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Belgradas. — Jugoslavijos spau- j Nuo 1954 m. Šiaurės Vietnamas
5,000
doje pastaruoju metu daug rašo davė karinį apmokymą
kambodiečių,
kurių
daugelis
ve
ma apie komunistinę Kambodi
ja ir jos santykius su kaimyniniu, dė vietnamietes ir Vietname au
irgi komunistiniu,
Vietnamu. gino šeimas. Vietnamas šiuos
Kambodijos komunistų žiauru kambodiečius 1970 metais pasiun
mą ir nesiskaitymą su gyvybė tė atgal į Kambodija, kur jie įsi
mis jugoslavų analizuotojai aiš jungė į partizaninį karą prieš
kina labai gyvu nacionalizmu. Lon Nolo vyriausybę. Laimėjus
Raudonieji Kmerai, kaip kambo tą karą ir patekus į valdžią, tuoj
diečiai komunistai save vadina, prasidėjo nesutarimai ir valymai.
atėję į valdžią, nutarė sunaikin Tikrieji Raudonieji Kmerai ne
ti senąją tvarką ir senąją visuo pasitikėjo Vietname gyvenusiais
menę, nes ji buvusi ne tik neko ir ten auklėtais kambodiečiais,
munistinė, bet ir nekambodiška. nors jie ir daug prisidėjo prie ko
Visi kambodiečiai, kurie
augo munizmo įsigalėjimo.
Prancūzijos kolonializmo laikais
Tai grupei priklausė ir dabar
ar vėliau Amerikos įtakos dieno tinis premjeras Pol Pot. Prasidė
mis, buvo įtariami. Raudonieji jo "vietnamiečių"
valymas iš
Kmerai nusprendė, juos perauklė Kambodijos valdžios vietų, netru
ti ar išnaikinti.
kus susipyko ir abu kaimynai, is
Kambodijos santykiai su Viet toriniai priešai. Prasidėjo kovos,
namu pagrįsti ne tiek Kinijos ar kurias kursto komunistinės "didžSovietu Sąjungos įtaka vienam galybės": Kinija remia Kambodi
ar kitam, kiek išsirutulioja iš gan ja, o Sovietų Sąjunga — Vietna
senos istorijos.
Praeityje abu mą.
Kambodijos kaimynai: Tailandija ir Vietnamas buvo okupavę
nemažus Kambodijos plotus. Net
Izraeliui svarbus
visai neseniai, II-jo Pasaulinio
karo metu, Japonijos sąjunginin
įvykiai Irane
kė Tailandija buvo užgrobusi va
c
*
karinę Kambodija, kuri buvo su
Washingtonas.
— Amerika sugrąžinta tik po . Sąjungininkų
sidomėjusi
seka
įvykius
Irane, nes
laimėjimo. Iki 19 šimtmečio
jos santykiai su Iranu ir su Saudi
Kambodijai priklausė žemė; pie
Arabija yra lemiami iš ten plau
tiniame Vietname, visai netoli
kiančios naftos. Šios dvi valsty
buvusio Saigono, dabartinio Ho
bės dominuoja Persijos įlanką ir
Chi Minho. Raudonieji Kmerai
Arabų pusiasalį, kurie yra taip
nenori užmiršti senosios Kmerų
svarbūs laisvojo pasaulio energi
imperijos.
Nors
komunistinės
jos šaltiniai.
Vietnamo jėgos yra daug padė
Amerikos naftos importo apie
jusios kambodiečiams komunis
25 nuošimčiai ateina iš Saudi Ara
tams patekti į valdž'ą,
dabar,
bijos, o iš Irano — tik apie 6 nuoš.
kai jie yra valdžioje, Vietnamas j S a u d i Arabijos iš naftos gaunatapo pagrindiniu priešu. Kamboį pinigai remia Egiptą i r j kiek
dijos vyriausybė įtaria, kad Viet- , m a z i a U j Siriją, tuo tarpu Irano
namas siekia sujungti po savo vė- j n a f t a gyvybingai svarbi Izraeliui,
liava visus kaimynus ir įsteigti' kurio suvartojamos naftos 80 nuo
naują raudonąją Indokiniją.
šimčių ateina iš Irano. Izraeliui
Prasidėjus Vietnamo karui, Ha labai svarbu, kad Irane išliktų
nojus padėjo ir kaimyninei Kam- dabartinis šacho režimas.
bodijaį organizuoti dalinius prieš
Kitas skirtumas tarp Irano ir
karališkus Kambodijos valdovus.
Saudi Arabijos yra tas, kad Ira
nas, naftos išteklių teturįs dar
30-čiai metų, pradėjęs milžiniš
Nepamiršta Kubos kas statybas ir ginklavimąsi, turi
toliau nepertraukiama srove eks
ruošto festivalio
portuoti savo naftą, kad jos pini
gais pradėtos reformos ir staty
Okupuotos Lietuvos
spauda bos patenkintų apie 40 milijo
dar nepamiršta Havanoje, Kubo nų gyventoju. Saudi Arabija, iš
je įvykusio komunistinio jaunimo kitos pusės, lengvai gali sustab
suvažiavimo, XI-tojo festivalio. dyti ar sumažinti savo naftos eks
Iš Sovietų Sąjungos tame festi portavimą.
valyje dalyvavo tūkstantis jau
nuolių. Lietuvai atstovavo kom
jaunimo sekretorius P . Ignotas,
Rodezijoj iširo
panevėžietė gamyklos montuoto
ja A. Kavaliauskaitė, Vilniaus res
taikos planai
torano konditorė S. Rukšėnaitė
ir Pakruojo traktorininkas P. ZeLusaka. — Zambijoje Rodezivertas. Kartu vyko meninė grupė,
kurią sudarė solistė I. Milkevičiū jos juodųjų vadas Joshua Nkomo
tė, broliai Frankoniai ir V. Gane pareiškė, kad jis daugiau su bal
tųjų vadais nesitars, nes Rodezilino džiazas.
jos premjeras Smith paskelbęs ka
Pagal vakarų spaudoje buvu
rą ir pradėjęs suiminėti "Zimbab
sius festivalio aprašymus, šalia
vės Afrikos Liaudies unijos" veikė
pramogų, ten suvažiavusiam jau
jus.
nimui teko daug žiovauti, besi
Rugpiūčio
14 d.
premjeras
klausant ilgiausių
propagandi
Smith buvo slaptai nuskridęs į
nių prakalbų, bežiūrint įvairių
Zambiją tartis su juodųjų vadais.
"teismų" ir klausant "rezoliuci
Šis susitikimas atnešė Smithui
jų priėmimo".
daug kritikos baltųjų radikalų
tarpe. Mišrios vyriausybės RodeKALENDORIUS
zijoje planai gavo smūgį ir tai
Rugsėjo 14 d.: Maternas, kingas sprendimas atrodo neįma
Notburga. Eisvinas, Asta.
nomas.
Rugsėjo 1 5 d . : Nikodemas.
Melitina. Vismantas, Nautinga.
—Maskvos spauda kritikuoja
Saulė t e k a 6:30 vai., leidžiasi miesto švietimo planuotojus, kad
7:00 vai. vak.
jie neapskaičiavo galimo moki
nių skaičiaus. Paaiškėjo, kad pra
Oras
sidėjus mokslo metams, Maskva
Chicagoje baigsis lietus, drėg pristigo 200 mokytojų ir vietų
net 5,000 mokinių.
na, temp. iki 80 1.
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VOKIEČIAI NEIŠDUOS KROA TŲ

Raudonoji Kambodija
nepasitiki savo kaimynais

CHICAGO, ILLINOIS 60629

B o n a — Vakarų Vokietija tre joje ir Amerikoje.
Politiniai komentatoriai pri
čiadienį paskelbė, kad ji neati
duos jugoslavams trijų kroatų, pažįsta, kad Jugoslavijos kroatai
priekaištų centrinei
kuriuos Jugoslavija vadina tero turi daug
ristais, tačiau kroatai save laiko Belgrado valdžiai. Ji Kroatijoje
"laisvės kovotojais". Trijų kroa mažai investuoja lėšų į naują
tų tarpe yra ir Stefan Bilandzic, pramonę. Prieš II-jį Pasaulinį kakurio paleidimo iš Vokietijos ka ą Kroatijoje buvo 27 nuošimčiai
lėjimo reikalavo Chicagoje suim visos Jugoslavijos pramonės, o
ti du kroatai: Mile Kodzoman ir šiuo metu tik 3 nuoš. Kroatai
Bozo Kelava. Jiedu rugpiūčio 17 yra kultūringesni už serbus ir ki
d. buvo užpuolę V. Vokietijos tas Jugoslavijos tautybes. Zagre
konsulatą Chicagoje ir suėmę 6 bas yra gražesnis miestas už ki
įkaitus, reikalaudami, kad V. Vo tus jugoslavų miestus, kroatai
kietija paleistų kalėjime laiko gražiau rengiasi ir yra artįmesni
mą Bilandzicą. Rugsėjo 2 5 d.Vakarams.
Daug kroatų sutinka su minti
Chicagoje bus Kodzomano ir Kami
laikytis Jugoslavijos federaci
levos teismas.
joje kartu su serbais ir kitomis
V. Vokietijos neigiamas atsa tautomis, tačiau nemažai yra ir
kymas Belgrado vyriausybei, ku tokių, kurie savo 4.5 milijonų tau
ri reikalauja išduoti suimtus kro ta; siekia nepriklausomybės ir
atus, gal; atsiliepti į vokiečių te laisvo apsisprendimo.
roristų atidavimą Bonos valdžiai.
Jugoslavijoje yra keturi suimt :
Kubos Fidel Castro lankėsi Etiopijoje, kur yra apie 18,000 Kubos kareivių. Jie padeda Etiopijos komunistinei
vokiečiai, kurie yra kaltinami nu
JAV senatorius
valdžiai kovoti su sukilėliais, kurie siekia atsiskirti nuo Etiopijos. Čia matomas Kubos karevių būrys, laukiantis
žudę
Vokietijos
vyriausią
proku
pravažiuojančio diktatoriaus Castro, kuris ideologiniais sumetimais siunčia savo tautiečius mirti už svetimą
su disidentais
rorą, vieną bankininką ir žinomą
kontinentą.
pramonininką.
Maskva. —Žinomas disidentas

CAMPDAVID IR NAFTA
_

_fc^ma

m^vm,
mėnesį vis 5 nuošimčiais mažiau
C a m p David. — Prezidento
Carterio tarpininkavimo žygiai parduodant naftos.
AP agentūra tvirtina, kad apie
C a m p Davide trečiadienio naktį
tuos
planus pramonės šalys jau
ir ketvirtadienio ankstų rytą pa
greitėjo, susitikimai su Izraelio žinojo ir Amgrika bei Japonija
Beginu ir Egipto Sadatu padaž padidino savo naftos atsargas.
nėjo. Iš to sprendžiama, kad ar Net jei naftos eksportas būtų
tėjama prie sprendimo ir laukia arabų sumažintas 5 nuošimčiais,
ma finalinio
pranešimo
apie naftos toms šalims užtektų še
daugiau
savaitės
užtrukusias šiems mėnesiams.
įtemptas derybas.
Prezidentas
Viso.-, n e tik arabų, naftos
Carteris atšaukė savo keliones ir valstybės turi susirinkti gruodžio
savaitei atidėjo apsilankymą Pitts- 16 d.
Abu Džiabi šeikystėje,
burge ir Oolumbus, Ohio.
Jungtiniame Arabų emirate. Čia
Ateinantį pirmadienį Jungtinių bus svarstomas naftos kainų pa
Tautų Saugumo taryba susirinks kėlimas.
svarstyti taikos kariuomenės Li
bane klausimų. Šiuo reikalu į
New Yorką skrenda generolas
Leipcigo muge
Emanuel Erskine iš Ganos. D a r
liko daug neaiškumų, kur ir kiek
Leipcigas. — Rytų Vokietijoje
laikyti tos taikos kariuomenės da
įvyko tradicinė Leipcigo Pramonės
linių Libano pietuose, kur, Izra
Mugė, kurioje buvo išstatyti R.
elio žiniomis, palestiniečiai vėl
Vokietijos gaminiai ir buvo suda
sugrįžta į savo buvusias pozici
rinėjamos prekybos sutartys su
jas į pietus nuo Litani upės, iš
kur palestiniečius kovo mėn. bu kitų valstybių atstovais.
vo išvijusi Izraelio invazija.
Rytų Vokietijos užsienio pre
kyba
pastaruoju metu yra pate
Kaire vykstančioje Arabų Lygos
kusi
į
sunkumus, nes vokiečiai
konferencijoje Saud; Arabijos už
turi*
vis
daugiau mokėti sovie
sienio reikalų ministeris princas
Saud Faisal paneigė, kad arabu tams už naftą i r kitas žaliavas,
šalys planuoja naują naftos tie tuo tarpu pramonės gaminius tu
kimo boikotą. "Nafta nėra gink ri pirkti Vakaruose. Vakarų ban
las", pareiškė ministeris, tačiau kams komunistinė Vokietija turi
AP ž'nių agentūra praneša, kad 5.2 bil. skolos, šalia skolų Vaka
rugsėjo 19 d. arabų naftos vals rų Vokietijai — 1.6 bil. dol. Va
tybės susitarė suvažiuoti Taife, karų Vokietija yra didžiausias R.
Saudi Arabijoje, ir ten planuoti, Vokietijos prekybos partneris va
kaip atsakyti į C a m p Davido re karuose ir ta prekyba vis auga.
zultatus. Sakoma, kad Egipto pre Sumažėjo R. Vokietijos prekyba
zidentas Sadatas dar prieš v a  su Britanija ir Prancūzija. Ame
žiuodamas į C a m p David susita rika daugiausia parduoda R. Vo
rė su arabų naftos valstybėmis, kietijai javus, pašarą ir pernai ta
jog arabams nepalankių rezulta prekyba siekė tik 400 mil. dol.
tų atveju naftą eksportuojančios
valstybės įvestų laipsnišką naf
tos pardavimo mažinimą, kas

V. Vokietija, paskelbdama, kad
ji neišduos jugoslavams kroatų,
Braška valdžia
pažymėjo, kad už nusikaltimus,
i kuriais kroatai yra kaltinami,
Portugalijoj
juos gali teisti vokiečių teismas.
Jugoslavai tvirtina, kad kroatai
Lisabona — Dviejų savaičių
gabeno į Jugoslaviją ginklus ir
senumo Portugalijos nauja vyriau
bandė suardyti Jugoslavijos fede
sybė gali būt; priversta pasi
raciją.
traukti. Parlamente ji buvo puo
Kroatų padėtis
Jugoslavijoje
lama ne tik komunistų, bet ir
yra
labai
savotiška.
Kroatų na
dešiniųjų partijų.
cionalizmas turi seną praeitį.
Galimas daiktas, kad konserva Dar 925 metais buvo vainikuo
tyvi centro demokratų partija tas Tomislavas, pirmasis Kroati
vėl susitars su buvusiais vyriau jos karalius. Dar ir šiandien jo
sybės partneriais — socialistais ir vardu pavadinta svarbi Zagrebo
sudarys koalicinę vyriausybe. Kri miesto aikštė.
tika naujai vyriausybei daugiau
Kroatu nacionalizmo sužydėji
sia sukėlė taupymo ir susivaržy
mas įvyko prieš 12 metų, kada
m o programa.
Čekoslovakijoje prasidėjo DubčeDabartinė Portugalijos vyriau ko "žmogiškojo socializmo" ju
sybė sudaryta iš nepartiniu mi- dėjimas. Kartu su "Pragos pava
sariu" prasidėjo ir "Zagrebo pa
nisterių.
vasaris". Kroatai, kovodami už
laisvesnį režimą, slaptai tikėjosi
Pagavo italų
ir didesnės autonomijos savo tau
tai, kurj daug kuo skiriasi nuo
teroristų vadą
kitų Jugoslavijos tautų.
Milanas. — Italijos policijai
pavyko suimti paieškomą Corrado
Alumni, 30 m. teroristą, kuris įta
riamas buv. premjero Aldo Moro
nužudymu. Jis laikomas radika
liausios Raudonosios Brigados
grupės vadu. Iki šiol policija su
ėmė 5 asmenis. Policija rado
Alunnio bute daug šovinių, gink
lų ir svarbių dokumentų.
Italijos laikraštis "Corriere della Serą" paskelbė nužudyto buv.
premjero Aldo Moro laiškus vy
riausybei. Laiškus jis rašė būda
mas teroristų slėptuvėje. Moro ra
šė apie policijos pagautus ir nu
teistus palestiniečius teroristus.
Valdžia juos paleidusi, bijodama
jų draugų keršto, tuo tarpu ji ne
paleido italų teroristų, ko reika
lavo Moro pagrobėjai. Dėl val
džios užsispyrimo Moro neteko
gyvybės.

Prezidentas Tito, nors pats kro
atų kilmės, 1971 m. pasakė reikš
mingą kalbą, kurioje išbarė "su
puvusius kroatų liberalus" ir pa
skelbė, kad visai Jugoslavijai gre
sia "kroatų kontrrevoliucija". T i 
to pradėjo didelį valymą Kroati
jos valdžioje, buvo išmesti kro
atų kilmės karininkai, policijos
vadai, teisėjai, universiteto pro
fesoriai, buvo uždaryti keli kro
atų laikraščiai. Kai sustreikavo
Zagrebo studentai, buvo suimta
šimtai asmenų. Stremska Mitrovica kalėjimas buvo pilnas kroa
tų.
Kroatų partizanų grupė 1972 m.
perėjo Jugoslavijos sieną iš Aust
rijos ir bandė įsteigti karinę ba
zę. Prasidėjo ginkluoti veiksmai,
bombų sprogdinimas, aktyviau
pradėjo veikt; kroaty pabėgėlių
organizacijos Europoje, Australi

...

Jugoslavų kariai
važiuos į Kiniję
Belgradas. — Jugoslavijoje pa
skelbta, kad į Kiniją su vizitu
vyks Jugoslavijos karinė delega
cija, vadovaujama Jugoslavijos
armijos generalinio štabo virši
ninko generolo pulkininko S. Potočiaro. Ši kelionė susijusi su ne
seniai pasibaigusiu Kinijos vadovų
vizitu į Jugoslaviją.
Jugoslavijos karinė delegacija
ta proga dar apsilankys Šiauri
nėje Korėjoje ir Indijoje.

s*
>>

VvSovietų Rusijos tankai, ir juos atgabenę lėktuvai

Andrejus Sacharovas pranešė už
sienio korespondentams, kad pra
ėjusį sekmadienį sen. Edward Kennedy buvo slaptai susitikęs su
Maskvoje esančiais disidentais.
Susitikimas prasidėjęs matemati
ko Lemerio bute 1 vai. naktį ir
tęsėsi iki pusės keturių ryto.
Sen Kennedžiui disidentai kal
bėjo apie žmogaus teises ir jų
laužymus. Sacharovas pabrėžęs,
kad emigracijos klausimai liečia
ne tik žydus, bet ir Volgos vokie
čius, bei kitas tautines ir religi
nes grupes. Buvo paliesti ir kiti
Ameriką-Sovietų Sąjungą liečia
klausimai.

TRUMPAI
— "The Christian Science Monitor" vakar išspausdino ilgą To
mo Venclovos laišką, kuriame
laikraštis pagiriamas už straips
nį "Ne visi disidentai yra žydai".
Autorius toliau plačiai papasako
ja neseniai Sovietijoje nuteisto
Viktoro Petkaus istoriją nuo j o
jaunystės dienų iki ŠIŲ metų
teismo. T. Venclova primena, kad
Lietuvos pavergimo nepripažįsta
daugelis Vakarų šalių, įskaitant
JAV, ir kad nuolatinis dėmesys
Petkaus bylai gali būti tam kil
niam vyrui pagalba.
— Britų sveikatos įstaigos su
sirūpino sovietų liuksusinio ke
leivinio laivo "Litva" keleiviais.
Iš 250 keleivių trys jau susirgo
šiltine. Sveikatos pareigūnams
įsakyta kontaktuoti keleivius ir
patikrinti jų sveikatą.
— Kanados paštininkai nubal
savo pradėti streiką rugsėjo 22 d.,
jei iki to laiko nepavyks susitarti
dėl reikalaujamų atlyginimų.
— Japonijos tarptautinės pre
kybos ministerija paskelbė, kad
rugpiūčio mėn. doleriniai impor
tai į Japoniją padidėjo 14.1 nuo
šimčių, palyginus su pernai.
— Irano parlamente premje
ras ragino savo ministerius ati
džiai klausytis opozicijos kritikos
ir nusiskundimo balsų.
—Atominis fizikas Sergejus Polikanovas Maskvoje pranešė, kad
jam valdžia pažadėjo leidimą iš
vykti iš Sovietų Sąjungos. Polikanovas savo laiku buvo gavęs
Lenino ordiną ir vadovavo ato
minių tynmy laboratorijai Dubnoje, vėliau už sistemos kritika
vimą jis buvo išmestas iš komu
nistų partijos ir neteko darbo.
Jam leista važiuoti į Daniją.
—Rodezijos juMųjų veikėjai
nusiskundė, kad Smitho baltųjų
vyriausybė suėmė šia savaitę virš
300 juodųjų partijos
veikėjų.
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Vytautas Grybauskas, 4144 So. Maplewood, Chicago, IL 60632
Telefonas namuose 847-1729, darbe 269-7557

SU E. BAČINSKU ATSISVEIKINUS
Pereito penktadienio vakare i Hame 48 porų iš viso Illinojaus
Oak Parko teniso aikštėje staiga i dvejetų "Century" turnyre jis su
sukrito ir už pusvalandžio ten I D. Kennedy pasiekė finalą, o
pat ligoninėje mirė Eleutaras! vėliau Oak Parko klube laimi
Bačinskas. Gimęs prieš 62 metus vyrų ir mišriuose dvejetuose pir
Škotijoje, baigė gimnaziją Vilka mas vietas.
Jo sportiniai atsiekimai įrašy
viškyje, Karo mokyklą Kaune ir
ti
Lietuvos sporto istorijos pusla
buvo Kauno aukšt.
technikos
piuose,
jo žmogiškasis aspektas
mokyklos mokytojas.
liks amžinai jo draugų ir pažįs
Nuo jaunystės dienų skautas
tamų širdyse. Jis buvo tvirto cha
ir mėgo sportą. Nemaža talento
rakterio, kuklus, visuomet drau
parodė lengv. atletikoje, bet iš
giškas, visiems simpatiškas. Spor
kilo futbole ir ypač ledo rutu
to aikštėse puikus kovotojas, bet
lyje. Čia jis buvo vienas iš pa
kartu ir sportiškumo simboli?.
čių geriausių Lietuvos žaidėjų, ne
Nenuotabu, kad su juo atsisvei
kartą gynęs Lietuvos spalvas tarp
kinti susirinko didžiulis būrys
valstybinėse rungtynėse. Paskuti
[buv. Lietuvos sportininkų, drau
nis didžiausias jo pasirodymas
gai iš McKinley, Oak Parko ir
buvo Europos pirmenybės Prahoje,
Chicagos lietuvių teniso klubų.
kur Lietuva laimėjo prieš Rumu
Jo liūdi visa Amerikos ir Kana
niją 1-0, bet pralaimėjo stipresdos sportininkų šeima, visa Lie
nėm Čekoslovakijai ir Šveicarijai.
tuva ir reiškia gilią užuojautą jo
Futbolą jis žaidė už Kauno Per
žmonai dr. Česlovai ir sūnums
kūną, Kauno rinktinę, išeivijos
Donatui ir Kazimierui.
rinktinę Vokietijoje ir net už
Chicagos rinktinę.
E. Bačinsko atminimui numa

vietoje ir turi vilties bendroje j
klasifikacijoje užimti net 5-ją vie
tą. Reikia pridėti, kad nei viena
Vak. Europos rinktinė šioms var
žyboms nesikvalifikavo.
Pačios varžybos labai permai
ningos ir aukšto lygio. Pradžio
je sensaciška P. Korėjos perga
lė prieš Sov. Sąjungą, tačiau ne
trukus krenta prieš Kiniją. Tuo
tarpu Sov. Sąjunga netikėta per
gale prieš Kiniją kvalifikuojąs!
finalinei grupei šalia P. Korėjos,
Japonijos ir Kubos.
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FUTBOLAS
LTTUANICA SUTRIUŠKINO
H. F. UNITED 10:1

• Administracija dirba kas
dien nuo 830 iki 430, šešta
dieniais nuo 830 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 4:00, šeštadieniais
8.30 — 12:00.

# Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turinį neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

Sunku buvo Lituanicos vy
rams pirmąjį puslaikj kovoti
prieš karštą saulę,
agresyvią
13
m.
klasėje
pasiekia
finalą,
bet
I
Hansa-Fortuna
United
komanviais sportininkais. Ir į šiuos pa
pralaimi
5
setų
kovoje
prieš
kij
dą
ir
prieš
šališką
rungtynių
rengimus tautiečiai atsilankė la
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
bai gausiai. Tad pasėkoje to, nietę. Ji ir Dana Gvildytė iš N e w , teisėją. Laimė tačiau buvo Livizitas Chicagoje buvo labai sėk Yorko, kuri atstovavo Amerikos tuanicos komandos pusėje, kail
Dar liko žaisti
ketverios! Liths
9
13
28:12
mingas ir iš finansinio taško. jaunių rinktinę, kasdien gerėja, aštuntoje žaidimo minutėje sve' Pirmenybių rungtynės. Koman-I
10
17:22
Todėl to viso priėmimo organi turi daug kovos dvasios ir gerų čiai patys įmušė savižudį įvar-j doje nuotaika gera ir entuziaz- i H. F. United 10
9
2
5:19
zatoriams Vyt. Grybauskui, Jonui refleksų. Jų ateitis daug žadanti. tį ir padarė gerą pradžią rekor-j m a s neišblukęs, šiomis dieno Blue Stars
Birutė
Plučaitė
iš
Toronto
Auš
dinei
pergalei.
Po
keletos
minu
Bagdonui, Vyt. Miceikai ir visam
9
8
18:15
mis į komandą įsijungs ir Ed W. L Jets
organizaciniam
komitetui pri ros atstovavo Kanadą, o vienetuo čių V. Pikšrys puikiu šūviu re-| mundas Sinkus, kuris visą se
(Nukelta į 5 psL)
klauso visų australiečių nuoširdi se pralaimėjo amerikietei Da- zultatą pakėlė ligi 2:0, kuris iš-Į zoną žaidė Indianapolio profe
dian kvartfinaliuose. Tuo tarpu silaikė ligi antrojo
puslaikio sionalų klube. Atrodo, kad se
padėka
įstaigos ir buto tel. 652-1381
Mums buvo aprodytas Chica- j Glorija Nešukaitytė ją įveikia ir pradžios, kol teisėjas dėl men-j
zono pabaiga nebus nuobodi, ką DR. FERD, VYT. KAUNAS
kur pralaimi kavertės pražangos paskyrė 111
gos miestas ir jo įžymybės, plau pasiekia finalą.
rodo ir žemiau įdėta lentelė:
BENDROJI MEDICINA
kiojome laivais po ežerą, daly prieš Domonkos 22-20 ir 21-18. metrų baudą — 2:1. Tokiam re-j Komanda Žaidė r. Taškai Įvarčiai
1407 So.49th Court, Cicero. III.
vavome lietuviškos
televizijos Ji pralaimi taip pat mergaičių zultatui esant kurį laiką padė
Eagles
9
15
27: 9
Kasdien 10-12 ir 4-7
programoje, apsipirkome lietu dvejeto finalą, bet už tat laimi tis buvo netvirta ir neaiški, ypa
Išskyrus
tref. ir šeštad
viškų suvenyrų, taip kad tos ke jaunių mišrų dvejetą.
tingai prie neaiškaus teisėjo.
toma įsteigti pereinamosios tau lios dienos Chicagoje prabėgo
Čia reikia pridėti, kad stalo te Kad laimėjimas neišsprūstų, Li
Tel. ofiso ir bato: OLympic 2-4159
Vėliau pamėgo
lauko
teni
OR. K. G. BALUKAS
rės vyrų vieneto ir dvejeto lai kaip viena akimirka, o atmintyje nise "mėgėjo" žodis senai nebe tuanica visu svoriu
užspaudė
są, kur jo talentas kartu su ne
Akušerija ir moterų ligos
DR. P. KISIELIUS
mėtojams. Jų taisyklės ir auko visiems paliko daug gražių prisi egzistuoja, kad piniginės premi H. P. teritoriją, kad ir teisėjas
Ginekologine Chirurgija.
paprastomis fizinėmis savybėmis
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
minimų..
Susumavus,
Chicagai
toja; bus paskelbti vėliau.
turįs teisę 6449 So. Pulaski Rd. (Crauford
jos didesniuose turnyruose visuo pagaliau atsiminė
greičiu, startu ir refleksais leido
1448 So. 50th A ve.. Cicero
pirma vieta, kaip pas jus sakoma.
met dalinamos, kad šiame turny švilpti ir baltųjų komandos žai Medical Boilding) Tel. IX 5-6446
jam greit iškilti į gerųjų tenisi
Chicagos lietuvių teniso klu
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak.,
Robertas Sidabras
išskyrus trečiadienius.
re jų teko ir mūsų jauniems žai dejų prasižengimams. Dvi toli-] Jei neatsiliepia skambint 874-8004
ninkų tarpą, ypač dvejetuose. Pas bas vietoje gėlių šia proga pa
Adelaidė
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet.
mas
baudas
netaikomai
įkirto
dėjams.
Tą
gerai
žino
pasaulio
Priima ligonius pagal susitarimą.
kutiniai metai jam buvo ypatin siuntė auką Lietuves Dukterų
olimpinis komitetas, o vis dėl to mūsų puikusis gynikas N. Margai sėkmingi. Pavasarį
didžiu- d-jai.
Tel KEliaoce 5-1811
GOLFAS
1984 m. Los Angeles olimpiadoje kulin.
DR. V L BLAŽYS
Svečiai tik retkarčiais
0R. WALER J. KIRSTUK
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
PRANEŠIMAS NR. 4
stalo tenisas jau bus olimpinėje j besugebėjo suorganizuoti reikš
Lietuvis gydytojas)
Marąuette Medical Center
programoje. Žinant, kad Austrą- į mingesnius priešpuolius. Latuagalėjusi Amerikos rinktinę 104"Best Bali" turnyras
KREPŠINIS
6132 So. Kedzie Avenue.
S925 West 59th Street
lijos lietuvių jaunių rinktinė vie-1 nicos komandos spaudimas da- Vai pirmad., antrad ir ketvirtad. Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir
99. Tokių rungtynių Vilniaus sta.
Rugsėjo 17, Gog Hill Nr. 1 — name vietiniame turnyre laimė-Įrėši vis didesnis ir didesnis, ir
6 iki 7:30 vai. vakaro.
STEPAS PUIDOKAS
PAS
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8
dijonas nėra matęs:
jos buvo
Seštad. nuo 1 iki 3 vai.
vai. vak.
Treč. ir šeStad. uždaryta.
11:45 vai. "Best score — Low net". jo piniginę premiją, kad mūsų j įvarčiai pasipylė kas keletas mi
MULHOUSE
B.C.
Pagal susitarimą.
aukšto lygio ir nepaprastai kie
Dviejų asmenų komandos — re
Ofiso telef. \V.\ 5-2670.
Pasipuošęs P.L.&. žaidynių lai tos. Komandinis Sov. Sąjungos gistracija vietoj. Turnyro mokes šachmatininkai ir golfininkai jasĮnučių. H. F. gynimas sužlugo,
Rezid. tel. WAlbroo>k 5-3048.
DR. IRENA KURAS
mėtojo titulu Toronte ir viee- rinktinės žaidimas pagaliau nu tis 2 dol., apdovanojimai — pi dalina, keista, kad Toronto žai-1 Tris įvarčius įkirto H. Jenigas,
GYDYTOJA
IR CHIRURGĖ
dynėse buvo protestas šiuo reika jr., dar po vieną pridėjo Pikš- Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233
KTDIKIV EB VAIKU LIGOS
meisterio titulu Chicagos miesto lėmė sunkią pergalę prieš pavie
niginiai. 1 vieta — 25 dol., 2 lu. Tačiau tai tikriausiai dėl as
SPECIALISTĖ
DR. PETER T. BRAZIS
rys, Mike ir Fieldas.
vasaros varžybose su Neries ko nį amerikiečių žaidimą. Geriau
MEDICAL
BUELDINO
vieta
—
20
dol.,
3
vieta
—15
meniškų ar savo klubo priežas
Pažvelgus į šį rekordinį 10:1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
manda, Stepas Puidokas naujam sias vėl buvo jau gerai žinomas
3200
W.
81st
Street
dol., 4 vieta — 10 dol. "Clo- čių, o ne dėl bendro nesiorienValandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
2434 West Tlst Street
sezonui vėl išvyko į Europą. Tik S. Belov, pelnęs net 31 tašką.
rezultatą, galima pagalvoti, kad
sest to the pin".
iki i vai. "oplet.
tavimo ar atsilikimo.
šį kartą ne į Italiją, bet į Pran Už šią rinktinę žaidė ir S. Jovai
Į varžovai yra ne tos pačios kla- Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. Ofs. t e l 737-1168, re*. 239-2919
1:00
5:00
vai.
popiet,
trec.
ir
SeSt
Rudens turnyras
cūziją ir į mums gerai pažįsta ša iš Kauno Žalgirio ir padarė
įsės, todėl ir nukentėjo. Abi ko
tik susitarus.
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801
10
taškų.
Visos
komandos
su
Spalio 8, Silver Lake — North, TINKLINIS
mą Mulhouse miestą. Čia žaidė
mandos jau keletą metų varžosi
DR. J. MEŠKAUSKAS
mūsų rinktinė 1973 m. čia žai žaidė po penkerias rungtynes ir 10:36 vai. Registracija vietoj, ap
12 geriausių pasaulio moterų toje pačioje pirmoje divizijoje Dr. Jonas 6. BYLA-BYLAITIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dė išeivijos rinktinė iš Vokieti- j išsirikiavo: !. Sov. Sąjunga, 2. dovanojimai per vakarienę: pir rinktinių kovoja Maskvoje dėl ir lipa viena kitai ant kulnų pir
GALVOS EB STUBURO LIGOS
Specialybė vidaus ligos
jos 1948 m., čia trumpai stebi- U.S.A., 3. Čekoslovakija, 4. Sov. mos dvi vietos — Klasės A-B-C pasaulio meisterio titulo. įdomu, menybių lentelėje, šį kartą tik
2858 West 6Srd Street
2454 West 71st Street
no prancūzus A, Birutis, čia V. Sąjunga II, 5. Lietuva ir 6. Mek- moterų "Closest to the pin". Tur kad čia patekusi Amerikos rink atsirevanšuota, gal kiek per
Chicago, Illinois 60629
71-os ir Campbell Ave. kamp.
Grybauskas
iškėlė F.C. Mul-jsika. Lietuvos rinktinė, smarkiai nyro mokestis 2 dol.
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir
tinė demonstruoja savo pažangą skaudžiai, už vienintelį šiais me
Tel — 476-3409
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
amerikiečiams ir
house į aukščiausią lygą ir ge pralaimėjusi
ir savo grupėje laikosi trečioje! tais pralaimėjimą pavasarį 1-2.
Valandos pagal susitarimą
Rudens balius
riausių Prancūzijos komandų tar Sov. Sąjungos rinktinėms, o taip
Telef. — 282-4422
-i
Prašome atkreipti dėmesį į ba
Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme
pą. Bet jam išvykus, Mulhouse pat ir Čekoslovakams. laimėjo
DR. ROMAS PETKUS
netrukus vėl atsidūrė antrojoje ly vieninteles ryngtynes prieš Mek liaus vietos ir datos pakeitimą:
AKTU LIGOS — CHERCRGUA
LIETUVIŠKA
VAISTINĖ
DR.
EDMUMD
E.
CIARA
Tautiniai namai, spalio 28 d.
goje ir truko 25 metus, kol pa siką 113-87.
Ofisai:
2557 W.69th Street Tel. 776-4363
OPTOMETRISTAS
šeštadienį.
Kokteiliai 6:30-7:30,
111 NO. WABASH A V E .
galiau po paskutiniųjų penkerių
2709 Vfest 51st Street
4200 NO. CENTRAL AVE,
pietūs 7:30-8:30, programa —
su dviem amerikiečiais, Mulhouse
Valandos pagal susitarimą
J.&J.PHARMACY
Tel.
—
GK
6-2400
Antras Kaimas, orkestras — Neo
B . G vėl iškopė į aukščiausią ly
Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir
Lituanų. Dėl rezervacijų kreiptis
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt
DR. FRANK PLECKAS
gą.
10-4; šeStad. 10-3 vai.
Vaistai, vitaminai, Importuoti kvepalai, gydomos žoles rtt
pas A. Vaitkienę tel. 325-6489
(Kalba lietuviškai)
Naujam
sezonui
pasisamdė
Važiuojamos kėdes, remontai Ir kt„ pirkti ar nuomoti;
ar S. Baltą tel. 532-5940.
Ofis.
tel
735-4477;
Rez.
246-2839
N emokamai supakuojame dovanas.
OPTOMETRISTAS
naują trenerį jugoslavą Kalember,
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
kuris tuoj pareikalavo gero ūgio
Trumpai
-Oontact l e n s e ^
DR. L DECKYS
centro. Ir štai čia atsirado Ste
Pristatymas nemokamai
2618 W. Tlst St. — Tol 737-5149
GYDYTOJA
IR
CHTRURGfi
— Praneškite adresų pakeiti
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč
pas Puidokas, kuris pereitą sa
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai
Specialybe — Nervų ir
mus.
Emocines Ugos.
vaitgalį žaidė pirmąsias bando
D R. LEONAS S EIB UTIS
— Pranešame — Inžinierių
CRAVfFORD MEDICAL RUDG.
mas rungtynes. Žaidė 20 minu
INKSTŲ, PŪSLES IR
turnyras bus spalio 1 d. Wood6449 So. Pulaski Road
čių, padarė 30 taškų ir paliko
PROSTATO CmRURGIJA
ridge klube.
nepaprastą įspūdį. Nėra abejonės,
2656 W. 6Srd Street
DR. A. B. GLEYECKAS
— Metinis susirinkimas numa
kad jis užsitikrino sau vietą ko
Vai.
antrad. nuo 1-4 popiet
Nuo
GYDYTOJAS IR ClflRURGAS
tomas pradžioj gruodžio — Sil
mandoje. Nelaimei, nuo šio se
ir
ketv.
nuo 5-7 vakare
Tel — BE 3-5893
zono Prancūzijoje už komandą ga
ver Lake.
1914 Metu
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545
Specialybė Akių ligos
li Žaisti tik vienas svetimtautis,
— Žiemos išvykos detalės pri
Midland Savrings aptar
3907 West lOSrd Street
DR. J. i. SIMONAITIS
o ne du. kaip būdavo. Tuo bū
dėtos, registruokitės kuo anks
nauja taupymo ir namu
GYDYTOJAS
Valandos
pagal
susitarimą
du puikus žaidėjas, vienas iš ge
čiau. Norint daugiau informaci
paskolų reikalais visas
Adresas
4255 W. 63rd Street
riausių Europoje, Jim Moore, ku
mūsų apylinkes
jų, kreiptis pas E. Lapą, tel.
Ofiso tel. — PR 8-2220
Ofiso telef. R E 5-4410
ris iškėlė B.C. į aukščiausią ly
Dėkojame Jums už mu
343-8857 (ofiso _ 345-4181).
ReTfdencljos telef. OR 6-0617
DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
mis
parodytą pasitikė
gą, bet yra tik 2,01 m. ūgio, tu
— Mark Petrošius užsiima gol
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad.
jimą. Mes norėtume būti
ATITAISYMAS
JO K d A
rės užleisti vietą Puidoko 2,12
nuo 1:00 Ugi 3:00 vai. popiet
fo lazdų perdirbimu, pasinaudo
Jums naudingi ir ateity
V
A
I
K
Ų
L
I
G
O
S
m. ūgiui ir 240 svarų svoriui.
Pereitos savaitėm "Drauge", kite žiemos pertrauka atnaujinti
je.
Ofiso tel. R E i-2123 Namų CI 8-6ISS
2656 West 6Srd Street
Dėl pasirinkimo, atrodo, neturi ne sporto skyriuje, tilpo Rober savo laždu stovį Sąskaitos apdraustas
Pirmad., antrad-. ketvirtad. Ir penkt
DR. V. TUMASONIS
jokios abejonės nei klubo vadovy to Sidabro iš Adelaidės aprašy
Valdyba
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo S iki 8 vai.
DdttMMtt
*
LOAN
ASSOCIATION
vak. SeStad. nuo 1 iki 4 ral.
CHIRURGAS
bė, nei treneris Kalember. Jis pra mas australiečių sportininkų ke
4040 Archer Avenue
STALO TENISAS
FRANK ZOGAS,
šė kalno, kaip vietinis laikraštis lionės po Ameriką ir Kanadą.
2454
West 71st Street
Chicago, m. 60632
Ofv PO 7-6000
Bes. GA 3-7278 Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktad
Presšdent
TURNYRAS
po rungtynių rašė, gavo patį Per klaidą paskutinė straipsnio TARPTAUTINIS
Phone: 254-4470
2-6 ir 6-7 — i* anksto susitarus.
DR. A. JENKINS
TORONTE
Everestą.
dalis liko neišspausdinta. Ją čia
207 W. Mh Street
S. Harletn Avenue
Tel ofiso PR 6-6446
Chicago, I1L
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bridgeview, IU. 60455
Linkime Stepui Puidokui ge talpiname.
Vos ne 400 žaidėjų dalyvavo
Phone 125-74
TeUMim
F. C. WINSKUNAS
riausios sėkmė? krepšinyje, o taip
3844 West 63rd Street
— Laisvojo pasaulio lietuvių tarptautiniame stalo teniso turny
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
re
Toronte,
jų
tarpe
gražus
būrys
pat jam ir Francescai laimingo sostinė Chicaga mus priėmė iš
Valandos pagal susitarimą
3107
We*t
Tlst Street
šeimyninio gyvenimo!
kilmingiausiai. Salėje, kur įvyko lietuvių iš Nevv Yorko, Hamilto
Valandos: l-« vai. popiet
priėmimas ir balius, mus — aust- no ir Toronto. Jų pasirodymu
Trel. ir SeStad, pagal susitarimą.
5 % %
1002 N. W«tera Ave., Chicago
7H%
VILNIAUS TURNYRĄ
yra
ko
džiaugtis
ir
didžiuotis.
raliečius pagerbti,
nesutalpino
Td. 489-4441
paid ąusrterry
Ofs. teL 584-S1M; namn 381-3772
LAIMI SOV SĄJUNGA
Al tecoumt
^^^_,
! v ' s 4 norinčių ten dalyvauti. Tas "Esųuire" klasėje (per 50 m.) už
4 Year SavtagJ
Dr.
K.
A.
JUDAS
pounded daity —
•k-J
DR. PETRAS ŽU0BA
Certtficates
Pasibaigė
didžiulis tarptauti- nuteikė mus labai jausmingai. La- tikrintai laimi Algis Saunoris iš
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Savfatgi
Minimum fSJst
nis Vilniaus krepšinio turnyras, [bai maloniai praėjo krepšinio, Hamiltono, buvęs 6 metus Sov.
7110 W 127 S t , PsJos Hetgfets
6745 West 63rd Street
kuri laimėjo Sov. Sąjungos rink tinklinio, lauko teniso bei futbo Sąjungos meisteris ir pasaulinės
TeL 3*1-0730
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt.
Valandos pagal susitriamą
tinė, paskutinėse ryngtynėse nu- lo rungtynės su Chicagos lietu- klasės žaidėjas. Daiva Koperskytė
2-7: šeštadieniais pagal susitarimą.
• • • —•

. -

— . .

Tautai reikia

SPAUSDINTO SAVOJO ŽODŽIO

KOMUNIZMO ATEITIS
Ar gali komunizmas kada nors pasikeisti

GIMIMŲ DIDĖJIMAS KELIA RŪPESČIUS
Nauji kūdikiai griauna bolševikų planus

nebuvo
tokio "babyIš Rytų Berlyno pranešama, SED)
-boom"
numačiusi.
1976 m. bu
kad R. Vokietijoje paskutiniu me
Kol tauta kovoja už savo teises, kita organizmui palaikyti. Mūsų
P. GAUCYS
Jie tvirtino, kad Sovietai ir Rytų tu gerokai padidėjo gimimų skai vo paskelbta platesnė socialinė
1917 m. Lenino vadovaujamai
už laisvę, už religinius idea- lietuviškame gyvenime spauda,
I Europa vykdė socializmą atsili- čius, kokio bolševikų planuoto programa, kuri būsimoms moti
lus, tol ji yra gyva ir kūrybinga, ypač lietuviškas dienraštis, yra bolševikų partijai ne tik pavyko
Kultūrinės vertybės, kurios suku- reikalingas kultūrinei veiklai pagrobti Rusijoje valdžią, bet ir kurta nauja klasė privilegijuotų Į kusiose šalyse, kur nebuvo aukš- jai nebuvo numatę. Pagal apdai- noms numatė ilgesnį nuo darbo
riamos sava kalba, rašytu žodžiu, kaip oras ir vanduo gyvybei pa- joje įsitvirtinti. 1919 m. buvo biurokratų viršūnėse ir atsargi- tesnės kultūros ir todėl jų mode- : rius partijos statistikų apskaičia- laisvalaikį, daugiau pinigų ir ki
įvairiais menininkų talentais, laikyti. Kai jau nepajėgsime iš įsteigtas komunistų internacio nė armija vergų lageriuose apa lis negali būti pavyzdys aukštos i vimus, 1978 metai yra aukščiau- tas pirmenybes.
Svarbiausias tos programos
yra tautos gyvastingumo ženk- laikyti savos spaudos, tai bus a- nalas ir su juo į pasaulio istoriją čioje, labiau tolima nuo Markso pramonės demokratijoms. Sočia- j si gimimų skaičiumi per paskutipunktas
buvo įvedimas "apmo
lai. Tautos sava kultūra bręsta ir tėjusi lietuvybės sunykimo pra- įžengė nauja politinė ir ideologi svajonės apie beklasę visuomenę. lizmas Vakaruose turįs būti vyk-' rims dešimt metų. Nors gimimo
nė jėga. Vienoje pusėje buvo Va Visi prieštaros ar įtariami buvo domas demokratinėmis priemo- ! pakilimas oficialiai yra girtinas, kamo Baby - Jahr". Dirbančios
valstybiniam gyvenimui, nes to džia.
kios tautos turi savo tapatybę.
nėmis ir formomis. Jie atsisakė Į bet ne visi džiaugiasi. įmonių di- motinos, pagimdžiusios antrą vai
Visi mes žinome, kiek visuo karų marksizmas su jo pažadu negailestingai naikinami.
Jos yra skirtingos nuo kitų tautų. menei kainuoja didžiosios tauti- išlaisvinti žmones ir juos subur Tačiau Sovietai atlaikė ne tik Lenino peršamos partijos dikta-1 rektoriai, mokyklos ir ligoninės ką ir po kiekvieno sekančio vai
Todėl jos ir nori gyventi savoje nės šventės, kultūriniai parengi- ti į beklasę visuomenę pramo visas tas baisybes, bet ir milži tūros. Italų komunistų įtakoje pa j y r a susirūpinusios, nes vaikų gi ko buvo laisvos nuo darbo iš
kultūroje skirtingai ir nepriklau- mai, kiek vargo turi pakelti tu nės darbininkų pažangiose ša niškus Hitlerio armijų naikini nasi raida vystosi Prancūzijoje, | mimas padaro spragas tarnauto- tisus metus. Iki tol jos gaudavo
jų darbuotojų eilėse. Darbininkės mėnesinį mokestį 300 markių.
somai nuo kitu tautų.
švenčių ruošėjai. Vis daugiau lyse įvykdytos revoliucijos keliu. mus, kaip ir "nustalinimo" smū Ispanijoje ir Japonijoje.
mes
Kitoje
pusėje
buvo
XEX
šimt.
rusų
motinos gimdytojos nebuvimas SED nutarė, kad dirbančios R.
gį. Stalino įpėdiniai įvykdė dides
Mūsų istorija rodo, kaip mapajuntame, kad lietuvybės
"Trečiasis
pasaulis"
tikėjimas
centralizuotas,
slaptos
darbe ilgesnį laiką yra sunkiai Vokietijos moterys turi būti ge
nes ar mažesnes reformas, atsisa
žai padėjo Lietuvos ateičiai už- išlaikymui reikia aukotis ir auk o t i n e t i k s a v o Iaik{
Maskva mėgino į savo pusę pamainomas. Daugelio įmonių riau aprūpintos, negu mote
tikrinti mūsų kunigaikščių kovų
*> bet ir sun- organizacijos sukelta revoliucija kydami ir vergų darbo, kaip žy
imai prie Maskvos ar prie k i a i uždirbtus pinigus. Todėl or ir diktatoriškos valstybės jėga pra miausios jų ūkio sudėtinės da patraukti "trečiojo pasaulio" ma vedėjai klausia, kaip jiems su su rys Vakarų Vokietijoje.
Bet Rytų Vokietijoje yra ir ki
Juodųjų jūrų. Tautos ateičiai bū ganizacijų vadai ir kultūrinių bei vestas visuomenės perkeitimas. lies, ir pakeldami dirbančiųjų žai teišsivysčiusias tautas, bet be mažėjusiu personalu išpildyti
Leninas
pasinaudojo
antruoju
normas
ir
įvykdyti
"planą"?
ti paskatinimai gimdyvėms: lais
atlyginimą. Nuo 1960 m. jie lai didesnės sėkmės.
Komunistinė
tų daug daugiau padėjusios pap tautinių švenčių rengėjai rūpina
būdu,
siekdamas
savo
atsilikusią
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ekonomija
ir
valaikis prieš gimdymą ir po
kosi
konservatyvios
politikos,
iš
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tebuvo
įgyvendinta
tik
rasčiausios lietuviškos mokyklos, si taupyti išlaidas. Kai reikia
šalį
pastatyti
pasaulinio
socializ
visa
socialinė
sistema
tokiam
dar.
gimdymo nustatytas 26 savaitės.
laikydami
oligarchinę
biurokrati
Vietname ir Kuboje, o dabar mė
negu garsūs mūsų valdovų žygiai. jiems pasinaudoti dienraščio
mo
priešakyje.
bininkų
trūkumui
nebuvo
pasi
Dviejų vaikų, jaunesnių kaip 16
ją ir po truputį gerindami ben ginama ir Angoloje. Tačiau dau
Lietuviško žodžio ir rašto kultū "Draugo" patarnavimu, jie daž
drą gyvenimo lygį bei vis didin geliui Trečiojo pasaulio tautų ruošusi ir net partijos vadovybė metų, motinos dirba per savaitę
ra būtų ne tik mūsų tautai už nai taupo to dienraščio sąskaiDemokratijos vario
dami
karinę jėgą.
Vakarai jau nebėra vienitelis (Ostdeutsche Einheitspartei — tik 40 valandų ir gauna savaitę
tikrinusi laisvę, bet taip pat bū ton. Jie sako, kad jų organizaci
piktnaudofimas
papildomai laisvą. Už kiekvieną
jiems tinkamas modelis, nes jie vis
tų lėmusi ir rytų Europos ateitį. jos yra arba kultūrinės, arba kaKinijos
komunizmas
gimdymą valstybė išmoka 1000
dar tebelaikomi "koloniniais iš
•ritatyvinės, todėl "Draugas" turi
Leninas pakeitė demokratinės
Kai Europoje po spaudos išra į tai atsižvelgti, tarsi pats "Drau partijos sampratą, centralizavo Kinijos modernizavimo užda naudotojais", kurie pigiomis kai
Komunizmui pavyko smurtu markių premiją. Jaunavedžiai R.
dimo ėmė atgimti tautinės tapa gas" su visa savo spauda nebūtų jos vadovybę, proletariato dikta vinys buvo nepalyginamai sunkes nomis superka iš jų žaliavas ir modernizuoti dvi dideles Rytų Vokietijoje gauna 5000 markių
tybės sąmonė, mūsų tautai pra taip pat karitatyvinė ir kultūri tūrą padarė pastoviu valdžios mo nis negu Rusijos. Kinijos komu laiko juos ūkinėje priklausomy valstybes ir jas padaryti didvalsty- paskolą be palūkanų. Gimus pir
sidėjo vergijos periodas. Kad ji nė organizacija.
nopoliu. Užuot siekęs laisvo visuo nistai išliko per kelis dešimtme bėje. Komunistams kurstant, savo bėmis. Bet užuot didesnės lygy majam vaikui, atskaitoma 1000
nesužinotų, kas ji yra, jai buvo
menės persiauklėjimo, jis jį vyk čius nusitęsusį pilietinį, o vėliau nepasitenkinimą jos nuolat reiš bės ir laisvės, jos atnešė didesnę markių skolos, gimus antrajam
Kiekvienas paskelbimas užima
uždraustas savasis spausdintas
dė valstybės turima jėga. Jis su ir didįjį karą ir laimėjo. Jiems pa kia Jungt. Tautose. Komunistų nelygybę ir prievartą, kurių ne vaikui — 1500 markių ir trečia
žodis. Atgimimas atėjo knygne daugelio darbininkų laiką, kuris kūrė naują "lenininę" marksizmo
suskaldytame pasaulyje Vakarų pakęstų demokratiškai besitvar jam — 2500 markių skolos. Ne
valandomis, o atšaką, atmetė vakarietiškus pra vyko sujungti tautą ir išsikovoti įtaka žymiai sumažėjusi.
šiu laikotarpy Tai buvo kovos skaičiuojamas
kančios tautos. Be abejo, Vakarų, abejotina, kad tokios palankios
nepriklausomybę. Tai rodo tau
metas už spausdintą lietuvišką kiekviena valanda yra apmoka dus ir priėmė azijietiškus, įsišak
demokratijos gali būti pažeidžia premijos pakėlė vaikų gimdymą.
tinių idėjų stiprumą jų ideolo
žodį, kuris vedė tautą prie ne ma panašiai kaip fabrike. Ir nijusius rusų tradicijose.
Turint galvoje, kad komunis mos ūkinių krizių, politinių su
1977 m. R. Vokietijoje gimė
gijoje, o taip pat ypatingą orga
priklausomos valstybės paskelbi straipsniai "Drauge" nepraeina
tų galia ir jų ideologija padarė siskaldymų ir kultūrinio nesuta 27,669 vaikų daugiau, negu 1976
Žiūrint į šešis dešimtmečius nizacinį talentą. Kinijos " ūkio didelę įtaką susmukdant tarptau rimo. Bet visada jos parodo pa metais. Toks kylantis skaičius
mo. Laisvoj tėvynėje per 22 vals veltui. Prie jų sunkiai turi dirbti
V
tybinės nepriklausomybės metus 'SU pirma redaktoriai, paskui vykdytą lenininio
komunizmo sumoderninamas nebuvo toks sėk tinę santvarką, kyla klausimas, ar kankamą lankstumą nugalėti sa pastebėtas ir šiemet per pirmą
nepaprastą kultūrinę pažanga rinkėjai ir kiti techniniai darbi- praktiką, matoma, kad jam visiš mingas ne dėl to, kad jis buvo pra gali komunistų idėjos ir politika vo silpnybes ir įvykdyti naujus ketvirtį: gimė 5,900 vaikų dau
ninkai. Bendradarbiai straips kai nepavyko įgyvendinti Markso dėtas iš žymiai žemesnio lygio, tapti akstinu sukurti kitokią pa užmojus siekiant visuomeninės giau, negu per pirmą ketvirtį
nadarė visa Lietuva.
nius "Draugui" taip pat retai ra idėją apie niekieno neišnau bet ir dėl nepaprasto gyventojų saulio tvarką. Sukūrę stiprias, jo gerovės.
1977 metų. Manoma, kad R. Vo
*
šo veltui. Kai yra 40 apmokamų dojamą visuomenę, nesigriebiant gausumo, kartu ir dėl daugelio kios naminės kontrolės nepripa
kietijos
gyventojų skaičius per
Nūdien komunizmui pasiekus
Antrojo pasaulinio karo metu,
darbininkų, kurie, nors ir gauda smurto ar karo priemonių. Prie kinų komunistų pasipriešinimo žįstančias valstybes, komunistai savo dabartinių laimėjimų ribą, ateinančius metus pasieks 16,7
užplūdus raudonajam pavergė
mi mažesnį atlyginimą, negu tos šingai, jis sukūrė pilniausią ir Vakarų ūkinėms idėjoms. 1957 sukūrė ir naują pagrindą naujiems ar jis gali esmingai pasikeisti? At milijonų guventojų. 1973 m. R.
jui visą Pabaltijį, mūsų tėvynės
rūšies unijų darbininkai, turi iš žiauriausią , totališkiausią valdy m. išryškėjo, kad neįmanoma tarptautiniams konfliktams tarp rodo, kad Vakarų Europoje ir Vokietijoj buvo žemiausias gimi
rinktinis - jaunimas su šeimomis
tos algos suridaryti sau pragyve mo sistemą, kokią kada žmonija greitai pastatyti fabrikus mies komunistinių valstybių. Stalinas Japonijoje tas pasikeitimas jau mų skaičius.
ir be šeimų pasitraukė į vakarus
nimą, tai galima suprasti, kokios matė ir naują smurtingą būdą kel tuose, į kuriuos plūsta masės nau mėgino
pajungti
Jugoslaviją, vyksta. Rusijoje ir Rytų Europo
Prieš metus vyriausybė buvo
su viltimi greitai vėl sugrįžti. Li
išlaidos susidaro dienraščio iš ti ir spręsti konfliktus tarp komu jų darbininkų iš ūkių, ir juos Chruščiovas sutriuškino Vengrijos je panašus pasikeitimas yra gali leidusi per pirmuosius tris mė
kimas kitaip lėmė. Tūkstančiai
laikymui. "Draugo" prenumera nistų valdomų valstybių. Jam visus aprūpinti darbu. Buvo at sukilimą, o Brežnevas pasmaugė mas kaip galutinė modernizavi- nesius nėščioms moterims daryti
lietuvių pasklido po laisvąjį pa
tos neapmoka darbininkų algų. gėdingai nepavyko suburti re sisakyta teikti pirmenybę sunkia Čekoslovakijos "komunizmą su mosi išdava. Tačiau jis nėra ne abortą. 1972 m. R. Vokietijoje
saulį. Mes išsivežėme tada savo
Reikia beveik šimtą tūkstan voliucines jėgas Vakaruose ir su jai pramonei ir mestasi į žemės žmogišku veidu". Kinija pasisavi išvengiamas. Jis gali įvykti, bet buvo užregistruota 119,000 abor
kalbą, savo papročius, savo kul
čių daugiau iš kur nors kitur pa kelti revoliuciją sunkioje pramo ūkį ir lengvosios pramonės kūrimą. no Tibetą.
gali ir nebūti įvykdytas.
tų, praeitais metais tik 83,000.
tūrą, kurią iki šių dienų puose
Labai daug žalos kom. Kinijai
imti. Taigi algoms išmokėti nau ninėje valstybėje.
Dabar apie pusė Rytų Vokietijos
lėjame. Ne tik mes patys, bet ir
padarė ir 1966 — 68 m. vykusi
dojamos visuomenės aukos, ku
moterų
ima gimdymo kontrolės
svetimtaučiai gėris; mūsų dainų
Pakeista Rusija
"kultūrinė revoliucija". Po Maorios kadien skelbiamos, knygų
piliules.
šventėmis, tautiniais šokiais ir
spausdinimo pelnas ir marijonų
Tačiau jam pavyko atsilikusią Tse-Tungo mirties naujieji ko
kultūriniais parengimais. Ne vie
Ryty Vokietijos propoganda
vienuolijos parama, kuri skai Rusiją perkeisti į modernią did- munistų vadai dėl Sovietų grės
nas mums pasako ir mes patys
vaikų protrūkį prirašo sociali
čiuojama ne dešimtimis, bet jau valstybę, o dar labiau atsilikusią mės ir noro Kiniją padaryti stip
savo širdyje jaučiame, kad to
niam gyvenimo pagerėjimui. Ta
šimtais tūkstančių, nes reikia dar Kiniją į didžiąją Azijos jėgą. Bol rią atvirai pasuko į suartėjimą su
kios aukštos kultūros tarta nega
čiau stebėtojai mano, kad čia vei
ir spaudos mašinas sumoder ševikų partijos diktatūra smurto Vakarais, o ypač su JAV.
li išnykti. Ir kol mes kovojame
kia kitos aplinkybės: moterų gim
ninti.
priemonėm kūrė sunkiąją pramo Vakarų Europai darant nepap
su pavergta tauta už laisvę ir
dyvių skaičius yra stipriai padidė
*
nę, mažai teatsižvelgdama į pilie rastą ūkinę pažangą ir susivieni
kol mes kuriame lietuviškarr jęs, be to, padidėjo ir noras tu
Pereitais metais paštui reikė čių poreikius Kartu vyko ir pri jus į Europos ūkinę bendruome
gyvenime savo kultūrą, mes esa
rėti du ir daugiau vaikų. Dauge
perauklėjimas. nę, Vakarų komunistai pasirodė
me gyvosios tautos dalis. Jei tų jo išmokėti 48 tūkstančius dole verstinis masių
liui moterų šeimos padidėjimas
kultūrinių apraiškų mūsų gyve- rių tik už "Draugo" išsiuntinėji- Buvo stengiamasi joms įdiegti dar tesą tik Sovietų įrankiai. Kai bu
yra ir bėgimas iŠ darboviečių,
bo
prievolės
sampratą,
kuri
dar
iš
darbininkės gyvenimo.
nime nebeliktų, mes liktume tik m*> ° šiemet reikės išmokėti net
vo atskleisti Stalino nusikaltimai,
Statistikos duomenimis Rytų
emigrantais,
neatpazįstanciais 60 tūkstančių. Pašto patarnavi tebėra gana palaida ir palaiko o Rytų Europoje iškilusios kri
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Maskva.
su mūsų kultūrinėmis apraiško
JAV-bių lėktuvnešis "Nimitz". Moderniškų Amerikos ginklų labai bijo Sotodėl
iš
niekur
jokios
paramos
perversmais
iš
viršaus,
buvo
suJie ryžosi pakeisti įtakų šaltinius. vietai
mis, su mūšy organizacijomis ir
(Nukelta į 4 psl.)
su jų parengimais, jei nepajėgtu negauna. Vienintelis jos įsiparei
me išlaikyti :avo spaudos, jei ne gojimas yra lietuviškai visuome
ja jį savo druskingumu. Ežero vidutinis plotis yra 30 namus slėnius, per kalvas ir šiurkščius kalnagūbrius,
turėtume savo spausdinto žodžio. nei tarnauti pagal tautinius ir
mylių, jo ilgis 75 mytios, gi jo gilumos vietomis siekia su gausiomis avių kaimenėmis. Iki Las Vegas yra
Naujoji išeivija, atvykusi į A- krikščioniškus idealus
iki 30 pėdų. Druskos kiekis svyruoja nuo 15 proc. 400 mylių. Vaizdai aplinkui labai įvairūs. Tai gilūs slė
"Draugo" administracija ir
meriką, rado dienraštį "Draugą",
iki 28 proc.
niai su sodais, kitur kalvos apaugę krūmais, o dar ki
redakcija
žino,
kokia
propaganda
"Darbininką" ir kitus laikraš
tur
šiurkštūs pliki kalnai. Aplinkui daugybė valstybi
Keliolika šimtmečių atgal gėlo vandens ežeras
/ . KUČINSKAS
čius. Ji davė jiems naują impul yra varoma prieš "Draugą" ir
Bonneville vardu dengė bevefk vieną ketvirtadalį šiau nių miškų, kuriuose daug laukinės gamtos su aukš
są, sustiprino jų kultūrinį ir tau jo leidėjus. Čia tik trumpai gali 10
ma
pasakyti,
kad
"Draugas"
ma
rinės Utah ir buvo 10 kartų didesnis už Great Salt tais kalnais, pasiekiančiais net 14,000 pėdų aukštį.
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modernų
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Lake. Anas pirmykštis ežeras, toje vietoje kur da Kalnuose daug įdomių urvų, kuriuose galima atrasti
atsivežė ir savo kultūrinius žur
nalus, kurie liudija apie tautinę lingas, kiek jis yra reikalingas statą, kuris turistams atidarytas tik 1966 metais. Čia bartinis yra, buvo 1000 pėdų gilumo, o toje vietoje, įvairiausių formacijų kristalus. Tuose miškuose labai
kultūrą ir saugo tautinį paliki lietuviškai visuomenei. Niekas paveiksluose ir filmuose rodoma3 Kristaus, jo apaš kur Salt Lake miestas yra įsikūręs, buvo 900 pėdų gi puikios vietos medžioklei, žuvavimui, vandens spor
mą. Pradėta taip pat leisti kele iš jo nenori ir nesitiki padaryti talų bei pranašų gyvenimas. Daugybė paveikslų vaiz lumo. Vandens svoris buvo toks didelis, kad ežero vi tui, stovyklavimui.
Perkertam Fishlake didžiulius valstybinius miš
tas naujų žurnalų. Tai yra ženk kokio pelno, bet jis yra mums duoja šventųjų gyvenimą bei jų veiklą. Pirmųjų tėvų durys buvo įspaustas 168 pėdas gilyn. To įspaudimo
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tarpe yra gyvas. Todėl gyvi ir
regėjimų
įvairios
fazės;
taip
pat
ir
jo
kalbų
ištraukas
ežeras
sumažėjo
ir
susitraukė
iki
dabartinio
dydžio,
tų.
Sezono
metu, puikios medžiojimui vietos, ypač
kina
pavergtoje
Lietuvoje
ir
pas
mūsų kultūriniai pasireiškimai.
galima
išgirsti.
Skyriuje
t.v.
Rotunda
yra
masyvus
vi
palikdamas
savo
buvusiuose
plotuose
didelį
druskų
ir
daug stirnų ir briedžių. Pati gamta laukinė, jdomi, pa
Bet jei pritruktume spausdinto kui čia grupelė suklaidintų ar są
kitų mineralų kiekį. Vandeniui nukritus, ežere atsi slaptinga.
lietuviško žodžio, tai nebeturė moningai tarnaujančių tautos so pasaulio piešinys su didžiule Kristaus statula.
Privažiuojam Ziono tautinį parką, apimantį 230
tume nė tų parengimų, nebūtų pavergėjų tikslams visais būdais
Įdomus yra vakso muziejus, kur figūromis pavaiz rado daugybė salų, kuriose dabar veisiasi pelikanai
ir
kiti
vandens
paukščiai.
Aplinkui
ežerą
yra
didžiulė
šmeižia
jo
redaktorius
ir
leidėjus,
kvadratinių mylių plotą. Jame daugybė kalvų ir skar
balso, kuris šauktų ir organizuo
duoti bibliniai ir mormonų religijos vaizdai. Tos figū
dykuma, kuri susidarė iš smulkaus dumblo ir drus džių, su spalvingom prarajom ir įdomiom dykumom.
tai yra geras ženklas. Tai yra ros ne tik kalba, bet ir vaikščioja.
tų tas iškilmingas šventes.
kų, suplautų į ežerą. Dabar per tą dykumą pravestas Virgin upė kerta savo vagą per smėlio kalvas, suda
ženklas, kad "Draugas" yra gy
Verta paminėti miesto planetariumą, iš kurio tu greitkelis, kaip tik tom pačiom vietom, kuriom pir rydama gilias pakriaušes ir išstatydama viešumai įvai
vas
ir
gyvuoja
kartu
su
patrioti
Kai kam atrodo, kad nereikia
ristai gali keliauti į bet kokią planetą, čia galima pa mieji mormonų pionieriai atkeliavo į šį slėnį.
rias uolų formacijas. Pačios žymiausios yra West
rūpintis spaudos likimu. Kas ją ne lietuvių visuomene.
gauti paaiškinimus apie žvaigždynų ir įvairių plane
Prie ežero yra keletas paplūdymių, tačiau tuo me Temple formacijos, kurios pasiekia 7,795 pėdų aukštį.
Mūšy visuomenei reikia kas tų susidarymą, taip pat galima sekti įvairių gamtos
leido prieš mūsų atvykimą į Ameriką, tegul tas ir toliau ja rū dien spausdinto lietuviško žo kūnų judėjimą bei jų nueitą kelią. Didingas Žvaigž tu mažai kas jais naudojosi. Mes šiuo ežeru kiek nusi- Per kalnus išvestas puikus kelias. Jis sukinėjasi ap
vylėm. Turbūt negerą laiką pasirinkom jo lankymui. link kalvas, vietomis j a s kerta ir įveda į 5,607 pė
pinasi. Jei dabartiniai "Draugo" džio, kad mes nepamirštume sa dynų pasaulis atsiveria čia turistui prieš akis.
Mums ten esant, milijonų milijonai mažų muselių bu dų ilgio tunelį, šis kelias tikrai yra didingas kelių in
leidėjai nepajėgs jo išlaikyti, tai vo tautinės kilmės, kad neišblės
Įdomus yra International Peace Gardens, kuriame vo prikritę ežero pakraščiuos ir aplinkui plito labai žinerijos kūrinys. Parke yra gausus muziejus, graži
atsiras kiti. Bet kas tie kiti, tai tų mūsų kultūriniai sąjūdžiai,
vsai nesvarbu Tokie samprota kad tėvynėje su mirties pavojais 14 tautybių turi savo skyrius. Kiekvienos tautos so nemalonus kvapas. Darbininkai tas museles traukė į auditorija, turistų informacijos centras, iš kurio sve
vimai yra panašūs į nerūpestin rašomos Lietuvos Bažnyčios kro das įrengtas pagal tos tautybės specifinius papročius didžiules krūvas ir sunkvežimiais kažkur vežė. Ne tainės matosi gražūs vaizdai į kalnų viršūnes. Daug
gą samprotavimą apie orą ir van nikos laisvajam pasauliui galėtų bei jos pomėgius. Visa tai puikiai reprezentuoja tauty pavyko sužinoti, iš kur tos muselės atsirado ir ar tas įvairių formų kalnagūbrių iš čia pamatysi. Visi jie ki
reiškinys tik retkarčiais pasilaiko ar kartojasi metai iš tokį ir turi savo atskirus pavadinimus, kaip Twin
denį, kuriuos gyvas žmogus kas- prabilti apie tautos pavergimą ir bes. Lietuviško sodo ten neteko užtikti.
Pasigėrėtinas yra State Capital pastatas. Tai tik metų. Mes labai gailėjomės tuonedėkingu laiku čia at Brothers, Lady Mountain, Tnree Patriarcks ir daugy
dien turi naudoti. Negali sakyti, persekiojimus. Kad išliktų išeivibė kitų. Daugybė turistinių takų veda per tuos kalnus.
kad, jei išnyks oras, bus kas nors ja gyva tautos dalis, visą laiką ras meno kūrinys ir puošia visą miestą. Pastatytas iš vykę, nes visa tai labai sumažino mums šio ežero ža Į parko gilumą organizuojamos pėsčiųjų ekskursijos,
vingumą ir grįžome juo labai nusivylę.
kita kvėpuoti, jei nebus vandens reikia jai savo spausdinto žodžio. Utah granito ir marmuro.
vadovaujamos patyrusių vadovų.
Prie miesto yra prisišliejęs Great Salt Lake. Tai
Iš Salt Lake City, keliu 15 pasukam Las Vegas
gyvybei palaikyti, bus kas nors
V. Rmš.
druskingiauaias ežeras pasauly. Tik Mirties jūra virši link. Pradžioje kelias eina per derlingus ir gerai drėki
(Bus daugiau)

7000 MYLiŲ PER 1 AMERIKA

jai Lietuvai — 25 dol., ir dien- giliai po vandeniu
raščiui "Draugui" — 25 dol.
Esant įprastai aplinkos
oro
temperatūrai
ir
slėgimui,
laisvas
CLEVELANDO RUDENINIAI
azotas — chemiškai beveik ne-' —
PARENGIMAI
aktyvios dujos. Todėl jis plačiai "~"
HELP WANTED — MOTERYS
HELP WANTED VYRAI
LE&KO NUOMOTI
Rugsėjo 16 ir 17 d. Jubilieji taikomas įvairiose laboratorijose, nės Pabaltiečių sporto žaidynės. pramonėje, ypač tais atvejais, kai
Dirbančiai porai reikalinga moREIKALINGAS MIEGAMAS
KAMBARYS PENSININKUI
Rugsėjo 23 d. ALT-gos rengia ore esantis deguonis nėra pagei
I teris namų valymo darbui 1 die
Marąuette Parke. Skambint 434-7174
dautinas.
mas vakaras Dirvai paremti
ną savaitėj Hyde P ark apylin
AB Diek 360 Operator
9
v. r. iki 12 v. dienos. Klauskite Eacperienced. Full Time. Will conApsinuodyti
laisvu
azotu
nor
kėje. Rekomendacijos reikalin
Rugsėjo
30 d.
Clevelando
Walter.
sider Part Time. Northwest sub gos. Skambint 286-7723 arba po
moksleivių ir studentų ateitinin maliomis aplinkos sąlygomis nė
urbs.
ra jokių galimybių.
6 v. v. 955-1986
kų literatūros vakaras.
TeL — 678-6895
Msk.
B E A L E S T A T E
Spalio 1 d. Karininko A Juo
PREMIJA
| sūnų Donatą ir dukrą Laimą Kul- zapavičiaus šaulių kuopa de
1H aukšto — 6 ir 3 kamb..
Hiiiiiiiiiiiiiiiimiiiitimmimiiiimiiiiiiii Mūrtnis.
ONAI MIKULSKIENEI
nienę. Abu vaikai sukūrę gražias monstruos medicinos filmus.
VYBA1 IB
MOTERYS
du liuksus butai. Namas 27 metų.
Kabinetų virtuves. Keramikos volietuviškas šeimas ir džiaugiasi
Spalių 6,7 ir 8 dienomis Lietu- i NAMŲ APSITVARKYME
nloa. Įrengtas, sausas rūsys. Platus
Lietuvių Amerikos piliečių klu
Mušt know Engine lathe work.
puikiu atžalynu.
Ruošiatės ką "perstatyti, "pakeisti. Į "g™** N a m a s arti 72-os ir FairVVELDERS WANTE0
vių namų penkmečio minėjimas,
bo patikėtinių taryba kultūrinę
a
t
r
a
n
_
Mušt
speak
English.
Small
comM. Iešmantienė ne tik
atnaujinti.
Garažą.
Viduje
ar
iŠ
lauko
i
kultūrinės visuomenės premijos įfor presBure vessel welding of
visuomeninę 1978 m. premiją pa
...m« I>A^:_.»X.O
Tum. ' ***•
78-os Ir Tnlmsn,
S kambariai, pany. Overtime. Good pay- Ii
namo.
Rūpinatės? \';„„/s~,/»«Visuomet Mm
čia Jums
, , metų
da laiko ir energijos padėti, kur teikimas, banketas.
t
mū_0
steel to ASME code. Mušt fit and
geras
mūro
namas.
skyrė Onai Mikulskiene:.
neigb.borb.ood 4300 block on Di- weld, using stiek and mig processsu patyrimu, už prieinamą kainą pajos pagalba reikalinga, bet ir iš
Spalio 8 d. Dievo Motinos N. db, skambinant po 8-tos v. vakaro Marquette Pke. 10 botoj 18 metų. versey Avenue.
es. Forty-hour week: 6:30 a.m.
Pelningas mūrinis namas.
H . NAGYS LITERATŪROS savo kuklių senatvės pajamų, au P. Parapijos tradicinė vakarienė.
to
3-tM) pjn.
TELEFONU
47M950
koja Altai, Bendruomenei, Bal
BROKERIS — P. 2UMB AKIS
VAKARE
Spalio 14 d. abiturientų pri
HELMUTH
—
Tel.
384-2370
tui, Religinei šalpai, spaudai, pa
PR M M
'iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH
H. A. PHILLIPS & C0.
Moksleivių ir studentų ateiti rapijoms. Ir jos aukos dažnai bū statymas — balius. Rengia LB
1501
E. Malu St, St. Charles, III.
lūtmiiiiiiimimiiiiiiiiitiiiimiirtiiimtiiiii Marąuette Parke. Savininkas parduo A mm m OPPORTUNITY
ninkų literatūros vakare, rengia- na didesnės negu dešimtimis LB Ohio apygardos valdyba.
Call
for appomtment 377-0050
Spalio 21 d. Lietuvių namų ada gerai užlaikytą mūr. namą apie 28
mam rugsėjo 30 d., šeštadieni k a n č i ų d o l e r i ų įdirbančiųjų
A
POSITION
rs
NOW
OPEN
patinėje salėje Ramovėnų choro
metų senumo, 70 ir Campbell apyl.
(:30 v.v. Lietuvių namuose, prog
KILIMUS IR BALDUS
Rugpiūčio
27
d.,
sekmadienį
2
butai — 5 kamb. ir 4 kamb. 2 maS. m the PRTNTING DEPARTMENT.
penkmečio
minėj
imas.
ramoj dalyvauja poetas H. XaP
I
—
—
a
ir
vaškuojame
garažas.
Skambinti po 5 vai. vak.,
j Cooks full w part Ume for small exSpalio 28 ir 29 d. Lietuvių dieSalary cornrnensurate with
gys, deklamuos Izabelė Žmuidzi- Šv. Jurgio parapiečiai kartu su ja
viso rūsio
grindis.
cluslve kitehen ln medlcal center.
BUBNYS
—
TeL
RE
7-5168
se km. ir SeSt. visą dieną tei 778-8039.
ir
sūnaus
Donato
šeima
(duktė
i
.
Rengia
LB
Clevelando
apyDletajy exp. not neoeeaary.
Eaccel.
nos
ąuaiifications.
nienė. Po programos šokiai :r
iiiiiiiimmmiiiiiiiimiiiuHiiinmniUHiu
salary. Call for appoint or apply ln
Laima
gyvena
Californijoje)
jos",
Hnkė.
vaišės.
perso n bet 9:30 and 4 .p. m. M / F .
iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimmimiiiiiiiiiiiiii
For Interview
64-ta ir Talman. Labai gerai išlai80-jo gimtadienio proga meldėsi j Lapkričio 4 d. Ohio Liet GyAMERICANA HEALTH CARE CTR.
| kytas 5 kamb. mūr. bungalow. Pilnas
Make Direct Inąuiry to:
INGRIDOS IR ROMO
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje. dytojų draugijos metinis suvažia
715 Central Rd., Ari. Hta. 392-2020
'
valgomasis,
2
miegami,
taip
pat
įreng
BUBUŲ ŠEIMOS ŠVENTĖ
MODERN IMPRESSIONS INC.
Po pamaldų visi susirinko į para vimas ir balius Lietuvių namuo ŠERĖNAS perkrausto baldus ir tas miegamasis pastogėje. Gazo Silukitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
105 W. Madison Si.
: ma. Garažas. $35,000.00.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIUlItl
Gaja - Vytautė Bublių šeimos pijos salę, kur ji buvo pasveikinta se.
dimai ir pilna apdr&uda.
jauniausioji W
rasojo
3, sek-, Parapijos tarybos pirm. Pr. RazChicago, IU. 60602
Lapkričio 5 d. Lietuvių skau
88-tair
Tullay
(5200
į
vakarus).
Z
TeL — \YA 5-8068
madienį Dievo Motinos Nuola-1 S a i č i o i r ^Z1™'
\ 0 b f l e n l ° tų sąjungos 60 metų sukakties mi
Liuksusine 3-jų miegamų rezidencija.
ir į t e i k t a S t Y l o s n
]OJ
k yga
iiiimiiHmiiiimiiiHHiHimiiiiiimiiimii
,
1^ vonios, įrengtas rūsys, 2 maš. ga
tinės Pagalbos bažnyčioje iškil-l
f? ! ?
nėjimas.
ražas,
uždengtas patio. šoninis įvažia IŠNUOMOJAMA — FOR RENT
mingų Mišių metu įsijungė j >pie Dievo tarną arkivysk. J u r g l
Lapkričio 11 d. Žalgirio šau
vimas. $71,500.00.
krikščioniškąją katalikiškąją i Matulaitį. 2odi tarė ir kleboną lių kuopos parengimas D M N P S O P H I E
BARČUS
40-ta ir Arteslan. 2-jų butų medi- For rent vic. 73rd & Campbell 5
bendruomenę. Tuo pačiu ji stip- ^ v a d u o j ą s kun. dr. V. Bartuška. parapijos salėje.
RADK)
ŠEIMOS
VALANDOS
į
nis.
Reikia savininko. Tik $22,000.00. room (2 bedrm.) heated apt. Newly Evening hours — 8 to 5,
Po
Lapkričio
18
d.
Lietuvos
kacarpeted. Adults orJy. No pets. $215.00
riai įsitvirtino ir lietuviškoje,
Visos programas 1S WOPA
40 ir RockweU 2% aukšto medinis. per mon. Call after 3:30 p.m.
Sunday included
bendruomenėje, nes jos krikšto dota Ilgiausių metų. Su geriau-j riuomenės šventės minėjimas ir j Lietuvių kalba": kasdien nuo pir Gerai išlaikytas. Pilnas rūsys. Centr.
šiais,
sveikatos
ir
tolimesnės
Diebanketas.
•MM
madienio iki penktadienio 3:00 — gazu šildymas. $30,900.00.
apeigose dalyvavo ir PLB naujaComplete benefits.
vo
globos
linkėjimais
sukaktuvi-|
Lapkričio
19
d.
Grandinėlės
iš
3:30
vai.
popiet.
—
Šeštadienį
ir
sis pirm. Vytautas Kamantas, o
394a ir Albany. Geras 2-jų butų
IŠnuom. 3-jų kamb. butas su
:
sekmad. nuo 8:30 iki 9 3n v. ryto. po 4 kamb. mūrinis, ir 3-jų kamb. bu- baldais
kūmais buvo Nijolė Kašubienė ir ninkė palydėta į 90-ius. metus, leistuvės į Australiją.
Air cemditioned shop
arba be baldų, 2-me
Telef. 434-2413
telis rūsy. $54,000.00.
LB Amerikos krašto valdybos
aukšte.
Suaugusiems.
Marąuette
1480 A M.
pirm. Algimantas Gečys. Bublių
86-ta ir Washtenaw. Geram stovy Pke. Tuojau galima užimti.
7159 S. MAFLEWOOD A VE.
8
butų mūras. 6 butai po 4 kamb.,
graži, talentinga šeima padidėjo
CH1CAGO. ILL. 60628
2
butai
po 3 kamb. $17,280.00 me SkambinU 737-8647
penktuoju nariu. Tauras, Aida,
tinių pajamų. Savininkas prašo
Rama ir Vilija džiaugiasi kartui
$100.000.00.
su tėvais savo jauniausią — sesu-1
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHniiiimiiiiiiiiii
D fi M £ S I O
te.
Jei galvojate
Himiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiii
VYTAUTAS KURTAS
Pamaldose, kurias koncelebra-l
PARDUOT, NUOMOT AR
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
vo kun. G. Kijauskas, SJ, kun. J.,
APDRAUST
OKE DAY COOK — ONE
Kidykas, SJ, ir kun. K. Žemaitis, Į
ir kitus kraštus
J0sq nuosavybe, prašome kreiptis j
SWING SHIFT COOK
buvo įjungtos į krikšto sakra
NEDZINSKAS, 4065 Archer A ve.
Mušt
be
18 years or over. Ehccelmento apeigas. Krikšto sakra
— o —
Chicago, DJL 60632, telef. Jr?7-5980 lent benefits.
mentas čia įgyja didesnės ir gi
iminumuiiiuiiuiniminiiiiiininiiiniiii
Apply ln Person
lesnės prasmės, negu mes anks
Romanai iš Lietuvos ūkinin
4243
W.
63rd
Street
miMiiiniiiiiiiiiiiiiiinmimiiimimimii!
DEXXVS KESTAURANT
čiau manydavome. Kūdikis su tė
kų gyvenimo. Iliustracijos Dr
4824 No. River Road
vais, su krikšto tėvais įjungia
Tel. — 767-0600
Romo ir Indridos Bublių dukreiė buvo pakrikštyta Galos-Vytautės vardu. agr. Antano Verbicko. 440 psl.
Scrallcr
Purk, OI — 678-5556
mas į krikščioniškąjį pasaulį vie Krikšto Sakramentą jai suteikė Clevelando klebonas kun. G. Kijauskas, S.J., Kaina su persiuntimu $10.51
Spalvotos ir Paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai
šu iškilmingu būdu. Sklandus aReikalingi:
Kidykas, S.J., ir svečias kun. K. Žemaitis. Krikšto tėvai — N. Ka- Leidėjas — Lietuvių agronomų
Pardavimas
ir
Taisymas
peigų komentarai padėjo sekti Šubienė ir A. Gečys
PADAVĖJŲ PADĖJĖJAS —
Nuotr. VL Bacevičiaus sąjunga, 1977 m
M
I
G
L
I
N
A
S
T
V
šk) sakramento svarbą. Abu kū
INDŲ PLOVĖJAS
ŽALGIRIO ŠAULIŲ KUOPA
AZOTO VEIKIMAS
2-jq aukštų mūro namas ir 2 au 2346 W. 6»th St, telef. 776-1486
Užsakymus siųsti
mai, Nijolė ir Algimantas buvo
IR VIRTUVĖS DARBININKAI
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. uiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmimiiiiimmiiim*
»r lekcijų skaitytojai.
Žalgirio šaulių kuopos valdy
Nuo 10 v. r. iki 5:30 v. v. ir nuo
Pilstomas skystas azotas garuo DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St
Naujas stogas ir gazu Šildymas. Ap
ba Clevelande, dėkinga kuopos ja. Tai ar tie garai nekenkia
12
d. iki 8:30 v. v. Reikalinga turėt
sauga nuo potvynio. Alum. langai
Lietuviams šis krikšto sakra nariams ir svečiams, už atsilan žmogaus sveikatai?
Chkajco, m 00629
tO%
—
a0%
—
S0%
ptgUui
mokėsite
Į
savo
transportacij%.
Galite pirkti už $41,800.00.
o i apdnuidą noo ugnies ir aotomomento suteikimo būdas daug kur kymą į surengtą gegužinę ir šau
CARSON
PIRE SCOTT & CO.
MK
Modemus 15 metų mūro namas. biuo pas mus.
Laisvas azotas yra dujos be
Edeną
Plaza
yra naujas, nors nustatytas jau lių s-gos tarpkuopinio šaudymo
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui
FRANK
ZAPOLIS
WDmette, Illbiols
Vatikano II-jo suvažiavimo. Ame užbaigimo balių, tuo parėmu kvapo ir skonio. Ore jo yra vidu iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimimiiiitiiiiitiiiii patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
3308 H West 95Cb Street
ke. AukJta kokybe. $50,000.00.
rikiečių parapijose labai plačiai siems mūsų gražius ir kilnius dar tiniškai apie 75,5 proc. Azoto jun
Chicago. DUnoit
IT ALI AN U-BOAT
ginių
esti
visuose
gyvuose
organiz
Gražus
platus
sklypas
ir
garažas
naudojamas.
bus.
Marąuette
Parke.
Vertingas
pirkėjui
muose. Patekęs su įkvėpiamu oru
Romas ir Ingrida Bubliai yra
(1911 - 1927 - 1977)
Padėka
priklauso
šaulių
s-gos
į žmogaus organizmą, azotas išplačiai įsijungę į visuomeninę ir
'iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiifiiimimniininiiiiiiii
tir
OfONSS — LAIKAI — DARBAI
DELISANDWCH SHOP
kultūrinę veiklą Clevelande. Lai centro valdybos pirm. K. Milko- PSta kraujuje, tačiau laisvas
M.
A.
Š
I
M
K
U
S
Redagavo
STASYS
BARZDUKAS
raeazotas kraujuje junginių nesuda
Cicero-Peterson
mingi tėvai šią šeimos šventę už vaičiui už vakarienės
NOTARY PtTiLIC
2625West7lsf
Street
ro,
sako
medicinos
literatūra.
Jis
Bl»do
ATEITIS
Ateitininkų
Šal
IN0OME
T
A
I
SERVICE
tu
tartą
gražų
žodį
ir
įteikimą
baigė vaišėmis, kur dalyvavo jų
Day Shift Full & Part Time
pos Fondo lėšomis 1977 m. 216
So. Mapieirood, tel. 254-7450
tėvai, parapijos kunigai, kun. K. Clevelando šauliams atžymėji- pašalinamas iš organizmo per pusi.
Tel. 737-7200 ar 737-8534
Taip pat daromi VERTIMAI.
Flexible Hours. No exp. Necesaary
Pugevičius, seselė Paulė, LB vei mų. Valdyba dėkinga sesėm šau plaučius. Kvėpuojant oru, kurio
GIMIN'IŲ iškvietimai, pildomi
Namas — Svajone: s butai. * vo
P t U E T T B e s PRA8TMAI Ir
Call 73*3383
lėm, dirbusiom ruošiant geguži slėgimas vra padidintas iki 2 —j Kaina su perahutimu $2.30 VI- nios,
kėjai, giminės ir bičiuliai.
centraliuls
saldymas, atomlnS
h rti:
kitokie blankai
2,5
atm.,
kraujas
ir
audiniai
la-|
"***"»
«
J
nę
ir
šaudymo
užbaigimo
balių.
sl&ptuve.
3
auto
garažas.
2
balko
Sėkmės ir šviesios ateities Bub
nai. Patio. Marąuette Parko centre. iinniiHiHimiiiiiiniiimiiiimiiimiiiHiiii
Moterų sekcijos vadovei sesei O. biau prisisotina azoto. Tada žmo-1 DRAUGAS, 4645 W. SSrd St.
liams ir jų šeimai.
Mūr. Dangalo*. I miegami
Ora- IHIIIIIIHIIIIIIIIHllllllllliiiililliiiiilliiiiiiii ouajama.t»«*]iu»)CTiaTfeMOirmjKMM.»-»
Chkmgo, IU. 60629
Mikulskienei, sesėm O. Čiuprins- gus jaučiasi tarsi būtų girtas. Tai j
V. R.
tlai užlaikytas.
IS4.000.
fvalrlij preklg paatrtnktinM aebraa^ « M —
« . » _ _ .
kienei, M. Tijūnelienei, S. Migli- pasitaiko narams, dirbantiems MHlimmiilliliiiimiUMiiiiiliiiiMmiiiii
I
A I F
R A I P K
Namas
Ir
s-retaln&i irJal ii mūsų sandelio.
tav<
MARIJA IEŠMANTIENĖ
biznis. $80.000
nei, N. Braziulienei, A. RinkuOOSMOS PARCELS EXPRESS
V A la L - °
Mūr. namą*,
SIUNTINIAI į UHUVĄ
Nebūtina turėti kokių moks- vienei, A. Šarkauskienei, S. SanDidele taverna, sal*
apie 200 svečių
S butai po 6 kamb tSSS 8. Halsted St., Chicago, m. 6O608
lo laipsnių, tarnybos titulų, būti kalaitei, M. Trainauskienei, C
$85,000.
2501 W. «»tb St.. Chlcmco, IU. «0«M
see
us
for
Mixing, oven and cookies.
turtingu, kad būtum garbingas, Petkūnienei, ir M t Iešmantienei,
Telef.: 925-2T37 — 254-3330
ŠIMAITIS
REALTY
dovanų aukotojom, parengimų
Vytautas Valantinas
gerbiamas ir mylimas žmogus.
Day-time hours.
Insurance
—
Income
Tas
immniiiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuumiiiiiiiii
Mūsų Marija Iešmantienė, kili- vadovui D. Vaičiūnui, A. Karšo-S
tin best way to ttv^ogulirty!
AT OUR L0W RATB
mo suvalkietė, iš klevelandiečių kui, už leidimą naudotis gegužiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinitiiiiiiiiiiiinmnumii
No Sundays.
2951
W.
63rd
St..
436-7878
WITH R E P A V M f N T
tikrai susilaukia šiltų žodžių, pa- nes vieta.
No decorating.
.i FIT V O U P I N C O M f
dėkos ir kuklių įvertinimų už ^
pei n a s .
žinės m e t u
gautas
tuos darbus kuriuos ji per metų
k i r s t y t a s i r i š s i u n t i n ė t a s : "KaComplete benefits.
metus atlieka hetuv.skąjai bend- r i o „ ^ ^ ^ _ 5 0 dol., TėvyApdraustas perkraustymas
MARQUFTTE P ARK
aid tai
Air-conditioned shop
ruomenei.
4 butu marinis. Gazu Šildymas Oa
Įvairių atstumų
nės garsų radijo valandėlei — 50
Compovn<W
Jau 1943 metais netekusi vyro,
ražas.
Numažinta
kaina
—
$54,900.
Qua r t e r 1 y
dol.. Dirvai — 25 dol., LaisvaIri a:K-\HH'> arlw 376-59%
Marija užaugino ir išmokslino
19 meto marinis. 5H kamb. (3
OUR SAVINGS
mieg ). Gazu-oru Šildymas. Arti St.
CERTIFICATES
llillllllllilllllilllllillllllllllllllillllllllllll
Lotua Ir 77 St Padarykite pasiu
3
EARNUPT0 7 A %
PACKAOE EXPRE8S AOENCT
Kai kainos eina aukJtyn, dabar pats geriausias laikas
lymą
MABUA NORETKIENft
investuoti bei apsigyventi FLORIDOJE.
DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. rugsėjo mėn. 15

CLASSIFIED

GUIDE

PRESSMAN

Machinist Wanted

VALOM E

C O O K

M O V IN G

Experienced
DONUT FRYER

Call Bill Kaiser
453-0200
COOKS

LIEPKALNIO SODYBA

Budraitis Realty Go.

TELEVIZIJOS

KAS V E R T I N G A

ATEITININKU KELIU

COUNTERHELP

Valdis Real Estate

PASSBOOK
SAVINGS...
Vt A

S °

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

Call Sally 825-2177

BUT\J NUOMAVIMAS

JOHN (JONAS) PAŠKUS
Atstovaujantis didžiausią ir seniausią nekilnojamo turto
įstaigą pietų Floridoje, mieiai jums patarnaus.

The Keyes Co.
RE ALTORS
N. Federal H-way, Pompano Beacfa, Fla. 33064
įstaigos telefonas: 1^05-762-4422
Vakarais Ir nedarbo metu: 1-305-M6-4389

Mutual Federal
Savinas and Loan m

pirkimas — Pardavimą*
Valdymą*
— Income Taa

LCNoaa

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA

Labai pageidaujamo* geroa rito**
prekea, MaL«taa Ii Europos smadeHo.
20O8 W. 6« 8t.. Chlcaco, DL OOtM.
T E U — WA 5-2787
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHimi

BELL REALTY

Perskaitę

Apsimoka akelbtla dien DRAUGE
nes Jii plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimu kal

"Draugą" duokite via yra

J.
B A C E V I Č I U S
fi lotiems pasiskaityti.
6455 S. Kedzle A ve. — 778-2288

SERVING CHICAGOLAND SINCE1905

ištinkite "Draugę". !

Perskaitę "Drauaa", duokite kitiems pasiskaityt
_1

nių šachmatų pirmenybėse ir r DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. rugsėjo mėn. 15
riy, kaip Sepp Herberger ir Hel- Joms skirta 16 partijų.
taipogi asmeninėse pasaulio pir]
mut Schoen Vak. Vokietijos Fut
— Žymiausias mūsų zaidikas
menybėse, pasiekęs jų baigmi
bolo
rinktinė
turės
pasitenkinti
(Atkelta iš 2 psL)
korespondenciniame. šachmatų
berger komiteto" juniorų rinkti
treneriais, kurių tikrasis pajėgu žaidime yra dr. V. V. Palčiaus- nes varžybas.
nę 0:2. Keliaudami ir žaisdami
DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
SEKMADIENĮ PRIEŠ
Kazys Merkis \
mas nėra gerai žinomas, kai visa
kas,
IL.
Dabar
jis
rungiasi
jie
įsigijo
daug
draugų
ir
užmez
EKVADORJECIUS
atsakomybė bus padėta į jų ran
Amerikos rinktinės sudėty baig
gė daug draugiškų ryšių.
Liežuvavimui nereikia ratų.
kas. Nors treneriu oficialiai yra
Lituanicos vyrų komanda šj
minėse
pasaulio korespondenci— Netikėtai nuo širdies smū paskirtas Jupp Dervvall (buvęs
Bušu patarlė
sekmadienj žais pirmenybių gio mirė ilgametis buvęs Natio
Helmut Schoen padėjėjas), bet
rungtynes prieš stiprią ekvado- nal Soccer League prez. Bill
su juo kartu dirbs Ribbeck ir
riečių LED komandą. Rungty Hemmings. Iš Anglijos kilęs Bill Wei;e. Ribbeck buvo čia su Vak.
A. A.
nės bus Marąuette Parko aikš Hemmings emigravo į JAV dar Vokietijos "B" rinktine ir atrodo
tėje 4 vai. po pietų.
visai jaunu vyru būdamas ir žai kad jis turi geriausią kontaktą su
Zonos Juška dė futbolą už Schwaben A. O. žaidėjais. Naujasis "Triumvira
Jau sueina dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mū
Mūsų mylima motina, sesuo, uošvė, močiutė ir prosenelė
klubą. Vėliau jis net 25 metus tas" pamatys, kad nėra lengva
F. BECKENBAUERIO
sų
tarpo
mylimą vyrą, tėvą ir senelį, kurio netekome 1976 m. rug
buvo National Soccer League pre trenerio duona ir nebus plačiųjų
23 LAIMĖTOS TROFfiJOS
sėjo 16 d.
sidentu ir daug pasitarnavo fut Helmut Schoen pečių, už kurių
Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugsėjo 16 d., Šešta
Europoje jis buvo garsi bolo ugdymui.
galėjo ankščiau "pasislėpti". Gai
dienį, 7:45 vai. ryto ir rugsėjo 17 d., sekmad., 10:15 vai. ryto Sv.
Elena Songiniene - Kašinskaite
— Vokiečių Bundeslygoje vy la kad Helmut Schoen, vienas ir
žvaigždė, o S. Amerikoje "MisBaltramiejaus bažnyčioje, Waukegane.
mirė 1978 m. liepos 26 d., sulaukusi 75 m, ir buvo palaidota liepos
t e r Niekas" ir dėl to daugelis rauja Kaiserlautern. Antroje vie geriausių paaulio trenerių, turė
Maloniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
29 d. Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse Chicagoje.
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a.
pranašavo jam sportinę nesėk toje Fortūna Duesseldorf. To jo save karjerą užbaigti nesėkme
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir visiems atsilan
Romo sielą.
mę, kai jis perėjo j Nįew Yorko liau seka Burussia Dortmund, Argentinoje. Kai kada jo rankos i
kiusiems
koplyčioje, dalyvavusiems bažnyčioje pamaldose ir palydė
Nuliūdę — žmona Katriutė, duktė Gaja, sūnus Antanas, marti
Cosmos klubą už 3.5 milijonų Schlake 0 4 ir HSV (Hambur- buvo gerokai surištos ir jis nejusiems į amžino poilsio vietą, pareiškusiems užuojautą mūsų didelio
gas).
Bet,
žinoma,
dar
per
anksti
|
galėjo
visad
to
atsiekti,
kas
jo
dolerių. Bet taip nėra, daugelis
Regina ir anūkas Ronald.
skausmo ir liūdesio valandose žodžiu, spaudoje, laiškais, telegra
momis, už šv. Mišias, už aukas velionei pagerbti — Sv. Mišioms ir
j a u pamiršo Pelė, kuris laiko daryti bet kokius pranašavimus.' buvo užsimota. Biurokratizmas ir
Ped. Lit Institutui, už puikias gėles ir už velionės prisiminimą
—Bent tuo tarpu mažiau ža- Į kitokios kliūtys vis daugiau veimas geriausiu visų laikų futbo
spaudoje: Drauge, Dirvoje, Laisvojoje Lietuvoje ir kt
lininku. Pranz Beckenbauerį la dančiai pirmenybes pradėjo Vak. kė puikų ir malonų trenerį
Nuoširdi padėka už maldas koplyčioje kleb. kun. A. Zakaraus
biausiai išgyrė jo dabartinis Vokietijos meisteris ir taurės lai
— Helmut Schoen vadovauja
kui,
už šv. Mišias, laidotuvių apeigas ir palydėjimą į kapines kan.
Cosmos treneris E. Firmani, kai mėtojas I.F.C. Koeln. Tuo tarpu ma Vak. Vokietijos rinktinė 1966
V. Zakarauskui ir kun. J. Vaškui, MIC, sol. D. Stankaitytei už
jie laimėjo antrą kartą š. Ame tas pats I.F.C. Koeln laimėjo metais užėmė antrą vietą, 1970
giesmes bažnyčioje ir A. Kalvaičiui už giesmių palydėjimą vargo
rikos meisterystę. "Pele, būda Juan - Gamper turnyrą Barcelo- metais trečią vietą ir 1974 tapo
nais.
Išskirtinė padėka A. Juodvalkiui už atsisveikinimo pravedimą ir
m a s Cosmos klube, atsiekė rioje nugalėdamas Rapid (Vie pasaulio meisteriu. Stipriausią
kalbą
Liet. fondo ir Liet. Tautinių namų vardu, Vidai Jonušienei —
na)
5:0
(2:0).
Kartu
komanda
daug, bet Beckenbaueris pasie
rinktinę Helmut Schoen turėjo
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Neo-Lituanų
vardu, J. Masilioniui — Chicagos Aukšt. lit. mokyklos
k ė stiliaus pripažinimo. Aš laimėjo DM 120,000 premiją.
1972 metais, kai jie tapo Europos
ir mokytojų sąjungos vardu, R. Tervydžiui — LB Marąuette Par
—. Už Chicagos "Sting" ko meisteriu. Nelaimingi jam buvo
statau Beckenbergerį pagal jo
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
ko apylinkės vardu, Audriui Regiui — Ped. Lit. instituto vardu, M.
žaidimo būdą virš Peles, ne tik mandą žaidęs Karl-Heinz Gra- šie metai, bet iš Argentinos grįMarcinkienei — Liet. moterų klubų federacijos vardu, K. LeonaiTRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
tienei — D.L.K. Birutės d-jos vardu ir E. Kielienei — Lietuvos Duk
kad jis yra 4 metais jaunesnis, nitza vėl žaidžia už savo Hertha ^ a e r o d r o m e j; f u t b o l o m ė g ėj a i
BSC
(Berlyne).
Pagal
spaudą
terų
d-jos
vardu.
bet dėl jo komandinio žaidimo
pasitiko su plakatu "Ačiū jums, j
4330-34 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e
Granitza atrodo pavargęs ir toli Helmut Schoen" ir šūkiais "Jūs!
Nuoširdžiai dėkojame Petronėlei Orintaitei-Janutienei
už at
organizavimo savybių.
gražu ne aukštumoje. Treneris geriausiai pats žaidėte"
siųstus sueiliuotus atsisveikinimo posmus ir Violetai Burokaitei už
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
jų perskaitymą.
Štai jo praeities ir dabartie Kloetzer sako, kad Granitza jau
O. G.
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
Gilus ačiū karsto nešėjams: Edmundui Lipskiui, Viktorui Kel
23 laimėtos trofėjos: Pasaulio anksčiau daug nebejudėjo, o da
meliui, Arūnui Pemkui, Radučiui Orentui ir Algiui Pliopliui, kuriems
Telefonas — YArds 7-1741-2
meisteris 1974. Europos meiste bar jis dar daugiau stovinėja.
talkininkavo velionės brolvaikiai Darius Kašinskas, Andrius Karis 1972, keturis kartus Euro
— Anglijoje pirmauja F.C. Lišinskas ir jos anūkas Linas. Didi padėka garbės sargybai, kurią su
pos Pokalo laimėtojas, keturis verpool, Europos taurės laimėto
organizavo A. Juodvalkis iš KorpJ Neo-Lituania narių ir A. Dundu
kartus V. Vokietijos meisteris, jas. Be pralaimėjimų eina ir
lis iš Ped. Lit Instituto studentų.
Karpovo — Korčnojaus]
keturis kartus V. Vokietijos West Bromwich ir Everton, nu
Ačiū laidotuvių direktoriui A. Petkui už tvarkir^ą ir malonų pa
tarnavimą
krašto Pokalo laimėtojas. Da galėjęs 1:0 garsųjį Arsenal.Stipri aštuonioliktoji partija iš rung-i
b a r naujame pasaulyje du kar- Ipsvvich komanda nugalėjo Man- tynių dėl pasaulio karūnos po
Giliame liūdesyje: Raslavičių šeima
t u s S. Amerikos meisteris 19771 chester Unites 3:0. Bet ir čia pra 40 ėjimų buvo nutraukta gana
Kašinskų šeima iš Chicagos ir
lygioje padėtyje. Lošiant šią
i r 1978, be to, du kartus Euro i našavima- būtų ankstyvi.
partiją toliau, Karpovas po 64Kašinskų šeima iŠ Rochesterio
pos geriausias futbolininkas,
Laidotuvių Direktoriai
—F.C. Bayern (Muenchen) to ėjimo pasiūlė lygias, Korčno
keturis kartus geriausias V. Vo treneris įspėjo gar:ųjį centro puo
kietijos futbolininkas ir kartą lėją Gerd Mueller, kad jei jis ne jus priėmė. Karpovas vyrauja
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
geriausias S. Amerikos futbo pradės siekti [varčių, jis nebežais 4-1. Jam bereikia dviejų taškų,
lininkas 1977 metais. Kaip ma ir turės sėdėti ant suolo. Treneris kad laimėtų pasaulio meisterio
Mylimam Tyrui
tome, tai statistinis rekordas, vengras Gyula Lorant pasisakė, karūną ir $350.000 prizą.
Trys Moderniškos Koplyčios
— Picundoje rungiasi
dėl
su kuriuo ne kiekvienas gali kad jis F.C. Bayem komandą
Mašinoms Vieta
lygintis.
oerėmė tam, kad sėkmingai jai moterų pasaulio karūnos N.
Gaprindašvili
su
17-mete
Ma
vadovautų ir jokių sentimentų
mirus, liūdesio prislėgtai žmonai, mielai draugi
SKAUDŽIAUSIAS YRA
Tel. 737-8600
užsitarnavusiems žaidikams ne rija čSburdanidzi. Pirmosios
SKOTŲ TRENERIŲ
jos narei, ČESEI, sūnums DONATUI ir KAZIMIERUI
trys partijos užbaigtos lygio
begalvoja
reikšti.
Gerd
Mueller
LIKIMAS
Tel. 737-8601
ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.
dabartiniu metu pas Bayern už mis. Ketvirtoje jaunoji varžovė
Marija iškovojo vertingą tašką
Jokiame
kitame
Europos dirba DM 400,000 per metus.
Lietuvos Dukterų Draugija
— Po pasaulinio masto trene-, ir dabar pirmauja 2Yz — V/zkrašte neatleidžia iš darbo tre
nerių taip greitai, kaip Škoti
joje. Štai per metus iš 38 klubu
pakeitė 22 trenerius. Ir šiai ne
laimingųjų grupei priklauso ir
Gimnazijos laikų draugui
T Ė V A S IR S U N Ū S
abi Glazgovo komandos Celtic
ir Rangers. Sį kartą Škotijos
M A R Q U E T T E FUNERAL HOME
rinktinės treneris A. MacLeod,
kuris daug kalba ir yra kalti
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A.
A.
namas dėl nesėkmių Argentino
mirus,
2 5 3 3 VVest 7 1 S t . , C h i c a g o
je, vis dar neprarado darbo dėl
žmoną
dr.
ČESĘ
ir
SŪNUS
nuoširdžiai
užjaučiame
1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av., C i c e r o
nepaprastai mažo atlyginimo
Tel. 4 7 6 - 2 3 4 5
ir kartu liūdime.
— mėnesiui maždaug po 2250
iškeliavus jo gyvenimo mažu keleliu amžiny
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
dolerių.

SPORTO APŽVALGA

PADĖKA

DR. ROMAS GINIOTIS

A.f A.

EU D E I K I S

ŠACHMATAI

Mažeika & Evans

A. t A. ELEUTERIJUI BAČINSKUI

PETKUS

A. f A.
LIAUTARUI BAČINSKUI

POVILU! KALVAIČIUI

Vienas škotas, vardu Egon,
grįžęs į Škotiją įstaigoj paklau
sė: "Ar jūs žinote, kodėl ško
tai labiauusiai mėgsta šuolį į
tolį?.." "Ne!" "Ogi todėl, kad
taip galima sutaupyti puspa
džius".
Vyt. A. Krikščiūnas
TRUMPOS ŽINIOS
»

— Tris savaites viešėjo HSV
(Hamburger Sport . Verein E.
V.) juniorų komanda JAV-ėse ir
žaidė draugiškas futbolo rungty
nes St. Louis (2:0 prieš "West
75" ir 1:2 prieš Missouri juniorų
rinktinę), Kansas City (1K3 ir
5:0 prieš Kansas City Junior rink
tinę) ir Milwaukee (prieš "Challengers" 3:0). Chicagoje jie su
lošė 1:1 prieš Park Ridge rinkti
nę ir pralošė prieš "Sepp HerGIMIMŲ DIDĖJIMAS
(Atkelta Iš 3 pusi.)
antras darbininkas yra moteris,
šis vaikų prieauglis sudaro sun
kią problemą. Juostomis bėgan
tys darbai pritrūksta darbininkių,
jų vietos lieka tuščios. Ligoninėse
vėl pritrūksta slaugių. Vis dau
giau mokytoju pajunta šeimos
džiaugsmą ir nori vienerius kitus
metus paatostogauti ir pabūti su
savo vaikais.
A. T.

bėn, mielai AMMJJAI KALVAnTm-JAGUTIENEI
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Illinois Universiteto
V. Kožukauskaite
Y. Kregždtenė
R. Skiriate
L Sniegaitienė

Bendradarbes:
L Stondiene
6. Šiliniene
Y. žolynieni

Vytautas ir Aldona Mauručiai
Jonas ir Kruti Vasariai (Vasiliauskai)
Petras ir Onute Žilinskai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PADĖKA
|Tragiškai žavus mūsų dukrelei ir sesutei

/ V f A,
Romutei Marytei Paliulytei

A. t A. I G N A C A S

BATORAS

Gyveno 6908 S. Artesian Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė rugsėjo 8 d., 1978 m., sulaukęs 67 m. amžiaus.
Kūnas bus pašarvotas penktad., 6 vai. vak. Lackawicz-Lack
koplyčioje, 2424 W. 99 Street.
Laidotuvės įvyks SeStad., rugsėjo 16 d. 15 koplyčios 10 vai. ryto
bus atlydėtas į švč. M. Margos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Laidotuvėmis rūpinasi Lietuvos Dukterų Draugija.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Šiose laidotuvėse.
Nuliūdę DRAUGAI
LakL direkL Steponas C. Lack ir Sūnūs — Td. 737-1213

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt

J gerbiamam klebonui kun. VHčiauskui, prelatui Balčiūnui, klebonui
kun. Juškauskui. kun. Bitinui, dėdėms, pusbroliams ir pusseserėms.
Skautų Organizacijai, tautinių šokių grupei "RatetJs'*, Waterbuno
lietuvių kolonijai, Romutės draugams ir draugėms ir visiems ko
kiu nors būdu prisidėjusiems prie Romutės pagerbimo ir mus
I skausmo valandoj užjautusiems
Nuoširdžiai dėkojame.
Nuliūdę tėveliai, sesutė ir dėdė Msgr. K. Dobrovolskis

Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 SO. LITUAMCA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SUNOS
2314 VV. 23rd PLACE
2424 W. 69th STREET
11029 Southvvest Highway. Palos Hills. III.

Tel. VIrginia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN

A. + A,

ALBINAI BIKINIENEI mirus,
jos broliui ANTANUI GAILIUŠIUI su ŠEIMA ir ki
tiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Jadvyga ir Petras MaMeHctai

3319 SO. LITUAMCA AVE.

Tel YArds 7-1138-3«

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTEO STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1444 So. 5*th Ave.. CICERO. ILL.

Tel. OLympic 2-1003

X A r c h i t A l b e r t u Kerelis,
neseniai lankęsis Vasario 16
gimnazijoje, spalio 15 d. 12 vai.
I X Cicero tautos šventės mi
Jaunimo c e n t r o kavinėje padakyklai y r a keliamas mokestis
NAUJĄ KADENCIJA
nėjimą ruošia Liet. Bendiuome
. " , . , .
. , , T . v.;rys tėvams i r rėmėjams p r a n e už Francis MoKay mokyklos pa
PRADEDANT
nes apylinkes valdvba Įvvks sj . :
-,
i • :
talpų naudojimą ir šildymą.
sekmadieni,
tuojauJ po sumos
r-7
Kristijono Donelaičio mokyk*'
Šimą.
jos naudai
Ten p a tdovanų
vyks i rpaskirsty
gimnazi
Toliau buvo iždininko prane
(apie 11,45 vai. ryto) Šv. An mas,
' lų pirmas, 1978-79 mokslo metų šimas. Posėdis skyrė daug dė
kurio sudėtį, b e anksčiau
tano parapijos salėje. Pagrindi spaudoje paskelbtų, d a r papildė j
i tėvų komiteto posėdis įvyko mesio ir diskusijų atitinkamai
niu kalbėtoju pakviestas red. keramikė R i t a Dapkienė s e p t y Įrugpiūčio 22 dieną. Naujo ko« paminėti Kristijono Donelaičio
Bronius Kviklys papasakos apie niomis lietuviškais r a š t a i s deko
I miteto nariai pareigomis pasis mokyklų 20 metų jubiliejų. Pa
X I Pedagoginį lituanistikos *™i°s
**?*
žadintoją Vy- ruotomis vazomis. Zofija Budkirstė: Jonas Variakojis — pir« rengimų pakomisė su entuziaz
institutą šiemet įstojo šie nauji d * n a - K a r t . u *"* * r u o s t a l r V/' rienė didele tautine lėle. J o a n a į
• mininkas, Alė Steponavičienė — mu prisiėmė uždavinį parūpinti
studentai: Darius Balzaras. L i n - ! d u n o P ^ s y t ų k n y g ų , jo reda- Budininkienė, Marija Gotceitiei vicepirmininkė, Antanas Jarū- ir surasti atitinkamą salę šiam
0 tu
tra psniU
iždininkas. Leonora Lir- jubiliejiniam parengimui. Taip
nė,
Salė
Shagamogienė
ir
k
i
t
o
s
Kandidatas
į
kongresą
Hobert
Dunne
kalbsi
su
Kazimieru
Oksu.
IŠ
kairės:
na
da Chiapetta, Vilius Dundzila. ^ ,
J ? * " " *
f !
'
K
Raminta Jautokaitė, Alė Jonu- ™*™"*
• ™* "*£>*
pn- gražiais audiniais bei r a n k d a r Nuotr. John Utt i gamerienė — iždininko padėjė- pat buvo n u t a r t a ruošti tradici
- Oksas, Aleksas Jankūnas ir vienas tarnautojų,
šaitė, Svajonė Kerelvtė, Vitas! m ^ n c i ų dalykų parodėle. Vi- biais. Visi kviečiami dalyvauti.
, ja, Aušra Šaulienė — komiteto nius žiemos ir pavasario balius
T5ii
~ . . . . . . , . ,>.
suomene kviečiama dalvvauti.
t r j
sekretorė, Birutė Sasnauskienė
X R ū t a Klevą Vidžiūnienė,
„.. ^
sutelkti lėšų mokyklų išlaidoms
Plioplys, Vida Reklaityte. Rima:
- parengimų vedėja Zita DeJ t u o^ m mokyk.
Valencia, Calif., " D r a u g o " a r t i 
x
Valiulytė, Andrius Viktorą. Ro- j
Svč. Mergelės Marijos Giveikienė i r Aušra Izokaitiene - ^
^ į klestėtL
ma bendradarbė, maloniai suti
tofiau ^
bertas Vitas ir Indrė Žadeikytė.! num* parapijos choro nariai.
parengimų
padėjėjos,
Jonas
M
a
'
ko žinią apie rengiamą b a n k e t ą
Direktorius Julius
girka
Jei k a s norėtų dar j institutą įs- j rugsėjo 20 d., trečiadieni, 8 vai.
komisiją sudaro: prof. V. Do- leiska - ūkio reikalų vedėjas, •
i . A. VALSTYBĖSE
dienraščio leidimui paremti. Ne
komitetui?
k a d Kristijono
toti. gali atvykti šeštadienį, v a k a r o renkasi parapijos salėje
niela, prof. A. Kabaila ir A.Aleksas Pocius — ūkio reikalų ^
....
, , , •« • 4.,^ t _ . T
galėdama asmeniškai dalyvauti.
— Dr. D a n u t ė Bieliauskienė
...
. T_
„ . . j Donelaičio mokyklų išleistos kny
rugsėjo 16 d.. 9 vai. ryto į Jau- aptarti naują giedojimo sezoną
Zubras.
vicevedejas ir Kęstutis Kirvai.
, ... .
• - , 1 __•
ji užsisakė "simbolišką kėdę", iš Cincinnati. Ohio, t a r p t a u t i »1
v- i\Z
J
4.\
x
gos i r vadovėliai yra šiltai p n nimo centrą.
* r kitus svarbius reikalus. Malo,
. ,
.
Adomas ūselis, bJ
gyvenas, tis — spaudos atstovas. Į pose- :
,. f — z H .
atsiųsdama 25 dolerių auką.
niam moterų gvdvtojų k o n g r e s e | XĘaV,
...
„L,1 • 4.
1 1 1 imami įvairiose lietuviškose moX Philomena D. Pakel. Chi- niai kviečiami ir laukiami nauji
cagos Taupymo bendrovės Mar visų kalsų dainininkai.
„ ,
r»
,
J ,
f
'Melbourne, atšventė savo 75 <&l vbuvo pakviestas ir m o k y k l ų . . .
. - ,.,,.,
. .•
Nuoširdžiai dėkojame.
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kyklose ir uz JAV nbų. JTi s taip
T
X Chicagos dienraščiai pair
•
A
!
'
g
y
v
a
u
d
a
m
a
į
^
^
ų
yra
|
vedėjas
—
Julius
Širka.
;
m
e
t
u
a
m
a
u
s
J
i
s
ąuette P a r k e pirmininkė, gavo
X D r . P e t r a s Atkočiūnas,
j pat padėkojo tėvų komitetui u ž
nuoširdžius sveikinimus iš Illi- į skelbė 630 mokinių iš Chicagosį C i c e r Q I U ž i n o m a s visuomenės T J A m e n k o s gydytojų moterų : L i e t u v o g k a r i u o m e n ė s
savanoris
Posėdį atidarė tėvų komiteto nenuilstamą ir uolų darbą, panois valstybės gubernatoriaus i ir apylinkių, kurie pateko j Me veikėjas, organizacijų vadovas,
-kūrėjas, apdovanotas keliais
pirmininkas ir po protokolo skai'. dedantį K. Donelaičio mokykJames Thompson, kai ji buvo i " * stipendijų pusfinalius. Sąra- a t n a u i i n d a m a s prenumeratą at- e e .^. iZ ! JOS . re f mų { a „** ^ ų į medaliais bei ordenais. Fronte
<tui<iujmua
o f
maitinimui. Kaip rašo "Berlmer I . „ „ . , . .
. . .
, .» tymo buvo papasakoti Dainų loms augti akademiškai i r taupaskirta Ulir.ois piliečių atstove; še randamos Guodos Antanaisiuntė i r auką. Ačiū.
' M o r e e n n o s t " dienraštis d r D i
° U k a r t U S s u z e i s t a s - *** w šventės palydovų įspūdžiai ir iš- tiška veikla,
parūpinti reikalingas apdrau- j tytės ir Dainos Titenytės pa X Didžiojo Mažosios Lietuvos j S S S 3 S £ ^S£k
nasTsakė' k ° V ° S I a U k ° I " 1 * " Mel- laidų raportas. Šventėje dalyva- 1
Pagrindinė K. D. mokyklų redas visiems namų savininkams. I vardės. Abi Marijos aukšt. mok. kultūrininko, mąstytojo, r a š y t o - Bieliauskiene aiškiai pasisakė b u r n i š k i a i U e t u v i a i j u o ^ ^ ^
vo apie 120 Kristijono Donelai1 prieš t o k i a s programas, kurios
.
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gistracija
įvyko rugsėjo
9 dieną.
Tos įstaigos direktorius Dlinois mokinės.
jasi
ir
linki
ilgo
gyvenimo.
& J
jo. muziko i r pedagogo Vydūno- fJ"Tj. "™
cio mokyklų mokinių. Palydovų
°. . J \ *
.. T^
J
vaikus,
siūlydamos
a
P
e
t
r
a
s
Atkočiūnas,
X
Dr.
.
.
7
.
.
.
Tėvai,
neužregistravę
vaikų
tą
A
valstybėje y r a Richard Mathias
Viliaus Storastos 110 metų gi\
organizacinių
patyrimų
panasiojiems
per
d
a
u
g
saldumynų,
sal5
^
.
dieną, dar gali tai padaryti šį
Jis taip p a t pasveikino Ph. D ilgametis marijonų vienuolijos Į m i m o i r 2 5 m e t ų ^
KANADOJE
;se sąlygose dėka Dainų šventės
Pakel ir palinkėjo jai sėkmės rėmėjas ir bendradarbis, nega- č į
^ „ ^ B a r k ^ ^ i m M | dzių g e n m ų . Jeigu motinos peršeštadienį, rugsėjo 16 d. nuo 9
dalyvių kebonė i r dalyvavimas
.
. . .,
• 4.
naujose pareigose. Pareigos y r a ! d a r n a s
dalyvauti
"Draugo"; r a d i ^ o ; a l a n d ė l ė j e rm&t^
.
,
™
a
i
.
J
tokias
reklamas
kreipia
1 7d
- Uetaviškos vestuvės. Rug- p a č i o j e š v e n t ė j e v y k o l a b a i y a l ^ r y t o A i 1 vai. po pietų mosvarbios, nes apdraudų paaky-j bankete, atsiuntė spaudai pa- i s e k m a d i e n į . t r u m p a } k a l b ė s A l , ferneaio i r p e r d a u g leidžia vaiPrisikėlimo parapl- ^T"™ ° T T " ' ^ ^ Z kyklos raštinėje
a
- — kasmet
- „ „ ^ . f ,^
L
KCZZ^
' remti
^ t _^ A»n t. af*lniafi ;t i cs ao^;
v y„- . ; k a m s
tokiomis a p g a v y s t ė m s •.jos
T_ šventovėje
° _ . _ A " susituok.
_ ; Z | ° pGin
^ 1 sklandžiai. Gautas pranešimas iš '
•"
rimas
vis komplikuojasi
^ m t i 50
5° doleriu.
dolerių. Banketo rengė- g^i ^n f^e s. ^
p i e0 V
K. Kirvaitis
Board of Education, kad mo-naudotis, vaikai "numaitinami"
1 1
0
v a d o v
nU(>
ir piliečiams reikia ieškoti atsa- į » ^ r ^ ? "
^
dūną i r j o kūryą, o a k t o r i a i
t a r a s Dalinda su Aušra Vaitku
širdžiai aeKoja.
dėkoja.
kingos pagalbos.
! siroziai
^ normalaus dydiio, te. Jungtuvių apeigas -tliko kle
J o n a s K e l e č i u s i r Vitalija R u i - | - ^
.Chicagos atvykę solistai Nerija
X . \ L R K Moterų Sąjungos!
įjulevičius
parašė
bvtė-Vasaitienė
atliks
J
.
Kele^
^
^
inteligencijos laips- bonas kun. A . Si navičius,
x VVncas
n i si r
111031
i Linkevičiūtė ir Bernardas Pra20 kuopos Brighton Parke tra- s t u d i j ą "Amerikos lietuvių sa-! čiaus s u d a r y t o montažo i š t r a u ^^y
galimumai,
OFM ir Lietuvos Ki :inių pa
į puolenis, akompanuos Vincentas
diciniai pietūs s u programa varankiška ekonominė veikla", kas iš misterijos "Prabočių še— J u o z a s Audėnas (149-31 rapijos klebonas kun. P. Ažuba
12
j O'Brien. Taip p a t pasirodys
įvyks rugsėjo 24 d., 2 vai. po susidedančią iš devynių skvrių: sėliai", o y p a č jos prologo " A n 0 t h St., So. Ozone Park, N . lis. Pamaldose ir Toronto Lietu
Y
j Londono tautinių šokių grupė
pietų Nekalto Prasidėjimo para- z e m ė s ūkis. nejudamojo turto goję". Radijo b a n g a 1400 A. M. - 11420), žymus visuomeninin- vių Namuose, k u r įvyko vaišės
"Lietuva", Londono Latvių cho
laikvmas,!
x Juozui Urbeliui, žymiam kas. s p a u d o s bendradarbis, Vli- ir lietuviškos vestuvinės apei-'
pijos salėje. Chicagos visuome savininkai. įnamių
ras, sopranas Lilija Zobens, pia
i r Lietuvių ko ir liaudininkų veikėjas rugsė- gos, dalyvavo apie 300 kviesti- Į
nė kviečiama dalyvauti.
amatai, pramonė, prekyba, fi visuomenininkui
nistė
Tina Matsmaa ir Estų
Balfo,
SLA, jo 25 d. paminės savo aštuonias nių svečių. Vadovavo J . Račys. j
x LKVS "Ramovės" Chica nansai, profesionalai i r versli Bendruomenės,
tautinių
šokių grupė.
Jaunavedžius, sukūrusius lietu
gos skyriaus ramovėnų susirin ninkų organizuotė. Autorius ieš Tautos F o n d o Vliko d a r b a m s dešimtąjį gimtadienį,
višką šeimą sveikino S. Jakun l I C T R A I llfllE
kimas įvyks rugsėjo 17 d., sek- ko leidėjo. Kas ryžtųsi ją išleis- remti, Amerikos Piliečių klubo
SUVALKŲ TRIKAMPY
bickas, Gintaro tėvas P . Dalin
madienį 12 vai. Jaunimo centre, ti, siūlome kreiptis į autorių, veikėjui Mejrose P a r k e , UI., i r
— " A u š r o s " laikraštis, j a u
Visus kviečia skyriaus valdyba, i 6540 So. Campbell Ave.. Chica- buvusiam 23 metus "Sėjos" žur- Į — Australijos Bet. kataliku d a i r Aušros tėvas Vacys Vait
keliolika
metų vienintelis lietu
kus,
linkėdami
jauniesiems
gra
nalo
administratoriui
rugsėjo
18
federacijos
valdyba
buvo
susiX Pirmasis P r a n o Dalininkai- go, TJ. 60629.
vių
laikraštis
Lenkijoje, persi
.. , . , d. sueis 75 metų amžiaus s u k a k - rinkusi rugsėjo 1 d. posėdžiui žaus ir laimingo gyvenimo, o
čio kuopos jaunučių ateitininkų |
tvarkė — nuo Naujųjų metų
X Vasaros grozvbės lietuvio L .
_.
„. . . .
svarbiausia — išlikti lietuviais.
susirinkimas įvyks rugsėjo 23 poezijoje
bus perduodamos
ak
.
.
.
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t
i
s
.
Kensmgtone.
Pirmininkavo
leidžiamas žurnalo pavidalo, 36
Į
visų
sveikinimus
ir
linkėjimus
d 2-4 v. p. p. 7204 S. Richmond
toriaus Alfo Brinkos Lietuvio
x
P
o
du
doleriu
a
u
k
o
j
o
:
K.
pirm.
V.
Laukaitis.
Tartasi
d
ė
l
puslapių. Spausdinamas 4000
atsakė jaunasis Gintaras gražia,
Ave.
Priimami 1-3 sk. vaikai
ą
R
, ,
Zygas,
Alb.
Micuta,
J
o
n
a
s
P
a
reikalo
paruošti
peticiją
Austrą
be
jokio
svetimo
akcento,
lietu
egz.
tiražu. Redaguoja redakci
5 ? ! i ! * S ^ | t a ^
• - MaAmmšaat,
V a L J S j o a parlamentui nekaltai ve*
Kviečia globėjos Lionė B r « ^ i ! ? ! ^ J ? T
nj. nuo 2 vai. po pietų. Bus ir Balčiūnas, V. Gasperas, J . Zors- teistų lietuvių disidentų reikalu vių kalba, pabrėždamas ypač
nė
kolegija:
J, Karčiauskas, A .
naitė ir Irena Pranckevičiūtė.
"The State Journal" laikraštis Nevulis, E. Petruškevičius (vyr.
užkandis. Visi laukiami.
savo
tėvams:
"Būkite
tikri
aš
kis. Visiems dėkojame.
T a i p pat n u t a r t a stropiau vykNario mokestis 3.50 dol.
rugsėjo 1 d. lakioje įsidėjo kanklininX
Kun.
d
r
.
Juozas
V
a
š
k
a
s
dyti Religinės šalpos finansinį jūsų neapvilsiu.''
kės Mirgos Bankaitytės nuotrauką Į redaktorius), A. Uzdila (stilisx Sofija Jelionienė, "Skautų
dalyvaus šį šeštadienį ukrainie- vajų.
ryšium su ateitininkų s-gos suruoš tas) i r S. Franiak (grafikas).
Aido" redaktorė, šeštoje Tauti
— Tautinės grupės Toronte tom demonstracijom Michigano sos
čių r e n g i a m a m etninės spaudos
— Latrobe Valley lietuviai
Leidžia Darbininkų leidybinis
nėje stovykloje, Paxton, Mass.,
reikalauja daugiau galimybių tinėje Lansinge. Mich.
atstovų
pasitarime
etninės
s
p
a
u
T
a
u
t
o
s
šventės
minėjimą
suruokooperatyvas "Spauda - Knygaparuošė išsamų radijo valandė
dos
i
r
j
o
s
ateities
Amerikoje
šė
VTH.
26.
Minėjimą
pravedė
I
viešosose
mokyklose
tėvų
kalboSąjūdis", Balstogės spaudos lei
lei reportažą,
įrekorduodama
klausimu. K u n . d r . J . V a š k a s seniūnė V. Koženiauskienė. P a - ! m i s mokyti. N o r s Ontario šviedimo i r platinimo įmonė. Šis
dainas ir kitus reikšmingesnius
DID2. SRITAK'JO;
atstovaus " D r a u g ą " . Taip p a t skaitą skaitė Anita Matukevi- * * • " ministerija 1977 m. paskelžurnalas y r a organas vienintelės
momentus. Šis įdomus jos dar
— Bradf orde mirė a. a. Bene
dalyvaus
ukrainiečių,
graikų
ir
čienė.
kė
atitinkamą
programą
(Henbas buvo perduotas per "Mar
Lenkijoje legalios liet. organiza
lenkų spaudos atstovai. Simpo— A. a, J u o z a s Jokubavičius tage Language P r o g r a m ) , ta diktas Masėnas, buvęs Panevė- cijos — Lietuvių visuomeninės
gučio" radiją t r i s dienas iš ei
ziumas įvyks Amerikos U k r a i - mirė Melbourne rūgs. 7 d., vė- č i a u a t s k i r u distrįktų švietimo, žio miesto valdybos sekretorius,
lės p o 15 min. Klausytojai dė
kultūros draugijos. Redakcija
niečių j a u n i m o draugijos salėje, žio ligos pakirstas. Buvo vien- vadybos jos nevykdo išskyrus Rusams artinantis, pasitraukė į įsikūrusi Seinuose. Š. m. Nr. 2,
kingi autorei S. Jelionienei ir P .
2467 W. Chicago Ave.. rugsėjo gungis. gyveno Melbourne. P a - T o r o n t o i r . Y o r k o distnktus.! Vakarus. Okupuotoj Lietuvoj h- be kitų rasinių, atspausdintas J .
Petručiui u ž sudarytas sąlygas
Įvykus pasikeitimui švietimo i ko žmona ir sūnus. Prieš išei
16 d., šeštadienį, 7 v. v.
laidotas F a w k n e r kapinėse.
pajusti 6-sios Tautinės stovyk
Stoskeliūno dėmesio vertas r a 
ministerijoje, t . y. paskyrus, damas pensijon, dirbo alyvos
los nuotaikas t e n nedalyvavu
X Jaunesniųjų skautų metinė
— Lietuviškas procesijų k r y šinys — " I š pirmojo lietuviško
naują ministerę dr. Bete Ste-; fabrike. Apylinkėje, kur velionis
siems.
p r o g r a m a šįmet b u s ypatingai i žrus, ALK federacijos pinnininlaikraščio Aušros istorijos". Ka
phenson, tautinės grupės daro gyveno, lietuvių nebuvo, bet jis
įdomi i r p r i t a i k y t a naujiems k o V. Laukaičio rūpesčiu, j a u
spaudimą, kad paskelbtoji prog- domėjosi lietuviškomis knygo- rolis Keras specialiu straipsniu
x Mielas lietuvi! Junkimės į
k a n d i d a t a m s . Norintieji užregis- ^ y r a pagamintas ir iškeltas prie
pamini poeto Margalio 100 me
r a m a būtų vykdoma. Sudaryta; mis ir lietuviška spauda,
L Fondo narių eiles. Įnašus
truoti vaikus turi atvesti šį sek- altoriaus Šv. Jono bažnyčioje,
tų
gimimo sukaktį. Dalis m e speciali organizacija "Metro Co- Į — A. a. Pranas Vaitkus mirė
siųsti L. Fondo raštinėn 2422
ma e
0
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Jau imo
!
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Melbourne. Parapijos klebonas ^mm****
Heritage Langu- rugpiūčio 20 4 Buvo g i m ^ 5 5 j
^ - Propagandinė,
W. Marąuette Rd.. Chicago, 111.
centro 206-tą kambarį- Lzsire- australas džiaugiasi, kad lietu'
o -r1
60629. Paaukoję 100 dol. gausi
. .
1- J 1
*• «•
• . -,
, _,
*• •
v. age", kuriai pirmininkauja Al-1 m. spalio 8 4 Lazdininkų km.,
OKUP. LIETUVOJE
gistrave galės dalyvauti sių me- viai šiuo būdu gražiai papuose ^
^
^ B reikaJauja,
^
*
te vieną bilietą į rudens vajaus
m
J
sueigoj,
k u,n p-r a s i.d ė s : bažnyčią.
.tų, pirmoj
.
. . .
_ . »
. . . kad visame metrapoliniame To-į' rusams, pasitraukė į Vakarus. I — Apie P o ^ l ą Visbiskį studiją
banketą, kuris įvyks Marriott
11
vai. paskirtuose kambariuo- - A u s t r a i ^ I^etm-ių fondo
^ . | m 7 m a t v a ž i a v o į A ^ fr . monografiją paruošė Adolfas
"grand ballroom" salėje, mies K. MHkovaitis, Liet. šaulių s-gosi
vaikaį ^
lgi&5
•e.
P e r registraciją sužinosit valdyba p a s k y r ė 5 0 0 dolerių mybes mokytis savo tėvų kai- po kiek laiko buvo paskirtas į Spnndys. 310 puslapių veikalas
pirm.,
kalba
Clevelando
žalgiriečių
to centre spalio 28 d.
(pr.) j
pobūvyje.
Nuotr. VI. Bacevičiaus j apie visą būrį naujų darbuotojų akademinę premiją u ž lituanis- j £ l t l f c w i f mokyklose. Kai medžio apdirbimo įmonę, kuri buvo Vilniuje išleistas. Pateikti
x Rudens 8 savaičių kerami
A. a. Laimos Paulienės - \ ^ ^ ^ ^ J ^ S ^ J ^ m ' ^ _ ^ ° ^
^ r b ^ m o k s ^ a m kurios švietimo vadybos vis d a r | y r a tarp Corby i r Keti"ėringo, gyvenimo i r veiklos tyrinėjimo
kos kursai prasidės rugsėjo 18 fepaitvtės penkerių metų m i r . ^ m o s bruožus ir a r t e j a n č ^ r u - laipsniui Australijos
aukštojo nėra tam palankios, i r dėlto pa-, ir ten išdirbo iki mirties. Ten ' duomenys,
d. Dėl informacijos ir registra
denio išvyką 1 Wisconsm Delis, mokslo institucijose a r už A u s ties metines minint šv. Mišios.
skirom bendruomenėm tenka dirbdamas vedė anglę ir augino,
cijos skambinti 925-4949. Aud
už jos sielą bus aukojamos rug- j x p ° keturis dolerius auko- tralijos žurnaluose atspausdin- į ^ J y ^ s a v 0 t e i s e a
vieną dukrelę.
ronė Simaitytė, T e r r a 9 Studi
— Estijos, Latvijos i r Lietu Advokatas JONAS GIBAITIS
sėjo 17 d., sekmad.. 9 vai. ryto I J ° : Vincas Jonikas, V. Steponą- t ą mokslinę studiją. Vertinimo
Baltiečhj veteranų lyga
jos vedėja, 2951 W. 63 St. (sk.)
vos
nepriklausomybės paskelbi
T. Jėzuitų koplyčioje ir rugsėjo j vičius, I g n a s Statkevičius, A.
6247 So. Kedzie Avenue
Kanadoje (karinio pobūdžio or
20
d.,
trečiad.,
7:30
vai.
ryto
mo
60
metų
sukaktims
paminė
J a n u l a i t i s ; po 3 dol. — J u o z a s
* Albinas Kurkulis, akcijų
Tel. _ 776-3599
ganizacija, angliškai vadinama
ti, Baltų Taryba ruošia iškil
brokeris, dirbąs su Rodman & Švč. M. Marijos Gimimo parapi Lukošius, Vladas Seliukas, J .
Chicago,
IHinois 60629
The
Baltic
Veteran
League
in
P e t r a u s k a s , J o n a s Riauba, Bi
mingą koncertą Chelsea Old
Renshavv. Inc., patarnauja ak jos bažnyčioje, Marquette Pke.
Canada)
apima
estų,
latvių,
ir
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak
Maloniai prašome gimines, r u t ė B u k a u s k a s . Visiems t a r i a 
Town Hali salėje, Londone spa
cijų bonų. fondų bei kitų verty
lietuvių
karines
organizacijas.
Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
me malonų ačiū.
bių pirkime ir pardavime. Susi- draugus ir pažįstamus prisimin
Šiuo metu jai vadovauja valdy lio 13 d. Koncerte dalyvaus iš
ti mirusiąją savo maldose, (pr.)
x
I n ž . V. Butinis paėmė
domėie skambinkite 977-7916
b a — pirm. St. Jokūbaitis, sekr.
" D r a u g o " banketo specialių lai
fsk I
E. Ozols, latvis, nariai — M.
X Ateitininkų centro statybai
•MH
mėjimo bilietėlių i r pridėjo a u 
Randle, estas, iš Hamiltono —
po 1,000 dol. paaukojo prof. B.
X š j pemktad., rugsėjo 15 d ,
ką spaudai paremti. Nuoširdus
A. Jurs, estas, O. Berztiss, lat
Vitkus ir dr. R. ir G. Sidriai.
7:30 vai. vak. Jaunimo centre
ačiū.
vis.
Praėjusio birželio posėdyje
(pr.)
Stasys Yla
atidaroma Danutės žilevičienės,
priimti nauji nariai — šaulių
x Bostono l i e t u v i ų E t n o g r a X Vokiečių kalbos mokykla
Betuvio dailininkų darbų ir liau
"Biografinė apybraiža, pirmoji tokios apimties... Autorius
kuopos Delhi, Sudbury, St. Cafinis ansamblis išpildys "Lietu
dies meno kolekcijos paroda. Po prasidės rugsėjo 16 d. ir
skaitytojams
pažįstamas, nes jis savo raitais pririša skaitytoją.
tharines, Montrealyje i r Windviškas kaimo vestuves" J a u n i 
verčia mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis...
parodos
atidarymo
Jaunimo 1 kiekvieną šeštadienį nuo 10-12
sore (angliškai šauliai vadinami
mo centro didžiojoje salėje, šeš
centro kavinėje
pokalbis ir | vai. Visi suinteresuoti prašome
Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark.
Lithuanian National Guard Astadienį, rugsėjo 23 d. 7:30 v. v.
skaidrės apie lietuvių liaudies skambinti registracijai šiuo te
Jurgiu
Matulaičiu ir jį ryškina Jvykiais, pokalbiais, dienraščių ir
sociation). Svarstyti įstatų pa
ir sekmadienį, rugsėjo 24 d. 3
laiškų ištraukomis, buvusių mokinių ir bendradarbių liudijimais"
meną,
(pr.) įlefonu: 436-8156, Tjttdviga l mkeitimai. Jie b u s d a r kartą
vai. p o pietų. Bilietai g a u n a m i
-»- Valdemaras Cukuraa
brasas.
(sk.) Vaznelio "Grfts I n t e r n a t i o n a l "
X Taupymo bendrovei reika.svarstomi rugsėjo posėdyje. M.
Hleido ir spaudė Nek. M. Pr. Seserys, 370 pusi. 1977 m
Australijos lietuviai A m a t i n i n k a i . , R a n d l e
^
^
iule
ren^j
t a r n a u t o j a dirbti pilną lai Marquette Parke nuo spalio 1 d. krautuvėje i r prie įėjimo.
Kaina
su persiuntimu $7.41. Užsakymu* siųsti:
ką i r mokanti r a š y t i mašinėle. išnuomojamas suaugusiems 5'/ 2
Rengia Akademinio s k a u t ų ^ j S ^ J P ^ j l ^ ' j j ^ y ^ ^ . , vimą 1979 m. pavasarį, kuriame
„ ...^. _ . .
. .
.#
.
J-*se. Toronte. I§ k.: . . _ „ r _
DRAUGAS, 4545 W. SSrd S t , Chkmjro, m. 60629
Kreiptis į MntoaJ Federal Sa- kambarių (3 miegamų) butas
Sąjūdžio Chicagos s k y r i u s v i č i u s A B a K u t i s i r j . Dambraus- visi nanai galėtų pasisakyti
vtaga trt. 847-7747.
(sk ). Skambinti vakarais 737-6818
( p r ) kas.
Nuotr. E. Karpavičiaus api*'organizacinius reikalus
DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. rugsėjo mėn. 15
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