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Jungtinių Tautų daliniai 
Namibijai 

New York. — Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius pareiškė, 
kad į South West Afriką (Nami-
bfa) reikia pasiųsti Jungtinių 
Tautų 7,500 karių ir 1,200 civi
lių, kad butų pilnai apsaugota 
krašto perėjimas j nepriklauso
mybę. Tai būtų pati didžiausia 
Jungtinių Tautų tokio pobūdžio 
operacija ir kainuotų per metus 
300 mil. dol. Pasiųstieji daliniai 
kontroliuotų krašto 400 balsavi
mo vietovių ir šioj 318,000 kvad
ratinių mylių teritorijos, turin
čioj daug uranijaus. 

South West Afrika — Nami-
feia, yra šešetą kartų didesnė už 
•Illinois valstiją, arba kaip Vaka
rų Vokietija ir Prancūzija kartu 
sudėjus. Yra tarp Angolos ir Ba-
towana valstybių. Kraštą Pietų 
Afrika administravo nuo 1920 m. 
Pagal Jungtinių Tautų generali
nės asamblėjos deklaraciją 1966 
m. spalio 27 d. South Afrika nu
spręsta būti Jungtinių Tautų at
sakomybėje ir priežiūroje. Pietų 
Afrika tos rezoliucijos nevykdė ir 
todėl South West Afrikos sukilė
liai vykdė puldinėjimus. Krašte 

Bėgliai ambasadoj 
gavo butą 

Maskva. — Septyni pentacos-
taTištų religijos žmonės JAV am
basadoj prisiglaudę laikosi jau 
daugiau poros mėnesių. Ameri
kiečiai nenori jų išvaryti, Sovie
tų Rusijos policija negali jėga tų 
žmonių iš JAV ambasados išsi
vežti, nes JAV teritorija. Dabar 
bėgliai gavo butą ambasados pa
talpose ir labai tuo džiaugiasi, 
kad esą galėsią laisvai melstis. 
Visi dešimt reikalauja iš Sovieti-
jos išleisti į užsienį, nes jie čia ne
gali praktikuoti savo religijos. 
Amerikiečiai jiems paskyrė pa
talpą po to, kai pakartotinai bu
vo neprašyti svečiai palikti am
basadą ir šie atsisakė. Butas yra 
dešimt pėdų pločio ir dvidešimt 
ilgio, jame yra pora lovų, kele
tas kėdžių, krosnis, šaldytuvas ir 
stalas. Ta*p pat atskira prausyk
la su dušu. Grupės vadovas išreiš
kė tokiu liuksusu didelį pasiten
kinimą, nes jie ligi šiol trynėsi 
ambasados raštinėse ir koridoriuj. 
Ambasados vadovybė dar kartą 
prašė svečius palikti ambasadą, 
tačiau šie neišeina. JAV ambasa
dorius Malcolm Toon nelabai no
ri tokiu įvykiu garsintis, nes ta
da ir kiti Sovietų Rusijos žmonės 
pradės ieškotis ambasadoj glo
bos. Ambasados žmonės skelbia, 
kad jie labai mažai tegali padėti 
Sovietų Rusijos žmonėms, no
rintiems išvykti iš Rusijos. 

Susirėmimai pasieny 
Bangkok, Thailandas. — Tai

lando ir Kambodijos karių susirė
mime rugpiūčio 30 d. žuvo kele
tas karių. Kautynės užtruko tre
jetą valandų. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 1 d.: Egidijus* Ve
rėną, Daųgvinas, Gundė. 

Rugsėjo 2 d.: Antoninas, Ra
listą, Protenis, Tugaudė. 

Saulė teka 6:16 vai., leidžiasi 
7:24 vaL 

ORAS 
Chicagoj Ir apylinkėse šian

dien šučiau, temperatūra per 
80 l 

yra 800,000 juodųjų ir 100,000 
baltų gyventojų. 

Waldheimas Jungtinių Tautų 
karių vadu numatė austrą gen. 
Hannes Phillip. Rinkimai įvyktų 
septynių mėnesių laikotarpyje ir 
Namibia būtų paskelbta nepri
klausoma valstybe il979 m. vasa
ros pabaigoj. 

Nužudytas Meksikos 
ambasadoriaus sūnus 
Meksiko City. — Rastas nušau

tas Meksikos ambasadoriaus 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms 
sūnus, kuris buvo pagrobtas kai
riųjų. Hufo Margain Charles, 36 
m., rastas negyvas Chalao vieto
vėje, esančioje už 18 mylių nuo 
Meksikos miesto. Sūnus buvo už
pultas kairiųjų, susišaudyme žu
vo vienas grobikas ir kiti du as
menys. Manoma, kad buvo su
žeistas pagrobimo metu ir Char
les, o vėliau nužudytas. Komu
nistų teroristų grupė Meksikoj 
veikia jau penketą metu.Charles 
nužudymas esąs kerštas už prieš 
kiek laiko nužudytą komunistą. 

Japonijos plienas 

Tokio — Japonijos geležies eks
portas liepos mėnesį siekė 2,5 mil. 
tonų. Taigi mažiau 24 proc ne
gu prieš metus. Eksportas į Ame
riką siekė 489,780 tonų, 6,3 proc. 
mažiau negu birželio mėnesį ii 
27 proc. mažiau negu praėjusiais 
metais. 

Jungtines Tautos 
ir Baltijos valstybes 
Washingtonas. — Sen. Charles 

Percy (R.-Ill.) parėmė rezoliuci
ją Senate, reikalaujančią, kad 
Jungtinėse Tautose būtų iškeltas 
Baltijos kraštų okupacijos reika
las. Rezoliucijoj teigiama, kad 
Jungtinės Tautos turi reikalauti, 
kad Sovietų Rusija atitrauktų 
kariuomenę, agentus, kolonistus 
iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, 
grąžintų iš Sibiro ištremtuosius, 
paleistų kalinius iš koncentracijos 
stovyklų. Taip pat reikalauja, 
kad būtų leista apsisprendimo 
teisė ir laisvi rinkimai, prižiūrint 
Jungtinėms Tautoms. Senate re
zoliuciją įnešė sen. Carl Curtis 
(R-Neb.). 

Visi nori į Ameriką 
Berlynas. — Rytų Vokietijos 

ginkluotas asmuo užvaldė Lenki
jos lėktuvą su 71 keleiviu ir nu
kreipė jį į Vakarų Berlyną ir pa
prašė JAV pareigūnų, kad jam ir 
jo žmonai su dukra suteiktų azi-
lio teisę. Pasinaudodami proga, 
tokių teisių pareikalavo ir kiti sep
tyni keleiviai. Lėktuvas nusileido 
JAV oro karo pajėgų kontroliuo
jam Tempelhof aerrodome. JAV 
armijos komendantas Berlyne gen. 
Benedict sus;siekė su JAV valsty
bės departamentu, klausdamas ką 
su tais bėgliais daryti. 

Tikisi sutarties 
Washingtonas. — Amerikos di

plomatija tiki, kad, jei Camp Da-
vid pasitarimuose bus nors kiek 
įmanoma, Egipto prez. Sadatas 
pasirašys atskirą su Izraeliu tai
kos sutartį, nekreipdamas dėme
sio į kitų arabų šalių priekaiš
tus. 

KINIJOS RAKETOS JAU 
PAVOJINGOS 

Afrikos įvykusius neramumus prisimenant Belgų parašiutininkai išga
bena iš Zairo europiečių šeimas 

Ugniagesiai leido 
sudegti krautuvių 

centrui 
Anderson, Ind. — Vietos strei

kuojantys ugniagesiai stebėjo, 
kaip miesto centre sudegė pre
kybos centras. Gaištas sunaikino 
šešias krautuves ir apskrities pro
kuroro kabinetą. Gaisrą gesino 
savanoriai ir apylinkių ugniage
siai. Piketuotojas ugniagesys Ga-
ry Daunoras pareiškė, kad kol 
niekas nežuvo, jis ne.ijaučia kal
tas, tačiau vienas 27 metų tar
nautojas ugniagesys, kuris padė
jo gesinti gaisrą, pareiškė, kad kas 

Prancūzijos biudžetas 
Paryžius. — Prancūzijos prez. Va-
lery Giscard d'Estaign patvirtino 
krašto biudžetą 16 bil., tai 14 
proc didesnis biudžetas negu pra
ėjusiais metais. Šiais metais biu
džete deficitas sieks 4.65 bil. dol. 
Pinigai reikalingi pagyvinti eko
nomiją, nes krašte yra \2 mil. be
darbių. Galimas daiktas, kad de
ficitas kitų metų gale bus suma
žintas, nes pakelti mokesčiai ta- j 
bakui, gazolinui ir alkoholiui. 

Riaušes nesiliauja 
Matagalpa, .\icaragua. — šia

me 40,000 gyventojų mieste jau 
pinigus jau statome pirmoj v.e- . k e , j n t a d i o n a ^ ^ n e r a m u m a i 
toj negu gyvybę, tas turi jaustis • Demonstruoja m a t e r V s , m polici 
kaltas Jvykiu ugniagesį neturi | j a m u š a s j ^ fc j a u n i m a s . K r a š 

Juodosios rinkos kampelis Ho-Cm-minh, mieste (buv. Saigone), komu
nistiniame Vietname. Aukštomis kainomis pardavinėjamos nuo ameri
kiečių laikų užsilikusios prekės 

VIETNAMO IR KINIJOS SANTYKIAI 
Bangkok. — Kinija ir Vietna

mas savo laiku buvo labai drau
giškos valstybės kovai prieš Ame
riką, šiandien jau stovi ant tarpu
savio karo slenksčio. Abiejų kraš
tų pasitarimai nuo blogų santy
kių priėjo prie blogiausių, kada 
besitariant įvyko pasienio susirė
mimas. 

Prieš du mėnesius Kinijos am
basadorius iš Hanoi išvyko į Ki
niją ir ligi šiol nesugrįžo. Kinija 
prieš pora dienų įteikė Vietna-
mui stiprų protestą, kad jos tru
pės buvo įsiveržusios į Kinijos že
mę. Apie tai pranešė Kinijos ži
nių agentūra Hsinhua, Agentūra 
skelbia, kad grupė vietnamiečių 
įžengė į Kinijos teritoriją 1,000 
jardų, taip pat kaltina, kad Viet
namas griauna kiniečių piliečių 
namus ir taip pat bėgliams prie 
sienos neduoda maisto. 

Iš savo pusės Hanoi radijas pa
skelbė, kad suėmė šešis Kinijos 
laivus, kurie plaukiojo Vietnamo 
teritoriniuose vandenyse. Hanoi 

Išgelbėjo bėglius is 
Vietnamo 

Hong Kong. — Amerikiečių ka
ro laivas rugpiūčio 24 d. išgelbėjo 
400 vietnamiečių pabėgėlių, ku
rių 66 pėdų ilgio laivas skendo 
Kinų jūroje. Bėgliai kelias dienas 
išbuvo jūroje. Bėglių tarpe 125 
moterys, 98 vyrai ir 185 vaikai. 

Daugiau darbo 
baigusiems mokslus 
New Yorkas. — Tarp blogų 

ekonominių žinių yra ir geresnių, 
tai daugiau darbų baigusiems 
universitetus. Tokių darbų gavi
mas nuo 1977 m. pašoko net 
35%. Baigusių technikos mokslus 
atlyginimo vidurkis yra 1,635 dol. 
mėnesiui, o humanitarinius moks
lus baigusių atlyginimo vidurkis 
yra apie pusę tos sumos. 

vyriausybė vis ruošia savo krašte 
mitingus prieš Kiniją, kurios pi
liečiai nuteikiami karui. Neatro
do, kad abu kraštai būtų jau ga
lutinai pasiryžę nutraukti santy
kius, tačiau ginkluoto susirėmimo 
grėsmė jau padidėjo. Diplomatai 
teigia, kad jei Vietnamas siunčia 
ginkčluotus dalinius prie sienos, 
tai tą patį darys ir Kinija. Pra
ėjusią savaitę susirėmimuose žuvo 
trys vietnamiečiai ir keturi ki
niečiai, bet Vietnamo trupės, už-
grobtoj žemėje išsikasė apkasus 
ir išvedė spygliuotas vielas. Kini
jos agentūra teigia, kad tik griež
tas įsakymas iš Pekino sulaikė 
sienos gynėjus nuo įsiveržimo į 
Vietnamą. Pekinas teigia, kad 
Vietname persekiojami Kinijos 
kilmės žmonės, tačiau Hanoi ra
dijas ir laikraščiai tai paneigia. 

Po lapkričio rinkimų 
Washingtonas. — E Kinijos 

grįžę turistai pasakoja, kad prez. 
Carterio administracija yra pasi
rengusi sunormuoti su Kinija san
tykius po lapkričio mėnesį įvyks
tančių kongresinių rinkimų. 

Pekinas. — Kaip "The Chris-į 
tian Science Monitor" dienraštis 
rašo, Kinija vis labiau vysto 
raketų pajėgumą. Iš kai kurių 
nuotraukų matyti, kad Kinija 
jau turi raketas, galinčias pa
siekti taikinius Sovietų Rusijoj. 

{Raketos yra panašios į Ameri
kos tarpkontinentines raketas 
Titan 11. 

Kinija raketas vysto jau nuo 
1950 m. Tebesant draugiškiems 
santykiams su Sov. Rusija, pir
mosios raketos buvo sovietinės 
raketos Soviet SS-4 kopija ir 
jau buvo žinomos 1966 m. Jos 
galėjo nešti atomines galvutes 
1000 mylių. 

Vėliau pati Kinija suprojek
tavo ir pagamino raketas C-S6-
2. Raketos stovi šiaurės Kini
joj nuo 1971. Bent taip skelbia 
JAV gynybos departamentas. 
Tos raketos jau gali pasiekti 
taikinius už 1,500—2,400 my
lių ir gali nešti vieno megatono 
sprogmenį. Kaip skelbia adm. 
Thomas Moorere, tuometinis 
JAV Jungtinio štabo viršinin
kas, 1960 Kinija buvo pajėgi pa
siekti Sovietų taikinius Sibire 
ir taip pat JAV taikinius Paci-
fike. šiandien Kinija yra pajėgi 
pasiekti taikinius visoj Sovietų 
Sąjungoj ir netrukus galės pa
siekti visą JAV, 1076 m. netoli 
Sinkiango buvo instaliuotos pir-

Truks gazolino 
vVashingtonas. — Kongreso pa

komitetis pakaltino energijos de
partamentą, kad šis neskelbiąs 
pilnos padėties energijos reikalu, 
nes 1980 m. gresia didelis gazo
lino trūkumas. Manoma, kad 
truks gazolino 400,000 statinių 
per dieną ir tai kraštui bus dide
lė katastrofa, 1973 —74 m. per 
arabų embargo, gazolino trūko 
per dieną 280,000 statinių. Visa 
tai įvyks todėl, kad nuimta gazo
lino kontrolė. 

mosios raketos požeminėse ba
zėse. Raketa CSS-3 gali pasiek* 
t i taikinį už 4,000 myliu. Ta pa
t i raketa gali išmesti į erdves 
kinų satelitus. Pačios didžiosios 
raketos CSS-X-4 galinčios pa
siekti Ameriką dar vis tebega
minamos. Jos turės 3 megatonų 
pajėgumo sprogmenį. Sovietų 
Rusija šiuo metu tur i jodomas 
raketas, kurios yra skirtos su
naikinti Kinijos raketų bandy
mo centrams Lop Nor ir Shiang-
chen-tzu. 

TRUMPAI IŠ VISUR 
— Pietų Afrikos užsienio rei 

karų ministeris Eotha pareiš
kė, kad jis susitarė su Angola 
pasikeisti belaisviais, stebint 
Raudonojo Kryžiaus atstovam. 

— Las Vegas mieste nukrito 
pakildamas lėktuvas, žuvo 10 
asmenų. 

— Pavergtoj Lietuvoj rugsė
jo 12-19 d. ruošiamos lenkų 
literatūros dienos. Joms pasi
ruošti komisijai vadovauja ra
šyt, draugijos pirm. A. Maldo
nis. ' • t | « • 

— Amerikoj 1979 m. automo 
biliai bus brangesni. General 
Motors gaminami kai kurie au

tomobiliai kainuos nuo devynių 
ligi 11 tūkstančių dolerių. 

— Irane komunistinės Kini
jos galva Hua veda pasitari
mus su Irano šachu apie šio 
krašto alyvos saugumą. Buvo 
kalbama apie Sovietų Rusijos 
veržimąsi į Indijos okeano ir 
Prūsijos įlankos sritį. Hua į Ki 
niją grįžta šiandien, aplankęs 
Rumuniją. Jugoslaviją ir Ira
ną. 

Kinija esanti 
karo kurstytoja 

Maskva. —Sovietų Rusijos ži
nių agentūra Tassas paskelbė 
sovietinio politinio apžvalginin
ko Vladimirovo straipsnį, kuriame 
šis kaltina Kiniją, kad ši yra ne 
taikos nešėja, bet karo kurstyto
ja. Esą Kinijos propaganda bando 
Pekiną pavaizduoti kone pagrin
diniu neprisijungusių šalių poli
tiniu centru ir mažų mažiausiai 
pagrindiniu jų interesų gynėju. 
Tokios Kinijos propagandos de-
magogiškumas ir melagingumas 
ypač aiškus, turint galvoje, kad 
kaip tik Kinija gausiai aprūpin
davo ginklais neprisijungusią 
Kampučiją, visaip ragindama ją 
užpulti kitą neprisijungusią šalį 
—Vietnamo Socialistinę Respub
liką. Tuo neapsiribodama, Kinija 
iš esmės įvykdė tiesioginę agresi
ją prieš Vietnamo Socialistinę 
Respubliką, išprovokuodama 
daug incidentų su Vietnamo ki
nų kilmės piliečiais ir ne kartą 
pažeisdama Vietnamo Socialisti
nės Respublikos teritorinį vienti
sumą. Ne kas kitas kaip Pekinas 
atvirai kišosi į tokios neprisijun
gusios šalies, kaip Angola reika
lus, aktyviai aprūpindamas gink
lais jos teisėtos vyriausybės prie
šininkus. 

Vyriausias NATO ginkluotųjų 
pajėgų Europoje vadas A. Haig 
neseniai pavadino Kiniją "šešio
liktąja Atlanto sąjungos nare". 
Kaip rodo faktai, šis generolo A. 
Haig teigimas kur kas labiau ati
tinka tiesą, negu visi Hua Go-fe-
no samprotavimai, kad jis "nesa
vanaudiškai myli" neprisijungi-
mo judėjimą". 

Tūkstančiai žiūrovu 
Turinas. Italija. — Pirmą 

kartą visuomenei buvo išstatyta 
Turino drobulė, kurioje manoma 
buvo suvyniotas miręs Kristus. 
Net 140,000 žmonių perėjo Turi
no šv. Jono katedrą. Sekmadie
niais aplankė katedrą 80,000 žmo
nių, o praėjusi pirmadienį 60,000. 
Drobulė išstatyta pirmą kartą per 
45 metus. 

pagrindo didžiuotis. Ugniagesių 
viršininkas sako, kad ugniage
siai neklausė jo prašymo ir nege
sino. Ugniagesiai norį aukštesnio 
atlyginimo, 

to kariuomenės daliniai buvo ap
supti viename kvartale ir vyriau
sybė buvo priversta panaudoti 
lėktuvus. Visuomenė reikalauja 
pasitraukti prez. Sąrangą. 

— Kinija išreiškė norą, kad 
Amerika ir kitos užsienio fir-j 
mos įsteigtų įvairiausių įmo-j 
nių. Apie tai buvo tartasi Hong j N u o k t a S t O . I k * k r a š t o 
Konge su Amerikos taryba Ki- *̂ 
nijos — JAV prekybos reika 
lams. 

Komunistinėje Kombodijoje yra daugybe politinių kalinių, kurie atlieka 
sunkius priverčiamuosius darbus. Daugelis gyventojų nužudyta. Pini
ginė infliacija tokia didelė, kad pinigai Poom Ptab muite mėtoti gat-

— JAV gynybos departamen 
planuoja Pietų Korėjai parduo 
ti įvairių ginklų už 60 miL dol. 
Visa tai turės patvirtinti JAV 
kongresas trisdešimt dienų lai
kotarpyje. 

— Amerikoje per antrąjį me 
tų ketvirtį atlyginimai pakilo 
2.1%. Tai didžiausias pakili
mas trejų metų laikotarpyje. 

Amerikon per antrąjį 
metų ketvirtį įvežta spalvotų 
televizijų 660.669 vienetai, tai 
20% daugiau negu pirmąjį me
tų ketvirtį. Vietos gamybos te 
levizzijų parduota per 2 miL 
vienetų. 

Washingtonas. — Wor!d oro 
linija gavo leidimą per visą Ame
riką keleivius vežti už 99 dol. Lėk
tuvai iš Newark ir Baltimorės 
skris į Oaklandą ir Long Beach, 
Calif. 

Puolė sukilėlius 
Johannesburg. — Pietų Afri

kos kariuomenė įžengusi į Zam
biją, nukovė apie 700 sukilėlių, 
vadinamų South West A£rica 
Peoples Organization (SWAPO 
atsikeršindama už nužudytus 10 
Pietų Afrikos karių. Laikraščiai 
praneša, kad P. Afrikos kariuo
menė puolė SWAPO artilerijos ir 
raketų bazes. Sukilėliai praėjusį 
trečiadienį apšaudė keletą P. Af
rikos TnkutTii 

file:///icaragua


DRAUGAS, penktadienis, rugsėjo mėn. 1 d. 
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BARPAUSKIENC 7,07 M 
. 

Tokia antrašte Paryžiaus, kuriai betruko vos vieno centi-
sporto dienraštis L'Bąuipe pra-| metro, ir atrodė, kad jos buvo 
deda didžiulį aprašymą apie! arčiau tokio rekordo. Tačiau ta 
vilnietės Vilgalminos Bardaus-į garbė atiteko lietuvaitei Vilmai 
kienės - Augustinavičiūtės istojBardauskienei ir Lietuvai! 
rinį pasaulio rekordą. Ji prieš 
porą savaičių Maskvoj tarptau
tinėse šuolininkų varžybose nu-
čoko 7 metrus ir 7 cm j tolį — 
rekordas istorinis, nes ji pir
moji moteris, peršokusi 7 met
rų ribą. 

Ši "Grande Lathuanienne", 
kaip L'Bąuipe toliau rašo, yra 
173 cm ūgio, sveria 64 klg., gi 
muši 1953 m. birž. 15 d. Vilniu
je, studijuoja geografiją, ište
kėjusi ir augina sanų Tomą. 

Jos pereitų metų pasekmė 6 
mtr. 82 cm. buvo geriausia 
pasaulyje ir naujas Lietuvos 
Sov. Sąjungos sąskaiton rekor
das, šiais metais ji buvo pra
lenkta R. Vokietijos šuoiinin-
kių Voigt ir ypač Siegi-Thon. 

100 M Peteliške 
Rūta Grigaraitė, Detroito Ko

vas 1:59.27 
900 M Kompleksinis 

Irena Jakimčius- Neprikl. 
3:00.51. Rūta Grigaraitė. Det
roito Kovas 3:58.21. 

11-12 METŲ MERGAITES 
50 M Laisvu stiliam 

Rima Barzdukaitė. Wash. Vė
jas 36.29, Dalia Nemickaitė, NY 
LAK 42.95. 

100 M Laisvu stilium 
Rima Barzdukaitė. Wash. Vė

jas 1:22.83, Laila Grigaraitė. 
Detroito Kovas 1:3431. 

50 M Nugara 
Rima Barzdukaitė. Wash. Vė

jas 43.34, Laila Grigaraitė, £e t -
roito Kovas 47.74. 

50 M Krūtine 

Ronaldas Grigaras, Detroito 
Kovas 1:31.52, Ramūnas Sužie
dėlis, Wash. Vėjas 1:33.74 

100 M Krūtine 
Ronaldas Grigams. Detroito 

nčse rungtynėse nugali ir Siau
rinės Chicagos atstovą Pulaski 
Parką 15 — 1, 15 — 5. laimė
dami pirmąją vietą. 

Už Nerį žaidė: A. Degutis, 
Kovas 1:45.82. Chris Rauth. To-1 B. Yerkes, K Degutis, E. Salik 
ronto Aušra 2:4250. Gintaras lis, J. Kižys, L. Jonikas, R. 
Stirbys. Torontas Diskv. 

200 M Kompleksinis 
Blinstrubas. M. Neisės ir K. 
Brakauskas. treneris Z. 2iups-

Ramūnas Sužiedėlis. Wash. įnys. Ši pergalė buvo aprašyta 
Vėjas 3:24.02, Ronaldas Grigą- i r Southwest News-Herald laik 

raštyje. ras, Detroito Kovas 3:30.12. 

11-12 METŲ BERNIUKAI 
50 M Laisvu stilium 

Saulius Bankaitis, Clevelan 

LENGVOJI ATLETIKA 
Pabaltiečių lengv. atletikos 

do Žaibas 35.93. Algimantas i ? P»w«kimo pirmenybės, turė-
GrintaJis, Baltimorės LAK 3 7 - 1 J J i o * W * « " « r t j o M ir 17 d. 
98, Darius Nenaickasv N Y LAK 
3 8 9 8 

100 M Laisvu stūium ' 
Jonas Vadeika, Toronto 1:12.-

Qevelande, atšaukiamos. Tik 
lengv. atletikos pirmenybės ir 
tą pačią datą, rūgs. 16 ir 17 
d. įvyks latvių vasarvietėje 

Laila Grigaraitė. Detroito Ko-119, Saulius Bankaitis. aeve lan- j "Sidrbene'\ Milton twp., tarp 
vas 52.00. do Žaibas 1:17.95. Darius Nemic i Toronto ir Hamiltono 

50 M Peteliške rfcas. NY LAK 1:31.40 
Rima Barzzdukaitė, Wash. Vė, 50 M Nugara 

jas 41.90, Laila Grigaraitė. Det- Algimantas Grintalis, 
roito Kovas 4948. LAK 45:14-

200 M Kompleksinis I 50 M Peteliške 
Rima Barzdukaitė. Wash. Vė-! Saulius Bankaitis. Clevelando 

jas 3:10.82. Laila Grigaraitė. Ž^bas 41:66. 

U T H L A M A J S W O R U > W I D E DAILY 
Seoond class pattage ptkl at Chfcago. D! Publlshed dsttjr 
eacept Sundays. Legal Holidays. days after Chrisanaa 

and Easter by tbe Llthuanian Catholic Press Society. 

Subscriptkm Rates $33.09 — Chicago, Cook County 
niinois and Canada. Elsewhere in the U.S-A. $31.00. Foreign 
countries $34.00. 

i 

I 
Palto išlaidas mažinant pakvitavimai už gautas prenume

ratas nesiuneiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto 
metams P mėn. 3 min. 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 
Kitur J A V 31.00 
Kanadoje (U. S.) 33.00 
Užsienyje 34.00 
Savaitinis 25.00 

$19 00 
1800 
19.00 
20.00 
1500 

$15.00 
13.00 
15.00 
15.00 

9.00 

Balt. 

Smulkesnė informacija bus 
j išsiuntinėta klubams ir praneš
ta spaudoje vėliau. 

IŠ VISO PASAULIO 

Detroito Kovas 3:44.14. 
! 

10 METŲ IR JAUNESNĖS 
MERGAITĖS 

50 M Laisvu stilium 
Christine Choromanskis, Roch. 

i Sakalas 41.79. Amy Choromans
kis, Roch. .Sakalas 47.41, Vida 

Vilma Bardauskienė išrinkta ge- Vodopalaitė, Wash. Vėjas 49.21. 
r iaus ia Lietuvos sport in inke 
m e t a i s 

1977 f 

DAR Iš PASAULIO LIETUVIŲ 
2AIDYNTŲ TORONTE 

TECHNIŠKOS PLAUKIMO PASEKMĖS 
MOTERŲ KLASĖ 

100 M Laisvu stūfaim 
200 M Kompleksinis 

Zita Kindurytė. Wash. Vėjas 

Rhonda Shnerpunas, Detroito | ?^A^ J į * ? į L ^ ^ 7 ^ . W ^ 
Kovas 1:09.98. Zita K i n d u r v t ė . f ^ ^ 3 : D 1 1 1 ' - ^ o n č a . Shnerpu-
Wash. Vėjas 1:13.90, Lina K i n - j n a s ' V**0** K*™* 3:05.29. 
durytė, Wash. Vėjas 1:15.38. 1S-U METŲ MERGAITĖS 

200 M Laisvu stūium 100 M Laisvu stilium 
Rhonda Shnerpunas, Detroito; Irena Jakimčius. Nepr. 1:12.-

Kovas 2:32.88, Irena Jakimčius. j 28, Ada Vodopalaitė, Wash. Vė-
Nepr. 2:34.20. Rita Liogytė, NY į jas 1:24.59. Rūta Grigaraitė, 
LAK Diskv. Detroito Kovas 1:26.1.> 

100 M Nugara 
Rhonda Shnerpunas. Detroito 

200 M Laisvu stilium. 
Irena Jakimčius. NeprikL 

Kovas 1:21.03, Lina Kindurytė, Į 2:34.53. Rūta Grigaraitė. Detroi 
Wash. Vėjas 1:33.05. Rūta Alks-1 to Kovas 3:17.18. Adria Nemic-
ninytė. NY LAK 2:17.16. 

100 M Krūtine 
Zita Kindurytė. \Vash. Vėjas 

1:29.90. Lina kindurytė, Wash. 
Vėjas 1:36.40,Diane Gilius. Ne
prikl.. 1:38.66. 

f 00 M Peteliške 

100 M Laisvu stilium 
Christine Choromanskis, Roch. 

Sakalas 1:51.41, Amy Choro
manskis. Roch. Sakalas 1:59.89 
Daina Grigaraitė, Detroito. Ko
vas 2:10.51. 

50 M Nugara 
Christine Choromanskis. Roch. 

Sakalas 50.43. Daina Grigaras, . 
Detroito Kovas 1:03.06, Marija 
Matickaitė. NY LAK 1:03.56. 

'50 M Krūtine 
Marija Matickaitė. NY LAK 

58.92, Amy Choromanskis, 
Roch Sakalas 58.98. Vida Vodo
palaitė, Wash. Vėjas 1:03.59. 

50 M Peteliške 
Christine Choromanskis. Roch. 

Sakalas 53.89- Amy Choromans
kis, Roch. Sakalas 1:04.00. Ma
rija Matickaitė. NY LAK 1:06.-
63 

200 M Kompleksinis 
Christine Choromanskis, Roch 

Sak.. 4:15.32, Amy Choromans
kis. Roch. Sakalas 4:41.97. 

200 M Kompleksinis 
Saulius Bankaitis. Clevelando 

Žaibas 3:11.05. 

10 METŲ IR JAUNESNI 
BERNIUKAI 

50 M Laisvu stilium 
Darius.. Mikalonis, Detroito 

Kovas 39.19,. Darius Sužiedėlis, 
Wash Vėjas 40.90. 

100 M Laisvu stilium 
Danus Mikalonis, Detroito 

Kovas 1:32.47. . ' _ ^ 
50 JM Nugara 

Darius.,. Mikalonis, Detroito 
Kftvas 47.6$, Darius S ^ e d ė l i s , 
Wash. Vėjas.49775. . 

50 M Krūtine 
Darius Mikalonis, Detroito 

Kovas 55.41 
200 M Kompleksinis 

Darius Mikalonis. Detroito 
Kovas 3:51.88. 

— Kaba. — Lengv. atletikos 
tarptautines studentų varžybas 
Havanoje dominavo kubiečiai. 
Alberto Juantorena. Montrealio 
olimpiados medalistas, lengvai 
laimi 400 mtr. per 45.7 sek. 
Tuo tarpu trečias atbėgo kau 

• Redakcija straipsnius taiso sa- g 
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips- = 
nių nesaugo. Juos grąžina tik H £ 
anksto susitarus. Redakcija už E 
skelbimų turinį neatsako. Skel- = 
bimų kainos prisiunčiamos gavus = 
prašymą. E 

SlIUIIIUIIIIIIIUlUIIIHIIIHMMIlIlIlIlIUIIIIIUIIIIIIIIlIllllllllllllllllllllllllllllllllllHlt? 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4.-00, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

KUjanin pareiškė, kad, nežiū
rint Amerikos oUmpinio k-to 
pasižadėjimo pasiimti 1984 mt. 
olimpiados finansinę atsakomy
bę, reikalingas dar ir Los An
geles miesto įsipareigojimas. 
Pasaulio olimpinio k-to posėdis 
jvyks rugpiūčio 29 d. Lausano-
je ir iki to laiko turi būti pa

kaitė, NY LAK 3:30.36. 
100 M Nugora 

Rūta Grigaraitė, Detroito Ko
vas 1:47.15. Adria Nemickaitė, 
N Y LAK 1:53.29. 

100 M Krūtim 
Irena J ak i m nu s. Neprik!. 

Zita Kindurytė. Wash- Vėjas į 1:38.74. Ada Vodopalaitė. Wash. 
1:32.13, Domia Liogytė, NY Į Vėjas 1:49.44, Audra Giedrytė, 
LAK 2:0491. ' Clevelando Žaibas 1:52.52. 

TINKLUOS 
N E R I E S JAUNIAI — 

CHICAGOS MEISTERIAI 

Su tokiu gyvumu 'Nerū-" 
monterio titulą Chicagoje 

Uurru iai'.ij o*--
tfuotr. 

jo* jauniai • 
J. G. Grigaičio | 

VYRŲ KLASĖ 

100 M Laisvu stūium 
Juozas Lileikis. L.A. Banga 

59.82. Jonas Sidrys. Nepr. 1:01.-
20, Mikas Kuprėnas. LA. Ban
g a 1:02.07. 

200 M Laisvu stūium 
Juozas Lileikis, L. A Banga 

2:09.38. Mikas Kuprėnas, L. A. 
Banga 2:14.85, Jonas Kuprėnas, 
L. A. Banga 2:21.58 

į00 M Laisvu stūium 
Juozas Lileikis, L. A Banga 

j 4:38.89, Mikas Kuprėnas. L A 
Banga 4:54.88. Jonas Bankattfe. 
Clevelando Žaibas 5:28.13. 

100 M Nugara 
Juozas Lileikis. L. A Banga 

1:11.69. Jonas Kuprėnas, L. A. 
Banga 1:13.42, Edvardas Matjc-
kas, NY LAK 1:20.27. 

100 M Krūtine 
Mikas Kuprėnas, L. A. Banga 

1:19.04, Raimundas Matickas, 
NY LAK 1:27.04, Vytenis Vęi-
tas. Bostono Grandis 1:35.36. 

100 M Peteliške 
Jonas Kuprėnas, L. A. Banga 

, 1:09.79. Juozas Lileikis. L. A. 
Banga 1:12.44. Edvardas Matic
kas, NY LAK Diskv. 

200 M Kompleksinis 
Mikas Kuprėnas, L A. Ban

ga 2:38.23. Jonas Kuprėnas- L. 
A. Banga 2:42.92. Edvardas 

j Matickas. NY LAK 2:59.48. 

13-lh METŲ BERNIUKAI 

100 M Laisvu stūium 
Ronaldas Grigaras, Detroito 

Kovas 1:15.70. Ramūnas Sužie-
, dėlis, Wash. Vėjas 1:23.17. Gin-
' taras Stirbys. Torontas 1:51.46. 

200 M Laisvu stilium 
Ronaldas Grigaras. Detroito 

Kovas 2:57.66. Gintaras Stirbys. 
į Toronto 4:2782. 

L0Q U Nugara -

Dėl Chicagos miesto burmist 
ra M Bilandic taurės tinklinio 
vasaros varžybose Neries jau
nių komanda atstovavo Mar-
ąuette Parkui. Ji pasirodė dar 
geriau negu Neries krepšinin
kai, laimėję panašiose varžybo 
se antrąją vietą. Pirmajame ra 
te Neris laimi pirmą vietą savo 
grupėje. Po to grupių laimėto
jai žaidė dėl pietinės Chicagos 
titulo. Neris vėl laimi, o finali-

| nietis R Valiulis per 47,06 sek. Į į r a š y t a kontraktas su Los 
Maskva Olimpiniame plau- Angeles miestu. Kitaip 1984 

kimo baseine įvyko jaunių (iki m t olimpiada Los Angeles 
17 metų) rungtynės tarp Y. 

Oft K. 6 . BALUKAS 
AkuSerlJa Ir moterp ttgoa 
etaefcoiogtnB CbtrnrfrUi* 

6440 8 a PakvOd Rd. (Cmwfor4 
BafldJng) TeL U 6-«446 

nkmrabint 974-8004 
prttniA ligoniu* pasai >u«ltarlnia. 

Vokietijos ir Sov. Sąjungos 
rinktinių. Lengvai laimėjo Sov. 
Sąjunga 224 — 120. Vieną pui
kią pergaję laimėjo, kaunietė 
Rūta Jankauskaitė, jaunėjusi 
100 mtr. delfinu per 1 min. 05.8 
sek, pagerindama Lietuvos 
jaunių rekordą. 

Kaunas. — č ia pagaminta ir 
jau pasiųsta į Maskvą 30 spal
votų televizijos aparatų, spe
cialiai pritaikytų būsimos olim
piados sporto komentatoriams. 
Dar žadama tokių pagaminti 
3000. 

Šveicarija. — Pasaulinio oUm
pinio k-to prezidentas lordas 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS V A L A N D O S 

V i s o s programos i$ WOPA 
Lietuvių ka lba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 va i . popiet . — Šeštadienį i r 
sekmad. nao 8 : 3 0 iki £ 3 o v. r y t o . 

Tetef. 434-2413 
1490 A . M. 

7159 S. H A P L E W O O D AVE. 
CHICAGO. ELL. 60629 

LIETUVIŠKA VA1STJ NĖ 
2 5 5 7 W.69th Street Tel 7 7 6 - 4 3 6 3 

J.&J.PHARMACY 
totetel vBarthat *np6ftuo8 kvepalai, gydomos M f c f t t 

VažiucHamoe kSdės, rer^ental Ir kt.. pirkti ar nuomoti; 
Keaiokana] aiĮakimjaiiiB dovanaa 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savinlnkaf 

PASSBOOK 
SAVINGS... 
tfct best w»y to uvcjrfguttrtyt 

Q u « r l f r l y 

OUB SAVINGS 
CERTIFICATES 

€ARNUPT0 7 3 A % 

sea us for 

AT OUI 10W Uiti 
WVtlH R t P A Y M t M 

TO F l f Y O U « INCOVi . 

Mutual Fedeial 
Savinas andLoani? 

2212 W E S T CERMAK R O A D 
C h i c a g o . 111. 60608 

PETER K A Z A N A U S K A S , Pres . P h o n e : 847-7747 

S E R V I N G C H I C A G O L A N D S I N C E 1905 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS 

•Urųaette Medtcal Cestec 
•1»2 So. Kedito Avemie. 

VBL: plrmad.. antrad tr ketvlrtad 
< Iki 7:S0 vsl. Taka.ro 
fetbtd. nao 1 iki S v«l 

Pagal «u«itarlin&. 
Oftao tek*. WA ft-MT» 

tol. WAJbroo* 5-104* 

Tel oftao HE 4-5849; res. 388-2233 
OR. K T U T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
24S4 We*t 7Ut Straet 

mieste neįvyks. 
Belgradas. — Iš pasaulio ir

klavimo pirmenybių kaunietis 
(Nukelta į 4 psl.) 

OR. FERO. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1467 So.49th Ooort, d m r o . fll 
į s taigas b boto teL 65Z-L38J 

Saodtea 10-12 ir 4-7 
Išakynm tnf ir fettori 

TeL oflm Ir bato: OLymple 3 - 4 U » 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G Ą * 

1443 S o . 60di Av*„ Cicero 
Kaadlen 1-1 -ai ir «-8 vai. 

!*skyru* trečiadieniu*. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vaL 

T e t REBsotoe 5-1811 

M. WALER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas) 

3925 West SOth Street 
Vai.: ptrmad.. antrad.. ketvlrtad. U 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir «-l 
vai vak. Tre«. Ir sedtad. uidaryta 

VaL: 
?.:«• 

pirm. antr.. ketv. Ir penkt. 
. 6:«0 vaL popiet, treč. Ir lest 

t«k 

Or. J O M S S. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 West 8Srd Street 
OUcsgo, mroois 96829 

Tei — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

D*. Aat Rodoko kabinetą pereme 
DU EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2789 West 51st Street 

Tet — GR 6-2480 
VaL: pasai •uttarlma: plrmnd Ir 

ketv. 1-4 tr 7-»: antrad. tr pe&kt. 
• 0-4: l į į t a l ift.s vaL 

Bes. 246-2839 
OR. L OECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGU 

GBAWVDRD MEDTCAL BLDG. 
6469 So, rMsstd Boad 

OR. A, B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1 * — BE 8-6893 
Specialybė Akhj Hgos 

8997 W«et 169rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofise teL — PB 8-2220 
B U JANINA JASUEYI6IUS 

I O I I A 
V A I K Ų L I G O S 

M M Weat ftSrd Street 
Ftrmad . antrad.. ketrlrtad. tr penkt. 
ano 1S Iki t vaL tr ano % lkl S vai. 
fmk. saMad. m e 1 U i m 

Ola. P O Y-6989 B e s . GA 8-7278 

DR. a. JUKINS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

8844 West 63*4 Street 
Valandos pagal susttarima 

1002 N. Westcrn Ave., Chicago 
TeL 480-4441 

DR. K. A. JUČUS 
ODOS UGOS — CHIRURGIJA 
7210 W. 127 St.. Palos Heights 

TeL M1-0730 
Valantos pagal «isitnama 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGfi 

Kūdikių ir vaikų ligų specialiste 
MEDICAL BULLDING 
3200 West 81st Street 

Ofs. teL RE 7-1168, re* 239-2918 

Ofs. HE 4-1818; re*. PR 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: plrmad.. antrad., ketvlrtad. k 
penktad. s lkl 7 v. p. p. Tik suattaroa 

Yelet — 282- 4356 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ UGOS — CHTRrjRGUA 
Ofisai: 

111 HO. WABA£H AVE. 
42«> VO. CFr?JTRAL Al 
•alaado* 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalbs betaviftat) 
OPTOMETRISTAS 

T*krtna akte. Pritaiko akftst^ k 
"Oontact U>m**r 

2618 W. 7 1 * 8L — TeL 787-5140 
Va!, pagal stMttartma. Uždaryta trad 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS LB 

PROSTAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. M Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
b ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776.2889, rerid. 448-5541 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 68rd Street 
Oflm telef B E a-4410 

Rectdraotjoji (eief. OR S-OSU 
Ofiso vai.: pirtnad ir ketvirtad 

ano 1:00 Ilgi 3:00 saL popiet 
Oflao tei. H E VfllSS. \ » m q OI S-StSB 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 WealTLst Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. tr 

M tr * 7 - • anksto 

TeL ofbo PR 6-6446 
F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
8197 West T l s t Street 

Valandos: I-S vaL popiet 
Tre«. tr Aeitad 

Ofs. M. 586-8166: 
DR. PETRAS ŽLIOBA 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
6284 So. Nerregaasett Avtmm 

VaL: ptrm.. antr.. ketv Ir penkt 
M ; 

^ » 
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JAV - SOVIETU SĄJUNGOS RUNGTYNĖSE 
Pasaulio veidas keičiasi. D. Bri- lino trukumas, užsienio prekybos 

tanija per paskutinį šimtmeti deficitas pančioja JAV. 
įstengė iškilti į pirmaujančias ga- Jeigu pramonėje Sov. Sąjunga 

g lybes ir vėl susmuko į trečiaeilę, ir yra pasiekusi žymių laimėji-
Vokietija, Japonija, Italija — tas mų, tai žemės ūkyje dar toli nuo 
trikampis, apie kurį sukosi pašau- Amerikos. Jeigu JAV-se jau 1975 
lio likimas prieš trejetą dešimtine- m. tik 4.6% gyventojų—ūkininkų 
čių, dabar nustojusios tos reikš ne tik išmaitino visa kraštą, 
mės. Poros jų užsienio politi- bet ir gausiai pagamino ekspor-
ka daug kur priklauso nuo JAV, tui, tai Sovietai žemės ūkyje turė-
o Italija grumiasi su vidaus darni net 25% gyventojų vis dar 

- problemomis ir daugiausia įdomi turi maldauti kviečių iš JAV. Sov. 
tik tuo, kur pasuks jos politinis Sąjunga, nežiūrint -gausesnio gy-

^ ir ekonominis vairas. Prancūzija, ventojų skaičiaus, tepagamina 
kitados dominavusi savo kultūri- apie 18% automobilių, ką paga
ne ir politine įtaka Europoje, da- mina JAV, radijo aparatų tega-
bar tapo antraeile valstybe, savo mina apie 24% to, ką JAV, tele-
reikšme įsirikiuojanti gal kur nors vizijų 66%, telefonų teturi 11% 
tarp D. Britanijos ir Italijos, ką JAV, gerai grįstų kelių teturi 

* 12% to, kas yra JAV-se. Kadan-
- _ . f . . gi automobilių ir autobusų susi-

Po antrojo pasaulinio karo iš- s i e k i m a s n ė r a taip išplėstas, tai 
u T A ^ - ^ " J ^ ! 0 5 «aJy- traukiniais Sov. S-ga turi kelei-
bes: JAV ir Sovietų Sąjunga. Ka- ^ daugiau už JAV. 

• 

Turtingiausia pasauly valstybe 
paskendusi skolose 
Pirk šiandien — mokėk ryto] taisykle pavojinga 

LEONARDAS DARGIS 

AUT! !!MT3 K L E M K Ų !R SENATORIŲ 
ĮSIJUNGĖ į REZOLIUCIJŲ 2YG1 

dangi jos yra ne vien politinės, Būdama ekonomiškai stipresnė, ekonomines, karines jėgos, bet ir . . . . . . . . . . J I . . . . . . Amerika ir atsilakusioms tautoms skirtingi ideologiniai centrai, tai , , , « 0 „, T- • - -J - - duoda daugiau pagalbos negu So-nuo ryšio su jomis susidaro ir vi- . : . T . *° ., , . 
BO pasaulio k r a i t , sktatymasto į S * 2 į _ .'»*» ***!?* •>?kan? 
dvi i d ė j i n e s - ^ « - ^ S ^ V ^ S S Z vis mažėjančiam skaičiui neutra
liųjų kraštų. laikotarpiu grobė, kiek galėjo. 

Maskvos pagalba daugiau yra pa-
Visiems ryšku, kad palaipsniui skolų pavidalu arba siunčiamų 

vystosi vis stiprėjančios rungty- ginklų irgi paskolom 
nes tarp VVashingtono ir Maskvos # 
su abiejų didesniais ar mažes
niais satelitais. Nuo tų rungty- Tačiau karinėje srityje Sov. Są-
nių krypties daug pareis pasaulio junga, net skriausdama gyvento-
ateitis. Tai svarbi ir sudėtinga jus kasdienio vartojimo reikmenų 
problema, kurią svarstant nema- nepakankamu gaminimu, daro 
žai šviesos įneša nauja knyga, pa- didelių pastangų susilyginti ir 
rašyta Thomas B. Larson: "So- pralenkti Ameriką. Kariuomenės 
viet-American Rivalry" ir išleista turi gal pusantro karto daugiau 
rimtos W. W. Norton leidyklos negu JAV. Bet čia reikia neuž-
New Yorke. Šiame 308 psl. vei- miršti, kad jos daug dalinių yra 
kale dokumentuotai svarstoma naudojamų sienų apsaugai, ko 
JAV ir Sovietų geografinė pade- JAV-bėms nereikia. Moderniųjų 
tis, ekonominis rungtyniavimas, ginklų gamyboje kai kuriose sri-
politinės, ideologinės varžybos, tyse Sovietai jau ima pralenkti 
karinis pajėgumas, tarptautinių Ameriką. Laivų, povandeninių 
įtakų laipsnis. Tarp abiejų šių laivų statyba Maskvos taip pat 
tarptautinių milžinų nuo pat varoma visu spartumu, stengian-
1960 m. vyksta beveik nenutrau- tis įsistiprinti jūrose, nors Sovie-
kiamos įvairios derybos ūkinėje, tai neturi tokio saugaus priėjimo 
karinėje srityje, bet daugeliu at- prie vandenynų kaip JAV. Reikia 
vejų jos nevaisingos ir jų rezul- manyti, kad ir žvalgybos bei špio-
tatai dažnai nepatikimi, žinant nažo srityje Maskva pralenkia 
Sov. Rusijos neištikimumą savo Ameriką, kurios spauda ir komu-
tarptautiniams įsipareigojimams, nikacrjos priemonės net pragaiš-

T . „ . , , ... , tingai ėmė murkdyti savo pačių 
Jei sutartys nelems ateities, ko- _ T ° , . •,. . . .K. . . L , J ,. t.-, j .--v CIA, nekreipdami dėmesio i Mas-kias išvadas gaiima butu daryti iš . v . C . , v. .. • •• i kvos soionazo pavojus, 

susidarančio jėgų ir Įtakų san- r c ' 
tykio. Geografiniu atžvilgiu JAV Apskritai pasaulis kaskart ryš-
laimingesnėje padėtyje: rytų ir va- k i a u dalinasi į dvi ideologines sri-
karų sienos yra vandenynai, o t j s > kurioms vadovauja JAV ir! mų ir dar daugiau tuos įstaty-
pietii ir šiaurės kaimynai yra tai- Maskva. Jeigu JAV žavios savo mus aiškinančių potvarkių, ku-
kūs ir nepavojingi. Sovietų Sąjun- žmogaus teisių, politinių laisvių į nuose vėliau ir patys nesusigau 

Amerikiečiai savitvarda nepasi
žymi. Jie ko kas užsimanė, turi 
gauti, nors plyšk. Nepasotinami 
medžiaginiai norai, surišti su do
leriu ir visu ūkiu. Ūkis gi mėgsta 
pusiausvyrą. Tenkinant žmonių 
norus beatodairiškai, ūkinė pu
siausvyra nė iš tolo. neįmanoma. 

Ūkinio tyrinėjimo įstaiga patei
kia 1967 ir 1977 tokius pasikei
timų duomenis: visų valdžių iš
laidos 1967.buvo 242,5 biL dol., 
o 1977 — 621,1 —pakilo 156 
proc.; valdininkų 1967 buvo 
11,398,000, o 1977 — 15,190,000 
— pakilo 33 proo. valdžių paja
mos, skaičiuojant nuošimčiais 
nuo BTP, 1967 buvo 28,7 proc, 
o 1977 — 31.8 proc. — pakilo 
11 proc; visų mokesčių vienam 
gyv. 2967 išėjo 960 dol., o 1977 

—2,341 — pakilo 144 proc.; 
asmeninės vieno gyv. įplaukos 
1967 buvo 3,153 dol., o 1977 — 
7,085 —pakilo 125 proc. 

Akysna krinta trumpu laiku 
nepaprastai išaugę mokesčiai, 
kai visą laiką žinių tarnybą, iš
skyrus socialini draudimą, tegir-
dėjome kalbant apie mokesčių 
mažinimą. Ir dabartinis preziden
tas kalba apie tą patį, kai mo
kesčiai, infliacijai kylant, savai
me auga dėl nuo to padidėjusių 
pajamų ir mokėtojų pakliuvimo 
į aukštesnes mokesčių kategorijas. 

Pagal lentelę mokesčiai aiš
kiai greičiau kyla, negu pajamos. 
Taigi, kodėl nekalbėti taip, kaip 
iš tikrųjų yra? 

Pasibaisėtinas ir valdininkų 
skaičius 

Jie jau patys per save infliaci-
niai, nes jokių gėrybių dažniau
siai negamina, o ir jų patarna
vimai per dažnai tušti, nereika
lingi. Apie tai visi pakankamai 
prisiskaitėme. 

Be to, jų uždarbių bei socia
linio draudimo vidurkiai gerokai 
didesni, negu kitų gyventojų. Tai 
valdininkus dar infliaciškesniais 
padaro. Apytikriai vienam valdi
ninkui tenka 14,3 gyventojai. Ar
gi mums reikia tiek daug valdo
vų? Jie tiesiog, kaip kokios pikų 
damos, nelemtį reiškia. Prileidžia 
mums daug nereikalingų įstaty-

spėjimų, saugojantis valdininkų, 
nes pagal Tacitą gausa įstatymų 
nieko kito nereiškia, o tik vals
tybės pasileidimą. 

Paskutinis prasiskolinusios val
džios pokštas. Senatas statosi 200 
mil. dol. vertės rūmus — rašti
nes. Žmonės juokiasi, kad tai 
būsiąs amerikietiškas Tadž Ma-
hal. 

Pagaliau 31,8 proc mokestinių 
pajamų sudaro beveik trečdalį 
pravaldymo nuo BTP. Pridėję 
federalinius ir kitų valdžių nepri
teklius ir iš naujo dėl jų augan
čias palūkanas, pravaldymo dar 
daugiau gausime 

Prasiskolinimo didumas 
1939 federalinė valdžia buvo 

prasiskolinusi vieną bil. dol., o 
1976 jau 650 bil, 1978 skola ga
li pasiekti 750-770 biL 1978 už 
tai tik palūkanų bus išmokėta 
50 bih, kurių dalis teks užsie
niui. Miestai ir atskiros valsty
bės '1976 dar buvo skolingos 230 
bil. 

Pridėję prie valdinio 1976 pra
siskolinimo, apie 1500 bil. dol. 
bendrovių ir apie 1000 bil. at
skirų asmenų, iš viso gausime 
apie 3,380 bil. (3,38 trilijonus) 

prasiskolinimo arba apie dvigu
bai daugiau negu vienerių metų 
BTP. Jei pasiutimas skolintis to-

"Viena iš stiprių rezoliucijų 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraš
tų bylos reikalu tikrai bus pra
vesta JAV kongrese", kalbėjo 
kongresmanas Robert X. Dor-
nan (R.-Calif.), [nešdamas šio
mis dienomis kitą stiprią rezo
liuciją, prie kurios kaip koau-

gresmanų. Kongresmanų ir se
natorių skaičius, kurie yra įsi
jungę j stiprių rezoliucijų žygį, 
artėja jau prie šimtinės. Tai 
didelis laimėjimas. Eilė atsto
vų nesigaili mums gražių žo
džių, bet konkretesnių darbų ar 
žygių kratosi. Stiprios rezoliu
cijos įnešimas į JAV kongresą liau eis tokiu tempu, tai gale- toriai prisijungė daugiau kaip 

1978 jis sieks jau 4 trilijonus dol. į 20 kongresmanų. Kcngresma-\ yra konkretus darbas. 
Pagrindinė infliacijos varomo- nas R. K. Dornan yra nriaAM T - III iftirtf" 

ji jėga valdiniai biudžetų neori- mūsų reikalui jau apie 50 kon-
tekliai ir'baisus valdinis prasis- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dažnai ne vienas mūsų, kai 
kolinimas, perkeliantis beveik vi- , , . ., ,. '\ vienas ar kitas atstovas ką 

• .. - ,. nelabai reikalingas gerybes per-' ^ ^ o,^«,„^;„»^„„;^ M J . - . 
są zmomų santaupų prieaugli , mokėdami kasmet n 0 r S a P č m o P i a m e s m o P a d a r o 

ka sxolon mokėdami kasmet ( ̂ ^ b l og r e i k a l u > p r a S i t a -
simtus dolerių palūkanų? Is u ^ l ^ . „ T a s p o l a _ d e r h l g medžioja 
rujų tik namų pirkimas skolon. b a J s u s „ p ^ ^ ų k o n g r e e m a . 
pateisinamas. į no R. K. Dornan distrikte yra 

Tačiau ir nejudomasis turtas\ labai ribotas skaičius. Taigi tas 
dabar ne visuomet pakankamai i priekaištas jam būtų be pagrin-

valdžiai išleisti, tik trupinius te-
paliekant privačiajam investavi
mui. Dėlto ir paskutinis prezi
dento pareiškimas, kad 1979 biu
džeto nepriteklius būsiąs suma
žintas iki 40 bil. doL, nerami
nantis, nes nemažins nei inflia
cijos, "nei reikiamai stabdys dole
rio kritimą. Kai dabartinė inflia
cija jau siekia 10,7 proc., tai 
pavojinga. 

Privatusis prasiskolinimas 
irgi mfliacirds 

Jei šiandien daugumas 2 už
darbių gyvenančių amerikiečių, 

padeda užtikrinti medžiaginį sau
gumą dėl per didelių mokesčių, 
augančių išlaikymo išlaidų, van
dalizmo ir nuomininkų netesėji
mo mokėti. Dėlto neretai pama
tysite, kad jūsų pačių namų kai
na, skaičiuojant aukso uncijomis, 
per 10 metų, nežiūrint dabarti-
nių aukštų namų kainų, nepaki
lo, o beveik pusiau nukrito. Aiš-

nežiūrint jų pajamų didumo, vosjku, tai pareina nuo vietovės ir 
išsilaiko įplaukų ribose, taį reiš-T aukso skaičiavimo metu kainos. 
kia, kad jie gyvena infliaciškai 
pavojingai, tiesiog savo vaikų sąs-
kaiton. Nesvarbu kiek kas uždir
ba, kiekvienas turėtų išmokti gy
venti iš to, ką turi, ir dar bent 
kiek atsargų atidėti, kad, nusto
jus darbo, neišlėktų iš savųjų 
užstatytų namų. Bet kaip gali iš
gyventi tie, kurie vežimus ir net 

Nedidelė taip pat paguoda iš
girsti, kad nuo 1939 ne tik dole
ris, bet ir visi kiti pagrindiniai 
Vakarų pinigai nustojo tris ketvir
čius perkamumo ir kad dolerio 
vertės didžiausia kritimo priežas
tis užsienine nafta. O kodėl tos 
naftos ir kitų brangių užsieninių 
prekių nevartoti mažiau? 

gai sudaro nemažo rūpesčio aštrė- programa, tai Maskva laimi savo 
jantieji santykiai su kom. Kinija, melagingai žadama materialinės 
nepatikima Japonijos kaimy- gerovės, piliečių lygybės, neturtin-
nystė, pagaliau neužtikrintas ir gųju m a s j u išaukštinimo paža-
pavergtų ar satelitinių kaimynų ^ ^ Komunizmas pasiekia ideo-
ištikimumas. loginių užkariavimų, daug kur 

Klimatinės sąlygos taip pat pa- komunistų skaičius didėja ir jų 
lankesnės JAV-bėms: čia yra pa- įtaka valdžioje plečiasi, 
kankamai drėgmės ir derlingumo M a s k v a d ^ M^ 
zemese JAV gali džiaugtis tuo ^ p ^ 
plačiu saulėtu, pakankamai hetm- ^ ^ ^ &lininkams, k a d ^ 
gu komų auginimo ruožu, kokio s i e k t u k o m u n i s t ų j s i s t i p r i n i r R a Af. 
Sovietai neturi. Rusioje daugelis ^ fr j . ^ k r a š t u o s e . A ^ . 
sričių sukaustomos šalčių, upes už- s k a u d z i u Vietnamo patyri-
šąla, teini sistema neišvystyta, ge- ^ „ ^ { s k e l b ė sam *__ 

d a Kadaise Pompėjoje mačiau ant 
sienų užrašus — ^cave canem". 
Gal ir dabar reikėtų panašių per- Dainavo8 vaizdas vasarai baigiantis 1978 metais Nuotr. Jono Urbono 

do. Jis jau porą kartų yra 
kreipęsis j visus kongresmanus, 
kviesdamas juos jungtis į sti
prių rezoliucijų žygį. Kongres-
mano balso jau paklausė apie 
50 kongresmanų. Jis mano, kad 
jam pavyks tą skaičių bent pa
dvigubinti. Būtų tikslu lietu
viams parašyti jam vieno ar 
poros sakinių padėkos laišku
čius. Jo adresas: The Hono-
rable Robert K. Dornan, House 
Office Building, \Vashington, 
D. C. 20515. Tokio nuoširdaus 
ir paslankaus "ambasadoriaus" 
iki šiol dar nesame turėję JAV 
kongrese. Jis nesitenkina tik 
gražiais žodžiais, o imasi kon
krečių darbų ir žygių Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo kraštų byloje. 
Senatoriaus Curtis laimėjimai 

Nesigaili mums gražių žo
džių ir senatoriai, bet ne toks 
yra senatorius Carl T. Curtis 
(R.-Nebr ). Jis imasi konkre
čių žygių Pabaltijo kraštų by
loje. Jis įnefė stiprią S. Con. 
Res. 68 rezoliuciją ir iki šiol 
jau surado 10 senatorių, kurie 
įsijungė į tą žygį kaip tos re
zoliucijos koautoriai. Tai sena
toriai L. Cbiles (D.-Fla), D. 
DeConcini (D.-Ariz.), J . A. Dur-
kin (D.-N. H.), J. Garn (R.-
Utah), B. Goldwater (R.-Ariz.), 
C. P. Hansen (R.-Wyo.), F. K. 
Haskell (D.-Colo.), O. H. Hatch 
(R-Utah), M. R. Yoting (D.-
Dak.) ir R A . Williams, Jr. 
(D.-N. J.) . Senatorius Curtis 
ir pabaltiečiai daro spaudimą į 
visą eilę senatorių, kad ir jie 
pasektų jų pėdomis. Kur sena
toriai iš tų valstijų, kuriose pa-
baltiečių yra tikrai apčiuopia
mas skaičius, juos reiktų už
versti laiškais ir telegramomis. 

(Nukelta į 5 pusi) 

skeveldros 

ležinkelių palaikymas išlaidinges- rinių' dalinių nebesiųsianti, ir - . | « I U l i ų u a i l i u t ( l K U W i 4 J i a u u , xx 
ms. Gyventojų procentas su aukš- ^ ^ imperializmas daug kur 
tesniu ir aukštuoju išsilavinimu ir- l a i s v a s r a n j c a s ^ 
gi yra^ didesnis JAV-se. Amenko- į . ^ f a k t u s gkg^ m i n ^ s ^ 
je didesnis procentas gyventojų fe J A y v a l $ Q r b ė s d 
yra miestuose, negu Sov. Sąjungo- to ^ ^ } r R 
je, ir tai sudaro palanKesnes • _ £ viršininkas, tu-
lygas ne tik švietimo srity, bet ^ ^ ^ . f P j u ^ B u j > 
ir pramonėje. 

m Visos aplinkybės rodo didėjantį 
tarptautinį komunizmo pavojų. 

Larson pažymi, kad dabar abi JAV, pirmaujančios ekonominėje 
rungtyniaujaunčios jėgos sudaro srityje, praranda pirmenybę ka-
didelį vaidmenį pasaulio ekono- rinėje srityje ir daug kur pralai-
mijoje, bet čia irgi žymi JAV per- mi ideologinėse varžybose, Cia 
svarą. Sov. Sąjunga buvo gerokai viso pasaulio politiniams pabėgė-
atsilikusi, tik pokario laikotarpy liams nuo bolševizmo iškyla svar-
jos ekonominis augimas buvo gy- bi pareiga įsijungti į ideologinę 
vesnis, negu jau dideles aukštu- kovą. Kiekvienas turi tapti savo-
mas pasiekusių JAV, bet ir Sov. tišku partizanu šioje ideologinėje 
Sąjungos statistika ne visada ga- kovoje prieš žmonijos istorijoje 
Įima pasitikėti. Iš Lietuvos grįžę negirdėtą Maskvos prievartą, 
turistai atveža žinių, kaip ten net Daugelis mūsiškių yra įtakinguo-
kolchozuose nuslepiamas karvių se universitetiniuose postuose ir 

ilima paro- turi plačiu galimybių, kurių ne-
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Romanaa 
Ranka nuslenka kišenėn, kur guli laiškas. Vėl skai

tysiu, kelioliktą kartą? Vėl kankinsiuos, iš nirvanos 
neišsi verždamas ? 

Mojuoja medžių šakos padykusiam vėjui. Taršos 
nukritę žemėn lapeliai. Skuba paukščiukas, štai, jau 
prilėkė medžio viršūnę; vejas jį antras, čirkšdamas, 
lyg bardamasis... Lietaus šnabždesys vėl tyla, retėja. 
Lietaus lašui riedant mano veidu, užsimerkiu ir skęs
tų netolimuose atsiminimuose. 

"Mėlynosios kompanijos" plačios didžiosios durys, 
kur įplaukia ir išplaukia žmonės. Tenai tada laukiau 
Marianne, ten ją tik akimis palydėjau... Grįžau prie tų 
durų kitą dieną. Su banaliais pasisveikinimais spau-
džiausi tarp kitų tarnautojų. Pietų pertraukos metu 
pakilau į ketvirtą aukštą. Jos nebuvo. Laukiau po
pietinės pamainos, vėl patikrinau Lempų skyrių, — 
vėl jos nebuvo. Klausiau Feliciją ji nežinojo. Felicija 
buvo laiminga naujos meilės atradimu ir kitais nebesi
rūpino. Tą dieną pašaukė mane į Asmeninį skyrių; 
galvojau, gal kas įskundė, kad tinginiauju, kad per 
mažai produkcijos... Vėl perkels? Gal į dar labiau pra
keiktą, nuobodų skyrių, su įkyriais žmogyčiais... Mo
jau ranka, apsispręsdamas daugiau nebenusivilti... 

Taigi, Mrs. Bridge nebebuvo. Jos kėdėj sėdėjo kita, 
žymiai jaunesnė. Paskutiniu metu egzekutyvais skiria 
•ik jaunus žmones. "Mėlynoji kompanija" jaunėja, skaičius, kad būtų ga 

dyti didesnis iš karvės gaunamo panaudojimas butų nusikaltimas A ^ e n i ^ jaunėja... Virš trisdešimt penkerių metų žmo-
pieno kiekis. Tokių sukčiavimų ir prieš žmonijos ateitį, nes grėsme ^ Abejoja, samdyti.. Taigi, toji žymiai jaunesnė As 
dengimų yra daug. Tačiau gazo- didelė ir vis auga. J. Pr. m e i t u l i 0 akyriaus viršininkė mane švelniai prakalbino, 

ma. Pasklaistė mano tarnybinius lapus, šio to paklau
sinėjo. Truputį linguodama, lyg pasiruošus šokti, pa
gal negirdimą muzikos taktą, ji vėl man labai draugiš
kai nusišypsojo (saugokis, drauguži, tokios greičiau 
kandai) ir — kaip iš giedro dangaus raminanti aud
ra — pasiūlymas! 

"Tu išsilavinęs žmogus, sąžiningas tarnautojas, 
punktualus... Kompanijai tokie tarnautojai reikalingi, 
nors ir nežengia pirmyn..." 

'Aš, žinoma, kaip kvailys raudau.- Ir — big deal! 
Mane ji perkelianti už pinigų kasos langelio, įvairioms 
piniginėms operacijoms atlikti, nes tenai ypač reikią 
sąžiningų, žmonių... 

"Velniop tavo komplimentai"! — galvojau sau 
vienas, bet nejučia šypso jaus tai mergiščiai, savo naujai 
viršininkei... Šypsojaus ir savy keikiaus už tą išmok
tą šypseną 

Turėsiu dar išklausyti lavinimo klasės naują kur
są. "Mėlynosios" universitetas... 

Norėjau jos paklaust, kur Lota, kur daugelis iš 
čia dingusių žmonių... Atleisti, išėjo, susirgo, mirė... 
Norėjau sušukt: o kur Marianne Klinger! 

Bet aš tik šypsojaus (kaip kvailys!), ji šypsojos 
man... Gal čia buvo jos pirmas geras darbas, mano 
perkėlimas? Net ir algos daugiau pažadėjo. Atsisvei
kinant ištiesė man ranką Maloni, mandagi, kaip Mrs. 
Bridge. Reiškia — tikrai saugokis! Bus ir kandi, ir 
pasalūnė, tarp kitų pasalūnų šiame kirmėlyne. Išėjau 
šaltas, nebesišypsąs, nors ji mane ir ligi durų palydėjo. 

Nepaklausiau apie Marianne. Ar būtų tinkama? 
Kokiu pagrindu? Vistiek, Asmeninis skyrius niekam 
jokių žinių neduos apie tarnautojus; tokia šios kom
panijos moralė, tokios šalies konstitucinės taisyklės. 

Koridoriuje stabtelėjau. Žiūrinėjau lentoj skelbi
mus: kuris departamentas daugiausia parduoda, pa
sižymėjusių tarnautojų vardai... Pasižymėjusių — 
kuo? — Daugiausia pinigų sukišusių į pinigų dėžę! 
Production! Register! — Štai kur visa šio "Mėlyno-

ataeadama savo ilgus plaukus ir plačiai nusiiypooda-1 sioe" pasaulio gudrybė ir galybė, talentai ir atžymėki-

mai... O jei kas tyliai dirba, kas rytą stropiai sutvarko 
išdraikytas, išmėtytas prekes, jei sąžiningai seka ir 
atitaiso kainų klaidas, jei saugo prekes nuo vagių, jei 
maloniu būdu patraukia pirkėjus, kantriai aiškina 
jiems įvairių pasirinkimą "Mėlynosios" penkiuose 
aukštuose, nupasakoja visą prekių kokybę ir jų pritai
kymą.. Visa tai dingsta nežinioj. Toks kantrus ir są
žiningas tarnautojas kartais paruošia dirvą, pritrau
kia pirkėją... O pirkėjas, namie pasitaręs su artimai
siais, atsinešęs pinigų, čekį ar kredito kortelę, nuper
ka iš kokios tingios moteriškės, kuri tik stovi į sieną at
sirėmusi, žiovauja, laukia darbo valandų pabaigos... Ji 
paima pinigus, užregistruoja, jos laimė, pasisekimas, 
garbė, nes — jos produkcija... 

Purčiau galvą, žiūrėdamas į skelbimus, akyse ma
čiau storulę Mayzy. kuri žvilgsniu ir nagais griebia 
kiekvieną pirkėją, pati nieko daugiau nedirbdama sky
riaus tvarkai ir biznio pasisekimui. 

Taip man tebestovint, elegantiška ir tiesi išėjo Mrs. 
Bridge pakaitalas (kaip jos pavardė?) su kuria tik 
maloniai kalbėjausi. Praeidama profesiškai man šyp
telėjo: o jau praėjus, atsigręžė, stabtelėjo ir oficialiu 
tonu pasakė: 

— O, tu dar čia. Aš manau, kad — drauge dirbot, 
jūsų viršininkas, ar ne? — Diek... Pažįsti? 

— Pažįstu. — Atsakiau. 
— Jis žuvo automobilio katastrofoj. Tik skam

bino... 
Ir ji nuėjo, — tiesi, elegantiška, oficiali, besirūpi

nanti "Mėlynosios" esamais tarnautojais. Gal ji man 
Lik pranešė, kad šiandien, tame pačiame skyriuje te
bedirbant, jei reikės, nebeieškočiau Diek, o eičiau pa» 
kitą viršininkėlį? O gal... O gal ir jai suvirpėjo širdis, 
kad jaunas tarnautojas, gabus ir kompanijai naudin
gas, štai buvo ir... nebėra? Kad gyvenimo nuolatinė kai
ta dažniausiai žiauri... 

{fe» 4Mif(**0 
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DRAUGAS, pcnirtadicnlg, rugsėjo rate. 1 d. 

LIETUVIU NAMŲ SUKAKTIS. 
PREMIJOS ĮTEIKIMAS 

Prieš penkeris metus, 1973 rug-
piūčio 19 buvo atidaryti naujieji 
Lietuvių namai East 185. gatvėje. 
Jie pakeitė Superior ave buvusią 
Lietuvių, draugijų salį, kuri sude
gė 1970 metais. 

Lietuvių draugijų salės bendro
vės, kuri buvo įsteigta 1912 m. 
direktoriai jau seniai galvojo, kad 
kitados taip gausiai apgyventas 
§v. Jurgio parapijos rajonas ilgai; 
negalės išsilaikyti: žmonės kėlėsi 
į priemiesčius, koncentravosi apie 
dabartine Dieve Motinos Nuolati
nės pagalbos parapTią, modųjųma-
sė veržėsi i šią rytinę Clevęlando 
miesto dalj. Todėl- 1960 metais 
buvo jsteigta Lithuanian Village 
bendrovė, kurios tikslas — subur
ti Clevęlando ir apylinkių lietu
vius ir ikurti lietuvybei išlaikyti 
Kelini. §i bendrove nupirko E. 185 
galvėje komercini, pastatą su ki
nu už" .105.000 dol Po kelerių me
tų ;i pardavė^ išplatino naujų ak-
*djų uz ~50'ŠfcQ doU, nupirko skly
pą. JE* 185. Ke^vanee kampe ir 

pastatė naujuosius Lietuvių namus „ . . .. s . . * a „«-, —~. 
• - • tikieriu, su kūnais bus gera pro-

Jau penkeri metai jie tarnauja »a susipažrhtL 
lietuviams." Daug" žmonių" cla klaū į ~ Visam -sukakties minėjimui su
sėsi koncerte, paskaitų, pranešimu, i darytas komitetas kuriam vado-
atšvęsta vestuvių, sukakčių ir jvai- į vauj'a dr. Danielius Degesys. Da
riausių šeimų švenčių, pagerbimų. • bartfnis Lietuvių namų direktorių 
Khirw rr Gintaro valgykloje šim-! tarybos pirmininkas yra Juozas 
tai malšina alki ir troškuli. Jau- i Stempužb. 
nimas renkasiį savo kuklia pašto- J j į j į - ^ P A ^ C B Q S 
srę. Cuiriiomeciai reoetun?a. sven-i J •• T c-^rnJk 
a* a, i_- %.-*:' • - l SENIMĄ 
čia savo sukakus ar kiti ju Tau-į * 
Irias patalpas naudoja. Adv. Algis! L. B. Clevęlando apylinkės vai* 
Širvaitis su kitais advokatais ap-jdybos ruošiamų vakaronių 1978-
tamauia lietuviškus ir amerikoniš- j 79 metų sezonas pradedamas sinv 
kus klientus. 

Lietuvių namai judri ir gyva 
institucija Clevęlando lietuvių gy
venime. Lietuviai jais didžiuojasi 

1MBL rZGESMO SATL£S 
BANDYMAS 

Labai {domų bandymą nese
niai atliko vienas australų, 
rrokslininkas. Jis sudarė že
mes atmosferos bendros cirku
liacijos modelį. Po to moksli
ninkas "atėmė" iš savo mode
lio saulės radiaciją, mėginda-

įmas nustatyti, kas atsitiktų su 
atmosfera, jeigu saulė netikė
tai užgestu. Kas gi atsitiko? 
Modelyje atmosferos irimo pro-

1cesas pasirodė daug ilgesnis, 
negu buvo manyta. Praėjus 
net 15 dienų nuo saulės "žu
vimo*', modelyje daug kas liko 
nepakitę, pavyzdžiui, pagrindi
nės oro srovės, kai kurie tem
peratūros rodikliai Šis ekspe
rimentas įrodė, kad atmosfera 

džioioie salėje, Petro Maželio spe
cialiai išdekoruotoie klasikiniu 
graikų-romėnu stiliumi. Banketo 
metu bus įteikta ir antroji Lietu
vių Amerikos piliečių visuomeninė 
— kukūririė tukstanties dolerių 
prem:;a. Pirmoji premija buvo pa
skirta Vaciui Rociūnui. Bus pa-, . . . . , . 
gerbti ir Lietuvių namams ir bend»&** V*™* * atspan i šon 
rai Lithuanian Village nusipelnė h * ™ * v e * s m a m s ' J e « u * t a k 

asmens. Vaišes ruošia Gintaro vai- j "U* * ? \ 9*į* w ^ ^ 
dyklos vyr. šeimininkė. Šokiams i « •* moksluunku, nekartą 
gros Sam Finger orkestras. Stri-

ENEROINGA, MOTERIS 
Kai Ptorence Fisk. 53 m.. La

ke View priemiesty buvo ap
vogta, ji pati pradėjo vagies 
ieškoti. Jai gerai sekėsi nes 
kaimynai jai buvo atviresni, 
negu policijai Ji surado kalti
ninką. A. Mendez, 1S m., savo 
kaimyną, liudijo teisme ir jis 
nuteistas 5 m. kalėjimo. Apie 
tą ryžtingą moterį rašo laik
raščiai ir ji buvo parodyta te
levizijoje. 

D fi M E S I O 

iiuimiiiiiiiiiuimsumimmniifii 
SIUHTIKIAI Į LIETUVį 

fr kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4965 Arabe* Ava. 
Cbk»RW, HJ. 60632, teki. 937-5960 

IftlUtlUiiltltllltMUtnUtilIflItllHIIIM 

maičio kapela bus išvykusi gast
rolėms su Grandinėle Pobuvin vi
si maloniai kviečiami Rezervaci
jos reikalais prašoma kreiptis į 
Rcmą Tatarunienę, te!. 531-5924. 

Sekmadienį pamaldos abiejose 
lietuvių baznySose, prisimenant 
mirusius ir gyvuosius šios bend
rovės darbuotojus. Po pamaldų vi
si kviečiami į Lietuvių namus, kur 
galės papietauti, arba tiktai už
kąsti atsigerti, pažiūrėti SurlkV-
niečių patalpose ir didžiojoje sa
lėje parodas iš Lietuvių namų ir 
Lietuvių salės istorijos. Esant ge
ram orui, numatoma pastatyti sta- J 
!ų ir lauke. Čia laukiama ir poli

pą-. 
bu-i 

vusius ryškius žemės klimato 
pakitimus buvo sukėlę ne išori
nės jėgos, o pačios atmosferos 
pasikeitimai j m 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio programa 

Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WNSR, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1.-00 iki 1:30 vaL po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaldinu žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutšs pasaka. Sia programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis į Baluc Flo-
rists — gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Braadway, So Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
Į Į Į Į Į — i dienraštis "Draugas" ir ra
site didel| pasirinkimą lietuviškų kny-
et-
f&iJeŠSa^fcri^f^aPP-į- 3 3 ? » E 3 

poziumu, kuriame jaunimo atsto
vai atviru žodžiu pasisakys, kaip 
jie supranta ir vertina senimo pa
žiūras ir reakcijas į esamojo laiko 

ir jaučiasi laimingi turėdami-nuo-' gyvenimą ir tvykius. Simpoziumo! 
savą patoga. reprezentacinę pa- Į rnoderatorė bus Nijolė Lenkaus-
stoge. Nedaug etninių grupių te- j kaitė. Savo nuomonę svarstybų te-

nykusį gimtosios kalbos žody
ną. Didžiai svarbus yra lietu
viukų bendravimas, j ^ dalyva
vimas mokyklos parengimuose, 
tautinių šokių, dainų; muzikos 
ar vaidybos grupėse. Bandyki
me, išnaudokime visas galimas 
ir turimas priemones sumažin
ti tam praradimo ir atsiskyri
mo skauduliui kurį junta kiek 
viena lietuviška širdis, matant-
kaip tėvai Ir seneliai nebesusi 
kalba su vaikais, kaip tie va i 
kai nutolsta nuo visko. 
mmns nii<'Jji m svarini. 

2S46 W. 69th St., teL 776-1486 
Bendruomenė visą laiką isti- wwniiiiinnmHitMmtiiiHHiHniHiiiw»« 

kimai rėmė rr ateityje, kiek S -
tekliai leis, rems mokyklas. To 
paties prašo ir visus lietuvius 
bei jų organizacijas. Tik bend
rai veikdami, pajėgsime tesėti 
nelengvoje kovoje už savo jau-
Mjjų kartų ištikimybę tėvynei 
Lietuvai 

Lietuvių Bendruoviev.ee 
Clevęlando Apylinkės 
Valdyba 

CLA SS t F I E D G U I D E 
B E A L B S T A T E 

-Hftrinis, 5 kamb, 3 mieg. Kabineti
nė virtuvė. Brangi vonia. Centrinis 
vėsinimas. Sausas rūsys. Namas 
25 metų. Geras ir nebrangus. Arti 
72-os ir Washtenaw. 
Mūrini-.. 10 butų. 18 metę. Visi bu
tai užimti. Nuoma $2i.800.00 me
tams. Namas geras. Vieta gera. 
Pelninga, 

BBOKEKK P. ZVMBASJS 
TeL — PE 8-6916 

New de fvxe 2-flats 
6447—*1 & Atotm Ave. 

OOCT hoose Suaday 18 to 5 p. 
TcL — 586-6416 or 494-2S86 

U Ir Hoaiaa. Tinka didelei seimai. 
4 miegamų namas Ubai geram stovy. 
Įrengtas rūsys. 2 maš. garažas. $40,000. 

50 ir Tabaan, 5 kam mūr. Bessmen-
tas, 2 mašinų garažas. Platus lotas. 
$37,900. 

S. TuBey Ave. Liuksusine 3-

UtHHttlUinilHIIHIilIHIlUiiOUIIlHlltHMn 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I U A S TV 

jų miegamų 
tubos. 1H vonios, Vh ma» garažas, 
šoninis įvažiavimas. $71,500. 

08 k RockweB. 2-jų butų po 5 kamb. 
medinis namas. Pttnas rūsys. 2 mas. 
gnražas. 2emi taksai $2(L9Q0 

66 tr RoekweB. 3-}ų botų mūr. 6 
kamb. ir 2 po 3 kamb. Gečai išlaiky
tas namas. 3 atskiri giidymai. Naujas 
2 mas. garažas. Tik $45,000. . . 

45 b- Tahmn. 2-jų butų taeduus — 
5 fr 4 kamb TOt $36.300. 

40 ir Artasha. ' 2-fų butų medinis 

PABTY W A > T E D TO OWN 
& O P E K A l i : KnHITtrA 
of weU entaMbsbed tavem. 

Small capital reąuired. Real money 
maker for right party. ExceUent 
location on a, trausfer. corner. 
Nortb.w^t area. 
Cafl 698-231ii f rom 9 AM to 11 

AM or 7 PM to 10 PM 

IŠNUOMOJAMA — FOB KENT 

Priimamas senyvo amžiaus asmuo 
su pilnu aptarnavimu. Marąuette 
Pko rajone. Kreiptis į šeimininkę 
teL 436-6294 

For rent - Garden apartment 
— 2 bedrms. Heated, carpeted. 
Vic. 73rd & CampbelL Newer 
bldg. Adults onJy N o pets . 
$215.00 mon. Call after 5 p.m. 
737-4326. 

TSNUOM. Brigitton Pke 4 kamba
rių butas. 

Skambint 523-7153 

ISNUOM. 6 kamb. butas (3 miega
mi) 1-me aukšte. Marąuette Pke. 
Skambint 435-3150 arba 737-6318 

M 1 S C E L L A N E O C S 
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 
Plsonune ir vaikuojamf 

visąp rūšių grindis. 
BUBNYS — TeL RE 7-5168 

įimtu 

gali džiaugtis tokiais nuosavais 
pastatais. Lietuviai juos įsigijo pirk 
darni akcijas. Šiuo metu Lietuviu 
namai vertinami per 400.000 dol. 

$ią sukaktį rengiamasi gražiai 
atšvęsti spalio 6 — 8 dienomis, 

penktadienį, šeštadienį ir sekma
dieni 

Penktadienio vakare nuolati
niams Gintaro ir klubo lankyto
jams bus vakarienė didžiojoje sa
lėje. Gros orkestras. Norintieji ga
lis pasišokti 

Šeštadienį 6:30 va i vak. koktei
liais bus pradėtas banketas ii-

SPORTO APŽVALGA 
(Atkelta S 2 prf.) 

P. Grigonis grąže 3U sidabro 

ma pateiks Rimas Aukštuolis, 
Saulius Cyvas, Andrius Kazlaus
kas, Zita Kripaviciūtė, Danutė 
Palubinskaitė ir Rasa Petraitytė. 
Visi jie yra aktyvus jaunimo ir 
bendrinių organizacijų veikėjai 
Lauktina gausesnio visokio am
žiaus dalyvių atsilankymo. Visi Į 

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

Apdraustas perkraustrmas 
{•airių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
IIH! 

tOoj- — 20<% — 30% pigfaM BMfcgstte 
o i apdraoda nuo ugnies tr automo
bilio pat. mos. 

FRANK ZAP0L IS 
satstt w«*t 95tfi ***** 

Chieago. Illioots 
Telef. GA 4-SS64 

Geros pajamos Garažas: 906.960: 

ki ca4yojat« 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRADST../- -, 
ttsu tajcibavybę, pt*§ome kreipus I 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Stt*^ 

Tel. — 767-06M 

Hiiii i i i i i i iHiii i i i iniiitfi i iHMiiiiuiiimiii 
PACSLAGE, E 3 F B E S S AGE>C2T 

MABIJA NOREDKIEKfe 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

prekiSs. M*tow, & Enrapoa si a<e« w. s» «t.. cwca«.x ta. 
T E L — W A 5-2787 

O V I N G 

\ » 

GENERAL OFFICE 
F I G U R E C L E R K 

Ligbt typing. !>day weete 
Good wajjes and fringe beuefits. 

E. O. E. 73Ml«f 

SEAMSTRESS 
Pull time for drapery workroom. 
Pref er experienced but wifl train. 
Air conditicaied shop. Employee 
discount. 

INTERIORS BY BRUCE 
PAJBK BIDGE — 82S-1102 

EXPERIEXCED SEWERS 
ON LADiES DRESSES 

Mušt have zipper experifcnce. Ex-
ceilent pay & working conditions. 

H & B DRE?x> COMPANY 
710 S. DesPlaines, Cbicago, ŪL 

Phone — 641-5144 

HELP WANTED — VTRAI 

AUTO MECHiimCS VTflNTED 
Pive to ten years experience Mušt 
have own tools. 

GaQ K£ 9-0773 
bettree* 7:90 V3L to 7:09 P~M 

? SBItSNAS perkrausto baidus ir 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna spdrauda. 

TPL — WA 5-8063 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimu kai
nos yra visiems prieinamos. 

i i '* 
:urė3 progos į šias aktualias svars-
tybss isųungti. 

VaVaronė r-̂ -ks rugsėjo 3- d,, 

LIETUVOS KJiTJlLIKŲ BJlŽJSYeiOS KR0NIKR IY-sls ! 
1 fomas. Pogrindžio leidinTs. 478 pusi., minkšti virše- j 

penktadienį, 7:30 v.v. Dievo Ho- Į į ų£ Hleido Uetinros KataEfaj Bažnyčios Kronikoms | 
tinos Nuolatinės Pagalbos para- | ^ ^ j ^ ^ ^ ^ C h k a g o 1 9 7 g Tfa^ ^ persiuntimu | 

I $4*9h UL gf^entoiai prideda ekstra 20 et, taksu 
(vm) piios mažojoje salėje. 

NAUJUS MOKSLO METUS 
HtADEDANT 

Sveikiname mūsą lietorrišk*-
3U9s BK*ylda» naujųjų mokslo 

i metų a»go>. Linkime ištver į 
j ajes. kantrybea ir jėgų mokyto-j 
i jams. tėvams ir moldniams. Į 

medaliu 500 mtr. dviviete kanu. į Reiškiame pagarbą šeimoms, 
a vimietis V. Trnksinas laimėjo į ^ j , ^ vaikai lanko mūsų mo-
tre&ą vietą 1000 mtr. baidare, ^yktes, ir onsiminimą del tų šej 
T5k panevėžiečiai P. Srurskm ši ^^ karių vaikai negali, nenori 
kartą nepasisekė, %r nemato reikalo jungtis \ tas 

" * * i garbingas Uet«viSwjo atžalyno 
i gretas — Irtnanistmes mokyk-

Užsakymus siusti: DRAUGAS. 4*4S W^t 83rd Sti., | 
! Chicago, UL 60629 

fmiltlUlllin«flif«liiniiHHfi:fllll!i:|IHII7 

— Cia šiuo 
vyksta Europos mergaičių (iki 
17 mt.) krepšinio pirmenybės. 
U* Ss*. Sąjungos rmktinę iai-
d i » vilnietė Ramunė Šidlaus
kaitė. Panašiose pirmenybėse 
prieš dvejus metus kaunietė 
L &attenytė laimėja aukso me
dali. 

Kuftyftev. — Čia VUnisus 
2s lgnis iaMė pirmenybių rung
tynėse ir baigė lygiomis 0—0. 
Lentelėje i i S-tos vietos nnkn-
to i ft'tą. Klaipėdos Atlantui 
taip pat geriau nesiseka: pra-
aiimftjag prieš Brianską 1—2, 
randasi 12-je vietoje. 

Nsw Y « f t — « o s valstijos 
valdžia padarė įdomų nutari
mą: Lake Placid 1980 m t žie
mos obf piados olimpinis kaime
lis bus perdirbtas į federalinj 
kalėjimą. Sis kaimelis bos sta

las. 
Nors kai kam atrodo, kad šnš 

tadiemnės mokyklos piktai nje* 
•oateisma vilčių, kurias puose
lėja tėvai, vis dėlto sistemingas 
ir nuolatinis, nors laiko atžvil
g iu ir labai ribotas, jų darbas 
turi didelės svarbos lietuvio — 
žmogaus ateičiai, o tuo pačiu 
ir visai lietuviškajai bendruo
menei Geresnio pakaitalo mū
sų mokyklai turimose sąlygose, 
deja, neturime. Tai butų nedo
vanotina klaida nepasinaudoti 
mokyklos talka, 

Liūdnas faktas, kad kai kū
n ų Šeimų vaikai jau nebemo
ka savo tėvų kalbos. Tokiems 
mokyklose laikomos specialios 
klasės, kuriose bandoma, atgai-
snto •ĮlilMiį ąj 

Nuo 
1914 Metu 

sauja taupymo ir namu 
pastotų reikalais visas 
aiusu apylinSes. 

Dėkojame Jums.už mu
mis parodytą pasiuke-
pteą. itm aosstuais MM 
hant naudU* ir ateity* 
Je. 

U*MKJ» 
FRANK ZOGAS, 

Presrisot 

207 W. (fdi Street 
CMcagav S . 

S LOAN ASSOCI\TION 
M Archer Avetme 
CMcago, m. SMS 

rlMsav 8 M 4 * 
§ n S. HarVtn A 

ra. 
10. 

LEMONT 
Twa 59 fsst Ists 

Water and Sevrers. $20,000 for bom. 

WOLSKI REALTY 
223 Mate Si. — Lemont, ffi. 

TeL2S7-22M 

KAS V E R T I N G A 
2-jų aukštą muro namas Ir 2 

to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu Šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Ataus, langai. 
Galite pirkti ož $41300.00 

Modernus 15 mulu m&fo ĮWIWH 
2 butai ir opofestoeslul liuksu? ofisui 
patalpos. Daug priedą. Marąuette f*r-
ke. Aukšte kokybe. $50,000.00. 

Grąžos siatas sMypaš b* garažas 
Marojuatte Parke. Vertingas pirkėjui 

Valdis Real B t a t e 
2 6 2 5 I M 71U SfrMt 

Ttjb 737-7200 ar 7374S34 

I t a k a m i « k a Į ^~~~ 
g*ai iŠ mūsa saatdSUo. 
OOSMOS PARCCLS E S f a t M 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

SSSS 8 . HalsteS SC, Cbicaso, UL SOPOS 
2sa« w . sasa sc, ouoae«, m. —99 

Telef.: SSS-MSI — SS4^SM 
Vyteotas V aiutmas 

HnmitiiniummttiHHmitnmmmiiiiiiti 
mmnimunitiiiHiiHiinmiiiiniimmHHi 

M. A. i I M K U S 
NOTARV ptnsiac 

IVCOME TAX SKBVfCE 
429 SS. MPĮkis-llil, teL 254»745a 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
G-IMtSIt/ tskvietitnal. pUdomJ 
Prr.TKTYBfiS PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai 
iHUUIUIIIIIIUI' 

>amae> — Svafoei: S Putai. 4 TO-
nVM, c-utraJlEis Aaldjrmaa. atominfi 
alfiptuvS. 3 auto garažas. 2 balko
nai. Pauo. Marąuette Parito centre. 

Mūr. *ra»»tow. 
Jla> užlaikytas. 

Vama* tr t 
S6S.00O 

2 miegami 
*84,0OO. 

Ora-

M«tr. M O M 
] apie ZoO avettu. 

T>tdei« 
2 butai p» ą 

ta«eroa\, aaM 

'nmiimiiimniiimtitnmwmwinniiim 
UUU APSITVARKYME 

RoosĮate5 ką perstatyti, pakeisti, 
atnaujinti. Garažą. Viduje ar is lauko 
šamo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su palytimu, už prieinamą kainą pa-
dea. stemhinant po 6-tos v. vakaro 

TELTFONU 47«-»S0 
UHIIUtimHIIHIHHIMrUltimillItmitfflIfal 

UBTECHNICIAN 
Suburbau firm is lookmg for an 

nxpeoenced a -•• •••- " 

00L0R MATCHEB arnl 
FORMUUTOR 

m our Letterpress and Offset De
partment. Good location. "Good 
starting salary. Ejccellent frittge 
benefits. inciuding profit sharing 
Apply . . . . -i 

HJLNT CVK OOBPORA.H0N 
2601 Ganmer Koa* 
B»oadview. flbnvb 
Tel. — 86S«30e 

••t>-.: An Eąual opportanity femployer 

MOLDMAKERS 
Dspenenced apprentice & moldma-
ker wanted for small job shop. 

56 Hour Week 
Day or Early Afternoon Sbift 

C2 p m. til midiught) 
V4 e^tern & Diveney Location 

V TT R A t I B K O I S K T S 

C O O K 

For mformatioo call 
RON HHXOCK — 868-4951 

Instituiicnai Cook 
Fine v^orking couditioins at lo. 

m u m s • • U T T I ^ S T _ W 1 I 1 B I B B B 
T u 

5*\ 
« YearSavtags 
CerUfkates 

AB accoBBts 
dafly -

- M 

2951 W. 83id S t , 43S-7878 

HABąVETTE VASĖ. 
4 batą murmi*. Gazu slldytnaa. Gav-1 
ražas. $50«KX 

19 metą murtma. 5»V» kaab. (3 
mieg). Gazu-oru aildymaa. Arti St, 
Louia ir 17 8t. Padarykita pasiū
lymą 

mjBJ NUOMAVIMAS 

CA^MPA^y B E N b M T S 

Call: 539-9478 
4 a SkroAl aV^NąOOflOPV 

REALTY 
S. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedsie Ave, — 778-2233 

" ^ • • l » Į 

£XPtRIEHCED C00K 
To work fuU servke krtcbeo, 

nights. Call for app*t. 382-3040. 
LAKE BA.KRINGTON INN 

Ba.rTin«t«n. UIHM>«> 

MAHK* 6 BOUSEMKN 
Neod qualif»£j peopl* for maid 
vioe & bousfitnen. Hours S« a. m. — 

Z p. m. Apply at 
HOLID A Y INN, Route 45 & 83 
MnndeMn, DUnois — 949-5100 

See I * * a a n , E » « . I W . lEeeper. 

VTANTED MAINTKNAKGE 
MAH for church buikikiss — 
bandy man skills reąuired. 

ST. MARTHA CHURCH 
8528 Georgiaaa. Morton Grove 

Te*. — 985-0262 

FURNACE OPERATOR 
North side commercial steel treat-
ing company is seeking an exper-
ienced Furnace Operator. Gene- • 
roua salary. 

2nd or 3rd Sbift 
Cafl Mr. FBzgerald — 

675-6426 

^CHINIST: 
ENGEvE LATITE 

S years ezperience — raake own set-
up and have own toots. Top 
afl fnnge benefits. 

APPL.Y IN FERSON: 

BBmY EEARING C0MPAKY 
3900 Sonth Cicero Kve.., 

MAINTĖNANCE 
a* 

EsEperienced maintenance man 
needed for mauufaeturing firm o* 
office supplies. Ability to work 
Drill Press, Lath & MU1; some 
eleetricai background needed. Muet 
have otm tools. Near loop & au 
transportation. Good contpaay bę 
uefita. Henry 7:45 am «o 4«į» 
JJJJJ, 

Cafl: 427-7462 
Perskaitė «T>aagą'» duotobe 

jį kitienm pasiskaityti 

i 
Perskaitę "Draugą"' dookite kitiems pasiskaityt 

http://Bendruoviev.ee


• 

Inž. Vacys Mažeika su nauju filisteriu dr. Alvydu Arini 

NEOLITUANU ŠAUKLYS 
Korporantams šį savaitgalį suvažiuojant 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

Jaunystė ir amžina draugystė 
dainose išdainuota, gyvenimo die
nose išgyventa. Kiek daug prisimi
nimų iš studijų dienų, mokslo kny
goms apsikrovus, universitetų pa
skaitų, po to meilės, džiaugsmo 
dienų, skaudžių ir liūdnų išgy
venimų. 

Vieniems tai sena praeitis, ki
tiems tik neseniai praėjusios die
nos, o tretiems dabartis, kasdieni
nė tapatybė. 

Ir riša šias tris kartas iškilmin
gai duoti priesaikos žodžiai: tar
nauti tėvynei, prašant Dievo pa
galbos. Pro Patria šūkis nuskam
bėjo visų jų lupose, pasilikęs gi
liai širdyje. 

Varstėme Kauno, Vrtniaus 
universiteto, Dotnuvos Žemės 
ūkio akademijos, Klaipėdos Pre
kybos mstituto duris, kad siektu
mėme aukštesniu idealų, kad ge
riau pasiruoštumėm tarnauti..tė
vynei. 

Po to tremtis. Liko tėvynė 
gaisro ugnyje, kalėjimo grotose, 
vergijos pančiais sukaustyta. 

Tik užgesus paskutinėm karo 

versitetus. Korporaciją Neo-Lj-
thuania išėjo j nauja, gyvenimą, 
su senais išbandytais ir užgrū
dintais užsimojimais, su senomis 
kelių kartų išgyventomis tradici
jomis. 

Ir taip augom, kjestejom, žydėr 
jom. Kartais džiūgaudavome, kar
tais liūdėfovome. Q viri visko 
rūpesčių kalnai, ką atneš rytojus. 
At tie, kurie pasipuošė korporaci
jos spalvomis, diplomus ant sie
nų pakabino, neš tautinę naš£ą ir 
puoš savo gyvenimą lietuviška 
mintimi, kaip bus su jų vaikais? 

Korporacijos padaliniai išsiplė
tė po didžiąsias lietuviškas koloni
jas, korporahtų sąrašai didėjo. Be 
diplomu, daug ka$ pasipuošė 
magistrais, daktaratais. 

Kūrėsi šeimos, jos didėjo nau
jais prieaugliais, kilo į padanges 
mūrai su aukštais stogais, vėžė 
sunkvežimiais "naujus baldus, Toli
mus. 

O čia, žiūrėk, korporanty įsipa
reigoti mokesčiai nesumokėti, | su
eigas nepaslinksta nuvažiuoti, 
spaudos prenumerata neatnaųjin-

cffiatige V. Ramanto nattfomls 
pareigomis bei jo ryšiais su mū
sų kolonija ir visų vardu padė-

ikojo už taip nuoSirdų ir iSsamų 
S t . P e t e r s b l i r g , F l a . 'lietuvių delegacijoje dalyvavo 9 painf ormavimą, tikėdamasis, 

asmenvs: V. Kamantas, B. kad tie ryšiai su St. Petersbur-
Raugaa, F. Andrianas, Tėv. K. \ gu bua artimi ir ateity, šiltai 
Bucmys , -A . Gureckas, Aušra j jįs dėkojo I .B va'dybos se-
Zerr ir jos vyras Charles, S. i kretorei O. Rinkienei už suda-

Vvtautas Kamantas atlikęs' * a u J o k a i t i s ( v ^ * 1 . L B ) * J" • ^ymą sąlygų šiam taip įdomiam! Vytautas Kamantas. atlikęs N a s v y t i s atstovavo liet. demo-'pabendravimui. Visi dalyviai; 
S L ^ E ^ l * ? * ^ kratus. V. Kamantas supažindi- (su šampano taurėmis lindėjo; 

no s u JAV vyriausybės atsto-; naujajam PLB pirnuninkui Vy-
vų padarytais ten pranešimais, tautui Kamantui ilgų, sveikų ir 
ir nušvietė, kaip, konferencijai.darbingų metų. Jonas Jasins-
pasibaigus, mūsiškiai mezgė kas, vietos lietuvių klubo vice-
pokalbius su konferencijoje da-1 pirmininkas, pasveikino iškilųjį 
lyvavusiais atsakingais valdžios i svečią lietuvių klubo vardu, 
pareigūnais. Jis davė pavyz-1 Pobūvio iniciatorė ir šefminin-
džių, kaip pokalbiuose su minė- j kė Ona Rinkienė, džiaugdamasi 

S t U Z E S S t a E ! ? 5 f 1 * " , . • £ k ė l ė - H * — p a s i r o d y s , tani Jaut 
l e" lietuviams aktualių klausimų, o 

su kai kuriais sudarė ryšį ir 
ateičiai. Tolimesniame pasako
jime svečias palietė apsčiai LB 
ir visiems lietuviams rūpimų 
svarbių reikalų. Taipgi akcen
tavo jaunimo kongresų reikš
mę, ragindamas finansiniai rem
ti ir atefcumčiais metais projek-! ^ J A V ^ k ū r t * * « J A V Į * 
tuojamąJ! Europoje. Jdomavosi. ? a r i > ė s P1™1"1*1*** daug pasi 

DRAUGAS, penktadienis, rugsėjo mėn. 1 d. 

. I I IUI I I I l i l i l I l i l IUI I I IUI I IHI I I I I I I I IHI lUIMIHIUlUIHIIHMN 

PLB PIRMININKAS 
V. KAMANTAS LANKĖSI 

ST. PETERSBURGK 

vavęs Tautinėj skautų stovyk 
loj ir Baltuosiuose Rūmuose 
Washingtonė, grįždamas namo, 
rugpiūčio 25 d- trumpam susto
jo pas savo motiną, gyvenan
čią S t Petersburge. Jo motina 
Ona Rinkienė yra LB Floridos 
apygardos valdybos sekretorė. 

tos LB veikėjų pabendravimui 
su juo ir bendruomeniškam 
pašnekesiui 

Prie vaišių draugiškoje at
mosferoje V. Kamantas pasida
lino įspūdžiais ir šiandieniniais 
lietuviu opiaisiais klausimais. 
Papasakojo apie jo lankymąsi 
Baltuosiuose Rūmuose Washing 

rų žodeų* ir padėkojo visiems už 
atsilankymą. 

Kitą dieną V y t Kamantas 
padarė vizitą prel. Jonui Bal-
kūnui, su kuriuo kalbėjosi apie 
PLB ateities planus ir prašė 
jo patarimų. PreL J. Balkūnas 

tone, te <*vo ftM*. *£***••?*** m * ^ : * \ 2 ^ ' ^ ' Ž Ž £ 
vauti viceprezidento W. Monda-
le konferen<njoje krašto saugu
mo reikalais. Šioje konferenci
joje, tarp kftų tautybių grupių. 

skatino įvairiais reikalais rašy->'** :LB' t a i p g i suvažiavimuose, 
ti laiScus į -Pasaulio l ietuvio" i P 3 * ^ 1 " ^ spaudoje ligi šiol 
laiškų skyrių. Daug kkusimų [b e ą i s> e I o j* s * # r e i k a l a i s - ? * # 
pateikė V . Kamantui dalyvąvu-j ^ ^ ^ J 0 Amerikos lietuvio 
šieji pokalbyje, kuriems j įs^uomonė bei patartinai svarbūs, 
išsamiai atsakė į reikalingi ir Bendruomenės vei-

L B Floridos apygardos v a l d y . j 1 ^ ***** vertoamL 
K. Gmž. 

žarijom, atsidarė Vokietijos unJ-
ta. suvažiavimuose, stovyklose ne- njipinojie, tai turėję būti balty 

versitetų durys ir vėl atgijo jau
nimo širdyse Pro Patria šūkis. Da
bar jie būrėsi j Valties korpora
cijos ailes, to paties siekdami, 
kaip ir kolegos neo-lithuanai 

JAV mokslininkas S: R Bur 
zinskis žmqgaus kraųjuje ir šia- j ° ° * P*"0" ? • ffiRfe*!8*** P i 
pirne rado baltymų, stabdančių i 
vėžinių celių dalijimąsi, tačiau 
neveikiančių normalių celių. , 

Kad žmogaus organizme esa
ma antiyėžimų medžiagų, atpa
žįstančių vėžines celes ir stab
dančių jų dalijimąsi, mokslinin
kas jau seniau įtarė, remdama-' 
sis daugelio metų savaime iš
gijusių vėžininkų stebėjimais. 
Mokslininko S. R. Burzinskio 

Dvejų Merų Mirties 
Sukaktis 

.•̂ r* 

Po to išsisklaidėme po viso lais 
vojo pasaulio kraštus, po jų uni- g * * į " ^ *~ ^ leteno Juozo Baciuno dvąsja. 

I KEzoLirciJŲ rsot^ 
(Atkelta iš 3 psL) 

dalyvauta, minėfimubse tuščios 
kėdės apdulkėjo. 

Ir tada norisi šauklio balsu su
šukti, suvažiuokime šį.savaitgalį į 
Tabor Fąrm, Sodus, kur tebėra 

korporacijos garįbės fį-

Nieko nėra lengvesnio, papras
tesnio, kaip užsigulėjusias dulkes 
nupūsti, nauja dvasia atgyti, ne-

Vaižganto, Jablonskio, Basanavi
čiaus, Balučio skleistomis idėjo
mis. 

Vytautas Kasniūrvas 

ANTIYTfcMNfcS MEDŽIAGOS 
VEIKSMAI 

Pasak mokslininkų tyrėjų, 
kad daugumos žinomų antivėži-
nių preparatų trukumas tas, 
kad jie labai nespedfiškL t y . 
veikia ne tik piktybines, bet ir 
sveikas celes (ląsteles). Seniai 
teškoma medžiagų, kurios veik-
tų tik vėžines celes, tačiau re
zultatai kol kas labai kuklus. 

Kongresmanai taip pat pajudėję, rupimą pakeist, drąsm uzsrnio-
šiomis dienomis kongresmano i P " , pagyvent, korporacijos gar-

R K Dornan ir pabaltiečių pa- ' 
stangomis pavyko įjungti į sti
prių rezoliucijų žygį šiuos kon-
gresmanus (jie įnešė stiprias 
rezoliucijas atskirai ar prisi
jungė kaip koautoriai prie 
kongr. Dornan rezoliucijos): 
M. F. McHugb (D.-N. Y. ) , J. 
Brademas (D.-Ind.), J. Delaney 
(D.-N. Y.) , C. Dodd (D.-Conn,), 
D. Flood (D.-Pa.), W. H. Har-
sha (R.-Obio), S. Montgomery 
(D.-Miss.), M. F. Murpby (D.-
m. ) ) , A. L Murphy (D.-Pa.), 
H. J. Nowak (D.-N. Y ) , D. J. 
Pease (D.-Obio), T. Corcaran 
(R.-IH.), J. Eaberg (D.-Pa,) 
ir k l t Atstovų, įsijungiančių į 
stiprių rezoliucijų žygį, skaičius 
didėja kasdien. 

Mftsa pačio pastangos 

Stiprių rezoliucijų žygiui JAV 
kongrese vadovauja Rezoliuci
joms remti komitetas. Sis vie
netas didins įnešamų rezoliucijų 
skaičių iki galimo maksimumo. 
Juo daugiau turėsim įneštų re
zoliucijų juo lengviau bus vie
ną iš jų .pravssti Visos tos re
zoliucijos yra atsidūrusios Ats
tovų rūmų ir senato užsienio 
reikalų komisijose. Tos komi
sijos turi aprobuoti tas rezoliu
cijas prieš JAV kongresui ta
riant galutinį žodį. Daromas 
visas galimas spaudimas į tų 
komisijų narius, kad jie kaip 
galima greičiau pajudėtų tei
giama linkme. 

Kiekviename kongrese yra 
įnešama dešimtimis tūkstančių 
įstatymų projektų ir rezoliuci
jų, bet tik apie 3% pasiekia die
nos šviesą. Taigi šis stiprių re
zoliucijų žygis yra milžiniškas 
užsimojimas, čia reikia visų 
galimų darbo rankų ir visos 
naBiiMKi paramoa-

mai. Prasidėjo tų. specifinių 
baltymų paieškos žmogaus 
kraųjuje. Netrukus pasisekė ap
tikti grupę nedidelio molekuli
nio svorio baltymų (jų sudėty
je iš viso 15 amino rūkščių), 
kurie smarkiai stabdo vėžinių 
celių dali jimąsi. Tačiau atskirti Į 
iš kraujo tuos baltymus labai 1 
sunku, 

Antivėžiniu aktyvumu pasižy
minčius baltymus pasiūlyta va
dinti antineoplastonais. Vienas 
antineoplastonas stabdė trijų 
skirtingo tipo vėžinių celių dali
jimąsi. Kiti 3 antineoplastonai 
veikė tik vieno tipo vėžines ce
les. 

Kol kas antineoplastonų at
skyrimo procedūra skirtinga ir 
brangi: vienam ligoniui išgydy
ti reikalingas baltymo kiekis 
kainuotų 200 tūkstančių dole
rių Artimiausiu metu moksli
ninkas S R Buržinskis tikisi 
nustatyti atrastųjų baltymų 
amino rūkščių eiliškumą ir juos 
susintetinti iš amino rūkščių 
Tada bus g?K™g pradėti anti
neoplastonų preparatus bandyti 
klinikose. ,.. . . . Imu 

A. A. 

Rapolas Zakaras 
Jau sueina dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą draugą, vyrą ir tėvą, kurio netekome 1976 
m. rugpiūčio 28 d. 

Nors laikas ir tęsiasi, bet mes jo niekados nepamiršime, 
lai gailestingas Dievas jam suteikia amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugsėjo 3 d., 8:30 
vai. ryto, Jaunimo centre. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Po pamaldų bus šventinamas paminklas šv. Kazimiero 
Lietuviu kapinėse (sklypas 17) 9:30 vai. ryto. 

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir paminklo šventinime ir kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. Rapolo Zakaro sielą. 

Nuliūdę draugai 
J E. Grigaliūnai 

V I T A U T A S M E N C I S 
Gyveno 2 Lake VTew Drive, Orland Park, UlinoJs. 
Tragiškai mirė rugpiūčio 30 A, 197$, sulaukęs 25 m. amž. 

Gimė Chksigo. Illinois 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Eleonora (Reitnerytė) 

ir Auseklis, du broliai Laimonui ir Ounars; dėdė Vytautas ir 
Asta Reitneriai. pusseserės Tina ir Aura; teta Stefa ir Fran
cas Stolsai, pusseseres Lucy ir Rita; teta Marytė fr Vytautas 
Kubiliai; seneliai Marė ir Juozas Reitaenai; Latvijoje dėdė 
Maigonig su žmona; Lietuvoje daug giminių. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2633 W. 
71 Street. 

Laidotuvės įvyks šeštad, rugsėjo 2 d iš koplyčios 11 vai. 
ryto bus atlydėtas į gvč. M Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veuonies sielą Po 
pamaldų bus nulydėtas į $v. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ii pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

NoUfidę: Teval broliai Ir kiti giminė*. 
Laki direkt. Donald A Petkus, td. 476-2345 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1978 m. 
rogptatio 29 ė.. 6:3* vai. yškJ, sulaukus 77 m. amžiaus,' mtrė mu
gu mylima mama, sesuo ir močiutė 

" A. f A TŠODORA ĘĮĮ^KĮiNfi 
^ ^ . . iBCAVKICTf 
Gyveno 2640 W. 43 8tr«et. Chkafo. mmois. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiuko dMeliame nuHadime duktė IzabeiČ Dainienė, anOkat Jo

nas, Genė. Lindą ir Stepas, susus Edmundas, maru Danutė, arnikai 
Jūratė so "vyru. ir Dalia, Alvydas, Vida, Gaflė ir ^stilius, sunas 
Liudas, marti Jurgita; sesuo Vanda Lekavičiūtė Kanadoje; pusbrous 
tam. J. LechavSyuc ir kJU gimines, draugai b- pažjstamf 

Kūnas paĮąrvota* Pctkįtus MartraeCtė koplyčioje. 2533 West 71 
Street.*"" • ' *' ~ ., 

Laidotuves {vyks ieftadl, rugsėjo 2 d. B koplyčios 10 vaL rvto 
bus atb/ieta.j Svč. M. MsrHos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
fvyks gedulingos pamaldos ut veikmes sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta j šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti §ios* laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė, štate. ĮMTėtos k- anakat 
Laidotuvių direktorius Donald \ Petkus, TeL 473-2345 

Mylimai motinai 

A. t A. TERESEI PAULIONIENEI minis, 
sūnums AUGUSTINUI ir VYTAUTUI, dukieriai ZU-
ZANAI ir jų šeimoms liūdesio valandoje reiškiu 
nuoJirdiią uzuoįdutą. 

Stase Sakavičienė 

PLIKI DOVANA iVENCIV IR UTOMB PROGOMIS 

} SY. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
I • - I i l e l d a -
| A N T R A L A I D A 

Mecenatas — PreL Juozas Karaliua 
H 

Naujasis Testamentas yra pratisko formato, jrištas kietais virse-
Ę liais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laida 
J parduodama prieinama kaina. 

Gaunama MDRAUGO" Knygyne 
Kama-$5Ja 

J Illinois gyventojai prašomi pridėti 50 centų mokesčiams ir 
(Kitur gyvenantieji pridėkite 2S centus). 

r Gan proga visienis jsigya NaujaJi Testamentą, StųiHfa 

I D R A U G A S 
4545 West 63rd Street 

I Chicago, Illinois 60629 
"liiiiiMiiiiiiiiiiuiiiitiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiimiiiiiuiiiiniuuiiiiuuiiiiitmiittiiiuiuM 

E U D E IK IS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. SAIDAS Ir 6ERALDAS F. OAtMID 
TRTS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 34 Se, Calltoruis A V M M 

Teleionai LA 3-0440 ir LA 3-9852 
48054)7 Sotr* Hermlttgf AVMUI 

Telefonas — YAids 7-1741-2 

T 

-. 

vi ' 
-

• 

» 

Mažeikai Evans 
Uidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN ME. 

-

Trys Modemiškos Kopryčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
TeL 737-8601 

- r - • 

PETKUS 
T I V A S I I ŠORUS 

MARQUF1TE FUNERAL HOME 
TBYl MODERMA&OS KOPLTOUS 

2588Wetl7ISt TtLfiReveaMND-2345-t< 
I4I0 Se. 50rh Ave^ Cicero TOvakaU 3-2I08-B 

AKera AUTOMOBTUA*» rr ATTTI 

• 

! • 

IJODOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uttavlf UMetif l i Olrektorlu AietlKl|ei RevM -o -. 

ANTANAS M. PHILLIPS 
Y0MAS Ir USNYNAS LABANA8SKAS 

8807 80 . LCTTJ AMT a AVE. TcL TArda 7-M01 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IN 
a i 4 W. » r d PLAGE 
Mt4 W. CBth gSSOSBl 
11028 8o«thw«a4 fflgfawmy, Faloa HlDa, OI 

ML eFyfcl l i 7ero 
1-1218 

-* ' 

PETRAS MEUORAS 
4S48 tO CALDOBKIA A VE. Tt 

MM P. RUDMIN 
8810 8 a UTŪANI0A A VE. TeL YArd» 

POVILAS L RIDIKAS 
SO. HALSTED STBfET 7-1811 

YASAITIS - SUTKUS 
1448 SO. MMb A VE, GICEBO. U * TaL CH.ympir f.1888 

• « « 4 * im^ikM 
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DRAUGAS, peagagenfe, rsgsCo s§a. I 3. f 

X "Draugo" redakcija ir ad-

toriaus kardinolo Jean Villot. 
x Inž. Valerijonas ir EJOa Ra-

X Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba, sužinojusi apie 
naujo popiežiaus Jono Pauliaus 
I išrinkimą, tuojau pasiuntė lie
tuvių vardu sveikinimo telegra
mą. Be to, valdyba, kuri anks-į 
čiau buvo pasiuntusi užuojau-; 
tos telegramą dėl pop. Pauliaus! 
VI mirties, gavo padėkos laiš- į 

i ką iš laikinai Bažnvčios reika-' 
ministracijašį šestadierų, rugsė- ^ t v a r k i u s i o . V a l s t v b ės sekre-j 
jo 2 d., dirbs iki 12 v a i Sek
madienį "Draugas" bus uždary
tas. Darbo dieną, rugsėjo 4 4 . Į j į į į ^ ^ J f c i i Diana fc 
"Draugo" redakcija dirbs kaip d a J L ^ . ^ b u v o i š v y k ę k e t u . 
kitais šventadieniai*, adminis- ; r i ^ y ^ atostogų, apvažinė-
tracija bus uždaryta. Šešta 
dienį "Draugas" išeis su kultu-! 
riniu priedu. Pirmadieni dėl & n t a ~ M o nico je .Cauf., jie ap^ 
Darbo dienos šventės dienraštis i a n k e s ū n ų ^ Raimundą, ori . 
neišeis. Po darbo dienos "Drau- g o n e _ s ū n u M^dą •„ ^uge* 
gas" išeis tik antradieni, rug- d r a u g ų k p ^ t a m ų . Gėrėjosi 
aey> * "• j gražia gamta ir lankė meno ga-

x Melrose Parko Lituanisti- ; ^ ^ Grjįę j jjeverly Shores, 
nė mokykla, tarnaujanti Betu-j j t e v ė l y^ į jungė j Uetuvišką 
viams šiaurės priemiesčiuose, i gyvenimą. 

x Vysk. \. Baranausko ku
l t 
A. 

i Hitmi 15 valstijų ir padarydami 
10 tūkstančiu mylių kelionę. 

Vi-tojl TAUTINE STOVYKLA BAIGIASI 

Irenos Smieliauskienės vadovaujamas Grandies ansamblis su dideliu pasisekimu 
Springs. Nuotraukoje Grandies šokėjai šoka rezginėle. Iš kaires matomi šokėjai: 
Vilija Rasutytė. Linas Rimkus ir Donatas Ramanauskas 

atliko koncertą Hot 
Irena Pranckevičiūte, 

i ryba perduodama Sodybos 
akt. 

pradeda mokslą rugsėjo 9 d, 
šeštadieni, 9:30 vai. ryto. Po j 
registracijos tėveliai prašomi, l y n u o s e .vadovaujant 
pasilikti informaciniam pasita- Brinkai, šį sekmadienį nuo 2 v. 
rimui Sacred Heart mokyklos p p g ^ n^aT1dia Visi lau-
rūsio salėje. Informacijas tei- kįamL 
kia vedėjas (teL 344-6649). x f^rtė Koraaskienė, Mar-

x Inž, Leonas ir Irena Nekai ąuette Delikatessen savininkė, 
veikliai darbuojasi ne tik lietu- yra daugelio lietuviškų organi-
vių visuomenėje, bet taip pat j zacijų rėmėja. Šiuo metu ji 
aktyviai lietuviams atstovauja; ypatingai remia Lietuvos Duk-
ir amerikiečių organizacijose. | terų draugijos darbus, savo ska-
Sv. Onos parapijos vadovybės | neštais ir parama visuomet iš-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Jau paskutinė diena Tautinė
je stovykloje. Kaip gaila, kad 

j šiandieną penktadienį, rugpiū-
čio 25, lyja. Su lietumi pradėjo
me stovyklą ir, atrodo, lietinga
me ore turime ją baigti, nors 
abi savaites buvo tikrai puikus 
oras, saulėta ir pilnos mėnesie
nos naktys, galėjai vaikščioti 
po- mišką be lempų ir džiaugtis 
gražia aplinka. Šiąnakt smar
kiai lijo, tai dabar sušlapę pa
lapinės ir vadovai rūpinasi kaip 
reikės važiuoti namo, nors ra-

įdio stotys praneša, kad iki pa
vakarės išsiblaivys, tai gal ga
lėsime turėti bendrą iškilmin
gą vėliavų nuleidimą ir ben
drą laužą, dar kartą visi sueiti 
drauge. 

Šiandieną jau galima pagal
voti ir pasvarstyti, a r verta ma-

DARBINGAS Ugiau rėmėjos diskutavo ma-
R£>I£J\J SUSIRINKIMAS Į dų ir meno parodos paruošia-
Aukokimė ir aukokimės - 1 ™ ° ? * ^ ^ A p i e J J * 

šis šūkis labai tinka Putnamo g " ? * 0 8 ^ n i o š i m ą pranešė S. 
seselių rėmėjams. Rugpiūčio į ^ ^ e ^ ' to ^ P a r ° d a i 

27 d. sekmadienio ankstyvą p o - i ^ T ^ t , , f ^ ^ L f £ 
piete rėmėjos "susimedžioję" i * * * ? ^ ^ J ^ . ***" f ,. . , ... . . . . i pobūdžio paroda. Modeliuos net kelis automobilius ir rinkosi i l r rZ v. . ,. TTT. __ _, 'kelios profesionalės modelės ir remejų pirmininkes Marijos Re-L . . v. . . __ ... , kitos patyrusios modeliuotojos. mienes namus, kur gelių sode- i , , , , . , •, r ^ 'Madų paroda jvyks Jaunimo 
ly laukė jos ir mamos pagamin
ti pietūs, o tuoj po pietų vyko 
posėdis. 

Negausus būrelis darbščių bi
telių, daugumas jau pasiekusių 

kviečiami, jie apsiėmė suorga-1 tiesdama ranką vargstantiems, I brandaus amžiaus, vis dar dir-
nizuoti "October 
kirą stalą, kurį parapiečiai pa
puoš įvairiais rankdarbiais, 
brangenybėmis, naujais drabu
žiais, kepsniais 
bais. 

centre spalio 1 d. 
Apie meno parodą informa

vo O. Gradinskienė. Be rėmė
jų, jai talkina Julija Smilgienė 
ir Jonas Paštukas. Meno paro
da vyks tik 3 dienas, kurios ati-

,*mas bus rugsėjo 29 d. 7 v. Festivaly" ats-! Jai priklauso ne tik draugijos, ba ir aukoja Putnamo seselėms, j , ; 
parapiečiai pa~ bet ir jos remiamųjų padėka, j Ne viena skundžiasi, kad n ė r a ! y a k J a u m m o ^ ^ ^ ^ 

x Kietų vidurių reikalai - paka,talo. vis ta pati valdyba., feu . č i u r l i o n i o ^ 
513 Alvudo radijo paskaita šj t a p a t i pumininke, neatsiranda.; fe g i o ^ aTodoje ^ 

ir meno dar-I šeštadienį 9 vai. r. Sofijos Bar- kas jas pavaduotų. Laikas be-, y a u s nfi f e aįona l a^ £ * m e m ) 

X Regina Ra-slavičienė, nuo
latinė ir uoli "Draugo" bendra
darbė, anksčiau dirbusi šio 
dienraščio adininistracijoje, o 
dabar dideliame kelionių biure 
šiaurinėje Chicagoje. savo tė
veliams a. a. Genrikui ir Ele-

cus radijo 
metu. 

šeimos valandos s*a. vasara eina į pabaigą ir jau j 
Chicagos lietuviškas gyvenimas mokyklą lankę ar lanką meną 

mylį asmenys. Bus išstatyti ta-x S. činikienė. gyv. Chicago-' ima atgyti. Ir vėl visos tos pa-; ^ grafikos, keramikos ir 
• •TV^.,.•»,,;>• ;*/v;i).A oe; ,4,0 „ . , pins rprnpirva s tn ia i narna . . . _. . _ je, "Draugui" įteikė 25 dol. au

ką spaudai stiprinti. Nuošir
dus ačiū už auką. 

x Vytautas Cvpenas iš Dow-
ners Grove ,111., mokėdamas 
"Draugo" prenumeratos mo-

aukų 
nai Songinams pagerbti paau 
kojo "Draugo" dienraščiui 100 kestį. dar pridėjo 9 dol 
dol. Už tokią auką nuoširdžiai j spaudai stiprinti 
dėkojame, nes tai įgalins ge- j ačiū. 

cios rėmėjos stoja | darbą. , fc^a^ ^ ^ P a r o d ą ^ 
Pirmiausia pirmininke M. 1 ^ ^ , M a r i ja Rudienė, 

miene prase talkos 'Draugo | ^ M ReaAaė „& s k a i . 
rengiamam banketui. Rėmėjos ^ į ^ ^ j g ^ ^ 
ne tik stalą sudarė i banketą, £ k ^ ^ ^ ^ 
bet vienk iš jų — Ona Norvi
lienė — pagamins vaišes, o Gra-

ga^3a» #Q pasijunta vienos di
delės šeimos (tautos) nariais: 
praranda tą jausmą, kad tik 
mama ir tėtis verčia lietuviškai 
kalbėti ir su lietuviais bendrau
ti, sužino, kad ir iš Australijo
je ir iš Brazilijoje gyvenančio 
lietuviuko yra reikalaujama tas 

i pats. 
Šioje stovykloje, sudarant 

programas, buvo ypatingas dė
mesys kreipiamas į jaunimo 
bendravimą Kiek įmanoma, 
užsiėmimai buvo brolių ir sesių 
kartu, tačiau dalis programos 
buvo atlikta mažesniuose rate
liuose, kur individas jaučiasi 
drąsesnis ir atviresnis. Kiekvie
na diena turėjo savo vedamąją 
mintį: įsikūrimas, pionierija, 
skautorama, "sutartinė", mylėsi 
Lietuvą iš tolo, svetingumo 
diena, sukaktuvinė diena, pasines stovyklas ruošti ir a r josi 

savo vedybinio gj-venimo 50 i pateisina tokias inilžiniškas pas-; 
metų sukaktį. Abu sukaktu- Itangas. Bent šias eilutes ra- i stovyMm diena^ sportas, s a 
vininkai yra pensininkai, gra-jšančios nuomonė yra, kad taip. j ?**«**. P A P ™ ^ *<**> * * * * 
žiai leidžia saulėlydžio dienas, j Pirmiausia, mums yra svarbu!1 n a m u s -
Juodu išmokslino sūnų Petrą, j tęsti savo organizacijos tradi-j Šiandieną, kai jau esame at
kuria dalyvavo Korėjos kare, | ei jas, nes tradicijos jungia vie-; sisukę veidu j namus, mums iš 
dabar veteranas ir eina atsa- j ną generaciją su kita ir taip pa t ; tikrųjų yra liūdna, nes, kur 
kingas inžinieriaus pareigas gu Lietuva, Nors kiekviena or- i tik stovykloje pažvelgsi, jauti 
ABM bendrovėje, kurios vado- ganizacija turi taikytis prie! lietuvišką dvasią. Visos pašto-

kintančių laikų, tačiau nebūtina j vyklės išpuoštos gražiais pa-
pasikeisti taip, kad nebegalėtu- j puošimais, visur pilna mums 
mei atpažinti organizacijos vei-|taip brangios simbolikos. Štai 

Mums, skautams, Tautinės netoliese nuo Brolijos vadi jos 
stovyklos turi ypatingą prasmę,: stovi kuklus paminklėlis Romui 

simbolizuoja mūsų iš- i Kalantai atsiminti, pilna visur 

vybė Petrą aukštai vertina — 
siunčia į bendrovės suvažiavi
mus ir konferencijas. 

Sūnus Petras ir marti Nijolė |<įo. 
suruošė tėveliams staigmeną 
auksinio vedybinio gyvenimo nes jos 
šaunų pokylį, į kurį atsilankė tvermę, pasiryžimą ir sugebėji- kryžių, tautinių ornamentų, o 
apie 100 gerbėjų: draugų, gi-imą išsilaikyti lietuviais sveti- 'dabar reikia viską išardyti ir 
minių, kaimynų ir jubiliatų; mame krašte. Užtat tas f ak-! tikėtis, kad už dešimties metų 

kun. Stasys Yla. Jei mes nori
me turėti šventąjį, mes turime 

darbščių bendradarbių lietuvių 
ir amerikiečių. Gurinai yra nuo
širdūs žemaičiai, ilgamečiai 
"Draugo" skaitytojai. 

Susėdus prie stalų ir atvykus 
sukaktuvininkams. Jonas Abrai-
tis svečių vardu juos pasveiki
no, linkėdamas sulaukti deiman
tinio vedybinio gyvenimo su
kakties. Svečiai sugiedojo Il
giausių metų ir pakėlė šampano 
taures. 

Stasys Vanagūnas tarė svei
kinimo žodį Norfolk ir Western 

rinti spaudos techniką ir mo-
derninti pačią spaudą. 

x Juozas Augaitis Detroito 
Stasio Butkaus 
vardu prisiuntė 

x Dr. J . Mališka iš Montrea-
lio Que.. Kanados, prisiuntė 
"Draugo" prenumeratą ir pridė-

šaulių kuopos i J° 5 dol. aukų spaudai stiprin-
"Draugui" 10 j ti- Labai ačiū. 

dol. auką. Kuopos nariams ir x Augustinas Tijūnėlis, gyv. 
jų įgaliotiniui, prisiuntusiam chicagoje, kuris labai domisi 
auką 'Draugo" spaudai stiprin- l&tanmom* knygomis, aplankė 
ti, nuoširdžiai dėkojame. ("Draugo" knygyną 

X Aukų "Draugui**, mokėda-' naujų leidinių už didesnę sumą 
mi prenumeratos mokestį, po 2 Ačiū už dėmesį lietuviškai kny-
doL atsiuntė Irena Jurgilas iš gaL 
Chicagos ir Kazys Slezingris iš 
Los Angeles, Calif. Už aukas 
nuoširdžiai dėkojama. 

čius bei talkinti laimėjimams. 

to, susirinkusiems priminė, kad į darbių vardu, be to, jis svei 
seeslių naujojo vienuolyno sta-įkįno i r Chicagos pensininkų 

« • " * * • , £ £ £ ? „ o £ S * ^ a " i e S . Ž i n o t l * » * ^ ^ - » ! I geleimkeBo b e n d r o s bendra-
mėjos sutiko sutvarkyti ir pa-
ruošti salę ir stalus, priimti sve- t y b o g v a j u s tęeiam&s^ „ cail-«dr^gljo. vardu, kviesdamas 

cagos rėmėjų yra jau 4 tūks-1 visus jungtis į šią draugiją, 
tantininkai ir daug rėmėjų pri-l Aleksandras Gurinąs savo ir 
sidėjo šimtmėmis. Seselės už žmonos vardu dėkojo susirinku-
viską labai dėkingos ir, negalė
damos rėmėjų apdovanoti, vi 

X Vera Galinaitis, gyvenanti 
Chicagoje, nuoširdi "Draugo" 
bendradarbė, mokėdama prenu
meratos mokestį, dar pridėjo j šonus progomis atsiunčia savo 
35 dol. aukų "Draugo" spaudos | mėgiamos keptos ruginės duo-

1 i moderninimui ir gerinimui. Mū-jn°s. Ir šio susirinkimo daly-
sų bendradarbei ir aukotojai j vės buvo apdovanotos lietuviš-

x Taupymo bendrovei reika
linga tarnautoja dirbti pilną lai
ką ir mokanti rašyti mašinėle. 
Kreiptis į MutnaI Federal Sa-

(sk.). 
X Putnamo seselių naujo vie

nuolyno statybai 200 dol. auko-,vings teL 847-7747. 
jo Ant. Vepštienė, o po 100 dol. • 
— Jonas ir Ona Gradinskai, Dr. 
Ant. Stankaitis ir Juozas To-
maševiuus. (pr.). ' 

ir 
nuoširdi padėka. 

X J . A. Milius iš Brooklyno. 
N. Y., siųsdamas "Draugo" pre
numeratos mokestį už ateinan
čius metus, dar pridėjo 9 dol. 
aukų. Mielam skaitytojui ir 
rėmėjui nuoširdus ačiū. 

x V. hit-laitis, mūsų bendra
darbis, pasveikino "Draugo" re-

siems už sveūunimus, linkėji
mus ir atsilankymą į pokylį. 

Jubiliatų gerbėjai sunešė daug 
vertingų dovanų. Kelias va
landas svečiai vaišinosi gau

tas, kad įvyko Vl-toji Tautinė;vėl susitiksime ir vėl panašią 
stovykla, yra labai svarbus. i stovyklą įkuursime. 

Antra, lietuviškam jaunimui _̂ . . « 
iš įvairių kraštų bendravimas! Baigiant reikia džiaugtas, kad 
yra taip pat reikšmingas, n e - ! m ū s t * tafPe ™ tiek d a u ^ v a d o " 
susitikdami mes atitolsime vieni v u ' k u n e 

nui kitų ir mūsų veikla įgau
na skirtingas formas. Šitokia
me masiniame bendravime yra 
puiki proga pasimokyti, nes 
mūsų lietuviai skautai yra kū-

nepabūgo atsakingo 
darbo. Vl-tosios Tautinės sto
vyklos vadija išleido leidinėlį 
"Budėk!", kuriame yra surašy
ti visų vardai ir pavardės. Sto
vykla detalizuotai yra aprašy-

rybingi ir kiekviename ^ e s t e ; ^ , . ^ ^ l o s ^laikraštėlyje "Šiuo 
bei krašte yra sugalvoję ver
tingų ir įdomių dalykų. 

Trečia, svarbiausia yra tai, 
kad mūsų jaunimas susidrau-

keliu eik" (9 numeriai) ir Se
serijos "Sutartinėse Kibirkštė
lėse" (4 numeriai). 

s. fil. Liuda Rugienienė 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE KANADOJE 

— Toronto moksleiviai ateiti
ninkai rugsėjo 8—10 dienomis 

X Marąuette Parko lit. mo-
^ T ^ 0 8 * - j . , lj. jdakciją iš skautų VI Tautinės 
vyks rugsėjo 6—i d. nuo 12 iki . , , _ _^ * , . . . . r, , ^ i •. 4, stovyklos Paxton, Mass., linke-2 vaL p. p. Tėvų komitetas pn-1 , ., . . , . , , ' » c. 4 . . . ... i damas sėkmes ir dėkodamas už X Visi kviečiami i Lieto\'os uns mokesų uz mokslą, o h t .. . , _. _, .. .. * .. , . . . . . . i zmias apie stovyklą 

Vyčių geguzmę - pikniką šį sek- mokyklos mokytojos registruos; v I ^ , 0 M , < , 0
 J

K<Z 
madienį, rugsėjo 3 d.. Vyčių so- mokinius j visus skyrius. Re-
delyje - salėje, 2455 W. 47 St., gistracija vyks 106 k. (įėjimas 
Chicagoje. Bus muzika, šokiai, iš pietų puses). ^ m o f e e s t . fc p r i d ė j o # ^ a u 

kų dienraščiui stiprinti. Nuo-

ka seselių kepta duona ir, saulei 
leidžiantis, pasiskirsčiusios dar
bais, rėmėjos traukė namų link. 

Sėmėj* 
MOTERYSTES SUKAKTIS 
Rugpiūčio 27 d Lietuvių Tau-! kindami sukaktuvininkams lin 

tiniuose namuose Jadvyga ir sėjo sveikatos ir Dievo palai-
Aleksandras Gurinai atšventė mos. i. Kaunas 

CHICAGOS ŽINIOS 
X Leonardas Kabas, gyv. Phi-

ladelphia. Pa., atsiuntė "Drau-Į 
l go" ateinančių metų prenumera-

skanių lietuviškų valgių, įvairių 
gėrimų, laimės šulinys. Links
mai praleisite iaiką. Pradžia 12 
vai. dieną. (pr.). 

Tėvų komitetas ir mokyklos 
vedėjas 

(pr.). 
x Union Pier, Michigan, par-

x Romas Burba, Vitalis Um- duodamas vasarnamis. Geram 

širdžiai dėkojame. 
x K. Kikutis iš Collinsville, 

m., mokėdamas sąskaitą už 
skelbimą dar pridėjo aukų 10 

brasas ir Komas Račiūnas jau stovy. Skambint 616 - 469-4368.! dol. Draugo" spaudai stiprinti 
keli mėnesiai planuoja L. B. I 
Lemonto apylinkės gegužinę., 
kuri įvyks gegužės 10 d., sek-1 
madienį, Vitaho ir Modesto Um- i 
brasų ūkyje, kuris yra ant Le-
mont Road ir 103-čios g-vėsj 
kampo. (1 mylia į pietus nuo; 
Stevenson Kxpressway). Pra-į 
džia 12 vai. (pr.) 

X Albinas Kurkulis. akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Reashavr, I nc . patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty-' 
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk.) j 
X Planuojama papildoma ke-, 

Honė į Vilnių spalio 10—26 die
nomis. Marius Kiela 737-1717 

i lk , ) . 

(Sk.). |Nuoširdžiai dėkojame. 

ST. MELL MOKYKLA 
Chicagos St. Mell mokyklos 

vadovybei pavyko surinkti 

mokslo metais. Jai buvo susida
ręs pavojus, kai arkivyskupija 
negalėjo skirti lėšų mokyklos 
remontui ir išlaikymui 

DIPLOMU FABRIKAS 
Susekta, kad Arch Bourąue 

— Dr. Marija ir Aleksandras 
Žemaičiai, gyv. Leonia, N. J., 
rugsėjo pradžioje su gydytojų rengia Studijų dienas Wasagos 
grupe išvyksta į Europą daly- stovyklavietėje. Registracija 

šiais patiekalais ir įvairiais vauti pažangiosios medicinos prasideda rugsėjo 8 d., penkta-
gėrimais. Kalbos sukosi apie \ mokslo kursuose Londone, Pa- dienį 7 vai. vak. Į Studijų die-
gražų sukaktuvininkų gyve- i ryžiuje ir Romoje. Pasinaudo- ; nas kviečiami visi ateitininkai iš 
nimą. darni proga, jie numato aplan- j Kanados ir Jungtinių Amerikos 

Svečiai, išeidami namo, ilgai j kytai tų miestų kultūrinius cen- ; Valstybių. Smulkesnes inf or-
į kalbėjosi ir nuoširdžiai atsisvei- į trus ir ten esančias lietuviškas j maci jas duoda Daiva Kolyčiūtė 

įstaigas bei savo bičiulius. } (teL 654-5481) ir Rūta Gir-
— Danguolė Jurgutienė ame-; dauskaitė (tel. 536-4537). Rei-

rikiečių tarpe laimėjo I-ją vietą Į kia atsivežti šiltus drabužius, 
tapyboje. Neseniai vykusioje i miegmaišius ir pagalves. 
Fordo kompanijos meno pardo- j _ s f c ^ ^ Mykolas Petruliai 
je, kur dalyvavo daugiau kaipigyv T o r o n t e , rugpiūčio 5 d. at-
šimtas menininkų ir buvo paro- š v e n t ė wfm v e d y b i n i o gyveni-
doma daugiau negu pora šimtų m o 50 m e t ų s ^ ^ . P o ^ ^ 
kūrimų, D. Jurgutienei buvo 
paskirta I-ji premija už aliejinį 
paveikslą "Renesansas". 

— Sigita Kondrataitė, Pran
cūzijos LB atstovė ir V-jo PLB 
seimo prezidiumo vicepirminin
kė, šiuo metu yra JAV ir t a 
proga tarėsi su PLB valdybos 

tingą nužudytosios balsą pasa
kiusi žudiko pavardę. Kaltina
masis Allen Showery, 32 m. 

150.000 doL ir veiks šuua i *** ^ " ^ " ^ J a s Edgewater li
goninės, kurioje dirbo ir nužu
dytoji. 

TAffiYTOlO TRAGEDIJA 
Jaunas 16 m. berniukas Jose 

Arroyo, kuris norėjo sutaikyti j nariais apie Prancū^josUetu" 

cialių šv. Mišių jubiliatų inten
cija Prisikėlimo par. bažnyčio
je Parodų salėje buvo jų pager
bimas. M. Petrulis 22 metus 
buvo šios parapijos rinkliavų 
vedėjas ir lietuvių parapijos 
veikėjas. 

— Anapilio Lietuvos Kanki-

dvi 
nių parapijos tarybos posėdis 

: - • - •••••-•* jaunimo g a u j a s , : ^ Bendruomenės talką kitais lįvyko vasarai baigiantis, Buvo 
išdavinėjo Great Lakęs univer- i b u V o P e r š a u t a s ir mirė Dlinois ̂  metais Vakarų Europoje ruo- ' aptartas parapijos 50 metų ju 
siteto diplomus, apgaulingai' M a s o n x l medicinos centre, Chi-1 įiamam Pasaulio Lietuvių jau- biliejaus minėjimas ir jo pro-
juos padirbęs, už tai imdamas 
nuo 85 iki 195 doL 

PERAOVfc PER KLAIDA 
Šv. Kryžiaus ligoninėje gj'do-

mas Tony vVUlis, 12 m. Jį per> 

cagos šiaurėje. 
SU SILPNA ŠIRDDf 

Septynerių metų berniukas i 
Michael Sadlak gimė su išsiplė
tusia širdimi. Kai jis ėmė eiti 
į Šv. Pranciškaus Salezo mo-l 

nimo kongresui gramą. 

šovė jo paties draugas, išgir- kyklą Chicagoje, kasdien su juo 
dęs triukšmą h* manydamas, i l>nvo motina, pasiruošusi gelbė-
kad čia koks įsibrovėlis. Per- tt» J^ ji» nualptų. Dabar mo-
šovė paėmęs tėvo revolverį, kytojai ryžosi išeiti gelbėjimo 
Kaltininkas nuvežtas į nepilna- i kursą kad motinai nereikėtų 

sėdėti su vaiku klasėje, o jie pa
gelbėtų berniukui nelaimėje. 

TIKRINA TAVERNAS 

mečių arešto namus. 
MIKUSIOJI PASAK* 

Detektyvas Joseph Stochula 
Chicagos Irriimnaliniame teisme 
liudijo, kad jam pavyko išaiš
kinti Tereaitos Basa, 48 m,, žu-

yimVl.io) » * * į N u ž u d y t o j ^ draugė, dr. 
^uotf. f. *!• A. Knli,">"a'r<1 'J* Ghua I — į giidij^ui puk^> 

Federalinės įstaigos ėmė rei
kalauti iŠ tavernų finansinių 
apyskaitų. {tariama, kad ta
vernos nepilnai įneša iš žmo
nių surinktus mokesčius ir par-

$*S* 

DRAUGO SPAUDOS PAGERINIMUI BANKETAS 
Šių metŲ rugsėjo 16 i , šeštad., 7 vaL vale. 

J A U N I M O C E N T R E 
5620 S. CIaretnont Ave„ Chitago, IL. 

Bilietų kaina po $25.00 asmeniui. Banketas 
ruošiamas su programa ir šokiais. Bilietų galima dar 
įsigyti DRAUGO administracijoje: 4*545 W. 63 St.. 
Chicago, IL 60629. Tel. 585-950O. 

_, . . _ .ttk 
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