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AJAT0LA NESIDERES,
REIKALAUJA SACH0

— Airijos premjeras Jack
Irane netiki, kad šachas serga
Lynch pradėjo vizitą Ameriko
Teheranas. — Suimtų ameri Thomas O'Neill savo rašte ape
je. Tarp kitų miestų jis aplan
kiečių padėtis Irane nepasikeitė. liuoja į Khomednio religinius
kys ir Chicagą.
"Svarinskas kelia klausimą
(Tęsinys)
— Salvadoro komunistai pa Ajatola Khomeinis atsisakė pri jausmus ir prašo žmoniškumo
Vysk. R. Krikščiūnas: "Duo- dėl vysk. Pr. Ramanausko mi
leido rugsėjo 21 d. pagrobtus du imti specialius JAV delegatus, sumetimais paleisti Amerikos
kite man pasirašiusių Panevėžio nėjimo 20 metų mirties proga",
amerikiečius, kai jų bendrovė atvežančius prezidento Carterio piliečius. Kituose diplomati
vyskupijos kunigų pavardes, nes — piktinosi įgaliotinis.
patenkino sukilėlių reikalavi laišką. Ramsey Clark, vienas niuose žygiuose, pareiškė pre
Kažkas pasako, kad kun.
aš noriu žinoti, kas pasirašė.
mus ir paskelbė Amerikos laik delegatų, buvęs valstybės pro zidento patarėjas Brzezinslu,
Jie man prisiuntė tekstą be pa Svarinskas yra vysk. P. Ra
raščiuose revoliucionierių atsi kuroras, lankęs ajatola, kai tas apeliuojama, remiantis tarptau
manausko įšventintas į kunigus.
vardžių''.
dar gyveno Prancūzijoje ir Wil- tiniu principu, kad visos vals
šaukimą.
— Kas jį žino, kas šventino,
P. Anilionis davė atšviestą
— Detroito spaudai paskelbus, liam Miller, buvęs diplomatas tybės turi globoti ir saugoti di
tekstą su pavardėmis ir pridė —. pastebėjo įgaliotinis. — Vie
kad automobilių bendrovių mo JAV konsulate Isfahane 1961 plomatinį personalą.
niems sakėsi, kad vysk. P. Ra
jo: "Grąžinti nereikės".
Revoliucinė Irano taryba pa
delių gamintojai dažnai gauna —1964 metais, mokąs persų
Pavad. katalikų reikalams manauskas, — kitiems — kad
kalbą, pakeliui į Teheraną su skelbė formalų įsakymą suimti
vėžį,
buvo
pradėti
tyrimai
vi
Juozėnas taip pat piktai kalbėjo kard. Slipij.
sose modelių dirbtuvėse. For stojo Turkijoje, nes Irano vy buvusį šachą ir pristatyti ji
— Ordinarai negali dalyvauti
prieš ekstremistus. Jis pats sa
do bendrovėje mirė 16, General riausybė pranešė, kad ajatola teisman. Korespondentai tvir
kosi esąs dirbęs 8 metus Italijoje šiuose minėjimuose, — aiškino
Motors — 9 ir Chrysler — 4. atsisako juos priimti. Khomei tina, kad labai mažai iraniečių
ir gerai pažįstąs Bažnyčios gy B. Anilionis.
Dar nežinia, ar chemikalais mir nis pakartojo televizijos kalbo tiki, kad šachas serga. Trane
— Jie susigalvos minėti ir
venimą. Jo nuomone: "Kuni
kytos lentos ar naudojami klijai je: "Nėra ko kalbėti, tegul tik manoma, kad jis tik skelbiasi
gams trūksta drausmės! Itali vysk. Matulionio jubiliejų, —
atiduoda šachą ir viskas".
sergąs, o Amerikon atvyko
sukėlė ligas.
joje bet kokia politika kuni pridėjo vysk. Krikščiūnas!
planuoti su amerikiečiais, kaip
— B Vakarų Virginijos ka
Įgaliotinis pranešė, kad kun. Senatorius Edward Kennedy ir jo žmona Joan, po jo kandidatūros j prezi
Irano šachas, kuriam dar rei atgauti prarastą valdžią.
gams draudžiama.
lėjimo, nušovę sargybinį, pabė
Kodėl Svarinskas laiko pa S. Lidys darys nuotraukas prie dento vietą paskelbimo, turėjo atsakinėti į laikraštininkų klausimus, kurie go 15 kalinių, tačiau 4 buvo kia operacijos ir ilgesnio gydy
mo, per gimines pasisiūlė išva
maldas kur jam patinka? Kaip bažnyčių ir bažnyčiose, ypač buvo ir nelabai malonūs. Vienas paklausė, kodėl jie gyvena atsiskyrę. Į tai greit sugauti.
ponia
atsakė
netiesioginiai,
žadėdama
remti
savo
vyrą
rinkimų
kampanijoje
Pirmosios
Komunijos
ar
Su
žiuoti iš Amerikos, kuriai jo at Vengrijos kardinolas
galima pateisinti atskirų išsišo
—
Kongresmanas
Daniel
ir
po
to
Baltuosiuose
Rūmuose.
vykimas padarė tiek rūpesčiu,
kėlių veiksmus? Mūsų valdžia tvirtinimo Sakramento teikimo
Flood, Pennsylvanijos demokra tačiau daktarai ir jo šeimos na
okup. Lietuvoje
nėra silpna, kad jų negriebia, proga.
tas, paskelbė, kad jis nuo sausio riai jį prikalbinę likti ligoninėje. Neseniai lankėsi Vilniuje, Kau
nors penketuko visi veiksmai
_ Manau, — kalbėjo įgalio
31 d. pasitrauks iš Kongreso. JAV vyriausybė atsisakė išduoti ne Panevėžyje Maskvos stačia*
patenka po Baudžiamojo Ko tinis, — kad ir Bažnyčia yra
Jam dar gresia teismas už ky Irano šachą. Valstybės depar tiku; pakviestas Vengrijos kardi
dekso straipsniais, bet pas mus j suinteresuota turėti savo archy
šių ėmimą. Jo advokatai nuro tamentas patarė visiems ameri nolas Lenai Jį lydėjo stačiatikių
vyksta demokratėjimo proce vuose panašių nuotraukų.
dė teismui, kad sirgdamas ligo kiečiams Irane laikytis ramiai, dvasiškiai, vyskupai, fotografas,
sas. Auklėkite! Išsišokimai Kal
P. Anilionis pareiškė, kad
ninėje, jis priprato prie barbi vengti gatvių ir, kas gali, tyliai Maskvos korespondentas, viso,
varijoje — frakrionizmas, anti- vyskupai galį važiuoti, kur jie
tūratų ir negalės dalyvauti gy išvykti Įvairiai komentuoja turbūt, apie 25 žmonės. Kardi
Bovietiniai veiksmai ne tik prieš tik nori.
nyboje. Teisėjas bylą atidėjo mas Palestinos Laisvinimo or nolas pamokslą sakė vokiškai,
vyskupus ir valdytojus, bet ir — Kodėl aš negalėjau va
Jau
suskaldė
demokratų
balsus
trim mėn.
ganizacijos pasiūlymas tarpinin kiekvieną sakinį vertė prof. V.
prieš daugelį kunigų. Gal nori žiuoti į Kybartus? — užklausė
Prancūzijoje
mirė
buvusio
kauti Ulinois kongresmanas Butkus, čia aplankė kun. se
Bostonas. — Massachusetts būti partneriu, tačiau nebūsianti
pakliūti į kardinolus? Tarybų vysk. L. Povilonis. Bet atsaky
prezidento
Charles
de
Gaulle
Findley,
laikomas palestiniečių minariją ir pietavo pas vysk. L.
senatorius Edward Kennedy tre kankiniu, nebūsianti elgeta, lau
valdžios nenuvers. Gal jiems mo nesulaukė.
buvo
nepaprastai
draugu, susisiekė su jų vadovy Pavilonį.
patinka lageriai. Jei nesiliaus,
Įkaliotinis pareikalavo, kad čiadieni oficialiai paskelbė savo kiančia trupinių nuo naftos val- našlė.
be Beirute ir kalbino tapti tar daug žmonių: pilna katedra ir
reiks ką nors daryti. Reikia būtų pranešmėjama, kada val kandidatūrą į JAV prezidento . stybių puotos stalo.
pilnas senamiestis, sako, viso
taikiai gyventi ir veikti. Pen dytojai ir kancleriai atostogau vietą. Istorinėje Bostono FaChicagos Palmer House pri
Senato komitetas pininkais. Palestiniečių vadas apie
dešimt tūkstančių. Buvo
Arafatas sutiko ir pasiuntė sa
neuil Hali salėje (praeityje abu ėmime matėsi daug demokratų
ketuko veikla pražūtinga''.
ja ir kur.
vo padėjėjus Hani ai Hassan, labai iškilmingai priimtas. Tau
baigia debatus
Įgaliotinis klausė Vilniaus Išvykas į užsienį tvarkys Juo jo broliai savo kandidatūras vadų, tačiau daug jų ir nedaly
palestiniečių tiškais drabužiais pasipuošę
buvo paskelbę Senato rūmuose), vavo. Salėje buvo daug juodų Washingtonas. — Senato už konservatyviųjų
valdytoją dėl kunigų iš Lenki zėnas.
jos, kurie atvažiuoja ir veikia Pabaigoje P. Anilionis pagra buvo susirinkę Kennedžių šei veidų. MSesto demokratų veikė sienio reikalų komitetas baigė grupės vadą bei Khalil ai Wazir, mergaitės įeinant bazflikon bėrė
mos nariai, senatoriaus draugai jai pripažino, kad daug demo SALT sutarties debatus. Spė aukštą karininką ir derybų spe gėles po kojomis, o išeinant vi
parapijose. Vaidytojas paaiški sino:
no, kad jie nesikreipia j kuriją — Atsiminkite, kad ir jus ga ir rėmėjai. Tarp jų buvo ir Chi- kratų Cook apskrityje remia liojama, kad komitetas 8—7 cialistą. Jie tačiau sutiko tapti sus apdovanojo gėlių puokštė
cagos mere Jane Byrne, kurią prezidentą Carterį. Daugeliui balsais rekomenduos sutartį tarpininkais, jei abi pusės su mis. Vilniaus gatvėje buvo su
ir veikia kard. Stepono Višins
lima
pakeisti
kitais!
stabdytas judėjimas, nors jis
senatorius išskyrė iš kitų sve nepriimtinas senatoriaus Ken- ratifikuoti Senatorius John tiks ir juos pakvies.
kio vardu.
ten yra labai intensyvus, nes pro
(Pabaiga)
čių, supažindino su ja susirin nedžio liberalizmas.
Glenn paskutinėmis dienomis
Ajatola
Khomeinis
pavadino
katedrą eina iš galinės stoties
kusius ir pabrėžė, kad jis nepa
Prezidento Carterio perrinki pasisakė prieš ratifikavimą dėl
JAV
ambasadą
"korupcijos
cen
visi autobusai ir troleibusai į
mirš Chicagos ir jos merės. Ji mo komiteto pirmininkas Ro- to, kad, jo žiniomis, neįmanoma
tru",
"šventojo
islamo
priešu,
visas
miesto puses. Dei žmo
dar prieš jam oficialiai tam bert Strause pasakė Washingto- patikrinti, ar sovietai laikysis
pant kandidatu paskelbė savo ne gaunąs daug laiškų ir tele šios sutarties. Netekus žvalgy šnipų landyne". Jis pridėjo, kad nių daugumo ir spūsties labai
pritarimą ir pažadėjo pagalbą gramų iš Chicagos demokratų, bos bazių Irane, patikrinimas studentai gali amžinai laikyti sunkiai sekėsi išvažiuoti, iš Ka
įkaitus, nes Amerika negalinti tedros aikštės į Rotušes aikštę
rinkimuose. Po paskelbimo pu kurie jį ragina lengvai neati tapo neįmanomas.
mas miestas, kurį kandidatas duoti Illinois valstijos senato Komitetas svarstė sutartį jau įsikišti su karine jėga. Amba (beveiktikper gatvę) užtruko
aplankė, buvo Chicaga, kur se riui Kennedžitri. Skilimas de nuo liepos mėn., senato pilna sados charge d'affaires Bruce apie pusę vai Savo pamoksle
natorius kalbėjo Palmer House mokratų partijos eilėse labai tis dar gali ilgai svarstyti su Laingen, kurio puoMmo metu kardinolas gėrėjosi lietuvių Ma
Civiletti prašė Smirnovo pagalbos
ambasadoje nebuvo, gyvena rijos giesmėmis ir jų tautiniais
susirinkusiems demokratų par ryškus Chicagoje. Vienos tele tarties reikalus.
Washingtonas. — Trečiadienį tėlių prokuroras Japonijoje, pa tijos veikėjams.
1
Irano
užsienio reikalų ministeri drabužiais, kurie išreiškia kilnią,
vizijos stoties tyrinėjimai pa- Sovietų spauda pripažįsta,
Washingtone įvyko žydų B'nai žadėjo savo vyriausybės vardu
Sen. Kennedy savo paskelbi rodę, kad šiuo metu nž sen. kad dėl ratifikavimo senate ir joje, nors studentai reikalauja, skaisčią lietuvio sielą.
B'rith organizacijos priešpiečiai, daryti viską, kas įmanoma,
kad ir jis būtų jiems perduo
kuriuose kalbėjo valstybės pro ieškant, mvestiguojant ir depor mo kalboje pabrėžė, kad dabar Kennedį pasisako 38 nno. demo dėl sutarties įsigaliojimo vyks tas.
Pratęsė kardinolų
kuroras Benjamin Civiletti Jr tuojant nacių žiaurumų daly tinė vyriausybė nesugeba vado kratų, o už prez. Carterį — 34 sudėtinga ir įtempta kova. Svar
Keliuose
Amerikos
urdversivauti, vesti tautą. Dėl to tauta nuoš. Visoje Ulinois valstijoje biausieji sutarties priešai esą
konferencija^
Jis pasirinko žydams labai arti vius.
tetucse įvyko demonstracijos
santykis
esąs
34—32
senato
įkritusi
į
pesimizmą,
pasidavusi
"karo
pramonės
kompleksas,
mą temą: nacių karo nusikal Civiletti pridėjo, kad nors
prieš Iraną ir iraniečius. PittaVatikanas. — Kardinolų kon
tėlių gaudymas ir deportavi Teisingumo departamentas ne krizei Kyla baimė, kad mūsų riaus naudai. Todėl Straussas kuris turtėja, gamindamas karo burgo universitete vienas vyras ferencija pratęsta viena diena
mas, šiuo metu kongrese yra susilpnins savo pastangų areš vadai pasidavė pralaimėjimui, pareiškė kovosiąs dėl kiekvieno priemones", rašo Tiesa, V. Ne- su kauke primušė du iraniečius baigsis penktadienį Pavėlavęs |
įstatymo projektai, kurie leis tuoti ir deportuoti karo nusikal atsitraukimui Jis tikjs į veiklią, demokrato balso iki ulinois pir krasovo straipsnyje sakoma, studentus ir pabėgo. Vieną ira konferenciją atvyko Pietų Ko
vyriausybei ateinančiais metais tėlius visu greičiu ir visomis jė aktyvią prezidentūrą. Senato minių rinkimų kovo mėn. 18 d. kad imperialistai siekia prida nietį teko paguldyti ligoninėn. rėjos kardinolas Kbn. Salia
Vakar savo kandidatūrą I ryti socializmo šalims nuosto Kituose miestuose buvo demon
duoti mažiausia 2.3 mfl. dol. gomis, tačiau nereikia manyti, rius, pabrėžęs savo įsitikinimą į
rasinę
lygybę,
vargšų
apsaugą
ir
prezidentus
paskelbė dar vienas lių, nori "išsekinti Tarybų Są stracijų prieš ambasados už dviejų raportų apie Bažnyčios
karo nusikaltėlių aiškinimo įs kad pavyks surasti ir deportuoti
finansinius reikalus, kardino
taigai prie teisingumo depar visus nacių kolaborantus, kurie valstybinę sveikatos priežiūrą, demokratas, Kalifornijos guber jungos ekonomiką ginklavimosi puolimą ir įkaitų pagrobimą. lams paaiškinimus davė Vatika
tamento. Investigacijų įstaigai šiuo metu džiaugiasi šios šalies pasakė, kad Amerika ekonomi natorius Brown. Jis nurodė ži varžybomis su Amerika".
Teherane jauni revolraajonteriai no valstybės sekretorius kardi
nėje srityje visada pasirengusi nąs, kad jam bus nelengva ko
vadovauja buvęs Nuernbergo prieglauda.
Pradeda nusileisti pačiupo dar tris amerikiečius ir nolas Agcstino Casarott.
voti su dviem populiariais de
teismo prokuroras Walter RockDėl nacių nusikaltėlių gaudy kaltinamas, kad jis, būdamas mokratų kandidatais, tačiau jis La Pas. — Bolivijoje karinis juos atidavė ambasados pagro
ler. Įstaiga šiuo metu veda dau
Patvirtino lesąs
mo pairo geri Izraelio ir Rumu jaunas studentas, dalyvavo Ge noris būti atstovu tų demokra diktatorius pulkininkas Alberto bėjams.
giau 200 bylų.
Kongreso nariai siunčia ajaWssHngtonas. — Senatas pa
nijos santykiai Kada šią vasa ležinės Gvardijos organizacijo tų, kuriems nepriimtini nei prez. Natusch pradėjo nusileisti opo
tolai
Khomemhii
prašymus
pa
tvirtino
dvi svarbias prezidento
Prokuroras Civiletti atidengė rą kongresas svarstė vyriausy je, kuri rengė žydų pogromus. Carteris nei sen. Kennedy.
zicijai. Jis paskelbė nenorįs
leisti
amerikiečius.
Pirmininkas
energijos programos dalis, lie
savo kalboje, kad jis praėjusi bės nutarimą suteikti prekybos
Neseniai žydų organizacijos
Spalio 24 d Alabamos demo valdžios. Jis sudarysiąs plates
čiančias lėšas sintetinių degalų
mėnesį buvo susitikęs su Sovie lengvatas Rumunijai ir Vengri skundėsi teisingumo departa kratų kairysis Morris Dees, la nę vyriausybę, kurios p agringamybai. Ateityje bus bando
tų Sąjungos aukščiausiojo teis jai, liudininkų tarpe pasirodė ir mente dėl Albany, N. Y. imi bai liberalus politinis veikėjas, dmis uždavinys bus pravesti iki
mo pirmininku Levu Smirnovu. Amerikos žydų atstovai. New gracijos ir natūralizacijos teisė buvęs sen. McGov/ern rėmėjas, gegužės mėn. demokratinius Rinkimų kampanijoj ma naftą pakeisti sintetiniais
Tas jam pažadėjęs pilną ben Yorko kongreso narė Elizabeth jo Anthony DeGaetto elgesio. pranešė prezidento Carterio pa rinkimus. Bti tol atšaukiamas
WasMntctonae, — Prasidėjus skysčiais. Bus bandoma kurti
dradarbiavimą ieškant, vedant Holtzman pareiškė atstovo Va- Jis atsisakęs duoti Šydų Tele tarėjui Hamiltonui, kad jis pe karo stovis, panaikinama cen rinkimų kampanijai, Robert kitokio tipo mašinas, kurioms
bylas ir deportuojant nacių ka niko komitete, kad Rumunijos gramų agentūrai kaltinamojo reina į sen. Kennedžio kampani zūra, paleidžiami politiniai ka Strausą prezidento Carterio nereikėtų naftos.
ro nusikaltėlius, kurie dabar vyriausybė trukdo vyskupo Va- Vilis Hazners bylos nuorašus. ją, nes senatorius esąs libera liniai.
perrinkimo komiteto pirminin
gyvena, Amerikoje. Niekad anks lerian Trifa bylą, atsisako ben Be to, kada vienas iš Izraelio lesnis už prez. Carterį Daug
kas, jau užpuolė sen. Kennedį,
KALENDORIUS
čiau mes nebuvome gavę tokio dradarbiauti legaliuose žygiuo atvykęs liudininkas, nesupra buvusių George McGoverno rė- Nuosaikieji vidurio demokratai kuris esąs blogai informuotas.
Lapkričio 9 d.: Teodoras, Ba
aiškaus ir pilno paramos pa se % nubausti ir ištremti. Be tęs gynėjo klausimo, paklausė, mėių šiuo metu dirba sen. Ken- balsuotų už respublikoną kandi Senatorius pasakė, kad Carte
stilija,
Aušautas, Miglė.
reiškimo, kalbėjo Civiletti. Ta to, Rumunija pernai bido emi ką jis sako, teisėjas nuo savo' nedžiui. Nuosaikieji demokra datą. Kandidatas, kuris nori rio nutarimas atšaukti šildymo
Lapkričio 10 d.: Leonas DU.,
parama labai svarbi, nes daug gruoti 1,112 žydams, o šiemet stalo pastebėjęs: "žydai visada i tai, susijungę "Coalition for De- tapti prezidentu, turės laimėti alyvos kainų kontrolę labai pri
Trif
ena, Vaišilgas, Nirmeda,
įrodymų apie nacių nusikaltė per 5 mėnesius išleidotik260. mėgsta į klausimą atsakyti i mocratic Majority" organizaci ne sen McGoverno balsus, bet sidėjo prie infliacijos. Straus
Saulė
teka 6:31, leidžiasi 4:37.
lius randamitikSovietų Sąjun Rumunija atsisakė priimti Iz klausimu". Teisėjas DaGeato | joje jau įspėjo savo biuleteny nuosaikiuosius vidurio demokra sas nurodė, kad kontroles at
raelio orkestro gastroles, nors nesutikęs pratęsti teismo, kol iš je, kad demokratų, kandidatui tų balsus, rašo biuletenis, &i šaukė prezidentas Fordas ir
goje.
anksčiau
buvo susitarta.
V. Vokietijos atvyks kitas liudi pasukus nuo vidurio kelio į kai organizacija artimesnė Henry pats Kennedis senate už tai bal Debesuota, gal lyti, tempera
Prokuroras pridėjo, kad Smir
re, jis praras miMjonus balsų. 1
savo.
novas pats buvęs karo nusikal Vyskupas Trtfa jau seniai ninkas.
tūra dieną 90 l, nakų SS L

MOalO ORDINARUS

Sen. Edward Kennedy
tapo kandidatu

Sovietai padės
gaudyti nusikaltėlius

":TW&%
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metams 6 mta. 3 mfin.
Chicafo ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00
Kitur JA.V.
35.00
18.00 13.00
Kanadoje
U.SA. 37.00
19.00 15.00
Užsienyje
**.€* 20.00 15.00
SavaiUms
25 ISJ
15.00 9JOO
#> Administracija dirba kas- % • Redakcija straipsnius taiso sadien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- u vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais nuo 8:30 iki 12:00. š nių nesaugo. Juos gražina tik U
• Redakcija dirba kasdien y anksto susitarus. Redakcija už
8:30 — 4:00, šeštadieniais r skelbimą turinį neatsako. Skel8:30 — 12:00.
T bimų kainos prisiunčiamos gavus
J prašymą.

praeitas šALFASS-šos meti- Į džiaugsminga aaiis, tai SALFAS
nis sporto atstovų suvažiavimas S-gos iždo reikalai ir Pasaulio
kartus savaitėje, žaidžia su Ne
Clevelande spalio 27 ir 28 d. ke-I Lietuvių sporto žaidynių organilia nemažą susirūpinimą dėl ypa į zacinio k-to galutinė apyskaita. į n e s komanda, o taip pat ir
tingai karštų diskusijų ir kai ku \ Visa finansinė atskaitomybė I • * • * * « lygoje su South Side
klubu kartu su broliais Gedvi Union Pier, Mich.
vak., automobiliai pastatyti už
rių dalyvių grubios elgsenos.
tvarkinga, dokumentai pajadraustoje vietoje bus nuvelkalais, R. Žiupsniu, ir V. Kleiza,
Neseniai pradžią gavusi leng- į moms ir išlaidoms pateisinami
mi savininko sąskaita.
LIETUVIAI
VASARVIETĖJ
taip pat iš Neries.
vapėdiška pažiūra į šių darbų Į ir galutinis s-gos kraitis pasigėJuodosios rasės gyventojų
Sveikinimai ir sėkmės!
Union Piere po vasaros atos veriamasis į Union Pier apylin
svarbumą, šiandien jau virto sle j retinai išaugo. Pati s-ga šiuo metogų judėjimas kiek aprimo. kę atrodo mažėja, nors jie yra
giančia našta sėkmingesnei s- į tu turi $8,972, o didžiulė suma,
IŠ
OKUPUOTOS
LIETUVOS
Vasarviečių savininkai grįžo į draugiški ir įsugyvenanii. Be
gos veiklai aptarti. Kur gi ieš net 34,000, kurie gauti iš bendro I
Lietuvių pasiliko to, jie yra daug prisidėję prie
— Krepšinio aukščiausios ly didmiesčius.
koti tų priežasčių?! Pirmoji ir PL dienų renginio, įnešti į To
žiemą
praleisti
apie 40 šeimų. pagražinimo Union Piere.
itin būdinga, tai daugumos at ronte esančias lietuvių finansi gos pirmenybėse Vilniaus Ki
nutarė: pravesti aukų rinkimą
Trys
lietuvių
šeimos
pasistatė
stovų nepasiruošimas dienotvar nes bendroves ar bankus su ge birkšties pradžia buvo liūdno
Lietuvių skaičius Union Pie Balfui, suruošti Naujų Metų su
kei, ypač kas liečia svarbiausią romis palūkanomis. Nuošimčiai ka. Jai nesiseka ir toliau. Ne net žieminius namus. Bendrai
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jau keli metai laikosi toks tikimą. Oras palankus. Gy
statybos
Union
Pier
apylinkėje
dalį — ŠALFASS statuto pri bus naudojami s-gos veiklos dar seniai ji pralaimėjo Rygos TTT
Sofija Ambrazevičienė
ėmimą. Kai nuodugniai ir paei bams, dalinai remiant ir sporto 4S—67 ir Sverdlovskui 60—78 didėja. Po drenažo įvedimo, pat. Vieni išvyksta, o kiti jų J ventojai skuba naikinti žemėn
vieton
atvyksta.
Šioje
apylinkė
nukritusius
lapus.
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gatvės
žymiai
pagerėjo.
Gaila,
ir vos su vienu laimėjimu iš 5
liui buvo svarstomi nuostatai, klubus.
Leidinėlio dvasia patrijotinė, ka»
kad yra kai kurių gyventojų, je nuolatiniais gyventojais to
kurioje kiekvienas gali atrasti tau
tai prezidiumui sunkiausias už
Čia pat buvo perskaitytos ir rungtynių stovi 10-je vietoje.
tinkamą eilėraštį.
Tuo tarpu Kauno Žalgirio ko kurie neprisilaiko švaros reika po: J. ir B. Beržanskiai, A. ir
davinys buvo klausyti nepagrįs pristatytos PLS2 org. komiteto
—
Didelis
procentas
piliečių,
J.
Ivanauskai,
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P.
Krajauslaujamų
taisyklių.
Knyga gausiai iliustruota dali. Vi
tų ir neapgalvotų pataisų — pa paruoštos taisyklės Lietuvių manda viešėjo Maskvoje ir žai
kai.
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Knyga gaunama DRAU
M.
Neniai.
dė du naujus potvarkius: Va
būti veiklus sveiki žmonės, jei
su viena ar antra nuostato tei- j lais ir pinigų naudojimo tvarka. prieš Maskvos Dinamo. Pralai
GE,
MARGINIUOSE
ir RAMUNES
Union Pier, Mich., lietuvių jie būtų buvę suprasti ir jei jais
saros sezono metu bus galima
valgykloje
Chicagoje.
Kaina
su par
singa redakcija. Antroji bėda, j Didžiulės pagarbos ir padėkos mėjo pirmąsias 91—116, o kitas
| prie ežero būti tik iki 10 vai. draugijos valdyba savo posėdyje būtų protingai rūpintasi.
siuntimu $3.7$. III. gyv. prideda dar
tai per ilgas užvilkinimas šuva- j nusipelnė šis komitetas, pasta laimėjo 93—83 ir 108—86. Abi
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m© ir prisiuntimo atstovams su- į žiūriu imant, kas jau laiduoja
— Vilniaus Statyba turėjo 6
sipažinti ir prisiųsti savo pasta-1 judresnį ir platesnių užmojų orkomandų
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Tel. ofiso ir b u t o : OLympic 2-4159 , n ;
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94—83,
laimi
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S o . 50th Ave., Cicero
6 4 4 9 So. P u l a s k i R o a d (Cravvford
bei nurodymų, su netaisyta kai- Į reikšmes diskusijas, kurios trusavo
turnyrą.
Kasdien
1-3
v.il. ir 6-8 vai. vak išskyYuš ,
M e d i c a l B u i l d i n g ) . T e l . LL 5-6446
ba, atėmė daug laiko skaitymui, į ko net ištisas dvi valandas. Juk
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Futbolo
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Vil
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
o rezultate kai kurios vietos bu- \ iš finansinės apyskaitos buvo
Priima
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pagal
susitarime
Tel. REliance 5-1811
vo visai išbrauktos.
j matyti, kur tie pinigai yra, kam niaus Žalgiris pralaimi Krasnodare 2—3, gavę neteisėtą
DR. VVALTER J. KIRSTUK ..
Po eilinių s-gos pareigūnų ir • jie užsaldomi, ką jie duos ir kas
DR. VL. BLA2YS
baudinį paskutinėje minutėje.
Lietuvis gydytojas
įvairių komitetų pranešimų žo- j tuos pinigus naudos,
P L A U Č I Ų IR V I D A U S L I G O S
Po to laimi prieš Nalčiką 2—1
3 9 2 5 VVest 59th S t r e e t
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džiu ir raštu, priartėjo tikrai;
(Bus daugiau)
Vai : pirm , antr , ketv ir penkt nuo 12-4
ir pakyla lentelėje į 6-tą vietą.
6132 S o . K e d z i e A v e n u e
vai.
popiet ir 6-8 vai. vak. Treč ir šešt.
Klaipėdos Atlantas įspūdingai
Vai : pirm., antr. ir ketv. 6 iki 7:30 v. v. §eit.
uždarvta
1 iki 3 va! Pagal susitarimą.
TRUMPOS 2TNI0S
MOSŲ IŠKILIEJI VEIDAI laimi prieš Kotopovecą net 7—0
Ofiso telef. VVA 5-2670
ir prieš Kinešną 4—2 ir stovi
DR. IBENA KURAS J ii ii.Puidokas vėl Italijoje
Rezid. tel. VVAibrook 5-3048
KASTYČIUI DEGUČIUI
r,,-|r
8-je vietoje.
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
KCDIKIV IR VAIKV LIGOS
Tel. ofiso H E 4 - 5 8 4 9 , r e z . 388-2233
Stepas Puidokas nesusigundė ĮTEIKTAS ATCTM&HMAS
— Tinklinio "Sporto" laik
SPECIALISTĖ
siūlytomis Australijos sąlygo
Kaip ir kiekvienais metais, raščio taurės varžybas Lietuvo
DR. PETER T. BRAZIS
MEDICAL BLILDINC
mis ir grįžo į Italiją ir tą pačią A. A. U. (pagrindinė Amerikos je laimėjo Vilniaus Mokslo ko Jaunimo kongreso atstovai svarsto savas problemas Studijų dienose AltenG Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
3200 VV. 81st Street
Nuotr. Lino Rimkaus
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryto
2434 W e s t 7 1 s t S t r e e t
Cagliari komandą, už kurią žai- mėgėjų sportininkų organizaci- manda, paskutinėse rungtynė berge, Vak. Vokietijoje.
ik: I vai popiet.
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00
dė savo pirmais metais Europo- j j a ) ~ centrinės Amerikos skyrius se nugalėjusi Vilniaus Aušrą
Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919
vai
popiet,
treč.
ir
šešt.
tik
susitarus
lose, kad savo prašymais kram
je- žmonos žodis, tikriausiai, bu- j Cfcicagoje turėjo savo metinį 3—1.
Ofs. H E 4-1818; Rez. PR 6 - 9 8 0 1 ^
tomos
gumos ar dolerių neka S 0 P H I E B A R Č U S
Dr. Ant. R u d o k o kabinetą perėmė
vo lemiamas...
banketą spalio 21 d. Jame priDR. J. MEŠKAUSKAS
| muotų užsienio svečių ir neparo RADIO SĖDUOS VALANDOS
Pirmose pirmenybių rungtynė statomas kiekvienos sporto ša OLIMPINIS KAMPELIS
DR. EDMUND E. CIARA
G Y D Y T O I A S IR C H I R U R G A S ™
dytų
tikrojo
veido.
še jis padarė 25 taškus, tačiau į kos pats geriausias sportininkas
OPTOMETRISTAS
— Nebeliko nei 300 dienų iki
Visos programos U VVtnrA
Specialybė vidaus ligos
— Nepaliekami ramybėje ir
jo komanda pralaimėjo.
i ir apdovanojamas atžymėjimu.
2709
VVest 5 1 s t S t r e e t
Maskvos olimpiados. Visi pasi taksi šoferiai. Jie kas savaitę t u Lietuvių kalba: kasdien nuo 5:30 iki
2 4 5 4 VVest 71st S t r e e t
"•'""
Tel. — G R 6 - 2 4 0 0
(71-mos ir Campbell A v e . k a m p a s ) ^ Tokia
garbė
šiais
metais
tinruošimai
artėja
į
pabaigą,
įskai
6:00
vai.
vakaro.
G. Nesukaitytė laimi
ri lankyti kursus ir paskaitas,
Vai pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir V
.antrad, ketvirtad irpenktad..
klinyje atiteko Kastyčiui Degu tant ir virtuvės personalą. Šiuo kur supažindinami su olimpiada Šeštadieniais ir Sekmadieniais nuo 8:30 7-9: antrad. ir penkt 10-4: šeStad 10-3 vai 3 iki pirmad
7 v p. p Tik susitarus.
- ^
Rytų Kanados stalo teniso pir čiui, Chicagos Neries klubo žai metu tūkstančiai virėjų ir kepė
vai. ryto iki 9:3Q vaL ryto.
menyDese uiona rMesukaitytė su dėjui. Jam dar tik 17 metų, bet jų laiko konkursinius egzami ir jos įvykiais, turi išmokti ge
O f i s . tel. 7 3 5 - 4 4 7 7 ; R e z . 246-2839
Telef. — 282-4422
Telef. 434-1413
UtlIV
J. Eug laimi pirmą vietą miš tinklinio titulų jau spėjo prisi nus, ir netrukus patys geriausi riau pažint Maskvą, jos įžymeny
DR. E. DECKYS
1490 AM
Dr. ROMAS PETKUS
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visą
istoriją,
o
taip
pat
ir
raus dvejeto varžybose. Finale rinkti visą eilę. Tarp jų meis- į b u g išrinkti olimpinio kaimelio
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G Ė
AKIU LIGOS - CHIRURGHA
7159 S. MAPIXWOOD AVE.
Specialybe
—
Nervu
ir
Ofisai:
jie nugalėjo Kanados meisterių terio titulas su Neries koman-, virtuvei. O išorinės išvaizdos pa- anglų kalbą. Jie bus neapmoka
CH1CAGO, ILL.
mi gidai...
Emocinės ligos.
111 N O VVABASH AVE.
porą E. Caetano ir B. Plučaitę.! <ja pasaulio lietuvių žaidynėse j gerinimui Maskvos gėlininkys4200 N O . CENTRAL AVE.
C R A V V F O R D M E D I C A L BLDG.
Moterų vienete ji pasiekė pusfi- j Toronte, trečia vieta šių metų t ė s p a s įūie pasodinti 150,000 me
Valandos pagal susitarimą.
6449 S o . P u l a s k i Road
nalius, o moterų dvejete pralai Junior Olympics, kur buvo iš-, ^ ^ i r tūkstančius gėlių. Ta pa
mėjo pirmajame rate.
L1ETUV1ŠKA VAISTINĖ
rinktas į Ali Star rinktinę ir | a a p r o g a Maskvos opera ir BolDR. FRANK PLECKAS
DR. A. B. GLEVECKAS
2557
YV.eath
Street
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(Kalba lietuviškai)
'
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'
šoi teatras pranešė, kad jų sezo- j
Sporto, radijo ir spaudos balius
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
OPTOMETRISTAS
Jis taip pat žaidžia Neries nas sekančiais metais bus pra
Tel. — BE 3 - 5 8 9 3
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
Kaip ir kiekvienais metais S. klube krepšinį, mėgsta lauko
J.
&
J.
PHARMACY
Specialybė
A k i ų ligos
ilgintas, kad atvykusiems sve
"Contact lenses"
Herbergerio komiteto organizuo tenisą, tačiau gavęs pirmuosius
3907 VVest 1 0 3 r d S t r e e t
2 6 1 8 VV. 7 1 s t St. — T e l . 737-5149
čiams netruktų kultūrinio peno. j
\ttstal. vttamlnat Importuoti kvepalai, gydomos ftoMi Irti
jamas sporto, radijo ir spaudos pagrindus iš tėvo, geriausiai sa
V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč.
— Tuo tarpu tarptautinė orga
Važiuojamos
Mdts.
rsmsntsl
k
kt,
pirkti
ar
nuomotfc
balius šiemet įvyks lapkričio 241 vo ~talentą išryškino tinklinyje. nizacija Amnesty International,
O f i s o t e l . — P R 8-2220
•^^B" I ^^^^Bi ISSI S^ap^^SRS^^^B^^sa^BJ i
DR. LEONAS SEIBUTIS
d. Bfismark viešbutyje. Sio ba-1 § u puikiu šuoliu, geru laiko kuri rūpinasi politiniais kali
DR.
JANINA
JAK&VlClUS
I N K S T Ų , PŪSLĖS IR
liaus pelnas skiriamas Chicagos i pajautimu, staigumu, refleksais, niais visame pasaulyje, paskelbė
J O K Š A
Pristatymas nemokamai
P
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O
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futbolo prieaugliui paremti. Gar j aitriu ir tiksliu kirtimu ir jauviešumai atvirą laišką, kurį pa
VAIKU L I G O S
ANGELĄ
ir
VYTENIS
DIRKIAI
savininkai
2 6 5 6 VV. 63rd S t r e e t
bes svečiai bus buvęs pasaulio nebloga technika, pridėjus dar siuntė L- Brežnevui, reikalaujan
2656 VVest 6 3 r d S t r e e t
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
bokso meisteris T. Žale ir beisbo darbo ir patyrimo, jam durys į
O f i s o t e l . 776-2880, rezid. 448-5545
Valandos pagal
tį laisvės visiems politiniams ka
lo televizijos ir radijo reporteris tinklinio pasaulį gali atsidaryti
susitarimą
liniams ir tuo pačiu uždaryti vi
J. Brickhouse. Bilietai gaunama dar plačiau.
DR. J. J. SIMONAITIS
O f s . P O 7-6000, R e z . G A 3-7278
sas politines psichiatrines ligo
klubuose.
Šiuo metu jis treniruojasi du nines. Laiške priduriama, kad ši
Tel. — GR 6-0617
DR. A. JENKINS
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organizacija iš principo nėra
6 9 5 8 S. Talman Ave.
3844 VVest 6 3 r d S t r e e t
Kuo 1979 m. gruodžio 1 d. dienraščio "Draugo
priešinga olimpiniams žaidi
V a l a n d o s pagal s u s i t a r i m ą
mams Maskvoje, tik nori paveik prenumeratos kainos bus tokios:
Ofiso tel. HE 4-2123, namu GI 8-6199>''»»*
ti viso pasaulio nuomonę...
1 0 0 2 N . VVestern A ve., C h i c a g o
DRAUGO pramanant* mokam* S anksto
DR. V. TUMASONIS
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— Palestiniečių krepšinio fe
Tel. 4 8 9 - 4 4 4 1
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deracijos pirm. pareiškė, kad jie
2 4 5 4 VVest 71st S t r e e t
DR. K. A. JUČAS
Chicago
ir
Cook
County
$40.00 $22.00 $15.00
yra gavę pakvietimą iš Maskvos
O D O S L I G O S - CHIRURGIJA IVal : pirm , antrad . ketv ir penktad 2-5 f*'-"
7 — ii anksto susitarus
• »II«SV
dalyvauti olimpiadoje, šiuo klau
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00 1500
7 1 1 0 VV. 1 2 7 St., P a l o s H e i g h t s
Tel. 3 6 1 - 0 7 3 0
simu Izraelio olimpinio k-to pir
Ofs. t e l . 586-3166; n a m ų 381-3772" i v
Užsienyje
40.00
22.00 15.00
Valandos
p.igal
susitarimą
mininkas David Ofiak pareiškė,
DR. PETRAS 2LI0BA
Kitur ..._
38.00
20.00 13.00
kad Izraelis tokio apkvietimo nė
Į s t a i g o s i r b u t o t e l . 652-1381
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
Savaitinis
25.00
15.00
ra gavęs ir kad tai tik patvirtina
6 7 4 5 VVest 63rd S t r e e t
DR. FERD. VYT. KAUNAS
jų baimę, kad Maskvos olim
Vai : pirm . antr , ketv ir penkt
BENDROJI M E D I C I N A
"DiMagD" prenumerata kalnuos 1 centas f dieną
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. , #
piadoje politinė rolė bus per di
1
4
0
7
So. 4 9 t h C o u r t . C i c e r o , III.
giaaaės atsižvelgti | skaitytoju pajėgumą. Malonu, kad UeC
delė,
Kasdien 10-12 ir 4-7 tiskyrus trec ir sėst
jef**, feagfaM prisideda. sav0 aukomis. Tokio 1
Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, n j į
— Plačiai Amerikos spaudoje stalyti BSSSSSStai paketina*, kad manta* pajėgiantieji g a l i * bDR. IRENA KYRAS
jis plačiausiai skaitorftas lietuviu d*enb-*-1'
į ir televizijoje nuskambėjo prane tyje iinJkyH pmmmeimta*. BAsime dftktegl S
DANTŲ GYDYTOJA
• i *• " 91
^t^~— Į Šimas, kad Maskvoje olimpiados
2 6 5 9 VV. 5 9 St. # C h i c a g o — 476-2112 rastis, gi skelbimų kainos yra visiem!,.•AlMDaBTRAOUA
Vai. pagal susitarimą, Pirm . antr , trec.,,
Komiteto pirm. Don Vau De North jteikia geriausio imttinmko sdymėjimą j metu nebus vaikų. Jie bus išvežprieinamos
«~~"
ketv. 10 iki 6 vai. Sestad 10 iki 1 vai.
KasryOui De»u£iuL
jtt Uru, arba patalpinti stovyk-

MŪSŲ KOLONIJOSE

Tėvynes pakluonėse

NAUJOS DRAUGO PRB4UMERATŲ KAINOS

T*

Pavojingai įUmpot židinys —

pabėgėliams
ISLAMAS

Vakarų politikai yra karti ir akli Sovietų tikrovei

L BHDRUOMENB TARYBOS SESIJA
Iirinktas naujas krašto valdybos pirmininkas
BRONIUS VASKAmS

to valdybos pirmininkus pasiūlė
Jjįj seniau Persija mums gal Į Chomeink) kontrolės sieną.
(Tąsa)
sagalinčiai partijai? Pasiprieši
BR. AUŠROTAS
tris kandidatus: dr. A. Butkų, Vy
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komu
Paprastai į vadovaujamus postus
visjį; pasauli sudomino savo gau- savo opozicionierius. Mirtinos jungos pareigūnų pasirinko lais
sia& žibalo šaltiniais ir paskuti- egzekucijos nė viename kitame vę Vakaruose. Ne vien tik Sov. nisto J. A. Bezmenovo knygos draugu' netekimą. IT, gal būt, Į tarybos pirmininkas. Jis painfor sunku surasti norinčius dirbti.
niu" laikotarpiu revoliucija, ku- kraite, išskyrus komunistų, ne S-gos vyriausybės valdininkai ar santraukos dalis. Joje jis supažin dar blogiau: KGB "pamišusiu li mavo, kad nuo Liet. fondo įstei Trijų bendruomeniniame darbe
gimo (1960X11.8) iki dabar su gerai patyrusių asmenų kandi
rio*!, metu buvo nuverstas vaka- vykdomos su tokiu žiaurumu. Pi- partijos ideologai, kai tik pasitai dina, kaip komunistai operuoja goninę".
rieslams palankus šachas ir buvo liečiu teisės griežtai susiaurintos. kydavo gera proga, sprukdavo į užsieniuose, šiuo atveju Indijoje, Bet horizonte yra dar viena telkta per 1,584,000 dol. kapita datavimas į valdybos pirminin
paiKelbta nauja islamo religi- Siaučia griežta cenzūra, valsty- Vakarus. Jie dažnai persekiotojų kurią jis gavo pažinti. Dalį šios galimybė: pamėginti išsprukti į las, kuris kasmet duoda apie 7- kus rodė, kad LB yra gyva, kad
laisvę. Nusmerkti save visam gy 8 proc. pelno. Per tą laiką švieti jos idėjai yra pasišventusių žmo
niaai pagrindais sudaryta respub- bės sienos uždarytos. Nepaisant būdavo lydimi kulkų kruš,os ar, santraukos čia ir pateikiu.
venimui vienatvei, likti kitų ne mo ir kultūriniams reikalams nių. Kiekvienas kandidatas pasa
likaį vad.ovaujant jų vyriausiam ankstybesnių partinio gyvenimo atvykę į Vakarus, būdavo sulikviJaunystė
suprastu, kaip tam šaukliui, skel buvo paskirta 603,000 dol. Iš jų kė platforminę kalbą, nurodyda
dvarininkui Chomeiniui.
laisvės pažadų, tegali veikti tik duojami samdytų žmogžudžių.
Knygos "Maskva — Delhi ir į biančiam apie kitu dvasines ir fi knygoms leisti teko 119,000, mas, kokia linkme jis vairuotų
Ne vien tik iš Sovietų S-gos
jJĮanas turi gyventojų dešimtį Chomeinio partija, o kitos prakmokslo priemonėms ir vadovė
karlu daugiau negu Lietuva — tiškai kontrolės suparaližuotos. "rojaus" palitiniai pabėgėliai ieš niekur" autorius yra Tomas D. zines kančias. Tačiau tai išgirdu- liams — 96,000, kultūrinei veiklai Liet bendruomenę. Pilnesniam
33;$u viršum milijonų, o jo teri- Pravesti "laisvi"rinkimaiCho-kojo laisvės. Taip pat gausūs pa Schuman. Jo tikroji pavardė Jurij sieji yra kurti kitų kančioms. Irremti — 32,000, lituanistinėms išryškinimui jiems buvo iškelta
torija daugiau negu dvidešimt meinio gaujai užtikrir.o 80 proc. bėgėliai iš Pabaltijo ir kitų Ry Aleksandrovič Bezmenov ir jistai yra kaina, kurią autorius su mokykloms — 69,000. Likusi su visa eilė klausimų. Tarp kitko,
tų Europos kraštų veržėsi ir dar buvo gimęs 1939 m . Jo tėvas bu mokėjo už savo laisvę.
kaftu didesnė kaip Lietuva — persvarą.
ma buvo paskirta kitiems reika kiekvienas kandidatas pareiškė,
vo
Sovietų
gen.
štabo
karinin
sudaro 636,363 kvadratines my- Chomeinis įžvalgiai stengiasi šiandien tebeieško naujų būdų,
Jis sudegino visus tiltus su pra lams. Dr. Razma tikisi, kad grei kad jį išrinkus, bandytų Visuome
liaS,, taigi 3 kartus didesnė negu savo valdžia pasinaudoti. Matyt, kaip pakliūti į laisvą gyvenimą. kas ir jaunuolis augo komunistų eitimi 1970 m. vasario mėn. pa tai LF pasieks du milijonus ir iš ninių reikalų tarybą palikti PhiPrancūzija ir septynis kartus di- kad 15 metų jo praleistų į socia- Visi atbėgusieji skelbė laisvajam apsuptoje įtakoje. Jau po Stalino liko Sovietų New Delhi atstovy jų kasmet lietuviškiems reika ladelphijoje.
desnė negu Vakarų Vokietija, lizmą pasinešusiame Irake jam pasauliui: neremkite komunistų, mirties, 1953 —54 m., kai Chruš bę, turėtąją spaudos referento vie lams bus galima skirti per 80 Nominacijų komisija pranešė,
lianas susisiekia su Turkija, davė galimybės daug ko prisižiū- ypač Sovietų vergų stovyklų čiovas užėmė valdžią, jaunasis tą ir išėjo laisvės ieškoti. Jis pasi tūkstančių dol.
kad teisę balsuoti turi 68 asme
Irafn, Afganistanu ir Sovietų Są- rėti ir pasisavinti. Tuo patyrimu varovų. Gabesnieji yra parašę ne moksleivis pradėjo galvoti. Sovie traukė į laisvą pasaulį papasa
nys. Tarybos sesijoj su tokia teise
junga, kas buvo ypatinga nelai- manevruodamas, jis dar stipriai vieną veikalą, nušviečiantį tik tų sistemoje galvoti yra labai pa koti, kaip Sovietai apgaudinėja Tautinių šokių Šventės komite dalyvavo 52 žmonės. Renkant
vojingas žaidimas. Jau 1955 m. už
to pirm. J. Talandis pranešė apie krašto valdybos pirmininką bal
m»4raštui, nes II pasaulinio ka- į talką įtraukė islamą, pasinau- rąjį komunizmo veidą.
indus, kaip jie šnipinėja.
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taut šokių šventės, į- sai pasiskirstė taip: V. Kutkus —
Ar amerikiečiai jau užmiršo
ro metu buvo įžygiavusi raudo- dodamas savo krašto žmonių išJis tikėjo, kad jo balsas bus su
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pabartas.
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(Past: Gal būt, net ir preziden
noji armija ir vos ją vakariečiai tikimumu musulmonų tikybai,
prastas ir išgirstas. Tačiau jis ap Chicagoje, paruošiamuosius dar 29, dr. A Butkus— 15 ir V. Vait
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siriko...
bus. Visa mašinerija jau yra už ku buvo išrinktas Vytautas Kut
tor Kravčenko, buv. Sovietų pre vos nebuvęs išmestas iš komjau
užėmė antrą vietą pasaulyje ži,
nimo eilių. Nusikaltimas: susi
Ar rašyti?
sukta ir atrodo, didelių sunku kus. Naujosios valdybos būstinė
bate eksporte, gana gausiai aprū- Nacionalizuodamas
bankus, kybos misijos vadovo pabėgimą rašinėjimas su vienu jaunuoliu
a
pindamas tuo skystuoju auksu P«raudos bendroves, zibab pra- į JAV ir jo parašytą knygą **l Vengrijoje, iš ko KGB sukūrusi šio krašto prezidentas bičiuliau mų nėra. švente susidomėjimas bus Detroite.
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ja tada literatūros šia tema tik šį sukrėtimą be didesniu pasek tartį. Jeigu šio krašto vadovai bū Faustas Strolia. Norima pada nys: V. Izbickas, M. Drunga, R.
pačiame Teherane gal apie 48 kįni&į s u n k m n a i j ,kai t o s
bi.
rai netrūko. Tokios knygos kaip mių. Na, ir jis baigė gimnaziją tų geriau susipažinę su komu ryti šokių šventės filmą, įtrau Veitas, V. Gustienė ir C. Mickūproc. gyventoių analfabetai ir jie n ė s Aonominks
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perėinstituci
"Postmarket Moscow" ar "Dupes, su "Garbės lapu" už išskirtinį nizmu, o ypač su sovietiškuoju, kiant į jį ne tik šokius, bet ir vi nas. B New Yorko kandidatavo:
nesunkiai buvo sukurstyti islamo . . k o n t r o l ė n j nepArvatas
są organizavimo eigą. Yra organi
ran.
Spies and Diplomats", rašytos darbštumą.
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Miklas, V. Sidas ir A Vakselis.
amerikiečių autorių, turėjo ne Jau 1957 m. autorius buvo pri ti ar skraidyti į svetimus kraštus,
ja ir Chicagoje balius.šventės biu Buvo pasisakyta balsuoti ne už
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valstybę
^ ė k a nnet
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Chomeinis
prie bas>
vietomis
gyva!uĄos
k i r ralkio
t i n eprie
d a r . vienam šio krašto politikui pra- imtas į Maskvos universiteto Ry
kur vis tiek nieko gero šiam kraš
islamo fanatiško veržlumo pri- ž a s t i m i . Kurį laiką dar buvo įma- krapštyti akis ir nors šiek tiek su tų kalbų skyrių. 1963 m. jis tui negalėtų atlikti. Tai tik "pa džetas gali siekti apie 180,000 asmenis, bet už vietovę. Balsai
junge dar ir žiaunai kairaus so- n o m a #nXis sukauptomis san pažindinti su Sovietų tikrove, baigė Tol. Rytų (Orient;>) studi taikavimas pilniausia šio žodžio dol. Bus bandoma pakviesti prez. pasiskirstė taip: Bostonas 36,
cializmo aistras, Chomeinis su taupomis ir gėrybėmis, bet jos žy- nes nuvykusiems į Rusiją senato jas, gavo diplomą. Ir tais pačiais prasme", pasakė senatorius H. Carterį, o jam atsisakius, jo žmo New Yorkas 16. Tokiu būdu Ta
savo sekėjais yra bene pirmieji, m i a i tirpstaL Chomeiniui te riams ar atsovų rūmų nariams metais buvo parinktas vertėju facksonas. Ir tai yra šventa tiesa. ną
rybos prezidiumas reziduos Bos
kūne sujungė islamą su kraštu- k o ^ ^ k r u v i n o t e r o r o keliu> ne laikas Maskvoje tokia litera prie Baroda žibalo valyklų —
tone.
Sesijos metu sušauktame po
G. Urbonui. J. Bezmenovui ir Krašto valdybos pirmininko
rimu soaializmu, socializmą čia nekontroliuojant
revoliucinių
sėdyje
pirmininku buvo išrinktas
rirJdmas
suprantant ne kaip materialisti vienetų savivaliavimo. Priėjo tūra domėtis. Na, jos ir su žibu rafinerijos statybos Gujarat vals visiems šaukiantiems apie komu
Vytautas Izbickas.
tijoje, Indijoje. Vėliau jis dirbo nizmo žalą laisvajam pasuliui
nį marksizmą, bet kaip ekono- prie to, kad net reikėjo gelbėtis riu nerasi.
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valstijoj, toje pat Indijoje.
jų darbas trempiamas kojomis*
gyvenimo suvalstybinimą. Teisin nors nebuvo ir nėra praleidžia
Vakariečių ar tai Kanados ar Jaunas vertėjas Indijoje išbu Taigi ar verta rašyti? Savieji, kol tas gyvenimo būdas. O kiek šio venančius Clevelande. Pagal bal
gai A. Fedosejevas rašo išeivių mos progos amerikiečiams pulti
sų daugumą į teismą, buvo iš
rusų laikraštyje "Novoj 1 Russko- ir niekinti. Revoliucinis Chomei JAV piliečių surambėjusius pro vo dvejus metus. Ten būdamas dar nenuėjo į bendradarbiauto- krašto ar Kanados piliečių žino rinkti R. Kudukis, R. Bublys, VL
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mas ne normaliam žmogui skir- mis?
!'L''.WPLV ! -'- : ??y T 1 ^ " teikiamomis priemonėmis, bet ir žinoti nenori, kad ne visur taip gruody jis buvo perkeltas su pakauskas. Kandidatais liko dr. V.
bes kontrole pasidarė svarbesniu
a i j ^ ^ nnesuyjudė
e s u x i H r a e vvaryti
a r y i l ppropa
ropa
Stankus, K Žiedonis ir V. Rociū.... l^
kaip čia gyvena. Taigi, nors šiek aukštinimu į "Novosti" spaudos
siekimu, kaip pati religija ir, ka- ^ ^ ^ W a s h i n g t o n a i r pui_ tiek prabrėžiant storos, užkietė agentūrą. Autorius ją vadina
nas
dang, kraštutinis socializmas la- t i amerikiečius,
jusios odos sluoksnį, mūsų tau "Centrine propagandos, ideologi
Kontrolės komisijon išrinkti
bai padeda užgrobti valdžią ir ją
tietis G. Urbonas mėgina Toronte, nio išprievartavimo ir špionažo
čikagiškiai:
K. Sušinskas, Vyt šoišlaikyti Chomeinis pasuko ta
*
Kanadoje, leidžiamu mėnraščiu įstaiga'*. Rusiškai vadinama:
liūnas ir J. Vaznelis.
kryptimi.
Tam gal yra dar ir savų prie- "Speak up" for political and eco- APN — Agenstvo Poslednich
Pirmoji sesijos diena buvo už
Tiesa, Chomeinis pasiskelbė, žasčių. Kovos su kurdais, su Cho- nomical realism
(politinei ir Novpstej".
baigta vakariene, kurios metu už
kad jis yra aiškus komunizmo meinio režimu atėję ekonomi- ūkiškai tikrovei). Sis leidinys Ka
Autorius tvirtina, kad užsie
didelius nuopelnus Lietuvių
priešininkas. Tas nusistatymas n»ai sunkumai yra daigai nepasi- nadoje jau eina kelerius metus. niečiui sunku suvokti, kiek jis
bendruomenei
A Gečys Vilniaus
dabar net galėjo ir sustiprėti, kai tenkinimui prieš jo islamišką Tačiau atrodo, kad G. Urbonas kentėjo ir kiek kenčia kiti į jį pa
universiteto medalius įteikė Jo
tenka vesti atkaklias kovas prieš kraštutinį socializmą. Chomeinašūs Sovietų pareigūnai, ieš
nui
Urbonui, Broniui Nainiui, dr.
Maskvos remiamus kurdus. Ta- niui reikia nukreipti gyventojų Į jau baigia išsemti visus finansiš- kodami tinkamo atsakymo, ką
Antanui Razmai (tas medalis bu
čiau tas priešiškumas prieš ko- dėmesį ir kaltinimus kitur. Todėl jcus šaltinius, na, ir ^ t r y b ę , reikia daryti. Jie stebi neapykan
vo
skirtas LF valdybai bei tary
munizmą Chomeiniui nesukliu- jis dabar taip noriai ima sieti H- Viename vedamajame / T h e To- tą, apgaulę, siekimą aukštesniu
bai) ir Stasiui Barzdukui (jo me
dė vos paėmus valdžią pa- kimą vėžio kankinamo nu-!rontoSun
Peter Worthington skatina red.
kanadiečius
paremti vietų. Kas galėtų įlįsti į 30-čio
dalį priėmė R. Kudukis). B. Nai
siųsti savo pasiuntinius į Maskvą versto šacho su ugdoma neapy- šį prieškomunistinį laikrašti "Jį jaunuolio kailį, privalančio apsis
nys kalbėjo aktualiais JAV LB
pasitarimams ir su ja sudaryti su- kanta amerikiečiams.
neparėmus jis nuskęs visa užlie pręsti: ar likti visa ko bijančiu, ci
rūpesčiais. Be to, jis Alg. Gečiui
tartį dėl technikinės pagalbos. Irane pirmą kartą islamo fa- jančioj komunistinėj jūroj", tei nišku
—-—- bedvasiu kūnu,, partijos
r
Latvis Tedi* ZierinS su plakatu, iSreiftumSiu komunizmotikslus,latvių de- įteikė simbolinę dovaną, kurią
Pačiame Irane Chomeinio vado- natizmas jungiamas su valstybi- gia redaktorius P. Worthington. vergu, atidžiai vengiančiu išreikš monstracijoje, kari praio pagelbėti pavergtai Latvijai,
(Nukelta į 5 pusi)
vaujama vyriausybė, narionali- nio socializmo prievarta. Gal
**—• V.
S. m. kovo "Speak up" numery- ti savo panieką ir neapykantą vizuodama ūkines ir finansines Chomeinis ir toliau, galimybėms
institucijas, vis stipriau į valsty- atsiradus, norės pasinaudoti savo
— Jus nepasitraukėte antrukart, frontui artėjant?
— Neaišku. Per lengvai visa pasisekė.
binę kontrolę perima ekonominį keikiamų "imperialistų" teikia— Sergančio draugo apleist nenorėjau, — teisinosi
— Pasisekė. — Danys užbaigė, nujausdamas, kad
gyvenimą.
ma ekonomine ar politine pagalDanys.
nesiseks dabar.
Be to, Chomeini yra paskelbęs ba, tačiau savo pasirinktu valsty— Negalėjot jį nusivesti kartu?
— Buvau saugumiečiu, — gan maloniu balsu
sodalines reformas, šalies supra- binės prievartos h* isJamfiato fa— Jis nenorėjo judėti iš vietos. Viską mėginau, pirmininkas norėjo jam įtikti. — Nesistebėkite mano
moninimą, žemės ūkio mechani- natizmo keliu jis pasiryžęs kralJam už lagerio sienų tarsi slėpėsi kažkokie baubai, metodu.
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zaciją, kas savaime yra gera ir tą vesti.
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MELNIKAS
Taip aš suprantu... Jis bijojo net į gatvę iškišti nosį...
— Ooo... — Danys galvojo kiautan visai
sveikintina, bet to jis nėra linkęs M u T n $ kei$ta> k a d ^ l t k t k .
Ten ir likau.
užsidaryti.
— Ar egoizmas? Ji to neturi žinoti.
paiatti vystytis laisvojo ūkio sis- U a i chomeinis ir jo šalininkai
—
Hm...
—
Pirmininkas
atrodė
susimąstęs.
Lyg
— Čia atėjęs, tamsta kažką tikrai norėjote man
— Reiktų būtinai jai pasakyti.
temai. Chomemio pasirinktas ke- n o r i sunaikinti vėžio į kapus va— Al viskam pasiryžęs, bet ne tam. — Danys teisme, jis viską norėjo žinoti. Ir , kartą pradėjus, pasakyti, bet pasitraukėt atgal. Ar ne taip?
lias ir jo kai kurie pareiškimai TfymĄ j ^ ^ g ^ ^ atsklekffia
— Norėtumėte, kad viską pradėčiau iš naujo?
atskleidžia, kad jo išryškinta is- i r U m ^ ^ j Ų sipmumą — jie jautėsi esąs pirmininko naguose, prašąs jo malonės: negalima buvo sustoti.
Vos puBę papasakojus, lirdy palengvėjo, ir
— Atspėjote. Bet ne iš blogos valios. Viską
UniEfltoji respublika siekia turėti ^ k a d š a d w s ntegrįtt^ nes iš- prašau nesakyti... Lyg naudodamasis pasikeitusia
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galėčiau jums gal ir padėti
— Dėkoju.
centrahzuotą visuomenes ukį, tremtų ar pabėgusrų valdovų frį- situacija, pirmininkas kvotė.
klausydamasis, jis lenkėsi į priekį, tai dėliojo bylas.
— Reiškia, pasitraukiat visai? Dar yra kas?
— Kaip papuolėte sovietų zonon?
kas žemės ūkyje gali vesti ir ^xt ž i m a s i s t o r i j o j e n e p j , ^ ^ ^ | r
Atrodė, jis laukia svarbiausio. Gal nori argumento,
— Nepasitraukiau. Aš pats neprisimenu. Iššokant
— Ilga istorija.
istorija
-—7—>'-.
. . , , ^ , ^
koleiktyvizaajos.
pafiame Irane. Chomemio revo- Trumpai, drūtai. Gal galėsiu kuo nors padėti, kuri™
Dargašiui:
pasirėmęs,
nedraugaukit
Daniuisupakenks
juo. Atbaidys
Pasakys
gal Genei
visus: iš sunkvežimio, dar prieš krentant ant asfalto, gal
I
liucija neatnešė kraštui iŠlaisviprašau.
rt«~r,.*x;„;.
ma«1*onarati1rit
itin. kodėl
A t b a i repatrijavo,
d v s ffal VISUS
nežinia
ko jis
liko sovietų mi
zonoje,
ko gavau smūgį. Negaliu garantuoti, ir išnagrinėti
Savo dabartinėje verkioje Cho- nimo. Tai tipiška valstybinio toK
u
o
?
iššoko ii sunkvežimio?... Danio pasakojimas čia nenoriu. Suprantate kokioj padėty esu? — Tai
meints daug kur seka maskvinę talizmo revoliucija su islamiškąpasakęs, Danys atsistojo. Jis norėjo išeiti.
— Nieko tikro aš dar nežinau. Lageriuose staiga užlūžo, pradėjo kartotis.
tvarką: kontroliuoja kraštą, pa- ja atmaina. Nelaimei šiuo mekiekvienas
turi
savo
istoriją,
visi
mielai
pasakojasi
ir
— čia jūsų reikalas, suprantu. Genei patarčiau to
naudodamas daugybę musulmo- tu, nors Irane opozinė mintis
— Iššokus iš sunkvežimio, — pirmininkas jį
to
nebijo.
O
apie
tamstą
nieko
nežinom.
Tad
prašau...
nenutylėti.
nų revoliucinių komitetų. Minis- auga, ne tik nematyti laisvės dieragino, — jums susikruvino rankos...
—
Dauguma
meluoja.
— Nemanau, kad to reikli, — Danys mostelėjo
terių kabinetas daugiausia teturi nų pačiam Iranui, bet iš jo, kont-J^M**i^*}^***™to)tw?*^
—
Atsimušiau į asfaltą. Kitas šuolis į žvyrą gal tai ^ k a / j a u 8 d A m a i > ; k a d ^ poaibio a t v i r u m u j i g
—
Kas
žino?
Pasipasakoja
ir
gal
Širdyje
galimybę tik vykdyti jo potvar- roliuojančio didelės žibalo atsarpadarė, - Danys pasakė, bet staiga pabijojo teisybės. , ^ ^ „ 3 , ^
kius. Bet koks ministerių kabinę- gas, auga grėsmė ir vakarų palengvėja?
Atrodė, kad pirmininkas jam nespendžia pinklių Jam atrodė, kad pirmininkas žino, ką jis galvoja, ir
— Kol prireiks psichiatro? — pirmininkas pasakė
to savarankus veikimas atsiduria pasauliui.
J. Pr. ir sako teisybe. Gal širdyje ir palengvėja? Kodėl šiam visa tai Genei ir visiems pasakys. Jis ūmai traukėsi ironiškai.
žmogui jis negalėjo čia atsiskleisti? Dėl to juk pas jį ir atgal, kaiką pameluodamas. Persirūkęs, pradėjo
— Kodėl jo?
atėjo,
užmigt
negalėdamas.
Ir
jis
pradėjo
pasakoti,
laižyti
sausas
lapas,
— Taip pagalvojau...
mos po 1.10 dol. mėn. o antrta
GAUS PINIGŲ
pradėdamas iš Lietuvos.
Pirmininkas vis girgždėjo kėdėj.
— Jūs juo norėtumėte pabūti?
Apie 900,000 kūrenamų dujų sumažėjimas 1.15 dol bos dėl
— Palaukite,— pirmininkas jį pertraukė, —aš tuo
— Sakote, kruvinos rankos... Ar tai dėl šuolio?
— Ne, ne, — pirmininkas juokėsi. Jis atsistojo ir
vartotojų i i Peoples Gas bend dabar leistos mažesnės dujų nesidomiu. Visi mes i i Lietuvos.
Pastebėjote įbrėžimą? Odos įplėšą dėme, ar kur ištiesė ranką.
rovės gaus 17.3 mil. dolerių, nes kainos.
Papasakojus apie S t Poelteną ir Gaugos kitur?
— Ne psichiatro mums abiem reikia, —
Federalinė energijos reguliavi
Viena proto dalis norėjo sakyti vieną, bet kita galvodamas apie abiejų mylimą Genę, pasakė Danys
iš tratėjimą, pirmininkas šyptelėjo.
mo komisija nepatvirtino imtų
— Kodėl jūsų draugas išėjo ii proto?
ir, paspaudęs ištiestą ranką, išėjo koridoriun.
melavo:
— Amerikoje 1978 metais
padidintų kainų. Vartotojams
— Pastebėjau dėme, ant alkūnės, — jis
— Artėjant frontui, gal naciai, kaip įtartiną
• .n
1 (Bus daugiau)
M
ifuios sąskaitos bos stunsjttna* nužudyta 19,555
meluodamas,
nežiūrint, kad dėl to čia neatėjo.
desantininką, jį užkankino.

PRIE MILŽINŲ
TILTO

| S 1G V KI T E P A B A E

D R A U G A S , penktadienis, 1 9 7 9 m . lapkričio mėn. 9 d. čiu, vyskupija nieko netvri prieš,
jei parapija būtų perkelta ir ki
tur, k u r turėtų aptarnauti ir
amerikiečius katalikus.

CLASSIFIED

G UIDĘ

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU
>.Hc

B E A L
I 8 I A 1 1
B E AL E S T A T £
Taryba gan optimistiškai žiūri IŠNUOMOJAMA — FOR B E N T
Vizitinių kortelių naudojimą* yra
į faktą, kad vyskupija savo kaš
4 • U i IIIH saflr. nzideaciia, 1 *
IŠNUOMOJAM
grasus
paprotys. Bisnieriai jas •pla
tais pasiuntė lietuvių kilmės ku
vonios. Rūsys, garažas. Tik $38.500.
čiai
naudoja.
Bet tinka ir visų i u o nigą Juozą Bacevičių į Romos šv. Suaugusiam asmeniui du kambariai Apyl. 65-os ir Mozart.
mų
atstovams
turėti grasias viMir virtuvė beismante 6814 So. TaiUnuomdjamas 4 kamb. gražus butas
Naujesnis S-ju. miegamų bungalow.
Kazimiero kolegiją mokytis lietu man Ave. Teirautis nuo 5 vai. iki
tines
korteles.
arti 65-os ir Califorais.
vių kalbos ir pastoracijos lietuvis g vai. vakaro, šeštadienį ir sekma Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie
Kreipkitės j "Draugo" admiais67-os ir Homan. $52,900.
Apie $10.000 pa- traciją visais panašiais reikalais.
koje parapijoje. Jis sugrįžęs birže dienį visą dieną. Tel. 4344035.
, •4-ta ir Artesiaa. Mūrinis 2-įų į jamų. Moderniai patobulintas namu Busite patenkinti mūsų patarnavi
lio mėn. kurį laiką dirbtų kartu
butų po 6 kamb. $45.000.
mu
- "^
Marąuette Parka Kaina $67,500.
su kun. Ivanausku, kol jis išeis į IŠJOJOM. S-jų kambario
2tt aukšto mūras — 3 butai Ge
su
baidais.
Arti
72-f»
ir
Kedzie.
ensiją. Kaip vėliau šis reikalas bus
Svarus 2]u aukštų mūras. Apie
ros pajamos. Prie 44-os ir Califomia.
Skambint — 737-8375
$7.000 pajamų. Marąuette Parka Ver
sprendžiamas, niekas konkrečiai
Nebrangus.
nežino.
Sft-ta ir Wbipple. 6 kamb. puikiai tas $46.900.
HELP WANTED — VYRAI
prižiūrėta
mūro rezidencija Gazo
Taryba neturėjo susitikimo su
Platus fMjsas. Geroje vietoje in
D E M E S IO
Šilima. Rūsys. Nebrangus.
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
organizacijų vadovais, kaip bu
DUECTIOK M0LDING
i 664a ir Keeler. Stiprus 1H aukš
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai
vo
pageidauta
praeitame
susirin4
to mūras. Tinka giminingom šeimom ar angliškai ir paduoti savo telefoną!
Skautijos reikalais Clevelande lankėsi vyriausias skautininkas V. Vidugiris
PACKAGE E X P R E S S AGENCY
FOREMAlf
MARIJA XQRKIK1F,X£
ar išnuom. Susideda iš 5 ir 4 kamb. bei pavarde, kada jums patogu namus ; INJECnON MOLDING FOREMAN
ii Los Angeles. Nuotraukoje V. Vidugiris (4-tas iš kaires), dalis Clevelando kime, Norima palaukti iki kun
skautininkų ir svečias skautininkas B. Kviklys iš Chicagos. Nuotr. J. Gark* Bacevičius sugrįš iš Romos. Šiaip
apžiūrėti.
] Pay commensurate with exp. AU
SIUNTINIAI I LIETUVA $72.000.
parapijos veikla buvo gana gyva:
bessfits paid by Co. Min. requirements
lAbai pjųpeidaudairu** peras rūšies
NEIGHBORHOOD
sėkmingai atšvęsta kleb. Ivanaus prekės. Maistas iš Europos sanleUu.
2
yrs. exp. as foreman. 281-1411
2808 W. SS St., Chicago, IU. 6062S
ko 40 metų kunigystėe sukaktis,
TEL. — WA 5-2787
Realty Group U.S.A.
parapijos festivalis, Šiluvos at
2625 West 7lst Street
BUDRAITIS REALTY CO.
laidai, Eucharistinės pamaldos. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
P U L L. T I M E
Buvo mėginta gauti lietuvį kuni
Tel. 737-7200 ar 737-8534
4243 W. 63rd Street
gą iš kitur, kalbėta su kun. Pa
OeaT Matateassiri Excell. Seserlta
Tel. — 767-0600
lubinsku ir kun. Sakalausku., bet
Savininkas išsikelia i i miesto ir Apply a t Office.
TeL S28-6800
nori skubiai parduot 2-jų butų s u
be rezultatų. Perskaitytas padė
•
įruoštu rūsiu mūrinį namą. Mar
kos laiškas vysk. J. A. Hickey už Apdraustas perkraustymas
C I T Y WORKERS
ąuette Parke. Skambint 776-9232.
įvairių
atstumų
palankumą Šv. Jurgio parapijai
More right In. 7 rm. brick bungalok.
CHURCH and SHERMAN ; :
ir kun. Bacevičiaus pasiuntimą į
TeL 3 7 6 . 1 8 8 2 arfa* 3 7 6 - 5 9 9 6
Formai dining room. Recreation rm.
EVANSTON, ILL.
OPEN HOUSE SUNftAY
Romą.
iiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiumiiii with bar. 2 bathrooms. New carpeting
and draperies throughout. 2 car gaKiekvieną sekmadienį po pa
1 to 4 p.m.
svečiai. J. Stempužis padėkojo
PAGERBTAS JUOZAS
rage. Many extras. $55,000.0a Possible
lllllllillllllllllIMlIltlIlIlIHIlIUIIIIUUIlHII
maldų
veikia
kavinė
salėje.
Jos
rengėjams (R. Tatarūnienei —
8327 S. Kettner Ave.
STEMPUŽIS
owner can finance. Open house Sat.
Spalio 20-oji b u v o Tėvynės gar * t e i k ė dovaną), svečiams progra- apyskaitą padarė K. Civinskas, o
and Sun.. Nov. 10 & J1, 12 to 5 p.m. 3 bedrm. brick - 1% baths. FuU
klebono pagerbimo apyskaitą —
f inisheo* basement with bar. Centrai
s ų ir jų vedėjo Juozo Stempužio m o s menininkams, spaudai
Licensed, Bonded, Insared
6147 S. Fraaeisco. TeL 434-7430
Z. Obelenis.
air. Carpeting, apphaoces, draperies.
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
Su Tėvynės garsų sukaktimi
diena. Čia prisiminta lietuviško
For Torto k Sleeper R Hartley
Gas griH. $71,900.
Buvo žadėta duoti visą parapi ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
sios radijo programos praeitis ir sutapo ir poeto Balio Augino po jos apyskaitą, bet pasitenkinta tik
aatonmtic spriag eoilmg macbiaes.
plytelės. Giass blocks. Sinkos vamz :iiimiiiiiiiiiiiiimii!iiiiniiiiiMiiiiiiiimiti
pagerbtas jos redaktorius ir vedė ezijos knygos išleidimas. "Gies 1978 m. parapiečių aukų statis džiai išvalomi elektra. Galite kreiptis
2
namai
ant
1
sklypo.
Vienas
na
jas, jau trisdešimt metų sėkmin mės žydėjimo metas" knygą iš tika, kuri tikros parapijos finan nuo 7 iki 8 vai. ryto arba 5 vai. mas — 2 po 4 kamb.; antras 3 kamb.
CaU— 288-6151
Idealus investavimui. 2 butai po 4
gai dirbąs lietuviško žodžio ir leido Juozas Stempužis ir dr. Vla sinės padėties nenušviečia. Štai vakaro.
Brighton Parke.
kamb. ir 6 po 3 kamb. Viri $16.000.00
muzikos transliacijose Clevelan das Bložė. Pirmuosius knygos egz. keletas tos statistikos skaičių: 3
SERAPINAS — 636-2960
Marinis 6 kamb. bungaIow. Garažas. brutto pajamų. Pilnas rūsys. Arti 65- B0RING M I U OPERATOR
gavo
poetas
—
autorius
B.
Augi
de.
para piečiai aukojo nuo 1000 —• iiiiiiHuniiiiiiiniiiimuHinimiiinuiiuin Marąuette Parke.
I os ir Califomia. A-1587
Sukakties vykdomasis komite- nąs ir dr. V. Bložė. Poetas Augi- 1400, 2 — n u o 600 — 800, 1 —
AND C0PY MILL OPERATOR
tas, pirmininkaujant dr. D a n i e - Į n a s padėkos žody prisipažino, kad
W O L S K I R E A L T Y CO.
ŠIMAITIS REALTY
Į
u o5 0
4 n
4
500
liui Degėsiui (kiti nariai Z. Duc-1 « j 0 s i e i 0 j | į a n d i e n šventė", kad >
° — įįįį>
^ ? ? ~~"
'
Ebcperienced night help needesf to
Insurance — facome Ta*
TeL — 5 8 6 - 9 3 4 0
14 _ n U o 3 0 0 — 4 0 0 , 2 8 — n u o
run horizontai boring mill & copy
manas, O. Jokūbaitienė, G. Kudu- į poetas negali nerašyti.
Notary PubUc
KILIMUS IR BALDUS
200 — 3 0 0 ; 104 — n u o 1 0 0 —
mill duplkating eąuipment. Clean,
kienė, R. Kudukis, V. Plečkaitis,
.
Plauname ir vaškuojame
56-os ir Califomia apyl.
104; 89 — n u o 5 0 — 1 0 0 ; ir 51
modern mold ahop. Profit sfcarJ2951
W.
63rdSt..
436-7878
į
V Rociūnas, R Tatarūnienė) su, I r sukakties minėjimas, kiek ii
visų rūšių grindi*.
Didelis mūr. buogakm. 3 miegami, ing, 52-bour work week & benefits.
reneė banketą Lietuvių namuose, I S o k a i užsitęsęs, baigtas J.Stempu-1 _ 5 0 į r mažiau. Iš beveik 300 pa
i TeL 8 3 9 - 1 7 8 4 a r b a 839-5568
;
2 vonios, valgomasis. Visur nauji kili
J. BUBNYS - TeL RE 7-4118
—
žio žodžiu, kuris buvo kartu ver- : T apiečių 3 5 proc. pakliūva \ 1 0 0 —
kur dalyvavo 2 5 0 svečių
R.0. SCHULZ C0MPANY
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii mai ir užuolaidos. Poilsio kamb. da
čiamas ir į angly kalbą, vertė-1200 dol. aukotojy grupę. Bendrai
linai įrengtam rūsy. Didelė pastogė.
Gražina Kudukienė
pristatė jas Algis Rukšėnas. Sukaktuvi visų parapiečių aukos
vidurkis
$55,000.00. Kreiptis į savininką tel. i 2425 N. 75th Ava, Elmwood Park
čikagiečius m e n i n i n k u s : aktorę ninkas sakėsi, kad savo darbu sekmadieniai sudaro tik 2.78 dol.
IIIHIIIII
434-743tarba 436-6423
M i S C E L L A N E P US
T O L — 45S-S421
_ dainininkę I ^ i m ą ^ jos vyrą
^
N o r i m a pagyvinti organizaci
komp. Lapinskus, kūne klausyto-1_ J £ » ' p r i k l a t l s o m ą duoklę Lie
MaaMajlSsa||aM|a|||af||M|||i|iaii|i||iiM|Mt|is
i y 2 aukite medinis. 6 kamb. Atski
jų veiklą šioje parapijoje ir kvies
fus giliu poezijos, muzikos ir dai
ros
2 vonios, 2 virtuves. Garažas. Arti HELP WANTED — MOTKBYs
tųvai, kad jam surengtoji šventė ti susirinkimus ar parengimus lai
NAMŲ APSITVARKYME
nos montažu — rečitaliu nukė
69-os
ir Rockwell. $24.900.00.
ir parodyta meilė bei įvertinimas kas n u o laiko daryti ir čia, n e v i e n U "Diaago" Blmttea VahmdšMs
lė į tragišką, herojišką, laimes
Ruoliatės
ką
perstatyti,
pakeisti,
2-Ju aukitą Georglan. 8 kamb. 37
yra didesnis negu nusipelnęs, kad naujoj parapijoj ar Lietuviu n a 
Parinkti §—statai,
pragiedrulių, laisvės ir vergovės
atnaujinti. Garažą. Viduje ar ii lauko p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinu SWITCHB0AM OPERATOR
attpa—dlitt
knygoje
dabar dėmesys koncentruojams į muose. Turėjo būti perrenkami
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums kaina. $27.900
A N D GENERAL OFFICE
mūsų tautos istorijos momentus.
išauginimą
lietuviško
radijo 5 tarybos nariai, bet jie sutiko pa
su
patyrimu,
už
prieinamą
kainą
pa
"Mano tautos istorija" buvo gra
T H E SHAMN OOMPAXY
Taverna ir 4 kamb. marinis. { rytus
transliacijų įpėdinio. Dėkojo vi silikti dar vienai kadencijai. Pri
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro
žus deimančiukas mūsų jauny
nuo Califomia Ave ir 71-os g-vto. Nu
6460 N . Iincoln Avesme
siems.
TELEFONU 47C-3M0
rinkti trys kandidatai: Algis Kažeminta kaina $45.000.00.
talentų sceninėje veikloje. Reči
Pliene 267-SSSO o r 676-12*36
Prie geros R. Strimaičio muzi siulaitis, Antanas Styra ir G a u s i e 
llllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllll
talio mintys buvo vertos susimąsBUTŲ NUOMAVIMAS
kos svečiai smagiai
pasišoko nė. Tarybai už rūpestį ir darbus
tyti ir reikia sutikti su^ Laimos a ^ ^ Beržinskienės ir D t Narna pirkimas — Pardavimas
tuojamais Edžiais Tiek daugj
. ^ ^ dekoruotoje parapijai padėkota.
A. a. kun. ^rimieraa Barauskas Į ^ ^ ^ m ^ ^ J S T C i S S ^
VsldyssM
erdvės žvaigždynuose ir tiek ma ( ^ ^
KARIUOMENĖS
ŠVENTĖ
paraše kebą tuntus pamokslų po- uita p» mtu.
FUU TME — PERMANERT
Draudimai — ISBO—S Tas
puliariam
"Draugo"
skyriui.
Jo
atĮ
F
R
A
N
K
Z
A
P
0
L
I
S
i a vietos žmogui .
Išleista keturių puslapių pro-} Šį šeštadienį, lapkričio 10 Lie minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu
For accounts receivable. Mušt į a v e
NoUHata* — Vertimai
Poinvokacijos (kun. G. Kijaus- gramą.
Tetef. GA 4-MS4
typing skills. Skokie location. Vituvių namuose įvyksta LKVS Ra Aloyzas Baronas atrinko aktua
kas), šaunios vakarienės ir dr. D.
Clevelando lietuviai ir Tėvy- movės rengiamas banketas, o sek liuosius. V. Bagdanavičiua laido
emity Skokie and Dempster. - Va W. 95th Street
Degėsio žodžio, Jaunutis P.Nasvy-, n e s g a r s u klausytojai, kurie d a - madienį, lapkričio 11, 10:30 pa jant velioni sakė, kad "jokio
J.
B A C E V I Č I U S
tis, Tėvynės garsų įsteigėjas, savo j \}9Wm
\r nedalyvavo minėjime, maldos Šv. Jurgio bažnyčioje. Or straipsnio rašymas velionio taip ne miiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiitiiinimitt:
domino kaip religinio. Jis juos ra
6 5 2 9 S. Kedzie A v . — 778-2233
kalboje užakcentavo, kad radijo 1 n u o š i r d ž i a i jungiasi su geriausiais ganizacijos kviečiamos dalyvau šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
• i i
transliacijos yra susijusios su trem- j linkėjimais Juozui Stempužiui ir ti su vėliavomis.
sikaupęs".
T Y P I $ T $ ;:
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
tiniu istorija. Senosios kartos lie- Tėvynės garsams, kurie gaivina
Kaina $4.00, Gaunama "Drauge,
PROGOS
—
OPPDBTUN1T1ES
EMILIJA
PLATERYTĖ
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
.
Accuracy, speed and experience a
tuvis Aleksas Banys 1949 m. da tėvynės prisiminimus ir drąsina
4545 W. 63 St., Chicago. BĮ. 60629.
Pardavimas
ir
Taisymas.
plūs. Eacellent stsrting pay and inIR
KARIUOMENĖS
ŠVENTĖ
vcs mintį pradėti radijo translia- nepavargti tolimoj kelionėj į lais
Marąaetto Parka
Persiuntimas 25 centai (Illinois
surance benefits.
M
I
G
L
I
N
A
S
T
V
cijas, kurios turėtų būti visuo vą Lietuvą.
Kai Dainavos ansamblis lapkri gyventojai prideda 20 centų moADIS 8EEVIC5ES INC.
23M W. SStb St., tel. 77S-14M
V. R.
NAMAS M TAVERNA
meninio pobūdžio, nepartines li
čio 18 d., sekmadienį, 3 vai. po kesčių)
141 W. Jaekaon Btvd, TeL 427-1680
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiini
nijos. Tai išlaikyta iki šių dienų.
pietų Clevelande vaidins ir dai
RUDENS
ŠVENTĖ
Del informacijos skambint
Pasidžiaugė, kad Clevelando lie
nuos pagal A. Kairio tekstą A. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll —8SB>ŠBBaWSSBW9SJ»aW B — MSMBSa
Sv. Jurgio parapija, seniausia Jurgučio sukurtą muzikinę dra
tuviai yra vieningi ir iškėlė Juozo
SIUNTINIAI Į LIETUY4
7 7 6 - 4 9 56
Clevelando
lietuvių religinė ins mą "Emilija Platerytė", bus pra
Stempužio, kaip šakoto visuome
Ir kitus kraitus
Small ofiice. Good paį.
titucija, šį sekmadienį, lapkričio ėję vos penkios dienos nuo šios
mininko, vaidmenį.
VYRAI fR MOTERYS
NEDZINSKAS, 4161 Archer Ave.
Gauti sveikinimai iš Nerijos 11d. nuo 12 iki 3 vai. p. p. rengia lietuvių tautos didvyrės gimta
Jonas Karolis
Northw6ttem RJL StationCmcago, m . 9MS2, tel. I27-S669
metinę
rudens
šventę
su
pietuBalBOOKKEEPER
TYPI9T
ansamblio, Lietuvių namų,
dienio (gim. 1806. XI. 13). Pras
SSSMSWWSSSSWKSWM>SaSS<IWWSMIiMSįBtBi
Loop.
Tel. 263-5956
fo skyriaus Žalgirio šaulių kuo- m?^ baru, laimėjimais. Visi para minga taip pat, kad jai, 1831 me
Fuil-time-assistant to construction
pos skaučių tunto, Čiurlionio | piečiai ir svečiai kviečiami da- tų sukilimo kariuomenės pulko
project accountant Good working conPrtsimtafaMl 1905-19T7
ansamblio, Sv. Kazimiero lit. mo- į lyvauti jaukiame pobūvy, pasi- vadei, teko gimti kaip tik tą mė
ditions. Convenient location near Loop.
Didelio formato, 456 pusi. Kieti
kyklos, Ateitininkų sendraugių, j ž m o nėti, pasivaišinti ir išmėginti nesį, kurį nepriklausomybę ats
Part Time
2 DayaAVeek
Call Chock Mon. thru Fri. 9-5
viršeliai. Autoriaus leidiny*. Spau ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus
SAT. k ?
GOOD PAY
St Barzduko, Povilo Dargio, Aus Į l a i m ę .
tačiusi Lietuva paskelbė savo di Morkūno spaustuvė 1979. Kai daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
C
A
L
L
tralijos ansamblio, dr. Pr. Jučai- į
ginkluotųjų jėgų atkūrimą. Lapk na s u persiuntimu $13.60. Illinois pilna apdrauda.
ŠV. JURGIO
PAĄAPIIOS
OOUNTRYSIDE P U B
čio Lietuvių balso transliacijų
ričio 23-čiąją viso laisvojo pasau gyventojai dar prideda 7 3 et. vals
SUSIRINKIMAS
m
—
WA
5-808S
4S2-7SS6
— Ask F o r Tom or Lyną
tijos
mokesčio.
kolektyvo, PLB (Žodžiu perdavė j
Mature people. Full 6c Part Time
lio lietuviai švenčia Kariuome
Lapkričio 4 d., sekmadienį po
M. Lenkauskienė) Los Angeles
Positions Available.
nės šventę.
Užsakymus siųsti:
iiiitifuiitiiiutiftifiiiifiifiimtminfiiinits
Altos, Skautininkių
draugoves, pamaldų, įvyko parapijos susi
DENTAL ASSISTAKT r
LB Clevelando apylinkės val
Convenience store operation.
Ivalrhi prpkly pMtrtnldmM neBirutės draugijos, LB apylinkės ir; rinkimas. Dalyvavo per 60 para- dyba, Ohio apygardos Lietuvių
FoO or part time
bramrUI
a
mu.HU
tandčlio.
DRAUGAS, 4545 W. «3rd S t ,
CALL MARTY 8 — 4 FJHL S84-7078 We need person for Northside ortho^t
pijiečių. Pirmininkavo
tarybos dienos proga paaikviesdama Dai
COSMOS
PARCELS
EXPRESS
Chtaago, 01. 60629
2S61 W. 61 SU Chicago, IU.
dontist offiee. Some typing necesssry.
Sveikino apskrities auditorius pim,. j n ž. Pr. Razgaitis. Prie dar- navą su "Emilija Platerytė", šios
CLARK OIL & REFIRING Good
salary and benefits. No evemega
A. Campella, miesto tar>bos na- bo stalo sėdėjo ir kiti tarybos na herojės simboliu pagerbs ir visų
SIUNTINIAI I LIETUVA
\
Wsd.
Off. £xp. pref. CaH: 561CORPORATION
rys Trenton'(perskaityta Cleve- į r j a į : K. Civinskas, O. Kliorytė, amžių Lietuvos karių aukas ir paBisnieriams apsimoka skelbtis
Telef. — 625-2737
1
lando miesto tarybos rezoliucija), L. Nagevičienė, V. Spirikaitienė,
Dnuite".
(Nukelta i 5 pal.)
Vytautas Valantinas
•M<
vfcegub. G. Voinovich linkėjimus j z . Obelenis ir A. Garka. InvokaHELP
W A N T E D —M A L Ė R F E M A L E
tttiniiHHtiiniiiHmtMiiiiimtmmtimitn
perdavė Hybnar (Stempužis pa-1 ciją sukalbėjo kleb. kun. B. IvanmmiiitiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
R E A L
E S T A T E
keltas ir "garbės vicegubemato- nauskas.
M. A. i i M R U S
Nationalities $ervices,j Perskaitytas pr. metų susirinriwn")
INCOME TAX 8ERVICE
NOTARY P C B U O
apskrit'komisionierius V. Brown. kimo (1978. 12. 3) protokolas. Pr.
ft«ti<lencin*s ir Komuttimtm NueMvyMs
•••>J
4266
So.
M«piewood, teL 264-7450
Ilgesnį Žodi tarė buv. Clevelando Razgaitis kalbėjo apie tarybos atAp«r1mentji • Kondommiumai • Nuomav<m«s
Taip pat d«u-onU
VERTIMAI.
meras R. J. Perk, pabrėždamas J. i liktus darbus. Buvo keli susitiFull and part tinę. Mals and Fensale. Eseelleat b o n m irages and
1
GIMINŲ Ukvl<>Umjti. pildomi
Reaenls.
TeL — 866-6164
Stempužio įnašą į Tautybių są- kimai su diecezijos aukštais pai
PILJETTBfiS P R A S T M A I Ir
• • • BROKE* • • • l»OTA»T
jOdfto organizavimą ir veiklą.
reigūnais dėl Sv. Jurgio parapijos
kitokie bla.n.Val
IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIII
Dr. D . Degesys įteikė menišką: padėties ir ateities. Iš pasikalbėjiT<Kfono* (Si» *0~244S. Dakare (StV) »45-Z7»
OPENTNGS AT WOODFHU> MALL — SCHAUMBURG
pjjjjgįc
žymenį ir piniginę do- j mu susidarė aiškus vaizdas, para8 K E L B K T T E 8 "DRAUOB**.
viną. Pristatyti kiU amerikiečiai i pija galės gyvuoti, kol bus parapie

PIRKĖJO LAIMB

Valdis Real Estete

P O R T E R

A.

mmm

VILIMAS
M O V I NG

LYTTON'S

Exper'd Set Up Man
and Operator

PLUM B ING

8 BUTŲ MŪRINIS

V A L O M E

Kazio Barausko
PRISIKĖLIMO ŽMONES

JR. BOOKKEEPER

BELL REALTY

Call - 328-0400 ±

TELEVIZIJOS j

CXERK-TYPIST

PREKYBININKO KELIU

M OVI

WAITRESSES

NG

CASHIERS

f

FLORIDA .
_
REAL B A"** * E. Kamiene
iESTATE

SALA D LADY • C A S H I E R
SANDW1CH MAKER
STOUFFER

S

'aa, tiek j vielas, tie* į priva- Į I'RAUGAS, peKkta<L>3u», 19T9 m. lapkričio mto. 9 d
čias.
Propaganda esanti labai ™
""""""""""^™"™"™
ajasSE-^y^
svarbi
Wiesel pareiškė jog iš AFL(Atkelta iš 4 pal.)
; davęs daug pianino rečitalių, su
CIO pusės yra totalinis pritari
silaukęs muzikos kritikų palankių
sišventimą. šiuo renginiu Cleve-i
mas. Komisija pi pysianti preįvertinimų.
lando ir Ohio apygardos lietu
zidentą ir kongresą, kad paLaureatas yra įakambinęs Čiur
jiyben iškeliavus, sūnums KAZIUI, KUN. PBAviai gyvai domiai. Bilietai spar
skelbtų nuolatines dienas ( n e .
lionio kurinių ir LB Clevelando
Iful ir nmGIUI su SEM&. dukrai ir žentui GERčiai perkami, bet didelėje Euclid
vieną) holokausto minėjimui.
apylinkė išleido plokštele, kurios
High School auditorijoje dar yra
TP^DAI ir JONUI J0HAIOAMS nuolirdžiautią ulRabinas J. Glasner pastebėjo,
laida, turbūt, jau reniai yra išsi
daug geru vietų likę. Visos vietos
uouutą reiškU
kad tos prisimintinos dienos ne- i
baigusi. Dabar pianistas įskambinumeruotos, todėl norint gau
sutaptų su žydų šventėmis. Wie- Į
no lietuvių kompozitorių kūrinių,
KisOtNy įtina
ti geresnę vietą, reikia paskubėti.
sel priminė apie žydų persekio-:
kurie turėtų greit pasiekti muzi
Bilietų kreiptis į Romą TatarūClevelando lietuvių pensininkų susirinkime V. Mariunas pristato Ohio vice jimą Irane, bet visai nepriminė j
kos mylėtojus.
nienę tel. 531-5924 arba į Jurgį
Andrius ir Regina Kuprevičiai gubernatorių, dabar išrinktą Clevelando meru, G. Vainovidi. Toliau sėdi J. krikščionybės naikinimo Sovie
Mabkį tel. 486-9165. Taip pat JŲ
StempuSs ir J. 2ilkmis
Nuoav V. Bacevieuu* tų Sąjungoje.
Prof. Telford
augina dvi dukras Kristiną ir
galima gauti sekmadieniais po 10
Taylor pastebėjo, jog būsianti]
Iloną. Abi gabios, talentingos
vai. pamaldų Dievo Motinos!
muzikoje: Kristina akomponuoja Juozui Stempužiui ir
politiškai apšviesta rodyklė, tai
Vlad Ui
Pavergtos tautos ii
Nuolatinės Pagalbos
parapijos
Nerijai, o Ilona groja keliais ins Plečkaičiui.
būsiąs politinis ginklas". N u 
svetainėje. Kainos: 4-6-8-10 dol.
Gyveno Hartford, Conmeetkat
trumentais.
holocaustas
matoma turėti Hoiocausto muBankete poetas Antanas Gus
Kas po vaidinimo norėtu at
Lietuvoje gyveno Pilviškiuose, Vilkaviškio apekriPremija buvo įteikta pereitą taitis iš Bostono paskaitė savo
iziejų, kuris bus ;-'is Smithsovykti į D M N P parapijos svetai
tyje.
Šeštadienį, spalio 27 d., Lietuvių Į ilgesnį satyros kūrinį "LietuvišPrezidentinė komisija dėl h o - ; m a n ^ ^ ^
g ^ užtikrino,
n ę su dainaviečiais pabendrauti
Po sunkios ligos mirė 1979 m. lapkričio 2-rą dieną.
^ ^ b u s Tfcįgį
namuose gydytojų metiniame kos teisybės meilė'* ir šešis eilė- locausto (PCH) yra užsibrėžusi i k a d maziej[ia
rr pasivaišinti, turi iš anksto už
dideliam
darbui,
šios
komisijos
7
3
^
^
rūmų
pritarimo,
nes,
raščius Giesmę už medalį, Pasku
iS
Didžiame nuliūdime paliko: mylimą žmoną Teresėle, da
sirašyti pas J. Malskį tel. 486— poūuvy.
tinį atodūsį, Gyvenimo prasmės pirmininkas yra Elie Wiesel. ! jei kas priešinsis, tas bus Hitbrolius,
seserį Lietuvoje ir kitos
Iškilmingam
aktui
vadovavo
9165.
Birželio
7
d.
naujame
federalibeieškant,
Žmogus
ir
šešėlis,
dabartinis Ohio Liet. gyd. drau
lerio dalyvis.
niame pastate per trečią komi
KULTŪRINĖ PREMIJA
gijos pirm. dr. H. Brazaitis, trum Šventos moterys ir Erotiką.
Mūsų veiksniams reiktų susi
PIANISTUI ANDRIUI
Prie puikių vaišių ir geros mu sijos susirinkimą pirm. Wiesel rūpinti, žinias patikrinti ir im
pai apbūdinęs laureato įnašą į
KUPREVIČIUI
liet muzikos pasaulį. Dr. Dai zikos svečiai maloniai praleido pareiškė: "Kas pasipriešins mū tis reikiamų žygių, kad į ko
sų darbui, bus laikomas žudy mitetą įeitų mūsų ir kitų pa
nius Degesys įteikė 1000 dol. če kelet ąvalandų.
Ohio Lietuvių gydytojų drau
Lietuviai
gydytojai,
gyveną
Onių (Hitlerio) dalyvių". Be to, vergtų tautų atstovai.
kį(AM)
gijos 23-ji kultūrinė premija pa
hio, daugiausia Clevelande ir a- \Viesel pasakė, kad antro geno
skirta prof. Andriui Kuprevičiui.
Andrius Kuprevičius padėkojo
pylinkėse, sudėjo ir paskirstė jau cido akto nebus leidžiama Ame
Žinomasis pianistas virtuozas, il už jam suteiktą garbę. Jis norį a
— Infliacija Meksikoj per
23,000 dol. iš jų 8-nias gavo or rikoje minėti be PCH "patvirti
gus metus dėstęs ir vadovavęs pi ta garbe galintis su bendradar
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
ganizacijos ar institucijos ir 15 nimo", Įtraukiant holocaustą. metus siekia 18%, Italijoj 16%,
anino departamentui Cleveland biais, kurie padėjo, kad naujoji
su
pavienių asmenų. N ė viena mo "Tiktai minint šešis milijonus, JAV yra penktoj vietoj
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
Music Settlement mokykloje, da plokštelė — lietuvių kompozito
14%,
o
mažiausia
infliacija
y
ra
teris!
V.R,
galima
bus
atsiminti
kitus".
bar profesoriaująs Clevelando rių pynė — išėjo gerps kokybės,
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
Komisija rekomenduoja hoio Vokietijoj ir Japonijoj apie
valstybiniame universitete, yra i origina Ii. Nuopelnai
priklauso
6.5%.
N A U J A DRAUGIJOS
causto enciklopediją, įrekordaVALDYBA
4330-34 So. California A v e n u e
vimus, nuolatinę spaudą ir nuo

CLEVELANDO ŽINIOS

A. T A. 1ZBIETAI R A Č I O M

/LtA. PETRAS

-

NORKUS

EUDEIKIS

,w
,
,,u
Metiniame susirinkime išrink latini tarnautojų štabą. Taip
ta nauja O h i o Lietuvių gydytojų pat planuojamas tautinis holoį draugijos valdyba iš daktarų: {causto paminklas. K Dukakis 4B9S 14th SU Cicero, m. SM80
TEL. — MtJttO
j Henriko Brazaičio, Dainiaus De- j pranešė apie daromas pastan
$1.00
off
on
purchase of $10 or more.
I gesio, Juozo Skrinskos, Algio Ce- g a s įtraukti šį reikalą į mokykWE SFEAK LITHUANIAN.
pulio ir Vitoldo Gruzdžio. MotemmimniiiHusmsmiMimiiiiiimiMiiMiM
!
rų pagalbiniame komitete išrink
ta Regina Ramanauskienė ir Ro
ma Degesienė.
V. R.

" Ml!iTi^a ^p

MIRĖ ANDRULIENfc

Spalio 20 d. Clevelande įvyko Tėvynės Garsų 30 metų sukakties minėjimas ir
radijo vedėjo Juozo StempuŽio pagerbimas. Nuotraukoje dr. D. Degesys
Įteikia Juozui Stempužiui žymenį.
Nuotr. J. GaiiM

L BENDRUOMENES TARYBOS SESIJA

Lapkričio 7 d., trečiadieni, Detroite mirė

A.fA.
DR. POVILAS Š E P E T Y S

Clevelando Vyčių 25 kuopos
veikėjo Jono Andrulio žmona Evelina Andriulienė mirė. Jonas
yra uolus naujosios parapijos dar
buotojas. 1962 metais buvo Dai
navoje, Jaunųjų Vyčių stovyklos
komendantas. Ji ir buvo veikli
v y č i ų darbininkė. Ilsėkis ramy
bėje.
Dabaris

Laidotuves tvarko Charles R. Step - Stepanauskas
Funeral Home, Detroite. Tel.: (313) 531-1888.

DEKANAS DALYVAUS
ŠVENTĖJE

A. f A.
ONA KUPCLKEVIČIENfi

Lapkričio *17 d. 7 v. .\ Lietu
v i ų namų salėje įvyks K^rp. Neo
Lithuania metinė šventė—ban
ketas, kurioje kalbės Kento vals
tybinio universiteto
meno ir
mokslo kolegijos dekanas Dr. Rudolph O. Buttlar. Garbingas sve
čias kalbės apie Kento universi
tete esančią lituanistikos bibliote
ką ir lituanistikos mokslinį dar
bą. Šventės proga, prisimindami
Vilniaus universiteto 400 metų
sukaktį, neolitunai ir kitos korpo
racijos bei akademinės organiza
cijos įteiks dr. Buttlarui piniginę
d o v a n ą f k u r i bus skirta Lithuanis* i p e n d i j v fondui Kento uĮĖm
niversitete. Stipendija bus duoda
ma tiems, kurie sieks lituanisti
kos mokslu magistro ar doktora
t o laipsnių.

Mirė 1979 m. spalio 28 d., nuo širdies atakos, Kankakee, Iii.
Svč. Marijos ligoninėje, sulaukusi 87 metus.

(Atkelta i i 3 psl.)
LB nuomonės gali skirtis, bet nie
prašė priimti visos buvusios val kas neturi teisės žmogų asmeniš
kai įžeisti. Dr. Bobelio elgesys su
dybos vardu.
Gurecku sesijoj buvo sutiktas su
Sekmadienio rytą kun. dr. K
didele nuostaba.
Bučmys viešbutyje atlaikė šv. Mi
pasisakymai
šias, po kurių visos komisijos, iš Naujųjų pirmininkų
skyrus religinę (ji nebuvo suda
Vytautas
Kutkus,
naujasis
ryta) sesijai pateikė savo rezo
krašto valdybos pirmininkas, pa
liucijas bei nutarimus. Dalis jų
reiškė, kad savo kadencijos me
buvo atmestos, kitos priimtos su
tu vadovausis Lietuvių charta,
pataisomis. Jos bus paskelbtos,
PLB ir JAV LB įstatais. Sudary
kai tarybos prezidiumas baigs ga
lutinį suredagavimą. Šiuo tarpu damas krašto valdybą, kreips dėnorėtųsi pastebėti, kad sesija pa mesj į kviečiamu asmenų bendsisakė už greitą mūsų diplomati ruomeniškumą ir darbštumą. Pa
nės tarnybos tęstinumo ir jai lėšų dėkojo skatinusiems imtis sunkių
gavimo eigą JAV kongrese. Be to, pirmininko pareigų ir prašė vi
bus bandoma pakeisti įstatus, kad sus jam padėti. "Dievas telaimi
buvęs krašto valdybos pirm. ga na jus ir mane atliekant savo
Šią idėją iškėlė Kento u-to et
lėtų būti taryboje su balsavimo tautines pareigas", buvo pasku
niniu
studijų direktorius dr. John
teise ir kad su krašto valdyba tiniai Kutkaus žodžiai.
Vytautas Izbickas, naujasis LB Cadzow, kreipdamasis į Korp.
pirmiausia būtų renkamas ir vi
Tarybos prezidiumo pirminin N e o Lithuania narį dr. Viktorą
cepirmininkas.
kas, pareiškė, kad bandys palai Stankų. Pastarasis pakvietė ir ki
kyti glaudžius ryšius su visais ta tas lietuvių korporacijas ir akade
Nenumatytas
pranešimas
rybos nariais ir pagal išgales pa mines organizacijas talkon. Ko
PLB pirmininkas V. Kaman- dės naujajai krašto valdybai. Ste mitete tuo tarpu yra dr. V.
tas painformavo, kad tuo pačiu bėjosi buvusios valdybos dideliais Stankus, Jaunutis Nasvytis, dr.
metu kai LB taryba turėjo savo atliktais darbais ir vylėsi, kad dau Aug. Idzelis, Superior Savings
sesiją Clevelande, Vliko valdyba guma jos narių neišsijungs iš egz. direktorius Kęstutis Šukys,
posėdžiavo Washingtonc
Posė bendruomeninės veiklos iš savo Ričardas Armonas ir Juozas Stemdyje dalyvavo ir PLB ryšininkas patyrimais dalinsis su naująja pužis. Lituanistikos stipendijai
į "ad aeternum" — amžinai išprie Vliko Algimantas Gureckas, krašto valdyba.
Kun.
dr.'K
Bučmys
sukalbėjo
Į laikyti reikia sutelkti 50,000 dol
kuris, referuodamas Vliko ir PLB
ryšių sustiprinimo klausimą, pa maldą, dėkodamas Viešpačiui fondą. Aukų čekiai rašomi "Lithreiškė, kad tarpe minėtų veiksnių už pagalbą sesijos metu. Be to, uanian Flelowship Fund, Kent
santykiai nebus normalūs tol, prašė Visagalį laiminti Lietuvos State University".
Lapkričio 17 Korp. N e o Lit
kol Vliko valdybos pirm. dr. Bo sūnus bei dukras vieningoje ko
huania
bankete norima padary
voje
už
savo
tėvų
krašto
laisvę.
belis propaguos JAV LB skaldyti
gražią
pradžią ir pademonst
Suvažiavimas
buvo
baigtas
Tau
mą.A. Gurecko pareiškimą dr.
ruoti universiteto mokslininkui,
Bobelis prilygino prie Gromyko tos himnu.
kad
mes aktyviai domimės lietuSesija,
kuriai
pirmininkavo
R.
kalbos, jį pavadindamas "pro
v
i
y
kalbos
ir kultūros išilaikymu.
komunistiniu", "kiauliSku" pa Kudukis, buvo darbinga ir darni.
reiškimu. Po to dr. Bobelis A Joje be 52 turėjusių balsavimo Visais šventės ir lituanistikos sti
Gurecko adresu paleido sriautą teisę dar dalyvavo 6 buvusios pendijos reikalais prašom kreip
asmeninių įžeidimų, liepė apleis krašto valdybos nariai ir apie 30 tis pas dr. V. Stankų, Jefferson
Center, 5001 Mayfield Rd., Lyndti posėdį ir daugiau nebepasiro svečių.
hurst, O h i o 44124.
(Pabaiga)
dyti. Pasak V. Kanranto, Vliko ir

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h Hermitage A v e n u e
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.
B

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Palaidota Kankakee Mount Calvary katalikų kapinėse.
Liko nuliūdę: vyras Antanas, duktė- Gražina, sūnūs Kazys ir
Algis, marčios ir ieH anOkai. Lietuvoje aks brofis Jnssas ir vyra
brolis Stasys ir sesuo Ona ir kiti giminė*.

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

PETKUS
TĖVAS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TR>S MODF.RMŠKOS KOPLYČIOS

2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c a g o
1410 S o . 5 0 t h Av. C i c e r o
Tel. 476-2345

A. f A. WALTER MARKUN

AIKSI Ė AUTOMOBILIAMS STATYTI

Gyveno Chicaga, Illinois, Munuette Parko opyL
Mirė lapkr. 7 d.. 1979. 7 vai. vak., sulaukęs 91 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, ZubiSkių parapijoje, Surveiių kaime.
Amerikoje išgyveno 68 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona EugenU (Žilevičiūtė), Svogerka Valeria Janush su ieima, Lietuvoje sesuo Leotė Rosenberg ir
kiti gimines, draugai ir paflstaml

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Kūnas pašarvotas Lack-Lackavdcz koptyCioJe. 2424 W 69 Street.
Laidotuvės įvyks ieitadienj. lapkr. 10 4 B koplyčios 9 vai. ryto
bus atlydėtas j Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje
(vyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas i sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Prašoma nesiųsti gėlių.
Nuoširdžiai kviečiama visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Šiose laidotuvėse.
Nuliūdus ŽMONA.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO LITLAMC A AVE.

Te!. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S0N0S
2314 W 23rd PLACL
2424 V\. f o t h STRFFT
I102O Southwe«.t HiRh^av. Palos Hilk, 111

Tel. VIrąinia 7-*&72
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 374-4410

Laid. direkt. Steponas C. Lack Ir Sunūs. Tel. 7371213

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CA1 1FORMA AVE.

įsigykite ši* populiarią plokštelę
RADVILA PERKŪNAS - LA GMCONDA » TOflCA
TURANDOT - AIDA • LA JUIVE - ANDREA CHENIOt
MANON . UBGAUT • FAGUAOCI

S T A S Y S BARAS, tenoro
Stuttfsrt'o ft*m»ntit«^ orkestras
Dirigentas DARIUS LAPINSKAS
Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiuntimu
DRAUGAS, 4546 W. 4 * 4 Wk. Ckkmf, &
$7 30 Amerikoje Ufcakymua aiųatl:

Tel. LAfavette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
» M SO. tlTLANICA AVI

Tel. YArds 7-1138-30

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO HAl STEl) STREET

Tel. YArds 7-1011

VASAITIS - BUTKUS
1446 >«. 50ih Vv f . (ICLRO. ILL.

Tel. OLympic 2-1003

m

DRAUGAS, penktadieni*, 1979 m. lapkričio mėn. 9 d

Draugo" leidėju pasitarimas

X Šiaurės Amerikos Lietuviu
' studentų sąjungos metinis su
važiavimas bus Los Angeles
Į mieste per Padėkos šventę —
• lapkričio 22*25 dieomis.
\ si
lietuviai kolegijų ir universitei tų kviečiami suvažiavime d&lyį vauti.
Sąjungos pirmininkas
x Pirmadienį, lapkričio 12 d* f** Marius Naris.
yra Veteranų diena, švenčiama
x Vaclovas Kleiza, PLB vyk
visose JAV-se. Paštas ir kitos
domasis
vicepirmininkas 1980
įstaigos tą dieną nedirba. "Drau
gas" pirmadienį, lapkričio 12 d., m. vasario mėnesį vyksta į Ar
taip pat neišeis. Šį šeštadienį, gentiną, Braziliją ir Urugvajų.
Ten aplankys lietuvių kolonilapkričio
10 d., "Draugo redak1
,. ,
, ...
.. Jįas ir pasitars
švietimo, kuitucna nedirbs,
administracija r
. .r . . . . . . .
., . .
j - v iki
n • 12
to vai.i Po
-D x.
x-, ° s bei politiniais
reikalais,
r
dirbs
švenčių

Skaitytojai žino, kad nuo 1941 Mackevičienė, Vilhelmina Lapie
m., „Draugą" leidžia Lietuviu nė, Stasė Semėnienė, Vytautas
marijonų ir dienraščio mylėtojų Šoliunas, Sofija Džiugienė, Jadvy
rūpesčiu sukurta Lietuviu Katali ga Dočkienė, Matilda Marcinkie
kų spaudos draugija (angį. Lith. nė. Šis „Draugo" parengimų ko
Catholic Press Society), ne pel mitetas atliko sunkų lėšų telki*
no siekianti organizacija. Šiuo mo darbą ir tokiu būdu labai
metu jos tarybos pirmininku yra daug prisidėjo prie dienraščio gydr. Antanas Razma. Draugiją su-1 vybės išlaikymo. Už tai susirindaro eilė direktorių bei narių į kirnas — „Draugo" leidėjų var
Lapkričio 7 d. Marijonų vienuo du išlaikė jiems nuoširdžiausią
lyne buvo sušauktas direktoriato padėką. Padėka priklauso ir or
pasitarimas, kuriam pirmininka ganizacijoms, institucijoms, pr>
vo dr. A- Razma, sekretoriavo variems asmenims ir visiems skai
kun. A. Naudžiūnas. Pereito su tytojams, kurie vienu ar kitu bū
sirinkimo protokolą
perskaitė du dienraštį remia.
Iš administratoriaus kun. JP.
kun. J. Duoba. Pasitarimo tikslas
Ciniko pastabų išryškėjo, kad*ir
— aptarti einamuosius reikalus.
P
rririn^ A *" ""
^
" _-JL ^ ^ ^ kraštų LB pirmi- I B a B o ^ me& . j u l i | r ^ „ , p , ^ cievelande lankėsi Balfo centro vaidybos pirm. M. Rudienė su vyru. Nuotraukoje O rūpesčių nemažai. Piniginė in ateinantieji 1980 metai „Drau
kričio 13 d.
ninku ir valdybų suvažiavimas ; Ruzgai tarp Clevdando lietuvių jiems surengtame priėmime O. V. Jokūbaičių namuose.
Nuotr. J. Galios fliacija, nuolatinis kainų kilimas, gui" nebus lengvi. Taigi susirin
X Lietuvių •Jaunimo s-gos įVyks
ragpiūčio
9-16;
•
198Q m
dienraščio leidimo išlaidy nuo kimo dalyviai pasisakė už tesimą
Cbicagos skyrius kviečia visus ^ 0 ^ p r i e i nn sbrucko, Aus-!
\Southwest News-HerakT
latinis didėjimas verčia leidėjus akcijos ruošti parengimus, kurie
į pirmą šių mokslo metų susi- t ^ j ^ Europos Lietuvių studi- lapkričio 8 d. laidoje aptarė'
ieškoti priemonių lėšoms sutelkti, sutelktų reikalingas lėšas. Vienas
nes pajamos iš prenumeratos mo didžiausių parengimų bus 1980.
rinkimą antradienį, lapkričio 13 ^ savaitės metu. Suvažiavime Altos išleistą kun. J. Prunskiol
Lankysime po šv. Mišių ka kesčio, skelbimų h- aukos jau ne- TV.9 St. Petersburge, Floridoje,
d„ 7:30 v. v. Jaunino centro d a I y v a u s P L B pirmininkas Vy- knygutę "Uthuania'n Jews and| KORP. NEO-UTHUAIOA
kavinėje. Bus diskutuojama šių t a u t a s K a m a n l a S pus mirusių kolegų, Pasimelsi- be pirmi metai neįstengia didė kur dabar gyvena nemaža skai
METINĖ ŠVENTĖ
the Hciocaust". Laikraštis pa
metų veikla, atsižvelgiant į IV
.. . i L
me prie kiekvieno kapo ir rožes jančių išlaidų padengti. Tenka tytojų ir kur sudarytas platesnės
x„
cituoja vietas, kur pabrėžiama,
apimties komitetas parengimui
Vartau Korp! Neo-Latnuania .. Jr ^ „ ^ ^ i , , ^ ^ Y™*, «,« šauktis skaitytojų pagalbos.
LJ kongreso nutarimus.
kad negalima kaltinti lietuvių korporantų
aecul
ruošti, K. Gimžausko vadovauja
sąrašus.
Kiek J*~.,~\
daug
„*,._ rr;-u
papuošime jj. Kryps mū
x šį vakarą, lapkričio 9 d..
tautos dėl žydų naikinimo.
Iš
draugijos
vadovų
—
dr.
A.
mas. Tai bus iškilmingas „Drau
jų, keli šimtai Daug jaunimo, sų veidai į Lietuvos pusę, prisi
8 vaL vak. yra Jaunimo centre
x Danutė Augienė, Danutė kuris per pastaruosius metus minsime ten mirusius bei žuvu Razmos ir kun. V. Rimšelio duo go" romano premijos įteikimas ir
vakaronė ir A. Skrupskelienės
Barauskienė, dailininkai Alek įstoja į korporaciją, nedidelis sius. Ak, gal neliko žymens, tų apyskaitų paaiškėjo, kad šiais koncertas, kurį atliks solistai Gi
redaguotos knygos Lithuaniani
sandras Marčiulionis, Juozas skaičius, kurie amžinybėn iške- kur tave palaidojo, kur tu žu 1979-aisiais, „Draugo" sukaktu na Capkauskienė ir Jonas VažrieWriters in the West sutiktuvės. ]
Mieiiulis, Bronius Murinas, inž. ^WQ
^ ^ , ^ 0 vai. Ir tik žvarbus rudens vė- viniais, metais buvo sutelkta rei lis.
Vietoje vjeno
Programoje kalbės prof. Mari-1
, ,
1 jas nuneš Tau mūsų maldos žo- kalingų lėšų dienraščiui leisti.
Vytautas Mažeika, Bronius Si- stulpo, daug naujų pastatyto.
Bet nebus pamiršta ir Chica^ ^ Mes u
neužmirSome.
ja Saulaitytė-Stankuvienė. Ruo
Kovo mėnesį buvo suruoštas Det ga. Cia rugsėjo 20 d. Jaunimo
liūnas, Vytautas Kasniūnas su
Korporacijos tiltas, per kun žy- Dainavę drauge apie amžiną
šia Amerikos Lietuvių Bibliote
roite „Draugo" romano premijos centro didžiojoje
daro komitetą, kuris rengia po
salėje
ruo
giuoja tautinis gyvenimas, yra draugystę, ją laikome gyvą sa
kos leidykla. Visuomenė kviečia
įteikimas, kurio metu šios vieto šiamas šaunus metinis banketas,
mirtinę dail. Povilo Kaupo pa
stiprus. Bet jis galėtų būti dar vo širdyje.
ma dalyvauti.
vės skaitytojai gražiai parėmė organizuojamas dovanų paskirs
rodą.
stipresnis, jei visi kolegos davę
Vytautas Kasniūnas-Kasnis dienraštį. Chicagoje suruošti du tymas.
x Prof. Algis Mickunas šį
X Dr. O. Mironaitė, Chicago,
priesaiką ir įstoję į korporaciją
šeštadienį ruošiamoj Santarosį TJ1., atsiuntė 10 dolerių auką.
SUKTINIS LAIMĖJO INDIA- parengimai —koncertas ir rude Aptartos ir kitos priemonės
būtų
aktyvūs.
Tau,
kolega,
kuŠviesos vakaronėj kalbės apie
j Maloniai dėkojame.
| ris gal lyg ir pasimetei gyveni- NAPOLIO ŠIRDIS IR MIESTO ninis banketą*, suorganizuotas ..Draugui" stiprinti: organizuoti
erotiką. Vakaronė įvyksta 7:30
dovanų paskirstymas. Ir čia iš „Draugo" vajaus mėnesį, energin
RAKTA
x Pavergtų tautų komiteto j mo kelyje ir skirtas šis mano
ryškėjo, kad „Draugas" turi ge giau platinti „Draugą" jį dar ne
v. v. Jaunimo centro kavinėje.
Tur būt nieko nėra mums rų draugų, kurie savo atsilanky
posėdis šaukiamas lapkričio 12 laiškas.
skaitančių tarpe, ieškoti platin
x Sofija Butkienė, kuri stu
vyresniesiems
maloniau, kaip mu ir didesnėmis ar mažesnėmis tojų, skelbimų davėjų, ieškoti bjBMes
neabejojame,
jog
tu,
kaip
I d. 7:30 vai. Latvių bendruomedijavo meną, buvo a. a. dail. Po
į nės centre, 4146 N. Elston Ave., prisiekei, ruošies į gyvenimą džiaugtis savo vaikų pasiseki aukomis gražiai parėmė dienraš dų plačiau atverti duris į mūsų
vilo Kaupo meno studijos mo
Pro Patria keliu, tu saugai ir mais ir klausytis, kaip kiti juos tį.
I Chicagoje.
jaunimą.
kinė, reiškėsi grafikoje, dabar
gini tautinę savo ir savo tėvynės giria. Tokia džiugi proga pasi
x Angelė Kiaulaitė yra vie-j x Mykolo Sleževičiaus mirNelengva „Draugui" parengi Iš viso „Draugo", kaip ir kftų
dirba kaip keramikė ir ruošiasi
Lietuvos garbę, tu vadovaujies taikė š. m. spalio 21 d IndiaparodaL Gražiai prisimindama j na jauniausių dainininkių, ge-; ties 40 metų sukaktis bus pamus ruošti, nes jo tiesioginiai va lietuviškų ar nelietuviškų lafltvisuose darbuose tautiniais ir napolyje, kur mūsų gražusis
dovai, redaktoriai labai apkrauti raščių. infliacijos metu finansinė
ir gerbdama savo buvusį moky- rai pažengusi dainavimo srity- Į minėta sekmadienį, lapkričio 11
tikybiniais doros principais. Ak, jaunimas už puikų pasirodymą
;
dienraščio paruošimo ir tvarky padėtis nėra lengvą, tačiau jokiu
toją, pažadėjo visokeriopą pa- je. Ji yra baigusi muziką su Į d„ Sophie Barkus šeimos radijo
...skaudu ir priminti, kad t u pa Tarptautiniame festivalyje bu
mo darbu. Džiugu, kad atsirado būdu nėra tragiška vien jau to
ramą rengiamai pomirtinei dail. Bachelor of Arts laipsniu. Bal-1 valandėlėje. Kalbės L. Šmulkšmiršai laikytis broliško solida vo apdovanotas miesto raktu. nuoširdžių talkininkų — paren dėl, kad skaitytojai myli savo
Povilo Kaupo parodai. Džiugu, | są ir dainavimą studijavo Juil- tys. Programos pradžia 8:30
rumo su akademijos draugais Kas tas jaunimas? Tai tauti
„Draugą" ir jį, reikalui esant,
kad ir daugiau jo buvusią moki lardo kolegijoje ir Hunter kole- į vaL ryto. Radijo banga 1490 ir filisteriais. ...Atsimeni, juk tu nių šokių grupė Suktinis, vado gimų komitetas, kuriam pirmi dosniai paremia. Kol taip bus,
ninkavo Irena KriauČeliūnienė,
gijoj New Yorke. Šiuo metu j A. M
nių pažadėjo savo talką.
prašei, kad Dievas tau padėtų vaujamas energingosios Nijolės talkino: d>. A. Razma, M. Re- dienraštis dar ilgus metus galės
ji studijuoja Curtis institute I x Vida šilienė ir Elena Rfi- įgyvendinti priesaikos žodžius... Pupienės.
X Inž. Bronius Nainys su
mienė, Stasys Baras, kun. P. Ci lankyti savo skaitytojus.
Philadelphijoje ir lavina balsą ldenė, "Draugo" spaustuvės tar
žinome, kad tu didžiuojies
(bk)
I Tarptautinį 1979 m. festi nikas, kun. V. Rimšelis, Faustina
žmona išvyko atostogų į Miami pas žymiąją Metropolitan ope- ! nautojos, abidvi įsigijo įvairių
esąs
korporantas,
bet
tu
užmir
valį
Indianos
sostinėje
Suktini
Beach, Pla. žada grįžti tik po ros primadoną Zinga Milanov, I liet. knygų už didesnę sumą.
šai į sueigas ateiti, tu nesuran pakvietė LB Indianos skyriaus
Padėkos dienos šventės.
X Constance Yodelis, Home- di laiko atsakyti į laiškus, tavo atstovas R. Gužulaitis. Indianapas kurią pateko konkurso ke
x Amerikos kovos prieš vėžį liu. Ji jau koncertavo New wood, UI., dažnai paremia savo nario mokestis gal nesumokė polio lietuviai tame festivalyje
"nerūkymo diena". Tai bus lap- Yorko lietuviams, dainuos ir ki- dienraštį. Ir dabar sveikinimus tas ir užmiršai mūsų korpora dalyvavo su turtinga drožinių,
kričio 15 d., ketvirtadienį. Kaip j tuose miestuose. Chicagos lie- "Draugui" parėmė gausia 25 cijos metinę šventę, mūsų di gintaro, audinių parodėle. Me
nustoti rūkyti, tą dieną bus į tuviai ją pirmą kartą girdės j dolerių auka. Esame labai dė- džiojo džiaugsmo dieną, kada į ninę programą atliko Suktinis,
duodamas kursas ir šv Kry- j Lietuvių operos baliaus metu kingi.
korporacijos eiles ateina mū pašokdamas 5 šokius.
žiaus ligoninėje.
lapkričio 24 d Tautinių namų
X Julija Jackevičienė, čika- sų jaunieji koleges, kaip kadai- 1 lietuvių šokiai taip sužavėjo
giškė, "Draugo" sukakties pro- se tu atėjai... Atsimeni, kaip festivalio dalyvius, kad Indianax ASD arbatėlė ir kandida salėje.
X Dalyvaukime ir kitos ra-jga aukojo 10 dolerių. Labai mes tave džiaugsmingai sutiko polio meras, W. H. Hudnut m ,
čių pristatymas pas pirmininkę
Rasą Markulytę, 7216 S. Ca- ginkime dalyvauti šį sekmadie-Į x A u k u ^ 5 ^
sustabdęs programą, asmeniš
atsiuntė: me ir sveikinome!
kai pasveikino Suktinio šokėjus
Ufornia Ave., lapkr., U d., sek-įnį, lapkričio 11 d., 3 v. p. p. į A Gedmintas, Jonas Pečiulis,
Vykdydami
korporacijos
tra
ir įteikė jiems Indianapolio mie
madienį, 3 vai. popiet "Visos
"
i Jaunimo centre rengiamame j ^n. Norkūnas, dr. L O. Gridalyvaujame uniformuotos.
koncerte. Prograrr-ą atl:,;s r e - i m ū t ė ; po 3 doL — V. Genys, diciją, prieš iškilmingą posėdį, sto raktą, ši maloni staigmena Indianapouo meras W. H. Hmtaut III įtdtoa miesto raktą "gjgfafo; vado(pr.) tos viešnios, Toronto "Volungės" Kazys Beiga, Vikt. Petraitienė, kuris įvyksta vakare, ryto me nudžiugino ne tik šokėjus ir jų
Nnotr. AUflo LtaMmte
vei Nijolei Puptend.
tą
susirinksime
į
bažnyčią
pa
vadovybę,
bet
ir
Indianapolio
ansamblis.
Bilietai
Vaznelių
M. Pauperas, Algirdas
R.
X Cbicagos AngUjos-Britanisimelsti už mirusius ir žuvusius lietuvius, kurie įdėjo daug dar
prekyboje.
Dalyvavimo
auka:
Petis,
B.
Semaška,
R.
šliažas,
jos Lietuvių khibo tradicinis ba(pr.) A. K Grina, M. Janavičius, Ka- kolegas, prašydami jiems švie- bo ir pastangų, kad galėtų tinUtts įvyks 1979 m. lapkr. 17 d , 3, 4. 5, 6 doL
.«.
saus amžino gyvenimo, gyvie- į karnai atstovauti Lietuvą šiame
šeštadienį, 7:30 v. v. Jaunimo!
x Vytauto Didžiojo šaulių j valčiukas, A. Antanaitis, A. Sa
šiems Dievo palaimos, vargstan- festivalyje.
centro didžiojoje salėje, šilta-1 rinktinės, Gen. T. Daukanto dauskas, A. Koyelaitis, E. Vaji savo sąjungą, atmetė planą
O'HARE VIRŠININKAS
tiems ir kenčiantiems pavergto
Suktinio šokėjai ilgai prisi
šalta vakarienė. Gros Bichnevi-i jūrų šaulių ir Klaipėdos jūrų leška. Visiems dėkojame.
jungtis
su American Federatien
je tėvynėje, kad greičiau suspin mins tą dieną, jiems suteiktą
Buvęs 33 metus CHare aero of Teatcher — miesto mokyklų
čiaus orkestras. Programoje 1 šaulių kuopų moterys, vadovau- x Lituanicos futbolo klubo
dėtų laisvės spinduliai.
garbę, o ypač vaišinguosius In dromo viršininku J. Carr atleis
pasirodys jauna lietuvaitė dai-'jamos s-gos moterų vadovei p. tradicinė vakarienė su šokiais
dianapolio lietuvius su R. Gužu- tas iš tarnybos dėl aerodrome unija.
nininkė. Bilietai 10 dol.; jauni- į S. Cecevičienei, ruošia skanius rengiama š. m. lapkričio mėn
X Bronius Bieliukas iš New laičhis, Dianą Hylton, Sofiją Te
GABY MERAS
susekto tarnautojų piktnaudomui 5 dol. Dėl rezervacijų skam- i užkandžius š. m. lapkričio mėn. j 2 4 ~ d 7 šaulių ~namuos"e7
PralžTa
n
Yorko pakviestas PLB atstovu korius, Helen Mikulaitis, su Ire
jimo. Nauju viršininku paskir
bint J. Jokubkai tel. 523-3506; 17 d. vakarą atvykusius į žur- 7:30 vai. vakare. Svečiai lau- Jungtinėse Tautose. Jis s u sa
na ir Algiu Mankais priešaky, tas Th. Kapsalis, buvęs Cbica Gary miesto meru ketvirtam
arba P. Nedai 927-5980. Malo-'nalui Karys paremti parengimą j j. a n ; r i ) r ?)7Ą y f t j vak. Va vo talkininkais rūpinsis PLB
kurie Suktinį nuoširdžiai priėmė gos miesto planavimo komisio- terminui išrinktas R. Hatcher.
niai kviečia svečius.
| Šaulių namuose pavaišinti.
karienės metu bus pagerbta Li- reikalais Jungtinėse Tautose, h- skaniai vaisino.
nierius.
Klubo valdyba,;
(pr.) tuanicos meisteri'• komanda, i palaikydamas artimus ryšius su
— Bendravimas su jaunais
Tarptautiniame festivalyje In(pr.)
gaivina
ir palaiko vyresniųjų
TRUPUTĮ ATPIGO
x Išnuomojamas 4 kamb. ap- Puikus maistas ir gera šokiųiBATUNu ir kitomis organiza- dianapolyje dalyvavo 30 Sukti
širdies jaunumą.
x Antro kaimo programa šildomas ir vėsinamas butas, i muzika užtikrins puikią nuotai- j cijomis.
nio šokėjų, vadovė Nijolė PuChicagos Motorų klubas skel
Badėsi Powe0
skirta Baltimorei (lapkr. 17) Marąuette Parke. Dėl inf. skam ką. Bilietus įsigyti kviečiame j ačiū.
pienė ir akordeonistas Darius bia, kad, nuėmus anksčiau bu
susideda iš daugelio naujų, o bint GB 6-6416.
(sk.) jau dabar asmeniškai klube, \ x Martha Palionienė, Chica- Polikaitis. Sveikiname visus ir vusį 5c/c mokestį susisiekimui, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiniiniitHiinHiHntiH
taipgi atrinktų ankstyvesnių
2614 West 69 St., po 4 vai. vak.! go, TU., dėkodama už korteles džiaugiamės jų šauniu pasiseki dabar gazolino galionas Chica
x
Seminaras
apie
Senąjį
Tes
GERA PROttA 1SI6YTI t l t t
skitų, bus išpildyta tik vieną,
Bičiulis goje pigesnis 2-3 e t
(pr.) aukojo 10 dolerių. Labai ačiū. mu!
tamentą
suaugusiems
vyksta
šį
kartą, šeštad., lapkr. 10 d. 8 i
UMGMTAS KNYGAS
TVORA Už 40,000 DOL.
v. v. Playhouse, 2515 W. 69. šeštadienį ir sekmadienį 10-12
NEGĘSTANTI ŠVIESA,
Rezervacijos būtinos; 434-7004.; vai. ir 1-3 vai. J. Centre. Pra
Garšva. M.I.C., Tėvų Marijonų 50
Cook
apskr.
kalėjimo
Chica
veda sesuo Ona Mikailaitė, taimetų
veikla Amerikoje
$100
(pr,)
goje rytinėj pusėj bus pastaty
Ikkia kun. L. Zaremba ir kun.
RELIGINIS
PRADAS
MAIRONIO
ta tvora už 40,000 dol. Ji padės KŪRYBOJE, Alf. sesplaolds $ 2 »
X Albinas Kurkulia, akcijų A. Saulaiti8.
<pr.)
saugoti kalinius nuo pabėgimo.
brokeris, dirbąs tu Rodm&ii A
KULTORINtS GELMES PASA
y Trys Juozo StroHos voksInc., patarnauja akKOSE, V. Bagdonavičius. Tautosa
DAUG STUDENTŲ
kinė ir Teologinė studija I tr n da
dj« bonų, fondų bei kitų verty- i " J į ^ ^
* U 8 *>irm« k a t ?
15.00
Illinois valdžios ir privačiose lis
5 ų pirkime ir pardavime. S u s 1 - | , M f m *°l ¥™°* M M t i e n ė s
DIDYSIS INKVIZITORIUS, A.
l
kolegijose
bei
universitetuose
teėję
altambSite OT7-791S. Z*F?T
° ^ f ^ *"&
f
Dievo h* žmogaus santy
yra 666,658 studentai Vien Maceina.
**
\ žymint kompozitoriaus dešimtąkiai pasaulio Istorijoj* . . . . SL00
Chicagos miesto kolegijose yra
I šias mirties metines Chicagos į
SŪNUS PALAIDŪNAS, vysk. Fui96,898 studentai, neskaitant pri ton Sheen. Išvertė kun. J. Kara
Chicagos Aukštesniosios \ Lietuvių Styginio ansamblio mevačių kolegijų ir universitetų. lius
ILOO
lituanistinės mokyklos vakaras j tiniame koncerte, kuris įvyks
Uisakymus
siųsti
DRAUGO
ad
{vyks Jaunimo centro salėje ] lapkr. 18 d-, 3 vai. popiet JauniMOKYTOJAI IR UNIJA
ateinantį šeštadienį, lapkr. 10' mo centre. Bilietai gaunami
resu, niinojaus gyv. prideda 5%
d, Dėl reiervacijų skambint Gifts International
Vaznelių į Sveikiname jaunuosius korparantus, įstojusius l Kotpt Neo-UfcusnJa, davusius priesaiką. NJonfBS j korporacijos ei- Chicagos katalikų mokyklų mokesčių.
pasauliečiai mokytojai, turintie iiiiiiMiiiiimiininiiniiiii
(pr.)įlaa.
V. afetaftOffsl tel. 868-3681. (pr.) Į prekyboje.
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