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Tarybinėje mokykloje 
(Tęsinys) 

Prienai. Po 1978 m. Velykų 
Prienų II vid. mokyklos Vila kl. 
auklėtoja Žemaitienė barė moki
nes: Kazlauskaitę, Sinkevičiū
tę ir Krikščiūnaitę už dalyvavi
mą Velykų procesijoje. Mokinė 
Sinkevičiūtė paaiškino, kad baž
nyčią lankė jos senelė, motina, 
todėl lankysianti ir jinai. 

Kybartai. 1978 m. gegužės 5 
d. Kybartų bažnyčioje buvo lai
dojamas vienas senelis. VIb kl. 
auklėtoja Strakauskaitė įsakė kla
sės mokiniams, padėjus vainikus 
bažnyčioje prie karsto, išeiti lau
kan. Tai eilinis Lietuvos ateistų 
fanatizmo reiškinys. Šitaip elgtis 
mokytojai yra prievartaujami mo
kyklos vadovybės, o ši — rajono 
švietimo skyriaus, 

Aukštadvaris (Trakų raj.). 
Aukštadvario vid. mokyklos V 
kl. mokinys Saulius Sekonas ir 
VIII kl. mokinys Piliukas už pa
sinaudojimą sąžinės laisvės įsta
tymu buvo išjuokti mokyklos sa

tyriniame laikraštyje. Jų nusikal
timas — nuėjo į bažnyčią pasi
melsti. 

VII kl. mokinė Baranauskaitė 
ir mokinys Kalinkevičius buvo 
buvo griežtai įspėti daugiau nei
ti sekmadieniais į bažnyčią. 

VII kl. mok. Špiliauskaitei L. 
mokyklos partijos sekretorius Ver
seckas grasino sumažinti elgesį ir 
išjuokti sienlaikraštyje, jei ji ir 
toliau eisianti į bažnyčią. 

Aukštadvario tikintieji savo 
vaikus veža į kitas bažnyčias. 

Palanga. 1978 m. kovo 30 d. 
II vid. mokyklos mokyt. Jovai-
šienė atėjo pas VIa kl. mok. 
Stonkutę į namus ir aiškino tė
vams, kad vaikų negalima vesti 
į bažnyčią. Si mokytoja klasėje 
liepia mokiniams piešti Dievą, 
tyčiojasi iš tikėjimo. Šiais metais 
jau 4 kartus vertė mokinius už
pildyti anketas apie tikėjimą. Mo
kyt. Jovaišienė kartu su vyru lan
kėsi pas IVa kl. mok. Senavaitį 
ir prievarta įrašė į pionierius. 

(Bus daugiau) 

MASKVA DŽIAUGIASI SA V0 
KOLONIJŲ PREKYBA 

Egiptas planuoja pradėti pats statyti garsius prancūzų 
tybių 

*Mirage" lėktuvus, jei tik gaus lėšų iš naftos vals-

Jugoslavija perka daugiau 
ginklų iš Amerikos 

Ginčai senate apie 
sveikatos draudimą 

Washingtonas. — Senatorius 
Kennedy antradienį s usikirto su 
AMA (American Medical Assn.) 
atstovais senato sveikatos pakomi
tečio apklausinėjime apie valsty
binį sveikatos draudimą Ameri
koje. Tarp keliu sveikatos drau
dimo planų, vienas yra pasiūly
tas sen. Edwardo Kennedžio. 

AMA vicepirmininkas, dr. Ja
mes Sammons pareiškė, kad jo 
draugija nelaiko tokio plano nau
dingu amerikiečiams. Valstybi
nis sveikatos draudimas esąs ne
rekomenduotinas, nes jis pakenk
siąs sveikatos priežiūros sistemai, 
kuri esanti geriausia pasaulyje. 

Senatorius Kennedy pertraukė 
daktaro kalbą ir, daužydamas sta
lą, pareiškė: Ta sistema gal ir yra 
geriausia tiems, kurie gali už ją 
užmokėti, ji nėra geriausia tiems 
26 milijonams amerikiečių, ku
rie neturi jokio sveikatos draudi
mo. Ji nėra geriausia tiems 51 mil. 
amerikiečių, kurie gyvena, kur 

Taivanas parode 
naujus ginklus 

Taipėjus. — Tautinės Kinijos 
valstybinės šventės proga buvo 
suruoštas karinis paradas, ku
riame pirmą kartą pasirodė pa
čių Taivano kinų statytos rake
tos. Jos gali būti naudojamos iš 
lėktuvų ir iš laivų. Praėjusią sa
vaitę Taivanas atidengė, kad tos 
raketos gaminamos pačių kinų, 
pagal iš Amerikos ir iš Izraelio 
gautus planus. 

Tautinės Kinijos (Taivano) 
prezidentas Chiang Ching Kuo 
ragino gyventojus budėti, nes ko
munizmo pavojus nemažėja. Jis 
pabrėžė, kad laisvųjų kinų tiks
las ir toliau lieka atsiimti visą Ki
niją iš komunistų diktatūros. 

— Indijos vyriausybė siunčia 
vaistus ir gydytojus į potvynio 
nuteriotas provincijas. Kalkutos 
apylinkės jau apie 200 žmonių 
mirė nuo choleras. Dar daugiau 
epidemijos aukų kaimyninėje 
Bengalijoje. 

trūksta ligoninių ir gydytojų. 
Toliau senatorius kaltino medi
cinos pramonę savanaudiškais 
tikslais kovojant prieš jo planą 
sumažinti svaikatos priežiūros 
kainas ir užtikrinti gerą ir pigią 
sveikatos priežiūrą visiems iki 
1985 metų. 

Apklausinėjime dalyvavo ir dar
bo unijų atstovai. AFL — CIO 
pirmininkas George Meany kriti
kavo prezidentą Carterį, kuris 
nacionalinio sveikatos draudimo 
atžvilgiu esąs "bailys". Dabarti
nė sveikatos priežiūra Amerikoje 
esanti katastrofiška. Kainos ne
žmoniškai kylančios. 

Sen. Kennedy atmetė daktaru 
tvirtinimą, kad jų rekomenduo
tas 12 nuoš. per metus kainų kė
limas duoda vaisių. Tokia inflia
cija esanti aiškiai neteisinga tiems 
kurie serga. 

Maskva. — Paskutinieji NA 
TO kariniai manevrai Atlanto 
vandenyse ir Vakarų Vokietijo
je sukėlė daug komentarų Sovie
tų Sąjungos spaudoje. Antraštė
mis "Vėl . žaidžiamas karas", 
"Žvangina ginklais" sovietų spau-

jda pranešė savo skaitytojams, 
' kad Vakarų valstybės nesnau
džia. Valstiečiams skirtame laik
raštyje šitaip .rašoma: "Vakarų 
Europos žemę trypia šimtai tūks
tančių tankų, oro erdvę raižo 
tūkstančiai lėktuvų, vandenis 
drumsčia šimtai karo laivų. To
kio masto pratybų dar nėra buvę. 
Jose dalyvauja visų NATO sa
liu ginkluotosios pajėgos. Jungti
nės Amerikos Valstijos oru ir van
deniu į manevrų rajonus siunčia 
naujus kariuomenės ir technikos 
kontingentus. NATO generolai 
aiškina, kad šios pratybos skirtos 
kovinei parengčiai patikrinti, iš
mokti atremti "puolimą iš Ry
tų" 

Sovietų spauda, aiškindama, 
kad iš rytų joks pavojus negresia, 
kaltina Vakarus "tarptautinių 
santykių aštrinimu". Neužsime
nama, kad dar neseniai ir Sovie
tų Sąjunga turėjo didelius ma
nevrus. Bendruose manevruose 
buvo raginama dalyvauti ir neu
tralioji Suomija, tačiau ji atsisa
kė. 

Kremliaus vadams nervus ga

dina ne tiek Vakarų manevrai, 
kiek komunistinės Kinijos pakeis
ta užsienio politika. Kinija atsi
sakė izoliavimosi politikos. Ji ieš
ko partnerių ne tik tarp Vakarų 
valstybių, bet braunasi ir į so
vietų satelitu daržą, viliodama 
Jugoslaviją ir Rumuniją. 

Maskva vysto spaudimą Varšu
vos pakto valstybėms, kad būtų 
pagerintas politinis ir karinis in
tegravimas. Šalia piktų žodžių 
sovietai imasi ir veiksmų: stip
rinama kariuomerfe^ Kinijos pa
sienyje. Pastebėtas karinių jėgų 
stiprinimas Bulgarijoje ir Ven
grijoje, kas sukėlė nerimą Tito 
Jugoslavijoje. Ši pastariasiais me
tais skyrė ginklams 2.3 bilijonus 
dolerių, 42 nuošimčius daugiau, 
negu praėjusiais metais. Jugosla
vijos generolai lankėsi VVashing-
tone, kur gerokai padidinti gink
lų užpirkimai. Ateinančiais me
tais Amerika pristatys Jugoslavi
jai ginklų penkiskart daugiau, 
negu šiais metais. Pasiruošta su
tikti ir ekonominį Maskvos boi
kotą ir sankcijas Jugoslavijai, jei 
tokios prasidėtų. 

Prašo duoti 
vizą Arafatui 

Washingtonas. — Amerikos 
Arabų organizacijos pirmininkas 
dr. Mehdi paprašė valstybės de
partamente vizos PLO (palesti
niečių laisvinimo organizacijos) 
vadui Yasser Arafatui, kuris kvie-
šiamas atvykti į Ameriką gruo
džio pradžioje. Prašyme nurodo
ma, kad Amerika įsileido Rode-
zijos premjerą Ian Smith, tad tu
rėtų įsileisti ir Arafatą. 

Neabejojama, kad Amerikos 
žydų vadai priešinsis Arafato vi
zos įteikimui. 

Jordano karaliaus 
Husseino kalba 

Ammanas. — Jordano kara
lius Husseinas pasakė kalbą, ku
rioje ragino arabus baigti jaus
mingus šūkavimus apie Egipto 
derybas su Izraeliu ir sujungti jė
gas įvykusiems pasikeitimams. Ka
ralius nurodė, kad jis atsisakė 
paremti Egipto-Izraelio susitari
mą, nes jame palikta daug spra
gų, ten labai neaiškiai kalbama 
apie Vakarų krantą, Gazą, Jeru
zalę ir apie palestiniečių teises. 

Sadatas supyko 
Kairas. — Egipto prezidentas 

Sadatas pareiškė: "Man jau už
tenka". Jis daręs, ką galėjęs rasti 
taiką ne tik Egiptui, bet ir ki
tiems arabams, tačiau jie nerodo 
dėkingumo ir tik koliojasi. To
dėl ateity jis sieksiąs tik Egip
tui taikos, o kiti tegul patys de
rasi dėl savo interesų. 

Sadatas kritikavo Sirijos veiks
mus Libane. Ten lyg maži vai
kai gatvėje žaidžia tautos liki
mu, žudo žmones, kad tik žu
dyti. Tokiems vaikams aš niekad 
nepavesiu Egipto likimo, pareiš
kė prezidentas Sadatas. 

Padėtis Libane 
Beirutas. — Libano preziden

tas Šarkis susisiekė su septynių 
arabų valstybių vyriausybėmis ir 
šį sekmadienį laukiama jų užsie
nio reikalų ministrų suvažiavimo, 
kuriame bus svarstomi Libano 
reikalai. 

I Beirutą atvyko naujas JAV 
ambasadorius John Gunther 
Dean, buvęs ambasadorius Da
nijoje. Buvęs ambasadorius Ri-
chard Parker perkeltas ambasa
doriumi Maroke. 

Tuo tarpu pranešimai iš Bei
ruto kalba apie sovietų ambasa
dos civilių išvežimą į Maskvą. 
Iš to spėjama, kad sovietai tiki
si naujų karo veiksmų. 

Iš Sirijos į Libaną perkeltos dvi 
palestiniečių kareivių brigados 
užima pozicijas prie Beiruto. Bri
gadose yra apie 2,000 vyrų. 

Egipto ambasadorius Abdel 
Meguid savo Jungtinėse Tautose 
pasakytoje kalboje ragino Siriją 
išvesti karo jėgas iš Libano. 
Toks pasitraukimas sudarytų pa
lankią atmosferą deryboms ir tai
kai. 

— Tailandijos karaliaus sū
nus, sosto įpėdinis Vajiralong-
korn, 26 m., pareiškė stojas į bu
distų vienuolyną. 

Subarė Ameriką 
už vizos davimą 

New Yorkas. — JT Saugumo 
Taryba pasmerkė Rodezijos 
premjero Smith vizitą Amerikoje. 
Amerikai ir trims vakarų šalims 
susilaikius nuo balsavimo, tary
ba 11-0 balsais papeikė Washing-
toną už vizos davimą Smithui 
ir priminė, kad tokia viza laužo 
Jungtinių Tautų 1968 m. rezo
liuciją. Už šią rezoliuciją balsa
vo ir Prancūzija. 

Prezidentas Carteris antradienį 
paskelbė, kad jis nenumato susi
tikti su premjeru Smithu. Ėrita-
nijos užsienio reikalų ministras 
Owen pareiškė, kad Britanija 
Smithui vizos neduos ir jis, grįž
damas iš Amerikos, negalės nu
sileisti Britanijos žemėje. 

Išpirko 1,000 
politinių kalinių 

Frankfurtas. — Šiais metais 
komunistinė Rytų Vokietija pa
leido virš 1,000 politinių kalinių 
ir dar žada paleisti apie 400. 
Neskelbiama, kiek vokiečiu mar
kių ar dolerių komunistai laimė
jo už Šiuos paleidimus, tačiau 
Vakarų Vokietijos federalinė vy
riausybė jau seniai "išperka" iš 
kalėjimų komunistų kalinius. 
Apie šią "prekybą" paprastai 
neskelbiama, kad nepakenkus ka
liniams. 

Warnke pasitrauks 
Washingtonas. — Prezidentas 

Carteris priėmė Paul "VVarnke's at
sistatydinimo pareiškimą. Warn-
ke vadovavo delegacijai, kuri ve
dė su sovietais derybas dėl stra
teginių ginklų apribojimo. Jis pa
sitrauks iš pareigų tuoj po nu
matytu šio mėnesio gale derybų 
Maskvoje. Kas bus jo vieton pa
skirtas, dar nežinia. 

Jau nuo pat Wamkes pasky
rimo daug amerikiečių kritikavo 
jo politiką nusiginklavimo at
žvilgiu. Jis esąs "per minkštas'' 
derybose su sovietais. 

— Antradienį iš Maskvos j Ko
penhagą atskrido žinomas fizi
kas Sergėjus Polikanovas su žmo
na ir 18 metų dukra. Sovietų 
valdžia jį ištrėmė už disidentinę 
veiklą. Kopenhagoje Polikanovas! 
pareiškė, kad* tokia bausmė — 
būti ištremtam iš krašto, kur gy
venti ir dirbti neįmanoma, — 
nėra jokia bausmė. Praėjusi va
sara buvusi baisi visiems disiden
tams, tačiau ji padėjusi disiden
tams glaudžiau suvienyti jėgas. 

— Pietų Afrikos prezidentu 
prisaikdintas John Vorster, 12 me
tų išbuvęs premjero vietoje. 

— Venecueloje suimtas poli
cininkas, kuris, girtas būdamas, 
padegė taverną. Gaisre žuvo 22 
asmenys, sužeisti 6. 

— Rodezijos vyriausybės svei
katos ir švietimo ministras pa
skelbė apie šalies ligoninių, mo
kyklų ir gyvenamų rajonų inte
gravimą. Kritikai nurodo, kad da
bar segregacija bus piniginė, nes 
ir baltųjų mokyklos ir ligoninės 
labai brangiai kainuoja. 

Vilnius. — Okupuotoje Lietu
voje spalio pradžioje buvo sureng
tos Čekoslovakijos ekonomikos ir 
technikos dienos. Ta proga so
vietų spaudoje pasirodė daug 
straipsnių apie sovietų prekybi
nius santykius su Čekoslovakija. 
Paaiškėjo, kad Maskva prekybi
nius ryšius daugiausia vysto pa
kinkydama kelias pavergtas ša
lis. Ji siunčia Čekoslovakijon sa
vo žaliavas: medvilnę, geležies 
rūdą, naftą, gamtines dujas. Jei 
čekoslovakams prireikia kitų pre
kių, jų ieškoma okup. Lietuvo
je ir kitur. Kaip pripažino Čeko
slovakijos — Sovietų Sąjungos 
prekybos rūmų gen. sekretorius 
Josefas Čarny, Čekoslovakijoj la
bai populiarus mažagabaritiniai 
televizoriai "Šilelis". Didelę pa
klausą turi lietuviški žaislai, me
no verslų įmonių dirbiniai. 
Ypač daug į Čekoslovakiją siun
čiama mašinų, Vilniuje gamin
tų didelio tikslumo staklių, mais
to pramonės automatų. Čekoslo
vakija perka statybines medžia
gas, medžio apdirbimo ir celiu
liozės pramonės gaminius. 

Šalia žaliavų Čekoslovakija 
mažai ką gali pirkti Sovietų Ru
sijoje, nes čekų gaminiai jau se
niai yra geresnės kokybės už ru
sų. Tačiau rusai giriasi, kad "Če
koslovakijos ekonomika tiesiogiai 
priklauso nuo pagrindinių žalia
vos rūšių tiekimo. Tai esą svar
bu ir politiniu požiūriu, nes res
publika nebepriklauso nuo impe
rialistinių valstybių, kurios ga
lėtų daryti spaudimą ir paveik
ti Čekoslovakijos ekonomiką, ra
šo Pravda. Tarybų Sąjungos dė
ka Čekoslovakija beveik visiškai 
patenkina savo importo porei
kius naftai, gamtinėms dujoms, 
geležies rūdai. Pravda neskelbia, 
kad ji už naftą ir dujas plėšia iš 
čekų daugiau, negu pasaulinės 
rinkos kaina. Neskelbia, kad če
kai priklauso Maskvai. 

Čekoslovakijos eksporto struk
tūra esanti naudinga abiem ša
lim. Svarbiausią vaidmenį vai
dina mašinos ir įrengimai. Čeko
slovakija eksportuoja į Sovietų 
Sąjungą šimtus metalo apdirbi
mo staklių, automatinių linijų, 
tūkstančius komplektų įrengimų 
tekstilės ir trikotažo pramonei, 
dešimtis tūkstančių motociklų, 
daug chemijos, metalurgijos, ry-

Pakeite burmistrą 
Hong Kongas. — Kinijoje bu

vo pakeistas Pekino burmistras 
Wu Teh May. Jis laikomas "ke
turių gengės" rėmėju, "kultūri
nės revoliucijos" 1960 m. daly
viu. Prieš atleidimą jis ilgai bu
vo kritikuojamas sieniniuose gat
vės laikraščiuose. VVu buvo lai
komas premjero Tengo politiniu 
priešu. 

Nauju Pekino burmistru paskir
tas Lin Hu-Chia, mažai žinomas 
komunistas iš Tientsin miesto. 

šių įrengimų. Šį penkmetį čekai 
pažadėjo eksportuoti 12,000 kro
vinių automobilių "Tatra". Če
koslovakijos pareigūnas pridėjo 
ir milijonų dol. vertės plataus 
vartojimo prekių: 'Tarybiniai pi
liečiai vertina mūsų avalynę, siu
vimo, trikotažo, odos, galanteri
jos gaminius, baldus. Avalynės šį 
penkmetį eksportuosime beveik 
200 mil. porų". 

Kitame straipsnyje atidengia
ma, kad Jonavos azotinių trąšų 
gamykloje mašinos beveik visos 
gautos iš Čekoslovakijos. O cuk
rinių runkelių ūkiai okup. Lie
tuvoj naudoja Čekoslovakijos at
siųstas mašinas. Valstybinio pla
no komiteto vicepirmininkas Br. 
Zaikauskas pripažino: "Praėju
siais metais čekoslovakiškais cuk
rinių runkelių nuėmimo kom
bainais buvo nuimta 97 proc. viso 
"saldžiųjų šaknų" derliaus". 

TRUMPA! 
IŠ VISUR 

— Maroko premjeras Ahmed 
Osman buvo išrinktas naujos po
litinės partijos — Tautinės Ne
partinių asamblėjos pirmininku. 
Partijos vadai prisiekė visišką iš
tikimybę Maroko karaliui Has-
sanui. 

—Nikaragvos diktatorius So-
moza pagrasino, kad jei nebus 
įmanoma surasti demokratinio 
sprendimo, tai valstybę paims 
vadovauti karinė diktatūra. 

— Kambodija paskelbė, kad 
pasienio kovose žuvo 26 vietna
miečiai. Spalio 7 d. buvusiame 
mūšyje vietnamiečiai netekę 18 
kareivių. 

— Izraelio premjero Begino gy
dytojai paskelbė, kad jis už ke
lių dienų galės grįžti į pareigas. 
Beginąs pradėjo negaluoti rugsė
jo 30 d. 

— Italijos Raudonoji Brigada 
nušovė Girolamo Tartaglione, 
teisingumo ministerijos valdinin
ką Romoje. Tai jau 17-ta briga
dos auka šiais metais. 

— Dvidešimt Olandijos Rau
donosios Rezistencijos grupės na* 
rių buvo užpuolę Amsterdame 
"Amnesty International" organi
zacijos būstinę. Raudonieji reika
lavo, kad Olandijos valdžia pa
gerintų vokiečių teroristų, lai
komų olandų kalėjimuose gyve
nimo sąlygas. Olandijoje sėdi trys 
vokiečių Raudonosios Armijos 
nariai, pernai pagrobę ir nužudę 
vokietį pramonininką. 

— Kinijos komunistų partijos 
laikraštis paskelbė buvusio prem
jero Chou En Lai dar 1949 me
tais pasakytą kalbą, kurioje jis ra
gino Kinijos komunistus nežiūrė-
t į Mao Tse Tungą kaip į Dievą, 
nes ir jis padaręs klaidų. Tuo me
tu, kai ta kalba buvo pasakyta, 
Kinijoje dar nebuvo komunistų 
valdžios. Tokios senos kalbos pa
skelbimas laikomas dabartinio 
režimo bandymu susilpninti Mao 
Tse Tungo asmenybės kultą. 

KALENDORIUS 

Vaizdas iš Camp David pasitarimų. Prezidentas Carteris. važinėdamas 
dviračiu, susitiko tris Egipto delegacijos narius 

Spalio 12 d.: Serafinas, Domni-
na, Gantas, Deimena. 

Spalio 13 d.: Edvardas, Kaledo
nija, Mintas, Vilūne 

Saulė teka 6:58 v., leidžiasi 6:16 
vai. vak. 

ORAS 
Debesuota, šilčiau, temperatū

ra apie 70 1. 
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PADĖKIME KANKINIAMS 
Balandžio 14 d. teismas Vil

niuje pasmerkė Balį Gajauską 
dešimčiai metų į griežto režimo 
darbo stovyklą ir penkių metų 
tremčiai. Pranešimai apie tai, už 
k* • iš tikrųjų kaltinamas bu-
\w, .era įtikiną, bet yra mano
ma, kad Gajauskas buvo apkal
tintas už tai, kad rinko istorinę 
medžigą apie lietuvių priešini
mąsi rusams po paskutiniojo ka
ro, žadėdamas rašyti knygą, ir 
kad padėjo politiniams kaliniams 
ir jų šeimoms su pagalba fon
do, kurį įsteigė tam reikalui 
Aleksandras Solženicynas. 1948 
metais Gajauskas buvo nuteistas 
25-kių metų kalėjimu už prieš-
sovietinę veiklą ir buvo paleistas 
1973-čiais metais. Šitas paskuti
nis įkalinimas reiškia mirties 
bausmę Gal: ii Gajauskui. 

Liepos 12 d. Viktoras Petkus 
buvo nuteistas dešimčiai metų į 
baudžiamąją darbo stovyklą ir 
penkerių metų ištrėmimui. Jis bu
vo lietuvių grupės narys, įsteig
tos sekti, kaip sovietai laikosi 
Helsinkio susitarimų. Jau tris de
šimtis metų kovoja jis už religi
nę laisvę Lietuvos katalikams, ir 
ta jo kova nėra susilaukusi dė
mesio Vakarų stebėtojų tarpe.Pir-
mą kartą areštuotas buvo 1945 
ar 1947 metais, už veiklą atei
tininkų organizacijoje. 1950 m. 
buvo paleistas, bet buvo vėl areš
tuotas po keletos metų, už plati
nimą knygų, išleistų Lietuvoje dar 
prieš Sovietų okupaciją. Paleistas 
1965 metais, jis pašventė savo 
gyvenimą kovai už žmogaus tei

ses, ir buvo vienas iš tų, kurie 
padėjo Simo Kudirkos motinai iš
laisvinti jos sūnų. 

Kai Balys Gajauskas ir Vikto
ras Petkus buvo teisiami ir nuteis
ti, rašė apie juos Amerikos ir 
ir viso pasaulio spauda. O da
bar, kai jie jau yra kalėjime, rei
kalingi yr jie mūsų pagalbos 
daugiau negu bet kada. Visos vy
čių kuopas ir apygardos turėtų 
padvigubinti savo pastangas pa
dėti šitiems sąžinės laisvės kali
niams. Reikėtų ruošti demonstra
cijas, ar kaip nors kitaip atkreip-

LB Detroito apyl. valdyba aptaria busimą su DLO centru pasitarimą. Nuotraukoje Vyt. Petrulis, Vyt. 
Kutkus, J. Ribinskas, dr. V y t Majauskas, dr. K. Keblys ir pirm. Alg. Rugienius Nuotr. J. Urbono 
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DETROITO GOLFO ŽINIOS 

Rugsėjo 10 d. Dun Rovin gol
fo aikštėje įvyko paskutinės, de
šimtos, šių metų žaidynės. Sus
kaičiavus viso sezono rezultatus, 
paaiškėjo ir laimėtojai. Pirmą 
vietą — Vytas Petrulis, antrą — ti dėmes*, siųst! informaciją apie p ^ £ J • _ * 

juos Kongreso atstovams; ir_laik-1 ^ ^ yįsi { &. ^ > 
raščiams, visus supažindinti ™ • 
jų byla. 

su, 

Nors daug yra tokių, kurie 
mūsų pagalbos rekalingi yra, 
Balys Gajauskas ir Viktoras Pet
kus yra pasmerkti visai neseniai. 
Demonstrcijos šią vasarą buvo 
Brattlebore (Vermonte), Lan-
cinge (Michigane) ir Neringos 
bei Dainavos stovyklose. Turė
tume suruošti demonstracijas 
kiekvienos valstijos sostinėje. 

Viešoji nuomonė, šiaip ar taip, 
yra daugelio individualių nuo
monių susikaupimas. Kartais for
muojasi ji palengva, bet kai jau 
išsikristalizuoja, valdžios žmo
nės pripažįsta jos jėgą ir seka 
neklystančius jos nurodymus. 

Neleiskime Baliui Gajauskui 
ir Viktorui Petkui nueiti i užuo
marštį. 

Lietuvos reikalų komitetas 

ORGANIZACIJA AUGA 

1977-78 metų laikotarpyje Lie
tuvos vyčių organizacijos narių 
skaičius nuolat didėjo. Įsisteigė 
naujos kuopos: Holyoke mieste 
Massachusetto valstijoje, Harris-
burge, Pennsylvanijoje ir St. Pe-
tersburge, Floridoje. Petersono 
kuopa, New Jersey valstijoje, bu
vo grąžinta į gyvenimą. Visam 
tam organizacijos narių skai
čiaus didinimo darbui vadovavo 
centro valdybos vicepirmininkas 
Pilypas Skabeikis. 

Naujų narių organizacijai ver
bavime pirmą vietą laimėjo Jo
nas Adomėnas iš Maspeth. Ant
rą vietą laimėjo Estelle Rogers 
iš Chicagos, trečią — H e l e n 
Ambrose iš Anthracite. 

Clevelando vyčių kuopos na
riai pavyzdingiausiai laiku apsi
mokėjo nario mokestį. Antroje 
vietoje tuo atžvilgiu yra Amster
damo kuopa, trečioje — Dayto-
no. (Is pranešimų seimui) 

112 KUOPOS SUSIRINKIMAS 

Pirmasis po seimo 112 Chica
gos vyčių kuopos susirinkimas 
buvo rugsėjo 19 d. Marąuette 
Pirko lietuvių parapijos salėje. 

Jame dalyvavo garbingas sve
čias prel. K. Razminas, atvykęs 
iš Romos. Pasveikino jis vyčius ir 
pasidžiaugė jų darbais. Girdėjęs 
ir skaitęs, kad vyčiai myli savo 
tėvų žemę Lietuvą, kad myli ka
talikų tikėjimą, kad daug aukų 
yra surinkę Lietuvai, jos prisikė
limo metu. O dabar daug pade
dą kunigams ir parapijoms. Pa
linkėjo ir ateityje tame darbe 
nepavargti. 

Atėjo į susirinkimą ir parapi
jos klebonas kun. Antanas Za
karauskas. Jis šį vakarą turėjo 
daug ko pasakyti. Švč. Mergelės 
Mrijos Gimimo parapija ruo
šianti Derliaus Šventę lapkričio 
11-12 dienomis. Būsią joje links
ma ir gražu. Visos parapijoje vei
kiančios organizacijos padedan

čios šventę ruošti. Pelnas būsiąs 
skiriamas parapijos mokyklai iš
laikyti. Kviečiami į šventę esą ne 
tik parapiečiai, bet ir visi lietu
viai. 

Eduardas Krivickas buvo 112 
kuopos atstovas deime. Plačic i 
nupasakojo, koks buvo šių metų 
seimas. Daug atstovų suvažiavę. 
Visur buvusi tvarka. Kiekvieną 
dieną ėję į bažnyčią išklausyti 
mišių. Buvęs seime ir vyskupas 
Vincentas Brizgys. Į centro valdy
bos pirmininkus buvę pasiūlyti 
trys kandidatai, išrinktas Pilypas 
Skabeikis. 

Kalbėjo ir kuopos dvasios va
das kau Vaclovas Zakarauskas. 
Pasveikino vyčius, grįžusius po 
vasaros atostogų. Džiaugėsi, kad 
seimas gražiai buvo suorganizuo
tas. Dievas padės vyčiams ir atei
tyje būti gerais savo organizaci
jos nriais. Ragino lankyti susi
rinkimus, atlikti savo pareigas. 

Lietuvos reikalų komiteto na
rys Antanas Balčytis pranešė, 
kad parašęs laiškus prezidentui 
J. Carteriui ir sekretoriui Cyrus 
Vance, prašydamas, kad jie vers
tų Sovietų Sąjungą paleisti iš ka
lėjimo lietuvį V. Petkų. 

Susirinkime buvo aptarta daug 
visokių reikalų. Ir buvo išrinkta 
nauja kuopos valdyba: Albertas 
Zakarka (pirm.), Albertas Dagis 
(vicepirm.), Alicija Cekanor (iž
dininkė), Sophie Nieminški (pro
tokolų sekretorė), Elizabeth Bo-
zek (susirašinėjimų sekretorė). I 
revizijos komisiją išrinkti Dolo
resa Vainauskaitė ir Estelle Ro
gers. Tvarkdariais bus P. Binkus 
ir Krivickas. Rinkimus pravedė 
Monika Kasper. Dvasios vadas 
kan. Vaclovas Zakarauskas pri
saikdino naują valdybą. 

Po susirinkimo buvo vaišės. 
Dėkojame šeimininkėms — Juli
jai ir Geraldinai. 

E. PakalnSldeni 

vanoti S.K. "Kovas*' metiniame 
baliuje, kuris įvyks šių metų lapk
ričio 18 d. Dievo Apvaizdos pa
rapijos Kultūros centre. Bsndrai 
golfo sezonas praėjo gerai, gam
ta nepagailėjo gražaus oro. Gai
la, kad vėl pasikartojo neparei
gingas ir per retas golfininkų da
lyvavimas žaidynėse, kas labai 
apsunkina pastangas surengti 
žaidynes geresnėse aikštėse. 

Mūsų golfininkai dalyvavo ir 
Pirmose Pasaulio ir Tryliktose 
Šiaurės Amerikos lietuvių golfo 
pirmenybėse Toronte. Grupė iš 
11 žaidėjų ir parsivežė 3 aukso 
medalius. Saulius Petrulis A kla
sėje I vietą su pataisa (low net) 
Ray Chikowskis I vietą B klasėje 
ir Algis Petrulis I vietą jaunių kla 
sėje. Komandinėse varžybose Det 
roito komanda užbaigė 4-je vie
toje iš 7-nių komandų. Neeilinis 
įvykis lietuvių golfo istorijoje į-
vyko šių metų rugsėjo 2 d. Jau 
pereitais metais pradėjus pokal
bį tarp Clevelando ir Detroito 
golfo klubų, pagaliau įvyko pir
mos tarpmiestinės varžybos 24 
golfininkai suvažiavo į Oak Har-
bor golfo aikštę, netoli Free-
mont, Ohio, pusiaukelėje tarp 
Clevelando ir Detroito. Pasibai
gus varžybom ir suskaičiavus ge
riausius šešis rezultatus iš abie
jų miestų, laimėtojais tapo Detroi
to golfininkai surinkę 506 smū
gius prieš Clevelando 527 smū
gius, tuo būdu laimėdami perei
namą dovaną — medžio drožinį. 

i Bet ir Clevelando golfininkai 
Į nebuvo nuskriausti, laimėdami 
visą eilę dovanų už arčiausiai 
prie skylės numuštus kamuo
lius ir už toliausiai numušta ka
muolį vienu smūgiu. 

Diena varžybom pasitaikė la
bai graži, nuotaika buvo drau
giška, sutarta šias tarpmiestines 
varžybas paversti metinę tradi
ciją, šias varžybas koordinavo 

Clevelando golfo klubo pirm. Ri
mas Laniauskas ir Detroito — 
Vytas Petrulis. 

V. P. 

LIT. MOKYKLOS TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS 

Liet. Bendruomenės "Žiburio" 
lituanistinės mokyklos tėvų susi
rinkimas įvyks spalio 14 d., šeš
tadienį, 9 vai. ryto, Dievo Ap
vaizdos parapijos svetainėje. Visi 
tėvai raginami kuo skaitlingiau 
dalyvauti. Bus aptarti mūsų mo
kyklos ir lankančių mokyklą mo
kinių tėvams svarbūs reikalai. 

Tėvų komitetas 

SPĖČIAU KLASĖ 
NEMOKANTIEMS 

LIETUVIŠKAI 

Detroito "Žiburio" lituanistinė 
mokykla yra įsteigusi specialią 
klasę mokyti lietuvių kalbą ir 
kultūrą nemokančius ir silp
nai lietuviškai kalbančius moki
nius. Pamokos vyksta Šešta
dieniais, nuo 8 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų. Kviečiame regist
ruoti vaikus pas Eleonorą Grigai
tienę, telefonu — 1-453-8614, ar
ba skambinti tėvų komiteto pir
mininkui Antanui Grigarui, na
mų telef. 268-0585, darbo metu 
-telef. 497-0428. 

Tėvų komitetas 

ALTOS POLITINĖ POPIETĖ 
DETROITE 

Detroito lietuvių organizacijų 
centras ruošia spalio 15 dieną 
12:15 valandą Altos politinį sim
poziumą lietuvių Kultūros centre 
Detroite. Jame dalyvaus Altos vai 

dybos nariai: dr. K Bobelis, dr. 
L Kriaučelrūnas, dr. K Šidlaus
kas ir T. Blinstrubas. Jie painfor
muos visuomenę apie atliktus 
darbus Belgrado konferencijoje, 
apie pasiruošimą Madrido konfe
rencijai ir apie visus kitus Lietu
vai vaduoti darbus. Tai bus pir
mas tokios apimties ir tokio po
būdžio simpoziumas Detroite. Vi 
suomenė turės progos sužinoti iš 
pirmų šaltinių apie Lietuvos lais
vinimo darbo ir apie ateities pla
nus tam darbui tęsti. Be to, kiek
vienas turės teisę dalyvauti disku
sijose ir klausti jam rūpimus 
klausimus. 

B. Brizgys 

TRUMPAI: 

—Detroito sporto klubo "Ko
vo", sportininku ir sportininkų 
tėvų susirinkimas yra Šaukiamas 
spalio J5 d., Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos patalpose, tuoj 
po 10:30 vai. pamaldų. 

— Dievo Apvaizdos parapijos, 
penkmečiui atžymėti leidinėlį, 
platina jo redaktorė — Liuda 
Rugienienė. 

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

8.30 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

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

kant praleistos šios pavardės: vi
cepirm. L. Mingelienė, sekr. P. 
Želvys, ižd. J. Augaitis, sol. D. 
Petronienė ir kanlk. adm. E. Kut-
kienė. 

A. Gr. 

MENO PARODA 

Detroito ir apylinkių meno mė
gėjai jau žino, kad spalio 2 1 - 2 2 
d. Kultūros centre, prie Dievo Ap

vaizdos parapijos, vietos skaučių 
ir skautų iniciatyva ir jų globoje, 
ruošiama meno kūrinių paroda, 
kurioje dalyvauja prof. V.K. Jo
nynas, dail. Ringai lė Zotovienė 
ir dail. Danguolė Jurgutienė. 

Šį kartą žodis kitas apie mūšy 
tarpe, galima sakyti, debiu
tuojančią Danguolę Seputaitę -
Jurgutienę, kurios meniniai ga-

(Nukelta į 5 psl.) 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų Ilgos 
Ginekologine Chirurgija. 

6149 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. EB 5-6446! 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

.Marųuctte Medical Center 
6132 So. Kedzie Aveniu-. 

Vai.: pirmad.. antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 1 Iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. \VA 5-2870. 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048. 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

— Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos Kultūros centras pasi
puošė dviems naujais Vytimis. 
Vieną iŠ jų pagamino dailinin
kas Viktoras Veselką. Antrą skulp-, _ . . „ „ ^ . . 

T . _ ,, . T * I Dr. Ant Rudoko kabinetą pereme tonus Jurgis Baullys ir Leonas i 
Petronis. DR. EDMUND L CIARA 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treC. ir šešt. 

tik susitarus. 

J. U. 
PAPILDYMAS 

Mano korespondencijoje, kurio 
je aprašiau S t Butkaus šaulių 
kuopos valdybos posėdį, "Drau
gas" Nr. 233, spaustuvėje ren-

MARQUETTE AUTO CLINIC 
G655-59 So. Califomia Ave. — Tel 471-0233 

" 47*8872 
Užsienio ir Amerikos automobiliai 

Tune up ir vėsinimas (AIR CONDITTONING) 
STABDŽIAI 6 mėnesių ar 6,000 mylių garantija 
už mūsų darbą (pataisymus). Atdara nuo 7 v. ryto 
iki 10 vai. vakaro. Sav. Norbertas Langys 

OPT0METRISTAS 
2709 West 51st Street 

TeL — GR 6-2400 
Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir 

ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4; seštad. 10-3 vai. 

Ofis. teL 7354477; Rez. 246-2830 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHTRTJRGfi 

Specialybę — Nervą Ir 
Emocinei ligos. 

CBAWFORD MEDICAL BLOG. 
6449 So. Pulaski Road 

<? 
APL\MCraTE LIETUVĄ 1978 METAIS 

SU MŪSŲ EKSKURSIJA 

(VYKDYSITE SAVO SVAJONĘ - TURĖSITE 
NEUŽMIRŠTAMŲ PRISIMINIMŲ 

IfVYKMO DATOS 

SeaBo U U 

Gruod. 8 H 

H d. 

1 4 . 

NAKTYS KIEKVIENAME n E S T E 

VOataJe 5, Masfcve* 2, 

SLNMI VTWuJe 5, Varšuvoje S, 
J, MMkvo)e2 

JONAs ADOMEN AS, 
Kelionė* vadovas 

TBANS INTERNATIONAL TOUBS, LTD. 

536 Fiftfc Avenne 

New York, N. T. 10017 

212 — 097-7257 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — PB 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K S A 
V A I K Ų L I G O S 

2666 West 63rd Street 
Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. Seštad. nuo 1 iki 4 vai. 

TeL ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REiiaace 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir seštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIRJV m VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
METUCA1. BT-'IUDIN-f: 

3200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. nopiet. 
Ofs. teL 737-1168, rez. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

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

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
petnktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 XO. CENTRAI; AVE. 
Valandos pairai susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lensea" 

2618 W. 71st S t — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

Ofs, PO 7-6000 Rez. GA 3-7278i 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

1092 N. Westem Ave, Chicago 
Tel. 489-444! 

Dr. K. A. JUDAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 St., Palos Heigjhts 
TeL 361-0736 

Valandos pagal susitarimą 

^ • ^ 

įstaigos Ir boto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 vSo.49th Oonrt, Cicero, 111. 

Kasdien 10-12 Ir 4-7 
Išskyrus tre* Ir seštad 

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

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso telef. R E 5-4410 

Rexldenclj09 telef. GR 6-0617 
Ofiso val.: pirmadL ir ketvirtad. 

nuo 1:0Q ligi 3:00 vai. popiet 

Ofiso tel. H E 4-2123. Namų CI 8-6165 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penktai 

2-5 ir 6-7 — ifi anksto susitarus. 

TeL ofiso PR 6-6446 
F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 We*t 7 l s t Street 

Valandos: l-« ^al. popiet. 
Treč. ir šeStad. pa*ral susitarimą. 

Ofs- teL 586-3168; narna 381-3772 
DR. PETRAS ŽU0BA 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
6745 West 6Srd Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 



Šešiasdešimt metų 

RELIGINĖJE IR TAUTINĖJE VEIKLOJE 
Nekaltai Pradėtosios Svč. M. tina Teresė Navickaitė. Pradžioje 

Marijos seserų vienuolija, —čia įsikūrė marijonu globoje Maria-
populiariai pagal gyvenamą vie- napolyje ir Clarendon Hills ne-
tą vadinama Putnamo seserimis, toli Chicagos, bet tuoj pradėjo 
— spalio 15 d. švenčia savo įsi- ieškoti ir pastovios savo vietos, 
kūrimo šešiasdešimt metų su- kur galėtų kurti nuosavą vienuo-
kaktį. Vienuolija savo darbus lijos centrą. Prieš pat karą iš Lie-
pradėjo nepriklausomoje Lietu- tuvos į Ameriką dar atvyko ke-
voje, juos tęsė ir tebetęsia Ame- turiolika seselių, kurios jungėsi į 
rikoje labai plačiose veiklos sri- darbą ir dairėsi, kur galėtų kurti 
tyse. Lietuvoje ji buvo žinoma savo ateitiį. 
kaip auklėjimo, našlaičių ir se- Tai ir įvyko 1939 m. Thomp-
nelių globos, kultūrinio darbo šone, kur dabar yra senelių prie-
institucija. Amerikoje ji taip pat glauda Villa Maria. 1943 m. jau 
reiškiasi visa plotme religinėje ir įsigijo kiek apleistą vietą dabar-
tautinėje veikloje, visuomeni- tiniame Putname. Čia pradėjo 
niuose, spaudos baruose ir jauni- kurti savo centrą — vienuolyną, 
mo auklėjime kaip vasaros sto- įsteigė mergaitėms bendrabutį, 
vykių pradininkė. vėliau pakeitusios svečių namu, 

Ši vienuolija įkurta 1918 m. sukūrė stiprią spaustuvę. Pasista-
spalio 15 d. Ta data yra lyg ir čiusios bažnyčią, jos Putname 
jos gimimas, nes tuo metu jos į- sukūrė lietuvišką auklėjimo, 
kūrėjo kun. Jurgio Matulaičio, spaudos, mergaičių stovyklų ir 
tuometinio Marijonų vienuolijos lietuvių susibūrimo centrą. Lie-
vyriausiojo vadovo, profesoriaus, tuvoje komunistų ir vokiečių o-
dvasinio vadovo, gilaus mąstyto- kupacijos vienuoliją sunaikino ir 
jo ir socialinio gyvenimo judin- sesris išsklaidė. Naujoji atžala, 
tojo, paruošti naujai vienuolijai vadovaujama ses. M. Aloyzos 
įstatai vysk. A Karoso buvo pa- Šaulytės, prigijo šioje žemėje, 
tvirtinti vienuolijos pagrindu. * 
Naujai vienuolijai jos įkūrėjas su
teikė savo dvasios ir troškimų da
lį, o vienuoliškais įžadais ir pa
siryžimu aukotis Dievo ir žmo
nių tarnybai naujos vienuolės 
ėmėsi pareigos tobulintis krikš- "u^ . _ 
čioniško gyvenimo aukštumose l s e m j .o s gyvenmo 

- ° . .. . ,. , . kūrusi savo centrą Putname, ir sujungtomis jėgomis dirbti sa- ~ . ... .. .. ' • • • rv • • - • Conn., vienuolija vel pasi uto vo tautoje Dievui ir žmonėms. 

NUTARIMAI ŠUKELE NESUTARIMUS 
Camp David susitarimai šukele didžiausią nuomonių skirtumą 

GEDIMINAS GALVA 

l Nekaltai Pradėtosios Švč. M. 

Penkioms dienoms praslinkus 
nuo triukšmingų kalbų Washing 
tone apie taikos išgelbėjimą Arti
muosiuose Rytuose, prasidėjo ša
lių dvikova. JAV prezidentas ga
vo devynis raštus, kuriuose Egip
tas ir Izraelis savaip aiškina 
Camp David susitarimus. 

Visa tai primena Krylovo pa
sakėčią apie gulbę, lydeką ir vė
žį. Prezidentui J. Carteriui, sieku
siam užsienio politika pagerinti 
ne kaip susiklosčiusią savo padė
tį krašte, tinka gulbės vaidmuo. 
Ji gieda apie taikos laimėjimus, 
nors kiekvienas jo pasitarimų da
lyvis tos giesmės nenori suprasti. 

Egipto prezidentas Sadatas įsi
jungė į lydekos nardyną gilumo
se, siekiant suvokti klausimų vi
sumos esmę. Kitas semitas Begi
nąs visada juda lyg vėžys ir šian
dieną neigia tai, ką vakar teigė. 

Sadatas vyko į Camp David 
aukštumas, tikėdamasis preziden
to J. Carterio paramos išspręsti 
susiklosčiusias painiavas Arti
muosiuose Rytuose. Jis tikėjosi 
JAV prezidento spaudimo ir Izra
elio nuolaidų. Izraelis naudojosi 

LIETUVOS ISTORIJOS ĮVYKIAI 
STEPONAS VARANKA 

Marijos vienumos j e M ą s ^ | k i t a teMca j S k a l d ė d idž iuos ius 

•v ,.^ ? v i „• i klausimus į klausimėlius ir į juos iš sio krašto perspektyvos. Vie- . ,. \ ,. , . .. ... r . * v » •» I įspraudė daugeli abejotinų są-nuohja šiuo metu yra lietuviško;, • 
dalis. Isi-!lygų* 

Nepavykusios piršlybos 

r> • „ r . , , savo darbo plotmėje, laisvai sie-Dievo tarnas arkiv. Jurgis Ma- fr • • V- *-\ i .!-:.:„ .- » ~ _-_?_„, , kianti savo vienuolijos tikslų, 
nuolat atsiliepdama į laiko bal
są, kuri laiko ir Dievo balsu. 

Jaunimo auklėjimas ir senelių 
globa yra vienas jos uždavinių. 

tulaitis jau anksčiau rūpinosi į-
kurti slaptą moterų vienuoliją, 
kuri galėtų dirbti sunkiose cari
nės Rusijos priespaudoje. Tačiau 
tik pokario metais tegalėjo įvyk- f,lK,ua Į™* "'V1'". .JW°. "t".' j ^fZ • • i . Seserys tų uždavinių emesi ne tik 
.dyti savo svajonę ir sukurti nau
jos vienuolijos branduolį, paskir
damas vadove Petronėlę Uogin-
taitę, buvusią ūkio ir namų ruo- V1" x i i i J• • • v . dova 
sos mokyklos vedėją, pasiryžusią 
savo gyvenimą aukoti krikščio
niškai tarnybai Lietuvoje, nese
niai atkūrusioje savo valstybinę 
nepriklausomybę. Vienuolija au-

pačiame Putname, įkūrusios sto
vyklą, savo šventėse sutraukda-
mos minias lietuvių, bet ir va-

ivo mergaičių stovykloms 
Dainavoje, vaikų darželiams To
ronte ir Montrealy. Dabar jos y-
ra įkūrusios plačios apkmties va
saros stovyklą jaunimui Nerin
goje, Vermonte. Leisdamos vai 

Prezidentas J. Carteris pavedė 
valstybės sekretoriui C. Vance 
tuojau vykti į Artimuosius Rytus 

mai vers Jordaną peržiūrėti san
tykius su Egiptu. 

Visai nesėkminga C. Vance ke
lionė ir Rijade. Karaliaus Kalido 
vyriausybė ryškiai tarė: neprita
riame nutarimams. Saudi Arabi
jos sprendimas labai svarbus. Sis 
kraštas ne tik ūkiškai remia ara
bų valstybes, bet ir veikliai daly
vauja politinių klausimų spren
dime Artimuose Rytuose. Nuo 
svarbiausiojo naftos gamintojo 
priklauso sprendimas gaminį iš
vežti ir jo kainą nustatyti. 

Didelis C. Vance neapdairu
mas brautis į Damaską, kai ten 
vyko kairiojo arabų kraštų spar
no pasitarimas pasmerkti šiuos 
nutarimus. Sirijos prezidentas H. 
Asadas paprašė C. Vance atidėti 
kelionę bent parai, kol pasibaigs 
minėti pasitarimai. 

Nusivylimas Jordano srityje 
Didžiausią nusivylimą nutari

mai sukėlė vakarinėje Jordano ir 
Gazos srityje. Ten gyvena 1,1 
mil. arabų, vadinamų palestinie
čių, belaukiančių bent autonomi
jos. Izraelio kariuomenės pasili
kimas, žydų valdymo priespau
da, arabų teisių siaurinimas, Jor
dano nesutikimas dalyvauti toli
mesnėse derybose atnešė jiems 
nusivylimą. 

Jordano srities veikėjas A M. 
Avvadas teigia, kad užimtųjų sri-

ir ten įkalbėti kai kurių arabų čių arabai negali tikėtis autono-
valstybių vairuotojus 
nutarimams. 

pritarti 

go greitai - ,au lapkričio g £ u { „ j o s d i r fea t a u t i n į 
1 d. buvo, priimta dešimt kandi- d ; d a r b k u r i o m 
dačių. Vėliau atsirado daug pasi- ^ * ^ Q ^ fc ar_ 
ryzelių, kurios sukure pajėgą iki ^ Matulaičio mintis, kad vie-
šian&en nesančią dvasnų der- n J dkhtų ^ k u r k i t j d ė l 
hų net okupuotoje Lietuvoje, juo k o k i nQr$ s u n k u m u n e g a l i 
labiau šiame krašte, kur plačiai . . . - «-« 
„ .̂ . . , , ' F ar nepajėgia dirbti, 
išvystė savo veiklą. 

* Lietuvių visuomenė Ameriko-
Vienuolija nepriklausomoje je šios vienuolijos veiklą rėmė 

Lietuvoje turėjo gerą vardą. Ji pradžioje, remia ir dabar, kad jos 
buvo to laiko vienuolija — mo- centras nebūtų seselėms apsun-
derni savo siekimais, veiklos bū- kinimas, bet kaip tik lengvintų 
dais, kukliu apsirengimu, lanks- darbą ir darbo rezultatus. Jau 
čiu prisitaikymu prie laiko rei- 1942 m. tuometinio Chicagos 
kalavimų ir uoliu pareigingumu Aušros Vartų parapijos klebono 
pasiimtose pareigose. Ji plėtėsi kun. Juozo Dambrausko (dabar-
greitai ir pastoviai. Atsirado vis tinio Marijonų vienuolijos pro-
daugiau ir daugiau kandidačių, vinciolo) buvo įsteigta vadina-
Vienuolija galėjo ryžtingai plės- ma "Vargdienių seselių gildą", 
ti savo darbus, kurdama naujus Vėliau ji išsiplėtė į Putnamo se-
našlaitynus, imdamasi vesti se- sėlių vienuolijos rėmėjų plačią ir 
nelių prieglaudas, įkurdama stiprią organizaciją. Su šia orga-
spaustuvę ir spausdindama di- nizacija daugumas lietuvių jun-
džiulius tiražus turinčius -»žuma- giasi į seselių darbus, kad tie dar
ius ir knygas, platindama kata- bai būtų vaisingi religinėje ir 
likišką spaudą ir nešdama Kris- tautinėje srityje, nes seselės nuo-
taus dvasią į organizacijas, jau- širdžiai jaunimą auklėja krikš-
nimo auklėjimą, net lankydama čioniška ir tautine dvasia, prak-
neturtingas ir pagalbos reikalin- tišlcai savo vedamose stovyklose 
gas šeimas, pagelbėdama para- ar bendrabutyje įgyvendinamos 
pijoms sėkmingiau išvystyti ka- abi kryptis — krikščionišką gy-
talikišką veiklą. venimą ir tautinį susipratimą. 

Atsirado kandidačių ir iš A- Šiuo metu vienuolijai va-
merikos lietuvaičių tarpo. Novi- dovauja jaunosios kartos seselė 
ciatui atlikti jos turėjo vykti Lie- Margarita Bareikaitė, kuri savo 
tuvon, tikėdamos, kad greitai ga- plačiais užmojais jungia daugelį 
lės įkurti ir Amerikoje savo vie- bendram darbui. Savo įtaka pri-
nuolijos šaką. Tai įvykdė 1935 m., sideda buvusios vadovės ses. A-
kai kun. J. Navickas pakvietė jas loyza Saulytė ir ses. Augusta Se-
atvykti Amerikon, imtis darbų reikytė. Linkėtina, kad vienuoli-
šiame krašte lietuvių tarpe ir jos sukaktis būtų ne tik vadovių 
kurti savo ateitį. ir seselių džiaugsmo, bet ir lietu-

Branduolį Amerikai sudarė vių visuomenės pasididžiavimas 
penkios seserys, kurias atlydėjo ir viltis. 
tuometinė vyriausia vadovė mo- Pi". Gr. 

C. Vance pasižymėjo bet ku
rios politinės misijos nesėkme. Jis 
įkaitino JAV santykius su Pietų 
Afrikos respublika. Praėjusiais 
metais sulaukė bent dviejų ryš
kių nesėkmių Maskvoje ir Pekine. 
Diplomatinę nesėkmę jis vaini
kavo Artimuosiuose Rytuose. Nė 
viena lankyta arabų valstybė net 
nesileido į kalbas dėl pritarimo 
nutarimams. Žinoma, C. Vance 
tiek kaltas, kad imasi neįgyven
dinamų uždavinių. 

Jordano karalius Huseinas pri
pažino reikalą tartis dėl Izraelio 
užgrobtų žemių grąžinimo, bet 
minėti nutarimai, esą, negali bū
ti pagrindas tolimesniems pasita
rimams. Nutarimuose esą dauge
lis ryškių spragų, trukdančių Jor
danui įsijungti į derybas. 

Jordano karaliaus nuotaikas 
rodo ir kitas įvykis. Ką tik 
C Vance atsisveikinus su Hu
seinu, jis tarėsi su pikčiausiais 
JAV priešais - Libijos diktatoriu
mi M. Kadafi ir palestiniečių va
du J. Arafatu, kėlusiu neramu
mus Jordane ir siekusiu nuversti 
karalių. Huseino žodžiais nutari-

mijos, kol Jordanas ir Palestinos 
laisvinimo organizacija neįsi
jungs į derybas su Izraeliu. 

Betliejaus burmistro pavaduo
tojas H. Naseris taria: "Izraelio 
kariuomenė turi paritraukti iš 
arabų užimtų sričių, imtinai ry
tinę Jeruzalę. Šiuo klausimu ne
bus nuolaidų Izraeliui. Vakarinės 
Jordano srities gyventojai dabar 
negali daryti sprendimo be Jor
dano pritarimo ir talkos". 

Palestiniečiai ir jų spauda taik

liai klausia: kodėl jų likimas 
Camp David sprendžiamas net 
nepaklausus jų nuomonės? Jų 
laikraštyje "El-Fair" —(Aušra) 
rašoma: "Kai pasitarimuose bu
vo pamiršti palestiniečiai ir jų tei
sės, kai ten neįsileista palestinie
čių vadovybė, nutylėti esminiai 
reikalai, turi įtakos taikai įgyven 
dinti". 

Kraštutinis sąjūdis 
Ką tik pasibaigus posėdžiams, 

DC.20 Damaske susirinko kraštu
tinės linkmės šalininkai Alžyro, 
Pietų Jemeno, Libijos ir palesti
niečiai vadai. Pasitarimui pirmi
ninkavo Sirijos prezidentas H. 
Asadas. Irakas dėl nesutarimo su 
Sirija ten nedalyvavo. Ten daly
vavusių arabų valstybių, priklau 
sančių kairiajai linkmei, karinis 
pajėgumas yra menkas, bet 
šauksmas labai garsus. 

Kairiosios linkmės arabai jau 
seniai pasmerkė Egiptą dėl pas
tangų užmegzti ryšius su Izrae
liu ir pasirašyti atskirą sutartį. 
Jo prezidentą A. Sadatą apšaukė 
arabų bylos išdaviku, nes jis skal
dąs arabišką pasaulį. 

Damasko pasitarimo dalyviai 
atmetė nutarimus, nukarė pa
naudoti kraštutines priemones 
spausti Egiptui ir kovai vesti ara
bų kraštams išlaisvinti. Šie kraš
tai nutarė siekti glaudesnių ry
šių su Sovietais ir prašyti jų pa
ramos. 

Camp David nutarimai paska
tino Sovietus stoti atviron kovon 
prieš JAV ir Egiptą. Brežnevas 
IX. 22 Bakų mieste, Azerbeidža-
ne, pasmerkė nutarimus, pažei
džiančius arabų teises ir jiems 
pažadėjo paramą. 

Izraelyje nėra ryškaus sutari
mo dėl šių nutarimų. Dešinio
sios religinės ir tautinės partijos 
oasmerkė M. Beginą už nuolai
das Egiptui. Greičiausiai Knese
tas pritars susitarimams, nes jam 
nėra kitos išeities. 

Daliniai susitarimai neatneš 
taikos Artimuosiuose Rytuose. Vi
suotiniam susitarimui tebėra di
delės kliūtys, kurioms nugalėti 
reikalingas ryžtas, gera valia ir 
išmintis. Viso to pasigendam. 
Todėl taika Artimuosiuose Ry
tuose tokiar gležna. Ten karo ne
buvimas nėra taika, nes kova ki-
'omis priemonėmis tebevedama. 

(Pabaiga) 

Kitame straipsnyje Sikorskis ra
šo. Jis važinėdamas su komisija po 
Vilniaus kraštą iš anksto perspė
davo karius, kurie buvo atgabenti 
iš Lenkijos gilumos, kad, jeigu ko
misijos atstovai klaustų kareivio, 
iš kur jis yra kilęs, kiekvienas tu
rėtų atsakyti esąs vietinis. 

Kaip matome, praeities įvykių 
dokumentai, kurie dabar yra pri
einami mokslininkams, rodo, 
kad mūsų kaimynai lenkai visur 
stengėsi Lietuvai kenkti ir ją 
skriausti. Tas pats vyksta ir šian
dieną, ypač religinėje srityje Su-1 » 

miršti. Neperseniausiai išspausdin
tame L. K. Savanorių karinin
ko Juozapavičiaus Toronto sky
riaus atsišaukime lietuvių jauni
mui tarp Lietuvos priešų, kurie 
puolė Lietuvą yra minimi mongo
lai, hunai, vokiečiai ir rusai. Kaž
kodėl tie garbingi 1918 - 1919 
metų kariai savanoriai, kurie kaip 
tik tuo laiku kovėsi su lenkų ka
riuomenės daliniais, jų kaip Lie
tuvos priešų visiškai nemini. Ne
jaugi tuo laiku lenkai buvo drau
gai? 

Kažkodėl tai nesusigaudo mūsų 
tautiečiai, kurie yra neeiliniai 
žmonės. Štai Balzeko muziejaus valkų trikampyje ir net pačioje, , f. T . . - i i vieno puslapio apžvalgoje, pava rusų okupuotoje Lietuvoje, kur!\A i^fU T .£„„?„ J L L J T c . 

lenkų kunigai aiškiai rodo savo 
šovinizmą lietuviams. 

Jordanijos karalius Husseinas 

MIRĖ KONGRESMANAS 
Kongresmanas R. H. Metcalf e 

mirė Chicagoje, savo bute, su
laukęs €8 m. amžiaus, ištiktas 
širdies smūgio. Buvo vienas iš 
negrų vadų. 

Lenkai ne tik praeityje buvo nu
sistatę prieš Lietuvą ir lietuvius, 
jų daugumas ir dabar laikosi lie
tuvių atžvilgiu nedraugiškai. 
Australijos lietuvių laikraštis 
"Mūsų Pastogė", N r. 29 — 1542 
š m. liepos 24 d. vedamajame "At
sargiau su draugais" rašo "... Ade
laidės Baltų 2-sios konvenci
jos metu, kad lenkų kilmės prof. 
dr. J. J. Smolicz buvo pakviestas 
skaityti paskaitą "Etninės kalbos 
Australijoje", savo kalbos pabai
goje profesorius perėjo į lygina
mąją kalbotyrą, kalbėdamas apie 
baltų kalbas, jis palietė estų, lat
vių kalbas, bet apie lietuvių nė 
vienu žodžiu neprasitarė, tartum 
tokia tauta baltų tarpe neegzis
tuoja ir tokios kalbos iš viso nėra. 
Paklaustas, kodėl jis apie lietuvių 
kalbą nieko neprasitarė, paaiški
no, kad nieko nežinąs"... Australi
jos lietuviai rengia "Baltų kon
vencijas" į kurias kviečia žinomus 
politikus ir žymius mokslininkus 
su paskaitomis. J. J. Smolicz yra 
Adelaidės universiteto profeso
rius lingvistas. Nenuostabu, kad 
šiandieną studentai, baigę moks
lus, mažai iš savo profesorių ką 
beišmoksta, jeigu kiti dėstytojai 
universitete yra kaip prof. ling
vistas Smolicz. Pasirodo, kad mi
nimas profesorius gana gerai pa
žįsta Lietuvą ir yra buvęs Vilniu
je. Įdomu, ką į tai atsakys mūsų 
"kultūrinių ryšių" su lenkais 
šalininkai. ' 

Tai buvo puiki proga lenkų 
mokslininkui kalbėti apie lietu
vių kalbos istoriją ir žengti pir
mą žingsni į kultūrinį ryšį su lie
tuviais. Juk tema buvo mokslinė 
ir įdomi, o ne politinė. Deja, pro
fesorius, kalbų žinovas, pasiten
kino atsakymu, kad jis nieko opie 
lietuvių kalbą nežinąs. 

Mes esame apsileidę 
Lietuviuose yra "geraširdžių", 

kurie viską lenkams nori atleisti, 
net Vilniaus užgrobimą pateisinti 

dintoje "Lithuanian Museum Re-
view", Nr. 56, liepos — rugpiūčio 
laidoje rašoma "Lithuania, How 
much do we know about her?"... 
Kaunas was de facto capital of 
independent Lithuania between 
World Wars I and II". Iš tikrųjų 
Kaunas buvo tik laikinoji Lietu
vos sostinė, Lenkijai užgrobus 
seną Lietuvos sostinę Vilnių. Kad 
Vilnius, o ne Kaunas buvo Lietu
vos sostinė apie tai aiškiai sako 
Lietuvos konstitucija. Net Lenki
ja vertė Lietuvą iš jos konstituci
jos išbraukti Vilnių kaip sostinę. 
Deja, jiems tai nepavyko. Ar apie 
tai nežino Barbara Hames mini
mo "review" redaktorė, arba ji 
klaidingai informuota apie mi
nimus faktus. Šis vieno pusla
pio leidinėlis yra leidžiamas an
glų kalba ir platinamas po visą 
pasaulį, klaidingai pristatydamas 
Lietuvos istoriją mums daro tik 
žalą. 

Užtenka, kad lenkai, rusai ir 
gudai Lietuvos istoriją iškraipo ir 
klaidingai ją pasauliui pristato. 
Gaunasi įspūdis, kad lietuviai į 
Vilnių neturi jokių teisių ir kad 
visiškai jis Lietuvai nepriklauso. 
Nesinori tikėti, kad tas yra daro
ma bloga valia. Tai yra tikras 
meškos patarnavimas. Ateityje 
reikėtų būti apdairesniems, supa
žindinant kitataučius su mūsų 
praeitimi ir mūsų istorija. Kitaip 
darydami labai sau kenkiame. 

Atleisti, gal būt, reikia, bet neuž-1 viską — be galo nuobodu, jm. 

ŽINOTI VISKĄ — NUOBODU 

Amerikietis fizikas Dž. Fran
kas (miręs 1964 m.), 1925 m. 
Nobelio . premijos laureatas, 
kartą pasakojo: 

— Sapnuoju sykį Karlą Run
gę, vokiečių matematiką, ir klau
siu jo, ar viskas aname pasauly 
žinoma apie fiziką. 0 Rungė 
man atsakė: "Čia egzistuoja 
pasirinkimo teisė. Nori — vis
ką žinai, nenori — žinai tik tą, 
ką žinojai žemėje". Aš pasirin
kau antrąjį variantą, nes žinoti 

LYDEKOS KEIČIA DANUS 

Kilogramui svorio priauginti 
lydekai reikia suėsti 6,27 kilo
gramo žuvies. 

Lydeka keičia dantis, nežiū
rint lyties, amžiaus metų laiko. 
Kasmet kiekviename žandikau
lyje ji pakeičia 11—12 dantų. 
Tačiau dantų keitimas neturi 
įtakos lydekos mitybai, kuri 
priklauso nuo vandens tempera

tūros ir mitybos bazės. 
Kai kurie mokslininkai tei

gia, kad lydekas rudenį reikia 
intensyviai gaudyti, nes tuo me
tu jų mėsa maištingiausią ir 
skaniausia. Iki 20 centimetrų 
ilgio virškinimo trakte randa
ma tik suaugę vabzdžiai ir jų 
lervos. Bet vėliau lydekos min
ta beveik tik žuvimis, kurių 87 
procentus ryja nuo galvos, jm. 

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS 
Buv. Lietuvos kriminalinės policijos 

valdininko atsiminimai 

STASYS TRINKA 
10 

Renkant žinias buvo sužinota, kad prieš įvykusias 
žmogžudystes Skystenis buvo atvykęs į Šaulius, girtavo 
su jam pažįstamais asmenimis ir papasakojo, kad jis yra 
paleistas iš Panevėžio kalėjimo vienam mėnesiui atos
togų. Be to, buvo sužinota, kad Skystenis buvo pažįsta
mas su nužudyta namų savininke ir pas ją užeidavo pa
sikalbėti. Gavus tas žinias, kilo įtarimas, kad tas žmog
žudystes galėjo įvykdyt Skystenis. Buvo paskambinta 
telefonu į Panevėžio kalėjimą, iš kur buvo sužinota, 
kad kalinys Skystenis, pablogėjus jo sveikatos stoviui, 
sveikatos tikrinimo komisijos nutarimu, sveikatos patai
symui buvo paleistas vienam mėn. atostogų. Atosto
goms pasibaigus jis vėl grįžo į kalėjimą atlikin ui 6 mė
nesių bausmes. Šiaulių apygardos teismo prokurorui bu 
vo pasiųstas raštas, prašant jo parėdymo, kad Skystenis 
būtų atgabentas į Šiaulių kalėjimą mūsų žinion — 
tardymui. 

Kai buvo gauta žinia, kad Skystenis iš Panevėžio 
kalėjimo yra atgabentas į Šiaulių kalėjimą, buvo pasiųs
tas policininkas, kad jį iš kalėjimo atgabentų į mūsų 
raštinę tardymui. Policininkui išėjus, mūsų skyriaus 
vedėjas Drelingas įspėjo valdininkus, kad atvedus areš
tuotą niekas iš mūsų jam jokių klausimų nestatytų, nes 
apklausinėti nori jis pats asmeniškai ir kokius klausi
mus jam duoti turi paruošęs planą. 

'Buvai blogas šaulys, šaudamas namų savininkei gerai i parodymą nieko neverčiamas ir ar viskas, kas tame pa-
pataikei, vieną šūvį į galvą ir du į krūtinę, nuo kurių 
tuoj mirė. Tačiau šaudamas tarnaitei blogai pataikei, 
nes tau išėjus ji atsigavo, dabar gydoma Šiaulių mies 
to ligoninėj ir pasakė, kad tu jos šeimininkę nužudei 
ir ją nužudyti norėjai. 

Išgirdęs tai, Skystenis labai nustebo ir pasakė: "Ne
gali būti, rodos gerai pataikiau." Toliau klausinėjamas 
jis papasakojo, kad pablogėjus sveikatai, iš Panevėžio 
kalėjimo buvo paleistas sveikatai pataisyti vienam 
mėnesiui atostogų. Atvykęs į Šiaulius, su pažįstamais 
pragėręs turimus pinigus. Neturėdamas iš ko pragyventi 
ir grįžti atgal į Panevėžio kalėjimą, sugalvojęs apiplėšti 
ir nužudyti namų savininkę, gyvenančią Šiauliuose, 
Stoties gatvėje, su kuria buvęs pažįstamas. Kadangi jos 
bute radęs tarnaitę, tai kad nebūtų liudininkės, ir ją nu
žudęs. 

Po nužudymo komodoje radęs 80 litų pinigų ir su
rinkęs nuo grindų šovinių tūteles iš jos buto pasišalinęs. 
Pasibaigus atostogoms, grįžęs atgal į Panevėžio kalėjimą 
atlikti likusią bausmę. Paklaustas kur dėjo revolverį, su 
kuriuos nužudė namų savininkę ir tarnaitę, pasakė, kad 
atvykęs į Panevėžio miestą nuo tilto numetęs į Nevėžio 
upę, o paimtus iš namų savininkės komodos pinigus iš
leidęs savo reikalams - maistui ir kelionei iš Šiaulių į 
Panevėžį. 

Kadangi šioje byloje nebuvo jokių kaltės įrodymo 
daiktų ir liudininkų, kurie būtų matę, kad Skystenis tik
rai papildė šias žmogžudystes, tai, kad kaltinamasis vė
liau teisme neužsigintų ir nesakytų, jog jį policija smur
tu privertė prisipažinti, buvo paprašyta Šiaulių apygar
dos teismo prokuroro, kad prie tardymo dalyvautų jo 
padėjėjas. Atvykus Prokuroro padėjėjui Repšiui, jo aki
vaizdoje buvo perskaitytas Skystenio parodymas, po ku
riuo buvo pasirašęs. Perskaičius parodymą, prokuroro 

Atvedus į raštinę Skystenį, Drelingas jam pasakė: padėjėjas paklausė Skystenį, ar jis laisvu noru davė šį 

rodyme yra parašyta, y ra teisybė. Atsakė, kad parody 
mą jis davęs laisvu noru, niekieno neverčiamas ir kad 
viskas, kas jame parašyta, yra teisybė. 

Po šiuo protokolu prokuroro padėjėjas Repšys savo 
ranka parašė pastabą, kad jo akivaizdoj buvo Skys-
teniui perskaitytas jo parodymas ir kad jis pareiškė, 
kad jį davė laisvu noru, nieko neverčiamas ir kad vis
kas, kas jame yra parašyta, yra teisybė. 

Užbaigus visus formalumus, Skystenis buvo grąžin
tas į Šiaulių kalėjimą, prašant jį laikyti iki užbaigimo 
kvotos mūsų žinioje. 

Sekantį rytą iš Šiaulių kalėjimo viršininko gavome 
pranešimą, kad laikomas kalėjime mūsų žinioje kali
nys Skystenis savo vienutėje pasikorė. 

Taip jis užbaigė savo gyvenimą, vietoje turto, rado 
mirtį. 

Poškienės nužudymas 
1937 metais, balandžio pabaigoje, iš Šiluvos polici

jos, Raseinių apskrities, buvo ĝ  tta telefonograma, kad 
nežinomas piktadaris, nakties metu nužudė ūkininko 
Petro Poškaus žmoną, gyvenančią Skoblynės kaime, Ši
luvos valsčiuj, šią kvotą man teko vesti ir įdėti daug 
pastangų iki išaiškinau, kas šią žmogžudystę papildė 

Atvykęs į įvykio vietą radau, kad nežinomas pikta
darys, nakties metu įėjęs per užrakintas duris į gryčią, 
kurioje miegojo su mažu vaiku Poškienė, kirviu perkir
to galvą ir pasišalino. Nuo galvos sužalojimo Poškienė 
tuojaus mirė. Jos visa galva buvo kruvina ir pagalvė ap
taškyta krauju. Šąli jos lovos buvo lopšys, kuriame gu
lėjo ir verkė, aptaškytas motinos krauju, jos apie metų 
amžiaus vaikas. Tačiau piktadarys jo nepalietė ir paliko 
gyvą. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1978 m. spalio mėn. 1 2 d. 

DETROITO 2TNIOS 
(Atke l ta iš 2 psl.) 

bumai, anksčiau už mus pačius, 
jau buvo pastebėti ir pripažinti 
amerikinėje aplinkoje. Savo pir
mąjį akademini išsilavinimą 
Danguolė gavo baigdama Wayne 
va l s t universitete farmacijos mo
kyklą, BS laipsniu. Bet, pomėgis 
menui, jau n u o pat jaunystės die
nų, jos sieloje gimdė savotišką il
gesį ir nerimą. Tą jausdama, 
pradėjo daugiau laiko ir dėmesio 
skirti menui. Atsiduoda paišybos, 
"design", anatomijos studijoms 
Madonna kolegijoje, Oakland 
Community kolegijoje, Birming-
h a m — Bloomfield Meno drau
gijos mokykloje. Vyrui tarnybi
niais reikalais beveik vienerius 
metus gyvenant Didž. Britanijo
je, Danguolė studijuoja meną 
Londono universitete. T e n daly
vavo ir tos pat mokyklos meno 
parodoje. Vietiniai kritikai pa
stebėję jos talentą tuoj pat pa
siūlė Brentwood galerijoje atida
ryti jos pačios indivudualinės kū
rybos parodą. 

Šiuo metu ji yra Farmingtono 
menininkų klubo narė ir jau ne 
kartą dalyvavo tos pat organiza
cijos ruošiamose parodose, ku
rios išskirtinos tuo, kad iš maž
daug 350 paveikslų, parodon te
patenka tik netoli 100. Danguo
lės darbai visada praeidavo šią 
atranką. Dalyvavo ir metinėse 
M k h i g a n State Farr parodose, į 
kurias patenka taipogi tik jury 
komisijos atrinkti darbai. Pa
našių kriterijų laikosi ir Scarab 
klubas. Ir čia teko mūsiškei da
lyvauti. Todėl nemažu dėmesiu 
ir laukiamas Danguolės pirmas 
didesnis ir ryškesnis pasirodymas 
savųjų tarpe. Jos kūrybos kelyje, 
vadinasi, matomas toks lyg ir su
grįžimas atgal, pirma perėjus rei
klią ir taiklią amerikinės kritikos 
ambicingą sistemą. 

Paroda bus atidaryta nuo šeš
tadienio, spalio 21 d. 6 vai. vaka
ro, o sekmadienį nuo 10 vai ry
to iki 5 vai. vak. 

S. 

AJL K. ATRASKEVIČIENĖ 

Rugsėjo 27 d., sulaukusi 87 
metų, apleido šią žemišką kelio
nę Konstancija Atraškevičienė, 
daugeliui detroitiškių žinoma 
kaip misses Key arba "bobutė". 

Prieš 20 metų, jos gražioje vie
tovėje prie ežero, Detroito jūrų 
skautai buvo nuolatiniai svečiai. 
Būdama geros širdies, mėgstanti 
humorą asmenybė, buvo visų my
lima ir gerbiama. Ypatingai bu
vo dėkingi jūrų skautai, kurie čia 
galėjo laivą laikyti, daryti suei
gas ir iškylas. Skautų tėveliai jos 
rezidencijoje jautėsi kaip namie. 

Pastaraisiais metais jos sveika
tai pablogėjus, o jūrų skautams 
susilikvidavus, jų geraširdė "bo
butė" pasiliko užmiršta ne tik 
buvusių jos svečių, bet ir lietuviš
kų organizacijų. Dėka dr. Otono 
ir Vandos Vaitų, globojusių ją li
goje, su gražiomis ir iškilmingo
mis bažnytinėmis apeigomis, da
lyvaujant 3 kunigams, ji buvo pa
lydėta Holy Sepulcre kapinėse 
amžinam poilsiui. 

K. Jokša 

M O N T R E A L K ) LAKŠTINGALA 
PARAPIJOS SUKAKTUVĖSE 

Prieš penkerius metus, 1973 m. 
rugsėjo 8 d., Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapija su gausiais sve
čiais atšventė įkurtuves ir pradė
jo naują gyvavimo skirsnį. Archi
tektų A. Kulpos — Kulpavičiaus 
bei A. Kerelio statyba, dail. V. K 
Jonyno vitražais išpuošta šven
tovė, tūkstantį žmonių talpinan
ti kultūros centro salė, vis labiau 
ir labiau tampa Detroito lietuvių 
religinių bei socialinių susitiki
m ų centru. Gal retas žino para
pijos oficialų adresą (25335 West 
N i n e Mi le Road, Southfield, Mi. 
4 8 0 7 5 ) , bet visi surastų ir užriš
tomis akimis. Jau anksčiau esu 
rašęs, jog po Dainavos jaunimo 
Stovyklos, D ievo Apvaizdos para
pijos centras yra antrasis Detroi
to lietuvių stebuklas. 

Tiek įžangos turbūt užteks. 
Sių 1978 metų rugsėjo 30 para
pija šventė penkerių metų gyva
vimo Southfielde sukaktuves, tad 
apie jas ir pakalbėsiu. 

Iškilmės prasidėjo pamaldomis. 
Neįprastai atrodė maldininkai, 
ypač ponios, balinėmis sukniomis, 
žvilgančios brangenybėmis. Prieš 
altorių ir šventovės pakraščiuo
se — rudeniškai margi gėlių 
vainikai, puokštės. Pamaldos, tie
sa, be koncelebrantų, tik v ieno 
klebono, kun. Viktoro Kriščiūne-
vičiaus, bet vargu ar kas to p o m 
pastiškumo pasigedo, saulėlydžio 
prieblandoj susikaupę ties vitra
žų rūpintojėliu, gėlėmis. T r u m 
pas klebono pamokslas rinktinių 
žodžių, primenančių parapie-
čiams, kad kurtasi trečią kartą, 
kad ši trečioji vieta pati gražiau
sia, kad darbai nebaigti ir nieka
da nesibaigs, kad vis tiek žemėje 
viskas laikina. 

Kultūros centre, už patogių 
apvalių stalų buvome susodinti 
ir nutildyti lygiai aštuntą valan
dą (punktualumas, net nesino
rėjo tikėti!). Po kelių Jono U r 
bono, dabartinio parapijos tary
bos pirmininko, žodžiu prasidė
jo sol. Ginos Capkauskienės ir Jo
no Govėdo koncertas. 

Apie 50 minučių trukusi pro
grama padalinta į tris dalis, per-

C L A S S I F I E D G U IDE 
D t M E S I O 

• 

Ponas Oto » Brighton Pko.. 
prašau užeiti arba paskambint, tu
riu jums ko jus prašėte. Juk mes 
100 metų pažįstami, jus žinot kas 
jus kviečia iš Marąuette Parko. 

MISCKLLANSUCb 
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P L U M B I N G 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuves ir 
vonios kabinetai Keramikos ir k t 
plyteles. Glass blocke. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAFINAS — 638-2960 
lUIlIlIlHHHHIIIUIIIIIllHIIIIHHIIIIIIIHIHI 
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PACKAGE EAPKKSS AGE>CY 
MARMA NOREIKIENE 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros raitė* 

prekes. Matot aa Ii Europos sandelių. 
2608 W. 89 St., Cttlcaco. 111 40S2S-. 

TEL. — WA 6-8787 
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Dail. Danguolė Jurgutienė prie savo kūrinių 

Vysk. Thomas Gumbleton kalba 
Dievo Apvaizdos lietuvių parap. 
penkmečio koncerte 

Nuotr. J. Urbono 

traukta dviejų trumpų, tik so
listei užkulisy atsikvėpti, pauzių. 
Pirmoje dalyje trys prancūziški 
kūriniai, solistės dainuoti pran
cūziškai. Tai G. Bizet'o Ouvre 
ton coeur (Atverk savo širdį), H . 
Duprac'o Chanson triste (Liūde
sio daina) ir D. Debussy Pierrot. 

Antroje dalyje šešios dainos, 
visos lietuviškos: V. Kerbelio Aš 
skrajoju (žodžiai K. Binkio); B. 
Jonušo Vėl sakysi (žodžiai A. Kar
velytės); O. Metrikienės Dainos , 
muzika ir gėlės (žodžiai P. Lem-
berto). J. Stankūno Mergaitė (žo
džiai Maironio); G. Gudauskie
nės Gintarėlis ir J. Gaidelio Su 
tavim (abiejų dainų žodžiai L. 
Andriekaus). 

Trečioje dalyje — viena ilga 
arija iš A. Thomas operos Mignon, 
kurią vėl solistė dainavo prancū
ziškai. 

Pirmos dalies dainoms publika 
plojo gal daugiau iš mandagu
mo. Taip Detroito lietuviuose de
dasi beveik kiekvieno koncerto 
metu. Tai atsargumas. O čia dar 
dainos negirdėtos, dar prancūziš
ki žodžiai. Ak, negirdėtos ir ant
ros, lietuviškos — dalies dainos, 
o pabaiga vėl prancūziška. Bet 
jau įsiklausėme. Balsas švarutė
lis, lygutėlis. Aiškiai tariami žo
džiai. O nuostabiausia tai kolara-
tūra. Tų kolaratūrinių trelių, 
kaskadų, trūkčiojimų, ar kaip ki
taip juos vadintume, buvo aps
čiai beveik kiekvienoj dainoj. Jie 
skaidrūs, švelnūs, kafp sidabri
nio varpelio skambėjimai. Kola-
ratūriniai treliai ir dainų užbai
gimai galingu fortissimo, publi
ką įvedė į ekstazę. Kai programa 
išsisėmė, publikai plojant ir šau
kiant "bravo" buvo dar padai
nuota G Donizetti Pulko duktė 
ir V. Kuprevičiaus Lakštingalos 
giesmė (P. Babicko žodžiai). Pa
skutinioji daina iš Ginos plokš
telės. Paprastai dainos iš plokš
telių, jei geras stereo patefonas, 
skamba geriau, nei koncertų sa

lėse. Bet ne šiame koncerte, ne ši 
daina. M u m s giedojo pati lakš
t ingala iš Montrealio ir jos gies
m ė buvo geriausia. 

Trumpai kalbant apie Joną Go-
vėdą, tai jis dainininkei lygus 
partneris. Jo operetinės uvertiū
ros ir užsklandos skambėjo kaip 
p ian ino koncertuose. Jo pianinas 
dainavo, kai solistė tylėjo. Sma
gu jo palydos buvo klausytis kiek
vienoj dainoj. Jautei, jog Gina su 
tokiu savim pasitikėjimu ir laisvu
m u dainuoja iš dalies akompa
nuotojo dėka. 

Pagirtina koncerto metu pub
likos laikysena. Nešvysčiojo 
žiebtuvėliai , nesmilko cigaretės. 
Viešpatavo tyla ir rimtis. Neišsi
šokta su ankstyvais plojimais. 

Po programos trumpai prabi
lo vyskupas Thomas Gumbleton 
(jis į koncertą atėjo porą minučių 
pavėlavęs, tad anksčiau nebuvo 
pagerbtas) . Džiaugėsi mūsų pa
rapija, žadėjo uŽ mus melstis, 
prašė melstis už jį ir už mirusįjį 
popiežių Joną Paulių I. Šį vys
kupą prieš beveik dešimtį metų 
Jonas kard. Dearden atsiuntė į 
m ū s ų susirinkimą, kad atkalbėtų 
n u o tautinės parapijos, o jis, pa
jutęs mūsų nuotaikas, priešingai, 
atkalbėjo kardinolą nuo trukdy
m ų tautinę parapiją atkurti ir ta
po didžiausiu lietuvių draugu. 
E i n a n t prie mikrofono ir pakal
bėjus grįžtant prie stalo, publika 
plojo sustojusi. 

Buvusiam klebonui kun. Alfon
sui Babonui pasimeldus, po šam
p a n o taurę už parapijos ateitį iš
gėrus, gerą valandą vaišintasi 

puslapiai — alfabetinis parapijos 
statyboms aukojusių sąrašas su 
aukotų sumų skaičiais. Tai dc 
vana Detroito lietuvių istorijai. 
Gaila, rengėjai nepasimokė iš 
praeities ir leidinį platindami ar 
norėjo uždirbti, ar bent jo išlei
dimo nuostolį padengti. Nė ne
klausęs žinau, kad tai nepavyko. 
Leidinį reikėjo dalinti veltui ir 
dar padėkoti, kad ima. Pirma te
būna nuostolis, o pelnas ateitų 
kitu laiku, net nejuntant. Dvigu
bai gaila, kad didelė publikos da
lis liko be koncerto programos 
rankose, nes programa įrašyta lei
diny, ne atskirai dovanota. Pata
riu neišpirktus egzempliorius išda
linti artimiausiais sekmadieniais 
po pamaldų. 

Alfonsas Nakas 

uimiiiiiimiiiiHMiiiiiifiiinimmiHiitirf 

Paiki doram — bet koris 
proga! 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

Suredagavo 
Jnovapma Daažvardienf 

PATIKSLINTA IR PAGRAfcINTa 
LAIDA 

gism dienom Draugo spaustuve 
Išlaido septintą laidą šios poplia 
rios •irimo knygos. J. Deufvardie 
ae vėl patikslino Ir pagrasino šią 
laida naujais paruosimais 

iiiiiiiimmiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiimuiitiiiiiti 

M O V I N G 
SER2NAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL — WA 5-8063 
fflimiiiHMiiiiiinmimninmntnmtiim 
iimifiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinihimiiii 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALUS 
Plauname Ir vaibrnjame 

visų rusiu gri *. 
J. BUBNYS — TeL *, 7-5168 
IIIIIIIIIIHIIIIIIIIinilllllUlUi IIHI1NIUUI 

KODU EIKVOTI PINIGUS 
APŠILDYMUI? 

Ką išleidžiate namų apšildymui, 
tas išeina laukan per stogą ir sienas. 

Mes dabar turime tokį gaminį izo
liacijai, kuris gali visą tai sulaikyti, 
Su pilna izoliacija galima kuro su
naudojimą sumažinti iki 50%. 

Ar negalvojate, kad jau laikas tei
giamai veikti? 

Del nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite 

EXPANSI0N SYSTEMS 
2637 VV. 63rd St., Chicago 

TeL 436-3606 

M I S C E L L A N E O U S 

10% — 90% — 30% pigiau mokeaite 
ui apdrauda nuo ugnie* tr automo
bilio paa mos . 

FRANK Z A P 0 L I S 
MOS H W M »5tt> Street 

Chlcago, nilnoia 
Telef. GA 4-8654 

Tai geriamasis dovana aaujon 
sraonom ar marčiom. Daugelis ap 
dovsnojs kitataučius supažindin 

, darni juos su lietuvišku maistu b 
karsta vakariene. Paskui roman-! virimo. SI knyga yra sukėlusi Is 
tiška Rimo Kaspučio Romantikos 
orkestro muzika. Paskui sesučių 
Butkūnaičių švelnūs duetai ir 
paties Rimo Kaspučio balsas. Pas
kui šokiai iki vidurnakčio ir po 
jo. 

Salėje platintas sukaktuvių lei
dinys. Jo silpniausia, kad ir madin 
ga dalis — nei vardais, nei dato 
m i s neaprašytų, iš dalies ir vi
sai neblogų nuotraukų monta
žai. Tos grupinės nuotraukos gal 
dar turi šiokią tokią vertę šian
d ien , kai bent kiekvienas save at
pažįsta; dėl anonimiškumo už ke
lerių ar keliolikos metų jos liks 
bereikšmėm. Geriausi leidinio 

bsi daug pasisekimo lietuvių ir ki 
tataučių darbo vietose tr onraniza 
ei jose 

Knyga yra labai gražiai p-lsta i 
su spalvotomis Uiustracl tomis L* 
bal patogi varto$mui 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygą Skyrius 
4545 W. C3rd Street 
Clueago, Illinois 00629 

Kaina su persiuntimu $4.75 

Illinois gyventojai pridekite 20 
centų mokesčiams. 
•HUmilllUlMHIIIIIHIIIIinilllMIHIItUilII 

iiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiMimiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

Tel. 376-18S2 arba 376-5996 

iiiiiiiimimimiitiimiinmimimiiiiimii 
imiitiiiiiiiiiiiimiiiimiiitmiiimiimmti' 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava, 
Chkago, m. 60682, telef. OT-5980 
lltiiiiinniiHHiiiiHHiiiHimi minim 

B g A L E 8 T A T E 

By owner. Immed. poss. $47,500. 
V/2 stry. brk. 8 rm, 5 bd. i y 2 & 
Vz bath. 2 c. gar. Vic. 80th & Ar-
tesian. 925-2393 

PERKATE AR PARDUODATE 
NAMĄ? 

Kreipkitės į 
Phipps & Funkey, Inc. 

R e a 1 1 o r s 
POKTAGK, INDIANA 

Skambint 219—762-7735 
arba 762-7557 

Klauskite 
LORKTTA PLESIC (PLESKYS) 
Manu specialybe — -Sandūnu" 

nuosavybes. 

Marąuette Parke. Savininkas parduo
da gerai užlaikytą mūr. namą apie 28 
metų senumo. 70 ir Campbell apyl. 
2 butai — 5 kamb. ir 4 kamb. 2 maš. 
garažas. Skambinti po 5 vai. vak., 
sekm. ir SeSt. visą dieną tel. 778-8039. 

HELP V? ANTED VTBAI 

•4-ta kr Tafanaa. Labai gerai išlai
kytas 5 kamb. mūr. bungalovr. Pilnas 
valgomasis, 2 miegami, taip pat Įreng
tas miegamasis pastogėje. Gazo tilu-
ma Garažas. $35.000.00. 

88-ta b? Taflsy (5200 į vakarus). 
Liuksusine 3-jų miegamų rezidencija. 
1*4 vonios, įrengtas rūsys, 2 maš. ga
ražas, uždengtas patio. Šoninis įvažia
vimas. $71,500.00. 

40-ta h* Artasian. 2-jų butų medi
nis. Reikia savininko. Tik $22,000.00. 

40 h* Rockvreu 2*£ aukšto medinis. 
Gerai išlaikytas. Pilnas rūsys. Centr. 
gazu šildymas. $30,900.00. 

39-ta ir Aabsny. Geras 2-jų butų 
po 4 kamb. mūrinis, ir 3-jų kamb. bu
telis rūsy. $54.000.00. 

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

Jei galvojate 
PARDUOT. NUOMOT AR 

APDRAUST 
Jūsų nuosavybe, prašome kreiptis J 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Strtet 

Tel. — 767-0600 
Namai — ST«Jone: S butai, 4 vo

nios. c»ntrallni» saldymas, atominS 
•lCptuyS. S auto garažaa. 2 balko
nai. Patio. Marąuette Parko centr*. 

Mūr. t>ungalow. S miecaml. Gra
liai užlaikyta* $14.000. 

.Vairai Ir tarėme* • svetatnea 
biznis. $80.000. 

MOT. namas. Dideli taverna, aale 
apie 200 aveclų. 2 butai po t kamb. 
$86.000. 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Income Taz 

2951 W. 63rdSt., 436-7878 

RADIO 
TECHNiaANS 

E s c e l l e n t YVorking Oonditions. 
Pu l l Company Benefits . Top 
W a g e s . 

Call For Appointment. 

541-3700 

HINSDALE AREA 
Ezperienced Auto Mechank\ Need-
ed for a busy modern repair shop. 
Full time. Call Rich at 

TeL — 920-1700 

SCHOOL BUS DRIVERS 
W e need a few drivers to bus 

school children t o a private 
.hcc l 1> Skc-.i Yc • v ' ė 

a n automatic transmission, me-
d ium size bus, drive about 7 to 
9 a m and 2 - 4 pm every school 
d a y . 

NO EXPER. NECESSARY 
W e will pay you t o learn how 

to d n . e a scheo! bus. If you are 
a t least 21 with a good driving 
record give us a call. 

Tel. - 392-9300 

Platinkite "Draugą". 

•miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimmiimiiiiii 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY PUBIJO 
INCOKE TAX SERVICE 

So. Mapfevrood, tel. 2S4-745* 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GUMINIU iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai 
iiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimumiiimiiiiim 

DABAR, NE RYTOJ! 
Naujas 6 kamb. namas ] vakarus, 

kur grynas oras ir arti Chicaga. Pi
gus — $53,500.00. 

2-jų aukštų mūro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų. 
Naujas stogas ir gazu Šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
Galite pirkti už $41,800.00. 

Modernus 15 metų muro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette 
Parke. AukSU kokybė. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estafe 
2625 VVasi 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

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

BANKERS PERSONNEL 
i s s e e k i n g 

• TYPISTS 
• TEIiLERS 
• SECRKTARIES 
• RECEPTIONISTS 

Eatperience in any ©f the above ca-
tegories may qualify you for eonai -
deration with aeveral Prestjgious 
Loop & Neig-hborhood Banką and 
other Financial InsUtutiona. 

Call or Apply In Person 
M R CHARLES VISKOCH, 

11 So. IaSaUe st. 
Chlcago, m. 60603 
TEL. — 332-7190 

Employers Pay Ali Feea 
(Private Employment Agency) 

MARQUETTE PARK 
4 batu mūrinis. Gazu Šildymas. Ga
ražas. Numažinta kaina — $54^00. 

19 metų mūrinis. 5H kamb. (3 
mieg ). Garu-oru šildymas. Arti St. 
Louia ir 77 St. Padarykite pasiū
lymą. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardaftm— 

VaMjrssss) 
Draudimai — Ine ome Ta* 

Notarlatat — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

•J4/M s . Kedzie A \ e . — T78-22S8 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Į S I G Y K I T E D A B A I 

Detroito jūrg skautai Atraškevičienė rezidencijoj 1958 m. 
Nuotr. Al. Aataaaičio, Jr 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St., tekf. 776-1486 
iiHiiiiiminimnniiiimHiiHiiiiiiinumii 
imiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimimiiiiim 

Ivsttrh} preklii paatrtnklmM oebraa-
rtal tf mū.*q MBdfUo. 

OOSMOS PARCELS EXPRE88 

SIUNTINIAI I LinUVĄ 
USS 8. Hals4«d St., Chicaflo, DL SOSOS 
J401 W. t tCh 8t.. Chksato. m. SOSSS 

Telel.: S2S-J7S7 — SM-SSSO 
Vytatrtsa VasuUaas 

HIIIHHIimtlIllM 

VIZITIWŲ K0RTEUŲ 
REIKALU 

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

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

ISNUOM. kambarys su baldais, 
vyrui. Vonia, atskiras įėjimas. 
Skambint po 6 v. v. tel. 476-6810 

ISNUOM. 4 kamb. butas Gage 
Parke. Šilima fa- 5ikas vanduo. Tik 
suaugusiems. Jokių gyvuliukų. Skam
bint po 5 v. v. td. 476.7304. 

N O R I P I R K T I 

Ieškau pirkti senus medinius baldus 
gamintus prieš 1939 m.: Komodas, 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t , 
"Oriental" kilimą, u i prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

D R M E S I O 

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

Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge" 

Perskaitę " D r a u g * " , duokite kitiems pasiskaityt 



paminklui 50 doL ir spaudai pa
remti 50 doL 

Nauja valdyba pasiskirstė 
pareigomis: A. Klimavičius — 
pirm., O. Petrienė — vicepirm., 
B. Beržanskienė — sekr., A. 
Kasnickas — ižd., J. Rudzins-
kas — reik. vedėjas ir P. Ne-
nius ir A. Buika — kandidatai 

Revizijos komisija — A Ka-
raitis, P. Sideravičius ir P. Nor-
kaitis. 

Po susirinkimo toj pat vieto-
Įje Easniūno pastangomis buvo 
Į suruošta vakarienė. Grojo Rui-
kio orkestras. Vakarienėje da
lyvavo virš 100 asmenų. Jų tar
pe buvo iš Venecuelos atvykę 
Balučiai. Nariai ir jų svečiai 

praleidę keletą 
skirstė j namus. 

Union Pier pereitais ir šiais 
metais lietuviai įsigijo apie 20 
nuosavybių. Dabartiniu laiku 
Union Pier ir artimoje apylin
kėje lietuvių nuosavybių yra 
apie 170 ir dar vis didėja. 

Rugsėjo 23 d. Karaičių pa
talpose buvo atšvęsta Leokadi
jos ir Stasio Pečkauskų 50 me
tų auksinė vedybų sukaktis. 
Dalyvavo per 100 asmenų. Be 
to, šiais metais tokią pat ve
dybinę sukaktį atšventė M. ir 
P. Sideravičiai ir G. ir J. Lau-

įciai. Union Pier draugijos na-į 
Iriai linki jiems sulaukti ir dei
mantinių sukaktuvių. Ant. Kl. 

valandų, išsi- j DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. spalio mėn. 12 d. 

Sauulių dramos mėgėjų grupė, Šiaulių mieste suvaidinusi" Sv. Agnietę" 1930 m. vasario 23 d. Krašte kairėje sto
vi Elena Straukaitė 

MŪSŲ KOL 0 N t JOSE 
Lemont, 111. 
BUVO SUNKIAI SUSIRGUSI 

Čia Lemonte jau virš 17 metų 
gyvenanti Elena Straukaitė-Lau-
kaitienė, rugpiūčio viduryje bu
vo sunkiai susirgusi. Teko atsi
gulti į Šv. Kryžiaus ligoninę. Dr. 
V. Tumasonio dėka, liga surasta 
ir jau šiuo metu grįžusi į na-

plaučių vėžiu, sulaukusi vos 44 
m. amžiaus. 

Nerašyčiau šio skaudaus įvy
kio, bet pagalvojus, kiek daug 
tokių rūkorių yra lietuvių tarpe, 
norisi juos perspėti. Rūkoriai ne
tik patys prisitraukia dūmų, bet 
juos dar pučia ir visai nerūkan
tiems, o blogiausia, kad paskati
na ir vaikus rūkyti. Ar neverta 

Adomavičiaus ir kitų mokytų 
žmonių teisingus įspėjimus. 

Andrius Laukaitis 

— Amerikoj yra 33,000 lėk
tuvų pilotų, iš jų 50 moterų. 

mus, daktaro priežiūroje po tru-| r
A

initai pamastyti apie dr. Jono 
pūtį sveiksta. 

Ligoninėje ją aplankė šauliui 
rinktinės pirm. Vladas Išganai-! 
tis ir šaulių moterų vadovė Sta
sė Cecevičienė, o taip pat šau
liai St. Paulauskas ir F. Klavic-
kis ir kiti. Taipgi tuoj atskubė
jo iš Detroito savo mamytės svei
kata susirūpinusi duktė Regina 
su vyru Edmundu. 

Elena Straukaitė-Laukaitienė 
nepriklausomybės laikais Lietuvo
je tarnavo sekretore-mašininke 
ir bilietų kasininke. Šiaulių gele
žinkelio stotyje. Jaunystėje pri
klausė moksleivių ateitininkams, 
vėliau šauliams. Mėgo ir turėjo 
gabumų vaidinti. Yra dalyvavu
si 1927 m. ateitininkų suvažiavi
me Palangoje ir ten vaidino Pu
tino veikale "Nuvainikuotoji vai
dilutė". Vėliau šaulių dramos 
mėgėjų grupėje, Šiaulių mieste, 
(grupės režisierė buvo a.a. Jad
vyga Ancevičiūtė-Jarienė), dau
gelį kartų vaidino. Be vaidinimų 
dar mėgo dainuoti ir skambinti 
gitara ir daugelį metų dalyvavo 
Sv. Petro ir Povilo parapijos cho
re ir su juo 1930 matais daly
vavo Dainų šventėje Kaune. 

Sunkūs karo meto pergyveni
mai ir darbai fabrikuose palau
žė jos sveikatą. Jos abu dar ne
seni tėvai ir vyresnis brolis, tuoj 
po karo mirė Lietuvoje. Jaunes
nis brolis, buvęs geležinkeliuose 
stoties viršininkas, išvežtas Sibi
ran ir ten žuvo kasyklose, o jo 
žmona sušaudyta, Jų du /naži 
vaikai užauginti prieglaudoje, 
bet pasilikę bemoksliai. 

Siame krašte Elena tenkinosi 
tik minėjimų ir kultūrinių paren
gimų lankymu. Dabar, peržengu
si savo 66 amžiaus metus ir daž
nai sirguliuodama, jau nebetu
rinti noro kur nors lankytis. Pa
sitenkina tik namuose skaityda
ma lietuvišką spaudą. 

PADARIAU KLAIDĄ 
Straipsnelyje "Pranas Sapalas 

artėja prie 75 metų amžiaus', 
"Draugas', rugsėjo 2 d. "Sapa-

,lai turi 13 anūkėlių" yra klaida. 
Jie turi 17 anūkėlių. Už klaidą 
atsiprašau. 

MERE MŪSŲ KAIMYNĖ 

Prieš kelerius metus mūšy kai
mynystėje nusipirkę namą apsigy
veno meksikiečių šeima: tėvai ir 
penki vaikai, visi gimę šiame 
krašte. Iš jų mažiausieji berniu
kas ir mergaitė dar mokyklinio 
amžiaus, lankė mokyklą. Mums 
keistai atrodė, kad šeimoje rūkė 
ne tik tėvai, bet ir mažieji, mo
kyklinio amžiaus vaikai, lanką 
dar tik pradžios mokyklą. Nese
niai jų vyriausias sūnus pranešė, 
kad jo mama ligoninėje mirė 

Union Pier, MicK 
LIETUVIŲ DRAUGIJOJ 

Union Pier, Mich., lietuvių 
draugijos nariai rugsėjo 9 d. su
ruošė Julie Kitchen patalpose 
metinį susirinkimą ir tradicinę 
vakarienę. Susirinkime dalyva
vo per 60 narių. Buvo prisi
minti ir pagerbti mirusieji trys 
nariai: Stasė Juodakienė, Petras 
Dimgaila ir Petras Lengvinas. 
Po to pirmininkas pristatė 16 
naujų narių. Draugija turi 186 
narius. Metų bėgyje iš gauto 
pemo nutarta paaukoti: Lietu-Į 
vių fondui 100 doL, Kalantos! 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1978 
spalio 4 d. mirė 

A.f A. 
MOTIEJUS BOGUTA, 

Amerikoje gyvenęs Baltimoreje ir Detroite. 
Palaidotas spalio 6 d. Holy Sepulchre kapinėse, 

Southfield, Michigan. 

žmona, dukterys Ir sūnus 

A. t A. VLADUI SELEHIUI mirus, 
jo liūdinčiai žmonai BRONEI sūnui ROBERTUI, 
broliui LIUDUI su šeima ir SESERIMS su šeimomis 
reiškiame gilią užuojautą. 

Lithtianian Chamber ©f Commerce 
•f DetroK 

Mūsų klubo nariui 

A. t JL JONUI EVANS, Sr.r minis, 
jo VAIKAMS ir ARTIMIESIEMS reiškiame nuo
širdžią užuojautą. 

Chicagas Lietuviu Golfo Klubas 

iimiiiiiiiiiiiiiMiiiiiHiiHiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiimiuimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir: 

Į LIETUVOS KATALIKŲ BA2NYČI0S KRONIKA IV-sis | 
j tomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virše- | 
1 Iiai. Išleido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoms [ 
j leisti Sąjunga, Chicago, 1978. Kaina su persiuntimu \ 
i $4.91.111. gyventojai prideda ekstra 20 et. taksų. 

| Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 53rd Str., | 
i Chicago, 111. 60629 

ttllHllllllllItlHIUMIMIIIIIIUIIIIIIIHIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIItlIlIHIlIMtltlIlItnillUIllllllltl? 
aiiiiiiiMiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiuiiiiiiiimimiiiiiiiiuiiiiiuiiiii ' 

Savanorio ir Kontražvalgybin'mko Atsiminimai 
Tai Lietuvos žvalgybos ir kontražvalgybos paslaptys 

kurias aprašo J. DEMERECKIS savo knygoje. 
Kaina minkštais virieliai 14.00, kietais $5.00 

Gaunama 
DRAUGflS,l5A3 W. 63rd St„ Chicago, III. 60829 

lllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIUIIIIKIIIIIIHIIIIHIIUIHIHIIIIIHIHtIIIIIMINIlUIIIIMlIltl 

A. t A, MOTIEJUI BOGUTAI 
mirus, 

jo žmoną EUGENIJA, dukras: VITALIJJį KEBLIE-
NĘ, NIJ0LC DEDEOENĘ, BIRUTĮ MATULIONIENĘ 
ir sūnų I0NJĮ, su šeimomis bei kitus artimuosius 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Stase ir Juozas Pautieniai 

A.f A. 

Dail. POVILAS KAUPAS 
Gyveno 6606 S. Talman Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė Bpalio 10 d., 1978, sulaukęs 79 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime giminės Vokietijoje ir draugai 

bei pažįstami. 
Priklausė Lietuvių Dailės Institutui ir Šaulių S-gai Trem

tyje. 
Kūnas bus pašarvotas ketv., 6 vai. vak. Mažeikos -Evans 

koplyčioje, 6845 S. Western Avenue. 
Atsisveikinimas įvyks penktadienį, 7 vai. vak. Vietoje gė

lių prašoma aukoti Lietuvos Dukterų Dr-jai, Putnamo Sese
lėms ir Lietuvių Fondui. 

Laidotuvės įvyks šeštad., spalio 14 d. iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Draugai. 
Laid. direkt. Evans ir Sūnūs, tel. 737-8600 

VIENERIŲ MITŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.fA. 
EMILIJA GEPNERJENE 

Viešpaties valia padėt keleivio lazdą 
Mirties Angelas Miliutei pasakė. 
Kodėl taip staiga, netikėtai, 
Toli nuo tėviškės namų 
Sustojo plakus Tau širdis? 
Nė labą naktį nepasakius, 
Palikai vyrą ir dukreles, 
Palikai anūkėles ir artimus visus... 
Mišių šventa auka 
Tepalydės Tave į amžiną kelionę. 

S. m. spalio 11 d. suėjo metai nuo mūsų mylimos žmonos, mo
tinos, močiutės ir uošvės mirties. 

Už jos sielą bus laikomos šv. Mišios spalio 15 d., sekmadienį, 
8 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje. 

Tuoj po pamaldų Lietuvių Tautinėse kapinėse (sekcija 3, blo
kas 36) bus šventinamas paminklas. 

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti pamal
dose ir paminklo pašventinime. 

Nubudę: vyras ir dukterys su šeimomis 

A. t A. JULIA BAKŠINSKIS 
Gyveno 6447 S. Pairfield Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė spalio 9 d., 1978, 9 vai. ryto, sulaukus 80 m, amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Frank, marti Gwen, 3 

anūkės Barbara, Cyntbia Cholewczynski su vyru Michael ir 
Laura Pawlowaki su vyru Daniel, proanūkė Kimberly PawlowB-
ki ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 West 
69 Street. 

Laidotuvės įvyks penktad., spalio 13 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Staos, marti, anūkės ir proanūkė. 
Laid. direkt. Steponas C.. Lack ir Sūnūs, tel. 737-1213 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A.f A. 

ANDRIUS GULBINAS 
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

1977 m. spalio 10 d. 
mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvą, uošvį ir senelį, kurio netekome 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam < mžiną ramybę. 

Už Jo sielą Šv. Mišios bus atnašaujamos sp°lio 14 d. 7 vai. 
ryto švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčio
je, Brighton Parke. 

Po pamaldų, 10 vai. ryto, bus šventinamas paminklas 
šv, Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Maloniai kviečiame — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti. 

Nuliūdę: Žmona, dofctf, sūnūs 
marčios, žentas h- anūkės 

E U D EI K I S 
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

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

4330-34 So. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 Sou th H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VVest 71 St., C h i c a g o 
1410 So. 50th Av., C ice ro 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociaci jos Naria i 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RU0MIN 
3319 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET - Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 50th A ve.. C ICFRO. II I . Tel. Olympic 2-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. spalio mėn. 12 d. 

X Marija Rudienė, Balfo pir-
j mininkė, dalyvavo Beverly Sho- i 
I res, Indiana, Balfo skyriaus su-
! sirinkime, kuriame dalyvavo į 
'apie 20 narių. Jos graži, spal-J 
vinga kalba buvo palydėtai 
džiaugsmingai. Uždegantys žo-

\ džiai rado gražią dirvą ir šio' 
X Lietuvių Krikščionių de- skyriaus globėja Ona Pulkau-j 

mokratų s-gos centro komitetas ninkienė džiaugiasi, kad dabar j 
ruošia kultūrinę popietę spalio b y r i u s jau turi per 40 narių. Į 
15 d., 12 vai. L. ir VI. Šoliūnų Jos ir valdybos užsimota j sky- Į 
rezidencijoje, 8336 Fieldcrest: rių įtraukti apie 100 narių ir j 
Ave., \Villow Springs, 111. Pro- t o k i u skaičiumi pasveikinti Bal- j 
gramą, vaizdelis — 'Manoji že- d° seimą. Susirinkimas vyko 
mė". <atliks R. Tričytė. R. Kru- Onos ir mokyt. Jono Kavaliūnų S p a U o g ± C h i c a g o j e g r a z i a i paminėta Vilniaus diena, šia proga buvo pagerbti žuvusieji už Vilnių, čia ma
tulytė, L. Grišmanauskaitė, R. bute. Šeimininkų vaišinami, į t o m e organizacijų vėliavas prie paminkio. Jaunimo centro sodelyje Nuotr. P. Maletcs 
Stukaitė, T. Šoliūnas, P. Šoliū- svečiai Marija ir inž. Antanas! - — _ _ _ . _ _ - _ _ _ — - — — — - — — — — — — _ — ^ — — — — — — 
nas ir tautinių šokių grupės Rudžiai ilgai kalbėjosi visuome-
"Švyturys*' šokėjai, vadov. niniais, šalpos reikalais. 

NAUJAS DAKTARAS IR 
PROFESORIUS 

1978 m. liepos 13 d. Konstan
tinas Kęstutis Kliorys Kento 
valst. universitete apgynė diser-
tarciją "Diophantine Eąuations 
and Combinatorial Indentitities 
from Units in Quartic Fields" 
ir įsigijo daktaro laipsnį filoso
fijoj iš matematikos (Doctor of 
Philosophy in Mathematics). 
Ankstyvesnes studijas dr. Klio
rys baigė Detroite — BachelorĮ telef. (608) 271-0700. 
of Engineering (University of _ Vytautas Kamantas, dr. 

IŠ ARTI 
IR TOL T 
J. A. VALSTYBĖSE 

Wisconsino universitete, 
Madisone, studijuoja lietuvių. 
Norime juos apjungti į lietuvių 
studentų vienetą ir pradžiai 
suruošti susipažinimo vakarą. 
Tuo reikalu prašoma skambinti 

Detroit) ir Chicagoje — Master K. Ambrozaitis ir dr. V. Ma-
of Science (Illinois Institute of \ jauskas jau davė sutikimą daly-
Technology). vauti Los Angeles LF bičiulių 

Giedrės Čepaitytės ir Dainės X Dzūkų draugijos visuotinis 
Narutytės. Kviečiami visi krikš- susirinkimas įvyks spalio 15 d., 
čionys demokratai su šeimomis 2 vai. p. p . Jaunimo centre,203 

r * - 8 ^ kambaryje. Visi Dzūkų drau- L ^ ^ ^ . . . D r a u g ą , . d o m ė j o s i 

X Antanas Gailiušis, J A V 
Liet. Bendruomenės krašto val
dybos sekretorius, yra iš Phila-
delphijos į Chicagą atvykęs. \ 

CHICA G0J IR APYLINKĖSE 
E. L. BUBNYS — MOKSLŲ . s i tete, Bubnys reiškėsi lietuviš-

PamėgCs dėstytojo darbą ir ' sambūrio organizuojamame po-
ilgas vasaros atostogas, nauja-[ litinių studijų savaitgalyje, ku-
sis daktaras nuo rugsėjo 1 d. j ris įvyks 1979 metų pradžioje, 
pradėjo dirbti Pennsylvania '• Laukiama daugiau kviestinių 
State universitete (Sharon, Pa.) į svečių atsiliepimų. Studijų pro-

DAKTAKAS 

kaip matematikos profesorius 
asistentas. 

Prof. K. Kliorys priklauso 

gramoje dalyvaus ir vietos vi
suomenininkai. 

— A. Adomėnas, E. Arbas, 

osi 

. . . _,,. . . V<XL uimiauso euei universitetu 
buotojais. I Philadelphiją is-. tuosius mokslus Illinois univer-> Omicron 

taus auna*. 14 i iiuiut. , ." . . ,. , „s*^* TT„K„, ,•„ r>v,o w,~.>;,™^ | ui gam^saiajų, jų tarpe umicruii 
parodai reikia dau-1 J * £ **> ^ " ™ ° ^ X ^ Z Z " T ^ ^ * — * ̂  — 

X l a n d a Balutav.c.ene (Ba-g i jos nariai ir nori J ^ u g i j ą t a r ė s i EteucČB* Leonas Bubnys,! — " 
mtis), gyv. Valencia. Venezue-. įstoti prašomi a t s i l anka i . d ; k c i j o s i r a t o i i s t r a c i j o e dar-: 26 metų amžiaus, baigė aukš-!1™™ 3° P i r m i n . n k a s - . * » *"P 
loję. šiuo metu lanko savo gi- * Prof. Adomo Varno 100 ; T11 ;_ f •- \ p a t pnklauso eilei universiteto 
minės Chicagoje. Lydima Gab- metų amžiaus sukaktį minint, 
rielės ir Albino Dzirvonų ap- rengiamai 
lankė "Draugo" administraciją, giau jo kūrinių. Kas tu r i Var-
užsiprenumeravo "Draugą" ir • no paveikslų, prašomi nedel-1 x " ^ v i n agronomų sąjun- ^ " ^ ^ J į * ' | organizacijoms. Jurg is anks-1 K. Kliorys domisi lietuviais 
kitus lietuviškus laikraščius bei siant paskolinti, pranešant pa-! S a P r i m i n s sv Mišių metu i J • » . . ^ ^ . ^ J u č iau yra baigęs Švč. M. Marijos! matematikais ir norėtų paruošti 

Be to. nupirko jvai- rodos komisijos pirmininkui'. m , r u s f . n a n u s ™J, m a r i jonų | ̂ ^ į n h n i i i ZZ ̂ Q w ^ ! Gimimo parapijos prad. mo-j trumpą istorinę jų darbų apy-

gaudamas ekonominių mokslų 

| koje veikloje, priklausė Lietu- Į žaibo klubui ir, pagaliau baigęs • M. Kevalaitis. L. Kojelis, V. 
vių klubui ir vienerius metus | studijas, kurių pabaigos daž- • Lembertas. A. Markevičius, dr. 

nai ir numatyti negalėjo, tikisi P. Pamataitis, H. Paškevičius, 
dabar turėti daugiau laiko tin- Santa Monica, Calif., iš lietuvių 
kliniui, tenisui ir kitiems spbr- pusės įeina į spec. baltų komi-
tams. Be tiesioginio mokslinio i tetą kongresmano Dornan kan-

X Lietuvių agronomų sąjun- aktaro laipsni (Ph D.) iš e k o - 1 t ų d r a u S i J o m s - katalikiškoms j darbo skaičių teorijoje, prof. į didatūrai rinkimuose paremti. 

žurnalus 
rių knygų už 70 dolerių. 

I U U O S KUII1JS1 U S ŲUII11IIII1K.U1 " | t ^ . D . . U - ; . . ~ . . . . O i : n ITT a* ^ - " » " " » v » js^^pij^a r*"-^- "™ LlUJllkJ. 
l l B M S O e ^ t e , ' ,34-6155. M * * * spa.io 29 d.. H> v a i , £ - B u t a ^ ^ 3 4 0 9 £ M j k y k ] ą j ^ 

x L i u . , K a i r į ^ d a . a s E. Po parodos p a v e i k i bus m-1 ^ ^ ^ „ ^ 1 1 9 7 3 m . n^nois Techno . 0 g i j o s J ^ J l ^ S ^ S - I S 
(V. R.). 

J. Minarciny parašė laišką "Sun-. žinami savininkams. 
Times" dienraščiui. Laiške, iš- x Pranas Gedvilas, gyv. cago. 111., atsiuntė malonų laiš-' institute Chicagoje jis gavo 

spausdintame spalio 11 d., klau- Kvebeko provincijoje, Kanado- k a - k u r i a m e S e r a i atsiliepė apie bakalauro laipsnį o 1976 m. 
ekraominių 

• " n l e r S ?r prid^To !6 d o S į ™ k s „ magistro laipsnį iš eko-

t r e . 

PENSININKŲ IŠVYKA 

tingi už įvykius prieš 35 me tus ' pas savo motiną Chicagoje. Mo- — — J ' , ^ T 9 " ' ! I n o i r i r i u m o k s l u d a l v k l I \ Paskutiniame pensininkų są-
Kelia klausimą, ar Kairys ture- tinos Magdelenos Vasiliauskie- ^ £ j E ! 5 L ^ l i ' T l ^ t ^ t ^ s - ^ \ ^ " " f . ^ " ^ 
jo galimybę pasirinkti, kai , nės ! ,dimas. lankėsi "Drauge". ^ a i b t i S prenumeratore. U di , . . _ . i ^ n i ^ m t u r d r . J. Briedis pakvietė pas sa
višką lėmė prievarta. Iškelda- pratęsė "Draugo" prenumeratą, f ^ paramą nuoširdžiai deKo- t ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ; ; ve išvykai. Ir t ikrai spalio mė-
mas Kairio taurumą Amerikoje susipažino su "Draugo" spaus- J a m € - a ., T • • D a r u o š t a

 n e s 1 0 ° d - v a l d y ° a uzsake d u 

klausia: ar mes turime būti at- tuvės darbais ir technika. P. X Vasario 16 gimnazijos rė-, m o k ^ « naremta eau a u t o b u s u s - J i e 1 0 v a L s u s t o J ° 
laidūs, a r tik savo maldoje Gedvilas yra "Draugo" skaity- m^m i r prijaučiančių susirink ..._.:_.; J_L P ^ S I « gatvėje ir Destern Ave 
kartot i : "Atleisk man. Viešpa- to jas, dienraštį gaunąs antrą ar m a s įvyks sekmadienį, spalio 15 šiais statistiniais duomenimis. 

tie, bet 
kitų". 

leisk 
12 "vai. Jaunimo centro ka-: a ^ i e Chicagoje i r svetur gimu-

Prisirinko per 90 asmenų. Iš-
man nekęsti trečią dieną, bet žinant pašto d- 12 vai. Jaunimo centro ka- ̂  ^ " e n t o i u s i v a ž i a v o m e * Le™0 1*0 apylinkėje 

greitumą, visi v ra prie t o pri- vinėje. Architektas Alberta? Rubnvs buvo 'nakvies *" ' J ' B r i e d ž i o rezidenciją. Va-
. Pratę. Gedvilą jau 30 metų Kerelis papasakos savo įspū- ' . , m / i , „ ^ " žiuojant matėme gražius ru-

X sv Kaz,m,ero seserų re-, ^ J u . d ž i u s iš apsilankymo gimnazi- \Z2ZT ^ZTt^JZ' d e n s ^ a m t o S V a i z d u S ' k a d a l a ' 
meju o9-oii metine vakariene . . inip RA tn hu* P-aTma na^i- s o n a 1 0 n a r i u . iiftt> m. atzyme- . . „-a^p/ia {rpicti n Phi-i . ~. -,™. ^ m o n e 3 e - l J O j e ; . A . B e , ' , . g a . L m a p a S 1 tas labai svarbiu universiteto P & 1 j a u . p r a d 5 . d a , g f l s t l : . ° , L h l i tinka ugniagesių atlyginimą,' spaustuvei "Time Press" 

Dr. Kęstutis Kliorys 

KANADOJE 
— Lietuvių Tautodailės insti

tutas jau yra oficialiai įregis
truotas Kanados federalinės 
valdžios įstaigoje. Dabar Insti
tuto valdyba stengiasi gauti 
teisę atleisti nuo mokesčių In
stitutui duodamas piliečių au
kas. Ontario kultūros ir pramo
gų min. Reuben C. Baetz pra
nešė, kad Institutui paskirta 
parama 10,500 dol. iš "VVinta-
rio" loterijos pajamų. Šios su
mos Inst i tuto vadovybė prašė 
1977 m. gruodžio mėnesį išleisti 
dailininkų Anastazijos ir An
tano Tamošaičių knygai "Lithu-
anian National Costume". Kny
ga jau baigiama paruošti ir ne
trukus bus atiduota J. Danaičio 

įvyks sekmadienį, spalio^ 22 d., y A u d r o n ė s šoiuma.tės va- grožėti. o kam laimė nusišyp-
4 vai. p. p. Marijos aukšt. mo
kyklos patalpose. Visi kviečia
mi dalyvauti. 

drstytojo žymeniu. Panašų žy. C*gOS ^ " " f f ? k e l i f i S s i ? k i r s - ! gerinti, bet nenori, kad būtų su; 

* ~ ? - L 2 T i - " I " L f fc^ELSL^ i l ; S > - i Jis savo B l o o M i n g t o n o ^ ^ . r r , / ! " 1 ^ * ^ " ^ *>. T ^ ~ - * * . - " * ? 

X Emilija Sakadolskienė, jau-
į s 

g a n a įdomus. 
i„-,_. i versitete. kur iis buvo įskeltas A A , ... L. »_. 
kury- f . Atvykus mus sutiko pa t s sei-

genausių m- m i n i n k a s d r Briedis, asmeniš
ka i visus pasveikino, maloniai 
priėmė, parodė savo gražią re

monte pasiekė 300 dol. sumą. žinomųjų dailininkų ir kitų me 
Šį šeštadienį Maironio mokykla \ nininkų akį veriančių jų kury 
pasinaudos proga įsigyti knygų \ DOS darbų. Visi kviečiami atsi- į J J ^ . ' 

nosios kartos muzikė ir moky- dovanoms. Vajus vyksta k a s | l a n k y t i . Studijuodamas Illinois univer 
toja. pakviesta į LB švietimo j šeštadienį mokyklos patalpose, j x Audros choras pradėjo 
tarybą tautinio muzikinio lavi- Į x Visuomeninė mi tyba" — \ darbą ir dabar sparčiai ruošia-
nimo vedėjos pareigoms, šiuo; šia tema bus skaitoma 516 Al-! s j pirmam šio sezono pasirodv-
metu ji rūpinasi mokslo prie-i vudo radijo paskaita, šį šešta- m u i Balfo seime. Šalia choro j 
monėmis lituanistinių mokyklų: dienį, 9 vai. ryto, Sofijos Bar-; Audroje veikia dvi tautinių šo-
dainavimo pamokoms. cus šeimos radijo programos. kįu grupės ;r orkestrėus. Cho-

X Dail. Stasio K r a s a u s k o ! m e t U j rui ir orkestrėliui vadovauja 
grafikos darbų paroda atidaro- j x Akademinio skautų są jū - : m u z - P- Strolia. o tautinių so
ma šį penktadienį, spalio 13 d.,: džio metinė šventė Chicagos i kix* mokytojos yra S. Kerelytė 
7:30 vai. vak. Jaunimo centro į ASS skyriuje pradedama iškil- j i r D- Musonytė. Repeticijos; 
galerijoje. Lankymo laikas minga narių sueiga, kurios me- vY^sta trečiadieniais, ta rp 7 ir 
šešt. ir sekm. 10—9 v. v., š io- ' tu ASD ir Korp! Vytis spalvas : 9 v a l - v a k - Jaunimo centre. Cho-1 
kiadieniais 7—9 v. v. Rengia gaus naujieji šių korporacijų r o "ar iais gali būti jaunimas 
Santara-Šviesa. (pr.) . nariai. Sueiga įvyks p e n k t a d i e - — 6. 7 ir 8 sk 

'nį, spalio 13 d., 7:30 vai. vak. gimnazistai. 
mokiniai ir 

X NAMAMS PIRKTI PA- Jaunimo centre. Metinės šven-SKOLOS duodamos mažais mė- "J^"" x &*- Danutės Stankaitytės 
. . . . . . . tes balius įvyks šeštadienį, spa- rečitalis akomDonuoiant Alvv-

nesmiais pnokejimais ir pnei- ,. . . , , : ,. t *, " * - • • " » . ARU»1P«»u"J<lI1L n , y y 
. - JT7 no 14 d. Šaulių namuose. Sek- dui Vasaičiui. įvyks 1978 m. spa-namais nuošimčiais. 

zidenciją, puikų sodą ir daržus. 
Buvo pris tatyta stalų i r kėdžių, 

ir kad jie turėtų teisę strei
kuoti. 

ŽIAURUS JAUNUOLIS 

PAS LATVIUS 
— Latvių radijo pusvalan

džiai perduodami Chicagoje, per 
WOPA radijo stotį, banga AM 
1490 , penktadieniais, nuo 8 vai. 
vakaro. 

— Latviu evangelikų liutero
nų bažnyčios išeivijoje sinodas 
buvo sušauktas spalio 6—8 die
nomis New Yorke. Aptart i 
svarbūs organizaciniai religi
niai klausimai. 

— Chicagos latviai leidžia 
i gos priminė, kad vėliau lapkri-1: mėnesinį biuletenį "č ikagas 
! ° i^ J,ir,^.=i r-^tri*™** t n ^ L o n ^ 1 - gydomas Michael Reese "- 7inas" 

Septyniolikos metų jaunuolis 
Curtis Adams išstūmė savo 
motiną pro langą iš 9 aukšto, 

moterys stalus gražiai apdengė. ^ ^ 0 a k e n w a l d ) C h i c a g o j e . 
. še imininkas įjungė patefoną s u ! T a č i a u % b u V Q ^ ^ ^ 
! garsiakalbiais ir perdavė savo . . , . , . . _ , . ° , , . . . , .̂  . sikibusi i sūnų, kad ir jis įs-sukurtų damų, ta ip pat ir kitų: . . . . . . i , .A . , , r . knto. Motina užsimušė, o kompozitorių damų, prie pro-! . .. v . , sunūs susilaužė nugarą, ir da-

madienį. spalio 15 d., 12 vai.; i i0 22 d.. 3:30 vai. p. p. Jaunimo 
" „ ._ L! T^'J:: hus atnašaujamos šv. Mišios i centro didžiojoje salėje. Bilie-West Cermak Road 

VI 7-7747 
' Jaunimo centre už žuvusius ir! tai gaunami J. Vaznelio preky 

,sk.) mirusius ASS narius. (pr.). ! boję ir pas platintojus. 

Jurgis Bubnys 

(pr.) 
x Elena Mūrelis, Westmins-

ter, Ca., atnaujindama prenu-
Lietuvos Dukterų draugi- meratą, įteikė ir 10 dolerių au

ką. Esame labai dėkingi. 
x V. < tpukaitis, nuoširdus 

X Darbų pasiūlos ir paklau- x § v K a z i m i e r o Lietuvių ka
sos tarnyba silpnai angliškai p i n i o S k , v p q savininkų draugi-
kalbantiems vyresnio amž. lietu- j o s „ ^ ^ „ ^ s n s i r i n k i m a s į v > . k s 
viams ir lietuvėms pradėjo veik 9 e i a B a d f e s į s p a l i o 1 5 d ^ 2 v a , 
t j L ™ V ^ D ^ k l e n } d " J ° S n a m U ° " P°P i e t Gage Pa rko auditorijoje 
se, 2735 W. 71 St. Tel. 925-321L ^ P

e WeJm A v e fc ~ ™ JJ 
Cia kviečiami registruotis darbo „* „ i • • 
ieškantieji ir darbu turinti i r o t v a r k e J e pranešimai ir svar-. Marčiulionienė. J. Marks ir Mor- x Salomėja Maksvytienė, Ci 

ų _ ' leV- s tymas einamųjų reikalų, o taip. kūnienė. Visi kviečiami šiame j cero, 111.. parėmė savo dien-

,jos rudens baliaus spalio 21 d. 
didžiajam ir mažajam dovanų 
paskirstymui daug vertingų skaitytojas Clevelande, atsiuntė 
meniškų darbų dovanojo šie malonų laišką ir auką. Dėko-
dailininkai; a. a. P. Kaupas. ; jame. 

čio mėnesį rengiamas turt ingas 
meno vakaras su žymiomis pa
jėgomis ir kvietė jame atsilan
kyt i . Pirmininkas Vanagūnas 
pasakė gražią kalbą, padėkojo 

gomneje. 
UŽMIRŠO SCNU 

Negrų giedotojų šeima, va
žiavusi dviemis automobiliais, I 

Atsakingasis redak
torius Ilmars Bergmanis. techn. 
redaktorius Alberts Raidonis. 
Redakcijos adresas: 4146 N. 
Elston Ave., Chicago, Ulinois 

šeimininkams už malonų priė-l, ." / " ' " "*„ . . T ! 60618. 
«_:- _A_, . . . . ^ ^ J ^ ^ . l k a i viena masina sugedo, susi-1 ^g** 

spaudė — 16 asmenų — į kitą! 
automobilį. Tai buvo Ohio val
stijoje. Parvažiavę į Chicagą 
pastebėjo, kad trūksta jų 4 m 
berniuko E. Pickett. Jį surado 

mimą. Prie s talų vaišinomės 
savo atsivežtais 
o karštos kavos patiekė šeimi
ninkai. Vaišinantis kalbų ir 
sąmojaus netrūko. Pasakojom 
savo gyvenimo nuotykius, anek
dotus, padainavom lietuviškų 
dainų. Mūsų tarpe buvo du 
muzikantai, jie pagrojo ir kas 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-1225 
Chicago, Illinois 60629 

Ohio policija, perdavė Indianos I Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
policijai, kuri atgabeno į South' Šeštad. 9 va!, iki 1 vai. d. 
Bend, o iš čia pasiėmė tėvai. 

Registracija veikia kasdien nuo 
9:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak 
ižskyrus šeštad ir sekmad. 

(pr.). 

pat Bendruomenės pasauliečių į baliuje dalyvauti 
komiteto pirmininko Algio Re
gio paskaita tema — "Šv Kazi
miero Lietuvių kapinių 75 m. 

x A. S S . melinė šventė-vak a- sukaktis". Visuomenė kviečia-
rienė su šokiais įvyks spal. 14 d.: ma skaitlingai dalyvauti , (pr.). 
7:30 v. v. Šaulių salėje. Progra-. 
moję Regina ir Kristina Bntkfi- niiiimmiimiiimiiiiimimiiiiiiimimiii 
naitės iš D3tro*to. Gros Ąžuolo i Dr. Jur . Mar tynas Anysas 

|v . .v , „.... pareme 
(pr.) . Į raštį auka. Ačiū. 

norėjo galėjo pašokti. Apie pu- Į v.|||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliillllllllllltllllllllllllllllllimilUlllllllinilllllllllllllllllllllllllllU!£ 
sę penkių pasirodė mūsų auto- § , S 
busai ir po linksmos dienos iš- į Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje I 
važiavome atgal. = r r = 

. . . . = JONAS NARBUTAS E •I. Litvinas 

Stelmoko orkestras. Kaina $10.. 
studentams $7 50. Smaliukus už
sakyti pas Danutę Korzonienę. 
tel. 778-6728 arba r>a<? Foną 
Laurienę 423-9645. (pr.) 

KOVA DĖL KLAIPĖDOS 
ATSIMINIMAI 

Spaudai paruošė Dr. M. G. 
Slavėnienė. Įvadą parašė Dr. 

X Jei SKILANDŽIU tau tiki j u o a m Jakštas . Išleido Kultū-
reflc, tuoj pas PETRĄ ir užeik! ; r a i U e m t i Draugija Chicagoje. 
- INTERNATIONAL MEAT K i e t i v i r š e l i a i . 426 pusi. Kaina 
MARKET. Medžioklinės des re - ; s u persiuntimu $10.91. 
lės kumpiai, aviena, veršiena. . . . , — 
r: . *\ ; - o , - „ ^ ^ . I s a k y m u s siųsti Draugas 

deiroa i r t. t. » » W « J (Brt ^ Chicago. III. 
S t , CW«MCo, IDL Tel. 4S(M337. f . o r . , 9 

(sk.) 

CHICAGOS 2INIOS 
PAGERBĖ 106 

Chicagoje buvo pagerbti 106 
ugniagesiai ir policininkai už 
parodytą heroišką ryžtingumą 
einant tarnybos pareigas, gel-
bint žmones. 

SUVAŽINĖJO 

Chicagos miesto susisiekimo 
t raukinys Bryn Mawz stoty su
važinėjo 40 m. vyrą R. Wells, 
kuris pa t s nušoko ant bėgių. 

JONAS NARBUTAS 

\ Pirmoji dalis (1919—1936). Autoriaus leidinys 1978 c 
| m., 432 pusi. Kaina su persiuntimu 9,50 dol. Leidinyje su- f 
| te lkta įdomios Lietuvos sportinį gyvenimą liečiančios me- | 
i džiagos ir daugybė nuotraukų. E 

= Užsakymus siųst i : § 
Į "Draugas", 4545 W. 63ra St., Ctiicago, m . 60629. | 
z Ulinojaus gyventojai prideda ex t ra 45 et. taksų. ~ 

TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiinmmiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuir 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

Į Įsigykite šią populiare plokštelę | 

Kazimieras Baltramnitis B^lzekn Lietuvm Kultūros muziejuje prie D. 
Kolbaitfrs kūri-iiu Muziejus r.iošia 7-15 m. viikams tapybos kursus, 

lillllimilimiimiimiiHUtlIHIlIIIimillHI k u r i u o s e dėstys dail Dalia Kolbaitė. Kurgcu prasidės spalio 17 d. 

UNIJOS PRIEŠ STREIKE 

Vadai Chicagos miesto dar
bininkų unijų, turinčių apie 
10.000 narių, pareiškė, kad jei
gu ugniagesiai streikuotų, jų 

RADVILA PERKŪNAS - LA GIOOONDA - TOSCA 
TURANDOT - AIDA - LA JUD7E - ANDREA CHENIER 

CARMEN - MANON - LESCAUT - PAOLIAOCI I 

I 
S T A S Y S B A R A S , tenoras 

s 
ž Stuttgart 'o SuTrfoninia orkestras 
j Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 
- Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiunti- = 
| mu $7.30 Amerikoje. Užsakymus siųst i : z 

nepalaikytų unijos, kurios r e - ! I DRAUGAS, 4545 VT. 6Srd St., Chicago. 01. 60629 : 
mia merą Bilandic. Meras su- j ŠfiiHiMiMitiiMifiiiiiiiiiiiiuiitiiiiiiMiHiiiiiniiMiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiHiii* 

am 


