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MASKVOS SPAUDIMAS
VAKARŲ EUROPAI

— Vakarų Vokietija buvo nu
mačiusi išleisti sidabrinę penkių
R. Vokietija vilioja Bonos vyriausybe
markių monetą, tačiau finansų
Berlynas. — Rytinė Vokieti dijos socialistų delegacija, va
ministerija šio sumanymo atsi
(Tęsinys)
laikydami iškilmingas pamal
ja
po savo revoliucijos 30 me dovaujama buv. premjero Joop
sakė dėl sidabro kainos pakili
das.
Gal
kam
tas
ir
nepatinka,
Jurbarko klebono ktm. M.
mo. Penkių markių moneta bū tų sukakties minėjimo išvystė den Uyl. Iš vokiečių pusės pa
o
mums
tai
labai
gerai.
Mums
Buožiaus pasisakymas dekanų
tų buvusi 8.50 markių vertės "draugiškumo" ofenzyvą prieš sitarimuose dalyvavo gynybos
nieko nebeliko, kuo mes galėtu
Vakarų Vokietiją. Spalio 16 d. ministras Hans Apel ir Hans
susirinkime
(4.70 dol.).
me pasidžiaugti ar pasirodyti.
Kalbėta ir visur tebekalbama,
— Oklahomoje, Colorado, Kap pirmą kartą Vak. Vokietijoje Juergen Wischnewski, kanclerio
Naujų — jaunų kunigų labai
ir spaudoje rašoma, kai kuriuos
sas ir Nebraskoje sniego audra lankėsi Rytų Vokietijos niinist- Schmidto patarėjas.
mažai, beveik retenybė. Pvz.,
ia mūsiškių vadinant reakcionie
pareikalavo 9 žmonių gyvybių. ras VVolfgang Junker. Prieš tai Sovietų pastangos agituoti
Kauno arkivyskupija šiemet ne
riais, tarsi bet kokia reakcija
Policija gelbėjo keliuose įstrigu Rytų Berlyne komunistų vadas Europą nepriimti strateginių
turi nė vieno naujo kunigo. Bėda
jau būtų ir nusikaltimas prieš
sius keleivius. Sniego pusnys Honecker priėmė V. Vokietijos ginklų dar tik prasidėjo. Suo
parapijoms, bėda ir vyskupui.
pasiuntinį Gunter Gaus. Tą pa mijoje spalio 22 d. pasibaigė
valdžią. Kiekviena gyva būtybė,
siekė 12 pėdų aukščio.
Taigi nors primkijantai tegul
čią dieną Bonoje Rytų Vokieti tarptautinės
''Nusiginklavimo
o dar labiau protingas žmogus,
— Birminghame, Alabamoje, jos ambasadorius Ewald Moldt dienos", ši konferencija "karš
pavaro nors tokią propagandą.
pagal savo prigimti vienaip ar
miesto meru išrinktas pirmas buvo priimtas kanclerio Schmid- tai parėmė Sovietų Sąjungos
Gal gi jie tuo paveiks kieno nors
kitaip reaguoja — atsiliepia į
istorijoje juodasis Richard Ar- to.
širdį ir sukels norą būti kunigu.
iniciatyvą ir ryžtingai stojo
jam kieno nors daromą įtaką,
rington, zoologijos mokslų dak
O prieauglio — naujų jaunų
prieš
naujų rūšių Amerikos
poveikį, o ypač į jam nenaudin
gią savaitę Rytų Vokietija la
taras, septynių vaikų tėvas.
kunigų mums labai reikia. Mes
branduolinių raketų dislokavi
gą ar net žalingą. Tai yra pri
Salia Washington, D. C., Det bai palengvino V. Vokietijos pi mą Vakarų Europoje", rašo
visi labai suinteresuoti turėti
gimties savigynos instinktas.
roito, Gary, Ind. juodus merus liečių apsilankymą Rytų Vokie Pravda. Si konferencija bus
'pėdinių, kurie užimtų mūsų vie
Ir jokiu būdu šita reakcija ne
turi ir keli pietiniai miestai: tijoje. Anksčiau vieškeliuose už kilnojama po kitas šalis, tai
tas. Matote: mes visi žili, seni
gali būti kieno nors laikoma nu
New Orleans, Atlanta ir dabar kiekvieną automobilį buvo ima "estafetė", kuri iš Suomijos per
ir greitai pradėsime kaip pupos
sikaltimu. Visi mes gyvi, visi
mi mokesčiai, kurie dabar at
Birmingham.
byrėti. Jau dabar labai trūksta
mes reaguojame, visi mes reak
šaukiami. '^Ofenzyva" prasidė kelta į Italiją.
kunigų, o kas bus toliau! Semi
—
Šiomis
dienomis
į
žemę
tu
cingi, kiek pas ką yra gyvastin
jo su Honeckerio spalio 6 d. Sovietų spauda pabrėžia, kad
narijoje tesimoko labai mažai —
ri
nukristi
23,000
svarų
erdvės
gumo ir sąmoningumo. Kada
šiandien Vėlinių diena
kalba, kurioje Bonos vyriausy Amerika, norėdama "dislokuoti
apie 60. (Cia įgaliotinis per
satelitas "Pegasus 2". Dalis jo bė raginama bendradarbiauti Europoje raketinį branduolini
bedieviai veikia į mus žodžiai'
braukė kun. Buožiaus kalbą ir
sudegs atmosferoje, tačiau 1,600 su Rytų Vokietija, kalbėti apie ginklą" siekia, kad branduoli
ar veiksmais, ar kitokiais būdai'
1 •>ataisė: "Ne 60, o 72 ir po
svarų pasieks žemę. Jis buvo taikią koegzistenciją ir nusigin nio karo atveju nukentėtų pir
bei priemonėmis, mes visi ar ti
Iviejų metų galės būti 100 ar
erdvėse nuo 1965 m.
kai kurie vienaip ar kitaip rea
klavimą. Sią kalbą labai palan miausia ne Amerika, bet Euro
'augiau, nes atremontuotos paguojame. Mes turime reaguc
— Floridoje sugriuvus van kiai sutiko valdančiosios Vak. pos šalys. Prieš šį projektą, ku
ilpos galės tiek turėti").
ti, nes mes dar gyvi ir norim'
dens užtvankai, vanduo apsėmė Vokietijos socialdemokratų par ris bus sprendžiamas NATO
Taigi naujų kunigų primicigyventi Mes pilnai supranta
dviejų apskričių žemę, pastogės tijos vadai: pinnininkas Willy valstybių konferencijoje gruo
os mums yra būtinybė. Naume žodžių ir veiksmų prasir
neteko 1,700 gyventojų.
Brandt ir gen, sekretorius Egon džio mėn., sovietų propaganda
is kunigas pas mus dėl supranbei tikslą. Nereaguoja tik m!
— Salvadore dar 14 žmonių Bahr. Komunistai lengvai iš išvystė didelį puolimą.
amų priežasčių jau yra reterusieji. Mes dar nemirę.
Naujas Prancūzijos įstatymas
žuvo sukilėlių kovose su polici leido į Vak. Vokietiją savo ka
ybė.
Lėktuvo nelaime
Peikiama, kad jauni kunig?
Paryžius. — Prancūzijos par nominis augimas, pradėjo atsi ja. Tarp žuvusių yra 6 karei lėjime laikytus žymiuosius disi
dentus
:
rašytoją
Rudotf
Bahr
ir
(Bus
daugiau)
viai,
kuriuos
iš
pasalų
užpuolė
keliose vietose daro primicijas
lamentas jau nuo birželio mėne- rasti daugiau bedarbių. Brita
jaunuolį, atsisakiusį tarnauti Meksika. — Keleivinis lėktų
Isio svarsto naują įstatymą, ku nijoje viešosios opinijos tyri komunistiniai teroristai.
vas, nusileidęs ant uždaryto
ris stipriai suvaržytų Prancūzi mai parodė, kad net 86 nuoš.
—Irano studentai vėl demon kariuomenėje, Nico Huebner.
Meksikos miesto aerodromo ta
joje gyvenančius užsieniečius, britų pasisakė, kad užsieniečių stravo prieš valdžios draudimą
Nelauktos komunistų nuolai ko, sudužo, žuvo 72 keleiviai ir
ju atvykimą ir kartu palengvin yra per daug. Įsisteigė net po politikuoti. Sužeisti šeši studen dos ir taikingi pareiškimai riša du asmenys žemėje, sužeisti 29.
tų svetimšalių ištrėmimą. De litinė partija, reikalaujanti iš tai, kuriuos puolė revoliucijos mi su viso komunistinio bloko Tarp žuvusių buvo lėktuvo pilo
batuose pasigirdo balsų, kad siųsti atgal "spalvotuosius imi sargai. Studentams pavyko pa pastangomis paveikti NATO tas ir dar 25 amerikiečiai.
šiuo įstatymu prancūzai išeitų grantus". V. Vokietijoje 1973 grobti šešis sargus, kuriems valstybes, ypač Vakarų Vokie
prieš žmoniškumą, prieš savo m. buvo 2,6 mil. užsieniečių universitete buvo surengtas tiją, kad jos nepriimtų savo te Vietnamas dujomis
civilizacijos tradicijas. Prancū "gastarbeiterių". Dabar Vak. teismas.
ritorijoje Amerikos siūlomų
naikina priešus
Prezidentą išrinks per 90 dienų
zija priimtų svetimšalius, juos Vokietija priima darbininkus
Netoli Danijos susidūrė du strateginių ginklų: 464 skrai
Seoulas. — Pietų Korėjos ka didesnes teises ir opozicijai, ta išnaudotų ir išmestų, kai jie ne tik iš kitų Rinkos valstybių ir sovietų laivai: vienas jūreivis dančių raketų ir 108 patobulintų Wa*haigtonas. — Iš Tailanriuomenės generolai ir vyriau čiau svarbiausias jų uždavinys bereikalingi, sako projekto opo moka užsieniečiams pašalpas, žuvo, trys dingo, 95 pavyko iš Pershing raketų, kurios iš Olan dijos sugrįžę senatoriai ir daini
jei jie praneša norą grįžti j sa gelbėti.
dijos, Belgijos, Vakarų Vokie ninkė Joan Baez pareiškė sena
sybės nariai privačiai dairosi išlaikyti P. Korėjos pastovumą nentai.
Traukinių nelaimėje prie tijos galėtų pasiekti su bran to komitete, jog pasikalbėji
naujo prezidento. Pagal dabar ir saugumą. Tikrosios varžybos Prancūzijoje, kuri turi 52,599,- vo šalis. Prancūzija jau nuo
1974
m.
suvaržė
įvažiavimą,
o
, Etiopijos sienos žuvo 52 asme duoliniais užtaisais Sovietų Są muose su pabėgėliais iš Kambotinę konstituciją prezidentą rei dėl valdžios prasidės po prezi 430 gyventojų, yra 3,442,415
kia išrinkti per 90 dienų. Rin dento Parko laidotuvių. Gali svetimšalių, sudarančių 6.5 nuoš. dabar svarsto svetimšalių ištrė nys, sužeista 30. Džibuti poli jungos teritoriją Panašią akci dijos daug kartų teko išgirsti
kimas pavestas tautinei konfe mas daiktas, kad generolams Apie 60 nuoš. sudaro europie mimą, jei jie nebeturi darbo. cija įtaria, kad traukinį nuo ją sovietai buvo užvedę tuo me kaltinimus Vietnamo kariuome
tu, kai buvo siūloma gaminti nei, kad ji naudoja nuodingas
rencijai, kurią įsteigė nušautas nesusitarus, kas bus vyriausia čiai, o apie 1,192300 užsienie Prancūzijoje nebūtų bedarbių, bėgių nuvertė sukilėliai
dujas. Vietnamiečiai dujomis
— Pakistane afganų sukilėlių naują neutroninę bombą.
prezidentas Parkas. Konferen valstybės galva, ja gali tapti čių, yra iš Afrikos. Ketvirta jei išvažiuotų svetimšaliai, tvir
apšaudo ne tik Kambodijos par
prieš vyriausybę vadai paskel
cijoje yra 2,500 narių, ištikimų nuosaikus, kad ir mažai žino dalį jų sudaro darbininkai iš tina įstatymo autoriai.
Vakarų Vokietijos socialde tizanus ir civilius, bet ir kal
bė, kad netoli Afganistano sos mokratų partijai labai sunku
buv. prezidento rėmėjų.
mas civilis, kurį kariuomenė Alžiro ir Maroko.
Tarptautinė
Darbo
organizaci
niečių gentis Laose. Net ir
Prezidento Parko nužudymas, rems. Tvarka, valstybės įstai Naujuoju įstatymu siūloma ja Ženevoje apskaičiavo, kad tinės Kabulo vyksta aršios ko pasisakyti už naujų raketų įsi pabėgėlių drabužiuose tyrinėto
po 18 metų valdymo, paliko P. gų priežiūra, cenzūra ir toliau įvesti svetimšaliams reikalavi apie 2 mil. užsieniečių darbinin vos su sovietų vadovaujamos gijimą. Ypač didelė opozicija jai rado nuodingų dujų liekanų.
Korėjoje tuštumą. Jo įsteigta lieka kariuomenės vadų ran mus turėti darbo ir buto leidi kų Europoje prarado darbus per kariuomenės daliniais. Sukilė raketoms jaučiama Olandijoje. Trys senatoriai parodė sena
liai praėjusią savaitę sunaikinę Vokietijos vyriausybė raketas
mus.
Ateityje užsieniečiams
demokratinė respublikonų par kose.
paskutinius penkerius metus ir 11 sovietų tankų.
bus
taikomos
dvi
kategorijos,
priimtų, jei jas priimtų Olandi to teisingumo komitete daugybę
tija yra pairusi po vado mirties.
apie 2 mil. sugrįžo į savo kraš
vieni
bus
paprastieji
rezidentai,
—
Po
širdies
negalavimų
mi
ja, pasakė Klaas De Vries, Olan nuotraukų iš Kambodijos pabė
Ji ir anksčiau nebuvo labai
tus.
Daug
liko
naujose
šalyse
kurių leidimas tęsis trejus me
Sulaikytas
rė prezidento Eisenhowerio naš dijos parlamento gynybos ko gėlių stovyklų. Sen^ Sasser i š
svarbi politinė jėga, tik diktato
ir
naudojasi
pašalpomis
ir
so
tus ir privilegijuoti užsieniečiai,
miteto pirmininkas. Rugsėjo Tennessee pareiškė niekad savo
riaus fasadas. Pripažįstama,
cialiniais patarnavimais. Užsie lė Mame, 83 metų.
Antanas
Terleckas
kurie
bus
išgyvenę
Prancūzijoje
K Izraelio vyriausybės 27—28 d. Bonoje lankėsi Olan gyvenime tokių vaizdų nematęs
kad šalia laikinojo prezidento,
niečių
grįžimas
į
namus
sukelia
ir turįs viltį, kad ateityje nie
buvusio premjero Choi, svar- Maskva, — Reuterio žinių 20 metų. Pabėgėliai vėl turės problemų jų vyriausybėms, nes gali pasitraukti gynybos minist
kad daugiau neteks tokių žiau
biausią vaidmenį šių dienų Ko agentūra lapkričio 1 d. iš Mas savo atskiras taisykles. Įvažia nedarbas dar padidėja, tačiau ras Ezer Weizman, kuris laiko
Vance pareiškimas rybių matyti.
rėjoje turi kariuomenės vadai, kvos praneša, kad Sovietų sau vimas į Prancūziją taps sun sugrįžę dažnai parsiveža naujas mas nuosaikiu politiku, nusista
jų tarpe jungtinio štabo virši gumo organai sulaikė Antaną kesnis, o nereikalingų svetim specialybes, kurių išmoko Va čiusiu prieš naujų žydų sodybų WasMngtonss. — Valstybės
Sąžines kaliniu
steigimą okupuotose žemėse.
ninkas gen. Ktm Chong Hwan, Terlecką 50 metų amžiaus, eko šalių išvarymas daug lengvesnis. karų Europoje.
— Buvęs New Hajmpshire gu sekretorius Vance pareiškė spau
bado streikas
armijos štabo viršininkas gen. nomistą ir istoriką. Jam priki Panašias problemas su užsie
bernatorius Meidrim Thomson dos konferencijoje, kad sovietai Maskva. — Sovietų disidentų
Chung ir kariuomenės saugumo, šama disidentinė veikla. KGB niečiais turi visos Europos pra
paskelbė būsiąs kandidatu į pre pakeitė savo kariuomenės Ku žiniomis, antradienį septyniuose
"jungtinių investigacijų koman Antaną Terlecką sulaikė jau an monės valstybės. Jei 1950 me
Blogėja
Irako
zidentus. Jis kritikavo abi: de boje padėtį. Jis nenorįs plačiau sovietų kalėjimuose ir darbo sto
dos" vadas gen. Chon Too tradienį, spalio 30 d. Pabaltijo tais Europos Rinkos valstybės
mokratų ir respublikonų parti aiškinti, tačiau sovietai ėmėsi vyklose įvyko kalinių vienos
Huan. Jis yra 47 metų, jaunes respublikoje Lietuvoje. Prieš turėjo apie 2 mil. užsieniečių
santykiai
su
Iranu
jas, kuriomis amerikiečiai nu žygių sumažinti Amerikos rū- dienos bado streikas, minint są
nis ui minėtus štabų viršinin tai jo bute buvo padaryta kra darbininkų, tai 1973 m. jų buvo
Teheranas. — Ilgus metus sivylę. Bus įsteigta nauja Kon pestt dėl tų kareivių. Nors di
kus. Jam pavesta aiškinti pre ta. Kaip šaltiniai sako, dar nėra jau apie 8 mil. Daugiausia ap
žinomi, kokie kaltinimai jam sigyveno aukštos pramonės tarp Irano ir Irako vyko teri stitucijos partija, dešinesnė už deliam optimizmui pagrindo nė žinės kalinių dieną, kuri paskelb
zidento nužudymą.
primetami ir kaip ilgai jis gali kraštuose: Vak. Vokietijoje, toriniai ginčai, kurie buvo baig pačius dešiniausius respubli ra, tačiau žvalgybos duomenys ta prieš penkerius metus. Yra
Visi trys aukštieji karininkai būti laikomas suėmime.
rodo. kad padėtis pasikeitė į tikrų žinių, kad streikavo AnaBritanijoje, Prancūzijoje, Švei ti sutartimi 1975 metais. Po konus.
turi bendrą bruožą, — visi kilę
gerąją pusę, pasakė sekreto toly ščaranski. Tarp streika
carijoje. Darbo jėga daugiau Irano šacho nuvertimo ginčai
—
Valstybės
departamento
vusių 200 kalinių, neabejojama,
iš tos pačios Kyongsang pro — Lapkričio 1 d. prekybos sia atvyko iš Italijos, Turki vėl atsinaujino. Irakas vėl ėmė
rius.
pasekretorius
Rfchard
Holbroobuvo ir lietuvių.
vincijos ir visi trys paskirti į sekretorė Juanita Kreps užbai jos, Jugoslavijos, Portugalijos, reikalauti kai kurių teritorijų ir
ke
pasakė
Singapūre,
kad
Ame
Parems bendrovę
dabartines pozicijas prezidento gė savo darbą vyriausybėje. Ispanijos. Britanija priėmė ne dabartinės sienos pakeitimo.
rika
padidino
ginklų
siuntimą
Parko. Visi trys buvo preziden Prezidentas Carterls apgailesta mažai ateivių iš savo komon- Irako ambasadorius pareiškė
KALENDORIUS
Tailandijai, Malaizijai ir Filipi Washingtionas. — Vyriausybe
to lojalūs rėmėjai, laikomi ge vo jos netekęs, nes ji puikiai wealto kraštų.
An Nahar laikraščiui, kad Ira nams.
nutarė suteikti Chryskrio auto
Lapkričio 2 d.: Vėlinių diena.
rais, sąžiningais karininkais, ta ėjusi savo pareigas.
Svetimųjų atvykimas ir ap nas turėtų duoti laisvę savo
mobilių bendrovei ekonominę
—
Palestiniečių
vadovybė
Li
Lapkričio 3 d.: Martynas P.,
čiau be didesnių politinių ambi
— Kinijoje vyriausybė pakė sigyvenimas miestuose sukėlė arabų, kurdų ir baluchų mažu bane paskelbė, kad trys valsty paramą, nes ji pateko į didelius Vinifreda, Vidmantas, Nora.
rijo.
lė kai kurių maisto produktų įvairios trinties. Vietiniai dar moms ir sugrąžinti Irakui jo bės planavo nužudyti Yasser sunkumus. Už paramą pasisa
Saulė teka 6:22, leidžiasi 4:45.
Stebėtojai nelaukia didesnių kainas. Tai pirmas maisto pa bininkai, jų unijos, pradėjo pro žemes Shatt ai Arab upės že Arafatą. Izraelio, Vakarų Vo kė ir automobilių darbininkų
ORAS
pasikeitimų P. Korėjos politi brangimas nuo komunistų revo testuoti, atsirado sunkumų su mupyje. Iranas turėtų pasi kietijos ir Amerikos žvalgybos unijos vadovybė. Manoma, kad
koje. Sakoma, kad kariuome liucijos. Vyriausybė paskelbė butais, kai kur pakilo nusikal traukti ir iš trijų salų Persijos bandžiusios papirkti Arafato bendrovė sugebės nugalėti ban
Debesuota su pragiedrėji
nės vadai priimtų platesnės de ir algų pakėlimą mažiau uždir timų skaičius. Įvairūs sunku įlankoje, pareiškė ambasado sargybinius, tačiau jie atsisa kroto grėsmę ir ateinančiais mais, vėsiau, temperatūra die
mokratijos planus, pripažintų bantiems.
mai ėmė augti, kai sulėtėjo eko rius.
metais atsistos ant kojų,
ną 50 L, naktį 35 L
kę pinigų ir išdavę planą.

Europai mažiau reikia
užsienio darbininkų

PIETŲ KORĖJĄ VALDO
TRYS GENEROLAI

„:.. »rc
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— jugoslavų Roosters 1:0 ir
«nd
Easter by the Lithuanisn Catholic Press Society
•
meksikiečių San Francisco —
(USPS
—
i«iooo)
-m*
graikų Olympics 6:0.
Dalyvavusios komandos gavo
Subscriptioo Rates $37.00 Chica§o. Cook County.
gražias taures. Vienas mūsų
Blinoto^ind
Canada.
Elsewhere
in
the
UJS.A. $35.00. Fore*n.
Vytautas Grybauskas. 4.144 So. Msplmvood, Ofafeafo, IL « W S
žaidėjas
į
reikalą
praktiškai
pa
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Telefonas namuose M7-1729, darbe 28M557
žiūrėjęs, paklausė — "Are they
PUto išlaidas mažinant, pakvitsvimsi uf gauta* V™"**
dustfree?"
ratas
nesiimdami. Ant DRAUGO prie kviekvieno
******''
REIKŠMINGI NUTARIMAI i didžiuotis neturėjo kuo, nes tai Lituanicos komanda į stadio
r«o. gavus ii jo mokestį atžymima, iki kada yra uisunokejt*.
buvo trenerio P, Carril vienas
Gausus SALFAS s-gos atsto ; iš pačių blogiausių sezonų, Ta- ną nuvyko organizuotai su ne
ii
DRAUGO
vų ir sporto darbuotojų suva i čiau j artėjantį sezoną P. Carril mažu žiūrovų būriu ir su dide
6
mėn. 3 nien.-i
metams
$i5.o«:
$19.00
žiavimas Clevelande su daugiau i deda daug vilčių, ir reporte- lėmis viltimis parsivežti pirmos
Chicago ir Cook apskr. $37.00
divizijos
čempiono
titulą.
Pir
13.00
18.00
negu dviem trečdaliais balsų į riams jis smulkiai išdėstė kodėl,
Kitur JA.V.
35X30
mame
puslaikyje
po
gražaus
St
15.00
19.00
padarė eilę itin svarbių nuta- i Pirmiausia, žinoma, bus įdėta
Kanadoje
U.S.A. 37.00
15.00
20.00
Jenigo įvarčio ir iš bendro žai
Užsienyje
^.OO
daug daug darbo cementuojant dimo vaizdo atrodė, kad Litua
15.00
9.00
Savaitinis
" JO
1. įsteigtas Lietuvių Sporto į k o m a n d i n į žaidimą; paskui jis nicos vyrai įžengs į major divi
• Redakcija straipsnius taiso sa
• Administracija dirba kas
fondas su pradiniu įnašu 34,400 Į d
t i k i s į ^ ^ ^ i r taientin- ziją tituluoti.
Antrajame pus
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
doL!
±i , Jis
T^O laikinai
u.*~-i pavestas
avestas val
vai- i ^ p u o l ė j U i tačiau pati didžiau laikyje vaizdas pasikeitė dėl
nių nesaugo. Juos gražina tik iš
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
dyti sąjungos centro valdybai, sia viltis yra R. Šimkus. Jei teisėjo abejingumo Pampas žai
anksto susitarus. Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien
skelbimų turinį neatsako. Skel
kol bus sudaryta atitinkama kada komanda ir naujas žaidė dėjų brutalumą sustabdyti. Mū
8:30 — 4:00, šeštadieniais
bimų kainos prisiunčiamos gavus
komisija ir nuostatai;
8:30 — 12:00.
jas yra vienas kitam atitikę, tai siškiai išsiblaškė ir pralaimėjo
prašymą.
,_.0
2.
„. Atsisakyta
„ _ krepšinio rink- j č i a yj.^ geriausias pavyzdys: 1:3.
tinės išvykos j Australiją 1S81 • ^ ^ ^ g ^ nepaprastai pui- Komanda užsiregistravo da
metais, nes Australijos krepH-1 ^
u o t o j a s ir mes jį nau- lyvauti mėgėjų taurės varžybo
nulaužti kaklo stuburą. Dar
dosime
pasuojantį
ERELLIAI
nio federacija pakeitė pradžioje j ^ . ^ kaip
^
I)a8UDJanti centrą,
c
se. Laukia paskyrimo ir tuo
stipresnius žvėris puola jis pro
ftas sąlygas;
daugiau negu bet kokia koman- tarpu ruošiasi tradiciniam ba
pasiūlytas
Ereliai įvairius žvėris skirtin tarpiais smogdamas snapu į gal
3. Nutarta bandyta siųsti j d a A m e r i k o j e J i a atitinka mū- liui, kuris bus šaulių namuose
gai puola. Jei žvėris yra nedi vą, akis, įsikabindamas jiems i
sportininkų grupę į Australiją i
.
lapkričio
24
d.,
7
vai
vak.
Sve
U t l r mu8X
delis, pvz., kiškis, erelis, suleis snukį ir sprandą ir, iftptėtes
1980 metų Australijos Lietuvių į ** «***> **
* *****
čiai kviečiami rezervuotas vie
damas nagUS, »lriTWirk«ynhl U sparnus, stengiasi palaikyti'pu
dienoms, šią grupę sudarytų į V™ ^idži^estas klube.
J. J.
AR
AUSTRALIJA
T.
užmuša
šiek tiek didesnius siausvyrą.
moterų ir mergaičių tinklinio ir'
PAKEITfc
NUOMONĘ?
lš EUBOFOS PIRMENYBIŲ
puola iš aukštai (50-60 metrų),
jaunių krepšinio bei tinklinio
Ričardas Šimkus kovoja dėl sviedinio
tada smūgis esti toks stiprus,
komandos;
Buvome pranešę, kad Austrą
— Pakėlė žvilgsnį į viršų,
1980 m. Europos pirmenybių
kad, pvz., lapė apverčiama ir augsime į viršų; įsiknisę ^pa
4. Priimtas šALFAS s-gos lijos Krepšinio federacija pa kvalifikacinės varžybos artėja \
koslovakiją, o vėliau į Maskvą užmušama iš karto.
Kartais
pataisytas statutas.
kvietė mūsų krepšinio rinktinę pabaigą. Be Italijos, kuri kaip' gal. Pralaimėjo pirmąsias dve ir Klaipėdą.
šaipą ir niekinimą kitų, tiktai
jas
rungtynes:
Novosibirske
erelis, viena koja suėmęs lapę
5. Nutarta, kad 1980 m. krep- 1981 metams, apmokėdama ke šeimininkė, kvalifikavosi be ko
— Lengv. atletikoje džiugi už snukio, o kita už sprando, žemai briaime.
sft
ainio ir tinklinio pirmenybės'; lionės išlaidas nuo Los Angeles vos, Graikija yra pirmoji, pa- 70—87 ir Leningrade 59—63.
nanti
žinia
yra,
kad
pasaulio
— Kauno Žalgiris besiruoš
Baden Ptmefl
stengiasi suglausti kojas ir taip
įvyks Detroite, balandžio 27 ir', l r atgal. Tačiau paskutiniu me
. 28 d., o vasaros žaidynės bus Įir
***»•. f ~ ~ *
7~ T | siekusi finalinę grupę, po to, kai damas sezonui, dalyvavo turny meisterė Vilma Bardauskienė
pravestos Cnicagoje; gi 19811 ^ S L ^ ^ ^ L S S T Ziš Suomija prafaimėjo Vengrijai re Čekoslovakijoje. Po trijų p i adė jo rimtai ruoštis olimpia
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4TI59
R. Stanton pradėjo giedoti
1—3. Šioje grupėje padėtis yra-.
DR. K. G. BALUKAS
m. žiemos žaidynės numatytos kitos operos. Neperseniai su 1. Graikija, 2. Vengrija, 3. Suo laimėjimų pralaimėjo prieš čekų dai. Jos koja, atrodo, pagaliau
DR. P. KISIELIUS
pasveiko ir jos pirmieji bandy
Akušerija ir motenj ligos
Baltimorėje, o vasaros — To juo ilgą pasitarimą turėjo Aust mija ir 4. SSSR(!?). Anglijai, Ostravą 87—91 ir liko trečioje
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS,
Ginekologinė Chirurgija
vietoje. Reikia pažymėti, kad' mai jau buvo virš 6 metrų šuo1443 So. 50th Ave., Cicero,,,,
ronte.
ralijos lietuvių sporto sąjungos Olandijai ir Čekoslovakijai be 2algirio treneris nebėra Stepas į lyie į tclį. Tačiau grįžti į seną 6449 So. Pulaski Road (Cravvford
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak išskyrus
(Plačiau apie suvažiavimą p-kas J. Jonavičius. To pasita trūksta tik vieno taško, o Vak.
Butautas, kuriam paskutinis se- į formą ir rekordines "asekmes Medical Building). Tel. LU 5-6446 treč šešt 12 iki 4 vai. popiet
rimo detales turėtų tuoj gauti Vokietijai reikia tik laimėti pas zonas buvo ypatingai nesėkmin-1 reiks daug laiko ir darbą
sekantį kartą).
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-1811 . . , r „
ir ŠALFAS s-gos p-kas P. Ber- save namuose prieš Turkiją ir gas. Jį pavadavo Vladas Ga-j — Futbole Vilniaus Žalgiris
neckas Toronte.
KREPŠINIS
Maltą, su kuriomis ji sužaidė rastas iš Biržų. Sezoną jis pra- Į pralaimėjo prieš Kemerovą 2-1,
DR. WALTER J. KIRSTU K
DR. VL. BLA2YS
Jei
gandai
apie
Australijos
Lietuvis gydytojas
0—0 pirmame rate. Toje gru dėjo treniruotėmis net tris kar- bet laimi prieš Grozną taip pat
AR PUIDOKAS ŽAIS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
3925 VVest 59th Street
krepšinio
federacijos
nuomonės
pėje
padėtis
yra:
1.
Vak
Vokie
AUSTRALIJOJE
tus per dieną ir išvykomis į če- j 2—1 ir laikosi 8-je vietoje.
Marquette Medical Center
Vai.: pirm . antr., ketv ir penkt. nuo 12-4
nėra
tija,
2.
Valija,
3.
Turkija
ir
4.
6132 So. Kedzie Avenue
Adelaidės "Vytis" sako, kad į P f ^ i m ą Pasitvirtins,
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč ir šešt.
Vai.: pirm., antr irkety. 6 iki 7-JOv. v. Sešt. uždaryta•
•
yra daug vilčių. O pats Stepas I abeJ<>nes, kad ir mušu centro Malta.
.1 iki 3 vai. Pagal susitarimą. ~ j - , . . , , , .
valdybos
nutarimas
gali
būti
Olandija
sužaidė
su
Lenkija
> Puidokas, mūsų rinktinės ir ChiOfbįp tąlef. VVA 5-2670
DR.4RENA KURAS
i
I
•
čagos Neries žaidėjas, net jau pakeistas suvažiavime. (Kas ir tik 1—1 ir turi geriau pasiro
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048
GYDYTOJA
IR CHIRURGĖ
- '•*•• dyti Leipcige prieš Rytų Vo
yra davęs teigiama linkme at į v y k o ) .
KŪDIKIV
IR
VAIKV LIGOS
Tel. o f i s o HE 4 - 5 8 4 9 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
kietiją, kitaip dar gali nešakvaSPECIALISTĖ
sakymą ir veda tolimesnes de FUTBOLUS
MEDICAL BUILDING
ui
lifikuoti. Padėtis šiuo metu to
DR. PETER T. BRAZIS
rybas. Galimybė ypač padidė
3200 W. Slst Street
;
MEISTERIŲ
RUNGTYNĖS
kia: 1. Lenkija, 2. Olandija, 3.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jo, kai Europos krepšinio sezo
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto
2434 West 71st Street
iki 1 va!, popiet:
'^-»
nas prasidėjo ir po dviejų ne
Persižaidimo — Playoff — Rytų Vokietija, 4. Šveicarija ir
Vai.; pirm , antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:0C
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919
Islandija.
Anglija
kvalifikavo
labai įspūdingų sezonų jis rungtynėmis praėjusį sekmadie
vai popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
O f s . HE 4 - 1 8 1 8 ; Rez. PR 6 - 9 8 M
ten nebebuvo pakviestas
nį baigtas futbolo sezonas Chi- si su įspūdinga pergale 5—1
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
prieš
š.
Airiją,
ir
lentelėje
stovi:
Adelaidėje jam siūlomas Pietų cagoje. Pirmenybėse, vien vy
DR. J. MEŠKAUSKAS'
DR. EDMUND E. CIARA
Australijos krepšinio federacijos rų klasėje, varžėsi 52 klubų 70 1. Anglija, 2. Airija, 3. g. Airi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS;
OPTOMETRISTAS
Specialybė vidaus ligos ""J
"development officer" postas su komandų, pagal žaidimo lygį su ja, 4. Danija ir 5. Bulgarija.
Škotijai
namuose
suklupus
prieš
2709 VVest Slst Street
2454 VVest 71st Street "*JL»
galima tarnyba Coca Cola kom skirstytų į keturias divizijas —
Tel. — GR 6-2400
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
panijoje.
Įvairios krepšinio klases. Aukščiausia divizija — Austriją tik 1—1, grupėje pa
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 it Vai.: pirmad., antrad . ketv:rt<id irpetffciad
dėtis
susikomplikavo
ir
visos
4
klinikos australiečiams ir lietu Major. Ją seka pirmoji, ant
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: seštad. 10-3 vai 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus
vių klubams plūs Adelaidės roji ir trečioji — žemiausia. valstybės dar turi galimybės
Telef. — 282-4422
^
Ofis. tel. 7 3 5 - 4 4 7 7 ; R e z . 2 4 6 - 2 8 3 9
Vyčio treniravimas dar duotų Kiekviena divizija padalyta į kvalifikuotis. Ypač po to, kai
Belgija
nugalėjo
Portugaliją
Dr. ROMAS PETKUS
šiek tiek šalutinių pajamų
dvi sekcijas, kurių meisteriai
DR. L DECKYS
AKIU LIGOS - CHIRURGHA
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Jo išvykimas, žinoma, būtų sezono pabaigoje kyla į aukš 2—0. Padėtis tokia: 1. Austri
Ofisai:
*'•
ja, 2. Belgija, 3. Portugalija, 4.
Specialybė — Nervų ir
nemažas nuostolis Amerikos tesnę diviziją, o paskutiniųjų
111 N O . VVABASH AVE. N.t
Emocines ligos.
Škotija ir 5. Norvegija.
lietuvių krepšiniui ir gerokai vietų komandos krenta žemyn.
4200 N O . CENTRAL AVE rtv
CRAVVFORD MEDICAL BLDG.
Valandos pagal susitarimą
sustiprintų Australijos lietuvių Kaip iš major divizijos nebėra Ispanija, pralaimėjusi Jugo
6449
So.
Pulaski
Road
slavijai
0—1,
turės
pasitempti,
rinktinę, kuri iškart pasidarytų kur kilti, taip iš trečios divizi
DR. FRANK PLECKAS
rimtas priešininkas mūsų rinkti jos nebėra kur kristi. Kad tre kad kvalifikuotųsi Padėtis yra
1.
Ispanija,
2.
Jugoslavija,
3.
DR.
A.
B.
GLEVECKAS
(Kalba lietuviškai)
nei. O juk 1981 metais yra nu čioje divizijoje nėra gerų gerų
Rumunija
ir
4.
Kipras.
Ir
pas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
matomos mūsų rinktinės gastro komandų, tas ne visada tiesa.
Tikrina akis. Pritaiko akintos ir° T
Tel. — BE 3-5893
kutinėje
grupėje
Čekoslovakija
lės Australijoje.
šių metų Blinods taurės meiste
"Contact lenses" -•**
Specialybė Akių ligos
*u 4—1 pergale prieš Švediją
2
6
1
8
VV.
7
1
s
t
St.
—
Te).
7
3
7
5
149
riu
kaip
tik
išėjo
trečiosios
di
3907 VVest 103rd Street
AR ŠIMKUS ATGAIVINS
kvalifikaciją kaip ir užsitikrino,
Vai
pagal
susitarimą
Uždaryta
tret,
vizijos meksikiečių komanda nes bereikia laimėti pas save
Valandos pagal susitarime
PRINCETONA?
San Francisco, įveikusi major namuose prieS Liuksemburgą.
Ofiso tel. — PR 8-2220
DR. LEONAS SEIBUTIŠ
Kaip jau esame rašę, Ričar divizijos meisterį Croatan rezul Grupės padėtis: 1. Čekoslovaki
INKSTŲ, PŪSLĖS IR —
DR. JANINA JAKSEVlClUS
das Šimkus, iškiliausias mūsų tatu 2:1.
ja, 2. Prancūzija, 3- Švedija ir
PROSTATO CHIRURGIJA-JOKS A
jaunių žaidėjas, New Yorko Beaiškinant ir man pačiam 1 Liuksemburgas.
2656 VV. 63rd Street
*
VAIKŲ LIGOS
atletų klubui dvejus metus iš paaiškėjo, kad major divizijos
Vai antr 1-4 popiet \r ketv. 5-7 vak.,.
2 6 5 6 VVest 63rd Street
Vyt A. KifttSflnas
O f i s o tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 , rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5
eilės davęs mūsų jaunių mei i komanda dar nebūtinai yra pa
Valandos pagal
susitarimą
sterio titulą, žais už Princetono saulinės klasės.
DR. J. J. SIMONAITIS
universitetą.
Praėjusi sekmadienį Wmna- IS OKUPUOTOS LIETUVOS
Ofs. P O 7 - 6 0 0 0 , R e z . G A 3 - 7 2 7 8
Pereitą sezaną Princetono u-to mac stadione dėl divizijų čem
Tel. — GR 6-0617 7*
DR. A. JENKINS
krepšinio komanda su 1.4 laimė pionų titulo žaidė sekcijų mei — Krepšinio aukščiausios ly
6958 S. Taiman A v e ^
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
gos pirmenybes pradėjo Vilniaus
jimų ir 12 pralaimėjimų baigė steriai: major — kroatų Croa3 8 4 4 VVest 63rd S t r e e t
trečioje vietoje savo lygoje ir tan — ukrainiečiu lions 4:0, Kibirkštis, tik, deja. nesekmin>IK.

•

Geriausias
pasaulyje konjakas.
Marteli.

<

Valandos pagal susitarimą

O D O S LIGOS - CHIRURGIJA
7110 VV. 127 St., Palos Heights
T e l . 361-0730
Valandos p.igal susitarimą
į s t a i g o s ir b u t o tel. 6 5 2 - 1 3 8 1

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA
1407 So. 49th Court, Cicero, III.

t

CHIRURGAS
2454 VVest 71 st Street

••

mXM

'ai . pfrm . antr.id . ketv tr penktad 2-5 ir
-7 — iš ank»to susitarus
O f s . tel. 5 8 6 - 3 1 6 6 ; namu 3 8 1 - 3 7 7 2

DR. PETRAS 2U0BA „
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS;
6745 VVest 63rd Street **«
Vai pirm . antr . ketv. ir p<nkl<il
2-7; šeštadieniais pagal susitariroa,.
m.1 •

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt

Kestntt* BisM» «Wto*Je) IU ALIAS golfo «vyk» nartu, vfcfalų ir įveSu gną»eJ«.

t

DR. V. TUMASONIS -

1002 N. VVestern A v e . , C h i c a g o
Tel. 48P-4441

DR. K. A. J U CAS

r

Ofiso tel. HE 4-2123, namu GI 8-6195

DR. IRENA KYRAS

Apsimoka skelbtis dien D R A U G j į p e s

DANTŲ GYDYTOJA

lis plačiausiai skaitomos lietuvių'dten-

2659 VV. 59 St., C h i c a g o - 4 7 6 - 2 1 1 2
Vai pagal susitarimą. Pirm , antr., treč
ketv 10 iki 6 vai Seštad. 10 iki 1 vai.

raštis, gi skelbimų kainos yra visiems
prieinamos

><w .

.

Suiikaupimu ir malda

ningumą ir ugdo tautinio pri
klausomumo jausmą". Taip pat
patvirtinamas artimas ryšys su
Lietuvių Bendruomene: "PLJS
yra neatskiriama PLB dalis, to
••••
dėl
jaunimas, kuris veikia Sąjun-'
šiandien yra Vėlinės. Visuoti- noru vykti į Krasnojarsko sritį,
goję, veikia ir Bendruomenėje", i
Į-.-nio susikaupimo diena, kada mū- kad ten galėtų teikti dvasinę paSpecialus
dėmesys atkreiptas į j
Kongreso laiškai (6)
- su mintys krypsta į tolimąsias am- guodą vergais paverstiems brojaunus
profesionalus,
kurie susi-i
" žinybės erdves, siekdamos jungtis liams lietuviams. Sibire būdagalėtų veiksmingiau 1
;;su mūsų mirusiaisiais. Per šimt- mas, jis lietuvius aptarnavo 500
sąskaita". įdomu, kad tokio įspė burdami
"Tauta nėra vien biologi EMILIJA SAKADOLSKIENĖ
pasireikšti
lietuviškuose
reikaluo
jimo nerandame ankstyvesniuo
mečius jau kelis kartus didesnis kilometru spinduliu.
Netekęs niais reiškiniais ar kilme pagrįs
MII
IMI
skaičius lietuviu guli kapinėse, sveikatos, grįžo į Lietuvą ir mirė ta sąvoka. Tautą taipgi jungia tos Dvikalbiškumas : prakeiki se nutarimuose, kur didžiausias 'se.
IMI
•M';negu yra gyvųjų tarpe. Vien Chi- 1976 m. birželio 21 d., būdamas
kultūra, istorija, įsitikinimai, mas ar palaima? Įpratusiems gir dėmesys kreipiamas vien į būdus
Kultūrinė sritis
nekalbanti
.,:cagos Lietuvių šv. Kazimiero ka- Kalvių klebonu,
tradicijos, kalba, žemė ir bendri dėti trafaretinius aiškinimus apie įtraukti lietuviškai
•"
Taip kaip visuomeninėje srity-1
lapinėse
jau yra palaidotu 48,470
Skaitome Kronikoje apie jo pergyvenimai. Tačiau nė vienas iš lietuvių kalbos kilnumą, istoriš jaunimą.
je
buvo reikalinga definuoti tau- i
Jaunimo kongresui rūpėjo ir
žmonių. Kasmet čia palaidojama laidotuves: "Kun. Z. Neciunskio ŠIŲ elementų nėra lemiantis. kumą, garbingumą ir t t. dr.
tą,
kultūrinėje srityje duodamas
,'". apie 700, ir tas skaičius vis didėja, artimieji nutarė velionį palaidotiAsmeniškas žmogaus apsispren Norvilos mokslinis žvilgsnis į kai šeimos reikalai. Atstovai mato,
.^Cbicagos lietuvių Tautinėse ka- tėviškėje — Santaikos kapinėse. dimas nulemia, ar jis yra tautos bą buvo šviežio vėjo papūti- kaip jų bendraamžiai arba tru paaiškinimas kas yra kultūra:
Poetas Kazya Bradūnas IV PLJK
putį vyresni, kurdami šeimas, at "Kultūra yra visa tai, kas protu
. pinėse yra palaidota 12,204 žmo- Išlydėjus į šventorių, pasirodė, dalis ar ne. Tie, kurie yra pasisa mas.
Nuotr. Romo Kyas
stovykloje.
';!.nėš, pereitais metais čia palaido- kad nėra sunkvežimių karstui ir vinę tautos vertybes ir laiko save
Pateikdamas vėliausius psicho sitraukia nuo lietuviško gyveni ir kūnu sukuriama ir perduoda-1
u'.! ti apie 290. Taigi ir dabartyje ne- žmonėms vežti į Dzūkiją. Pa- lietuviais, yra lietuviu tautos da loginius ir sociologinius aiškini mo. Tai atsitinka ne vien tiems, mą ateinančioms kartoms. Kul-|
2 trukus galės būti daugiau lietu- aiškėjo, kad Kaišiadorių rajono lis".
mus, ir nė karto neįrodinėda- kurie sudaro tautiškai mišrias turą nesiriboja vien menais ar, tis šių sroviu suartėjimu ir pra
'^vių kapinėse, kaip gyvųjų tar- vykdomojo komiteto pirmininko
Šiuo nusistatymu pradedama mas, kokia gėda savo kalbos ne Šeimas. Pradinis šeimos vystymo humanitariniais mokslais, bet ap- ; turtinimu- Tad Jaunimo kongre
"!pe. Vėlinės kasmet įgyja didesnės pavaduotojas su Kaišiadorių au- antra IV PLJK nutarimu dalis — mokėti, paskaitininkas paveikė si laikotarpis daugeliui sudaro ki ima ir griežtuosius mokslus. Tai sas pareškė:
labai daug žmonių. Pavyzdžiui, tų prioritetų. Sie jauni žmonės sąvoka, kuri jungia visas gyveni
"Lietuviai, gyvenantys Lietu
prasmės. Tai mūšy dvasinė jung- toinspekcija nuvarė mašinas į
Visuomeninė
sritis
po paskaitos teko kalbėti su vie taip pat turi rūpėti Jaunimo są mo sritis: politiką, visuomeninę voje ir išeivijoje, sudaro vieną ne
M tis su tais, kurių jau nebėra Kaišiadorius, motyvuodami, kad
ir kitokią veiklą. Ji yra dinamiš dalomą tautą, kurią jungia dva
• mūsų tarpe ir į kurių gretas mes kunigo laidotuvėms neturėję teiToks požiūris į tautą ir visuo nu atstovu, kuris prieš kongresą jungai.
Jaunimui taipgi rūpėjo lietu ka, besikeičianti, stipriai pavei siniai ryšiai. Kultūra Lietuvoje
• patys, kaip Maironis sako, gal sės panaudoti kolūkio maši- menę primena Vinco Rastenio buvo įsitikinęs, jog pilnai užten
ka turėti "lietuvišką jausmą" bū vių spauda. Pabrėžta, kad "ob kiama vietos, lako bei kitų ap ir išeivijoje vystosi skirtingais
_^seužilgo, gal netikėtai" rikiuosi- nu, nors gerai žinojo, kad rajo- \ paskaitą praeitame Santaros
linkybių. Lietuvių kultūra yra būdais. Reikalingi glaudūs ryšiai,
mės, laidotuvių varpams skam- nas laidojimui neturi specialių šviesos suvažiavime. Prelegentas ti pilnateisiu lietuvių kultūros jektyvumo, tolerancijos bei žinių
visa tai, kas sukurta lietuviškai kad Lietuva ir išeivja neatitol'-bant
mašinų ir visi naudojasi valdiš- į teigė, kad Lietuvių Chartos pir- dalyviu. Tą popietę turėjom savo apie Lietuvą stoka ir panašūs
susipratusių žmonių ir išsiskiria
~™l *
komis transporto priemonėmis, j m a sis sakinys 'Tauta yra pri- tarpe tai, ką pavadinčiau "kon neigiami reiškiniai atbaido lietu iš kitų tautų kultūrų. Kultūros tų".
Kaip politinėje srityje, taip Čia
""Z Lietuvių tautosakoje — daino- Padėtį išgelbėjo velionio Zigmo gimtoji žmonių bendruomenė" vertitu". "Dabar matau, kad kly vių jaunimą nuo išeivijos spau kūrimui yra būtina laisvė bei
pasisakoma, kodėl kultūriniai ry
I se; pasakose, kitose tautosakos ša- lagerio draugas kun. Alfonsas nėra tikslus tautos apibūdini dau, sekančią vasarą važiuoju į dos".
konstruktyvi kritika ir kultūriniai šiai yra būtini Lietuvai ir išeivi
lituanistikos seminarą", aiškino
Jaunimo organizacijos, sąjū
koše — vėlės, mirusieji labai ryš- Svarinskas. Kun. Neciunsko kars- mas.
sąmoningos
visuomenės parama". jai.
_ iriai figūruoja; Ir tai išryškina tą įdėjo į kun. A. Svarinsko "2išiandien, kai lietuviu visuome jis. Ir jis ne vienas toks. Buvo džiai ir bendrai lietuvių vienetai
Ryšių su Lietuva klausimas
yra pagrindas visai lietuvių veik
Didžiausi jaunimo rūpesčiai
<. Jttūsų tautos filosofinį ryšį su nu- guli" furgoną, aprišo virvėmis, nėje turime mišrias šeimas ir jų matyti ir kitų pavyzdžių.
jau
buvo
nagrinėjamas
politinė
lai.
Tai
pabrėžė
Rasa
Lukoševikultūrinėje
srityje išreiškiami
ėjusiais į amžinybę. Vėlinių pro- nes dalis karsto kabojo ore, vaikus, Lietuvos žydus, VokietiAplamai šiame kongrese lietuje
srityje,
bet
jaunimui
jis
buvo
čiūtė
savo
paskaitoje
Bendruo
šiuose 3 poskyriuose: Švietimas,
ga mes mintimis ir maldomis ant karsto sudėjo vainikus, ir ly- jos repatriantus ir pan., negali- j vių kalbos mokėjimo lygis jau
"laĄkome ne vien čia palaidotus dimas vilkstinės lengvųjų maši- me kalbėti vien apie prigimtį. 1 buvo žymiai silpnesnis negu net menės elementai ir jų santykia tiek svarbus, kad atstovai rado Liaudies lobynas ir Kultūriniu
" i a v o tėvus ir artimuosius, minti- nų, išvažiavo į Santaiką. Žmo- Tai nėra pasisakymas prieš Lie ir per m PLJK. Tačiau kalbos vimas, teigdama, kad PLJS įsikū reikalą ir antrą kartą pasisakyti, jėgų brandinimas. Didžiausias
mfs ir maldomis lankome ne nes prašė, kad mašinos važiuotų tuvių Chartą, bet manau, jog vartojimas buvo daug gausesnis. rė tik organizuoto lietuvių gyve tik šį kartą iš kultūrinės pusės. rūpestis švietimo srityje yra tai,
vien Lietuvos kapinėse priglaus- lėtai ir dar gerą kilometrą, iš- IV PLJK atstovai pilnai sutiktų Net to pačio krašto atstovai, ga nimo, ypač jaunimo organizaci Tam įvadą davė Tomas Venclo kad mes nevisuomet įstengiame
»~tų» mūsiškius, kurių mums net ir vargę ir verkdami, lydėjo savo su V. Rastenio siūlymu interpre lintys susikalbėti kita kalba, dau jų dėka. Tad Jaunimo sąjunga, va su paskaita Ar įmanoma kurti naudotis geriausiomis mokymo
tėvynėn nuvykus neleidžiama ganytoją į amžino poilsio vietą, tuoti žodį "prigimtoji" kaip "įp giau stengėsi kalbėti lietuviškai. norėdama toliau vystytis, turi dė lietuvišką kultūrą už Lietuvos ri priemonėmis ir naujausiais meto
susirūpinta, kad
laisvai aplankyti. Mes šiandieną Deja, daugelis žmonių dėl Kaišia- rastoji".
Tad nutarimuose pareiškiama: ti visas pastangas remti tuos vie bų. Paskaitininkas apibūdina 3 das . Taipgi
skirtingas
"kultūras":
Lietuvos
netus,
kurie
iš
tikrųjų
yra
PLJS
dingsta
lietuviškos
tradicijos ir
mintimis ir maldomis jungiamės dorių bedievių savivalės negalėjo
sąlygos
Jei anksčiau Jaunimo kongre "... gyvenamo krašto
oficialiąją,
pogrindžio
Lietuvos
ir
pagrindas.
Jaunimo
kongresas
papročiai.
Skatinimas
sąjungai
ir su tais dešimtimis, gal net šim- nuvykti į Santaiką" Jiezno kryž- suose atstovams rūpėjo, kaip pa verčia vis daugiau naudotis to
išeivijos.
Paskaitininkas
nuogąs
tvirtina,
kad
"vertingos
yra
tos
rūpintis šiuo reikalu tikriausiai
tais tūkstančių lietuvių, kurie yra kelėje laukė didžiulės minios ti- gyvinti visuomeninę veiklą, ko krašto kalba lietuvių jaunimo
tavo,
kad
šiuo
metu
šios
trys
organizacijos,
kurios
savo
veikla
turėjo bendro su šio kongreso
gyvenamojo
sumesti į nežinomus kapus Sibi- kinčiųjų su gėlėmis. Po trumpo kius naujus darbus atlikti, šį kar veikloje... tačiau
kultūros
turi
mažai
ryšio
viena
jaunimą
suburia,
jį
auklėja,
la
stovyklos programa, kuri daug
ro taigose ir pusnynuose.
sustojimo mašinos pajudėjo San- tą pirmas klausimas buvo — o krašto kalbos vartojimas neturė
su
kita.
Mūsų
uždavinys
rūpinvina
bei
vysto
lietuvišką
sąmodėmesio
skyrė tautosakos pristaty
Tolimame Sibire, Buriat-Mon- taikos link. Žmonės raudojo ir kas gi yra ta lietuvių visuomenė, tu būti įvedamas lietuvių kalbos
mui ir puoselėjimui.
golijoje, Colano apylinkėse yra bėrė ant kelio gėles".
apie kurią mes kalbame?
I V
\
N ^ ^
Ne vien kultūros išlaikymas
išvežtųjų lietuvių kapinės, kur
*
Pirmasis Visuomeninės srities
turi mums rūpėti. Kultūra nyks
jie buvo daugiausia laidojami
šitaip
dabartinės
Lietuvos
ta, jei ji nesivysto. Kūrybinių jė
1948-1957 metais. Viename pa- žmonės pagerbia savo mirusius, poskyris —Lietuvių kalba — at
spindi
vieną
iš
svarbiausių
šio
gų brandinimas ir palankių są
minkle yra įrašas: "Mes esame iš ypač buvusius Sibiro kankinius.
lygų kūrybai sudarymas bus vie
gintaro krašto. Iš garbingos gim- Vėlinės yra geras priminimas ir kongreso rūpesčių. Tur būt, di
džiausia
paspirtis
tokiam
rūpes
nas
iš didžiųjų PLJS valdybos
tino „Lietuvos. Kas išsakys var- mums maldoje lankyti jų kapus,
čiui
kilo
B
dr.
A.
Norvilos
paskaiuždavinių. Tam konkrečių sitHy
gus be rašto. Ką iškentėjo did- susitelkime sukalbėti poterėlį už
mų davė Marija Stankuvienė —
vyriai jos".
jų sielas. Savo maldų atodūsiais
Saulaitytė savo paskaitoje Kalba
Daugelis jų ten palaidoti be mes ne vien padėsime mūsų mi- las ir gyvenimas).
B
tiesų
tie
du
rusų
psichiatrai
ir lietuviškos kultūros kūrimas.
taip jų trokšto religinio patarna- rusiems, bet ir laimėsime sai
jokių
nuotraukų
nedarė.
Jie
iš
vimo. Daugelio jų kapai dabar draugus amžinybėje, kuri ir mūsų
Kaip matome, šį kartą Jaunimo
pasilieka nelankomi, nes nebėra visų laukia. Vėlinės yra ir mums ryškindavo nefotografuotą fil
kongreso
atstovai neprikepė galy
kas juos lankytų. Užtat šioje susi- priminimas, kad čia mes esa- mą, kurį jie trumpam momentui
bes projektų ir planų. Nutarta,
- kaupimo dienoje mes mintimi ir me tik laikinai. Kai buvo laido- ištraukdavo ir tirpalo, kad filmas
jog
atėjo laikas panagrinėti, ku
malda būsime su jais. Iš jų kapų jamas didysis užkariautojas A- gautų vienur kitur tam tikras dė
rios
lietuviško gyvenimo sritys
sėtnkimės stiprybės kovai, kad leksandras Didysis, Makedonijos mes. Gautas dėmes tie „psichiat
daugiausia
dėmesio reikalingos,
nebeliktų pasaulyje tironų, kurie karalius, vienas filosofas kalbė- rai" išaiškindavo kaipo jų paci
kas jaunimui opiausia. Anksčiau,
žmones be jokios jų kaltės išrau- jo: 'Tas, kuris buvo prispaudęs entų nufotografuotas mintis.
ypač per n ir m PLJK, pulta "gy
"Sovietskaja Rossija" be to pri
na U savo gimtosios aplinkos, visas žinomas žemes, dabar pats
dyti".
Dabar grįžta pasižiūrėti,
kad net mirusiems nebelieka ga- yra žemės prispaustas, vakar jam dūrė, kad mokslo straipsniai, ku
kur "skauda". Aišku, tai daug
limybės būti priglaustiems savo nebuvo gana visos žemės, dabar rie aprašinėjo tas minčių nuo
sunkesnis darbas, reikalaujantis
tėvynės smėlio.
užtenka mažo plotelio, vakar jis traukas, yra buvę paskelbti Ang
daugiau
įžvalgumo. Bus sunkiau
*
organizavo didžiules kariuome- lijoje, Australijoje ir Vakarų Vo
ir PLJS vadovybei, kuri pati tu
Šiandien mes atsimename a- nes pasauliui užkariauti, šian- kietijoje, o toks mokslo išradimas
rės nutarti kaip spręsti problemas.
nas Vėlines Kauno kapinėse, kad dien jis išneštas kapan į miru- gali pastatyti Sovietų Sąjungos IV PLJK studijų dienų kultūrines srities paskaitininkai ir simpoziumo dalyviai. 19 kaires: dr. Algis Norvilas (JAV), Tačiau ar tai ne sveikesnis bū
Marytė Sarzdžiutė (Argentina), dr. Gerardas Bauras ir Lincas Bartusevičius (Vak. Vokietija), Violeta Abariūtė
už religinę ir patriotinę giesmę šiųjų tarpą... Visų tas pat laukia". psichiatrus į "blogą šviesą".
(JAV) ir Rasa Lukoševičiūtė (Kanada).
Noetr. Lino Rimkaus das išlikti gyvam ir gyvastingam?
A.
T.
žmonės buvo gaudomi, kalinami
Nukrypus į istoriją, čia dar gair tremiami. Juk ir šiandien Lie- lime prisiminti kinų imperatorių
tuvoje nėra laisvės su kunigo ve- Y-Yim. Jis, matydamas, kad kito
— Kodėl tavo laikrodėlio stiklas įtrūkės? — Ji Danys. Ar kitoj svetimoj šalyje. Tik jo vėlė atras
daina religine procesija lydė- didiko sunūs nukrypo nuo savo
kelią į namus. Jo, ir kitų, vėlės sulėks kada iš visų
susidomėjo.
ti mirusį į kapines. Lietuvos Ka- tėvų praktikuotojų dorybių, įsakė
kraštų į Nemuno ir Neries santaką ir, kaip pietų
— Muštynėse, — jis pamelavo.
paukščiai, plasnos virš raudonų senamiesčio stogų.
talikų Bažnyčios Kronikoje Nr. jam trejus metus gyventi prie sa— Su kuo?
Nutūpę kur, stebėsis, ko jie Čia sugrįžo? Blaškysis į
24 skaitome liūdną aprašy- vo senelio kapo. Tai padarė tokį
— Su tokiu tipu... Ne, aš parkritau ir sudužo, — visus šonus, ieškodamas tam atsakymo. Klykdamos,
mą laidotuvių kun. Z. Neciuns- įspūdį tam lengvabūdžiui, kad
pamelavo, išsisukdamas. Jis nenorėjo jai iškelto
gal nusileis ant bažnyčių varpinių. Ant gatvių ir
ko. Jis buvo Nedzingės klebonas, nereikėjo nė trejų metų — jis
P. MELNIKAS
m
mongolo kumščio, beprotiško Gaugos baubimo ir parkų medžių. Stebės praeivius, ieškodamos tarp jų
kai jį 1940 m. gruodžio 4 d. suė- tuoj pakeitė savo gyvenimą.
savo, kaip vabalo, kritimo ant šaligatrvio staiga čia
me. Kalinę Lukiškių kalėjime, Vėlinių metu susikaupime ir
— Mano motina sapne via moja man ranka, kad įvesti. Jai kas nors sugrius, gal nesupras. Be to, visa bent vieno pažįstamo.
Tekės Nemunas ir Neris. Žmonės lips laiptais iš
nuteistą 10 m. lagerio ir 5 m. maldoje pabūti su savo mira- grįščiau namo. Supranti? Stovi, pradarius namų įvyko taip toli nuo čia.
Žemojo
miesto. Kelsis funikulieriais į Aleksotą,
netekimo piliečio teisių, jį išvežė šiais, susimąstyti prie jų kapo, na duris, ir kviečia įeiti. Taip jau beveik metai.
Staiga atsisukęs, jis palietė jos veidą. Kai ji
Žaliakalnį. O vėlės slėpsis nuo jų tirštose medžių
miško darbams į Kareliją, kur garbiai juos prisimenant suklupti
— Negali pamiršti.
atsigręžė, jis abiem delnai suspaudė jos skruostus,
viršūnėse. Ir kas rudenį grįš vėl į svetimus kraštus.
— Negaliu. Tur būt, reikės grįžti.
Jis rado 500 ištremtų lietuvių vy- prieš altorių Mišių aukoje, bus
ir tai buvo naujas malonumas, kokį iki šiol buvo
Danys nežinojo, ką jai atsakyti, ir kaip apie save patyręs. Jos ramios, didelės akys žiūrėjo dabar tiesiai Kasmet taip. Ir per amžius...
ru ir 300 merginų B Lietu- labai išganinga tiems, kuriems
Išplovęs dantis, jis išplauto miestelio asfaltu
ves. Paskiau jį perkėlė į darbo gyvųjų malda gali būti reikalin- papasakoti... Repatrijuojamus sunkvežimius ant į jį ir, tur būt, iš malonumo sudrebėjo. Jis atitraukė
vergų stovyklas Mordovijoje. At- ga. Bus naudinga ir mums pa plento? Kryžkelę ir perskyrimą nuo draugo Gaugos?... rankas. Galvojo: gal klystu? Kokie yra mano tikri pasileido žygiuoti dantisto linkme, vis taip
galvodamas...
Praėjo saulėje
baltuojančią
likęs bausmę, jis grįžo į Lietuvą, tiems, prisimenant, kad mirtyje Smogį į galvą?... Bailų šuolį į griovį i i lekiančio jausmai?
bažnyčią,
pažiūrėjo
į
auksinę
rotušės
laikrodžio
Tačiau, matyt, lietuvių Sibi- ir mūsų laukia amžinybė. — automobilio ir klastingą zonų pakeitimą?... Ji to
Tuo metu jos veidas staiga nušvito.
žymę, patikrino laiką, žiūrėdamas pro įskeltą stiklą
nesupras. Ką jai U to galėjo pasakyti?
ro tremtinių vargai vertė jį savu
f. Pr.
— Gene, — jis perspėjo. — Jau po aštuonių.
ir suktelėjo po kolonada, kur dar vakar susitiko su
— Ai stengiuosi kol kas visom jėgom namus Laikas greitai bėga. Artėjame prie devintos.
Gene.
užmiršti, — pasakė. — Kol pilnai to nepasieksiu, bus
— Artėja, — ji pakartojo ir, tarsi perspėjimui
Spmdoit ir gyraafant
Danio galvoje sukosi jo problemos rateliai.
sunku ką nors pradėti.
paklusus, atsistojo.
Susidariusi padėtis neatrodė, kad lengvai išsispręs.
— Šitaip? — ji pasakė, nerūpestingai atlošdama
Tada jis ją apkabino ir ilgai bučiavo. Ji buvo
Jis myli ją. O ji nori važiuoti ten, kur jis pats
galvą į suolo atramą ir užmerkdama akis.
tokia stebėtinai rami, ir tas jį traukė dar daugiau.
— Šitaip, — pasakė ir jis, galvodamas, kad Jau tamsoje, paėmęs ją už parankės, jis lėtai ėjo nedavažiavo. Ar verta vėl grįžti atgal? Iš kur
atsilošimu ji dabar jį vilioja, tarsi sakydama "ai atgal. Dangus darėsi šviesesnis, tai juodesnis, prieš prasiveržė?
Dviem psichiatrams Sovietų su paprastu fotografijos aparatu, tavo, dėl tavęs čia atėjau, nedelsk, bėgantį laiką,
Įsmukęs į siaurą gatvelę ir atradęs dantisto
Sąjungoje pasisekė įtikinti savo ko nukreiptu į paciento akis, pada kaip stirną, sustabdyk...'* Norėjo jau padėti ranką visišką aptemimą. Stebėdamas jos baltą veidą duris, jis įėjo į laukiamąjį. Atsisėdęs, palietė dantį
tamsoje, jis tylėjo,* girdėjo tik, kaip kaukšti jos
legas Sovietų Sąjungoje ir užsie ryti jo minčių nuotraukas. Laik ant Genės pečių, bet varžėsi, net nežinodamas kodėl.
ten, kur jį lietė daktaras Rausch. Atrodė, kad nuo to
batukai tarp tamsių mūrų. Ji vėl niūniavo vokišką
nyje, kad jie yra išradę būdą fo raštis "Sovietskaja Rossija** nuro Keisti jausmai užplūdo... Juto, kad fizinis palietimas
prasidėjo mažutis svaiguląs ir tiksėjimas ausyse. Net
dainelę, kad "esu įsimylėjus". Juk eidamas į
tografuoti žmogaus mintis. Apie dė, kad tas jų atradimo tvirtini, kažką sugriaus. Aikštė, medžiai, parko suolelis,
negirdėjo susėdusių žmonių kalbos. Matė tik rankų
pasimatymą ir jis "to" ieškojo, visai nepagalvojęs,
tai buvo kaip tik nesenai parašy mas užtruko kurį laiką, kol paga gelsvi pastatai, kurie buvo lyg nupiešti, parkas ir
judesius ir judančias lūpas.
kokios kainos reikės, meilę atradus.
tas straipsnis ir išspausdintas liau susiprasta, kad tai grynas me visas miestelis su Gene pradings...
Genė juo nepatikėtų, dingtelėjo mintis. Juk
laikraštyje „Sovietskaja Rossija". las, nes kai kurios "tų minčių
Dargašių ir išvažiavusį Careckj vos vos įtikino. Ar
Gal klydo? Jo drovumas nepakeis pokario
XV
Rusų psichiatrai Krokhalevas ir nuotraukos" buvo įdėtos į labai moralės tarp vyro ir moters. Juk Genė kažko laukia.
naivi mergina, kaip Genė, juo patikės?
Bančšikovas įtikinėjo, kad jiems patikimą Sovietų Sąjungos moks
— Kiek laiko? — linktelėjus jo pusėn, ji paklausė.
Jam lemta mirti čia, prausdamasis galvojo
(Bus daugiau)
per tam tikra procedūrą pavyko lu žurnalą "Nauka į ž t a j " (MoksJ
— Netoli aštuonių

VĖLINIU DIENOS RIMTYJE

SVARBIAUSIA - IŠLIKTI
SYVAM IR GYVASTINGAM

PRIE MILŽINŲ
TILTO

TOTOGRAFAVIMAS - MELAS

DRAUGAS, penktadienis, 1979 m. lapkričio mėn, 2

d

rytą savo namuose mirė Jonas
Armonas. Jo žmonos Barboros
ir sūnelio Jono vargai Sibiro
tremty ir kalėjimuose atskleisti
atsiminimų knygoje "Palik aša
MISCELLANEOUS
ras Maskvoje". Barboros pasa
kojimus d b t s ė Algirdas Nas- IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIinillllllllllllllllllllllllllll
vytis.
V. M.

CLASSIFIED
E A L

S S T A T K

GUIDE
HELP WAMTED — MOTEBV»

reMislmgs padėjėja. Gy
venti vietoje. Lengvas namų ruo
šos darbas. Reikalinga nors kiek
PAGERBSIME JURGĮ MALSKĮ Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Išnuomojam— 4 kamb. gražus butas angliškai kalbėti. Atlyginimas plius
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
arti 65-os ir California.
kambarys ir pilnas išlaikymas —
L B Clevelando apylinkės pir
Pardavimas ir Taisymas.
Puikus mOrints. Apie 110,000 pa 100 dol. į savaitę. Skamb. 980-1287
mininkas Jurgis Malskis, ku
M
I
G
L
I
N
A
S
T
V
jamų. Moderniai patobulintas namas
riam paskirta šių metų Lietu
2346
W.
69tb
St.,
teL
776-14861
Marąuette
Parke. Kaina $67,500.
vių Amerikos piliečių klubo vi
iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiimiiii i _ _
„
^_
.
. .
HELP VVANTED — VYRAI
suomenininko 1000 dol. premi
Svarus 2jų aukštų maras. Apie
ja, bus pagerbtas šį šeštadieni
pajamų. Marąuette Parke. Ver
SIUNTINIAI | LIETUVĄ $7,000
bankete lietuvių namuose.
tas $46,900.
ir kitus kraštus
Platus sklypas. Geroje vietoje in
DIDŽIOJO DZCKO
Food processing company reąuires
I NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
PRISIMINIMAS
man experienced in electricaU and
Nuotr. J. Garios
Dalis svečių Clevelando Tėvynės Garsų 30 m. sukakties minėjime Lietuvių salėje.
Chicago, UI. 60632, teL 927-5980
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
mechanical repair.
L B Clevelando apylinkės va
ar angliškai ir paduoti savo telefoną
Opportunities for advancemect.
karonė įvyks lapkričio 15 d., lllillllllllllllllllillltlllllllllllllllillllllllill bei pavardę, kada jums patogu namus
įvairių
prekių pasirinkimas ne apžiūrėti.
siskleidė švelniai" iš operos Sam ketvirtadienį, 7:30 vai. vak. Diebrangiai iš mūsų sandelio.
sonas ir Dalila — C. Saint-Saens. i vo Motinos Nuolatinės PagalSCHNEIDCR BROS.
COSMOS PARCELS EXPRB5S
Publika solistei nepagailėjo šiltų ! ^^ parapijos mažojoje salėje
2501 W. 69 St, Chicago, Oi. 60629
5332 S. Western Avenue
aplodismentų. Išpildė dar porą j g a i t ^
rašyt V a c y s Ravaliū- Į
SIUNTINIAI i LIETUVĄ
2625 West 7lst Street
kariniu, programoj neįrašytų. | n a s t e m a . <«Vincas Krėvė dzū- Į
TEL. — 776-0100 "
. Telef. — 925-2737
Buvo puikus koncertas.
t k ų prisuninimuose". Ta vakaVytautas Valantinas Tel. 737-7200 ar 737-8534
Pažymėtina, kad solistė, kuri! r o n e bus atžymėta mūsų žy-j
INJECTI0N MOLDiilG
HiiiiinimiiiiiHiiiiiuiiiiiuiHimnHumn
atvyko su savo vyru, honorarą pa; miausiojo rašytojo 25 metų ;
FCRiMAN
*
aukojo Balfui.
; mirties sukaktis,
Į iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
rNJECnON
MOLDING
FOREMAN
Balfo svečiai po programos pa-1
i
Idealus investavimui. 2 butai po 4
Pay commensurate with exp. Ali
sišoko, grojant R. Strimaičio or- SMUIKININKO V. KUSLEIKOS
kamb. ir 6 po 3 kamb. Virs $16,000.00 benefits paid by Co. Mia requirements
TALKA U E T U V R J
'sė pagalbos ranką visiems visa- kestrui, buvo Gintaro valgyklos
brutto pajamų. Pilnas rūsys. Arti 65- 2 yrs. exp. as foreman. 281-1411
MUZIKINĖ DRAMA
BENDRUOMENEI
I me pasaulyje
išsiblaškiusiems paruoštos vaišės.
'EMILIJA PLATERYTĖ'
Apdraustas perkraustymas os ir California. A-1587
__.,
, ,.
'lietuviams.
Spalio 7 d. buvo pamaldos D M j Smuikininkas Vitoldas KuŠlei- I
WOLSKI R E A L T Y CO.
Įvairių atstumų
VYRAI 1B MOTERYS
Didiesiems mūsų ansambliams
| NP šventovėje už Balfo mirusius'' ka yra, gimęs jau šiame krašte iš į
TeL
—
586-0840
vis sunkiau ir sunkiau darosi iš-! Samarijietiskas darbas !~ — .
.
TeL 376-1882 arba 376-5996
'tėvų, atvykusių į JAV prieš pirLIBRARY ASSISTANT
;
vykti į kitas kolonijas. Transpor- mažėjančiu entuziazmu, pašiau-] darbuotojus Vytautas ir Ona Jo- mąjį pasaulinį karą. Bet jis nėra •
""""iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiį
Career oppty. for college library
ubai
kvlete
ma1
tacija, viešbučiai, orkestrai ir i n - l o j i m u ir meile tęsiamas toliau. I kpietums
™ į P asavo
P° ? aSvečių
^ Į nutolęs nuo savo tautiečių ir kal- Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiitmmiiiii Liuksusinis 5y2 kamb. (3 miega
sodybą.
mieji)
mūrinis
namas.
23-jų
metų
asst.
avail. now. Typing ability &
flacija I'ČVPIP
iškėlė Vainac
kainas. Bet
pasta i Ir šiandien Balfas beldžiasi į kiek tarpe buv.o p. p. Rudžiai, solistė ba visai gražiai lietuviškai. Jis yra
fla-i"ia
Rot nacta|
senumo.
Rūsys,
i
y
maš.
garažas,
2
skili in office prooedures req. Exp.
M. A. š I M K U S
Ž stačius kokį veikalą, leisti jam ir j vieno lietuvio širdį, kviesdamas su vyru, Balfo valdyba, revizijos
šoninis įvažiavimas. Centr. oro vė
Clevelando simfoninio orkestro
NOTARY P l ' B L I C
&
college credit pref. Call 942-3264
« užbaigti savo dienas gimtojoje i nepamiršti tų, kuriuos kankina komisija ir eilė klevelandiečių vi
sinimas. Arti St. Mary Star of the
INOOME TAX SERVICE
narys.
;
t scenoje, būtų per didelė skriauda tremtis, šaltis, alkis, ligos, senat- suomenininkų. Sukakties minė4259 So. Maplevvood, teL 254-7450 Sea bažnyčios. $69,500. 585-0167 for particulars.
ir pačiam ansambliui ir lietuvis-jvė ir vienatvė. Mūsų auka pra* i m o r a
V. Kušleika visada mielai tal
Taip pat .laromi VERTIMAI
BOOKKEEPER TYPIST nušluosto! i
P °8 išleista programa su
GIMINU.' iškvietimai, pildomi
Savininkas
parduoda
2-jų
butų
mūr.
kai auditorijai. Tai ypatingai jau. skaidrina jų dienas,
kina,
kai
lietuviu
parengimams
Full-time-assistant
to construction
' M. Rudienės? solistės ir akompanPli.lKTYRBS PRAŠTMAI ir
namą su įruoštu rūsiu. Marąuette Par
čia Dainavos ansamblis kuris ašaras, duoda vilties kibirkštėlę..
reikia suorganizuoti orkestrą iš
project accountant. Good working conkitokie blankai
«.»A i^mavus, dz^dinuub, Kuris
įatonaus nuotraukomis, apdova- profesionalu muzikantų. Tokia i imiiiiHiiiiiiiiiiinirminiiiiuiuuiutiimii ke. Skambint 77M232
ditions.
Convenient location near \jaop.
musų scenai yra
padovanojęs; I r š i e m e t , kaip per 35 metus, notuj* Balfo ženkleliais sąrašu, talka jis ir dabar gelbsti LB Cleve; Miiiiiiiiiiiiiiiiimitiiimiiitiiuiuiiiuiiiiii
Call Chuck Mon. thru Fri. 9-5
59-os ir California apyt.
gražių
muzikiniu
pastatymų. B a ] f a s s k e l b i a v a j u . p i n i g i n ė r i n k | B a l f o s u k a k t i e s sveikintojai ir rė- lando apylinkės valdybai, kuri D I
M IU| D I M
Q
Didelis mūr. bungalow. 3 miegami,
942-6060
Paskutinis Emilija Plateryte .
;^
minėjimo
- kviečiasi gastrolių Dainavos an- į
^ „ ^
^ ^
jau , T k d o m a
t r i s savaites. į mė jai. Dėkojame
Uema^
2 vonios, valgomasis. Visur nauji kili
.• t ..
. ,r.
^ . 5 ™ °
apylinke su i š s i u n t i n ė t i laiškai, aukos priima j banketo mecenatui Aleksui sambų su komp. Al. Jurgučio mu
M
mai ir užuolaidos. Poilsio kamb. da IŠNUOMOJAMA — g U g KgĮBC
Nauji darbal u
atais mai
. nuoširdžiu
Chicagos Dainavos j m o s i r a b i e j u liet> p a r a p į j Ų s a lė- j Kviečiui
zikine drama
y
Virtuves
linai
įrengtam rūsy. Didelė pastogė.
ziKine
arama "Emiliia
t m m j a Platervtė"
fiateryte . i į r v o n i o s k a b i n e t aP
Keramikos
ir
kt.
i
p r i t a r i m u i r lengvatomis, pasi- < s e sekmadieniais. Daug tautie-i Clevelandas didžiuojasi nuošir$55,000.00.
Kreiptis į savininką tel.
Dramos tekstas yra ištisai dai- plytelės,
Sinkos i
ISNUOM. 5 kamb. (2 mieg.) apšild.
Glass blocks.
434-7430
arba 436-0423
kviete
dainaviečius
su
jų
nauju
dosniai.
Kiekviena
j
jiečiais
ir
jiems
dėko
č
i
ų
a
t
s
i
l
i
e
p
ė
d
ž
i
a
i
s
s
a
m
a
r
i
nuojamas
taip,
kaip
operoje.
Tovamzdžiai
Gaišvalomi
elektra.
pastatymu Aloyzo Jurgučio muzi-1 a u ^ a m[e\aį laukiama. Clevelan ja.
butas
antrame aukšte. Galima užimti
V. R.
ryto
į
dėl
jos
bus
galima
klausytis
ir
j
lite
kreiptis
nuo
7
iki
8
vai.
kine drama "Emilija Plater>'tė". i j 0 i r apylinkių lietuviai yra sudabar. Apylinkėje 40-os ir Rockwell.
art>a
5 val
lĮ/ 2 aukšto medinis. 6 kamb. Atski
svečiams
nelietuviams.
Turinio
į
P°
vakaro.
Ją Clevelandas ir apylinkių mies-j ^ o j ę per 100.000 dol. šiai mūsų
Skambinti 523-8*78
MJRE JONAS ARMONAS
ros 2 vonios, 2 virtuves. Garažas. Arti
santrauka bus duodama programo
- tu ir miestelių lietuviai matys j taut ječiv šalpai,
SERAPINAS
—
636-2960
69-os ir Rockwell. $24,900.00.
ISNUOM. 5 kamb. (2 mieg.) butas
Ilgai vėžio liga sirgęs, sulau
lapkričio 18 d., sekmadienį, 3 vai '
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIUUlIlIlUUlliUlIUIII
2-jų
aukštų
Georgian.
5
kamb.
37
Brighton Parke. Kilimai. Karštu vand.
(Nuflodta į 5 pusi.)
Clevelando Batfo skyriaus val kęs 74 m, amžiaus, spalio 2 8 d.
p. p. Euclid aukštesniosios mo
MUIHimilllllllllinilllllllllllllllllllllUMf p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta apšild. Skambinti 927-5072.
dybą šiais metais sudaro: V. Ste
kaina. $27,900.
kyklos auditorijoj.
m
NAMŲ APSITVARKYME
ponavičius, pirm., Br. Gražulis —
ISNUOM 4 kamb. butas Gage Pke.
Taverna ir 4 kamb. mflrliris, I rytus
"Emilija Piaterytė" didelės ap
vicepirm.; Antanina Puškoriūtė,
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, nuo California Ave ir 71-os g-ves. Nu Šaldytuvas ir plyta.
imties veikalas: viso 80 dalyvių,
atnaujinti. Garažą. Viduje ar ii lauko žeminta kaina. $45,000.00.
sekr.. V. Jokūbaitis, ižd.; J. KubiSkambint 4344828
chorai, solistai; 18 muzikantu or-Į,
. -.
, .
- r ir
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
BUTŲ NUOMAVIMAS
kestras, sudarytas iš
O e m š m ^ ^ J ^ į ^ T ^ l ^
su patyrimu, ui prieinamą kainą pa
ISnuom. vienas ar du miegami
nariai J. Čyvas ir A. Styra. Sky
simfoninio orkestro, dekoracijos,
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro Namų pirkimas —
kamb.
su teise naudotis visais buto
riuje daug nuoširdžios talkos su
TELEFONU 476-3990
įspūdingas profesionalus apšvieti
patogumais.
Gage Parke.
teikia Balfo direktorė Ona JokūitiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMtffffffffirniiii
mas. Girdėsime žinomus mūsų
Skambint
$25-7750
Draudimai —
baitienė.
solistus: Neriją Linkevičiūtę, Va
Not»riata» — Vertimai
Marija Rudienė
lentiną Liorentą, Rimą Strimai
tį, Audronę Simonaitytę —Gaižiu
PROGOS — OPP0BTUN1T1K8
35 metų sukakčiai paminėti
nienę, Bonių Jančį, Juozą Lau•ŪMUS
IR
BALDUS
surengtas banketas, kurį pagerbė
J.
B A C E V I Č I U S
Marąuette Parke parduodamas
rušonį, Nelią Paulauskaitę, JuPlauname ir vaškuojame
savo atsilankymu Balfo centro
visa
rūšių
grindis.
6529
S.
Kedzie
Av.
—
778-223S
. liją Šermukšnytę-Burgess.
valdybos pirm. Marija Rudienė
RAMAS » TAVERRA
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
George Vainovich suteikė radijo valandėlės vedėjui Clevelande Juozui StemPer tris veiksmus — keturis;
; su savo vyru Antanu iš Chicagos. pužiui Ohio valstijos vk»gubernatoriaus titulą. Diplomą įteikė atstovai Vec••••*+
i
4 miegamų mūr. rezidencija, 1%
paveikslus sugrąžins mus į 1831
Del informacijos skambint
Minėjimas ir vaišes vyko Lietu- lovas Hyvner ir T. Szmagala. Toliau matyti inž. R. Kudukis, pravedęs pro
i
vonios.
Rūsys, garažas. Tik $38,500.
metu sukilimo laikus, kada visos .
i- c J \ A „ U „
Nuotr. VL Bacevičiaus
. T
• •
.
• • v.
vm namuose spalio o d. Maldą gramą.
į Apyl. 65-os ir Mozart.
7 7 6 - 4 9 56
tautos vieningai pasipriešino ru-i 7 ....
. \ D ,,- ,c -_.
su oriesnaudai
j sukalbėjo prel. J. Balkunas, uo
Naujesnis 3-jų miegamų bungalow.
SŲ priespaudai.
| ^ ^ ^ . ^ ^ J u r g b parapijos
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie
10% — 2 0 % — 30% pigiau m o k M t e
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei 67-os ir Homan. $52300.
Visos šios pastatymo išlaidos 1 klebonui. Pagerbti mirusieji, su- a i apdraudą nno ugnies ir a u t o m o 
ĮSIGYKITE
DABAR
dimai ir pilna apdrauda.
bilio
pa9
m
u
s
.
64-ta ir Artesisn. Mūrinis 2-jų ^s»>*«ss>««B**^mM^Ba«^ssv*^Ba««B*«^Bsw«»*«msM^B»*^i»>
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Clevelande sieks 6 — 7,000 dol.
į giedotas himnas.
butų po 6 kamb. $45,000.
TeL — WA 5-806S
Nors bilietu pardavimas vyksta j Marija Rudienė savo trumpaFRAHK Z A P 0 L I S
RAOIO SEDfOS VALANDOS
2tt aokito mūras — 3 botai. Ge
labai sėkmingai, bet iš bilietų ap- j me, bet giliame žody kvietė viTelef. G A 4-8654
ros pajamos. Prie 44-os ir California.
Visos programos H WOPA
mokėti visas išlaidas nebus įma-isus ištiesti savo tėvynainiam pa
3208i/2 W. 95th Street
Nebrangus.
lietuvių kalba: kasdien nuo 5:30
PACKAGE E X P R E S S AGKNCY
n/>ma.
' galbos rangą. Savo kalboje akcen
59-ta ir Whipple. 6 kamb. puikiai
iki 6:00 vai. vakaro.
Sofija Ambrazevičienė
>IAHWA
NORETKTENfi
prižiūrėta
mūro rezidencija. Gazo
Apylinkės
valdyba,
kuri
dirba
tavo
Lietuvos
okupantu
pastan*
Šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo
SIUNTINIAI 1 LIETUVA Šilima. Rūsys. Nebrangus.
Leidinėlio dvasia patrijotinė, kukartu su LB Ohio apygardos vai- ga<; trukdyti šalpos darbą, šmei8:30 vai. ryto iki 9:30 vai. ryto.
Labili
pageidaujamos gero* ruiie*
•5-ta ir Keder. Stiprus 1 % suki- kurioje kiekvienas gali atrasti sau
Apsimoka
skalbtis
disn.
DRAUGE,
dyba ir jos pirm. dr. A. Butkumi,! žiant per spaudą, trukdant siunprekės. Muistąs B Europos sandeliu. to mūras. Tinka giminingom šeimom
Telef. 4M-241S
tinkama, eilėraštį.
2<08 W. 69 St., Chicago. III. S062S.
kviečia lietuvius tapti šio pasta- |tiniu gavimą. Jie mūsų tautie- am jis plačiausiai skaitomas lisar iSnuom. Susideda ii 5 ir 4 kamb.
1490 AM.
TEL. — WA S-S7S7
tymo mecenatais — rėmėjais. Me- i čius ne tik apiplėšia groboniškais tuvių dienraštis, gi ikelbimu kai
Knyga gausiai iliustruota dail. Vi
$72,000.
7159 S. MAPIJEWOOD AVE.
lijos Eivaitės. Spausdino DRAUGO
cenatai, aukoję daugiau kaip muitais, bet dažnai terorizuoja
CHICAGO, ILL. 90629
spaustuvė. Knyga gaunama DRAU
100 dol., garbės rėmėjai nuo 50 iki į siuntiniu gavėjus. Kvietė saugo- nos yra visiems prieinamos
NEI6HB0RH00D
GE. MARGINIUOSE ir RAMUNĖS
100 dol. ir rėmėjai iki 50 dol. Me- j tis 5-sios kolonos, kuri mūšy tarRealty Group U.SJL
valgykloje Cbicagoje. Kaina su per
cenatams rezervuojami 2 pirmų- pe wkdo Sovietu interesus.
ĮSIGYKITE LUTUVIŠKftS
siuntimu $3.73. 111. gyv. prideda dar
Ona Jokubaitienė, jau daug me
~_ jv vietų bilietai ir 2 asmenims
BUDRAITIS REALTY C0. 15 et. valstijos mokesčių.
VĖLIAVĖLES
-^j vakarienė, garbės rėmėjams — tŲ pašventusi Šalpos darbui, da
LIETUVIŠKA VAISTINĖ
4243 W. 63rd Strtti
bar Balfo direktorė, pristatė pir
2 pirmųjų vietų bilietai.
2557 W.69th Street Tel. 776-4363
•
•.Ttl. — T67-0600
Apylinkės valdyba su pirm. J. mininkei apie 40 asmenų, kurie
Malskiu
išsiuntinėjo
-tiškus, buvo apdovanoti Balfo sukaktu
J.&J.PHARMACY
Visuose lietuviškuose namuose
TJii Cithollc Church,
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiirniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
kviesdama jungtis į rė.. ' — viniais ženkleliais.
2
namai
ant
1
sklypo.
Vienas
na
ra
vietos
dažnai
didesnei
vėliavai
« - mecenatu eiles. Pirmi ~ ,. 1 Gi
Vristsl, vttSMlnsi, Importuoti Inspslsl, gydomos toMs Ir Lt
Dlssiirt And Nationality
Solistė Ona Pliuškonienė
iikabinti, bet galima laikyti ma mas — 2 po 4 kamb.; antras 3 kamb.
Vtžiuojsmos MMts. rsmsntal r M , pirkti ar nuomoti;
rnai maloniai valdybą nuteikė.
žą vėliavukę ant rašomojo stalo. Brighton Parke.
In Sovitt Ltthuania
Nemokamai supstanisnis dovsiMS.
Oficialiajai daliai pirmininkaNieko nedelsdami planuokite, re
Galima ir net padaryti gražią kom
Mūrinis • kamb. bongaksr. Gara
By
zervuokite laiką ir užsisakykite bi vęs Edvardas Stepas padarė Clebinaciją su Amerikos vėliavukę.
žas.
Marąuette Parke.
Prlstatymao
nemokamai
velando
Balfo
trumpą
istorinę
ap
V.
Stanley
Vardys
lietus pas R. Tatarūnienę ar J.
Dienraščio "Draugo" adminis
ANGELĄ
ir
VYTENIS
DIRKIAI
savininkai
Malskį. Bilietai platinami ir DM žvalgą.
SIMAITIS REALTY
338 pusi. Kieti viršeliai. Išleido
tracija gali pristatyti tokias ma
Meninę programos dalį atliko
N P kavinėje sekmadieniais.
East
European Quarteriy, Boulder
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
Insurance — laeoma Tas
simpatinga solistė Mezo-sopranas
— difltributed by Columbia Univerva plevėsuotų jūsų namuose.
Notary
RepabHe
BALFO VAJUS FR 35 METU
sity Press, New York 1978. Kaina
Ona Pliuskonienė iš PhiladephiTokios
vėliavos
kainuoja
$1.50,
SUKAKTIS
su persiuntimu $13.75. Užsakymus
2951
W.
63rd
S
t
.
436-7878
R*tid*ncin*s ir Komarcm** NwoM«yb*t
jos, akompanavo pianistas Vytau
(reikia dar pridėti 8 et. mokesčio
siųsti:
ApartmcnUi • Kondormniumti • Nuomavimas
SM-1784 arba 82MM8
Į šiu metu sukaktuvininkų ei tas Puškorius. Šventės dalyviai
ir 50 et. ui persiuntimą, jei gy
venate Illinois valstybėje). Užsa liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiuiiiHiiiniuiiiiiiiiii DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street,
les -garbingai jungiasi ir Bendrojo išklausė Banaičio ir V. MarijoCkksago, Dl 60629
kymus siųskite sekančiai:
Amerikos Lietuviy šalpos fon- šiaus kūrinius, o antroje dalyje
•ĮKALTOS: • • • saocsa • • • MOTAKT
Biznieriams apsimoka skelbtis
d o Clevelando skyrius . Per 351 ariją "Ar žinai tą kraštą" iŠ opeDRAUGAS, 4545 W. 6Std St.,
; | 1 J O 1 A 1 U i Tetfona* (619) >*0-2**6. Wakar« (6D) )45-2736
metus šios organizacijos skyrius jps Mignon - A. Thomas. "Pasa
CMcmgo, IL 60829
dienraštyje "Drauge".
Perskaitė "Draugą" duokits
t u kitais skyriais per Centrą istie-j kykite jai" iš Fausto operos- "AtJ kitiems pasiskaityti.

TELEVIZIJOS

PIRKĖJO LAIMEI

MAINTENANCE MAN

Valdis Real Estate

0Wlii£

8 BUTŲ MŪRINIS

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

V A L O M E

BELL REALTY

M O V I N G

Tėvynes pakluonėse

FLORIDA. m
REAL H £ * ^

E, Kamiene

! ram paminklėly, kurį įspaudžia i j DRAUGAb, penktadienis, 1979 m. lapkričio mėn. 2 d.
Į žemę prie nurrJrėlir. kojų, labai |
Į lietuviška! pažymėta: ''Kunigas įir visos to? genties vadas. Tu dabar yra didelėj nesantaikoj
Lapkr. 2 1 - Kultūrinė va-j Lapkr. 24 d. _ •Suktinio"
į Juožupas Žebris, gimė 1860, mirė \
karonė foto parodos reikalu į vakaras Jaunimo centre.
ristai, kurie nori pamatyti Orai dėl ganyklų. Pirma tos jų ga
1915", nors vargšas svetimtautis,
Jaunimo centre.
Lapkr. 24 d. — Lietuvių opebi miestelj, turi gauti iš to va- nyklos buvo bendros. Dabar
i kuris išmušė ŽMŽIUS, nesuprato
federalinė valdžia jas padalino
Lapkr. %—U d. — Liet. foto-i ros tradicinis balius s u laimėkaip reikia tiksliai pažymėti tą d" leidimą. Prie miestelio įvagrafų darbų V m paroda Ciur-į jimaia Liet. tautiniuose namuo! užrašą, g J būt manydama*, kad žuvimo yra sargyba ir užra- j abiem gentim, kad nesivaldytų
lionio galerijoje, Jaunimo cen- se.
į "2" varde turi būti pan^, • kair> šas. kad be leidimo negalima jo dėl gyvulių, Tačiau ginčai vis
tre.
I Lapkr. 25 d. — Sol. D. Stanlankyti. Hopi ir Navaj o gentys nesiliauja.
ir pavardėje. Tačiau velionis ku
Lapkr. 4 d. — Hamiltono! kaitytės naujos plokštelės priŽebris nevisai ilsisi ramybėje, nes
"Aukuro" teatro drama "Po-! statymo vakarienė
Jaunimo
gabalėlis kryžiaus ant viršaus
nios Dulskienės moralė" Jauni-i centre.
pamink'o yra numuštas. "Tur
1979 metų rugsėjo 28 d. Kauoe, po ilgos ir sunkios ligos, atsisky
mo centre.
_ LDK Birutės dr-jos kulbūt vaikėzai nuda įžė", pasak-.
rė su šiuo pasauliu
— LB Lemonto apylinkės ru-! tūrinė popietė Liet. tautiniuose
kapinių darbinink s kuris maru
dens balius buv. Operos salė- į namuose.
A. | A. Stase Dagicne-Bicliauskaite
nuvedė prie ku
..^ \ ipo. Pa
je, Lemonte.
Į Lapkr. 30 d
Kultūrinė vasikalbėjau su
Jonc IckteraiNuliūdę liko Amerikoje: sūnus Jaunutis ir Antanina Dagiai, anū
eiu, Šv. Andri
s parapijas kle— Tauragės klubo metinis i karonė Mažosios Lietuvos reikas linas ir Rita Dagiai, sesuo Helen MSler. Lietuvoje liko vyras
banketas Saulių namuose.
į kalu Jaunimo centre.
bonu. Nutarėr
plankyt.' kapą
Jokūbas Dagys, sūnus Aleksandras su žmona, broliai — Adolfas BalDalis Vasario 16 gimnazijos mokinių 1979-80 mokslo metų atidarymo proga ir uždėti va;nik
tėnas ir Jonas Bieliauskas su šeimomis ir kiti giminės, draugai ir
Lapkr. 4 d. — Marijonų ben-j Lapki-. 30 — gruodžio 9 d.— gimnazijos salėje.
kai sue,.- lygiai
65 metai nuo .- n J. Zebrio tra- • Į pažįstami.
dradarbių žaidimų popietė vie-j Uršulės Astrienės šiaudinukų ir
giškos mirties.
Gedulingos šv. Mišios už velionės sielą bus atlaikytos sekmadie
. auolyno svetainėje, prie "Drau- liaudies meno paroda Jaunimo
• nužudytas 1915.II.8, vyskupas
Valkavičius
nį,
lapkričio
4 d., 12 vai. Sv. Onos bažnyčioje, Beveriy Shores, Ind.
Kun.
V
»° •
! centre.
į paskyrė kun. Joną Ambotą, Švč.
Giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti.
Lapkr. 8 d. — Liet. fondo | Gruodžio 1 d. — Banketas
i Trejybės lietuvių parapijos klebo
spaudos konferencija Jaunimo j Pasaulio Liet. Bendruomenės
ną Hartforde, tvarkyti laidotu
cen re
INDĖNŲ GENTYS
^ '
j kultūrinei veiklai paremti. But- New Britam, Conn.
vių reikalus ir prižiūrėti parapi
— Lapkr. 9 d . - Amer. Liet. j terfield Country Club salėje
jos gyvenimą. Greičiausia kun.
Arizonoje yra dat:,» indėne!
Bibliotekos leidyklos A. Skrups- (Midwest ir Summit and 31 s t ) .
Amboto nurodymu paminklo užKUN. ŽEBRIO KAPAS
kelienės knygos pristatymas
_ Dariaus-Girėno lit. mokykįrašai buvo išmušti granito pa- genčių. Didžiausia jų yra Na-j
Miglotą spalio 23 d. rytą ap-' i n k l e # P r i e k y j e angliškai miru- vajo, bet jų teritorijos vidury |
Jaunimo centre.
j i ^ vakaras Jaunimo centre.
Lapkr. 10 d. — Chicagos i — Amer. liet. inž. - arch. są^ lankiaua.a. kun. Juozapo Žebno| s i o y a r d a s fc p a v a r ( J ė s k a m b a : yra užsilikusi kita gentis —į
aukšt. lit. mokyklos balius Jau- j jungos Chicagos skyriaus meti- kapą Švč. Marijos kapinėse, New "Revf'Jcseph Žebris"," o apačioj Hopi, kuri turi labai senąisto-į
Baigiu
''
°
tradicinis lotyniškas' užrašas:'riją. Jų sostinė yra Old Oraibi.j
nimo centre.
nis balius Liet. tautiniuose na- Britaine, Connecticute.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
rašyti
šio
pionieriaus
biografiją
•Reąuiescat in pace." Bet kun. i Tai yra seniausia visoje Ameri—-— — Korp! Neo-Lithuania me-|muose.
j ir n,orėjau padaryti nuotrauką jo Ambotas liepė paminklo užpaka- koje vietovė. Kai kurie tos vietinė šventė Liet. tautiniuose na-i Gruodžio 2 d. — Jaunimo j1
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
paminklo. Kai kun. Juozas buvo ly pridėti dar ir lietuviškus tovės namai jau griuvėsiuose,
muose.
i centro metinė vakarienė Jaunižodžius: "Ramybė tau". O atski- i Senojoj Oraibi vietovėj gyvena
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
— LB Cicero apylinkės meti- į mo centre.
,,sss.:
.. nis rudens balius Šv. Antano; — Sol. D. Kučienienės plokš4330-34 S o . California A v e n u e
parapijos salėje.
i telių pristatymo kultūrinė poTelefonai LA 3-0440 ir LA 3 - 9 8 5 2
— Prof. Algio Mockūno pa- i pietė Jaunimo centro kavinėje,
>:*?'*.
skaitą Jaunimo centre.
Gruodžio 7 d. — Religinė va4605-07 S o u t h Hermitage A v e n u e
Lapkr. U d. — "Volungės" i karonė Jaunimo centre,
įm*
Telefonas - YArds 7 - 1 7 4 1 - 2
koncertas, ruošiamas PLJS-gos
Gruodžio 14 d. — Kultūrinė
Ryšių centro Jaunimo centre, 'vakaronė Jaunimo centre, ruomm
#$^
Lapkr. 15 d. — Konferencija j šiama Santaros-Šviesos
vyr. amžiaus asmenims Jauni
yW^i
Gruodžio 15 d. — Dariaus&*;
mo centre.
Girėno lit., mokyklos Kalėdų
SES. M. MARGARET ANNE
.,-<-įjv*
Lapkr. 16 d. — Skautininkų eglutė Jaunimo centre.
MELEVAGE* SSC.
ramovės vakaronė
Jaunimo
Gruodžio 16 d. — Tradicinės
Catherine Melevage (MUevičta)
' centre — skautiškas linksmavavilniečių kūčios Jaunimo centre.
Mūsų mylima Sesele mlrS Sv.
karis.
Kryžiaus llgoninjj 1979 spal. 3 1 d .
—
Kernavės
skaučių
tunto
Lapkr. 16—25 d. — Dail.
Velionė buvo duktė Igrnato Ir
-• + - Laidotuvių Direktoriai
Katarinos (A'.exinos) Milevlčiu.
P. Kaupo dailės darbų p a r o d a ' k ū č i o s Jaunimo centre.
*£$£$
Į vienuolyną įstojo iš Švč. J ė 
•?•'•
Jaunimo centre.
~ Nerijos skaučių tunto kūzaus Širdies parap.. S e w Phila6845 SOUTH WESTERN AVE.
':.
delphla. Pa. Vienuolyne Išgyve
Lapkr. 17 d. — Chicagos An- č i o s Jaunimo centre,
no 40 metų.
«
Paliko nuliūdime Šv. K a z i m i e 
glijos - Britanijos klubo vaka-j Gruodžio 16 d. — l i e t . paštiro Seseris, savo sesutę A n n a Zubricki, Cressona, P a . , ir j o s d u 
ras Jaunimo centre.
i™** m e t i n i s susirinklinas ir
krelę Catherine. broli George MeTrys Moderniškos Koplyčios
levage. brolienę Marle ir šeimą,
j Kūčios Repšių namuose.
sūn§nus:
Prelatą F. J. MeleMašinoms Vieta
Lapkr. 17 d. — VI Tautinės j Gruodžio 21 d. — Madų pa-1 A. a. kun. Juozapo Zebrio kapa. ir
vage. Notre D a m e bain., Mlchigan
City.
Ind.. Bernard Melešokių šventės lėšų telkimo ban- j r o d a ruo §iama K. Donelaičio lit. i paminklas New Britaine, Svč. Marijos
vage. East Dubuąue, 1U.. dukte
ketas Olympia Field Country mokyklos Liet. Tautiniuose na
rėčią. Virginia Melevage. MerrillTel. 737-8600
ville. Ind. ir jų šeimas, t a i p g i k i klube.
muose.
:us gimines ir mokinius.
Tel. 737-8601
Velionė bus nulydėta į koplyčią
Lapkr. 18 d. — Chicagos liet. Gruodžio 22 d. — Ateitininkų
sekmad. 7-tą vai. vakare, o laido
Styginio ansamblio koncertas kūčios Jaunimo centre.
tuves įvyks pirmad.. lapkr. 5 d.
Gedulingos pamaldos
preusides
Jaunimo centro didž. salėje.
Gruodžio 25 d. — Jaunimo
9 3f> vai ryte Šv. Kazimiero S e 
serų koplyčioj. 2601 W. Marouette
— Biržėnų klubo metinis na šokiai Jaunimo centre, ruošiami
Rd, Chicagoj. P o pamaldų b u s
ATEITININKE
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.
rių su8irinkiras Ldet. evang. re ASS.
Prašome gimines ir Seseles m o 
SUSIRINKIMAS
kinius ir pažįstamus dalyvauti lai
formatų salėje.
Gruodžio 31 d. — Liet. ope
dotuvėse ir pasimelsU už a. a.
Seseies sielą.
Lapkričio 4 d., sekmadienį, po
*""" Lapkr. 22 d. — Jaunimo šo ros Naujųjų metų sutikimas
ŠV. KAZIMIERO S E S E R Y S
TĖVAS IR SŪNUS
lietuviškų
pamaldų,
šv.
Andrie
kiai Jaunimo centre.
Jaunimo centre.
ir Melevage Selina
jaus parapijos salėje PhiladelLaid. direkt Steponas Lack-LA— Dainavos ansamblio Nau
Lapkr. 23 d. — Akademikų
kavičius, telef. R E 7-1213.
MAROUETTE FUNERAL HOME
phijos Ateitininkų sendraugių
skautų ruošiama vakaronė apie jųjų metų sutikimas Jaunimo valdyba kviečia visus skyriaus
TR\S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
centre.
lietuvių pogrindžio spaudą.
narius į visuotiną narių susirin
2533 VVest 71 St., Chicago
kimą ir pabendravimą.
1410 So. 50th Av„ Cicero
Numatyta programa: ateiti' ^
Tel. #76-2345
*
ninkiškosios veiklos apžvalga,
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
valdybos bei revizijos komisi
jos pranešimai. Valdybos ir re
R i ch a r d Sca r ry
vizijos komisijos rinkimai.
Lietuvių ir angių kalba. Antrasis leidimas. Didelio formato.
Kieti viirieliai. Lietuvių kalbai pritaikė ir išleido JAV LB Švie
Po darbotvarkės ir trumpos
timo Taryba, Cbicago 1979 m. Leidimą parėmė Lietuvių Fondas.
pertraukos, philadelphijos atei
Sis leidinėlis gražiai iliustruotas ir jų pagelba mažiesiems skai
tininkų dvasios vadas kun. Ka
tytojams žymiai lengviau ižmokti lietuviškai. Kaina su persiun
jetonas Sakalauskas skaitys
~f»
timu $7.00 (Ulinoii gyventojai dar prideda valatijos mokaspaskaitą apie Kristologiją.
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
cio 30 centų.
Ateitininkės žada visus pa
Užsakymus siusti:
vaišinti, šių metų Philadelphi
jos ateitininkų sendraugių val
PHILLIPS - LABANAUSKAS
DRAU6AS, 4548 W. 63rd $tM
dybą sudaro Antanas Gailiušis,
Uilcagt, III.
OeveU«de per Tėvynės garsų radijo 30 metų sukakties minėjimą susitikę Kazimiera Juzaitienė, Juozas
330" S O . LITLAMC.A A V I .
T e l YArd«. 7-3401
Kananevičius,
Danutė
Murašpianistas A. Kuprevičius, komp. Darius ir Lahna Lapinskai ir radijo valan
dėlės vedėjas J. Stempužis.
Nuotr. VL Bacevičiaus kaitė, Kazys Razgaitis.
STEPONAS C LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
Revizijos komisiją sudaro šie
2314
VV 23rd PLACF
Tel. Virginia 7 - 6 e 7 2
mesį traukia Clevelando mero Philadelphijos ateitininkų sky
2424
VV.
t
^
t
h
STR1FT
Tel
REpublic 7-1213
rinkimai. Su dabartiniu meru riaus nariai: Alfonsas Kazic
1102°
Southv\est
Higtmav,
Palos
H
i
l
U
.
111.
Tel. O74-4410
Užsakydami ar pirkdami visas kartu žemiau išvardintas knygas, moka
Dennis Kucinich varžosi Ohio kas. Albina Lukienė ir Bronė
te tik $10.00 ir 12.00 ut persiuntimą. Normali knygų vertė $30.00.
valstybės vicegubernatorius res- Petrauskienė.
Studentams
ateitininkams
Phipublikonas George Voinovkm
ANGLŲ NOVELE. Sudarė Povilas Gaudys. Anglų rašytojų novelių
PETRAS BIELIŪNAS
(Atkelta ii 4 pal.)
D. Kucinich adrninistracija pa- į ladelphijoje vadovauja Algis
•analogija. 40 pal.
4348 S O CA1 IFORNIA A \ L .
Tel. l.Afavette 3 - 3 5 7 2
sižymėjo dideliu šiurkštumu ir s Šalčiūnaa. Jam talkina sekreje ir angly kalba.
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. Sudarė Povilas Gaucys. Lotynų
Bilietų į vaidinimą kreiptis pas atvedė miestą j bankrotą. Geor- tore Vida Bendžhite ir iždinin- i
Amerikos rašytojų novelių antologija. 480 pusi.
Romą Tatarūnienę te. 591 — 5924 ge Voinovich >T*a ramaus būdo, kas Vidmantas Rukšys.
JURGIS F. RU0MIN
VYSK. P. P. BCCIO ATSIMINIMAI. Surašė prof. Z. Ivinskis. Reda
Pniladelphijos moksleiviams
arba pas Jurgį Malskį telef.onu inteligentiškas politikas ir pri
gavo J. Vaišnora, MIC. I ir H dalis. Dvi knygos. 580 pusi.
331" S O L 1 I L A M C A AVI
Tel VArds 7 - 1 1 3 8 - 3 0
486 — 9165. Visos vietos nume tyręs administratorius. Už ji pirmininkauja Aušra Gecyte.
PIRMASIS RŪPESTIS. Jurgis Jankus. Velnio bala, žmogus ir Juo ir
ruotos. Kainos: 4 —6 — 8 ir 10 pasisako ir daugelis Clevelando Moksleivius globoja Virgus Vokitos
novelė*. 213 pusi.
lertas.
demokratų.
POVILAS J. RIDIKAS
dolerių.
Jaunuosius
ateitininkus
glo
George
Voinovich,
oponento
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. 2vilgsnis i mūsų laiko
V. M.
3354 S O H A I M I D S T R I H
Tel. >Ards 7-l<>Il
tarpio žaizdas ir skaudulius. 187 pusi.
pravardžiuojamas didžiojo biz boja Jūra Viesulienė. Jaunųjų
CLEVELANDU1 LABAI
nio tarnu, gyvena paprastų žmo. ateitininkų (jaunučių) pirmi
BREKSMĖS NAŠTA. Jurgis Gliaudą. Romanas. 384 pusi
REIKŠMINGI RINKIMAI
nių rajone ir yra nuoširdus lie ninkas yra Tauras Viesulas.
VASAITIS - BUTKUS
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4S4S W. ttrd Street, CbJcaf*, IL •*»•
tuvių
draugas.
Sį
kartą
Cleve
Į
atetininkiškosios
veiklos
Lapkričio 6 d., antradienį,
1446 So. 50ih W . ( ICLK:>, ILL.
Tel. OI v m p u 2-1003
IUinojaus gyventojai dar prideda prideda 50 et. valstijos mokesčio.
Jvyka Clevelando savivaldybė* lando lietuviams, atrodo, bus talką ir koordinaciją yra įsijun
organų rinkiniai. Ne tik šio lengviau pasirinkti už ką bal- gusi veikli ateitininkė Jūratė
StirUeoė - KrokytA
J. k.
mieato. bet ir viso krašto dė-(suoti

PARENGIMAI CHICAGOJ

Mūsu kolonijose
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V
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DRAUGAS, penktadienis. 1979 m. lapkričio mėn. 2 d
•

x "Elta-Press", leidžiamas
italų kalba informacinis biule
tenis, redaguojamas prel. V.
Mincevičiaus, po siekė "Drau
go" redakciją. Viršelis ilius- j
truotas "Tikinčiųjų bešsėsu gin-1
ti komiteto" narių nuotrauko-:
mis. Šis numeris iškeistas rugX Rašyt. Eduardas Cinzas, į piūčio-rugsėjo laikotarpiui. Itagyvenąs Briuselyje, Belgijoje, j "škai išspausdinti "Tikinčiųjų:
trumpam atvyko į Chicagą. Ta • teisėms ginti komiteto" atsišau-!
proga Santara-Šviesa rengia su Į kimai, kurie buvo anksčiau pajuo vakaronę šį šeštadienį, 7:30 j skleisti ir Amerikos lietuvių
v. v. Jaunimo centro kavinėje. | laikraščiuose. Taip pat panauVakaronę praves Titas Antanai- į <*°ta "Kronikų" medžiaga. Tai
tis, o rašytojas paskaitys savo | puikiai paruošta italų kalba kai- i
naujausios kūrybos. Rašytojas, bantiems medžiaga apie komu- Iš Amerikos Lietuvių kongreso Clevelande. Nuotraukoje da lis kongreso dalyvių, kairėje Lidija ir Romas Giedros.
Nuotr. VI. Bacevičiaus
jau yra baigęs romano -Raudo-= nistų vykdomus persekiojimus ;
no jo arklio vasaros" antrą da-;°k- Lietuvoje.
lį, taip pat baigia rašyti ir ke-

CHICAGOS ŽINIOS
GAZOLINO KAINOS

ŽIAURI MOTERIS

Nuo ketvirtadienio atkrinta
renkami mokesčiai po 5 et. nuo
gazolino galiono, imti regiona
linio transporto naudai, tačiau
tai atpigins perkamą gazoliną
ne visose stotyse.

Harvey moteris Alėta Spettcer, 32 m., apkaltinta, kad sa
vo sūnų Stephan, 13 m., dėl ne
drausmingumo buvo pririšusi
prie stalo ir tiek sumušusi, jog
berniukas, nugabentas Ingalte
ligoninėn, mirė. Spencerių šei
ma turi dar 5 vaikus, 9-17 nr.

BRANGSTA VAŽMA

Autobusų ir Chicagos miesto OPERETĖ "SOUTH PACIFIC"
traukinių važma pakeliama nuo
JAV karių gyvenimas Pietų
50 iki 60 et.
Pacifiko srity pavaizduojamas
BOMBA NAMUOSE
linksmoj operetėj "South Pa
Bomba sudraskė namo 3410 cific", kuri dabar statoma Can«
W. 59 PI., Chicagoje, užpakalinį dlelight teatre Chicagos pietuo
prieangį, čia gyvena Leonora se. Libretas O. Hammersteino
Benning, 66 m., su broliu Ar- ir J. Logan, kompozicijos R.
thuru, 69 m., ir seserimi Ann, Rodgers. Veikalas laimėjęs Pu"Mai os
m<
lėtą kitų kūrinių.
, *
?
"*»•
*> " f
61 m. Leonora buvo pakviesta litzer ir Kritikų s-gos premijas.
1 lapkričio 2 ir 3 dienomis 8 vai.
dalyvauti prisiekusiųjų teisme
AREŠTAVO 13 GYDYTOJŲ
x
Marijonų
bendradarbių V ak. mokyklos salėje rengia vaij ir prieš bombos išsprogdinimą
IR GAIL. SESERŲ
-.
—
Dail.
Alfonso
Dargio,
Ro-|
—
Toronto
Lietuvių
namų
J. A. VALSTYBĖSE
ruošiama žaidimų popietė yra ' dinimą "The Conterville Ghost",
buvo
w v u telefoninis įspėjimas, kad
į
chester,
N.
Y.,
paveikslų
paro-'
vyrų
būrelio
valdvbą
sudaro
—
I
"
.
.
**TV^,""•"*
f^""""'
"T"~
tik už poros dienų. Ji įvyks Ma- Į pritaikytą pagal Oscar VVildes
1 ^ Lt"""",
T I I v/ " «Z - — - „ , . « ~^ , ^ t .-_.
arteia dalykai, kokių jie dar
Prnf
Vytautą* Klema* La u ' **" *"'\I t""""°"»
-««« ~
Chicagoje pirmadienį areštuo
v rauias
I emaH
rijonų
vienuolyno svetainėje j veikalą. Veikalą režisuoja šios T.
J
>
"
Į d a buvo surengta spalio 20-21! Andrius Borkertas, Vytas Bu-. .
.
t a 13 gydytojų ir gail. seserų,
parodų
To-1IW-Kbelis, T
Henrikas
Chvedukas, T
Laiprie "Draugo" šį sekmadienį, • mokyklos mokytoja ir režisorė spaho 1-o dienomis dalyvavo i,,d. -Prisikėlimo
.-.Z
i J -salėje,
^ L . ™~
••m./. ™.„~»..i.,.,
. ; I nebuvo matę.
užėmusių Cook apskr. tarybos
lapkričio 4 d., l vai. p. p., o pa- į Živilė Numgaudaitė. Vaidina ir. Jungtinių Tautų konferencijoje ronte. Rengėjų vardu KLK | mutis Dūda, Bronius Laučys, J. BYRNE U2 KENNEDY pirmininko G. Dunne raštinę.
tys žaidimai prasidės 2 vai. Yra į Aušrinė Mikutaitytė.
j M e x l c 0 Clt y> kurioje buvo na- Moterų dr-jos Prisikėlimo sky-: Vladas Kazlauskas, Petras MešChicagos mere J. Byrne ofi- j Jie protestavo prieš planus užvisa eilė laimėjimų. Visi laukia- i
grinėjamos jūros apsaugos ir riaus pirm. B. Birutienė tarė kauskas ir Zigmas Rėvas. Re- cialiai paskelbė, kad ji rems j daryti Cook apskr. ligoninę. Pto
mi.
x Adelė ir Jonas Kviečiai iš j energijos problemos. Konferen- žodį, o apie dailininko kury-j vizijos komisija: Kazimieras Kennedžio kandidatūrą į prezi- Į testuotojams vadovavo dr. LinDaytono, Ohio, kur jau daugelį1 cijoj dr. V. Klemas padarė pra- bą kalbėjo skulptorė E. Docie-• Daunys, Viktoras Gražulis ir dentus. Cook apskr. demokra- i da Murray, gydytojų štabo prex Sol. Dana Stankaityte š j į m e į u g y v e n a ) b u v o atvykę į. nešimą apie satelitų pritaiky- nė. Dalyvavo gausus būrys tau- i Martynas Račys.
tų pirmininkas G. W. Dunne da- zidentė. Areštuotieji išleisti už
„
.
sekmadienį koncertuoja Toron- j c h i c a g ą aplankyti savo giminių mą jūros tyrinėjimams ir gam- tiečių, besidominčių daile. Jųvė suprasti, kad jų grupės de- j 35 dol. užstatus.
teLietuvos
kariuomenes
.
, , . . | legatai bus informuojami remti į
j ir pažįstamų. Jie yra apsistoję tos apsaugai Costa Ricoj, Ve- tarpe buvo matyti dail. A. Ta s v e—
ntės
mošaitis iš Kingstono, dail. J.
minėjimas jvyks lapknX A. a. ses. M. Margaret pas P. Yanchienę Marąuette necueloj ir Indijoj.
Kennedy.
čio 2 5 d
s e k m a d i e m 4 val
Parke.
Šia
proga
J.
Kvietys
su
j
Muzikas
Vaclovas
Roma-,
Kralikauskai,
Šaltimirai!
"
- P- P
•*.
D
Anne Melevage, Šv. Kazimiero
seserų vienuolijos narė, sulau- i žmona ir žmonos giminaite P. nas, Švč. Trejybės liet. parapi- j i r
PAVOJUS
9
UGNIAGESIAMS
.
;
Lietuvių
namų
karaliaus
Mmfct
Dalyviams
informaci
kusi 86 m. amžiaus, mirė spa- į Yanchienę aplankė "Draugą", jos VVilkes Barre, Pa ugamePaskaita skai-.
sayo
i k g l u g t e i k ė ; d a u g o menėje
lio 31 d. VeUonė buvo kilusi iš j pasikalbėjo su redaktoriais, įsi- tis vargonininkas ir Wyoming.
J į A
. tys adv. Povilas žumbakis. Me-,
^ ^ " ^ S S ^ J S l — W
P
švč. širdies par. New Philadel-i gijo naujų leidinių ir dar paau- klonio jungtinio choro vedėjas, y
^ ^ S T ^ T ^ S h
ota
k a i n o s _ į mne programą atliks Toronto;
leS bu
phia. Pa. Buvo ilgametė ir la-. ko jo 8 dol. savai spaudai stip- paguldytas General Hospital,
£
hetuvių
vyrų
choras
Aras
i
r
,
^ \ Jlf *%£££
vJ^.
500
bai oasižymėjusi Marijos aukšt.! rinti.
VViikes-Barre. Pa Jam padaryį Gintaro ansamblis. Rengia KLB, vena mieste. Keliamas klausi
mas atleidimo ir dar 80-ties
MONTESSOBI VAIKŲ w
mokyklos gamtos mokslų mota komplikuota kelies kaulo ope- j - BrookJyne Lietuvos kanuo-1 Toronto apyhnkes valdyba
ugniagesių, kurie taip pat gyve
x švč
M M
NAMELIUOSE
kvtoia
Pastaruoiu metu dėl
- Gimimo parap. racija.
menes švente minima lapkričio
na priemiesčiuose.
šv
Vardo
18
T
en
A
ki
Kriaučeliūno
Vardo Montessaamžiaus ir ligos jau buvo pasi-! ^
JT™ P ™ i
"
. , ^
.
, . .
i * ? * P ' f ™ P"™"!
beiidrai k o
m
š
I š MIDWAY AERODROMO j ri V a i k ų n a m e l i a i ^
traukusi iš mokytojos pareigų.;
™ « * sekmadieni j x Skaitytojai dėkoja už dai-; pijos bažnyčioje 11 vai. bus MiUnksmU)
8 vaL r
šv
Mišių metu
P o lias k a l ė d i n e s
Jos vienas artimųjų giminių! t o s a l e -e
"
korteles, šia pro- į šios. Po jų parapijos salėje nu-1
Nuo lapkričio 1 d. Midway! rimtai besidarbuojančių lietuyra prel. Melevage^kuris d a r ^ i
3 pusryčiai ir susirinki- g a aukų po 5 dol. atsiuntė kun. j nėjimas. Kalbą pasakys kapi-j
rnas
Airlines bendrovė pradėjo pa-i v i ukų. Šiais 197^—1980 moksbuojasi Notre Dame par. Mi-1
i Zakaras, N. Nekrošius, Kizlaus- j tonas Antanas Rugys
pigintus skridimus į Clevelan-'; lo metais lanko 34 vaikai, iš jų
'. kai, kun V. Gorinąs, Adolfas
chigan City, Ind. Laidojama!
x lietuviškų
I > r aB uu r t-a jv i^č }^u S^i * pp. ^ž S
a
l
S
T
^
"
I
~
N
e
w
Y
o
r
t
e
m
t
a
s
.
d
e
dą, Detroitą ir į Kansas City. i 22 mergaitės ir 12 berniukų. Jie
Lietuviškų knygų »"Drau-1^
a
k
i
s
,
Sr.,
umb
ateinantj pirmadienį, lapkričio | g e „ rf did^ą*
^
^žsisakė: |f £ ^ *
%™™*' ^
į monstracijas prieš Sovietų SąNaudos tris nuomotus spraus- i tėvelių atvedami iš Marąuette
5 , , iš vienuolyno koplyčios. ! I L s y ^ R ^ o ^ s ^ r m ^
m f a or g anizacija, paminius lėktuvus.
i Parko apylinkių ir atvežami iš
A
vadinta
American
Friends
of
x Patikslinimas. Jono Kete- ve, UI.), L. Venckus (San Die-l b o n a s > V i s i e m g ^
'—"—
—
—
i priemiesčių: Oak Lawn, Worth,
ačiū.
ŠALČIAU MOKYKLOSE
j Willow Springs, Orland Park,
čiaus padėkoje išspausdintoje | go. Calif.), C. Clark
(Newį x mkodarm
už Šventines Anti-Bolshevik Block of Nations,
Inc.
Demonstracijos
įvyks
Nauji potvarkiu, taupant ku- į Lockport, Lemont, Hazel Crest
"Drauge" spalio 31 dienos lai- York).
I korteles, po 5 dol. aukojo: V.
'apkričio 7, trečiadienį, 6 vai.
rą,
šią žiemą mokyklose bus į ir La Grange. Vieni vaikai landoje, vienas sakinys turėjo bū- :
i Bartaška, Liudvika Druktenie- vak. 67th St. ir Lexington ave.,
:
ti: "Esu dėkingas... Vincui Lužemesnė temperatūra: 7 ir 8 j ko penkias dienas savaitėje, kiį nė, Tėvai marijonai iš Plano, Manhattane, Sovietų ambasados
kui už meniškus plakatus". Už į
skyriaus klasėse 65 laipsniai, j ti, iš toliau atvežami, po tris
j 111., G. Rėklaitis, S. Butvilą, A. prie Jungtinių Tautų artumoj.
korektūros klaidą atsiprašome.
1-6 skyrių klasėse 70 laipsnių, j dienas savaitėje,
j Tauras, Stelle Skiris, Marija Demonstracijos rengiamos ryo
vaikų darželiuose 72.
Pamokos nameliuose vyksta
(
i Ališauskienė
x Toronto moterų ansamb
OB.1CHC.
I § m m s u sovietiios ikūrimo
lietuvių kalba.
Tėvai iš taip
lio "Volungės" koncertas įvyks
\- ••
i x Savo dienraštį ^ . aukomis
_^ i komunistų revoliucijos
minėjitoli vaikus atveža, norėdami ne
lapkr. 11 d. sekmadienį, 3 vai.
S parėmė: po 4 dol. — Stasys Pe- mo
Į
metine švente.
ARGENTINOJE
tik sudaryti mažiesiems progos
įtokas, S. Salys; 2 dol.
popiet Jaunimo centre. "Volun-j
Krak. Ačiū.
gė" sužavėjo klausytojus per'
— "Noticiero de los Paisęs pabendrauti lietuviškoje dvasio
KANADOJE
x
Patu«linimas.
"Draugo'
IV-tą PLJK Europoje su savo
Balticos" yra lietuvių, latvių ir je, bet ir įgauti mokslo ir asį spalio 23 d. laidoje nekrologe
_
Lietuvių
liaudies ir estradinėm dainom.
Aldona Burbaitė-Ottienė. baigusi psi estų bendras žurnalas. Išeina I menybės ugdymo pagrindus Uenamų chologiją
apie
a.
a.
Mariją
Kasakaitytę
bakalaurės laipsniu Concor- Argentinoje, redaktorius — Ze-! tuvių kalba.
Vadovė Dalia Viskontienė, akommoterų būrelio narės buvo su- dia universitete
Montrealy, Kanadoje. ferinas Juknevičius. Labai gau
Mokiniukus su meile, kantry
įsivėlė korektūros klaida ir ke- Į s i r i n k u s i o g p a s i t r r t į veiklos . _
paniatorė Silvyja Freimanienė.
reij
I
praleisti
žodžiai.
Motto
turej
_
^
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e
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ir sumanumu auklėja Vaikų
Bilietai gaunami Gifts Interna
su medžiagos apie dabartinę
—
Profesionalų
ir
verslinin
jo būti: "Su šypsena ir svajone ^ n a r i ų k u r i ų y e i k l a r d š k ė s i
namelių vedėja Dana Dirvonietional, 2501 W. 71 St. Ruošia
Baltijos kraštų padėtį.
kų s-gos valdyba pasiskirstė pa
gyvenai,
su
šypsena
ir
meile
paį
nė ir jos nuolatinė padėjėja Da
;
k
u
l
t
ū
r
i
n
ė
j
e
g
r
i
t
j
e
g
i
u
o
m
e
t
u
P. L. J. S. Ryšių Centras.
—
Birutės
draugija
savo
su
reigomis
:
pirm.
adv.
A.
PuteI
likai
mus".
Praleista,
kad
v
e
!
.
_
valdybą sudaro
pinn
A
Jan
na Puodžiūnienė, turinčios daug
(TIT )
ris, vicepirm. inž. H. Lapas, P. sirinkime išrinko naują valdy patirties šiame darbe. Tris die
Spaudos bendradarbiai tariasi Cle- '• iį one bendradarbiavo nepriklau ,, . . .
T
B. Ab- Raudys, ryšininkas su kitomis Į bą, kuri yra šio sąstato: pirX Chicagos Lietuvių Stygi- velande: Ingrida Bublienė ir Vacys; m o g rjetuvos žurnaluose ir! K a l t i e n e - vicepirm. 1
nas savaitėje talkininkauja Vir
nio ansamblio koncertui, kuris Rociūnas.
Nuotr. VI. Bacevidiaus į
"židinyje", "Lie- ^ ^ i t i e n e vicepirm. D - A. , tautybėmis ir jų organizacijo- į mininkė Jane Macaitytė, vice- ginija Jokubauskienė ir, reika
„ ,(T. ^
. - j „ • Jucienė, izdmmkė P. Jankaitie- mis D. Bėrius, parengimų va- pirm. Vincė Gražulevičienė, seįvyks lapkričio 18 d., sekmadie
lui esant, savo laiką paaukoja'
X Juozas Kapočius poilsiui at-: tuvoje ,
Lietuvos Aide
ir R . ^
^mų l lovas J. K. Ramas ir sekreto- \ kretorė Viktorija Bagdonaitė, Daiva Bakšienė ir Teresė Bogur
nį, 3 vai. popiet Jaunimo cent
L pocienėi
j
Valdyba i iždininkė Uršulė .Šilaikienė, ižd
ro didžiojoje salėje, bilietai gau vyko į Chicagą, apsistojęs pas \ "Jaunojoje Lietuvoje . Lz klai-1 fc ^
^ ^
R
Barysienė>
B . rius S. Janušauskas
tienė.
nami Gifts International—Vaz- -avo dukrą Birutę Pabedinskie-Mas atsiprašome.
j Remeikienė. T. Bačėnienė ir M. lapkričio 11 d., Lietuvių namuo- i padėjėja Marcelė Cemaškienė
Vaikų nemeliams. kaip ir kiek-"
nelių prekyboje, 2501 W. 71 S t r.ę. telefonas 858-3837. Jei kas
x
Osm.
Teizens,
Cleveland.
norė, ų Kalėdų dovanoms uisa-jOhio, savo IaiSke " D r a u g i " « - ' ^U N ^ l ^ T L M X ! " " " * ! ™ » ^ ^ ^ T " i Z**??
i ™T
f
, ^ T ' vienai tėvų išlaikomai mokyk
(pr.) kvti EncvcloMdia
Litaanica ar- reiSM pasiteakiiiimą, kad dien- . «ovogro*kiene, U Marao- m e n e i » t c s t amentai ir paliki-1 Br. Galnumenė, A. Jackevičių lai, nuolat reikia rūpintis lėšų
telkimu. Tuo tikslu mokinių tė
ruošia kultūrinę popietę lapkr. leidyklos leidinių, prašom skam- i Lietuvos laisvės. Šia proga jis
veliai Tarptautinėje parodoje,
nius. Šiuo metu po sunkios ope- j
l šinskaitė. Revizijos komisija:
25 d., sekmadienį, 4 vai. popiet; binti virš duotu telefonu. Šiuo j parėmė mūsų spaudos darbus
vykstančioje Navy Pier lapkri
racijos
na
muose
gydosi
ir
jau
—
R.
J.
Lapienis
iš
Delhi,
j Zuzana Gražulevičienė, Nidija
Lietuvių Tautiniuose namuose. | telefonu galima kiekvienu metu j 10 dolerių auka. Labai aciu.
čio 3 ir 4 dienomis, nuo 10 v.
sveiksta D. Zulonienė. Etobiko Ont.. šiais metais baigęs VVater-1 Bagdonienė, Marija Bendoriniex
Norbertas
ir
Filomena
Ta
ryto iki 7 v. vakaro pardavi
Popietės tikslas supažindinti vi- j užsakyti visus leidyklos leidiloo universitete optometriją j n e
nės Mackevičių kepyklos parfi*
suomenę su P. L. Jaunimo vai- nius.
(sk.) railai, žinomi čikagiškiai, pa ligoninėje sunk:ai serga Onu (akių patikrinimą),
pradėjo!
sveikino
"Draugą"
sukakties
tė
Rinkevičienė,
kuri
buvo
la
dyba, jos užsimojimais ir dar
pratiką ištaigoje Shenvav Op-i ~ Imigrantų diena
įvyko pintus kepsnius. Prašome visus
X Chicagos Anglijos-Britani- proga ir atsiuntė auką. Ačiū.
1
bas. Taip pat bus įdomi me
bai
aktyvi
narė,
daug
darbo
va
tometric Services su J. S. P o l - ! ™ ^ ^ ^ bažnyčioje, Bocoje. mus aplankyti ir pasivaišinti.^
jos Lietuvių khibo tradicinis ba
X Gražina Mieeikienė, Hins- landų paaukojus puošiant mūsų lock, Eaton's Court, Shenvay Tautinės grupės atvyko su vė
ninė dalis ir karšta vakarienė.
Maloniai kviečiame visus atsi lius Įvyks 1979 m. lapkr. 17 d., dale, 111., padėkojo už kalėdines
liavomis. Lietuvius atstovavo
Gardens, Etobicoke, Ont.
namus.
lankyti. Vietas prašome rezer šeštadienį, 7:30 v. v. Jaunimo korteles ir atsiuntė didesnę au
Lietuvių centro jaunimas. Kal
vuoti telef. 778-0333 arba 925- centro didžiojoje salėje. Šilta- ką. Ačiū.
bėjo
Imigracijos vicedirektorius
JONAS MIŠKINIS
6193.
(pr.) šalta vakarienė. Gros BichneviMons.
Rocca,
Imigrantų
bažny
čiaus orkestras. Programoje
/. Kun. A. Lipniu no moksLIETUVA IR VILNIUS :
čios
klebonas,
armėnų
vyskupas,
x Vėlinių diena bus apvaikš- pasirodys jauna lietuvaitė dai-! leivių ateitininkų kuopa kvieo visų imigrantų vardu t a r ė žo PAVEROmi ŠOKIMUOSE
čiojama sekmadienį, lapkričio nininkė. Bilietai 10 dol.; jauni- \ čia visus moksleivius (nuo 9-12
dį ALOS Tarybos pirm. Julius
4 d., 12 vai. Šv. Kazimiero lie- mui 5 dol. Dėl rezervacijų skam-; skyriaus) prisirašyti prie mūKnygoje suglaustai aprašoma
Mičiūdas.
Lietuvos ir Viniaus tragiški įvy
tuvių kapinėse prie steigėjų pa-, bint J. Jokubkrj tel. ;7!3-3506; sų kuopos. Pirmas susirinkikiai, lenkų okupacija, lietuvių taų.
minklo.
Apeigose
dvasiškio, arba P. Nedui 927-5980. Malo-i tnas bus šį sekmadienį, lapkr.
0KUF. LIETUVOJE
tos ilgų kovų laimėjimai ir skaumalda, pasauliečio žodis, pade- \ niai kviečia svečius.
Į 4 d., 12 v. p. p. Jaunimo centdHos okupacijos.
—
Poetas
Paulius
Drevinis
j i m a s vainiko mirusiųjų pager
Klobo valdyba \ re. Jeigu norite užsirašyti ar
pavergtoj Lietuvoj atšventė 60
Išleido autorius 1979 m. Spaudė
bimui, įžiebimas žvakės ir gies
(pr.) i tik apie tai galvojate, turite
Pranciškonų
spaustuve Brooklyn.
m.
sukaktį.
Poetas
gyvena
Klai
mės. Vytauto Didžiojo šaulių
i atdti j šį susirinkimą. Mes ir
N.
T.
X
NAMAMS
PTRKTl
PApėdoj ir ten I. Simonaitytės varrinktinė dalyvaus garbės sar
gi kalbėsime apie kalakursus.
SKOLOS
duodamos
našais
mė-,
'
do bibliotekoj visuomenės jis
Kaina su persiuntimu $6.00
gyboje. Po iškilmių vyks indi
Jeigu negalėsite atvykti, prašo
r**iniai«
imokėjimai*
ir
nri*Mbuvo pagerbtas. Jaunystėj daug
vidualus kapų lankymas. Bend
Užsakymus siųsti:
me paskambint Giedriui Sodonamais
nuošimčiais.
spausdinęs eilėraščių, su pirmą
ruomenės komitetas ir Sklypų
niui (585-9585. po šešių), RūDRAUGAS, 4645 W. 68rd SI
ja knyga pasirodė labai vėlai,
savininkų draugija kviečia vi-1 Mutual F«leral Savings. 2212 į tui Musonytei (422-5158) arba
Chksgo, IL 6M29
Hamiltono "Aukuras" ruojtesi vaidinimui "Ponios Dulskienės morale", ku nes poetui teko pažinti ir Sibiro
stiomenę gausiai dalyvauti Vė- w«tf ^ m i a k Roa^l — TMef.[ Vidai Momkutei (925-6193).
tremtį.
Unių iškilmėse.
(pr.) į VI 7-7747
(sk.) |
(pr.) ris bus sekmadiervį Jaunimo centre

IŠ A R T I

IR

TOLI

Chicagoje
ir apylinkėse

•d

