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LIETUVIŲ KUNIGŲ 
VIENYBES SEIMAS 
Telefoninis pranešimas 

Providence, R.I. Rugsėjo 20-
21 dienomis Mariott viešbutyje, 
Providence, vyko Lietuviu kuni
gų vienybės 69-sis seimas. Prasi
dėjo prieš pietus šv. Mišiomis, 
kurias koncelebravo iš Chieagos 
atvykęs vyskupas Vincentas Briz-
gys, preletas Audrys Bačkis ir 40 
kunigu — seimo dalyvių. 

Po pusryčių prasidėjo posė
džiai, kuriems vadovavo kun. M. 
Čyvas ir kun. J. Grabys. Liet. ku
nigų vienybės pirmininkas kun. 
Zenonas Smilga pateikė valdy
bos darbų apyskaitą. Šia proga jis 
iškėlė reikalą lietuviams kuni
gams daugiau bendrauti savo tar
pe, dalytis darbo patirtimi ir e-
nergingiau veikti. 

Kun. Jonas Šernas pateikė lie
tuvių kunigų šalpos apyskaitą, o 
kun. Kazys Pugevičius plačiau 
kalbėjo apie Liet. katalikų tarny
bos atliktus darbus. 

Vakare buvo simpoziumas te 
ma "Dvasinis katalikų atsinauji
nimas", kurį pravedė kun. Anta
nas Saulaitis ir ses. Ona Mikailai-
tė. Prelegentai buvo gerai pasi
ruošę. Keliamus faktus jie gra
žiai pavaizdavo brėžiniais, nuo
traukomis, iškarpomis. Diskusi
jų metu su savo mintimis įsijun
gė eilė suvažiavimo dalyviu-

Einamųjų reikalų metu disku
tuoti kiti aktualūs lietuvių tikin
čiųjų reikalai. Iš pranešimų pa
aiškėjo, kad naujas lietuviškas 
mišiolas jau baigiamas ruošti. 
Nustatytas leidinio formatas, rai
džių didumas, popieriaus rūšis ir 
kiti reikalai. Šiam leidiniui išleis
ti reikės nemaža lėšų. Joms telkti 
sudaryta trijų kunigų komisija, 
kun. Vaclovo Martinkaus vado-

Teroristas gavo 
virs 12 mėty 

Milanas. — Italijos teismas nu
teisė neseniai pagautą teroristą 
Corrado Alunni 12 metų ir 4 
mėn. kalėjimo. Nenorėdamas už
tęsti šios bylos, valstybės proku
roras prašė teroristą bausti tik už 
jo bute rastus ginklus ir šaudme
nis, neieškant įrodymų, kad Alu
nni dalyvavo pagrobimuose ir 
žmogžudystėse. Daug ženklų ro
do, kad pagautasis teroristas bu
vo įveltas ir į buvusio premjero 
Aldo Moro pagrobimą ir nužudy
mą. Policija tikėjosi prisegti tero
ristui Alunni net 12 žmogžudys
čių, tačiau šitoks teismas būtų il
gai nusitęsęs. Jis buvo nuteistas 
už menkesnius nusikaltimus. 

Pasitraukė premjeras 
Pretoria. —Pietų Afrikos prem

jeras John Vorsteris po 12 metų 
valdymo pasitraukė iš pareigų, 
skųsdamasis sveikatos susilpnėji
mu. Jis pareiškė galėsiąs kandi
datuoti į prezidento vietą, kai a-
teis rinkimai. 

Šiuo metu premjero vieton mi
nimi du konservatyvūs politikai. 
Premjeras bus išrinktas pe r aš
tuonias dienas. 

Kalendorius 

Rugsėjo 22 d.: Tomas Vii., 
Emeritą, Tarvinas, Virma. 

Rugsėjo 23 d.: Linas, Teklė, 
Galintas, Taga. 

Saulė teka 6:38 v., leidžiasi 6:48 
v. vak. 

ORAS 
Saulėta, vėsu, temperatūra apie 

70 L 

vau]ama. 
Taip pat ruošiami spaudai iri 

kiti liturginio pobūdžio leidiniai: 
Atgailos sakramento vadovas,: 
Laidotuvių apeigynas, Giesmynas. į 

Vakare Šv. Kazimiero parapi
jos salėje, Providence , R.I., buvo 
suruošta vakarienė, kurioje, be 
suvažiavimo dalyvių —lietuvių Į 
kunigu, dar dalyvavo du JAV vys
kupai — Providence vyskupas 
Louis Celineau ir Nonvicho vys
kupas Daniel Raily. Šia proga bu
vo paminėtas ir šeimininko kun. 
V. Martinkaus gimtadienis. 

Ketvirtadienį seimas buvo tę
siamas. Buvo diskusijos tolimes
nės veiklos reikalais, renkama 
nauja valdyba, priimtos rezoliu
cijos. 

Gali susijungti 
Viena. —Austrijoje pasibaigė 

penkių oriento ortodoksų baž
nyčių konferencija, kurioje daly
vavo Eg :pto koptų, Antiochijos 
ortodoksų ir kitos bažnyčios. Jos 
atsiskyrė nuo Romos katalikų 
451 m. 

Po savaitės svarstymų paskelb
tame komunikate sakoma, kad 
ortodoksų vadai principe sutin
ka vėl susijungti su Romos Baž
nyčia, nes daugelį r.kirtumų būtų 
galima nesunkiai išspręsti. 

Izraelio Beginąs ir Egipto Sadatas praėjusią savaitę Camp Davido sto
vykloje. Jiedu pabrėžė spaudai asmeninę draugystę, tačiau arabų spau
da citavo vokiečių patarlę: "kas pas priešą aina, bus tautos prakeiktas". 

/ / US NEWS" APIE VILNIŲ 

Soviete bomba 
šukele drebėjime 

Bonna. — Vakarų Vokietijos 
Bochum observatorijos moksli
ninkas paskelbė teoriją, kad Ira
ną ištikęs didelis žemės drebėji
mas buvo sukeltas Sovietų Sąjun 
goję, kuri dieną prieš drebėjimą 
vakariniame Sibire išsprogdino 
po žeme galingą atominę bombą. 

Dr. Heinz Kaminski apskaičia
vo, kad sovietų sprogimo banga 
per 36 vai. nukeliavo 1,500 my
liu, pasiekė rytinį Iraną ir iššau
kė žemės drebėjimą, kuris parei
kalavo arti 20,000 žmonių gyvy
bių. 

— Antradienį Danijos balsuo 
tojai nutarė pakeisti balsuotojų 
amžiaus ribą. Iki šiol rinkimuo
se galėdavo dalyvauti tik 20 me
tų piliečiai. Nuo šiol balsuoti ga 
lės visi nuo 18 m. Tuo pačiu da
nų rinkikų skaičius paauga 
146.000. 

Italijos policija neseniai sugavo 
patį radikaliausią Raudonosios 
Brigados vadą Corrado Alunnj. 
Sakoma, kad jis ne tik organizavo 
teroro veiksmus, bet ir pats mėg
davo žudyti aukas. Jis kaltinamas 
buv. premjero Aldo Moro pagrobi
mu ir nužudymu. 

Vilnius. — Populiarus JAV 
žurnalas " U . S. Nevvs and World 
Report" šios savaitės laidoje iš
spausdino savo biuro Maskvoje 
viršininko Robin Knight straips
nį, atsiųstą iš Vilniaus ir Trakų. 
Straipsnis pavadintas "Hovv Bal-
tic States Torment Russia". Au
torius konstatuoja savo straipsnio 
pradžioje, kad "nepaliaują nera
mumai Estijoje, Latvijoje ir Lie
tuvoje pabrėžia Maskvos nesuge
bėjimą sunaikint; tenai įsišakni
jusį nacionalizmą. nežiūrint 
šimtmečių Rusijos dominavimo 
šioje srityje". 

Nors baltai išmoko gyventi po 
rusų jungu, tačiau spontaniški 
prasiveržimai pabrėžia, kaip šių 

j trijų valstybių žmonės priešina
si visiems bandymams sunaikinti 
jų tautinį identitetą ir kampaniją 
sukurti vieną "sovietinį žmogų". 

Autorius toliau nurodo, kad 
trys Baltijos tautos gyvena ge
riau už rusus, kuriems Baltijos 
valstybės yra "vakarai". Šimtai 
tūkstančių rusų veržiasi vasaro
mis į tuos "vakarus" paragauti, 
ką jie supranta kaip "buržuazi
nius malonumus". Vilnius, Tali
nas ir Ryga daug kuo skiriasi 
nuo rusų miestų. Vilnius ypatin
gai yra "vakarų" miestas, kur il
gaplaukiai jaunuoliai apsirengę 
"jeans" ir Skandinavijoje gamin
tais marškiniais galėtu atrodyti 
namie bet kuriame Vakarinės 
Europos ar Amerikos mieste. 

Estija tur būt yra vienintelė 
Sovietų Sąjungos vieta, kur gali
ma matyti Vakarų televizijos 
programas, transliuojamas iš Suo 
mijos. Vidutinis baltas su rusais 
santykiauja ironiškai, pajuokian
čiai. Kaip viename slaptame laik-

Mire kardinolas 
Bombėjus. — Po sunkios ne

pagydomos ligos Indijoje mirė 
Bombėjaus arkivyskupas kardi
nolas Valerian Gracias. Velionis 
buvo sulaukęs 78-nerių metų am
žiaus. Popiežiaus Pijaus XII-ojo 
paskirta, kardinolu, Valerian 
Gracias aštuoniolika metų vado
vavo Indijos vyskupų konferen
cijai, daug patarnaudamas kata
likybėse išsivystymui Indijoj. Kar
dinolas Gracias buvo vienas iš 
pagrindiniu organizatorių 1964-
-ais metais Bombėjuje įvykusio 
Tarptautinio Eucharistinio Kong 
re<o, į kurį buvo nuvykęs Popie
žius Paulius VI-sis. Mirus Indijos 
kardinolui Gracias, kardinolų ko
legiją dabar sudaro 128-ni nariai. 
Patyręs apie kardinolo Gracias 
mirtį, Popiežius Jonas Paulius I-
-sis pasiuntė užuojautos telegra
mą dabartiniam Indjjos vyskupų 
konferencijos pirmininkui kardi-

I nolui Picachy. 

raštelyje parašyta: "Meilė tarp 
lietuvių ir rusų? Tai tokia pati 
meilė ir draugystė, kaip tarp vil
ko ir ėriuko". 

Autorius duoda straipsnyje ne
mažai istorinių brūkšnių, pa
brėžia katalikų Bažnyčios jėgą ir 
lietuvių religingumą. Primena
mi įvairūs protesto raštai, pabrė
žiamos rusifikacijos pastangos. 
Jei 1940 metais rusai sudarė Es
tijoje 8 nuošimčius, Latvijoje — 
10 ir Lietuvoje 2 nuošimčius gy
ventojų, tai šiuo metu tas nuo
šimtis yra Estijoje — 25, Latvijo
je — 30 ir Lietuvoje — 9 nuoš. 

Atskirame rašinyje autorius 
amalizuoja vakarų turistų pro
blemas, viešbučių stoką, vizų 
varžvmus. 

Irano kareiviai 
palaiko šachą 

Teheranas. — Žinios iš Irano 
apie neseniai buvusias riaušes sa
ko, kad šacho kariuomenė savo 
ištikimybę šachui įrodė patenki
namai. Pasitaikė incidentų, ka
da kareiviai atsisakė šaudyti į 
riaušes keliančią minią. Tokie ka
reiviai tuoj pat buvo sušaudyti, 
kaip ir keli dezertyrai. Du karei
viai patys save peršovė, kad ne
reikėtų eiti į gatves malšinti su
kilimo. 

Irano vyriausybė studijuoja 
vakarų Europos metodus, kaip 
malšinti riaušes ir demonstraci
jas. Planuojama perduoti šias pa
reigas policijai, neveliant į nera
mumų malšinimą kariuomenės. 

Iranas turi 285,000 kareivių, ku
rie treniruojami prūsiškais meto
dais. Disciplina ir drausmė labai 
griežtos. Karininkai ir puskari-
ninkai gauna labai gerus atly
ginimus ir geriausius pasaulyje 
ginklus. Ypatingai gerai apmoky
ta yra Imperatoriaus Gvardija, di
vizijos dydžio dalinys ir Specialių 
Jėgų brigada. 

Susitarimas atgaivino 
palestiniečių vienybę 

Tel Avivas. — Izraelio premje-1 dėl prezidentas Carteris turi di-
rui Beginui pasirašius Amerikoje! dėlę įtaką karaliui Husseinui. 
susitarimą su Egipto prezidentu 
Sadatu, Izraelyje kilo politiniai 
debatai, liečia daugiausia Sinaju
je esančias naujas žydų gyvenvie
tes, kurias Beginąs pažadėjo ap
leisti ir palikti egiptiečiams. Vie
na Izraelio parlamento narė Ge-
ula Cohen, žinoma radikalė ir 
"vanage", pavadino Begino paža
dą pasitraukti "tautine savižudys-
te". 

Šiauriniame Sinajuje izraelitai, 
dar premjerei esant Goldai Meir, 
įsteigė apie 40 ūkių ir prie Vi
duržemio jūrors — Yamit miestą. 
Ši žydų gyvenviečių grandinė, pa
gal vyriausybės planus, turėjo 
ateityje sudaryti vadinamą Rafiah 
liniją', kuri atliktų buferio zonos 
pareigas tarp arabų ir žydų. I 
šias naujas gyvenvietes Izarelis ir 
atskiri tų vietovių gyventojai su-

Washingtonas išreikė nusiste
bėjimą ir nusivylimą premjero 
Begino kalbomis. Dar negrįžęs į 
Izraelį, Beginąs New Yorke pasakė 
kelias kalbas, kurios visai neside
rino su Camp David dvasia ir 
pasirašytais susitarimais. Prezi
dentas Carteris įsakęs savo pa
reigūnams susisiekti su Begi
nu ir paprašyti jį, kontroliuoti 
savo pareiškimus. New Yorke 
Beginąs pasakė: "Šiuo aš iškil
mingai pareiškiu, kad Izraelio 
gynybos jėgos stovės Judėjoje ir 
Samarijoje (taip Beginąs vadina 
Vakarinio kranto žemes) ginti 
savo žmones ir užtikrinti, kad 
žydų kraujas nebūtų vėl pralie
tas". Kaip žinoma, ne tik Jorda
nui, bet ir visoms arabų valsty
bėms svarbu, kad Izraelis pasi
trauktų iš okupuotų Jordano že-

kišo nemažai lėšų. Buvo praveda- Į mių. 
mi nauji keliai, kasami šuliniai, Griežčiausiai Camp David susi-

Reikalauįa išduoti 
tris agentus 

Santiago. — Amerikos ambasa
dorius Čilėje George Landau for
maliai pareikalavo, kad Čilė iš
duotų Amerikai tris asmenis. Jie 
įtariami padėję prieš dvejus metus 
bombą, kuri Washingtone nužu
dė buvusį marksistinės Allendes 
vyriausybės ministerį Orlando 
Letellier ir jo sekretorių, ameri
kietį R. Moffit. 

Už šį nužudymą Amerikos tei
singumo departamentas nori teisti 
generolą Manuel Contreras, bu
vusį Čilės saugumo viršininką, 
pulk. Espinoza ir kapitoną Ar-
mando Fernandez. Du jų Čilėje 
yra laikomi namų arešte, vienas 
— ligoninėje. 

Blogiausia, kad reikalaujamas 
išduoti generolas Contreras yra 
senas Čilės karinės valdžios va
dovo gen. Pinochet draugas. Nu
žudytas Letelier del Solar Allen
des laikais buvo ambasadorius 
YVashingtone. Atėjus karinei val
džiai, jis buvo žinomiausias jos 
kritikas. Jo nužudymo bylą dar 
turi svarstyti Čilės Aukščiausias 
Teismas. Čilėje karinės valdžios 
kritikai, kurių tarpe stipriausi yra 
krikščionys demokratai panaudo
ja šią bylą savo opozicijai reikšti. 
Daug balsų reikalauja pakeisti vy
riausybę. Net ir neseniai iš kari
nės valdžios pašalintas aviacijos 
vadas gen. Leigh Guzman pasi
sakė už greitą valdžios perdavimą 
į demokratines civilių rankas. Po 
jo pašalinimo valdžia atleido iš 
pareigų daug aviacijos karininkų. 
Kiti patys norėjo pasitraukti, bet 
juos gen. Leigh įtikino pasilikti 
aviacijoje. 

Sunku susekti 
žuvusių skaičių 

Managva. —Nikaragvos Rau
donojo Kryžiaus pirmininkas Is-
mael Reyes pareiškė, kad sukili
me žuvo per 1,000 žmonių, nors 
jis dar nežinąs Esteli miesto žuvu
sių skaičiaus. Galimas daiktas, 
kad sukilimas pareikalavo dau
giau aukų. Daug sukilėlių buvo 
palaidoti slaptai, kad valdžia ne
galėtų keršytį jų giminėms. Daug 
lavonų buvo deginami gatvėse. 

Valstybės departamentas Wa-
shingtone kritikavo prezidentą 
Somozą, kad jis nesugebėjo išlai
kyti savo kariuomenėje discipli
nos. Dažnai kareiviai be jokio 
teismo šaudydavo įtariamus jau
nus vyrus. 

— Atstovu Rūmai patvirtino 
lėšas, skirtas aeronautikos ir erd
vės administracijai. Paskirta 4.4 
bil. dol., net 30 milijonų daugiau 
negu prezidentas prašė. 

Prase darbininkus 
pasiaukoti 

Atlantic City. — Prezidentas 
Carteris pasakė kalbą plieno dar
bininkų unijos suvažiavime. Jis 
kalbėjo apie infliaciją ir prasita
rė, kad greit jis paskelbs "mūsų 
ginklų prieš infliaciją sustiprini
mą"'. Tie ginklai pareikalausią 
nuosaikumo ir pasiaukojimo. Pre 
zidentas apeliavo į plieno dar
bininkų patriotizmą ir bendra
darbiavimo dvasią. 

Anksčiau plieno darbininkams 
kalbą pasakė Amerikos darbo uni
jų federacijos pirmininkas 
George Meany. Jis pasisakė prieš 
vyriausybės planuojamas algų -
kainų gaires. Tokios gairės visa
da daugiau paliečia darbininkus 
negu darbdavius. Dažniausiai 
darbininkai kviečiami aukotis ir 
jie aukojasi, o darbdaviai, korpo
racijos ir bankai niekad nesiau-
koja ir daro pelnus. Nėra įrody
mu, kad jie ir šį kartą būtų linkę 
pasiaukoti, kalbėjo Meany. 

Hamilton. — Visi duomenys 
rodo, kad rugsėjo 22 d. sustrei
kuos Kanados paštas. Jo darbu 
nusiskundžia parlamentas, vy
riausybė ir visi gyventojai, tačiau 
jokių priemonių nuraminimui 
marksistinio elemento unijoje 
(daugelis komunistų užima vado
vaujančias vietas) nesiimama. 
Toronto susisiekimo darbininkų 
streiką užbaigė sušauktas specia
liai sesijai Ontario prov. parla
mentas. Girdima balsų, kad pana
šių priemonių prieš pašto streikus 
turėty imtis federalinė parla
mentas. 

tarimus pasmerkė Sirijos prezi
dentas Assadas, pasakydamas, 
kad "Sadatas atsuko savo nuga
rą arabams ir galimas daiktas E-
giptas susijungs su Izraeliu ka
riauti prieš Siriją". Assadas pri
minė Damaske, kad Sadatas dar 
neseniai žadėjo nesiekti atskiro* 
taikos su Izraeliu ir nepaaukoti 
Jeruzalės. Jis savo pažadus greit 
pamiršo, kritikavo Sirijos prezi
dentas, pridėdamas, kad Egipto 
elgesys yra didžiausias priešo lai
mėjimas. 

įvedama elektra. Dabar, pagal 
Begino planą, visa tai bus perlei
džiama Egiptui, kuris pabrėžė, 
kad nebus kalbų apie taiką, kol 
tos naujos gyvenvietės arabų že
mėje nebus ištuštintos. 

Didelė dauguma tu vietovių 
naujakurių yra Izraelio darbo 
partijos rėmėjai, nes jie ten ir 
įs'kūrė darbo partijai valdant. 
Parlamente šiuo metu premjerą 
daugiau palaiko darbieČiai, negu 
jo paties partija. Didžiausios opo
zicijos Beginui laukiama iš Begi
no koalicinio partnerio Tautinės 
Religinės partijos, ypatingai iš jos 
radikalaus skyriaus — Gush Emu-
nim — tikinčiųjų bloko. Šis blo
kas laikosi pažiūros, kad Izraelis 
turi kontroliuoti senąsias žydų že
mes dėl istorinių ir strateginių 
priežasčių. 

Kada Camp David susitarimai 
įnešė ginču Izraelio bendruome-, 

.. & , \ . ». . . . ,. vartautoią Aleksiejų Chiznovą, 
ne ,* palestiniečių atveju ne atli-l J Q &$ v l a d i m i r a s M a k s i m o . 
ko vienijamą vaidmenį. Ne tik 
radikalieji, bet ir žinomi nuosai
kieji palestiniečių elementai iš-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vilniaus teismes nuteisė su 
šaudyti plėšiką, žmogžudį ir prie-

reiškė visišką opoziciją Egipto -
Izraelio susitarimams. Visos anks
čiau buvusios frakcijų kovos pa
lestiniečių buvo pamirštos. 

Prie tokios nedažnos vienybės 
prisidėjo ir PLO vykdomojo ko
miteto atsišaukimas. Jame sako
ma, kad "visi įtariami balsai, ku
rie ieškos sau vietos autonominės 
Palestinos sąmoksle ir pareikš sa
vo pritarimą Camp Davido išda
vystei, susitiks su mūsų liaudies 
valia ir jos teisingu atkirčiu". 

Jordano karalius Husseinas pa 
reiškė sekretoriui Vance, kad jis 
studijuos Camp David susitari
mus ir pagalvos apie jų turinį. 
Politiniai stebėtojai nurodo, kad 
Jordanas priklauso nuo JAV ka
rinės ir ekonominės paramos, to-

M l l ' l l l l — 

Sinajaus šiaurėje trikampiais pažy
mėti izraelitų ūkiai ir kaimai 

vas nubaustas lengvesne baus
me, nes nepranešė teisingumo 
organams apie draugo nusikalti
mus. 

— Tass agentūra paskelbė ži
nią apie "naują Kinijos provoka
ciją". D u ginkluoti Kinijos laivai 
buvo įsibrovę į teritorinius vande
nis, apšaudė žvejus, kurių vienas 
nukautas. Provokacija sukėlusi 
didelį gyventojų pasipiktinimą. 

— Sovietų disidentas Andrei 
Sacharovas pranešė vakarų ko
respondentams, gavęs telefonu 
grasinimus iš nepažįstamo as
mens "sustabdyti savo darbus", 
nes kitaip jis ar jo žmona nu-
kentėsią nuo teroro veiksmų. 

— Washingtono diplomati-
jniuose sluoksniuose kalbama a-
pie naujai prasidėjusį "Liaudies 
priešų" valymą Kambodijoje. Tik 
vienoje provincijoje 40,000 žmo
nių paskelbti "išdavikais". 

— Darbo Statistikos biuras 
paskelbė, kad šiuo metu Ame-

'; rikoje keturių asmenų šeimai 
\ gerai gyventi reikia uždirbti 
17,106 dol. šitokios šeimos 
"biudžetas" laikomas "viduti-

į nišku". Šeimos galva naują k o s 
tiumą pirkti galėtų kas t re j i 
metai, šeimos šaldytuvas turė
tų negesti 17 metų, televizijos 
pri imtuvas — 10 metų. 

— Britanijoje pravestas opini
jos tyrinėjimas parodė, kad 55 
nuošimčiai britų norėtų išgaben
ti britų kariuomenę iš Šiaurinės 
Airijos, o 28 nuoš. pareiškė, kad 
kariuomenė turį likti, kol bus į-
gyvendinta taika. 
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Vytautas Grybauskas, 4144 So- Maplewood, CMcago, IL 60632 
Telefonas namuose 847-1729, darbe 269-7557 

ALDONA PLEIRYTĖ — 
CHICAGCS "ALL STAR" 
Maloniai nustebinta buvo Al

dona Pleirytė, atidariusi Chica-
gos Tinklinio sąjungos laišką. 
Malonus siurpryzas buvo jos tė
vams, Neries klubui ir visiems 
Chicagos sportininkams Tinkli
nio sąjunga, atidžiai sekusi visas 
oficialias tinklinio rungtynes, iš
rinko Aldoną į Chicagos moterų 
A klasės "Ali Star" rinktinę. Ofi
cialus atžymėjimo įteikimas ir 
pagerbimas įvyks vėliau. 

Jono Pleirio, buvusio sporti
ninko ir ilgamečio Liths klubo 
darbuotojo ir pirmininko, duktė 
Aldona yra vos 16 metų am
žiaus, bet sporte ir ypač tinkli
nyje jau spėjo pasiekti puikių lai
mėjimų ir su pasitikėjimu gali 
žiūrėti į ateitį. Pirmąsias tinkli
nio pamokas gavo Žaros klube 
pas A. Izokaitį.Perėjusi į Neries 
klubą, išryškino savo talentą Z. 
Žiupsnio priežiūroje. Su Neries 
komanda ji pasiekė eilę perga
lių Chicagoje ir grįžo su aukso 
medaliu iš Toronto pasaulio lie
tuvių sporto žaidynių. 

Linkime jai geriausios sėkmės! 

ŠALFAS IR ALFAS 
DEKLARACIJA 

Pasaulio Lietuvių dienų metu, 
1978 m. liepos 3 d. Toronte, Ka
nadoje, susirinkę Šiaurės Ameri
kos Liet. Fiz. auklėjimo bei spor
to sąjungos ir Australijos Lietu
vių Fiz. Auklėjimo sąjungos ats
tovai nutarė 

Italiją 77-62. Toje rinktinėje žai
dė ir vilnietė Ramunė Šidlauskai
tė ir grįžo su aukso medaliu. 

Vilniuje sporto komitetas V. 
Chomičiui ir R. Šidlauskaitei su
ruošė gražų priėmimą ir apdova
nojo atžymėjimais. 

— Vengrija. Budapešte viešė
jo Vilniaus Kibirkštis ir įveikė 
vietos Spartaką 83-65 ir 80-55. 
Ta pačia proga sužaidė treniruo
tės rungtynes su Vengrijos olim
pine rinktine iš trijų kėlinių; lai
mėjo pirmą ir antrą 41-36 ir 36-
28, pralaimėjo trečiąjį 24-25. Žai
dė be Angelės Rupšienės. 

nime. Jos užtikrintai laimi titu
lą 15-6, 15-9, 15-10. Trečią vie
tą laimi S. Sąjunga nugalėjusi P. 
Korėją 45-2, 15-7, 11-15 ir 15-9. 

Reikia pabrėžti, kad Amerikos 
rinktinė pasirodė ypatingai pui
kiai, užimdamos penktąją vietą. 

— Vengrija. Čia vyko tarptau
tinis tinklinio turnyras, kuriame 
dalyvavo Kauno Dinamo moterų 
ir Vilniaus Kuro aparatūros vy
rų komandos. Kaunietės pralaimi 
Prahai 2-3, bet įveikia Budapeš
tą ir baigia antroje vietoje. Tuo 
tarpu vilniečiai laimi visas rung
tynes: prieš bulgarus 3-0, prieš 
Poznanę 3-1 ir prieš vengrus 3-0 
ir laimį pirmą vietą. 

LAUKO TENISAS 
CHICAGOS L. L. T. KLUBO 

SEZONO PRADŽIA 

Rugsėjo 30 d. Oak Brook 
Raąuet Club puikiose patalpose 
įvyks pirmasis šių metų "round 
robin" turnyras, o su juo ir 
pradedamas naujas Chicagos 
sezonas — lietuvių teniso klubo Į Vanda Vebeliūnienė — pabaltiečių 
žiemos sezonas. Oak Broovv i ruoterų ir mišraus dvejeto su Rol. 
Raąuet Club yra 650 Vv'estmont 
Drive, "VVestmont, Illinois, va
žiuojant į vakarus Ogden gat 

— Sėkmingai už Chicagos | 
' Stin žaidęs A. Steffenhagjen 
I pasirašė su Sting sutartį ke-1 
liems metams. Žiemos metu j i s , s 
vėl žais už savo buvusį klubą Į 1 

j Hamburgo St. Pauli. Jo nuomo-! - E 
į ne, Sting 1979 metais bus iy-
; miai stipresnė, net pretenduos 
į meisterio titulą. 

— Vak Vokįetijos pirmeny
bėse vis dar pirmauja F. C. Kai 

į serslautem, bet ant kulnų stip
riai lipa Schalke 04 ir Borussia 
Dortmund. Toliau seka page
rėjusi F. C. Bayern ir H. S. V. 
Hamburg. F. C. Koeln nukrito 

Į į 8-tą vietą, buvęs meisteris Bo = 
russia — Moenchengladbach 
net į 13tą. O. Cksventas 

THE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY 
Seoond d u s poscage paid at Chicago, lil. Published daily 
ezcept Sundays, Legal Holidays, days after Christmas 

and Easter by the Lithuanian Cathouc Press Society. 

SubscripUoo Rates $33.00 — Chicago, Cook" County 
BJinois and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $31.00. Foreign 
countries $34.00. 

DRAUGO prenur 

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
—Vilnius darosi tarptauti

nių varžybų sostinė. Po didžiu-
j lių lengv. atletikos varžybų ne-
Į seniai baigėsi krepšinio turay-
'. ras, kuriame dalyvavo Ameri-
i ka, Meksika ir kitos rinktinės. 
Šiuo metu Vilnius ruošiasi tarp 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymimi- iki kada yra užsimokėjęs. 

• ta mokama ii anksto 
metams 6 mėn. 3 men. 

$19.00 $15.00 
18.00 13.00 
19.00 1500 
20.00 15.00 
15.00 9.00 

Chicago ir Cook apstcr. $33.00 
Kitur JA.V. 31.00 
Kanadoje (U. S.) 33.00 
Užsienyje 34-00 
Savaitinis 25.00 

• Redakcija straipsnius taiso sa- = 
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips- s 
nių nesaugo. Juos gražina tik ii 
anksto susitarus. Redakcija ui E 
skelbimų turinį neatsako. Skel- s 
birrtų kainos prisiunčiamos gavus r 
prašymą. ~ 

^lllllIliiUIIIIHIiHlIlIIIIiliiUtliffHlllHimillllllllllimillHIIIIUIIIIHIIIIIIIIIIIilIlIUII? 

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

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

Grybausku meisterė 
Nuotr. Z. Degučio 

ir finale Varšuvą, Lenkijos vi-
cemeisterį, 20-19. 

tautiniam moterų rankinio tur- Į OLIMPINIS KAMPELIS 
nyrąs dėl "švyturio" žurnalo Į _ pmha ^ at_ 
taures. Jame dalyvaus Sov. Są į 

-. - i. - oo i i- r>Q~io+ pavyko laimėti pnes Olym-
ve tuoj pat uz 83 kelio. Regist- *7 •> f 

i.. •, • o- A nc. /s *; pique Marseille 1-0, bet pra-
ruotis iki nigs. 2< d. pas C. zi- Į *"? . . _ T 

jungos, pasaulio meisterio Vak. i ; letikos pirmenybių metu Pra-

Vak. Vokietijos rinktinės 
D n U „ i laimėjo Dortmunde 1-4 hoių, 40 Surrev Hill, Palosi 

H e i g ^ ™5„60*6f' * f į ž a i d ė j a m , U. Stirike ir R. Bou smnoant 8.50 dol. sek,, k u m . ^ į ^ ^ ^ ^ ^ , 
padengs aikštes, sviedinukus 
pizzą ir atsigaivinimą. , n u t a r ė l e i s t i ^ ^ ^ v V o k k . , o; 

Su sezono pradžia turi būti j ti jos rinktine Europos taurės 
sumokėtas ir nario mokestis,; varžybose. Dalinai tai šaukštai 
kuris šiems metams nustaty- j po pietų, nes pasaulio pirmeny-
tas: šeimai — 10 dol., suaugu-į bėse Vokietija pasirodė liūdno-
siems — 7 dol. ir jaunimui — į kai ir jų labai trūko. Spalio 11 
5 dol. Jį siųsti taip pat Č. 2i- j d. V. Vokietija žais Prahoje 

je tarptautinio turnyro, kuriame j lįonio vardu ir adresu. ! prieš Čekoslovakiją. 
Amerikos rinktinė baigė antroje Panašių 'round robin" šiam J — Garsusis Iranz Becken-
vietoje, Kauno Kūno Kultūros I a^rTuj numatyta penketas. Jie i bauer ta proga dar pastebėjo, 

Aldona Pleirytė 
Nuotr. J. Tamulaičio 

Vilnius. Po įvykusio Vilnių 

Kauno Kūno 
Instituto lektorius doc. S. Ston-r visi įvyks Oak Brook Raąuet į kad jo kandidatūra tegul pa 
kus buv. Sov. Sąjungos rinktinės j y ^ p o p o s e § i o m i s <jato-1 lieka užmiršta. Jo sutartis su 
žaidėjas, surengė krepšinio semi- į m i s . ^gsėjo 30 d., lapkričio 18 į Cosmos baigiasi 1980 metais, 
narą. Be keletos paskaitų, jame K 1 9 ? 9 m s a u s i o 1 3 d v a s a . i r j is jos laikysis. O po to jam 

1. Steigti Pasaulio Liet. Fiz. j daly^-avo ir Amerikos rinktines į m ^ 1 ? d į r b a l a n d ž i o 28 d. [bus 35 metai ir dar klausimas, 
auklėjimo ir sporto sąjungą (PL | t r e n e " s I r *• Pavaduotojas. Jie pa- p<> m i r m o j o 1 ( r o u n d r o b i n „ j a r j i s i š viso htgt& į V o k i e t i . 
FASS) kurios tikslas būtų jungti I sa'<°J° a P i e amerikiečių 
visus pasaulio lietuvių sportinin 
kus ir koordinuoti bendrą sporti 
nę veiklą. 

. PLFASS savo veiklą derina 
su bendrąja Pasaulio Liet. Bend
ruomenės verkia. 

3. PLFASS įstatus ir jos veik
los programą parengia ŠALFAS-
-gos valdyba kuri šešių mėn. lai
kotarpyje pateikia S. Amerikos ir 
Australijos sporto vadovybėms 
priimti ir jų suvažiavimams pa
tvirtinti. 

4. PLFASS rūpinasi, kad atski
ri sporto padaliniai būtų atsto
vaujami visuose Liet. Bendruo
menės vienetuose. 

5. PLFASS įsipareigoja organi
zuot; bendrus sporto renginius. 

6. Ši deklaracija skelbiama pa
saulio lietuvių spaudoje, nuo
rašus pasiunčiant ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei. 

pas. Pranas Berneckas, 
ŠALFAS-gos Centro V-bos p-kas 

Antanas Laukaitis 
ALFAS-gos p-kas. 

Red. Šios deklaracijos paragra
fas 6. sako, kad deklaracija skel
biama pasaulio lietuvių spaudo
je. Deja, ji mažai kur buvo gauta, 
jei iš "viso buvo gauta. Negavo 
jos nei "Draugas". 

Jei ji būtų buvusi gauta visur 
ir laiku, A. Laukaičio pareiški
mai ir tvirtinimai būtų buvę ge
riau suprasti ir nebūtų reikėję Pr. 
Bernecko paneigimo. 

KIEMINIS 
— Italija Valdas Chomičius 

iš Kauno Žalgirio grįžo iš Itali
jos su aukso medaliu. Mat Euro
pos jaunių krepšinio pirmenybė
se Sov. Sąjungos rinktinė už ku
rią žaidė ir V. Chomičius finale 
nugalėjo Ispaniją 104-100. Perga
lė labai sunki, o Chomičiaus 18 
taškų buvo labai naudingi. Tre
čioje vietoje šiose pirmenybėse 
liko pernykštis meisteris Jugosla
vija, įveikusi Bulgariją 95-72 

— Ispanija. Čia baigėsi Euro
pos mergaičių krepšinio pirmeny
bės, kurias laimėjo Sov. Sąjun
gos rinktinė, finale nugalėjusi 

krepši 
ninku paruošimą ir atsakinėjo į 
klausimus. Jie tarp kitko pareiš
kė, kad jų rinktinė Vilniuje ne
buvo geriausia, kad pasaulio pir
menybėse šį rudenį amerikiečiai 
turės geresnę rinktinę ir kad Mask
vos olimpiadoj ji bus pati geriau
sia. 

— Prancūzija. Nancy mieste 
įvykusiame turnyre į finalą išė
jo 1977 m. V Vokietijos meiste-
tis SSV Hagen ir Mulhouse B.C 
Rungtynės baigėsi 72-72, o pra-

Vokietijos, buv. pasaulio meis 
terio Jugoslavijos, Danijos, Če
koslovakijos ir Lietuvos rinkti
nės. Turnyras vyks rugsėjo 19-
24 d. 

— Kauno Granito komanda 
tederacna. . . . . T . . . . . 
T7 xr~i, j gastroliuoja Lenkijoje ir ruo

šiasi pirmenybėms, kurių tre
čiasis ratas turi prasidėti šio 
mėnesio gale. 

— Kauno Žalgirio motenj 
komanda, laimėjusi Sov. Sąjun 
gos taurės varžybas, dalyvaus 
Europos taurės varžybose. Ne
trukus šių varžybų burtai bus 
traukiami Šveicarijoje. 

— Lenkija. Cia tarptautinį 
turnyrą laimi Kauno Žalgirio 
moterų komanda. Pirmas rung 
tynęs laimi prieš fiziniai stip
resnę Vak. Berlyno komandą 
21-18, toliau Stockholmą 13-11 

hoje Maskvos olimpinis komite i 
į tas surengė parodą apie 1980 į 
m. olimpiadą. Smulkmeniškai į 
buvo pademonstruota, kaip vis | 
kas vyksta dabar ir kaip atro-; 

dys Maskva 1980 m. 
— Maskva. Cia lankėsi pa

saulio olimpinio komiteto pirm, 
lardas Killanin ir apžiūrėjo 

(Nukelta į 5 psl.) 

įstaigos ir boto M. 632-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So.49th Coort, Cicero, 111. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išskyrus tre<* ir šeštad 

įvyks ir visuotinas narių susi-J ją-
rinkimas 
rinkimas. 

ir naujos valdybos 

ATSISTATYDINIMAS 

— Jam su Cosmos nelabai 
pasisekė Muenchene, kur prieš 
jo buvusį klubą F. C. Bayern 
Cosmos pralaimėjo net 7-1. Bu-

Apie 15 metų su mažomis vęs jo draugas Gerd Mueller 
pertraukomis išbuvęs ŠAL-1 įkirto net 3 įvarčius 
FASajungos ir Pabaltiečių spor F . Beckenbauer po Cosmos 
to federacijos lauko teniso va-! gastrolių žiemą žada praleisti 
dovu Vytautas Grybauskas į V. Vokietijoje. Treniruosis su 
nuo rugsėjo 15 d. iš šių parei

gų pasitraukė. 
T R U M P A I 

tęsime laimėjo prancūzai 81-80. i 
„™r ,™ komandai talkus pel- i — Sporto mėgėjai gerai pri-

F. C. Bayern, bet už ją nežais. 
Jis už Vokietijos rinktinę yra 
žaidęs 103 kartus. 

DR. K. 8. BALUKAS 
Akušerija ir mottnų ligos 
Ginekologine Chir.ir^.j. i . 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawfordi 
Medical Building) Tel. LU 5-6440! 
Jei n«i t-iliepia skambint 374 8004 

Priima ligonius pagul susitarimą. 

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.. 

'.i.sk>rus t:edui'Jienius 
šeštadieniaia 12 iki 4 vai. popiet. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR V I D A I S LIGOS 

V a i 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADK) ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš HOPA 
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet. — Šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9ZQ V. ryto. 

Telef. 434-2413 
1490 A. M 

7159 S. MAPLEWOOD AVIS. 
CHICAGO, ILL. 60629 

M.«r.(!H tte M«Hlical Center 
6132 So. Kedzje Avcuiic. 

pirmaJ.. antrad ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Otfeo telef. W A 5-2«7». 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048. 

Tel. ofiso H E 4-5849: rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr.. ketv ir penkt 
t:00 - 5:00 va!, popiet, treč ir šešt 

tik susitarus. 

prancūzų 
nė: Stepas Puidokas 14, ameri
kiečiai juodukai White 19 ir 
Moore 11, graikas Deganis 12 
(priėmęs pilietybę), olandas, ku
rio motina prancūzė, Harrevvijn 
5, amerikietis, priėmęs prancūzu 
pilietybę, Singleton 2, alzarietis 
Schneider 6 ir vienintelis tikras 
prancūzas Petit 6. 

TINKLINIS 
KUBA — PASAULIO 

MEISTERIS 
Pasaulio moterų tinklinio pir

menybės pasibaigė Leningrade. 
Pusfinalių rungtynėse Japoni
ja, dabartinis pasaulio meisteris, 
laimi prieš P. Korėją 3-1, o Kuba 
pateikia staigmeną ir nugali Sov. 
Sąjungos rinktinę taip pat 3-1. 
Tuo būdu finalinėse rungtynėse 
dėl pasaulio meisterio titulo su
sitiko Japonija ir Kuba. Kubietės 
pademonstravo ypatingą klasę su 
kombinuotu puolimu, nepapras
tu šuoliu ir prilygo japonėms gy-

simena ispanų vartininką Ri- { 
cardo Zamorą, savo laiku lai- \ 
komą geriausiu pasaulyje ir! 
vartininko simboliu. Sulaukęs! 
77 metų, po ilgesnės ligos, jis Į 
mirė. Jo karstas buvo pastaty- į 
tas Bspanol stadione, kur su ' 
velioniu atsisveikino tūkstan- j 
čiai žmonių. 

— Į Chicagą atvyksta iš Vak. į 
Vokietijos Fortūna Hannover 
moterų futbolo komanda, kuri 
rugsėjo 24 d. 12:30 p. p. žais 
prieš Chicagos Kickers moterų 
komandą, — Illinois meisterj 
W.G.N. aikštė yra prie Addi-
son ir Tai man gatvių. 

— Šių metų Spaudos, radijo 
ir sporto balius paremti futbolo 
jaunimui įvyks lapkričio 25 d. 
Bismarck viešbutyje. Iškilie
siems žaidėjams ir komandoms 
bus dalinamos trofėjos. 

— Amerikos futbolo rinkti
nė sužaidė 0-0 Islandijoje, bet 
pralaimėjo Šveicarijoje 0-2. Jai 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel. 776-4363 

J.&J.PHARMACY 
Vatetal, vttan*i4&nportuotHcvepaIaI, gydomos žo)8» frtt 

Važiuojamos kėdės, remontą! Ir kt, pirkti ar nuomoti; 
Nemokamai supakuojame dovanea 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

Olimpinis sunkumų kilnojimo stadionas Maskvoje 

N u o 
1 9 1 4 M e t u 
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. 

Dėkojame Jums už mu
mis parodytą pasitikė
jimą. Mes norėtume būti 
Jums naudingi ir ateity
je. 

Sąskaitos apdraustos 
Od $40,009.00 

FRANK ZOGAS, 
President 

2057 W. Otth Street 
< oieago, 111. 00620 

Pbooe 025-7400 

* LOAN ASSOCIATION 
4040 Archer Avenue 
Chicago, III. 00032 

Pbooe: 254-4470 

8121 S. Harlem Avenue 
Bridgevtow, f U. 60455 

T«J WLA4AA 

5*% 
paid querterly 

4 Year Savings 
Cerdf kates 

Minimum $5,000 

E! 7^% 
AB accounts cem-
Dounded daily — 

Saviags 

0r. Jonas S. BYU-BYLAITIS 
GALVOS BR STUBURO LIGOS 

2858 YVe-t 63rd Street 
Chicago, nimois 60629 

Tel. — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

TeL REUaoce 5-1811 

DR. WALER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas) 

S925 West 59th Street 
Vai.: piimjui.. antra.l., ketvirtad. Ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Trec. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
K r Dl KIŲ IR VAI K V UGOS 

SPIvCIAI.IfSTĖ 
MI IHCAI, Bl IM)I\<. 
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Ekonominis smukimas 

S1UO 

VAKARUOSE IR KOMUNISTŲ VALDOSE 
Siame krašte apie ekonominę tikroviškai išgyvenamas ir . 

krizę kalbama daugiau, negu iŠ metu visoje Sovietų Rusijoje, pa 
ti , J'V t u o ! a r p u j i *ie^ia ^ vergtoje Lietuvoje ir kituose ver-
valstybę. Nėra paslapties, kad gijoje esančiuose kraštuose. Dar-
dolerio vertė yra kritusi, kad už- bininkas ten viešai garbinamas, 
darbiai pagal kainų kilimą nepą- bet tik dėl to, kad jis gamintų, 
didėja, kad pragyvenimas eili- dirbtų, būtų naudingas partijai, 
niam žmogui vis "daugiau kai- Tačiau darbininkas ten niekina-
nuoja. Bet taip pat yra aišku, mas, jeigu jis dėl gyvenimo są-
kad aukšto lygio gyvenime eko- lygų susilpnėja, jei pasensta ar 
nominiai svyravimai dažniau dėl kitų priežasčių mažai tegali 
pasireiškia ir jautriau pajun- nešti materialinės naudos. Tais 
tami, nes žmogus kitaip įpratęs atvejais jis tik plakamas, jei ir ne 
gyventi, botagu, tai nuolatiniu barimu, 

Nors amerikietis daugiau au- nuolatiniais raginimais dirbti, 
koja už kitus, net pasiturinčius gaminti arba likti be duonos, 
kraštus, svetimiems reikalams, nes be darbo negalima ir duonos 
bet ir jis pats nuolat nori gyven- gauti. 
ti pagal naujausius techninius, Komunistai giriasi, kad jie be-
išradimus, gyvenimo reikmenų darbių neturi, nes bedarbiai, ku-
patobulinimą, savo paties įpras- riems nieko nemoka ir net į pen-
tinius įgeidžius, norą susilyginti sijas nieko neįskaito, yra kaliniai. 
su kaimynu. Todėl ne tik jun- Tuo pačiu metu ten peikiami, 
tarnas gyvenimo pasikeitimas keikiami, nuolat niekinami sve-
materialine prasme, bet ir skun- timi kraštai, kad ten darbinin-
džiamasi dėl to gyvenimo pasi- kai išnaudojami ir kad yra daug 
keitimų nuolatinės įtakos, kurią bedarbių ir nieko neturinčių. O 
daro aplinka. vis dėlto iš tų "nieko netu-

Ekonominis kilimas ar smuki- rinčių", bet dar gerai gyvenančių 

Detentes šunkeliai ir dabartines 
politikos vilkduobes 

Įtakingas savaitraštis įspėja JAV piliečius del mongoliškojo bolševizmo pavojaus 

mas keičia ir politines nuotai
kas. Kai vyriausybė nepajėgia su
vesti metinio biudžeto be bilijo-
ninių nuostolių, dejuoja pati vy
riausybė, dejuoja ir gyventojai. 
Vyriausybė verčiama iždą papil
dyti iš žmonių imamais mokes
čiais, o piliečiai turi nutraukti 
dideles sumas nuo savęs ir savo 
gyvenimo gerinimo. Dėl to nu
kenčia daugiausia ne aukštieji 
valdžios pareigūnai ir ne įmonės, 
o kaip tik vadinamosios viduri
nės klasės gyventojai, kurie savo 
darbu ir uždarbiais negali susi
daryti tiek santaupų, kad nuo
lat ekonominėj srity galėtų ženg
ti į priekį. 

Vyriausybė, mėgindama išly
ginti viešąsias skolas, pradeda 
gyventi pažadais, o gyventojai 
nepasitikėjimu ir nenoru rinkti 
tuos pačius, nors kartais ir visai 
gerus, atstovus į tautos atstovy
bes —senatą ar atstovų rūmus, 
nenori rinkti tų pačių žmonių 
net į prezidento postą. Balsuo
tojai net nepaiso, kad preziden
tas be kongreso negali padaryti 
nei didelių pakeitimų, nei sustip-

jie perka produktus, kad galėtų 
išlaikyti bent pusbadžiu savo 
vergus. 

* 

Ekonominis nuosmukis ar
ba bent -atlyžimas demokrati
niuose kraštuose nelengvai su
valdomas, nes laisvė čia labiau 
branginama, negu prievartinės, 
nors ir geram dalykui įvesti, prie
monės. Tuo tarpu komunistinėse 
valdose ekonomija visą laiką pa
irusi, bet ji tvarkoma vienval
dystės dėsniais, kurie leidžia val
džiai viską atimti iš savo vergų 
ir duoti šį tą, kad jie jaustų vi
sišką priklausomybę, netrokštų 
laisvės, o tik duonos. Dėlto ne
nuostabu, kad pavergtoje Lietu
voje iš mažų sklypelių žmonės 
pasigamina maisto sau ir dar 
valdžiai sumoka priverstiniuns 
mokesčius. Valdžios darbuose 
gaudami tik badmiriavimo atly
ginimus, vagia, "kombinuoja", 
suka, kyšininkauja, nes tik 
šios priemonės tėra likusios 
pragyvenimui pagerinti. 

Kam labiau gresia ekonominis 
rinti ekonominio pajėgumo, nes nuosmukis, tai klausimas, kurį 
tai priklauso daugeliui valstybių šiandien stato amerikiečių, ypač 
kartu. Taip yra pastaruoju metu vokiečių ekonomistai, susirūpinę 
Amerikoje ir Europoje ekonominės krizės grėsme. Jų at-

* sakymas ne vienodas. Amerikie-
Nėra paguoda, jeigu kituose čiai, žvelgdami į savo aukšto ly-

kraštuose yra blogiau. Tačiau gio gyvenimo būdą, matuoja tik 
žmonija šiuo metu jau yra taip Šiuo matu ir tesirūpina tik savo 
sujungta, kad noromis ar neno- gyvenimo pagerinimu. Streikai, 
romis jaučia visų bendrus nega- laisvas darbininkų naudojimasis 
lavimus ar pasisekimus. Ameri- savo teisėmis eiti ar neiti į darbą, 
kos ekonominį atoslūgį jaučia jeigu su turimu atlyginimu ne
laisvieji Europos kraštai, nes pre- sutinka, dar pragyvenimo nesu-
kėmis, gaminiais ir maistu pasi- griauna. Jų siekimai — ne eko-
keitimas liečia visus tiek kilimo, nomijos gerinimas, bet gyveni-
tiek smukimo požiūriu. Bet lais- mo lygio išlaikymas, 
vieji kraštai ir patys iš tik- Sovietinėje imperijoje tie kiau
rųjų žiūri, kaip bendromis jėgo- simai statomi kitoje plotmėje — 
mis pataisyti padėtį, kad ji nenu- valdžia privers suveržti diržus, 
smuktų iki tokios krizės, kai rni- valdžia nustatytas prekių ir už-
lijonai lieka be darbo ir be duo- darbių kainas, valdžia leis darbi-
nos. Praeityje taip yra buvę. Bet ninkui dirbti ar mirti. Vokiečių 
dabartyje tokia krizė dar negre- ekonomistai ir prideda, kad tai 
sia, nes čia net bedarbis, vargšas yra tokie skirtumai, jog net ly-
ar likimo nuskriaustas sušilau- ginti negalima —vieni mėgina 
kia kaimynystės, valstybės ar mokslinėmis priemonėmis gyve-
specialių institucijų pagalbos, nimo lygį kelti, kiti tik išlaikyti 
Gal ta pagalba nėra visuomet ir pavergtuosius, kad jie dar bent 
visur lygiai verta, bet ji padeda kai ką padarytų valstybei ir par-
gyventi, jei ir ne tokioje pra- tijai. Užkariavimai, kurstymai, 
bangoje, kokioje gyvena aplin- šnipinėjimai eina tokia pat spar-
kos žmonės. ta, kaip ėjo ir tada, kai Sovietų 

Kitaip į šiuos reikalus žiūrima Rusijoje užteko pavalgyti tik 
komunistiniame pasaulyje, kur tiems, kurie galėjo dirbti. 2vel-
žmogus vertas tik tiek, kiek jis giant iš savos pusės, reikia ma-
yra tapęs gamybos įrankiu, nau- tyti Amerikos tikras pastangas, 
dingu partijai ir valstybei. Ko- bet reikia jausti ir pavergtų-
munistų nuolatinis priminimas jų brolių badmiriavimą 
"kas nedirba, tas ir nevalgo" yra A. D. 

Retai kada būna galima su
rasti straipsnį, kuriame, "nesu
kant į vatą", būtų pasakoma ne
maloni tiesa, kokia save šian
dien apgaudinėja dal- • .inė JAV 
vyriausybė. Tačiaj neabejotina, 
kad Amerikoje dar yra blaiviai 
galvojančių ir drįstančių pasaky
ti tiesą asmenų, ic: pačiam pre
zidentui. 

Štai mane pasiekė "Aviation 
VVeek — Space Technology" VIII. 
21 numeris, kurio vedamasis taip 
stipriai parašytas, kad ir širdį 
priverčia smarkiau plakti, skai
tant Robert Hotz mintis. Tikiu, 
kad skaitytojai suras jame pasi
sakymų, kurių ne vienas dažnai 
kyla ir mūsų pokalbiuose. 

Sovietų mėginimai 

BR. AUŠROTAS 

Blogos įtakos 

Autorius mintija, kad "šis vy
riausias Nixono patarėjas, vado
vaudamasis XVIII-jo a. Europos 
galvosena, niekada nesijautė na
muose X-jo amžiaus. Amerikoje. 
Jis visada privačiai sutiko su So
vietų vadovų cažiūra, kad istori
jos raida rieda bolševikmečio 
link. Sis "strategas" įsivaizdavo, 
kad jo vaidmuo santykiaujant su 
Sovietais buvo išgauti kuo dau
giausia nuolaidų iš pastarųjų, 
kaj tuo tarpu JAV griuvo į be
dugnę. Kissingeris privačiuose pa
sikalbėjimuose visada atstovavo 
tokiai pažiūrai, nors viešai jos iš
sigindavo, lyg Petras' Kristaus 

J. Carteris tėra tik popierinis tig
ras. 

Nėra abejonės, kad Sovietai, 
stebėdami JAV visišką nepajėgu
mą vykstant kovoms Angoloje, 
ryžosi dar giliau veltis Afrikos 
"laisvinimo" karuose. O kai ku-
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net išsinešdinti 
nais 
siūlo Amerikai 
iš Afrikos. 

Yra ženklų, kad J. Carteris pra 
deda rūpintis kaip toli Sovietai 
yra pasirengę eiti. Mes prisimena
me, kad jis juos įspėjo susilaikyti 
nuo neapgalvotų avantiūrų, ta
čiau tuoj po jo kalbos komenta
toriai skubiai aiškindavo, kad 

Svajojom apie tai kelerius me
tus. Bandėme įtikinti abejojan
čius tėvus, kad tai išeitų į mūsų 
naudą, ir niekuomet nenustojo
me vilties, kad tai pavirstų tikro
ve — mokytis toje mokykloje. 

Dabar švęsdama trečiąjį savait
galį Vakarų Vokietijoje, visai ne
sigailiu čia atvykusi. Mane žavi 
gamta, kuri čia yra mano akimis 
pasakiškas. Važiuojant autobusu 
iš Liuksemburgo į Manheimą, 
spoksojom į tolimus kalnus, kur 

atvejais Sovietų vadovybė matėsi pilys, senoviškos bažny-
čios bei vienuolynai. Nuo tų kal

no pertrauka, per kurią išdalija 
laiškus. Yra gana daug laiko 
laisvalaikiui ir todėl dažnai ten
ka mokiniams nuobodžiauti. Kai 
kam tenka lankyti pamokas ir pu 
pietų, bet tai ne dažnai. Pavyz
džiui, vokiečių kalbos pagalbinės 
pamokos yra dėstomos tiktai po 
pietų kas antrą dieną. 

Kitiems yra laisvalaikis iki pa
mokų ruošos, kuri prasideda 3:30 
vai. Tenka kartas nuo karto pa
važiuoti į "Lampertheimą" arba 
"Veinheimą" pirkti. Kainos gana 
aukštos, bet neįmanoma susival-

nų kaip iš lėktuvo, stebėjau daug'dyti nepirkus šokolado arba ko-
vingiuotų kelių, marguliuojan-Į kio nors kito skanėsto! 
čių žemės plotų bei žalių skly
pų, kurie, pasirodo, buvo miškai. 
Pravažiuodavome kukurūzų lau
kus, pamatydavome kelias kar
vytes, tingiai kramtančias žolę. 
Mažesniuose miesteliuose būdavo 

tris kartus prieš pat gaidgystę. 
Straipsnyje sakoma, kad "vos j I r taip ši Kissingerio "filosofija" 

prezidentas tai negalvojo, ką jis j JOKIOS siauros gatveles, kad pasi
sakė. Tokie svyravimai dar I darydavo baisu, ar autobusas ne-
labiau skatino bolševikus būti į ̂ k l l u s «*.kokio kampo, 
kietesniais kiekvienoje susidū-; Mokykla pasirodė visai ne to-

Nors turiu dvigubai tiek pamo
kų Vokietijoje, negu Amerikoje, 
ir daug daugiau reikalauja iš mo
kinių, jaučiu, kad vėliau tai išeis 
į naudą. Tik kartais sunku prisi
versti mokytis. 

Huettenfelde yra kelios krautu
vėlės ir dvi kepyklos, kur pasi
gardžiuojama tortu ir pyragais. 
Kai nusibosta į galvą kalti ma-

tik pasibaigė II-sis pasaulinis ka 
ras ir taip tęsiasi ligi šių dienų, 
jog Sov. S-gos vadovybė bruta
liausiai mėgina kiekvieną JAV 
prezidentą: ji nori būti tikra, 
kaip toli galima eiti, naudojant 
stipraus stumdymo taktiką, dar 
nepriėjus ligi ginkluoto konflik
to. 

Skaitytojams primenama, kad 
tuoj po II-jo pas. karo Stalino 
įsakymu buvo užblokuotas Berly-. 
nas, o Azijoje, Korėjoje, pradėjo] 
karą prieš Harry Trumaną. Ta-! 
čiau pastarasis tinkamai atsakė1 

ir bolševikų brutali jėga nieko 
nelaimėjo. 

Prisimintina, kad N. Chruš
čiovas su batu Eisenhovveriui 
daužė panosėje, o J. Kennedy 
prezidentaujant, Sovietai perme
tė balistines raketas (su branduo
linių užtaisų sprogmenimis) į Ku
bą. Ryžtingi priešveiksmiaį su
žlugdė bolševikų užmačias. 

Besitęsiant "šaltojo karo" lai
kotarpiui, Sovietai, naudodami 
nežabotą jėgą, nieko nepasiekė. 
Ir kai R.N. Nixonas išplaukė į 
vandens paviršių, Sovietai sugal
vojo "detente prietiltį", iš kurio 
puldami tikėjosi daugiau laimė
ti." Ir nė kiek neapsiriko. Ši stra
teginė apgaulė jiems daugiau pa
dėjo, negu ju nevykę mėginimai 
priversti JAV nusilenkti smur
tui", tvirtina autorius. 

"R.N. Nixonas užsispyręs ieš
kojo užsienio politikos laimė
jimų. Jiems pasiekti jis susirado 
visa kam pasirengusį įrankį Hen
ry Kissingerį. (Past.: jis dar ir 
šiandien, lyg koks piktybių pra
našas yra pasamdytas NBC TV 
tos pačios grupės žmonių ir to
liau mulkinti JAV visuomenę. 
Aut) 

privedė prie neįtikėtinų nuolaidų 
besiderant dėl SALT I-jo ir II-j 
bei ABM sutarčių, tvirtina šio 
vedamojo autorius. 

Šio pasaulinio vaidinimo eigo
je iŠ už kulisų į sceną išėjo Jim 
my Carteris. Jo pirmieji veiksmai 
rodė, kad jis gali veiksmingai 

iliais dažnai vyksta 

rimo arenoje: tuo būdu mėgina-(kia, kaip pasakojo ansčiau apsi- i tematikos formules, arba atpasa-
ma sudaryti įspūdį apie Sovietų [lankę, įsivaizdavau, kad ji kurjkoti, ką skaitei literatūros pamo-
stiprumą ;r JAV nusilpnėjimą. j nors toli nuo civilizacijos, kur taiįkoje, nubėgam nusipirkti skanės 

Autorius, baigdamas šį atvirą į laukuose... Kaip ji tikrovėje atro- į ių. 
straipsnį, prileidžia, kad "ga l i - ! d * i r ™ ™ galvoje - didelis! O savaitgaliais 
mas dalvkas, jog Sovietų kompiu- i skirtumas. įvažiavus j mokyklos (didesr.iuose miestuose įvairus pa 

.'kiemą, nesitikčiau pamačiusi, kas; rengimai ar festivaliai. Susidarius 
om, v ra įmano-
as šventes, 

į dinti, ir toliau į kairę — mokyk-1 Pirmą savaitgalio šeštadienį 

teriai blogai skaičiavo. Ar tik ne 
l] pasikartos Berlyno blokados su-'aplink stovėjo! I dešinę buvo pi-i palankiom sąl>gc 
•I bliuškimas ir į Kubą plukdomų ! Kes dalis, kur berniukai apgyven-; ma nuvykti | tokia 

branduolinių 

ce". Mus ten nuvežė vienas mo
kytojas. Vaidinimas buvo senos 

ŠALDYMO SISTEMOS 

Dabar stambios centrinės sis
temos "šalčiu" aprūpina ne vie
ną pastatą, bet ištisus komplek
sus. Pavyzdžiui, viena pirmųjų 
to tipo centrinių šaldymo siste
mų, sujungianti ir centrinę šal
dymo sistemą 1957 m. buvo 
įrengta JAV. Pradžioje ji aptar
navo 15 pastatų kompleksą 

Dabar panaši centrinio šaldy
mo sistema įrengta ir Loindono 
aerouoste. Anglų spauda teigia. 
kad pirmoji tokio tipo sistema 
Anglijoje. Ji taip pat skirta ap
tarnauti keliolikai pastatų. 

Pažymėtina, kad jau yra ne
maža centrinių šaldymo siste
mų, įrengtų kartu su centrinio 
šildymo sistemomis. Specialis
tai mokslininkai tvirtina, kad 

tarptautiniam Kenedžio aerouositai pats ekonomiškiausias atve-
te, vėliau buvo plečiama. I jis. J. Mškns 

tiksliai pataikyti į Sovietams la- j oranauonnių raketų atšauki 
biausia skaudamas vietas: vie- m a s ? ^užmirškime, kad šių į s t a t a s . Uzjo matėsi mer-, septyniese nuvažiavome | Heidel-

dienų Sovietų S-gos pajėgumas y- i Sa l c i u bendrabutis. bergą pamatytį angliškai pasta
ra paremtas ne tikrąją jėga, bet i Berniukų bendrabutis yra pi-1 tytą spektaklį "The Student Prin-
JAV svyravimais ir neryžtingu- j b'je, todėl jie turi didesnius kam-
mu. Amerikos visuomenėje kyla I barius negu mergaitės, kuries 
pykčio banga ir nepasitenkini-! laimei, yra naujesniame bendra- j pilies kieme po atviru dangumi. 
mas, stebint Sovietų brutalų elge-| būtyje. Gaila, viskas čia monoto-' Visa ta aplinka kurį laiką nukėlė 
sį namuose ir užsieniuose. Trūks- j niška ir ne per daugiausia vietos, mane lyg į Graikiją. Nors vaidini-
ta tik vieno, kad JAV preziden-'Klasių pastatas yra viduryje —Imas baigėsi vėlai vakare, bet vis 

plepius ir! netoli mergaičių ir berniukų ben-į tiek teko pasidairyti po miestą va-
drabučio. Priešais mokyklą sto- j žiuojant autobusiuku. Pastebėjo-
vi didžiulis lietuviškas kryžius, j me, kad visuose didesniuose mies-
Mokyklos pastato sienoje 1 a ikro- tuose yra "McDonald's" ir net 
dis. Valgykla yra apatiniame 
aukšte mokyklos pastate. 

ša: remti kovojančius disidentus 
prieš Sovietų režimą ir reikalau
ti ne tariamo, bet tikro ginklą-, 
vimosi apribojimo. Sovietų stau
gimas, atsiliepiant į šiuos J. Car-
terio siūlymus, rodė, kad prezi
dentas pataikė į opią vietą. 

"Tačiau naujosios vyriausybės 
ši daug žadanti iniciatyva, mėgi
nant atkurti tikrove ir lygybe pa
remtus JAV — Sovietų Rusijos 
santykius labai greitai subliūško, 
lyg popierinė lietaus suvanota -
lėlytė... Carterio vyriausybė pra
dėjo trauktis ir svyruoti". 

Užuot Sovietų užgauliojimus 
įvertinęs kaip pasisekimo ženklą, 
Carteris žengė žingsnį atgal, siųs
damas savo pasiuntinį į Maskvą 
ir siūlydamas nuolaidas. Tačiau 
pats neįtikėtiniausias prezidento 
mostas yra buvęs atsisakymas 
nuo B-l bombonešio statybos, 
neprašant iš Sovietų jokios kom
pensacijos. O Sovietai pasiutusiai 
stengėsi, kad B-l būtų išjungtas 
iš JAV arsenalo. 

Dabartinė vyriausybė 
Sovietai neklysdami įvertino J. 

Carterį: po prezidento kietais žo
džiais buvo labai minkštas ledas. 
Ir kai tik kiečiau Sovietai spuste
lėdavo, tai jis lūždavo. Kaip pa
vyzdį čia galime suminėti SALT 
II susitarimus, kurie ir šiandien 
nepasirašyti, nes Sovietai atmeta 
viską, kas jiems nepatinka. Jiems 

tas sutvarkytų savo 
prabiltų taip, kad jį Sovieetai su- j 
prastų." 

Šis straipsnis mokslo žmonėms: 

skirtame savaitraštyje yra objek-j "Kentucky Fried Chicken". Bet 
man yra įdomiau išbandyti vie-tyvus, atviras ir ryžtingas. Tikiu, 

kad jokie komentarai jam nėra! Mokyklą lankyti čia ne taip' tinius patieka'us bei gėrimus: 
reikalingi. O ne vienas mūsų daž; blogai. Pamokos prasideda aštun-j painfrutus bratvvurstus, miran-
nai taip pagalvoja, kaip šio auto- tą ir baigiasi apie pirmą. Po tre- j dos dešrų bei riestainių, 
riaus čia aiškiai išdėstyta. : čios pamokos yra bulkučių — pie-1 Antrąjį savaitgalį išvykome į 

j garsųjį VVorrnsą. Ten vyko"Back-
I fischfestivalis". Ši šventė yra jau
nimo šventė, t. y. "Backfisch" yra 
kepta žuvis ir gimnazistės yra kep
tos žuvys pagal tradiciją. Namai 
buvo išpuošti žuvimis ir figūrė
lėmis, aprengtomis vietos tauti
niais rūbais. Balkonuose, kaip vi
sur Vokietijoje įprasta, yra priso
dinta gėlių. Virš gatvių iška
binti įvairūs plakatai, sveikiną 
atvykusius į festivalį. Dar nepri-
važ:avus Wormso miesto gynybos 
vartų, ant Reino upės matėsi ra
tas. Iš arčiau buvo girdėti muzi
ka ir matyti vaikų laimingi vei
dai. Buvo galima užuosti kepamos 
žuvies bei mėsos kvapą. Įvairūs 
restoranai palapinėse viliojo sve-

(Nukelta į 5 pusi.) 

Mokiniai iš Amerikos, nuvykę į Vasario 16 gimnaziją, Wonr.se prie 
paminklo. Iš kairės: Jonas Šimkus. Siiieguolė Zalatoriutė, Žiba Kairy
tė, Laima Šulaitytė, Gražina Jankauskaitė, Daina Fernandez ir Audra 
Dirkytė. Klūpo — Giedrius Ambrozaitis Nuotr. Rūtos Musonytės 

7000 MYLHĮ PER Š. AMERIKA 
/ . KUČINSKAS 

16 

Dykumoj augalai auga tam tikram atstu
me vienas nuo kito. kad tik daugiau drėgmės jų šak
nys gautų. Net ir žolė viso paviršiaus ištisai neap
dengia, bet auga atskirais kupstais. Dėl drėgmės ir 
erdvės tarp augalų vyksta didelė konkurencija. Su 
esamu drėgmės kiekiu augalas turi dalintis ir su sa
vo kaimynu. Kiekvienas augalas čia turi savo tam 
tikrą plotą, kuris būtinas jo egzistencijai. Jeigu ku
rio nors augalo sėkla išdygsta ki to erdvėje, ji dėl 
drėgmės, jie pradeda dygti, augti, klestėti. Kiti, kaip 
savo šaknyse turi tam tikrų cheminių skysčių, ku
riais apsigina nuo kitų augalų augimo greta jų. Kiti 
išleidžia net tam tikrus nuodus, kuriais užmuša n e 
pageidaujamą kaimyną. Augalai t a i p pat turi prisi
taikyti ir prie sausrų perijodo. Vieni iš jų tą perijodą 
perneša tik sėklų pavidale ir tik atsiradus daugiau 
drėgmės, jie pradeda dygti, augti, klestėti. Kiti, kaip 
pvz. kaktusai turi labai ilgą šaknų sistemą, su kuria 
surenka kuo daugiausia drėgmės, ją sukoncentruoja 
savo stiebe ir, sausrai užėjus, ta drėgme pasinaudo
ja. Kaktuso visas stiebas padengtas aštriais spyg
liais, kurie kiek apsaugoja stiebą nuo išgaravimo, 
taip pat gina patį augalą nuo gyvulių, jeigu kuris iš 
jų norėtų jo kūno paragauti. Kita augmenijos rūšis 
sausrai užėjus, lyg ir apmiršta ir t ik lietingam perijo 
de vėl atsigauna ir pradeda augti. Augalija yra pri-

J rišta prie vietos, ji negali judėti, todėl ta erdvė, ku-
I rioje jie auga, jiems labai svarbi ir jie turi visapu-
! siškai ją išnaudoti, kad užtikrintų savo egzistenciją. 

Nuo augalijos rūšies ir jos kiekio labai 
daug priklauso ir gyvulijos kiekis, jų rūšis bei 
egzistencija. Ir gyvuliai turi prisitaikyti prie savo gy
venamos aplinkos, nors jiems daug lengviau nei au
galui, nes gyvuliai gali judėti ir jie nėra taip tampriai 
surišti su vieta. Drėgmė ir jiems svarbus faktorius, ta
čiau jie gali vandens susirasti bekeliaudami iš vienos 
vietas į kitą. 

Šioje dykumoje galima pamatyti ir paukščių. Vie
ni iš jų čia laikosi tik vasarą, kada yra daugiau vabz
džių, o rudenį ir žiemą iškeliauja j geresnes ganyk
las. Kiti keikia savo dietą pagal sezoną — vasarą 
maitinasi vabzdžiais, o rudenį ir žiemą — sėklomis. 
Kiti krauna į sande' : ... vaisius, sėklas ir, bėdai užėjus, 
jais pasinaudoja. 

Žmogaus įsikišimas aplinką labai gali pakeisti. 
Žmogus gali įvesti naują gyvūnijos rūšį Ryšium su tuo j Pa<*engia dykumą, tada jos ryškios spalvos sniego bal-
iš pagrindų gali pasikeisti visas natūralaus vystymosi j įume iŠ5"™* dar didesnį spalvingumą. Kai debesys pa-
ciklas. Pvz. perdaug sunaudojus tam tikros naudingos 

kaip apsaugoti tuos didingus gamtos paminklus, kad 
ir ateinančios kartos galėtų jais pasidžiaugti. 

Verta gerai apžiūrėti Rainbovv Forests muziejų, 
kuris yra šiame parke, čia rasime daugybę informa
cijų apie patį parką, taip pat čia yra daugybė suakme
nėjusių medžių pavyzdžių su smulkiais" jų aprašy
mais. Daugybė paveikslų bei pavyzdžių pavaizduoja vi
są suakmenėjusių medžių istoriją. 

Painted Desert 

Tai yra didžiulė dykuma, apie 150 mylių ilkio ir 
apie 30 mylių pločio, esanti nepertoliausia nuo Petri-
fied Forests parko. Uolos čia pasižymi nepaprastu 
spalvingumu ir tas savo spalvas nuolatos kaitalioja. 
Kartais jos esti raudonos, kartais geltonos, mėlynos ar 
žalios, o kartais tamsiai pilkos, lyg aprūkę. Visos tos 
spalvos jungiasi į vieną gražią harmoniją ir dykuma 
atrodo tarsi gero dailininko būtų nudažyta. Pačios gra
žiausios spalvos pasirodo ankstų vasaros rytą arba pa
vakariop žiemos metu, kai nedidelis sniego sluoksnis 

augmenijos rūšį, jos vietoje gali ateiti visiškai nepa
geidaujama arba net žalinga nauja karta. Perdidelis 
vienos ar kitos gyvulijos ar augalijos rūšies įsigalėji
mas keičia visą gyvenimo ritmą. Pvz. perdaug įsiga
lėjus žolėdžiams gyvuliams, bus sunaikinta augalija, 
kuri dengia žemės paviršių. Tada gali įvykti paviršiaus 
išplovimas ir visiškas jo pakeitimas. 

Drauge su žmogumi ateina ir aplinkos teršimas. 

slepia saulę, uolos darosi tamsesnės, daugiau paniurę. 
Saulei tekant ir leidžiantis, visa dykuma tampa tam
siai raudona. Po lietaus, kai oras esti tyras, be dulkių. 
.spalvos tampa dar ryškesnės, dar įdomesnės. 

Dykumoj labai trūksta vandens ir ji yra beveik 
tuščia, tik retais sudžiūvusios žolės kupstais kiek pa
dengta. Tačiau pavasarį, po lietaus, pasirodo daugiau 
gyvybės ženklų — staiga ima dygti dykumos gėlės, 
kurios tuojaus pasipuošia įvairiaspalviais žiedais, l ų 

A : . | nebūtų sugadinta ta harmonija, kuri egzistuoja j a n r i ž i u s t a ^ i a u neilgas, užėjus sausrai, jų veget 
oje, reikia rimtai susirūpinti. Tuo keliu įau pra- Pabaigia. K^ats metais ir vėl iš sėklų kyla na gamtoje, reikia rimtai susirūpinti. Tuo keliu jau pra 

dėta eiti. Yra įsteigta tam tikros auklėjimo bei infor
macijos programos, kuriose nurodomos priemonės. 

ta ir vėl dykuma pražysta. 
(Bus daugiau) 

nauja kar-

http://Wonr.se
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DRAUGAS, penktadienis , 1 9 7 8 m. rugsė jo 2 2 d. 

ifegii&llii 
ONA MIKULSKIENĖ -

KULTŪRINĖS IR 
VISUOMENINĖS PREMIJOS 

LAIMĖTOJA 
Lietuvių Amerikos Piliečių klu

bo patikėtinių taryba, susirinkusi 
savo posėdy rugsėjo 12 d., visuo- j 
meninę ir kultūrinę 1978 metų 
1.000 dol. premiją paskyrė Onai 
Mikulskienei už ilgametį kanklių 
muzikos puoselėjimą, jos moki
nimą lituanistinėse mokyklose ir 
jos įsteigtoje studijoje, vadovavi
mą Čiurlionio kanklių orkestrui ir 
visuomeninę, ypatingai šaulių 
moterų veiklą. 

I kūrė šaulių moterų skyrius ir bū-
! rius, skaitė paskaitas ir 1932 m. 
į sudarė X X Klaipėdos Šaulių mo

tery rinktinę, buvo išrinkta jos 
pirmininke — vėliau vade ir va
dovavo iki 1938 m. 

1933 m. Klaipėdoje įsteigė šau
lių kanklių orkestrą, su talka 
komp. A Mikulskio, paruošė or
kestrą ir plačiai koncertavo po 
kraštą ir per Klaipėdos radiją vi
sai Lietuvai. N u o to laiko be per
traukos vadovauja kanklių orkest
rams ir moko kankliavimo mo
kyklose. 

U ž kultūrinius bei visuomeni-
i nius nuopelnus valstybės prezi-

Sudarytoji komisija iš Jono1; dento atžymėta Gedimino ordi-
Virbalio, dr. Danieliaus Degėsio ; nu ir Šaulių žvaigžde. 
ir kun. Gedimino Kijausko, SJ, 1940 m. sausio 15 d. įsteigė 
i š pasiūlytųjų kandidatų atr inko šaulių kanklių orkestrą Vilniuje, 
penkis. Patikėtinių taryba iš šių j kuris, bolševikams okupavus Lie-
penkių kandidatų — Onai Mi- | tuvą. susijungė su Vilniaus Šau-
kulskienei paskyrė premiją, k u - lių vyrų choru ir sudarė Čiurlio-
ri bus įteikta, minint Lietuvių na- Į nio m e n o snsamblį. 
mų penkmečio sukaktį, spalio 7 d. Į T ų pačių metų rudenį, įsteigus 

Visi, kurie čia Clevelande, gy
vendami paskutiniuosius 30 m e 
tų, stebėjome ir sekėme Onos Mi 
kulskienės darbą Čiurlionio a n - į '/. 

, , i i i . . . . lio prašoma 
sambly, mokyKloj ir visuomene] , • 
džiaugiamės, kad komisija ir ta
ryba atrinko tinkamą asmenį, 
vertą šio pagerbimo ir įver
tinimo. 

Džiaugdamiesi, Čiurlionio a n 
sambliu ir. jo nuopelnais l ietu
vių liaudies dainos ir muzikos po
puliarinime, jo įnašu Lietuvos 
ir lietuvių tautos garsinime tarp 
Europos tautų, JAV ir Pietų A -
merikoje, negalime nepaminėti 
ansamblio įkūrėjo ir m e n o vado
vo komp. Alf. Mikulskio. Kaip 
Či 
Mikulskis yra virtę 
mai šiame liaudies dainos ir m u 
zikiniame vienete, taip ir O n a 
Mikulskienė - Alfonso Mikulskio 
žmona, yra neatskiriama Čiurlio
nio ansamblio vadovybės dalis. 
Neįsivaizduojamas Čiurlionio an
samblis be kanklių orkestro. O jo 
vadovė nuo 1940 m. — premijos 
laureatė. Alfonsas Mikulskis k o m 
panuoja kanklių muziką. O n a 

;1 

ko koncertus Montrealyje, Detroi 
te, Pittsubrge, Akrone, Toronte, 

į Vilniuje valstybinį Filharmoni- į Saint Catherines, Clevelande ir 

CLASS IFI ED GU I DE 
B E A L E S T A T B 

3-jų miegamų namas — S akrai 
žemes. 1V2 vonios, didelis 2-jų maa. i 

R E A L E S T A T E 

PENSININKŲ ROJUS 
garažas Vieta daržui. Labai pri-l * » * » « « • ' * į - Naujas, žieminis 
vačioj vietoj Union Pier. Michiga- ? a m a s ; , ^ u mugamų Kilimai pe
ne. $54.900.00. Skambinkite telJČ1US' Šaldytuvas ir patio. Didelis 
616—469-2448 arba rašykite Wil-
liam Grody, Box 196, Union Pier, 
ftOcMgan 49129 

Ona Mikulskienė 

\Vashingtone, lietuviams ir kong 
reso nariams bei senatoriams 
kongreso rūmuose. 

1965 m. įsteigė privačią kank
lių muzikos studiją, paruošti — 
profesionaliai kankliuojančias so-

GARBĖ JĖZUI KRISTUI 
NUOSTABOS ĮVYKIAI 

Parašė tėv. Paul G'Sullivan 
Vertė kun. J. Petraitis, MIC 

Išleido Tėvai Marijonai 
Kaina 50 et. 

V Y B A 1 I B M O T E R Y S 

H E L P WANTED 
WOMAN ,OR MAN FOB 
AOCOUNTING OLERK 

T Y P K T P O S m O N 
Muat be mature. Salary open and 
beneflta, ln old line manufaoturlns 
oo. Near D&men and Armitage Are. 

sklypas, geroj vietoj. Blokas nuo 
ežero. $37,000.00. Chicagos telef. 
425-6451. Taip pat atskirai skly- J TeL 278-358© — A * for Eoger 
pas 100x135 p. Kaina $4,750.00. 

, komp. Alf. Mikulskio;• K a i P | j m e r i k i e £ i ų i r k i t ų 

nirliomo ansamblis ir Alfonsas; ė m e > k a d m ū s ų k a n k l i 

likulskis yra virtę tartum sinoni- i _.,__ j : „ - J : 

| liaudies ansamblį, kur sunkiai se-
j kės; paruošti kanklių orkestrą, fil 

harmonijos direktorius J. Karde-
o prašoma su šešiom kankli

ninkėm įsijungė į minėtą an
samblį, kankliavo ir mokė kank
liuoti. Taip pat liko vadovauti I Hstes bei kanklių orkestrų vado-
kanklių orkestrui Čiurlionio an- į ves. Studijoje išeinamas Vilniaus 
samblyje ir tebevadovauja iki šio. į konservatorijoje nustatytas kank-
lei. j Hų technikos ir muzikos teorijos 

1944 m., pasitraukus iš Lietu- kursas. Studiją lankė ir kankliavi-
vos, Vienoje atsikūrus Čiurlionio; mo mene pasitobulino 49 jau-
ansambliui, pasirūpino įgyti į nuolės ir jaunuoliai. Ją baigė ir 
kankles ir sudarė kanklių orkest- gavo diplomus 17 jaunuolių, iš: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuililliiiiiiilliimiiii 
ra. i kurių keletas jau vadovauja kank-': 

Is daugelio profesionalų muzi- ! nu orkestrams, iokia kanklių i P A C K A G E E X P R E S S A G E N C Y 
kos kritikų: vokiečių, prancūzu, muzikos studija laisvame pašau- • MARIJA N'OREIKIEN'E 

tautų, ,lyje yra vienintelė. S IUNTINIAI Į LIETUVĄ 
1U m u - ; S u r u o š ė kanklių m u z i k o s kur- ***** pageklaajamoa geros rūlit* 

_ »_ ; — i- __. _ T, . . . prekes. Maistas iš Europos sandelio. 
zika daro nepaprastą ispudj. įsus Toronte. Stepo Kaino muzi-; 2M8 w. s» st., Chicago, m. OOSM. 

Įsikūrus Clevelande 1958 m., kiniam vienetui ir Detroito šau-i T E U ~~ W A i - 2 7 8 7 

pradėjo mokyti kankliavimo Vys- | I U kanklių orkestrui, kun, bu-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniuimi 
NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 

, su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

TELEFONU 476-3930 

kupo Valančiaus lituanistinėje Į dama Šaulių Moterų vade, pati 
mokykloje. Su 24 kanklinin- į įsteigė. 
kėm-ais akompanavo jungtiniam į Parūpina kanklių muzikos gai-
vaikų chorui trečiojoje Dainų das ir kankle visame laisvame 
šventėje — Chicagoje. l pasaulyje gyvenantiems tautie-

1963 m. minėtos mokyklos tė - ' čiams. 
vų komitetas išleido kanklių mu- j Su pirmąja Kanklių muzikos 

Mikulskienė praktiškai išpildo, I , z i k į s , . P I o , k ! t e l e J . * ; j į e t u v o *! Gudijos laida pradėjo ruošti kank-1 
a i._ .•-...,:„ »:i. _i. u.-„ į kankles , kurią padare Keąuest \\ų m u z i k o s rečitali us, jaunimą; 

records" kompanija ir laisvame pratinti prie scenos ir uždegti no-1 
pasaulyje išplatino virš 10,000. r ą savo tautinės muzikos mo-į 

1967 m. ta pati mokykla iŠlei- kintis. Šiemet buvo jau 7-tas re-! 
do "Aukuro"' ansamblio plokšte-

išmoko jaunimą ne tik skambin 
ti, bet ir pamilti šį tautinį muzi 
kos instrumentą - kankles. Pui 
kus duetinis derinys- Kanklių m u 
zikos istorijoje Mikulskiu vardai 
įrašytini stambiomis raidėmis. 

O n o s Mikulskienės ilgame gy
venime atsispindi liaudies muzi 
kos ir dainos meilė ir nepaprasta 
energija visuomenininiuose dar
buose. Ir dabar Ona ir Alfonsas 
Mikulikiai, gyvendami ramiame 
Bratenahl priemiesty prie C l e 
velande, nesnaudžia, ramiai jau 
leisdami pensininkų dienas, bet, 
džiaugdamiesi dar, palyginti, ge
ra sveikata, eina kartu su gyve
nimu, juo džiaugiasi, kuria, vado
vauja Čiurlionio ansambliui ir 
jungiasi į visuomeninę veiklą. 

Pasekime Onos Mikulskienės gy 
venimą o'ač'au ir i š a m i a u . 1923 

Čitalis. 6-tai Dainų šventei To-
lę —"Aukuras*', kurioje c h o r o ! r o n t e paruošė 18 savo studijos, 
dainas palydi jos paruoštas kank j Ciuirl, ansamblio ir Lt. mokyklos 
lių orkestras. 'kanklininkių —kanklininkų. 

Čiurlionio ansamblio kanklių 
orkestrą paruošė atlikti Tautines 

1972 su Čiurlionio ansamblio 
solistėm bei orkestru [kankliavo 
į juosteles dviem plokštelėm 
kanklių muzikos iš kurių viena j k u r j o s buvo atliktos Eucharisti-
"Vaidilų kanklės" išleista tais pa- i n į a m e kongrese — Philadelphi-

mišias "Už kenčiančią Lietuvą' 

čiais metais, o antroji "Skamba, 
skamba kanklės"' — dabar spaus 
dinama. 

Vysk. Valančiaus Lit. mokyk
lai susilpnėjus, kanklių muzikos 
mokyti perėjo į Šv. Kazimiero Lit. 
Mokyklą ir dabar tebemoko ir 
vadovauja kanklių orkestrui, iš 
kurio 7 pajėgesnės kanklininkės 

7 : .* .« c . , . . T . ! buvo paruostos ir dalyvavo o-to-
m. su šeima grizus is Sibiro 1 L i e - ; . ~ . x .•• T • J-

0 ^ x „ ,. , . je D a n ų šventėje Liaudies muzi-

joje, Chicagoje, Clevelande ir 
(Nukelta į 5 pusi.) 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiHimiiiiiiiii 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Tapymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W 6»th St., telef. 776-1486 
Ulllllllllll l l l l l imillllllllll l l l l imillllllllll 
IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIII 

{vairių prekių pasirinkimas nebran-
irlal ls mūsų sandelio. 

COSMOS PABCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
3333 S. Halsted Su. Chicago. EU. 60608 
2501 W. 69th St., Cnicago, tu. 60629 

Telef.: 925-3737 — 254-3320 
Vytautas Vabuitinas 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiiiiiiHiiiuuiiinimiii 
iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiiiiiiiiiii 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rfiiin grindis. 
i. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
liillllllllllllllimillllllllllllllllllimuillllll 

BEVERLY SHORES 
Parduodamas Baltic Resort Lodge 

HoteL SS apstatyti kambariai (įskai
tant užpakaly namą savininkui), 6 vo
nios kamb., 10 šaldytuvų, 2 virimui 
krosnys. Ant 2-jų sklypų arti paplū
dimio. Veikia ištisus metus. Galima 
perkombinuoti i butus, su krautuve, 
delikatesų parduotuve, restoranu, po
ilsio namais etc. Viskas tik už 
$55,000.00. 

Dubois Realty 
TeL 219—872-6467 

64-ta ir Tafanan. Labai gerai išlai
kytas 5 kamb. mūr. bungalow. Pilnas 
valgomasis, 2 miegami, taip pat įreng
tas miegamasis pastogėje. Gazo Šilu
ma. Garažas. $35,000.00. 

88-ta ir Tullay (5200 į vakarus). 
Liuksusinė 3-jų miegamų rezidencija. 
1V£ vonios, įrengtas rūsys, 2 maS. ga
ražas, uftrifngtas patio. Šoninis įvažia
vimas. $71,500.00. 

40>ta ir Artesiaa 2-jų butų medi
nis. Reikia savininko. Tik $22,000.00. 

40 ir RockweU 2% aukšto medinis. 
Gerai išlaikytas. Pilnas rūsys. Centr. 
gazu šildymas. $30,900.00. 

39-ta ir ARtany. Geras 2-jų butų 
po 4 kamb. mūrinis, ir 3-jų kamb. bu
telis rūsy. $54,000.00. 

66-ta ir Washtenaw. Geram stovy 
8 butų mūras. 6 butai po 4 kamb.. 
2 butai po 3 kamb. $17,280.00 me
tinių pajamų. Savininkas prašo 
$100,000.00. 

Jei galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
Jūsų nuosavybę, prašome kreiptis J 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

K A S V E R T I N G A 
2-jų aukštų mūro namas ir 2 au

to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41300.00. 

Modernus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marquette Par
ke. Aukšta kokybe. $50,000 00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marųuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

Brighton Pke. aavininkaa parduoda 
2-jų butų po 5 kamb. medinį na
mą. Skambint 254-3252 

HELP WANTED — VYRAI 

Warehouse Opportunity 
Fast growing safety produets manu-
facturer has tne challenging ware-
house position for a dependable & 
self-starting individual. Varied re-
sponsibilities includee shipping, re-
ceiving, stocking, issuing & keeping 
records of all materials. We offer 
permanent full time employment. 
Start Work Immediately! You'll earn 
a good starting salary, plūs tbe fol-
lowing benefits: 

* Paid Holidays 
* Profit Sharing 
* Paid Vacations 
* Paid Life & Health Ins. 
* Free Vision Care Program 
* Free Coffee 

Salary review every 6 months. Call 
384-1100, or applv in person: FEN-
DALL COMPANY, 2222 W. Diversey. 
3rd floor, Chicago, m 

DIE SETTERS 
For metai artampingr plant. Muat be 
able to set-up automattc & standard 
secondary preases. EScperlenc«d per-
SOTW only, t»p salary. day & night 
shifts open. Complete bealth & retlre-
ment programs. 

ADMIRAL TOOL & 
3700 N. Talman 
Chicago 

MFG CO. 
47743O0 

Bob Ward 

B O O K K E E P E R 
Growing company needs conacien-
tioua person who knows general 
ledger and P&L statements. Excel-
lent opportunity. 

CALL IRVING ROBINS: 
S S 4 - 0 0 7 7 

Full or Part-Time 
CASHIERS-CLERKS 

ST0CK-JANIT0R 
McDADE A N D COMPANY 

4545 W. Toahy, Lincomwood, Iii. 

GENERAL OFFICE 
Typing, filing, billing. Good per

manent position for right person. 

CALL: IRVING ROBINS 
S S 4 - 0 0 7 7 

IŠNUOMOJAMA — FOB RENI 

IŠNTJOM. 4 kamb. butas Marąuette 
Pke. arti susisiekimo ir bažnyčių. 
Suaugusiems. Skambint po 6 v. v. 
LU 5-9S59 

IŠNTJOM. miegamas kamb. su vir
tuve ir vonia. 72-os ir Troy St. 
apyl. Skambinti 925-2391 

A C C 0 U H T A N T 
Full charge of all accounting for 
Multi-State Organization. Excellent 
opportunity for career person 
looking for interesting and chal
lenging position. 
Call: IRVINO ROBINS 334-0077 

HELP WANTED VYRAI 

R e i k a l i n g a s 

K E P Ė J A S 
B O U D I N B A K E R Y 

S C H A U M B U R G , I L L I N O I S 
Nakt ine i pamainai . 

I šmokys ime . Geriaus ias a t l yg i 
nimas. 

TeL — 884-7797 

STEEL SHOP 
LAYOUT MEN & FTTTERS 

Mušt be able to layout steel platės. 
Misc., iron and Structural steel. 
Permanent pesitions, paid vaca
tions, holidays and pension. 

TeL — 929-1618 

Namas — SratfonS: S butai. 4 vo
nios, central'.nli saldymas. atomlnS 
sieptuvg, 3 auto garažas. 2 balko
n a i Patio, Marąuette Parko centre. 

Mūr. bungalow. S miegami. 
žiai užlaikytaa $34.000. 

Ora-

tuvą - Kauną. Ona Mozol iau.kai-
tė įstojo į įgulos bažnyčios ir Šau
lių sąjungos centrinį chorus. 
Taip pat dainavo Saulių sąjungos 
vokaliniame kvartete ir studijavo 
buhalteriją Aukštuosiuose kur
suose (vėliau Vytauto Didžiojo 
universitetas). 

1925 m. įstojo į Klaipėdos kon
servatoriją ir dainavo vietos šau
lių ir bažnyčios choruose. Atl ik
davo vedamąsias roles V y d ū n o 
misterijų pastatymuose, va id ino 
Klaipėdos Šaulių teatre ir, kaip 
solistė bei chori-tė, dainavo ope
rų bei operečių pastatymuose. 

1928 m. iš savo draugių suor
ganizavo Šaulių Moterų skyrių ir 
buvo jo pirmininkė. Tarnauda
ma Klaipėdos uosto valdybos bu
halterijos skyriuje iš savo uždar
bio važinėjo po Klaipėdos kraš tą , 

kos instirumentų jungtiniame or-
ke=t"e Toronte, Kanadoje. 

Paruošė Č. ansamblio kanklių 
orkestrą ir atliko tautinių šokių 
muziką 4-toje Tautinių šokių 
šventėje — Chicagoje. 

Su Lit. mokyklos ir Čiurlionio 
ansambl. kanklių orkestrais atli-
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

ALE ROTA 

LAIŠKAI JAUNYSTEI 
Beletristika 

Macai be kraujo. Pievos žydi. Skir
tingo* kojinės. Paslėptu vardu. Ai 
tau sakydavau, aS tau sakau ir kiti 
įdomūs pasakojimai. 

Spaudė Pranciškonų spaustuvė 1977 
m. Kaina su persiuntimu $4.30. Už
sakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W 
ttrd St.. Chicago, IU. «W2f 
lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt 

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to Mve/ogularty' 

mk 
CompeunM 

Q u a r t e r l y 

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO 7 3 A % 

see us for 
UtyfNfc financing. 

AT OUR 10W KATES 
«MTH R f P A V M f N T 

TO FIT VOUR I N C O M Į 

ISDC 

Mutual Federal 
Savings and loan -|»tį •Mt'ft 

LEN0€« 

N a m u tr 
biznis. J80.000. 

Mūr. namas, 
apie 200 svečių. 
$85.000. 

taTornoe • sveutae* 

Didele taverna, salt 
2 butai po 6 kamb. 

2212 WEST CERMAK ROAD 
Chicago. 111. 60608 

PETER KAZANAUSKAS, Pres. Phone: 847-7747 

SERVING CHICAGOLAND SINCE1905 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Income T a s 

2951 W. 63rd St.# 436-7878 

MARQUETTE PABK 
4 biitg marinis. Gazu šildymas. Ga
ražas. Numažinta kaina — $54,900. 

19 meta mūrinis. 5'/& kamb. (3 
mieg) . Gazu-oru šildymas. Arti St. 
Louia ir 77 S t Padarykite pasiū
lymą. 

BUTU NUOMAVIMAS 
Nansi phidmas — Pardavimą* 

Vakiymae 
Oraudlmaj — Income Tax 

Notariatas — Vertimai 

IŠNUOM. 3 ar 4 kambariai su bal
dais, aptarnavimu ir mažu išsivi-
rimu. Marąuette Pke. 

Skambint 776-1938 

MISCELLANBOTJS 

iiiiiininimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir U toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

Tel. — WA 5-8063 
iiiiiimiiMiiimimmmiiiiiiiimimiiimi 
iiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiimniiiHn 

M. A. Š I M K U S 
NOTARY PTJBUO 

rvOOJTE TAX SERVICE 
4291 So. Maplevood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRASTMAJ tr 

kitokie blankai 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIUIII 

ASSEMBLERS 
& PUHCH PRESS OPER'S 

Experience necessary. 
Mušt speak good English. 

NAGEL CHASE MFG. CO. 
1810 N . Kilbourn Ave. 

Chicago, IU. 60639 772-9364 

SJ 

WOOD WORKIXG FACTORY 
IS LOOKLVG FOR 

Exp. Machinist 
with ąuality work for cabinets. 

Mušt read blue prints. 
See Mr. Young — TeL 228-1768 

HELP W ANTED _ MOTERY8 

J. 
•198 S 

REALTY 
B A C E V I Č I U S 
Kedzie Ave . — 778-22S3 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge" 

iiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii 
SIUNTINIAI [ LIETUVĄ 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, Dl. 60632, telef. 977-5080 
lllimilliuilllllllllllllllllllllilllllllllllllllli 

iiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumi} 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 

iiimuiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiii 

EXP. SANDWICH GiRL 
Mušt be neat and fast worker. 

Good working conditions. Apply in 
Person. 

BIG TOP RESTAURANT 
4743 W. Grand. 637-8790 

S T O C K L A D Y 
FULL TIME 

Experienced preferred 

' 

LEVINES DRESS SBOP 
5002 Oakton St., Skokie 

TeL — 676-1800 

D Ė M E S I O I 

10% — 30% — S0<ft plslati mokialte 
a i apdrandą noo ufūlm tr aatomo-
bflio pas mm, 

FRANK Z A P 0 L I S 
S30SH Wwt »5th S«ra«t 

Ohlcaso. nilnota 
Telef. GA 4-SSM 

Platinkite "Draugę" . 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti grasias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės i "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

Perskaitė "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt 

» 
i 

file:///Vashingtone


SPORTO APŽVALGA 
(Atkelta i š 2 pusi.) 

vykstančią stadionų ir įrengi
mų statybą. Pareiškė, kad vis
kuo esąs patenkintas, o ypač 
nustebintas olimpiniu kaimeliu, 
kuris b u s pats moderniškiau
sias ir geriausias istorijoje. 

_ F.I.F.A. Pasaulio Futbolo 
Federacija — F.I.F.A. buvo 
padariusi nutarimą visiems žai 
dėjams, dalyvavusiems pasku 
tinėse pasaulio pirmenybėse, 
neleisti dalyvauti 1980 m. olim
piadoje. Vėliau šį nutarimą su
švelnino, neleidžiant dalyvauti 
tik geresniem P. Amerikos ir 
Europos žaidėjams. Olimpinis 
komitetas ir lordas Killanin pa
reiškė, kad t o k s nutarimas la
bai neteisingas, ir pareikalavo 
bendro posėdžio tarp FiFA ir 
Olimpinio komiteto. 

Ar ne keista, kad olimpinis 
komitetas pageidauja kad pro 
fesionalai dalyvautų olimpia
doje, i r gina jų reikalus? 

— Australija. Melbourno mies
tas s t a ty s s avo kandidatūrą 
1988 m. olimpiadai. Jau pradė
ti pasitarimai su sporto ir jau
nimo ministeriu, o taip pat ir 
ministeriu pirm. Malcom Fra-
ser. Čia suruošta olimpiada 
1956 metais bvo labai sėkmin
ga, todėl y ra galimybė, kad 
Australijai t a garbė vėl teks. 

— Sov. Sąjunga. Pereitą va
sarą pagrei t int i įvairių olimpi
nių stadijonų statybai Maskvos 
olimpinis komitetas suorgani
zavo 20,000 savanorių — jau
nųjų komunistų! 

Nėra abejonės, kad viskas 
bus laiku paruošta Maskvoje, 
kai t u o tarpu Montrealyje net 

CLEVELANDO ŽINIOS 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

- Anapilio koplyčios 
Dainų šventės pub-

Toronte -
amfiteatre, 
likai. 

1974 m. Šaulių sąjungos suva
žiavime — Detroite buvo išrink
ta Šaulių moterų vadove. 1978 m. 
išrinkta kar. A. Juozapavičiaus ir 
Žalgirio šaulių kuopos Moterų 
sekcijos vadove Clevelande. 

Ir štai ką premijos laimėtoja 
sako apie save: "Pamilau Lietu
vą iš tolo — Sibire, tėvelių pasa
kojimų prisiklausiusi. Lietuvoje 
dirbau ir čia dirbu tautinį darbą 
iš meilės tautai, Tėvynei ir tau
tos menui. Tie idealai man duo
da jėgų ir entuziazmo, nes šven-

šimtmečio sukakties proga, Cle
velande pastatyti ir puošnūs na
mai, kuriais lietuviai didžiuojasi ir 
džiaugiasi. Tokių namų neturi 
ir žymiai didesnės ir turtingesnės 
etninės grupės. 

niuose. Penktadieniui ir sekma
dieniui jokios rezervacijos nerei
kalingos. Šeštadienio banketui 
prašoma skubiai rezervuoti vietas 
skambinant Rengimo komiteto 
narei Romai Tatarūn'enei, tel. 

festivaly, pamatyti ir paderėti pa- j 
čiai naujausias anglių kasimo! 
mašinas, stebėti įvairius, miesto j 
gatvėmis riedančius paradus (in
dustrijos paradas, festivalio, tautų 
šeimos paradas), pasidžiaugti 

531-5924. Pakvietimo kaina 12.50 j įvairaus pobūdžio ir daugelio tau
tybių sceninėmis programomis. 

Grandinėlė šiame festivalyje, 
asmeniui. 

Tegul Lietuvių namų sukakties 
minėjimas tampa visų lietuvių 
diena! V. R. 

Jų pastatymui investuota arti 
400,000 dol. Šie namai galės tar
nauti kelioms generacijoms, būti 
jų susirinkimo, pabendravimo, 
darbų ir džiaugsmo nuosava pa
stogė. Tiktai vadovaujantis šūkiu: 
"Vienybėje galybė — savi namai 
mūsų stiprybė", šis didelis užsi
mojimas 1973 m. virto realybe. 

Pergyvenę pirmuosius penkeris 
metus — kūdikystės laikotarpį, L i . do tūkstančiais žmonių. Visi jie 
huanian Village, Inc., kuri Lie- i suvažiuoja dalyvauti "Intematio-

tai tikiu, kad mūsų darbais ir be- į tuvių namus pastatė, tvirčiau j nal Mining & Manuf acturing" 
galiniu pasiaukojimu mūsų tėvy-jstovi ant nuosavų kojų, žino sa

vo pajėgumą, jaučia ir silpnąsias 

GRANDINĖLĖ OHIO 
PIETUOSE 

Šių metų rugsėjo 23, 24 dieno
mis Grandinėlės šokėjai, muzi
kantai dalyvauja metiniame CA-
DIZ miestelio festivalyje. Visai 
savaitei mažas miestelis prisipil-

kuris savo apimtimi, žmonių gau
sa, sceninių programų įvairumu 
yra pats didžiausias visoje Ohio 
valstijoje, dalyvauja jau visa eilė 
metų. Kiekvienu kartu ar tai iš 
Pensylvanijo^, ar pietinio Ohio, 
angliakasių žemės, pasveikinti 
Grandinėlės šokėjus ateina ir se- i 
nasis lietuvis, iietuvė. Jie jau veik Į 
amžių pragyvenę, dabar jau v :e- j 
ni, džiaugiasi išvydę jauną, lie- j 
tuvišką kartą. 

G. I. 

DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. rugsėjo 22 d. 

Neužmirštamam spaudos darbuotojui 

A. t A. V L A D U I S E L E N I U I 
amžinybėn iškeliavus, žmonai BRONEI, sūnui RO
BERTUI reiškiame gilią užuojautą. 

Antanina Stonienė 
Linas ir Dalia Stoniai 

nė vėl bus laisva". 

LIETUVIU NAMŲ SUKAKTIS 

Lietuvių įsikūrimo Clevelande 

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ 

(Atkelti i š 3 psL). 

eiuose savo patiekalais. Šokolado, 
sausainių ir kitų saldumynų 
būdelėse galėjai kirsti kiek jėgos 
leido. Prisiklausėme ne tik vo
kiškos, bet ir mums gerai žino
mos, amerikietiškos muzikos. Pa
sivažinėjome "Tour coaster", ku
ris ne daug baisesnis už Amerikos. 
Apvaikščioję karnavalą, nuėjom 

j į miestą pasivaikščioti. Ten pasi-
žiūrėjom į gražiai išpuoštus krau
tuvių langus ir sustojome kavi
nėje pailsėti. Matėsi parkas ir me
džiai, kur sėdėjome ir net suval
gėme gabalą pyrago. Grįžom į 
karnavalą ir nustebome pamatę, 
kad buvo didesnės minios žmo
nių, negu po pietų. "Baekfiseh-

vietas, galės drąsiau ir tiksliau 
planuoti ir žvelgti į ateitį. 

Lithuanian Village direkcija, 
vadovaujama Juozo Stempužio, 
šiuo džiaugsmu nori pasidalinti 
ne tik su ateitininkais, kurių yra 
arti 900, bet ir su Clevelando pla
čiąja visuomene. 

Numatyta šį minėjimą - sukak
tį švęsti per tris dienas, spalio 
6, 7 ir 8 dienomis. 

Penktadienį 

vakarienė Lithuanian Village Inc. 
akcininkams, Lietuvių klubo na
riams ir Gintaro valgyklos sve
čiams Lietuvių namų didžiojoje 
salėj nuo 5 vai. vak. iki 9 vai. vak. 
Šokiai iki 11 vai. Groja Romo 
Strimaičio orkestras. Žodį tars di
rektorių tarybos pirm. Juozas 
Stempužis. Dovanų paskirstymas 
vakarienės svečiams. 

Šeštadienį 

Lietuvių Amerikos piliečių klubo 
kultūrinės ir visuomeninės premi-fesf užvirė visom linksmybėm 

su dvigubai apmokamais virš- j Bet, mums reikėjo skubėti grįžti j -]OS į t cikimo ir Lietuvių namų 
valandžiais daug kas liko neuž-,'j bendrabutį. Linksmai praleidau, penkerių m e t ų sukakties minėji-
baigta. Trudeau nepagalvojo pa 
kviesti "savanorių". 

FUTBOLAS 
LITUANICA — L.E.D 2:2 

Po atimtų 4 taškų už prasi
žengimus rungtynių nuosta
tams ekvadoriečių L.E.D ko
manda, žaidžianti pirmos divi
zijos raudonojoje sekcijoje, at
sidūrė pavojaus zonoje iškris
ti j žemesnę diviziją. Kad to 
neatsitiktų, L . E. D. radikaliai 
persitvarkė. Persitvarkę pradė
jo rinkti taškus iš pirmaujan
čių komandų, įskaitant ir Litu-
anica. Praėjusį sekmadienį Li 
tuanicos komanda sunkiai iš-
kovoja lygiąsias — 2:2. Ne
sisekė vartininkui, nenaudojo 
galvos ir puolimas. Įvarčius 
įmušė Algis Krygeris ir H. Mur 
ray. 

Žiūrovų apie 300. 

P. S. Dėl tikslesnės statisti
kos pataisau savo klaidą, pra
nešdamas, kad rungtynės prieš 
Hinged Bull nulėmusį įvarti 
įmušė George Hough, bet ne 
George Murray. 

VAŽIUOJAME Į BUFFALO 
GROVE 

vakarą ir pamačiau, kaip kiti su
ruošia festivalius. 

Kasmet rugsėjo 8 dieną mo
kykloje yra Tautos šventė arba 
Vytauto Didžiojo karūnavimo mi
nėjimas. Lietuvišką vėliavą ke
liant prie mokyklos, sugiedojom 

i Lietuvos himną. Direktorius sa
kydamas kalbą, pabrėžė, kad tu
rime būti ir likti lietuviais. 

"Schwet7.inger" kiekvienais me
tais suruošia lietuviai vyrai pikni
ką Tautos šventei atšvęsti. Prieš 
pietus vyrai buvo susirinkę pa
maldoms ir minėjimui, o po vis
ko parke prie kareivinių susėjo 
patys su savo svečiais nuotaikin
gai pabendrauti. Man, viešniai 
gimnazistei, aišku rūpėjo gimna
zijos įprastą virtuvę paįvairinti 
kariškais vyrų patiekalais t y. 
viščiukais, "hamburgers", dešre
lėmis bei bulvių ir makaronų sa
lotais. Užsigardžiavau vyrų kep
tais pyragais, tortais. Tranki mu
zika paįvairino parką. Malonu bu
vo pabendrauti su man dar ne
pažįstamais žmonėmis. 

Tikrai neapsirikau aš ir dau
gelis kitų "amerikiečių" atvykę 
į šią gimnaziją, kur reikia stip
riai mokytis, bet yra ir proga pa
žinti Vokietiją. Be abejo, mūsų 
tėveliams kiek liūdna be mūsų, 
bet mes, mieli tėveliai, laikomės, 
augame, bręstame, svajojame. 

Snieguolė Zalatoriūtė 

mo banketas. Pradžia 6:30 vai. 
Premijos laimėtojos Onos Mi
kulskienės pagerbimas. Lithua
nian Village bendrovės steigėja 
ir Lietuvių namų statybos rėmėjų 
bei talkininkų pristatymas ir pa
gerbimas. Puiki vakarienė. Šokiai. 
Groja Sam Finger orkestras. 

Sekmadienį 

Šv. Mišios už Lithuanian Vil
lage Inc. bendrovės steigėjus, ak
cininkus ir Lietuvių namų sta
tybos rėmėjus: 10 vai. Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos šven
tovėje ir 10:30 Šv. Juigio švento
vėje. Naujosios parapijos švento
vėje giedos Čiurlionio ansamblis, 
o Šv. Jurgio — Ryto Babicko va
dovaujamas parapijos choras. 

Pietūs Lietuvių namų salėje 
nuo 12 iki 4 vai. Pietų metu gro
ja Eddie Flatt (Platakio) orkes
tras, kurį šiai šventei delegavo 
muzikų unija savo kašta^ 

Lietuvių uamų statybos paro
da, pavadinta "Į antrąjį šimtme
tį žengiant" ir Čiurlionio ansam
blio, kuris turi savo būstinę taip 
pat Lietuvių namuose, paroda, 
pavadinta "Dainuojame sau ir 
tėvynės laisvei"'. Parodos vyks že
mutinėje salėje nuo 12 iki 6 vai. 
vak. 

Lithuanian Viriage direkcija ir 
minėjimo komitetas kviečia visus 
gausiai dalyvauti visuose rengi-

Šį sekmadienį Lituanicos vy
rų komanda žais svarbias pirme 
nybių rungtynes prieš pirmoje 
vietoje stovinčią lenkų Eaglea. 
Rungtynės bus Buffalo Grove 
priemiestyje. vokiečių klubo 
Schwaben aikštėje, apie 1 vai. 
ir 20 mdn. važiavimo nuo Mar-
ąuette Parko. 

Rungtynės, galima sakyti, 
vyks dėl galutinio pirmavimo 
ir k a r t u meisterystės pirmoje i j= Naujasis Testamentas yra pratiško formato, įrištas kietais virše- E 
divizijoje SU sąlyga, kad rei- ' 5 Hais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laida 5 
kės laimėti d a r likusias dvejas 
rungtynes. K a d daugiau žiūro

je •Mitiiiiiiti iiMiiiiiiminimiinimmiiiMiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiuiiiimiiHiiiniiiinin^ 

1 PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS = 

I ŠV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO j 
| - l i l « i d « - | 
f A N T R A L A I D A | 

= Mecenatas — Prel. Juozas KaraHus = 

vų turėtų progos moraliai pa
remti savo mėgiamą komandą 
žaidžiant nežinomoje ir neįpras 
toje vietoje, klubas pasamdė ^ 
autobusą. Rungtynės bus 1 j | 
vai. p o pietų. Autobusas išvyks 
10 vai. 45 min. nuo Lituanicos 
klubo patalpų, 2214 West 69 
Str. Norintieji vykti kartu, kvie
čiami paskubėti užsisakyti vie
tas klube, tuojau. i> ' • 

3 parduodama prieinama kaina. 
E Gaunama "DRAUGO" knygyne 
E Kaina — $5.M 
: Illinois gyventojai prašomi pridėti 50 centų mokesčiams ir persiuntimui. 

r (Kitur gyvenantieji pridėkite 25 centus). 
Gera proga visiems jslgyti Naująjj Testamentą. Siųskite užsakymus: 

D R A U G A S 
4949 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 | 

s 
"iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiHiiieiiiMiiiMiiiHiiiiiiiiHiiitmiumniiiiiiiiiiiiHHHHMn" 

A. t A. V L A D U I S E L E N I U I 
mirus, jo žmonai BRONEI ir sūnui ROBERTUI reiš
kiu gilią užuojautą ir kartu liūdžiu. 

Napoleonas Zajančauskas 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1978 
m. rugsėjo 18 d. sulaukęs 62 metų amžiaus, eismo nelaimėje 
žuvo 

A. f A. 
J U O Z A S Š U T A S 

Velionis gyveno Detroit, Miehigan. 
Amerikoje išgyveno 29 metus. 

Liūdesyje pasiliko duktė Lina Kale ir 2 aJiūkai. 3 seserys 
Ona Žemaitienė, Vera Barsčiauskienė Amerikoje ir Paulina 
Markelienė; 3 broliai Antanas ir Stasys Australijoje, Jonas 
Lietuvoje, ir jų šeimos. 

Kūnas bus atvežtas j VVaukegan, Illinois, ir pašarvotas 
Petroshiaus koplyčioje. 315 — 10 Street, North Chicago, 111. 

Apie laidotuves bus pranešta vėliau. 
Nuliūdę: Duktė su šeima, seserys ir broliai su šeimomis. 

A.+ A. 

N I K O D E M A S Ž I B Ą S 
Gyveno 7200 S. Maplewood Avenue. Chicago, Illinois. 
Mirė rugsėjo 19 d., 1978, 11 vai. vak.. sulaukęs 72 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Kauno apskrityje, Garliavos miestelyje. 
Amerikoje išgyvena 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ida, sūnus Horace. 

marti Aldona, 2 anūkės Sigutė ir Jūratė, Lietuvoje sesuo Mo
nika su šeima, brolis Bronius eu šeima ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas penktad., 2 vai. popiet Lack-Lacka-
wicz koplyčioje. 2424 W. 69 Street. 

Budėtu vės bus 7 vai. vak. 
Laidotuvės įvyks šeštad., rugsėjo 23 d. iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: 

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
gimines, draugus ir pažįsta-

N'uliūdę: Žmona, sūnus, marti ir anūkės. 

Laid. direkt Steponas C. Lack, tel. 737-1213 

A. t A, ALGIRDU! KRIVICKUI mirus, 
jo seseriai GENEI JANUŠIENEI ir broliui ALFONSUI 
reiškiame gilią užuojautą. 

« 

Julija ir Juozas Vailokaičiai 
Janina ir Vytautas Peseckai 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

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 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te l e fona i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas — Y A r d s 7 -1741-2 

Mažeika & Evans Į 
•>*ifl| 

i §1 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Te l . 737-8600 
Te l . 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 VVest 71 St . , C h i c a g o 
1 4 1 0 . o . 50th Av., C i ce ro 

T e l . 47c-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV. 6<»th STREEI Tel REpublic 7-1213 

11029 Southwest Highvvjv, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CAl IIOKMA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVt. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO HAl SITI) STREET Tel. YArds 7-19 Į i 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. SOth A»e.. ( K I KO. III . Tel. OLympic 2-1003 



x Aleksandras Kadžius, nau
jasis JAV LP Kultūros tary
bos pirmininkas, iš Baltirnorės 
yra atvykęs į Chicagą pasitarti 
su įvairiais kultūrininkais ir 
dalyvauti Lietuvių fondo posė
dyje. Jis lankėsi "Draugo" 
redakcijoje ir su redaktoriais 
tarėsi lietuvių kultūros kėlimo 
ir kultūrinių užmojų realizavi
mo reikalais. Naujasis Kultū
ros tarybos pirmininkas, turi 
gerų planų tautinei kultūrai 
plėsti ir deda pastangas į tą 

DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. rugsėjo 22 d. 

Į X Sol. D:mos Stankaitytės 
dainų ir arijų plokštelei išleisti 

j su šimtinėmis prisidėjo Juozas 
! ir Pranutė Masilioniai. Ona ir 
1 Liudas Šimaičiai. Jie visi lau-
i kia solistės rečitalio, kuris bus 
į Jaunimo centre spalio 22 d. Po 
to bus pasiruošimas plokštelei 
irekorduoti. 

X Nijolė Martinaitytė Loyo-
los universitete dėsto lietuvių 
kalbą vieną kartą savaitėje po! 
dvi su puse valandos. Užtat už j 
šį kursą gaunami trys sėmes- j 
triniai kreditai. 

X | Kristijono Donelaičio 
mokyklas dar galima vaikus už- i 
registruoti ir šį šeštadienį, rug
sėjo 23 d., nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų, mokyklos raš
tinėje Francis M. McKay School 

, (6901 So. Fairfield Ave., Chi-darbą įjungti įvairių sncių kul- j ... „ -. . . „ . . r : " . . . . . . H cago. 111.). Šiais metais Kr. turinmkus įseivnoje. _ , .v. , , , . . . . J r • Donelaičio mokykloje veikia ir 
X Kristijono Donelaičio po-' specialus skyrius lietuviškai x Ja"""* '" ateitininkų susi-

ezija bus perduodama Lietuvio nemokantiems vaikams. Visi: r m k"nas saukiamas rytoj, šes-1 
sodybos pažmonyje šį sekma- tėvai, dar neužregistravę vaikų, tad'.eiii. 2 4 vai. p. p. pas Ire-
dienį, nuo 2 vai. po pietų. Va- yra kviečiami pasinaudoti šia n ^ Pranekevieiūtę. 7204 S.; 
dovaus akt. Alfas Brinką. Už- nroga. i Richmond Ave. Labai laukia-
kandis. Visi laukiami. v . R l l w i a t . •»> i r n a u J ' n a r i a i -

x A. Radauskas, gyvenąs- x Kviečiamas visas lietuviš-

(";!usiai susirinkę Cicero, 111. lietuviai dalyvavo LB apylinkės suruoštame tautos šventės minėjime. Pirmoj 
eilėj iš k.: A. '-'.: i! k-s. A. M3rkelienė. A. PMpuoieayte, A. Markelis. A. Zailskaitė, kun. A. Rutkauskas. 
Toliau n:at\ti Zailsk&i, PauKžnai. Vencloviene ir O. š'ilaitiei:t. Platesnis aprašymas buvo "Drauge" rug
sėjo 19 d laidoj. Nuotr. J. Kuprio 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE j Vakarų apygardos, įvyksta rug- i 

! sėjo 23 ir 24 d., Los Angeles, 
Prel. Pranciškus Yashkas į C a l i f Bas k o n c e r t a S ) k u r i a m e | 

x Patikslinimas. 'Draugo" egalėdamas k a s j a u I ( i n i a s ^ ^ m . s u s i ^ S^Tl^^^TC! t ^ t f' / ^ n ' i - ' 
rugsėjo 20 d. laidoje, kurioje dalyvauti "Draugui" stiprinti ? i u t i

J
 RU k e t v i r t o PaJUo £ " ^ J ^ T Z * v*?oras k a^uskiene, B i r B. Dabsiai ir ves paskelbta apie Lietuvių Moterų surengtame bankete, atsiuntė l i e t u v i u j a u n į m o kongreso eiga šimkouis, iš A. Pavasaris. Po koncerto A. 

, išėjęs } pensiją, apsi- \'ariakojienės parodos atidary-j 
. , . J . . ... , , A. - x - ,T - J . . ,- n "zsiregisti uoti Į atstovą Kan- gyveno Scrantono vvskupnos, m a c n n ^^^ Opb-mndipni na 

rinkimą, jsivėle korektūros gerinti. Nuoširdžiai dėkojame ,,;.,. ,,-,,.„ T - , , , ™ ^ f.pntrn knvi Y' • -A •• • a T rnas ap. salėje. beKmaaieni pa-1 
,.,-:.*- V . l L ,..,*:. kunigų rezidencijoje Šv. Juozą- r a p i j o s v i r š u t inėje sal :e kun. i klaida. 

madienį, 2 vai. Liet. Tautiniuo- _> 
se namuose. Taip turėjo būti: 
Stasė Semėnienė papasakos 
apie savo įspūdžius iš kelionės 

skaidrėmis 
das atsiprašome. 

A. Kezys rodys filmus iš lietu-j 
vių gyvenimo. Rugsėjo 24 d. j 

Turėjo būti: susirinki- Danutė ir Jokūbas Kregž- nėjo lugsėjo 27 d., trečiadienį, p 0 viloje, 
mas rvyks rugsėjo 24 d., sek- d ė s g C i n c i n n a t i 0 h j o i y d i m i 7:30 vai. vak. arba skambint ' „ Washingtono Liet. Ben-

Vaitaitienės. lankėsi tclef. 776-2191 ar 737-4374. druomenės apylinkės valdyba §y" Kazimiero švenf ėje lietu 
••Drauge" Danutė Kregždienė Kviečia JAV LB Chicagos sky- pasiskirstė pareigomis ir jau vįškos pamaldos su n. Bruno 
įsirašė į Liet. Knygos klubą, rius. veikia du mėnesius. Valdybą Markaičio pamokslu, 
nusipirko ir daugiau lietuviškų Mirusius ir žuvusius šau- s udaro: Saulius Naujokaitis, i 

PP . , E g l . p t ą ' T T P a i h f t r f,"13 kn>'*u- lin* bei Lietuvos karius pager-• M . D. - pirmininkas (5015! - Los Angeles Juozo Dau-
biant. Gen. T Daukanto jūrų p>attery Ln., Bethesda, Md.' m a n t o ^ ^ U kuopa rengia tra-
šaulių kuopos veiklos 15-kos i 20014, tel. 301 986-1547), j (^"n4 rudens koncertą - balių 

X Kon. Mykolas Ožalas, Šv. 
Juozapo parapijos klebonas 
Scranton, Pa., buvo atvykęs į. 
Chicagą ir Indianą aplankyti 
savo giminių ir pažįstamų. 

X Kriaučeliūnu vardo Mon-
tessori Vaikų nameliuose pir-' 
masis šių mokslo metų tėvų'. 
susirinkimas įvyks ateinantį 
trečiadienį, rugsėjo 27 d., 8 vai. 
vak. Kviečiami visi Montcssori 
Vaikų namelių auklėtinių tė
vai atsilankyti. 

X Roma Mastienė, Hinsdale. 
UI., mūsų žinoma solistė, daž
nai paremia savo dienraštį. Ir 
dabar gavome jos sveikinimus, 
pinigine auka paremtus. Ačiū. 

X Dr. Ponas Paukštelis, At
lanta, Ga., nuoširdžiu laiškeliu 
padėkojo "Draugui" už gerą 
informaciją. atnaujino prenu
meratą ir pridėjo 10 dolerių 
auką. Labai ačiū. 

X Danutė Kregždienė, Cin
cinnati, Ohio. užsisakė "Drau
ge" lietuviškų knygų. 

metų minėjime rugsėjo 24 d.! dr. jonas Genys — vicepirm.,! ^ f s ė J 0 30 d. Meninę programą 
aukurą uždegs "Nemuno" rink- ku n Tomas Žiūraitis, OP., ! a t ^ s sol- Antanas Pavasaris ir 
tinės pirm. J. Švedas, žodį tars j vicepirm. visuomeniniams reik., P i a n i s tė Raimonda Apeikytė 
šaulių c. vald. pirm. K. Milko j E i e n a Bradūnaitė, A. M., — 

ivaitis. apeigas praves A. Jus- j vicepirm. kultūriniams reik., 
kaičius, i Vitolis Vengris, DVM, PhD., — 

x Jonas Karvelis, žinomas j įždin. ir Rusnė Vaitkutė — se-
prekybininkas, plokštelių, kny- j kretorė. 
gų ir kitų lietuviškų kūrinių; __ « T h e jersey Journal", Jer-
Ieidėjas. susidėjus aplinkybėms,; 9ej C i t y j N j išspausdino Arė-

— Algis Kasparavičius, žy
mus Australijos skautų veikė
jas, grįždamas iš viešnagės po 
Ameriką, buvo sustojęs ir Los 
Angeles ir svečiavosi pas V. 
Vidugirį. Čia susitiko su vietos 
skautais ir aplankė lietuviškas 

skubiai išsikėlė iš Chicagos i r ; ^ Vitkausko reportažą iš ligo- j įstaigas bei Los Angeles mies-

X Ieškau pirkti moteriškus 
tautinius drabužius 12—14 nu
merio. Mėlynos spalvos. Skam
binti po 4 vai. vak. 523-5669. 

(Sk.). 

todėl atsiprašo, kad negalėjo, n i n ė s kuriame prisimena ir Lie-
| atsisveikinti su pažįstamais. J o ; t u v ą . Taip pat laikraštis "Me-
dabartinis adresas: 9141 Carlyle tahvorker" išspausdino A. Vit-
Ave.. Surfside. Florida 33154, k a u s k o eilėraštį. Vitkauskas 
telef. (305) 868-1470. leidžia anglų kalba biuletenį 

x Jonas Miškinis, Rochester, "VVorld Vide News Bureau", i s a v o atostogų praleido Los 
N. Y., mūsų dienraščio artimas,kuriame pateikia žinių ir apie ^ 
bei nuolatinis bendradarbis, Lietuvą. 
"Draugui" įžengus į septynias-' — Baltiečių forume, kuris 

Nuotr. Jono Kuprio j dešimtuosius metus, atsiuntė įvyks spalio 7—8 d. Latvių cen-
| malonius sveikinimus, ir rašo: tre Rockwille, Md.. kalbės bu-

x Lietuvos Dukterų dr-jos • "Linkiu dar ilgus metus eiti tais vęs "Washington Post" ko-
rudens balius rengiamas Jauni- pačiais pramintais keliais, gy- respondentas Maskvoje Peter 
mo centre spalio 21 d., šeštad., t vuoti ilgai ir neatlaidžiai ko- Osnos. Taip pat kalbės ir UPI 
7:30 vai. vak. Programą išpil- voti dėl Lietuvos laisvės". Kar- korespondentas Leningrade lat-
dys sol. Vanda Stanfcienė, akom- j tu pridėjo ir auką. Už viską dė- vių kilmės Emils Sweilis. 
ponuojant Ąžuolo Stelmoko or- kojame Lietuviu tautos diena, ren-

Mnz A'oyzas Jurgutis. % . -Jovavęs 
ir akompanavęs sekstetui "Drau
go"' tankete rugsėjo 16 d 

kestrui. Šokiams gros tas pats 
orkestras. Bus vertingų dovanų 
laimėjimui, šalta-karšta vaka- s k a i č i u s - k o k H didelę sumą pi-

"Teko nusistebėti, pasi- ^ a m a Lietuvių Bendruomenės 

. oaita-Karsia va«a- , ,. . . . * - y i n i , , „ A *, .. -. . . . . . . nigų sudaro dienraščio paštu x AUKŲ po ./ nene, ruošta O. Norvilienės. . .. .., . F 1^—*A. I o ^ s ^ „. , v . , .. persiuntimo išlaidos per metus, i' Prašome stalus uzsisakvti. T. , . ... . . \__JTZ , _ - . , J . Linkiu ištvermes ir ryžto —i i skambinant pareng.mo vadovei _ « v. , , " 
i P. Vaicaitie^i tel 737-2832 ir.™»™™ nuc^dus skaityto-

X Jamiosios kartos Bostono; v a k a r e ^.„^ B i ] i e t u s | s i f •- J- Bacev.c.us ,s Hammond,; 
Lietuvių Etnografinis ansamb-1 t i ^ ^ ^ „ „ ^ \ I " (

f
, l a J 1 0 S ' ^ a n ^ J E T " * 

lis net du kartus — šeštadienį. | ? 7 3 5 w 7 , S f B i ] i e^ k a i n „ A***00 ™okest* ir 12 dolerių au-

dolerius at-

to žjTnesnes vietas. 
— Benediktas ir Vita Neve-

rauskai, Detroit, Mich., kartu su 
savo sūnumi Vidu ir dukra Rita, 

Polikaičius. Antanas Polikaitis 
yra Vitos Neverauskienės bro
lis. 

rugsėjo 23 d. 7:30 vai. vak. ir 
sekmadienį, rugsėjo 24 d., 3 vai. 
p. p., Jaunimo centre išpildys 

dol. 
i a "į ką. Nuoširdžiai dėkojame. 

x Korp! Neo-Lithuanh or-
x Nešiojamas (knndig s t e r eo l^^^as , vadovaujamas Algio; 

"Lietuviškas kaimo vestuves" radijas - rekorderis. Veik:a kę
su senoviškomis tradicijomis. | tūriais energijos šaltiniais. Gra-
šokiais ir dainomis. Koncerto; dinskas. 2512 W. 47 St., tclef. 
rengėjai — Chicagos Akademi-' 376-1998. Atd. 9—6; pirm. ir 
nis skautų sąjūdis. Bilietai gau- ketv. 12—6. Sekm. ir treč. užd. 
narni J. Vaznelio "Gifts Inter
national" ir prie įėjimo, (pr.). 

x "Lietuviai televizijoj" ruo-

(sk.). 

X Sol. Danutės Stankaitytės 
pirmasis lietuviams rečitalis 

M lesto gro.> šokiams L. Fon
do pokylyje spalio 28 d \Iar- ' 

Juzė Juškevičienė, Baltimore, 
Mykolas Bichnevičius, Dor-

chester, 
Juozas Derenčius, Chicago, 
Br. Papšis, Chicago, 
P. Strijauskienė, St. Peters-

burg, 
J. Bernot, Union, N. J. 
Visiems maloniai dėkojame. 

šiama gegužinė - piknikas įvyks. į v y k s 1 9 7 8 m s p a l i o 2 2 d 3 : 3 0 

šeštadienį, rugsėjo 23 d.. Vyčių • v a l p p J a u n ; m o centro di-
salėje - sodelyje. 2455 W. 47 St.; d ž į 0 j o j e salėje. Biliotai eauna-

P°P'rt ' mi J. Vaznelio prekyboje ir pas 
platintojus. 'pr . ) . dumakčio. 

orkestras. 
Gros Balio Pakšto 

(pr.). 

x Terros prekyboj. 8235-37 
West «3 St., Chicago. ID.. 60629 
(tel. 434-4660) aukso dirbinių ir 
brangenybių kainos nepasikeitu
sios Aukso, deimantų ir kt. 
brangiųjų akmenų drastiškas 

y Darbu pasiūlos ir paklau
sos tarnyba jaunuoliams ir 
silpnai angliškai kalbantiems 
vyresnio amžiaus lietuviams ir 
lietuvėms pradėjo veikti Lietu
vos Dukterų draugijos namuo
se. 2735 W. 71 St. Tel. 925-3211. 

kainų iškilimas čia dar neturi! čia kviečiami registruotis darbo 
mūsų kainoms įtakos. Norin
tiems apsirūpinti aukso grandi
nėlėmis, apyrankėmis, žiedais ir 

ieškantieji ir darbų turintieji. | 
Registracija veikia kasdien nuo i 
9:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak., 

kt papuošalais dabar geriausia i iK-̂ kyrus šeštad. ir sekmad. 
proga. (sk.>. (pr.). 

— Žurnalistui Vladui Bakū-
nui rugsėjo 13 d. Freedom ligo
ninėje, Inglewood, Cal., padary
ta sunki širdies arterijų opera
cija, kuri gerai pavyko ir ligo
nis kasdien pastoviai taisosi. 

— Los Angeles lapkričio 4 d. 
parapijos salėje įvyks Balfo va
karas - balius. Programoje da
lyvaus sol. Janina Čekanauskie-
nė ir Raimonda Apeikytė. 

— Inž. Vytautą Čekanauską, 
Lietuvos garbės generalinį kon
sulą Los Angeles, aplankė inž. 
Vytautas Vidugiris, JAV LB 
vakarų apygardos pirmininkas, 
kuris įgaliotas PLB valdybos 
pirmininko inž. Vytauto Ka-
manto oficialiai sveikino gen. 
konsulą PLB valdybos vardu ir 

.Atehinmkų Centro staty-, painformavo apie PLB seimo 
Bilietus į ban- bai po 1000 dol. paaukojo dr. nutarimus ir PLB valdybos 

ketą galima gauti L. Fondo R. Padleckienė ir dr. J. Gliau- planus. Gen. konsulas padėko-
raštinėje ir J. Vaznelio preky- į delis. 100 dol. inž. M. ir L. 3 a - J° už sveikinimus ir informaci
joje, (pr.). |liai iš Clevelando. (pr.). jas. Gen. konsulas Vytautas 

Čekanauskas dalyvaus LB va
karų apygardos Lietuvių tautos 
dienų parengimuose rugsėjo 
23—24 dienomis Los Angeles. 

— Pianisto Vytauto Smeto
nos rečitaliu bus baigiamas 
Kultūros židinyje spalio 7—8 
įvykstantis Lietuvių Moterų 
klubų federacijos suvažiavimas 
ir federacijos 30 metų sukak
ties minėjimas. Pianistas yra 
du kartu koncertavęs New Yor-
ko Town Hali ir abiem atvejais 
yra sulaukęs labai palankių re
cenzijų amerikiečių spaudoje. 
Šalia muzikos Vytautas domi
si teniso sportu ir aktyviai da
lyvauja lietuviškame gyvenime.! §Ė 

; vaidvli > vicepirm M. Jakaiti . Lietuvis gen. konsule J. Dauž- ' 0 _ .. . ^B , . s 
•\ dr. y BHtfli ir JAV LB Vwuom. reik. tarybos pirm. Aušra , P J f e i t u m e t u v a s a . n 0 J d- m i - ; | 

tikę "Draugo" 1 ;mkete dalinasi įspūdžiais į nėjime Bostone Jis buvo pa- s 

DftR APIE PLIS RAŠINIŲ 
KONKURSE 

šių metų pradžioje Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo sąjunga pa
skelbė pasaulinio masto raši
nių konkursą visam jaunimui 
nuo 16—35 m. amžiaus. Nors 
konkursas jau artėja prie galo 
(darbai turi būti mums atsiųsti 
iki š. m. gruodžio 1 d.), mes 
vis dar girdime pasiteiravimų 
apie taisykles. Taigi pristato
me vėl visas PLJS rašinių kon
kurso taisykles su nauju prie
du — premijų paskirstymu. 

Šiuo metu taip pat norime 
padėkoti visiems konkurso me
cenatams. Lig šiol mums pri
žadėjo ar jau įteikė aukas šie 
vienetai ir paskiri asmenys: 
Rodney miestelio lietuvių klu
bas, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, Žurnalistų sąjunga, Vy
dūno Jaunimo fondas, Kanados 
LJS, P. Adamonis (Montrealis), 
V. Matulaitis (Weston), V. ir 
G. Agurkiai (Hamiltonas), L. 
Balsys (Torontas), O. Šiurnie-
nė (Delhi), J. ir A. Kutra (San
ta Monica). Nuoširdus ačiū! 
Kadangi šių mecenatų aukos 
nepadengs visų premijų, PLJS 
mielai priims aukas iš kitų 
žmonių, kurie domisi lietuviš
ko žodžio išlaikymu mūsų jau
nimo tarpe. 

PLJS RAŠINIŲ KONKURSAS 

Kas gali dalyvauti? 

— visų kraštų lietuvių jau
nimas nuo 16—35 m. amžiaus, 
išskyrus centrinės PLJS val
dybos narius. 

Amžiaus sritys 
— konkursas padalintas į dvi 

dalis, pagal amžių: a) 16—24 
m., ir b) 25—35 m. 

Rašinių sritys 

a) beletristika — grožinė li
teratūra: apysaka, anekdotas, 
novelė ir pan. 

— Lietuvos pašto ženklų spe
cializuotas katalogas yra ruo
šiamas New Yorke, Lietuvių fi
latelistų draugijos rūpesčiu. 
Prie šio darbo daug dirbo nese
niai miręs žinomas filatelistas 
Juozas Mulevičius. Šiuo metu 
prie katalogo dirba Ch. Matu-
zas ir kiti niujorkiečiai filate
listai. Jau surinktas spaustu
vėje tekstas, pagamintos iliu
stracijos, užsakytas popierius. 
Leidinys bus kietais viršeliais 
įrištas. 

b) poezija — eilėraštis ar ei
lėraščių rinkinys. 

c) žurnalistika — reporta
žas, aprašymas tikro įvykio, 
svarstymas aktualaus klausimo 
ir pan. 

d) dvikalbė sritis: nemokan
tiems lietuviškai — dalyvis pa
rašo straipsnį savo krašto kal
ba / rašinio turinys turi liesti 
lietuvišką temą / rašinys turi 
būti ne beletristinio bet žurna
listinio pobūdžio / autorius pa
sirūpina, kad kas nors išverstų 
jo darbą \ taisyklingą lietuvių 
kalbą. 

Temos Ir ilgis 

— dalyviai laisvai pasirenka 
temą ir rašinio ilgį. 

Kur ir kaip siųsti 

Rašiniai turi būti mašinėle 
rašyti, naudojant kas antrą ei
lutę / ant kiekvieno lapo pažy
mėti slapyvardį, o į atskirą vo
kelį įdėti tikrą pavardę ir ad
resą / pažymėti amžiaus gru
pę ir lašinio sritį / dvikalbės 
srities dalyviai siunčia ir ori
ginalą ir vertimą / rašinius 
siųsti į būstinę: "PLJS konkur
sas", 1573 Bloor St. W., Toron
to, Cnt., Canada M6P 1A6 / iki 
1978 m. gruodžio 1 d. 

Vertinimo komisija 
Komisiją sudaro trys akade

mikai: dr. R. Šilbajoris, dr. D. 
Valiukėnaitė ir V. Mickevičius. 

Premijos 

16—24 m. — pirma premija 
kiekvienoj rašinių srity — 150 
dol. (Kanados dol.), antra pre
mija kiekvienoj rašinių srity — 
50 dol. 25—35 m. — pirma 
premija kiekvienoj rašinių sri
ty — 200 dol., antra premija 
kiekvienoj rašinių srity — 75 
dol. 

Brošiūra 

PLJS paskelbs visų dalyvių 
pavardes, kraštus ir rašinių te1 

i mas / jei atsiras labai gerų ra-
j šinių ar eilėraščių, PLJS juos 
išspausdins specialioje brošiū
roje, kuri bus platinama IV 

! jaunimo kongreso metu. 
K. Parėštytė 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenoe 

Tel. — 776-3599 
Chicago, Illinois G0629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 
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f Įsigykite šią populiarę plokštelę | 
1 RADVILA PERKCNAS - LA GIOOONDA - TOSCA | 
= TURANBOT - AIDA - LA JUTVE - ANDREA CHENTER 1 
| CARMEN - MANON - LESCAtJT - PAGLIAOCI = 

| S T A S Y S B A R A S , tenoras | 
r Stuttgart'o Simfoninis orkestras = 

\ Dirigentas DARIUS LAPINSKAS | 
= Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiunti- S 
| mu $7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti: = 

| DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, W. 60629 § 
riiiiMiiiiiiiMiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii*~ 
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| LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis | 
| tomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusl.f minkšti virše- f 
i liai. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms | 
1 leisti Sąjunga. Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu | 
1 $4.91.111. gyventojai prideda ekstra 20 et. taksų. | 

I Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West S3rd Str., | 
| Chicago, 111. 60629 | 
r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiiii i i i i i i imimiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iti? 
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Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje 
JONAS NARBUTAS 

! 

i.\\ u : 

Nuotr. Jono Kuprio grindinis kalbėtojas. 

| Pirmoji dalis (1919^-1936). Autoriaus leidinys 1978 I 
| m., 432 pusi. Kaina su persiuntimu 9,50 dol. Leidinyje su- | 
3 telkta įdomios Lietuvos sportinį gyvenimą liečiančios me- = 
| džiagos ir daugybė nuotraukų. E 

| Užsakymus siųsti: E 
I "Draugas", 4545 W. 63rd St., Chicago, UI. 60629. | 

IUinojaus gyventojai prideda extra 45 et. taksų. E 
5iiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiHiiiiHiHiii!iiiiiiiHiiiimimiimiiiiiimiiimniiiiiiiiiiJ? 
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