tingėdamas ruošėsi ir svarstė. Ar turi pakankamai su savim pinigų (negi
kalta dėl JAV moralinės krizės, šasi su pabrėžimu, kad nebus kos tylos.
vis galvojo, ką su tuo Trumpiu padarius. Nei giminė, čia išsiimsi piniginę ir skaičiuosi) ? Kaip čia padarius su
— Jei taip neturi laiko... — Trumpio ironija tirš
Viena San Francisco motina iš- perkama tos bendrovės prekių,
nei tikras draugas, bet negi laužysi lietuvišką vaišin tuo netikėtu svečiu? Kviest pietų į restoraną? Parsi
kėlė bylą NBC televizijai, kaltin- jei toliau rems demoralizuotojus. tėjo.
gumą...
vežt j namus, — gal ką Austė turės savo puoduose?
dama, kad jos 8 m. dukrą ir 9 m.
Televizija — didelės svarbos iŠ— Turiu! — Beveik entuziastingai šūktelėjo
Diena jam darbe buvo labai sunki. Per anksti kė (Būtų paprasčiau ir pigiau).
šios draugę vaikai užpuolė, kaip radimas. Piliečių budrumas, ko- Dangerutis. — Turiu, tik ne dabar. Ne iš ryto. Brolau,
Ir besvarstydamas ėmė pykti ant savęs. Kaip jam
lęs, visą dieną žiovavo, skaudėjo galvą, — gal per
buvo matę televizijoje. New Yor-. va prieš iškrypimus padės tele- reikia užsidirbti duoną.
susipainiojo
liežuvis ir ištarė tą susitikimą? Ko Trum
šalęs. Buvo atgrūsta dėžė naujų prekių; jį pristatė iš
ko valst. univ. psichologas dr. R. vizijai darytis naudingesne pla— A ! Reiškia, iš darbo negali išeit? Susirgt ne kraustyti, surūšiuoti, išdėlioti lentynose.. Susipainiojo pys iš jo nori? Ar negalėjo susirast kitų pažįstamų,
M. Liebert skelbia, kad juo dau- čiosioms žmonių masėms priegalėtum?
| Almis Dangerutis odinių diržų numeriuose bei rūšyse; nedirbančių, daugiau laiko ir pinigų turinčių?
giau jaunuolis mato užpuolimų mone.
J. Pr.
— Žinai... Gal ir galėčiau. Nemėginau. Neperge- I buvo sumaišęs jų kainas. Reikėjo vėl perdėlioti, atitai— Trauk jį velniai! — Tarė sau pusbalsiai. Mayzy
riausi laikai, daugelis be darbo... Išspirs, ir ką tada... I syti. Visa tai darė tarp pardavinėjimų. Storulė paveržė į jį pasižiūrėjo ir patraukė pečiais; jau kuri laiką šio
— O kur taip dirbi?
K UKRAINIEČIU GYVENIMO Eparchija yra suskirstyta į vienuo
j jo kelis pirkėjus. Vienas kvaktelėjęs senis klausinėjo ir užsieniečio ji vengė, negalėjo pakęsti.
— "Blue Company". Viena didžiausių čia krau klausinėjo apie įvairias prekes; kai Dangerutis nega
lika parapijų, kurias aptarnauja
Almis baigė tvarkyt paskutinį ryšulėlį kojinių,
šventasis Tėvas pakėlė ukrai
tuvių, beveik miesto centre.
21-nas
kunigas
ir
17
vyrų
vie
aptvarkė
ant stalo kitas prekes. Į prekystalį žengė
lėjo greit pademor.struo'.i elektrinio skustuvo, nieko
niečių rytų apeigų katalikų egnuolių.
Jaunimo
katekizacija
taip
raudonskruostė, vidutinio amžiaus pirkėja, didelį ran
neperkąs klientas po nosim sumurmėjo:
— A ! Ar didelis ten ponas?
zarchatą Argentinoje į eparchikinuką prie šono prisispaudusi.
pat
rūpinasi
apie
70
ukrainiečių
— Mažiausias. Bet duonai ir druskai užsidirbu. O
— Stupid.
ją (vyskupiją), jos vadovu paskir
seserų
vienuolių.
Buenos
Aires
— Kuo galiu patarnauti, maloni ponia?
pats — kaip laikais?
Almiui — ir pikta, ir nesmagu. Ir netrukus po to
damas ukrainietį salezietį vysku
— Gal būt.. Ką čiandien dalijate veltui? Ta-ha,
— Manęs nesužiūrėsi! Nuo žmonos ir dukters at — telefonas:
pą Sapelak. Naujoji ukrainiečių priemiestyje veikia dvasinių pa
hi-hi-iii.
— Blizgėjo patenkintas veidas, susižavėjus
šaukimų
centras,
kuriame
kuni
sikračiau. Vienas dabar, kaip pirštas. Daug nereikia...
rytų apeigų eparchija su centru
— Mister Dangerutis?
reikšmingu
ir gudriu savo juoku...
Buenos Airėse apima apie 110 tūks gystei dabar ruošiasi 12 semina Pavažinėju, žmonių susitinku, šį tą parašau. Kritikų,
— Yes.
ypač mūsuose, neperdaug.
tančių
ukrainiečių katalikų. ristu. .
Telefonistė pridėjo:
(Boa daugiau)
š

Ekonomines konferencijos išdavos

^heveldi rod

Sovietuose ir pavergtoje Lietu
voje yra įvairių valgyklų: restora
nų, užkandinių, kavinių, bufetų,
blyninių. Valgyklų yra viešų ir
uždarų. Fabrikuose yra darbinin
kų valgyklų, mokyklose — moki
nių valgyklų. Vilniuje yra 21 res
toranas, 18 valgyklų, 43 kavinės,
11 užkandinių.
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Reikėtų, kad šioje jaunoje lie
tuvių kolonijoje įsikurtų lietuvis
dvasiškis pensininkas, lietuvis gy
dytojas ir plati dirva lietuviui ne
kilnojamo turto pardavėjui. Da
bar lietuviai naudojasi tik svetim
taučių patarnavimu. Lietuviams
pamaldoms labai palankiomis są
lygomis leidžia naudotis bažny
čia Taikos karalaičio katalikų
bažnyčios klebonas,
Ormand
Beach. Jau keliais atvejais šioje
bažnyčioje lietuviai savo pamal
das yra turėję.
/. Rimtautas

LIETUVIAI FLORIDOJE
Daytona Beach, Fla.
LIETUVIAI IŠTEKĘ
BENDROVĘ
Penki lietuviai ir vienas ame
rikietis Daytona Beach, Florido
je, įsteigė "Paims del Mar" bend
rovę, kuri šį pavasarį nupirko di
doką žemės plotą, ant kurio pla
nuojama statydinti gražius rezi
dencinius namus, kaštuojančius
38.000—55.000 dol.
2emė geroje vietoje Turi gra
žią palmių ir įvairių didelių me
džių augmeniją. Prieina prie di
džiosios Halifax upės įlankos bei
Spruce upelio. Iki gražaus Atlan
to vandenyno paplūdimių tik 5
mylios. Miesto planavimo {vairios
komisijos galutinai patvirtino
Paims del Mar b-vės patiektus
planus. Pirmiausia statybai bus
paruošta 40 akrų, arba 94 skly
pai. Bus pravestos gatvės, kanali
zacija, vanduo. Gatvių ir sklypų
išplanavimo planai jau paruoš
ti. Gatvių pravedimas numatoma
pradėti dar šį rudenį. Sklypai ga
lia nemaži, gražiai išplanuoti ir tin
ka geriems rezidenciniams na
mams statyti
Sklypai bus parduodami staty
bininkams ir pavieniems asmeni
mis
Jų pradinė kaina apie 6.500,
—dol.
Daytona Beach ir apylinkės ga
na gražios, klimatas taip pat ge
r a i Atlanto pajūrys švarus, turi
kieto, švaraus smėlio platų pap
lūdimį. Malonu ne tik maudytis,
bet ir pavaikštinėti, kas vyresnio
amžiaus žmonėms ypatingai svar
bu.
Per pastaruosius trejetą metų į
Daytona Beach ir apylinkes atsi• kėlė nuolatiniam apsigyvenimui
nemaža lietuvių šeimų. Ir čia
pradėjo kurtis jauna, graži lietu
vių kolonija, kurios rūpesčiais gy
vena šį pavasarį įsteigtas Dayto
na Beach ir apylinkių Amerikos
lietuvių klubas.
šiai bendrovei vadovauja Ame
rikos lietuvis statybininkas Tony
Kay, Adolfas Andrulis, Algis
Alksninis ir k t
LIETUVIAI BIZNIUOSE IR
VERSLUOSE

Daytona Beach prekybos centre
Volusia Mali Carmelcom parda
vimo krautuvę, kurią sėkmingai
tvarko D. ir A. Alksninių atžaly
nas — sūnūs ir dukros. Biznis
vyksta sėkmingai.
Arūnas Mažeika su partneriu
tvarko laivų nuomavimo biznį,
pavadintą Barons Catamaran.
Laivai nuomojami atostogaujan
tiems, norintiems paburiuoti At
lanto vandenyne.
Arūnas
Mažeika
Daytona
Beach gyvena jau aštunti metai.
Jis lankė Daytona Beach lakūnų
paruošimo
universitetą,
gali
skraidyti lėktuvais, baigė scuba
diving instruktorių mokyklą, ge
ras buriuotojas. Arūno teigimu,
numatoma šį biznį išplėsti ir ki
tose Floridos kurortinėse vietose.
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M O V I N G
SBRfiNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

Tel.

WA 5-8063
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PACBLAGE E i P R E S S

MARIJA

AGL>CY

NOREmiEN'fc

SIUNTINIAI | UETUVA
L*baj p«srtrUwJ«mn« geroa rMlea
prekėa. Maistas Ii Kuropoa — < • •
MSS W. M S t , Chica«o, m. SOSM.
TEL.
— WA 5-8787
tniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHiiini
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NAUJI GYVENTOJAI
Pastaruoju laiku į šią apylinkę
atsikėlė nuolatiniam apsigyveni
mui dr. Serafiną Sukarevičienė ir
įsikūrė Ormond Beach, C Sodaitienė Daytona Beach ir Mickevi
čiai Deltonoje.

T r y s linksmos kmietės Taivane

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

D fi M £ S I O

Jei kas B Brighton Parko važiuoja
M I G LIMA S TV
automobiliu kasdien iki Loretto ligo 2346 W. 69th S t , tel. 776-1486
ninės — 645 S. Central ir galėtų pa IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUU1UJIIIIIIIII1IIIIIII
vėžinti vien asmenį 7 vai. ryto, pra
šoma skambint tel. 127-8588.

Daytona Beach ir apylinkių
Amerikos lietuvių klubo valdyba
rugsėjo mėn. 8 d. ruošia Tautos
šventės minėjimą. Minėjimą nu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiii
mato pradėti pamaldomis Taikos
karalaičio katalikų bažnyčioje, A.
V I L I M A S
Ormond Beach, kurias atlaikys
M O V I N G
lietuvis dvasiškis, svečias iš St
Petersburgo. Po to Tomoka Oaks Apdraustas perkraustymas
Country klube visi šios apylinkės
Įvairių atstumų
lietuviai
renkasi tolimesniam
T e t 376-1882 arba 376-5996
Tautos šventės minėjimui, kur
nuiiiiiiiiiniiMiiiiMiiiHnmuMMmiHHun
paskata tai skaityti tikimasi gauti
$v*čią Vilių Bražėną. Minėji
mo meninę programą atliks vie
tinės pajėgos. Po minėjimo bend
ri pietūs ir klubo susirinkimas.
Pažymėtina, kad į Daytona
Seniausia Lietuvių Radio programa
Beach apylinkes vis atsikelia nau Naujoj
Anglijoj ii Stoties WNSR.
jų lietuvių šeimų ir įsirašo į klu 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo
bą.
1:00 3d 1:30 vai. po pietų •— perduo
dama
pasaulinių žinių san
Klubo valdyba posėdžiavo lie trauką vėliausių,
ir komentarai, muzika, dainos
pos 25 d. Deltonoje, Petro ir He ir Magdutės pasaka. Sią programą
lenos Vainiūnų rezidencijoje. Bu- veda Steponas ir Valentina Minkai
vo aptarta Tautos šventės mine- j Biznio reikalais kreiptis i Barde Floiimn ir klubo einamieji reikalai rists — gelių bei dovanų krautuvę,

"RADIO PROGRAMA

ZAP0LIS

S208V4 WeM SStn Street
Chicago, nimois
Tdrf. GA 4-86M
>IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

NAMŲ APSITYARKYME
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti,
atnaujinti. Garažą. Viduje ar iŠ lauko
narna Rūpinatės? Visuomet čia Jums
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro
TELEFONU 476-3950
iiiMiiiHiiiiiiiiHiiiimiiimumiiiimmtiti

BELL

REALTY

J. B A C E V I Č I U S
Wo5 S. Kedzie Ave. — 778-22SS

Rimtas Namų
Pardavimas
Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli
nuo Chkagof, prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemės. Daug kitų prie
statą. Svarus oras, aplinka ir namas
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000.
Modernas 1S metu muro namas.
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
patalpos. Daug priedų. Marquette Par
ke. Aukšta kokybe. $50,000.00.
4 vienetą mūras k garažas. Marauette Parke. Naujas gazu Šildymas.
Našle atiduoda už $38,800.
Grasos ptatas sklypas Ir garažą*
Marąustte Parke. Vertingas pirkėjui

M. A. $ I M K U S
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LP/E-IN
HOUSEMOTHER

9 75-30

* LOAN ASSOCIATION
49» Arcssr A*
CMcago. IB.
Pbooe: 254-4471

Asl

E q a a l

OPPortunity

Emptoyer
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67-tos ir Campbell Ave.

9129 S. Hartom Avenue
Brldgeview, m. 99455
TeL

§rjp

IŠNUOMOJAMA — FOE EENT
Isnuom. Marąuette pke. 4 kamb.
butas rūsy. Skambinti po 5 v. vak.
RE 7-8007

Che? Chlumsky 275-6600

Apply or Calll:

10

2MI N. Lake Sbore Dr.
(The corner of Oakdale
& Lake Sbore Dr.)

Lawn 1%

C O O K

To operate small snack bar. Good
working conditions and benefits.
For appointment call:

Gehring Hali, an outreach program
C9osed Monday
sponsored by St. Jbseph Hospital, offers comprehensive mėdical care and
MAINTENANCE MACHIN1ST
heip to meet tbe emotional needs of
LIFT TRUCK MECHANIC
the single pregnant women 18 years
and older. It is our answer to abortion.
Mušt be experienced.
We are seeking a very special individual for a Live-In Housemother to W I B E DRAWER - TBAINEK
Steady full time employment
supervise this facility. Relevant work
eacperience as well as a sincere com- Eiccellent benefits. Apply in perrmtment to the right to life are sig- son.
nificant factors in candidate seleetion. WILSON STEEL & WIRE 0 0 .
Excellent salary and housing are avail4840 So. VVestern Avcmne,
able. Apply:
Chioago, Illinois
9 a. m. — S p.m
AUTOMATIC SOREW MACHINE
or calLOPERATOR
8-JO a m . — 5 p.m.
English speaking.

2625Wtst7lstStrttt
Savininkas pard. Oak
aukšto mūrinį namą.
424-5567.

* •
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ST. J0SEPH HOSPITAL

\ T J J U HOFF>IAXLl
Telef. — 767-0600
Budraitis ReaHy
4243 West 68rd Street

M87 W. • t h Street
ChJcago, m. M 8 »
Phone 925-7491

paid ąuarter ly
4 Year Savings
Certiflcates
Minimum

CaU Mrs. Riley
523-5754

RAMM MACHINE COMPANT
8181 No. Ocei o — TeL 736-3060

M A C H I MI $ T
Mušt have knowledge of gen'l tool
room machinery. Operate & set up
machines. Ability t o work from
blue prints & hold elose tolerance.
OENTJIAL SCIENTIFIC CORP.
223 Interstate Rd., Addison, Ii-Plmoe — 543-2819

MALĖ A.SD FEMULE

C O O K
Loyola University Medical Center
has an opening for ocperienced institutional cook. Mušt be experienced
handliog modified diets. Supervisory
abiiities. Prefer individus! with formai
training.
If aualified. please call
5 3 l - $ 2 4 2
LOYOLA UNTVERSITY
MEDICAL CENTER
Mayvrood, Illinois

DS greito k p«rogw patarnavimo
MfniĮ ptrkinio ir pvoavuno prašome An Eąual Opportunlty Employer M/F

FRANK ZOGAS,
President

5* %

^ ! L ^ - "!?T«5ė,r:l Interviu pagal susitarimą.

J*^

Valdis Real Estate

Savininkas parduoda gražiai išlai
kytą namą. Arti bažnyčia, mokykla
ir parkas. 3 butai. 3 miegami 1-me
ir 2-me aukšte. Keramikos vonia.
Atskiri šildymai. Patio kieme. 2
maš mūr. garažas. Tik $62,500.00.
Skambint 778-421*

Midland Sevings aptar
nauja taupymo ir namų
paskolų reikalais visas
mūsų apylinkes.
Dėkojame Jums už mu
mis
parodytą pasitikė
jimą. Mes norėtume būti
Jums naudingi ir ateity
je.
Sąskaitos apdraustos
IsJMMtMt

SALDAINIŲ VIRĖJAS

Ttl. 737-7200 ar 737-8534

HHimillHHIIllllHI»llHlllimilllllimiiin

Nuo
1914 Metu

6 t Ir H o m n . Tmka didelei Seimai. R e & a H « g & S Y Y f f t k i S
4 miegamų namas labai geram stovy. į
Įrengtas rūsys. 2 mas. garažas. $40,000. į
St Ir Taksam, 5 kam nu". Beismen- į
$tas^2 masinu, garažas. Platus lotas I S e i k a l i n g a L^g*
anglį&aį.

•
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NOTABY PUBLIC
I>OOME TAX
SERVICE
4259 So. Maptewood, tel. 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIU iškvietimai, pildomi
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
kitokie blankai

HOUP WANTED — TYKAI

E S T A T E

Budraitis Reaify Go.

10% — 30% — S0%
aš apdraadą o a o
bUto

FRANK

R E A L

Jų miegamų rezidencija. "CathedralT Į
* ^
lubos, m vonios. 21/ 2 maS. gardas,!
r CL*.—,.į*:
I--*
šoninis įvažiavimas. $71,500.
| \ UrVYdlIlHll, IIK.
•8 Ir RocksreJL 3-jų butų mūr. 6 » J f t f t Wū*tmMm A U M M A
kamb. ir 2 po 3 kamb. Gerai išlaiky-' * * " " * * « • « " • *lfWllBe
tas namas. 3 atskiri gildymai. Naujas
TEL. — 847-6769
2 maS. garažas, rdc $45,000.
46 ir Kolba, 8 kamb. med. namas.
45 Ir Tafanan. 2-jų butų medinis —
Immediate Opening
Maftt taksai. Davg vietos. S36JOG.0O. 5 ir 4 karrtb. Tk $ 2 6 > » .
South
siče metai tabhcation job snop
4» k Artestan 2-jų butų medinis
ŠIMAITIS
R E A L , Y Geros
is
seeking
tbe foUowing esperienced
pajamos. Garažas. $26,900.
personnel:
l a n m a e s —Income T*x
Jei §2fa#*k
MIG WELDER
WELDER
FIT-UP MAN
PARDUT7
NUOMOT
AR
2951 W.63rdSt, 438-7878
Day shift, good starting salary, paid
AIORAUSTr
hoiidays and vacation.
Jūsų nuosavybe, prašome kreiptis j
MARĄUETTE PARK
lVi aukšto mūr.; 8 kamb., 5 mieg.,
gražiai įruoštas rūsys, garažas. Arti
66 ir Fairfieid. Numažinta kaina.
4243 W. 83rd Street
FOR APPOINTMENT
Tel. — 767BUTŲ NUOMAVIMAS
Malė help
Valdymą*
Wanted For Private Oab.
HELP VFANTED — MOTKKYfc
£XPER9D SH0RT ORDEft
Notariatas — v<

bei pasitarta ir Naujųjų metų su- W2 E. Broadway. So^Um,
Mass
SIUNTINIAI Į LIETUVA
2-jų butų mūr. po 3 miegamus.
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
tikimo klausimu.
ir kitus kraites
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
Valgomasis. Pamatykite.
site didelį pasirinkimą lietuviškų kny- NEDZINSKAS, 4085 Archer Ave.
TRUMPAI
ZUFRICKI REAL ESTATE
Chicago, m. $0632, telef. 927-5980
3135 W. 59t8t S t — 434-7900
lllliUlUIHIIIIIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIUIII
Rūta AHsninytė, /5 metų,

Daytona Beach ir apylinkėse
vis daugiau kuriasi lietuvių.
Jiems šioje srityje patarnauja
svetimtaučiai, nes lietuvių nekil
nojamo turto pardavėjų iki šiol aktyviai dalyvavo Pasaulio lietu
čia nebuvo. Šiai spragai užpildy vių dienose, Toronte ir sporto žai
ti, šį pavasarį Real estate mokslus dynėse, lengvoje atletikoje, laisėkmingai baigė Juozas Bajtkus, I m ėjo už bėgimą sidabro ir
Danute ir Algis Alksniniai. Ne-i už plaukimą bronzos medalius.
Vladas Skirgaila su žmona
trukus jie numato išlaikyti Flori
dalyvavo
Pasaulio lietuvių die
dos valstijos egzaminus ir pradė
ti dirbti nekilnojamo turto par nose Toronte ir ten sporto žaidy
davimo įstaigose, tuo pačiu, ži nėse susitiko daug bičiulių. Kaip
noma, galės sėkmingai patarnau žinia, Vladas Skirgaila neprikl.
ti <ir lietuviams, norintiems įsi Lietuvoje aktyviai reiškėsi sporte
kurti gražioje Daytona Beach ir buvo musės svorio bokso čem
ar jos apylinkėse.
pionas.
Danutė ir Algis Alksniniai įsi
Ona Barauskienė, su dukre
gijo naujausiame ir didžiausiame le Birute Bagdžiūniene iš New
Yorko, atostogavo pas V. J. Janušaičius.
Apžiūrėjo
Daytona
VALGYKLOS 0KTJP.
Beach apylinkes, suspažino su
lietuvių gyvenimu, pasigerėjo gra
LIETUVOJE
žiais paplūdymiais bei šiuo^ gra
(Atkelta ift 3 psL)
žiu kurortiniu miestu. Kaip žinia,
"Ekrano" prof. sąjungos parei liepos mėn. 2 d. New Yorke že
gūnas Br. Griciūnas sako: "Visi miškąją kelione baigė labai mie
valgyklos trukumai surašyti pro las tėvynainis, Onos Barauskie
tokoluose, siauras valgių asorti nės vyras, a.a. Kazimieras Ba
mentas, pasigenda daržovių, sriu rauskas, buvęs savanoris kūrėjas
bos daTgi dieną neretai būna šal ir neprikl. Lietuvos laiku Kudir
tos. Rudenį bulvių turime sočiai, kos Naumiesčio pašto virši
.
bet jų negausi valgykloje. Garny ninkas
Kanadietės Janina Duliunierai gaminami ir kruopų. Darbi
ninkai daug laiko sugaišta eilė nė ir Jūratė Ignatavičienė tris sa
se, trūksta švaros, blogai plau vaites atostogų praleido Daytona
nami indai.".
Beach. Cia Mamertas ir Janina
Brežnevas komunistų kongrese Duliūnai turi įsigiję gražų bend
pasakė, kad reikia gerinti darbi rabutį namą.
ninkų valgyklas. Reikia jas ge
—Deltonos gyventoiai Irena
rinti, bet jos pačios nesigerina. B ir Antanas Sprindžiai, Angele ir
Kremliaus patvirtintų darbinin Antanas Kašubai ir iš Ormond
kų valgykloms 587 valgių patie Beach Vacys ir Birutė Dzenkaus
kalų, sunku sukombinuoti 1 -2 pa kai rugpiūčk) mėn. lankosi Chitiekalus. Teorijoje viskas skamba cagoje, vieši pas savo vaikus, ap
vienaip, o praktikoje — kitaip. lanko senus pažįstamus ir buvu
sius bendradarbius.

n
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Pažymėtina, kad jaunoms šei
moms, turinčioms ryžto ir šiek
tiek lėšų, čia yra geros galimy
bės įsikurti ir bizniuose.

MINĖS TAUTOS ŠVENTE

C L A S S I FI E D G U I DE

Buvusi "Nida" resortas. dabar
T h e Outpoat" Beverly Snores,
Ind,
Lake 9hore County Rd. ir
Rogers, puse bloko nuo esero.
Valgykla, baras, kamb. išnuomaR E A L K 8 T A T E
vimui. Dienai 10-40 dol. vienam ir
12.48 dol. dviem, savaitei 67.60
S botai t •
dol. ir 78 dol. dviem. Rezervaci kamb. (3 mieg.).
joms skamb. 219-879-5101.
Tik $82,500.00.
Ulilull, S
tuoci. Vieną tuoj
Brighton Parke.
uiiiiiiiiiHininitiiiHfiiiuitimiiiiiiitiiMii
7Z*s h CaapbaR. lft aukšto nau
{•Mirta} prekii) putrlnkSniM nebran jesnis mar. namas. 3 mieg. įrengtas
giai Ii m ū ) sandelio.
rašys. Labai svarus. $65 000.00
COSMOS PABCELS EXPRES6
B-ra k kstherford. Liuksus 5*4
SIUNTINIAI Į LlfTUYĄ kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr.
SSSS S. Halsted St., Chica«o, m •OSOS Tam*". $09,500.00.
SS01 W. SStfa St.. ChUaco, HL •©«**
1»V4 akro ssssss netoli Burlington,
Teto<.: A36-S7S7 — S&4-SSS9
Wis. Maudytis ir tuvauti larAu arti.
Vytautas Valastmas $25,ocaoo.

Electronic Engineer
Aggressive and dynamic electronics manufacturer is in need • of electronic eng'neerg for desirn of
new eleetronie devices & systems.
3 to 5 years of analog & digital
circuitry and system design preferred. Good company benefits.
Please apply in person at:

FYRNETICS INC
1021 Davis Road. Elgte, UI.
742-0282 for appointment only
An

Eąual

SHIFPINC & RtCEIVING

Opportnnity

Employer

WANTED

(Hig'h School Graduate)

Dirbančiai porai reikalinga mote
Major bronze bearing distributor ris namų valymo darbui ir skal
needs aggressive malė. Elxperi- bimui, i dieną savaitėj Hyde Pko.
en«e a mušt. Good co. benefits.
apyl. Rekomendacijos reikalingos.
Interviews b y appoint. only.
Skambint 236-7723 arba vaka
rais 955-1936.
Phone — 588-1100
MASTEN CORPORATION
An

Equal

Opportunlty

Rmptoyer

AID TO ELDERLY. Live-in person Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,
for home care of elderry man. Reliable, nes jis plačiausiai skaitomas lie
ISNUOM. 6 kambarių butas 2-me responsible person. We prefer non- tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
aukšte Marąuette Parke.
smoker. Light cookinp. Ref. reciuired. no* yra visiems prieinamos
Skambint — 434-7461
English speaking. TeL 36-5953 Mon.
ISNUOM. Brigbton Pke. 4 kamba thru FrL for intervlew.
PLATINKITE "DRAUGĄ'
rių butas.
Skambint 525-7153
H E L P
W A N T K D — M A L E
ISNUOM. 3 kambarių butas vie
nam asmeniui. Skambint 247-0582 ar
ba 247-1894
ISNUOM. DU KAMBARIAI —
miegamasis ir poilsio. Atskiras įėjimas ir prausykla.
Marąuette
Pke. Skambint 434-0349.
D £ M ES I O

iiiMintumn

VALOME

E L E C T R I C A R C VVELDERS
Medium to heavy machine manuiacture.
Excellent
VVALUCE

SUPPUES

benefits.
MAHUFACTURIMG

1300 W. Diversey, Chicago, III.

CO.

Tel. 281-7000

KILIMUS IR 1ALDUS
i.

vist ' U i f grlaAs.
RUBNYS — TeL RE 7-5168

Perskaitę "Diai**", duokite kitiems pasiskaityt.

vilinės aviacijos įstaigose apie DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. rugpiūčio mėn. 4 d.
•TU-144" nepasirodymą erdvė
se, tai nei vienas šių įstaigų pa
reigūnų negalėjo paaiškinti,
kas atsitiko su "TU-144". Ivan
jos vyrui VINCUI, dukroms ALDONAI VAS0NIENEI
Valkov, Aviacijos ministerijos
su šeima, STEPUTEI GORSKI su šeima, sūnui AN
skraidymų tvarkymo v-ko pava
TANUI ir vvisiems artimiesiems nuoširdžią užuo
duotojas,
paklaustas, kodėl
jautą reiškia ir kartu liūdi
"TU-144" neskraido, atsakęs,
kad "dar per anksti šiuo reika
Elena ir Gražvydas Lazauskai
lu aiškintis." Yra žinoma, kad
Alma (Lazauskaite) Murch, Jr„
nuo 1977 m. lapkričio "TU-144"
su seimą
šiais metais ramovėnais, prokuro
pradėjo
reguliariai
kas
savaitę
ras J. Krygeris. Laidotuvių na
skraidyti tarp Maskvos, Domomuose su velioniu atsisveikino A.
dedovo ir Alma Atos aerodro
Jonaitis L.K.V.S., "Ramovė" cent
mų. Tačiau ir šiuo "reguliaMielam tėvui
ro valdybos vardu, P. Auginąs,
I
raus"
skaidymo
laikotarpiu
Korp. "Romuvos" atstovas, J.
skridimų tvarkaraštis būdavo
Malskis — LB Clevelando apy
Dalis Australijos lietuvių sportininkų apžiūri Clevelando miesto rotu keičiamas ir daugelis jų būda
linkės valdybos atstovas V. Ma šę. Cia juos atlydėjo J. Stempužis
Nw>tr. V. Bacevičiaus vo visai atšaukiami. Pastebėta,
mielus draugus GERT$ ir POVILE BALSEVIČIUS
riūnas, V. Stuogis P. Mackus (lie
kad
šis
netvarkingumas
šiek
tuvių teisininkų vardu), P. Ven
nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime drauge.
tiek pagerėjo nuo š. m. sausio
cius, — šaulių kuopos atstovas, P.
SOVIETINIS TU-144
mėnesio. Bet pastarieji trūku
Garka Lietuvių Krikšč. demokra
Jane ir Antanas Baronaičiai
NESKRAIDO
mai gali turėti ryšį su per dide
tų atstovas P. Šatkauskas.
(Atkelta iš 2 psl.)
Lietuviškos trispalvės, dengu
Iš Maskvos pranešama, kad liu kuro sunaudojimu ir vibra
(drebėjimo) problemo
sios velionių karstus, buvo įteik
Tupolev konstrukcijos "TU- cijos
mis.
Atrodo,
kad pastarieji
tos mirusiųjų artimiesiems.
144", greitesnis už garsą sovie
ĮVAIRENYBĖS
tinis keleivinis lėktuvas, nusto techniški sunkumai, "visus pra
E. Pronckus — Kova prieš komputerinį jo palaikęs reguliarų susisieki lenkiančios" sovietinės techni
kos dar nepašalinti
futbolą. Palinkimą į tai pastebė mą tarp Maskvos ,ir azijatinės
RAMOVĖNŲ
GEGUŽINĖ
jo buvęs olandų rinktinės trene Sov. Sąjungos. Skraidymai su
Tinginystė keliauja taip lėtai,
Rugpjūčio 20 d., 12 vai. Lietu ris Rinus Michels, kai jis daly laikyti nuo š. m, birželio 6 d.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
pirmenybėse Kai užsienio žurnalistai pasitei jog veikiai ją paveja skurdas.
vių namų apatinėje salėje narių vavo pasaulinėse
ir svečių tarpe rengia "Kario" Argentinoje, kaip FIFA atstovas. ravo "Aerofloto" ir Sovietų ci
Benjamm Franklin
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D
žurnalui paremti gegužinę. BusŠiai taktikai duodama per daug
galima gauti šiltus pietus, veiks reikšmės", nusprendė Michels,
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
"studijuojamos priešingos ko
baras ir dovanų skirstymas.
4330-34 S o . California A v e n u e
L.K.V.S. "Ramovė" Clevelan mandos su video-rekorderiais, ta
da
planuojama
taktika
ir
tai
įki
do skyriaus nariai su šeimom ir
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
draugais kviečiami gegužinėje da ša žaidimą kaip į rėmus. Kas
4605-07 S o u t h Hermitage A v e n u e
lyvauti ir savo atvykimu parem mums reikalinga yra laisva žai
Gyveno 7151 So. Troy Street, Cbicago, Illinois.
dimo
eiga,
kūrybinga
ir
su
fan
Telefonas — YArds 7-1741-2
ti "Kario" žurnalą.
Mirė rugpiūčio 2 d., 1978 m., sulaukęs 79 m. amžiaus.
tazija, kuri išsivysto žalioje aikš
Gimė Lietųybje, Šunskų parapijoje. Amerikoje išgyveno
29 metus.
tėje. Bet apie tai šiuo metu nė
ra kalbos. Ateitis atrodo priklau
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bronė (Rainytė),
sys kompiuterių expertams.~" <
duktė Lila Juzėnas, žentas Ignas, anūkai Vidas ir Lisa, Lie

A. T IL Leokadijai Rakauskienei mirus,

i^liiaUiiUi
MIRTYS RAMOVĖNŲ

TARPE

L.K.V.S. Ramovės Clevelando
skyrius, lietuvių bendruomenė ne
teko žymių lietuvių veikėjų.
Birželio mėnesį mirtis išskyrė
iš mūsų tarpo ramovėną, šau
lį lietuviškų organizacijų rėmėją
Petrą Lėlį, kuris gražiais savo
tapybos paveikslais, rėmė ramovėnus, šaulius ir kitas lietuviš
kas organizacijas, dirbo ramovėnų ir šaulių organizacijose.
Mirtis iš mūsų tarpo išskyrė
ramovėną ir Clevelando lietuvių
pensininkų klubo įsteigėją A. Mi
koliūną. Į Jakūbaičių laidotuvių
namus atsisveikinti su velioniu
susirinko daug Clevelando ir apy
linkės lietuvių. Religines apeigas
atliko ir atsisveikinimo žodį tarė
kun. G. Kijauskas S.J. Po kunigo
kalbos, prie karsto stovint ramovėnams garbės sargybą, kalbėjo
LB vardu J. Malskis, lietuvių pen
sininkų atst. A.V. Mariūnas, Lie
tuvių fondo vardu M. Lenkaus
kienė, Ramovės centro valdybos
pirmininkas A. Jonaitis, ramovė
nų skyriaus vafdu pirm. V. StuoLiepos mėn. pirmomis dieno
mis mirė trečiasis iš eilės, šeštas

A. t A. p. ČEKIUI Vokietijoje mirus,

SPORTO APŽVALGA

EUDEIKIS

1 1 A. ANTANAS BANIONIS

— Ar Cruyff įsijungs į New
Yorho Cosmos klubą? Olandas
superstar Cruyff pamažu duoda
suprasti, kad jis domisi Cosmos.
Jis pareiškė, kad netolimoje atei
tyje jis skris į New Yorką pasi
žiūrėti keletos Š. Amerikos meis
terio Cosmos rungtynių. Gali
mas daiktas, kad jis net sužais
keliose draugiškose ryngtynėse.
Finansiniai stiprūs Cosmos, sa
vininkai vis dar tikisi, kad jiems
pavyks šj olandą, tris kartus bu
vusį Europos geriausią žaidėją,
perkalbėti ir sudaryti ilgesniam
laikui sutartį. Paskutiniųjų metų
bėgyje tenka pastebėti, kad CruyMišrios (vyrų ir moterų) Australijos ir Clevelando lietuvių komandos ffas kelis kartus atmetė Cosmos
žaidžia tinklinį
Nuotr. V. Bacevičiaus milijoninius pasiūlymus.

GRYBAIS GYDOMASI
gamtoje grybų dygsta be
galės. Jų yra įvairiausių rūšių. Vie
nus žmonės valgo, o kitais gydosi.
Pavyzdžiui, kai kurie kepurėtieji gry
bai žmonių medicinoje nuo senų laikų
vartojami įvairioms ligoms gydyti. Jų
tarpe ir juodasis beržo grybas (Inonotus obliąuus). Sis grybas vėliau
buvo medicinos mokslininkų ištirtas.
Jie išaiškino, kad chemine savo sudė
timi juodasis beržo grybas skiriasi
nuo kitų kempinių grybų, turįs pig
mentų (dažomų medžiagų) komplek
sas, kuris ir yra gydomųjų savybių
pagrindas.

—Garsiojo anglo Keegan boi
kotas. Kevin Keegia, žaidžiąs už
vokiečių Hamburgo S.V. koman
da, atsisakė dalyvauti Jugoslavi
joje rungtynėse prieš vietinę
Raudonosios žvaigždės komandą.
Priežastis buvo, kad jis, žaisda
mas už Anglijos rinktinę, vietinių
tvarkdarių buvo neteisingai trak
tuojamas ir prisiekė tada niekuo
met nežaisti futbolo Jugoslavijo
je.

gleivėta mase, žmonių vadinama "že
mės taukais". Si drebutinė masė, užpil
ta degtine, buvo vartojama trynimam
nuo reumato, įvairioms žaizdoms gy
dyti, o kai kur ir nuo skrandžio nega
lavimų.
Odos ligoms gydyti plačiai nau
dojamos mielės vienaceliai (vienaląs
čiai), tai yra tos pačios mielės, kurios
vartojamos ir įvairiems rūgimo proce
sams sukelti.
Aukšliagrybtai, k.taip vadinamos | „

Tenka

Kee

paminėti, kad Kevin

n »«>iilin«

klasės žaidė

skalsės (Claviceps purpurea), randa2an pasaulines Klases zaiae
mos nokstančių rugių varpose lyg ra-1 jas negales rugpiūčio men. iU d.
gelio pavidalo, turi nuodingų alko-1 žaisti už Pasaulinę rinktinę prieš

loidų: ergotino komutino. Sie alko-j Jų" \v Yorko Cosmos komandą,
Dabar klinikinėmis sąlygomis juo loidai, atitinkamai perdirbti, nuo se nese dieną prieš tai Hamburgo
dojo beržo grybo preparatai vartoja no vartojami ginekologijoje.
S.V., už kurį jis žaidžia, svečiuo
mi paskutinėje vėžio ligos stadijoje,
Pumpotaukiai ir kukurdvelkiai bū
kai negalima operuoti ir Švitinti radio davo irgi vartojami liaudies medici sis pas Real Madridą.
aktyviais spinduliais. Taip pat jo duo noj, ypač jų prinokusių vaisiakūnių
Vytautas A. Krikščiūnas
dama sergant gastritu, esant skran dulkelių pavidalo sporos ir sudžiuvudžio ir dvylikapirštės žarnos opoms, j ^ grybiena. Šiomis dulkėmis buvo
Sakoma, kad gydymo rezultatai pa gydomos sunkiai gyjančios žaizdos,
rodė, kad juodojo beržo grybo prepa vartojamos taip pat kraujuojant ne-- tinemis savybėmis pasižymi ir kai kuratai gerina bendrą ligonio būseną,
rie piengrybiai. B kraujuojančio pien
morojui.
trumpam grąžina jėgas, sulėtina vėžio
grybio išsiskiria medžiaga, vadinama
Pažymėtina, kad liaudies medicino- lektariovioletinas, kuris stabdo įvai
auglio augimą. Vartojant šio grybo
preparatus, o taip pat ir nuovirus, jo je buvo paplitusi ir musmerė (Ama- rių bakterijų augimą. O rudojo pienkio apsinuodijimo žymių nepastebėta. nita muscsris). Tai kai kam gali pasi grybio ekstraktas
slopina įvairius j
Yra ir kitas būdingas grybas, vadi rodyti neįtikima, mat, ši musmere skausmus, be to, vartojamas pūliuo
namas tikroji pintis (Fomes fomenta- yra nuodinga. Tačiau medicinoje se jančioms žaizdoms, šiltinei, šlapimo
rius) taip pat nuo senovės laikų var niai randa pritaikymą daug nuodingų pūslės ir inkstų susirgimams gydyti.
tojamas gydymui, Lietuvoje nuo se aukštesniųjų augalų ir grybų rūšių, Panašių savybių turi ir kiti piengry
novės gerai pažįstama. Mat grybas žinoma, atitinkamai dozuojant, moks biaipintis buvo vartojama ne tik gydy lininkų ištirta, kad paprastoji mus
Neseniai Indijoje buvo
tiriamas
mui, bet ir ugniai įžiebti. Be to, kai merė, be nuodų, turi dar ir antibiotivalgomasis
pievagrybis
(Agarikus
nės
medžiagos
muskarutino.
Nedidelis
kur kaimuose žmonės kempinę var
toja kraujui sustabdyti ir žaizdoms muskarutino kiekis stiprina vidaus campestris). Mokslininkams paaiškė
sekrecijos liaukų veiklą. Be to, papras jo, kad šito grybo ekstraktas stipriai
gydyti.
toji musmerė vartojama sergant skle v«*kia kai kurias bakterijas. Tyrėjui
Kita kempinė — pintainė gydomo rože, angina, epilepsija, ja gydoma ">istos vaistingosios medžiagos buvo i
ji (Formitopsis officinalis). Ji auga tik Į ^ J ^ uždegimai ir kitos ligos. Tačiau '••tikrintos,
duodant jų bandomie
ant maumedžių, seniau ji buvo gydy-1 v j s ų nuodingiausioji žalsvoji musme- siems gyvulėliams. Pasirodo, kad
mui plačiai vartojama. Sutrintą į mil- ( r 6 j ^ vartojama gydant nuo cho- gautos medžiagos nekenksmingos ir
tus pintaine vartojo kraujui sustab leros ir kitų ligų.
jokių negalavimų gyyvuliukams ne
dyti, be to ja gydė podagrą, geltligę.
sukėlė. Naujasis gydomasis prepara
Ištirta ir medicinos išaiškinta kad tas dabar sėkmingai laikomas gydant
kai kurias plaučių ir širdies ligas.
Sėtonbaravykis (Boletus satanas) tu Šiltinę ir kai kurias žaizdas.
Gana plačiai liaudies medicinoje ri gydomųjų medžiagų, tinkančių di
Priešbakterinėmis savybėmis pa
buvo vartojama poniabudė (kuzdub* zenterijai, maliarijai, kepenų bei tul
sižymi
daug kepurėtųjų grybų, bet
žies
susirgimams
gydyti.
Taip
pat
lis). Sis jaunas grybas būna kiauši
jie
dar
yra mokslininkų tyrimo stadi
antimikrobinėmis
savybėmis
pasižy
nio pavidalo, padengtas balta, tamp
J. Mikus
ria plėvele, po kuria yra žalsva, labai mi ir kai kurios tauriabudės. Antibio- joje.

tuvoj brolis ir $ jseserys, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Šaulių Sąjungai ir Marąuette Pko. Liet. Namų
Savininkų organizacijai.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So.
Western Avenue? Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpiūčio 5 d.
iš koplyčios 9:00 vai. ryto bus atlydėtas j švč. M. Marijos Gi
mimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lie
tuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
u
Nuliūdę: Žmona, duktė, žentas ir anūkai.
Laidotuvių jjirekt. Evans ir Sūnus — Tel. 737-8600.

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN A VE.

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

_

A. t A. ELENAI SONGINIENEI
mirus, dukrai REGINAI ir žentui LEONUI RASLAVIČIAMS, anūkėms ir anūkui RAMINTAI, JOLAN
TAI ir LINUI, broliams, seseriai ir visiems ar
timiesiems mūsų visų nuoširdi užuojauta.
.
4*

Cmnskai
Strungiai
Volodkai

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel.

476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. t A. KSAVERAI PIMPIENEI mirus,
velionės vyrui ALFONSUI PIMPEI, dukrai AURELI
JAI POLIKAITIENEI su šeima ir kitiems giminėms
gilią užuojautą reiškia

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Augustas Ramanauskas
ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 SO. LPUANICA AVE.

Tel. YArds 7-3401

Brangiai motinai

A. t A. MAGDALENAI MILERIENEI
mirus, jos dukterį ONUTĘ MIKĖNIENC ir šeimą
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Ona Pežiene

Anele ir Bronius Kručai

STEPONAS C. LACK (LACK AVVICZ) ir SONOS
2314 W. 23rd PLACE
2424 W. 69th STREET
11029 Southvvest Highvvay, Palo* Hills, 111.

Tel. VIr*inia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

A. t A. KSAVERAI PIMP1ENE1 mirus,
velionės vyrui ALFONSUI, dukteriai AURELIJAI P0LIKAITIENEI su vyru BRONIUM ir šeima, o taip pat
ir kitiems giminėms reiškiu gilią užuojautą ir kar
tu liūdžiu.
Vladas Mieželis

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
33S4 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1440 SO. 50th A ve., CICERO. ILL.

Tel. OLympic 2-1003

.

D R A U G A S , penktadienis, 1978 m. rugpiūčio mėn. 4
x Muz. Manigirdas
tis su Alice Stephens
jamu Liros ansambliu
Lenkiją koncertuoti
ruose, k u r susirenka
žiūrovų.

Motekaivadovau- !
išvyko į !
amfiteat
iki 4000

CHICAGOS
ŽINIOS

IŠ ARTI
IR TOLI

3.000 PROGRAMOJE

l A. VALSTYUSE

— A. a. I e v a Kripaitieaiė
Chicagos festivaly, kuris pra
sidės rugpiūčio 4 d. ir koncent (Molytė) staiga mirė liepos 29
x Dr. A n t a n a s Razma, Lietu
ruosis N a v y Pier patalpose, da d. savo bute, S h e r m a n O a k s ,
vių fondo pagrindinis organiza
lyvaus 3,000 programose. Bus j Calif. Buvo gimusi 1913 m e t a i s
x Dr. P e t r a s Kisielius, Atei torius ir dabartinis valdybos
naudojama 200 mikrofonų. Fes- Į Auksodės km., Laižuvos valsč.,
tininkų federacijos v a d a s , i r pirmininkas, paėmė visą stalą tivalis tęsis 18 dienų. P r a d e - i Mažeikių apskr. Amerikoje liko
kun. Viktoras Rimšelis, Ateiti- dešimt bilietų į " D r a u g o " rendant festivali, penktadienį per j sūmis Romas su šeima, p u s b r o ninkų sendraugių sąjungos dva- j giamą banketą, kuris b u s Jaupirmas t r i s valandas (nuo 1 1 v. j i ^ kun. j . Liauba, pusseserė d r .
sios vadovas, šį šeštadienį vyks- į nimo centre rugsėjo 16 d., šeš
iki 2 v.) visi bus įleidžiami ne Karvelienė ir Lietuvoje sesuo
t a j ateitininkų s e n d r a u g i ų sto- i tadienį. Į banketą bilietų j a u
su šeima ir kiti giminės. Į Šį
mokamai.
vykios užbaigimą ir specialų ra- '• y r a paėmę d a u g organizacijų,
k r a š t ą atvyko 1969 m. Ilgiau
100 DOL. RADYBŲ
šyt. Jurgio J a n k a u s vakarą-mi- kurios naudojasi šio dienraščio
siai gyveno New Yorke (RidgeGreg Lynum iš Chicagos, 23
nėjimą. I š t r a u k a s iš J. J a n k a u s ' patarnavimais, bet laukiama ir
woode
ir Woodhavene), 1972
raštų skaitys D a i v a M a r k e l y t ė , ; kitų organizacijų, kad pasirū- Asta Dabrilaitė ir Romas Pliodžinskas, susituokę birželio 17 d. Sv. Kazimiero parapijos bažnyčioje Worcester, m., gatvėje radęs 175,000 dol.
m. .persikėlė į Californiją a r č i a u
Mass., su pamergėmis ir pabroliais. Iš kaires: L. Dabrila, jaunojo brolis A. Pliodžinskas, vyr. pabrolys A. Ažedalyvaus pats r a š y t o j a s , skaity- pintų paimti bent po vieną sta- lis, A. Nagevičius, V. Dabrila, A. Urbaitis. Pamergės iš kairės: K. Mahota, V. Šarkaitė, vyr. pamergė A. Lin- čekį ir jį nunešęs Marina ban
sūnaus.
damas savo naujų kūrinių iš- lą. Bankete bus ir trumpa, bet gertaitienėT A. ir R. Pliodži
L. Surdėnaitė, I. Valinskaitė, B. Miliauskaitė ir prieky jaunosios sesutė G. kui, kurio tarnautojas buvo če
— Skautų vyfių
pastovykle
ki pametęs gavo 100 dol. rady
traukas. Stovykla baigiasi rug- įdomi meninė programa.
Dabritaitė, gėlių mergaitė
"Vilties
pilis"
šiuo
m
e t u įruobų.
piūčio 5 d. v a k a r e .
A n t a n a s Mockus, lietuvisx
šiama Vl-toje tautinėje s t o v y k 
x Izabelė ir J u o z a s L a u č k a i . aktorius,
ruošia
scenai
"A1
TRŪKSTA KRAUJO
loje, prie Paxton, Mass. Stovyk
kurie iš "VVashingtono b u v o at- Christmas Carol". Veikalas bus
Chicagos ligoninėse transfūlai vadovaus viršininkas VL
vykę j Chicagą a p l a n k y t i savo pradėtas vaidinti lapkričio 30
zijoms t r ū k s t a kraujo, nes dau
dukters šeimos ir kitų artimųjų, d. Goodman teatre. Veikalas bugelis išvažinėje atostogų ir ligo- Morkūnas, jo pavaduotojas S t
Zabulis, komendantas M. Rusi
ŠAULIŲ VEIKLOJE
šiems vasarotojams, iškilmės pra-1 K. Milkovaitis perskaitė rezoliu- j n j n ė s m a ž i a u turi aukotojų.
vakar išvyko a t g a l į Washing- vo s t a t y t a s kituose miestuose,
nąs,
programos vedėjas VI.
.'.etos vėliavų pakėlimu, kun. J. j ciją, kuri bus pasiųsta šios šalies
toną. T a r p kitko, ankstyvesnė- o dabar su kai kuriais pakeitiŠaulių centro valdybos organi Prunskio invokacija, I. Petrauskie- į vyriausybei, prašant gelbėti ne
NAUJI LEITENANTAI
Gedmintas.
je žinutėje buvo klaidingai pa- mais s t a t o Gooman teatras, zuotas kultūrinis savaitgalis lie
Teismo
sprendimu
Chicagoje:
_ .
neš sugiedotais himnais. Po to' kaltai pasmerktą Viktorą Petkų
rašyta I. Laučkienės m e r g a u t i - Chicagoje.
pos °9-30 Hienomis praėjo su ge- buvo paskaitų ciklas.
L
i
i
i
A-u
i*
—
Paulius
J
u r k u s , vienas iš
A
į ir mūsų nelaimingą šalį Lietuvą.
nė pavardė. Turėjo b ū t i Mocevasario
16 gimnazijai riaušių pasisekimu ir nepamiršx
bus
galima
pakelti
45
baltuo*»«««»
•»
-~,
!
Pagrindiniu kalbėtoju pakvies- Giedant tautos himną, vėliavos sius ugniagesių t a r n a u t o j u s
jūnaitė (ne R o v a i t ė ) . J . Lauč- Vokietijoje paramą stiprinant, tarnais įspūdžiais. Visa tai vyko
i
"Darbininko"
savaitraščio
retas šaulių bičiulis kun. dr. J. j nuleistos ir tuo kultūrinė stovyk- leitenanto laipsnį.
ka, Ateitininkų s e n d r a u g i ų cent- s p a l i o • 1 5 d
jaunimo
;ntre
atostogas
praleidžia
P
r
a
n
c
i
š
k
o
[ daktorių Brooklyne, N . Y., savo
Union Pier. Mich, daugiausia ; p r u n s k i S j k u r i s l a b a i va izdžiai pa-Į la uždaryta
P E R K A AUKSĄ
r o valdybos pirmininkas, dabar š a u k į a m a s būrelių rėmėjų ir ki- Ka
nų vasarvietėje, Kennebunkporviuose plotuose.
; r y š k i n o š a u i i u re įkšmę ir vertę! Dalyvių tarpe buvo gausi de
Smunkant dolerio vertei, Chi te, Maine.
ruošiasi rugpiūčio v i d u r y vykti t ų lietuvių, besidominčių šia
Šeštadienio ryte, dalyvaujant l a i s v a j a m e pogulyje. Pripažino, legacija iš Detroito, vadovaujant;
cagoje padidėjo aukso pirkimas.
į Kennebunkportą, Me.. ateiti- mokymo įstaiga, susirinkimas, uniformuotiems šauliams ir gaukad ^ ^
y r a y i e n a r e i k š m i n . i n z . Šukiui, būrelis iš Cleyelan— Vyresniųjų moksleivių at
ninku stovvklą s k a i t y t i paskai4
ŠIURPUS UŽPUOLIMAS
eitininkų
stovykla
Neringoje
Igiausių organizacijų, kurios pul-|do, vadovaujant dr. Pautieniui,
.
Konstipaeijos reikalai"
X •Konstipaeijos
sas
iauciamas
visame
laisvojo
pa-'
du
tolimi
svečiai
Jakubie'cas
ir
Kercham
mokyklos
kieme,
gįais
t
a
i
s
b
u
s
nuo
rugpiūčio
— šia t e m a bus skaitoma 511
me
X Agr. Antanas šantaras.
X Quigley South aukšt.
šaulio lietuviškame judėjime. Dė- Rugienis iš Delhi, Ont., ir kit.
6450 S. Lovve, Chicagoje, r a s t a ^ įkį 26. Priimami stovyklauti
Alvudo radijo paskaita šį šešta"Draugo" bendradarbis, s u savo ^
^
kylos Tėvų komitetas rugpiūčio: , < o i o rf d i d c l ė s K\ldmė&
Q ^
m o
B a r
turin ,
R e i k i a p a ž v m ė t i , kad Chicagc
nudurta fizinės terapijos specia- n U o 14 fti 19 m e t ų amžiaus.
vyresniaisiais a n ū k a i s K ę s t u o u ^
27 d. rengia vadinamą subuvi- j ^ s p a u d o s p a r a m ^ u ž ^
šeimQs ra(į
v a l a n d o s me_
e i l . Į j e b u v o p a s k l i d e s g a n d a , . kad, va
listė Teresa Arnold, 40 m
Kviečiami ateitininkai ir neateiir Vytautu Bojevais
išvyko .
rną soduose naujųjų mokinių te- į ^ ^
Dėkojo, Žiuojant į Uivon Pier kultūrinį
vertingų
knvgu>
tininkai.
Informacijos reikalais
N E G R A I STAČIATIKIAI
atostogų į Freemont, Wis., k u r
vų, kurie domisi šios mokyklos K M i i k o v a į Q u i ir jo vadovauja- ! šaulių savaitgalį, visos vietos nakkreiptis į D a n u t ę N o r v i l a i t ę : 19
Afrikiečių o r t o d o k s ų . s i n o d a s ^ ^
žada pabūti porą savaičių. Svei
mokslu ir pažanga. Bus galima ^ Qcero jūrų šaulių kuopai | vyriems yre perpildytos. Ruošiant
§t
Brooklyn
N>
%
kindami " D r a u g o " redakciją ir
susipažinti su naujuoju mokyk- j "Klaipėdai"
už
finansavimą didesnius subuvimus šioje gražio- buvo s u š a u k t a s rugpiūčio l d. 11208, tel. 212—S27-2629.
savo artimuosius, jie džiaugiasi
los direktorium kun. James P . , p r u m k j 0 parašytos knygos "At- je vietovėje, reikia įsidėmėti.kad Šv. Augustino katedroje, 5831
— Tautodailės p a r o d a v y k s
geru oru ir puikia g a m t a .
Keleher ir tėvų komiteto globė-1 s į m m i m a į \$ bolševikų okupaci- ten yra gausu lietuviškų vasarna- S. Indiana, Chicagoje.
Vl-je
Tautinėje s k a u t ų stovyk
ju
kun.
Dominic
Grassi.
Svečiai
"
i
j
spausdinama.'
mių,
kuriuo-e
be
vargo
gali
būti!
i
o
s
k
u
r
a
u
y
r
a
x š v . Kryžiaus
ligoninėje
K I N A I CHICAGOJ
b
u
s
pavaišinti
kavute
ir
užkanGražią
ir
patriotišką
kalbą
pasą-j
priglaustas
didelis
skaičius.
Šiuos
Į
loje,
Paxton,
Mass. P a r o d o j e
prasidės kursai, v a d i n a m i "Secdžiais, t a i p pat galės gauti rei- \ 'Kė Vyt. D. rinktinės pirmininkas I žodžius rakantis gavo švarią ir pa^ Z t ^ i ^ Z ^ T Z '
bus pateikti įvairus skautųretoriat - Hospital". J u o s e bus
tų ir vyriausybės atstovų dele
!
kalingų
informacijų.
Susirinkij
l
.
Išganaitis.
Parodyta
daug
togią
pastogę
K.
Jakšto
vasarvieV
skaučių atlikti meno dirbiniai,
gaunami pažymiai (credit) iš
gacija, rugpiūčio 3 d. atvyko
m a s bus t a r p 4 ir 6 vai. po pie- =kaidrių iš Sibiro vergi; gyvenimo. į tėję, kurioje galėjo dar tilpti ne j Ę T ^ ^
.^ S . ^ * T * suvežti iš įvairių vietovių, ku
miesto kolegijos, prie kurios
Illinois, lankysis ir Chicagoje.
tų.
į
American
Cancer
Society
atstoį
mažiau
tuzino.
Buvo
daug
tuščių
rie buvo išskirtinai a t ž y m ė t i
kursai prirašyti. Čia b u s moko
MOTERŲ
B
A
N
K
4
S
vietinėse
parodose, Kaziuko mux Dail. Dalios Ancevičienės i vas anglų kalba kalbėjo ir rodė lovų ir kitur.
ma įvairių s e k r e t o r i a t o srities
J.
Yla
Chicagoje steigiamas p i r m a s i gėse, t a i p pat individualūs skaudailės darbų paroda ruošiama pavyzdžius ir skaidres apie "dūdarbų, kurie naudingi dirbant
moterų
bankas. Jis vadinsis tų-čių kūriniai. Tautodailės parugsėjo 29 — spalio 8 dienomis - ^ l i o " kenksmingumą žmogaus
ligoninių administracijoje. Šios
PUIKI PROGRAMA
Women's Bank of Chicago. J o \ rodos įruošimu rūpinasi I n a Neapylinkės suinteresuoti gyven
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo I sveikatai
M A R Q U E T T E PARKE
Po
trumpos"
pertraukos
"Žalgi
būstinė — 100 W. Monroe. Pra- \ nortienė.
tojai gali kreiptis informacijų į
centre.
Suruošti gegužinę — pikniką,
rio"
kuopos
pirm.
dr.
Pautienius
džiai
n u m a t y t a sutelkti 3 miL
Maria Williams, tel. 434-6700,
X Adv. Charles P. Kai išspaus
ar jame dalyvauti vasaros metu
iš
Clevelanclo-kalbėio
daugiausia
kapitalo. Organizatoriai i
'
*
ext. 200.
dino laišką "Southtovvn Econo- v
didelė naujiena. Futbolo dol.
!ti
m
i
s
f
laikrašty,
iškeldamas'
f
f
a
t
o
s
reikalais.
Jo
reikšminga
nėra
di
Joseph
M.
de
L
a
v
l
n
,
U
l
l
i
a
n
'
'
'
''
X A n t a n a s J a r k š t a s > Brocka - « trZ « ; m ; n , ™ n , m , « n »_! kaUra buvo išklausyta su dideliu t kh'-bo r ituanica piknikas. įvykęs Gholson. Louise Carter i r Roton. Mass., maloniu l a i š k u pa-'Peteris Vilips. Maywood. 111.. vie- -mintj.
kad. jeigu rūpinamasi iš
a a s iš
Vladas Juodeika
rodomos praėju į šeštadienį Marąuette Par bert K. Sullivan. P a n a š ū s ban
dėkoio " D r a u g u i " už kalendoLatvijos skautų pionierių laisvinti pavienius Maskvos įka susidomėjimu.' Buvo
ke,
jau
treti
metai
iš
eilės
ruošia
,
.
._..
.
.
nuo 1917 metų. buvęs vyriausias
skaidrės ir filmai iš šauliško gy
lintus žmones, tai dar labiau
mas mirusio Chicagos mero Ri kai j a u veikia Los Angeles,
nų, kuris per ištisus m e t u s j a m ( l a t y i ų s k a u t ų
venimo.
chardo
Dalcy prisiminimui, daug S a n Francisco, San Diego ir kt.
reikia
rūpintis
išlaisvinti
įkalin
išeivijoje vadovas.
Vakare į Petrausko erdvią salę
Marksizmą* teorijoje ir praktikoje
ILLINOIS R t M A I
gražiai p a t a r n a u j ą s , i r p a s k y r ė Odelis lietuvių
skautų draugas, t a s t a u t a s , kaip Lietuva, Latvi
kuo skyrėsi n u o įprastų maty
ja.
Estija,
ypač.
kad
jų
užgro-1
rinkosi
pasilinksminimui.
Ązuoauką. Dėkui.
| Lietuvių skautijos 60 metų sukak
tų piknikų.
Jame pagrindinė
I-as tomas
Gubernatorius skelbia, kad
H 0 Stelmoko puikus orkestras programa buvo septynetą valan-;
ties proga jis nuoširdžiai pasvei- bimo J A V nepripažįsta.
a n t s k l y p o uždarytojo Sherman
Tai kapitalinis vokalas, kuriame
x Walter High Schooi (2039 j linksmino pilnutėlę patalpą gra dų užtrukęs aštuonių komandų
X Chicagos lietuviu operetės k i n o
iį e t u v ius skautus.-es. čia
r
autorius
išdėsto marksizmo teori
viešbučio
Chicagoje
bus
pasta
choras Pirmyn r e n g i a pikniką matome jj kartu su savo žmona
žiai išsipuošusių svečių. M e g r
futbolo trrnyras. Vyrų grupėje
nes
prielaidas,
ekonomiką, politiką,
tyti Dlinois įstaigų rūmai.
rugp. 13 d., s e k m a d
12 vai.
_
N . ~ O r S r f J T ^ T į ^ j ™ solistė
' Š *N. *Paulauskaitė
^ * * * pads
"
^
laimėtoju išėjo šeimininkai —
kultūros sampratą, santykius su
soIistė N
Vyčių salėje - sodelyje, 245o W.
*
Sv. Kryžiaus ligonines
* a k ademiia
- Paulauskaite padamareligija ir etika, o taip pat Markso
Lituanicos pirmoii komanda po
47 St. Bus s k a n i ų valgių. įvai- socialinis skyrius praneša, kad ^ a s a r o ^ mfzo ™ _ \ a K a a e m j ą ' Į v o keletą dainelių, už ką jai bu
puikios kovos minimaliu rezulta laipsnių šiltesnis ir mūsų triūsas audringo gyvenimo fragmentus.
rių gėrimų, š o k i a m s g r o s Wal- birželio mėnesį aptarnavo 227 . * » ^ ^ u Z S n t i G d u n T ^ ! v!"° s t i p r i a i ^ t a . G e r ą m a i S t ą
tu 1 —0 įveikusi stiprią čekų neišeitų veltui".
kytis įvairių P kalbų, kaip anglų,
DIDŽIOJI ILIUZIJA parašyta
vadovaujamos
ter
B e dalyvauti.
n y o r k e s t r Įėjimas
a s . Visi 1kvie, . . ^ T t f j . ' ,_ _ _™ , terys,
paruošė
"Daukanto" Aniulienės.
kuopos mo komandą Green — W h i t e laimėČiami
dol. pacientus jų namuose. Maisto ] ^
Pirmųjų ir antrųjų vietų lai įdomiai, lengvu stiliumi ir duoda
vokiečių, italų, prancūzų, heb
Sekmadienio iškilmės prasidėjo
ir už t a i bus " d o o r p r i z e " laimė buvo p r i s t a t y t a 63 pacientams. rajų, korėjiečių ir kt. Lietuvių
informaciją.
Kaina
policijos mėtojams trofėjas dovanojo 69- vispusišką
0
n e s Rams. Miesto
pamaldomis
Karaičio
sodyboje!'
P
Tai
d
a
r
o
savanorės
moterys,
$15.00.
Užsakymus
"Book
Fund"
jimui bilietas.
(pr.)
tos gatvės prekybininkai: Andri
kalbos sąraše nėra.
vardu siųsti: M n , A. Pastara, 1284
_ .
u
„ t i;i„, :, ro ;u? treniruotų sūnų komanda sūdo
pasiaukojančios
geriems dar
mino atsilankiusius. O miesto jauskas, Gintaro klubo savinin Live Oak Drive, Aaafcetm, CA
X Jonas G r ė b l i a u s k a s
per
x S t a s y s A. Reliuga, nuošir atvirame
ore.
'Jas
atliko
ir
reiksminga
pamokslą
pasakė
iš
Chica
bams.
x Gold Coast meno festivalis dus " D r a u g o " skaitytojas Det
sveikatos skyriaus atsiųsti specia kai, Roma, valgykla Ramunė ir 92806. Knyga taip pat gaunama
Lietuvos Generalinį
Konsulatą
gos k'.m. K. Raudeliūnas. Re varbus
abiejose
Rush
gatvės
pusėpas platintojus.
listai patikrino apie 150 žmonių rengėjai.
roite, siųsdamas prenumeratos
paaukojo 100 dol. Liet. Žurn
se
luimiimiiiiiummmmiiiiiiHiiimimiii
S-gos Daužvardžio fondui. J a m
^
Wabash ir Chicago Ave. m o k e s t ,
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