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TARYBINIS LINČIO TEISMAS 
B AUO GAJAUSKO TEISMAS 

IR JO ATGARSIAI 
UŽ KĄ? 

"Tu, diege prakeiktasis, 
Iš kur drąsumas tasis, 
Su murzinu snukiu čia 

vandenį man teršti? 
Aš galvą kiekvienm 

nutrauksiu, 
Kas tik norės man ką 

paveržti 1" 
(Iš pasakėčios) 

lo. 1973 m. išėjus į "laisvę", iš 
48 pergyventų metų didesnė gy
venimo pusė buvo praleista "pa
taisos darbų kolonijoje", kurioje 
iš sveiko pataiso į invalidą, o iš 
invalido padaro numirėlį. Ta
čiau dideliam taisytojų apmau
dui B. Gajauskas išėjo fiziškai 
ir psichiškai visiškai sveikas žmo
gus. Šitoks Gajausko poelgis ne 
tik sugriovė "didžiųjų humanis
tų" viltis, bet ir sudavė smūgį de
šimtmečiais sukauptam "presti-

1978 balandžio 12, beveik me
tams praėjus nuo arešto die
nos, LTSR Aukščiausiasis teis
mas teisė Balį Gajauską, o 1978 
balandžio 16 laikraštyje "Tiesa" 
pasirodė Broniaus Bendoriaus 
ir Prano Kenecko straipsnis "Vei
das be kaukės". 

Nors šis straipsnis, kaip ir 
Aukščiausiasis teismas, pasistatę 
sau tikslą moraliai ir fiziškai su
naikinti nepageidautiną asmenį, 
negali būti rimtai traktuojami, 
tačiau vertėtų, nuodugniai par-
skaičius Bendoriaus ir Kenecko 
kūrinį, paklausti: Už ką nuteistas] 
Balys Gajauskas? 

Straipsnyje rašoma: "Balys Ga
jauskas gavo, ką nusipelnė. Tary
bų šalis turi savo įstatymus, kurie 
niekam neleidžia tyčiotis iš šven
čiausių jausmų" ir t. t... Straips
nyje kukliai nutylima, kiek B. Ga
jauskas gavo, t. y., kiek jis nusi
pelnė prieš Tarybų šalies įstaty
mus, kurie niekam iš jų neleis 
tyčiotis. Bendoriaus ir Kenecko 
bendrai nuteisė B. Gajauską — 
10 metų kalėjimo ir 5 metus iš
trėmimo!... 

1948 gegužės 3 B. Gajauskas bu
vo pasmerktas 25 metams laisvės 
atėmimo, kuriuos atsėdėjo iki ga-

žui" 
Jis liko fiziškai sveikas, neišė

jo iš proto, nebaigė dienų savi
žudybe, netapo saugumo infor
matoriumi ir dar drįso tyčiotis iš 
"švenčiausių tarybinių įstaty
mų ir jausmų"... 

Už ką B. Gajauskas išbuvo Gu
lago salyne 25 metus? Straipsny
je sakoma: "Nuo Balio Gajausko 
paleistos kulkos žuvo An
tanas Mikalkinas. Liko trys 
sūnūs našlaičiai: dešimties me
tų Leonas, septynerių metų Ed
vardas ir vos penktus metus pra
dėjęs eiti Antanas. Skaudesnę tra
gediją sunku įsivaizduotil 

Ne, nesunku! Mes neužmirši
me tūkstančių ir tūkstančių ne
kaltai nukankintų, suluošintų, 
demoralizuotų, šimtų tūkstan

čių deportuotų į Sibiro glūdu
mas, kur daugelis užmigo amžinu 
miegu. Mes atsiminsime pokario 
terorą, vaikų ašaras ir motinų 
neviltį, mes neužmiršime, kad ne 
nuo gero gyvenimo mūsų tėvai, 
broliai, seserys —didelė tautos 
dalis pasitraukė į Vakarus, geriau 
pasirinkę išeivio dalią, negu vi
sas tas "humanizmo" formas, 
apie kurias taip vaizdžiai rašo 
Bendorius ir Keneckas. 

(Bos daugiau) 

Prezidento planas 
kovai su infliacija 

Kardinolo Karolio Wojtylos, dabartinio Šventojo Tėvo Jono Pauliaus U vizitą Seinuose 1975 metais prisi-
pienant, kai jis ir daugybė kitų aukštų dvasininkų išeina iš Seinų katedros-bazilikos. Jį matome viduryje 
j(penktasis iš kairės pažymėtas x ženklu). Tada ir Seinų srities lietuviai jį nuoširdžiai pasveikino, daly
vaudami iškilmėse, o Punsko lietuvaites jam įteikė dovaną — Vilniaus Aušros Vartų Dievo Motinos pa
veikslą. Nuotr. Vyt. Galecko 

Komunizmo rykštė 
— alkoholio piktnaudojimas 

Vel organizuoja 
arabu posėdžius 

"Puse mano širdies 
yra Lietuvoje" 

Vatikanas. — Egipto viceprem
jeras Ebeid perdavė popiežiui Jo
nui Pauliui II prezidento Sadato 
pakvietimą atsilankyti Sinajaus 
kalne. Egipto spauda pranešė, 
kad popiežius pakvietimą priėmė, 
tačiau Vatikanas paskelbė, kad 
ši popiežiaus kelionė dar nebu
vo svarstyta. 

Antradienį popiežius pradėjo 
normalią darbo dieną. Jis 40 min. 
kalbėjosi su Italijos prezidentu 

premjero gestas primena ir Kini
jos pakvietimą buvusiam JAV 
prezidentui Nixonui, kuris 10 
dienų svečiavosi Kinijoje kaip 
privatus asmuo. Japonų spauda 
sako: Kinija neužmiršta savo se
nų draugų. 

Naujos raketos 
niekas nenumuše 

Washingtonas. — Pentagonas 
paneigė Amerikos spaudoje pasi
rodžiusią žinią, kad sovietų prieš
lėktuvinė gynyba sugeba numuš
ti naująsias amerikiečių "cruise 

Maskva. — Korespondentai 
komunizmo okupuotose šalyse 
praneša apie padidėjusį vyriau
sybių rūpestį alkoholizmo sukel
tomis problemomis. Gyventojų 
priespaudos atnešti sunkumai pa
sireiškia girtuokliavimu. Bolševi
kai po revoliucijos ar vėliau, Ry
tų Europoje, po sovietų kariuo
menės įvedimo, aiškindavo, kad 
alkoholizmas yra "buržuazinė 
liekana", kuri ilgainiui pranyks, 

<ai liaudis pradės gyventi "rojuje", 
tačiau patyrimas parodė, kad 
liaudis", jei negali iš to rojaus 

Okupuotoje Lietuvoje "Tiesa" 
irgi skundžiasi girtavimo proble
momis. "Per parą mūsų respub
likoje į blaivyklas patenka vidu
tiniškai 180 girtų piliečių. Pa
grindinės pasigėrimo priežastys 
daugeliui: 54.6 procento — susiti
kimai su draugais ir 13.1 procen
to — be jokios priežasties. Daž
niausios girtavimo vietos: 34,2 
procento — butas ir 9.8 proc. — 
alaus barai. Populiariausias jiems 
gėrimas: 48 proc. — vynas. 

Milicijos darbuotojų statisti
ka okup. Lietuvoje rodo, kad "per 

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris antradienį paskelbė se
niai lauktą kovos su infliacija 
programą. Ji palies ne tik ameri
kiečius, bet atsilieps ir tarptauti
nėje valiutos biržoje, nes daug kas 
Europoje ir Japonijoje laukė, ką 
Amerika darys savo dolerio ver
tei sustiprinti. Nuo infliacijos 
paprastai priklauso ir pinigo ver
tė. Šią tiesą stipriai pajuto Švei
carija, kurios infliacija mažiau
sia, o šveicarų frankas pradėjo 
kopti aukštyn taip greitai, kad 
net sukėlė rūpesčių patiems švei
carams. 

Šveicarijos pramonė pradėjo 
prarasti užsienių rinką savo ga
miniams, nes, pakilus frankui, 
europiečiai nebeįstengia sumokė
ti už Šveicarijos gaminius. Atšauk
ta daug ankstyvesnių užsakymų. 
Netoli sienos gyvenančios švei
carės šeimininkės važiuoja apsi
pirkti į V. Vokietija ar Prancūzi
ją. Užsienio turistai nebeįstengia 
praleisti Šveicarijoje atostogų. 
Prieš 5 metus šveicarai mokėda
vo '125 frankus už 100 vokiečių 
markių. Dabar jau moka tik 75 
frankus už tą pačią 100 markių 
sumą. 

Prezidento Carterio planas nu
stato ribas algų kilimui ir gami 

nė negu 7 nuoš., prezidentas pa
žadėjo tokiems darbininkams ati
duoti skirtumą iš pajamų mo
kesčių. 

Pramonei nustatytos ribos: ne
kelti kainų aukščiau, kaip 0.5 
nuošimčiai to pakilimo, kuris 
įvyko per dvejis praėjusius me
tus. 

Prezidentas pabrėžė, kad jo 
programa yra savanoriškai vyk
doma, nors jis pažadėjo atidžiai 
sekti, kas ir kiek kels kainas. Fe
deralinė valdžia, kuri kasmet 
perka įvairių gaminių už 80 
bil. dol., neprekiaus su tokiomis 
bendrovėmis, kurios laužys jo 
programos reikalavimus Prezi
dentas pabrėžė konkurencijos 
reikšmę, palaikant pastovias kai
nas. 

Beirutas. —Bagdade, Irako sos
tinėje, lapkričio 2 d. šaukiamas 
arabų viršūnių pasitarimas. Ja
me bus svarstomi santykiai su 
Egiptu ir kiti arabams svarbūs nių kainoms. Darbininkai pra-
klausimai. Egipto bandymai su- šomi nereikalauti didesnių pakė-

pabėgti,'pradeda skandinti savo kelerius pastaruosius metus as-

Sandro Pertini, o po to turėjo taketas. Pentagono kalbėtojas Tho-
privatų pasikalbėjimą su trim Lie 
tuvos vyskupais. UPI agentūros 
žiniomis popiežiaus pasikalbėji
mas su Lietuvos bažnyčios at
stovais buvo slaptas, turinys ne
skelbiamas, tačiau Bažnyčia Lie
tuvoje dažnai skundžiasi sovietų* 
pareigūnų trukdymais, o popie
žius yra pareiškęs savo didelį su
sidomėjimą Bažnyčios komunistų 
kraštuose gerbūviu. 

Kolumnistė Mary McGrory, 
dalyvavusi spaudos priėmime Va
tikane, rašo Chicago Tribūne, 
kad popiežius priėjo prie gražios 
lietuvių porelės, brolio ir sesers. 
Brolis esąs kunigų seminarijos 
studentas, o sesuo — reporterė. 
Popiežius rimtai pasakęs: "Pusė 
mano širdies yra Lietuvoje". 

mas Ross pareiškė, kad "nieko 
neįvyko, kas pakeistų mūsų nuo
monę apie tą raketą". Ji dabar ir 
ateityje sugebės praskristi visas 
sovietų gynybos sistemas, pareiš
kė jis. 

Naujoji raketa skrenda be pilo
to, ji panaši į vokiečių II Pa
saulinio karo pabaigoje išrastą 
V-2 raketą, tik labai patobulin
ti jos vairavimo ir aukščio iš
laikymo instrumentai. 

•JT* • • T* 

Jvimjos I eng 
aplanke Tanaka 

Tokijo. — Kinijos viceprem
jeras Teng Japonijoje pakvietė į 
svečius Japonijos premjerą Fuku-
dą. Tengas padarė vizitą ir bu
vusiam Japonijos premjerui Ka-
kuei Tanakal kuris šiuo metu 
laukia teismo už kaltinimus, kad 
ėmė kyšius iš amerikiečių Loak-
heed aviacijos įmonės. Sis viee-

Britai mėgsta 
karališką šeimą 

Londonas. —Britanijos moterų 
žurnalas "Woman" pravedė an
ketą apie britų karališkąją šei
mą. Populiariausia tarp skaityto
jų yra pati karalienė Elzbieta, 
kuriai pritaria 73 proc., sekantis 
yra princas Čarlis su 61 proc., jo 
sesuo Anne yra priešpaskutinė, o 
teta, princesė Margaret, stovi 
paskutinėje vietoje su 29 proc. 

Apklausinėti asmenys sutiktų 
turėti viengungį karalių, jei prin
cas Čarlis nebūtų vedęs, ateida
mas į sostą. Net 70 proc. pareiš
kė, kad jiems nesvarbu, ką prin
cas vestų: užsienietę, katalikę ar 
išsiskyrusią moterį. 

vargus degtinėje 
Vyriausybės satelitinėse valsty

bėse bando sumažinti alkoholio 
naudojimą, pakeldamos gėrimų 
kainas. Vengrijoje stipriesiems gė
rimams kainos pakeltos 25 ir 35 
nuoš. Pareigūnai ir spauda Ven
grijoje tvirtina, kad 9 nuoš. ven
grų jau yra alkoholikai arba ne
toli to. Budapešto radijas, ko
mentuodamas gėrimų pabrangi
mą, pareiškė abejonę, ar tai su
stabdys girtuokliavimą. 

Lenkijoje irgi pakeltos gėrimų 
kainos: alus kainuos 10 nuoš. 
daugiau, vynas — 15 nuoš. ir vod-
ka dar daugiau. Lenkijos komite
to kovai su alkoholizmu nuomo
ne, reikėtų kainas pakelti iki 
200 nuoš. Komitetas skelbia, kad 
lenkas vidutiniškai išleidžia mais
tui pirkti 12 nuoš. daugiau, ne
gu prieš trejus metus, tačiau al
koholiui išleidžiama 37 nuoš. 
daugiau. Lenkijos Vadams ypač 
svarbu tai, kad girti darbininkai 
blogai atlieka pareigas, neateina 
ar vėluoja į darbą. 

menys, nusikaltę būdami girti, 
sudarė beveik pusę visų nuteis
tųjų. Pusės visų nelaimingų at
sitikimų gamyboje priežastis — 
girtavimas. Apie trečdalis gais
ruose žūvančių žmonių —gir
tavimo padarinys. Šiemet taip 
jau nukentėjo apie 40 piliečių. 
Iš 429 pernai nuskendusių 173 
buvo neblaivūs. 

Beveik trečdalis visų automo
bilių avarijų pernai sukėlė ne
blaivūs eismo dalyviai. Jose žuvo 
302, sužeisti 1327 žmonės. 

Tos pačios problemos, pana
šios statistikos vargina ir Mask
vos sveikatos ir teisingumo įstai
gų darbuotojus. 

— Miestas, kuriame pragyve
nimas brangiausias, yra Tokijo, 
kur viskas kainuoja 50 proc. 
brangiau, kaip New Yorke. Pi
giausias pragyvenimas esąs Bue
nos Aires mieste. Europoje bran
giausias pragyvenimas Stokhol
me, pigiausias — Barcelonoje. 

daryti su Izraeliu taikos sutartį, 
suvienijo senus priešus: Iraką ir 
Siriją, kurios prezidentas Assadas, 
po ilgų nesutarimų, buvo drau
giškai priimtas Irako sostinėje. 

Pekine vieši 
svečiai iš Meksikos 
Pekinas. — Antradienį į komu

nistinę Kiniją atvyko Meksikos 
prezidentas Jose Lopez Portillo. 
Jį pasitiko garbės sargyba, dūdų 
orkestras ir Kinijos vyriausybė su 
komunistų partijos pirmininku 
Hua Kuo-feng priešakyje. 

Meksikos prezidento garbei su
rengtame bankete Hua pareiškė, 
kad Kinija pasirengusi išvystyti 
draugystę su visomis pietų Ame
rikos šalimis. 

Kiniją ir Meksiką riša viena 
savybė: jos abi laikomos ateities 
naftos galybėmis, nes ir Meksi
koje ir Kinijoje neseniai buvo at
rasti naftos šaltiniai, kurių tiki
masi rasti daugiau. 

Streikai Irane 
Teheranas. — Dviejuose Irano 

miestuose neramumai pareikala
vo l'l žuvusių. Gorgane minia 
bandė sudeginti saugumo polici
jos įstaigą. Šume irgi įvyko susi
šaudymas su konservatyviais mu
sulmonais. 

Senoviškų pažiūrų musulmo
nų sektos nariai reikalauja at
šaukti žemės reformą, panaikin
ti moterų teisių įstatymus. Prie 
šių reikalavimų prisidėjo stu
dentų streikas ir komunistų su
kurstytos demonstracijos. 

limų kaip 7 nuoš. j>er metus. Jei 
infliacija per metus būtų dides-

Respublikonų partijos vadovy
bė jau pareikalavo iš televizijos 
stočių "lygaus laiko", kad res
publikonai galėtų atsakyti į pre
zidento siūlymus. Įtariama, kad 
prezidentas, skelbdamas kovą in
fliacijai vos kelios savaitės prieš 
rinkimus, pasielgė politiškai, ne 
tiek galvodamas apie infliaciją, 
kiek tikėdamasis gauti daugiau 
balsų demokratams kandida
tams. 

Japonijoje dolerio vertė tre
čiadienį dar nukrito, tuo parody
dama, kad japonų finansinin
kai tikėjosi griežtesnio Amerikos 
plano ir kietesnės programos. 

TRUMPAI IŠ VISUR 

Ragina pakelti 
naftos kainas 

Kinijos sieniniai plakatai parodo, kaip kinų "liaudis" susitvarkė su 
'keturių genge", kuri siekė pakreipti Kinijos politiką. 

Kuvvaitas. — Buvęs Saudi Ara
bijos naftos ministeris, šeikas Ab-
dulla Turaiki pareiškė Kuwaito 
spaudai, kad gruodžio mėnesį 
reikėtų naftos kainas pakelti ma
žiausiai 15 proc. šiuo metu naf
tos valstybės turinčios nuostolių, 
nes jos gauna vis smunkantį do
lerį, o prekes turi pirkti iš Japo
nijos ar V. Vokietijos, kurių kai
nos vis kyla 

—'Krūmų gaisrai Los Angeles' 
apylinkėse sunaikino 161 ištai
gingą namą, 12 žmonių sužeista, 
apie 600 ugniagesių kovojo su 
gaisrais tris paras. Nuostolių pa
daryta už keliasdešimt milijonų 
dol. 

— Po 19 dienų karo paliau
bų Libane vėl prasidėjo susišau
dymas tarp sirų ir dešiniųjų 
krikščionių. 
— Dr. B. Levich, žinomas sovie
tų fizikas, galės greit išvažiuoti 
į Izraelį. Jo išleidimo reikalavo 
ir sen. Kennedy, kai jis lankėsi 
Maskvoje. 

— Amerikos kelionių biuro 
vedėjas Hong Konge pareiškė, 
kad Kinijos vadai nenori įsileisti 
amerikiečių, vadinamų radika
lų ar liberalų, bet mielai priima 
konservatyvius biznierius ir žmo
nes, kurie gali turėti įtakos Ame
rikoje. 

— Pasaulio šachmatų čempio
nato dalyviai Karpovas ir Korč 
nojus gavo didesnius piniginius 
honorarus, negu tikėjosi. Buvo 
sutarta jiems sumokėti šveicarų 
frankais, o Šie per tris mėnesius, 
kol vyko lošimai, pakilo, lygi
nant su doleriais. 

— Varšuvos politikas šitaip 
paaiškino Lenkijos katalikų uolu
mą ir atsidavimą Bažnyčiai: 
"Lenkijos jaunuoliai protesto 
ženklan nerūko marijuanos, — 
jie eina į bažnyčią". Diplomato 
manymu, greit bus užmegzti di
plomatiniai Vatikano-Lenkijos 
ryšiai. 

— Tel Avive Izraelio polici
ninkas nušovė jauną arabą. Pa
aiškėjo, kad jis yra turistas iš 
Irano Riza Bushgrama. 

— Prancūzijoje streikuoja paš
tininkai, televizijos stočių tech
nikai, Paryžiuje sustreikavo šiukš
lių išvežėjai. 

— Prancūzijoje suimtas 26 m. 
lenkas Kazimierrz Charzewski, 
kuris kaltinamas šnipinėjimu Len 
kijos saugumui. Jam buvo paves
ta kiršinti lenkus pabėgėlius ir 
rinkti žinias apie Prancūzijos ka
riuomenę. 

— Prezidentas Carteris pasira
šė įstatymą, kuris leis Kinijai sko
lintis pinigus žemės ūkio produk
tams Amerikoje pirkti. Veislinių 
galvijų pirkimui ir javų atsargų 
sudarinėjimui paskolos bus tei 
kiamos net 10 metų laikotarpiui. 

— Pasaulyje yra 12 valstybių, 
kur suaugusių žmonių raštingu
mas siekia 100 procentų. Ameri
kos jų tarpe nėra. 

— Nikaragvoj vėl gali prasidė
ti neramumai, nes tarpininkių 
valstybių veikla. Amerikos, Gva
temalos ir Domininkonų respub
likos darbai neduoda jokių rezul-

} tatų, skelbia opozicijos sluoks
niai. 

— Pabėgėliai iš Laoso ir Viet
namo pranešė Tailandijoje, kad 
komunistų režimai naikina kal
niečių gentis savo teritorijose 
nuodingomis dujomis. 

— Sekmadienį Puerto Ricos gy
ventojai rinkimuose pasisakė ui 
partiją, kuri siekia Amerikos vals
tijos statuso. 

— Kambodijos radijas nusis
kundė, kad potvyniai sunaikino 
10 nuoš. Kambodijos ryžių der
liaus. 

svarstyti naftos kainų pakėlimo. 
Kiekvieni 5 proc. daugiau naftos 

„ „ . „ , _ statinei, praktiškai reiškia pusės 
Naftos valstybės gruodžio mėn. cento pabrangimą vienam galio-
- • — • — ' — « 

susirenka Abu Džiabi šeikystėje nui gazolino Amerikoje. 

KALENDORIUS 
Spalio 26 d.: Evaristas. Sabi

na, Liubartas, Minginė, 
Spalio 27 d.: Gaudijozas. 

Kristeta, Vytautas, Ilutė. 
Saulė teka 7:14. leidžiasi 5:54. 

Debesuota, 
ratura55L 

ORAS 
gali lyti, tempe-
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VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS DCTROriT 
Vidurio — Centro apygardos Viktoras August ir Magdalena 

suvažiavimas, sujungtas su mal- Smailienė, tvarkos prižiūrėtojas — 
dos diena, atėjo ir praėjo, bet at- Andrrus Rozger, narys Lietuvos 

reikalams — Rūta Gužauskienė, 
kultūros reikalams —Elena Tu-
cker, narys ritualui — Nellie 

Detroito mergaičių choro tėvų susirinkime: E. Kutki enė. G. Palaikienė, B. Veselkienė, L. Rugienienė ir 
muz. St. Sližys. Toliau V. Veselka. M. Abarius ir J. Jurgutis. Nuotr. J. Urbono 

siminimai taip greitai neišdils. 
Sviesi diena buvo rugsėjo 23-ji, 

po dangų plunksniniai debesys 
plaukiojo, kai atstovai iš Cleve- Arunski, narys spaudai ir "Vy

čių" — Zofija Zager. Parinkimas 
žmogaus katalikiškai veiklai va
dovauti buvo atidėtas iki suvažia
vimo pavasari- Naujosios valdy
bos įvesdinimas į pareigas buvo 
atliktas prieš mišias Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje. 

Kuru Mykolas Kundrat ir Lil-
lian Stepan buvo pakelti i ket-1 
virtą laipsni per mišias sekmadie
ni, o Annadel Miller ir Juozas 
Jakštys buvo pakelti į trečią laips
nį 

Religinių apygardos reikalų į 
tvarkytoja Bertha Janus buvo su
organizavusi puikias pamaldas 
bažnyčioje ir jaudinantį mirusių 
vyčių paminėjimą. Vardus ir pa
vardes skaitė apygardos pirmi
ninkė Aldona Ryaryr kiekvienos 
kuopos atstovas nuėjo į šv. Kazi
miero nišą ir uždegė mirusiems 
žvakę. Po to visi ėjo į šventorių. 

Buvo eisena prie Lietuvos Pa
kelės kryžiaus. Vainiką padėjo 
Juozas Chaps, o Dievo Apvaizdos 
parapijos klebonas kun. V. Kriš-

pradžios maldą sukalbėjo Dievo j flunevičius, kartu su kun. M. 
Apvaizdos parapijos klebonas kun. i Rundratu sukalbėjo maldas. 
V. Kriščiūnevičius. Vidurio —j Daug žmonių buvo, ne vieni tik 
centro apygardos pirmininkė Al- i vyčiai. Kaip ir visuose suvažia-
donaRyan pasveikino dalyvaujan-jvjjnuose^ buvo ir pramoginė da-
čius. Dar sveikino suvažiavimo \& Šeštadieni vyčiai, kartu su sa 
šeimininkės, 79 kuopos pirmi 

lando, Daytono, Pittsburgho, Det
roito ir Southfieldo rinkosi į Die
vo Apvaizdos parapijos kultūros 
centrą apygardos reikalus ap
svarstyti ir valdybą išrinkti. 

Suvažiavimas skyrėsi iš kitų 
tuo, kad dalyvavo jame naujai iš
rinktas centro valdybos pirminin
kas Pilypas Skabeikis. Buvo tai 
pirmas jo vizitas apygardos suva
žiavimui pagerbti, prisiėmus vi
sos organizacijos vadovo pareigas. 
Jo dalyvavimas pridavė suvažiavi
mui orumo ir leido labiau pajus
ti draugiškumo ir pareigos jaus
mą. 

Prieš suvažiavimo posėdi bu
vo užkandžiai, kuriuos tvarkė 
Viktoras Čepelionis. Vaišes paruo
šė ir jų išlaidas padengė 79 kuo
pos narės. Tortą su spalvotu įra
šu: '^VVelcome Knights of Lithu-
ania'* atnešė Juozas Jakštys. Jo 
žmona Jane, kuri turėjo būti pa
kelta į trečią laipsnį, negalėjo da
lyvauti toje garbėje, nes turėjo 
sunkią automobilio nelaimę. 

Po užkandžių, suvažiavimo 

ninkas Pranas Zager. Centro val
dybos pirmininkas Pilypas Ska
beikis pasakė kalbą, primindamas 
organizacijos tikslus ir užtikrin
damas, kad jis stengsis padaryti 
Lietuvos vyčių organizaciją stip
resnę, didesnę ir daugiau reikš
mės turinčią, kaip ji buvo praei
tyje. Jis pabrėžė jaunųjų vyčių 
kuopų svarbą, ir prašė padėti 
jam jas kurti. Pirmininkas taip 
pat pranešė, kad jis pradėjo leis
ti mėnesinį biuletenį, kuriame 
yra daug informacijos vyčiams, 
kad tą biuletenį pasiunčia kiek
vienai kuopai, ir prašė kuopų 
pirmininkus perskaityti jį susirin
kimuose, o ne atidėti į šalį arba 
nukišti į stalčių. 

Paskui buvo klausimai ir atsa
kymai, ir pirmininkas kantriai 
klausėsi nauju minčių, kaip pa
gerinti Lietuvos vyčių organiza
ciją. Jis pritarė pasiūlymui, kad 
apygardos suvažiavimo protoko
las būtų paskelbtas "Vytyje". 

Suvažiavime dalyvavo svečiai 
iš Jacksono — Arūnas Udrys su 
žmona ir Valteris Tauteris. 79 
kuopos pirmininkas Pranas Za» 
ger birželio 12 buvo nuvykęs į 
Jacksoną, kur buvo ten daromos 
pastangos suorganizuoti dar vieną 
vyčių kuopą Michigano valstijo
je. 

Clevelando ir Southfieldo kuo
pos pranešė, kad jos viešosioms 
bibliotekoms dovanojo lietuviš
kų knygų. 

Apygardos pirmininkė A Ry-
an painformavo, kad naujus Li 

vo svečiais, nuvyko į Sussex Na
mus, pavalgė pietus ir paskui žiū

rėjo operetę "The Fantastics". 

Vidurio — Centro apygardos 
maldų diena tą sekmadienį už
sibaigė vakariene, kuriai vadova
vo Marija Kasė. Buvusio Dievo 
Apvaizdos parapijos klebono kun. 
Mykolo Kundrato dayvavimas 
pridavė daugiau iškilmingumo. 
Savo kalboje davė jis vyčiams pa
mokinančių religinių minčių. 
Draugiškumas, entuziazmas ir 
linksma nuotaika buvo visą lai
ką. Dalyvavo ir du garbės na
riai — Ona Uznienė ir Robertas 
Boris. 

Daugiau lietuviškos nuotaikos 
pridavė ir lietuviškos vėliavėlės, 
kurias padarė Elena Tucker ir 
prisegė kiekvienam įeinant į baž
nyčią. O per vakarienę kiekvie
nam padėta buvo lietuviška mal
delė, pasiimti prisiminimui. 

Sophie Zager 
(Iš anglų kalbos vertė 

A Pakalniškis) 

ORGANIZUOJAMAS 
VYČIŲ SEIMAS 

Saplio 11 d. Vyčių salėje, 
Chicagoje, buvo sušauktas pir
masis posėdis komiteto vyčių 
seimui organizuoti. Jame dalyva
vo A. Brazis, I. Sankutė, W. Ten-
clinger, E. Laurinaitė, P. Zapolis, 
A Zakarka, J. Laurinaitis, E. Ro-
gers, A. Rudis Jr., P. Svelnis, G. 
Mack, E ir H. Petraičiai, S. Cer 

/S BENDRUOMENĖS 
GYVENIMO 

1978 m. spalio mėn. 18 d. 7:30 
vai. vak. Die%o Apvaizdos para
pijos Kultūros centre įvyko JAV 
LB Detroito apylinkės valdybos 
posėdis, kuriame dalyvavo Viole
ta Abariutė, Eleonora Grigaitie
nė, dr. Kęstutis Keblys, Vytau
tas Kutkus, dr. Vytautas Majaus
kas, Vytas Petrulis, Jurgis Ribins-
kas, Algis Rugienius, dr. Aleksas 
Zotovas ir svečias Rusnė Baltru
šaitytė, kuri dabar yra JAV Lietu
vių Jaunimo Sąjungos vyriausios 
rinkimu komisijos pirmininkė. 

Priėmus du praeitų posėdžių 
protokolus ir pirm. Algiui Rugie-
niui trumpai apžvelgus apylinkės 
veiklą nuo praeito posėdžio, pa
aiškėjo, kad pirm. dalyvavo Det
roito Lietuvių Kultūros Centro 
25 metų minėjime ir įteikė pirm. 
Antanui Musteikiui ir veikliajai 
Stefanijai Kaunelienei dovanas. 
Taipgi pirm. dalyvavo Detroito 
Stasio Butkaus šaulių kuopos 20 
metų minėjime ir kuopos vadui 

Vincui Tamošiūnui, veikliam dau
gelio organizacijų veikėjui, įtei
kė dovaną. Visos tos dovanos 
įteiktos už jų kultūrinę veiklą ir 
talką Lietuvių bendruomenei. 

Apylinkės valdybos kultūros va
dovė Eleonora Grigaitienė paruo
šė planą šiam sezonui, kuris šia
me posėdyje buvo apsvarstytas. 

Danutės Žilevičienės dailės ir 
liaudies meno paroda 

1978 m. gruodžio 9 d. 7:30 vai. 

vak. Kultūros centre ruošiama 
Danutės Žilevičienės dailės ir 
liaudies meno paroda, kurioje bus 
parodyta lietuvių grafikų darbai, 
Dzūkijoje austos lovatiesės ir ke
letas darbų J. Užkurio, vieno ge
riausių dabar Lietuvoje esančio 
medžio drožėjo. Be to skaidrėse 
bus parodyta daugelio šių die
nų pavergtos Lietuves dailinin
kų darbu. 

Kun. Kezio filmas ir 
knygos pristatymas 

1978 m. gruodžio 16 d. 7:30 vai. 
vak Kultūros centre bus rodo
mas kun. Kezio filmas apie lie
tuvius kultūrininkus ir jo knygų 
pristatymas. Knygas pristatys Ele
na Bradūnaitė. 

Dailininkų Igno ir Kelečiaus 
meno darbų paroda 

1979 m. balandžio 7 ar 14 die
nomis Kultūros centre planuoja
ma suruošti dailininkų Igno ir 
J. Kelečiaus meno darbų paroda. 

Bostono ansamblis su vestuvėmis 

Sekančių metų rudenį pla
nuojame pakviesti Bostono etno
grafinį ansamblį, kuris dabar sta
to lietuviškas vestuves. 

Dailės meno mėgėjų paroda 

Mėgėjams pageidaujant bus 
bandoma suruošti dailės meno 
mėgėjų parodą su paveikslais, 
nuotraukomis, skulptūromis ir 
panašiai. Meno mėgėjai prašo
mi ruoštis. Paroda bus pavasarį. 
Tikslų laiką paskelbsime vėliau. 

i t 

Vilniaus universiteto 400 
metų minėjimas 

Sekančiais metais apylinkės 
valdyba ruošia Vilniaus univer
siteto 400 metų minėjimą, kurio 
programos projektą ir datą kul
tūros vadovė Eleonora Grigai
tienė pateiks sekančiam posėdžiui, 
kuris bus 1978 m. lapkričio 29 d. 
7 vai. vak. Dievo Apvaizdos pa
rapijos Kultūros centre. 

Vakaronės 

Apylinkės valdyba planuoja 
Šio sezono metu suruošti apie 5 
•vakarones, kurios būtų panašaus 
pobūdžio, kaip dabar vyksta 
Jaunimo centre Chicagoje ar Bos
tone Vakaronėms paskaitinin
kus, rašytojus, poetus ir kultū
rininkus pramatys kultūros va
dovė Eleonora Grigaitienė ir va
karonių planą pateiks sekančiam 
valdybos posėdžiui. 

Pirmoji tokia vakaronė bus 
jungiama su Danutės Žilevičie
nės dailės ir liaudies meno paro
da 1978 m. gruodžio 9 d. 

Spaudos vajus 

Dr. Aleksas Zotovas vadovau
ja šių metų spaudos vajui, ku
rį artimiausiu laiku ketina suak
tyvinti. Spaudos vajaus proga 
1978 m. lapkričio 12 d. Kultūros 
centre ruošiama spaudos paroda, 
kurioje bus išstatyti šiandien 30 
JAV leidžiamų dienraščių, sa
vaitraščių, mėnesinių žurnalų 
ir kitų periodinių leidinių. Va
jaus metu visi nauji prenumerato-

Rimo Kaspučio Romantikos orkestras Detroite. Jam talkina Kristina ir 
Regina Butkūnaitės. N u o t r - j U r b o n o 

nius, E. Pakalniškienė, M. Kas-
'per, S. Nieminski, G. Mockuvie-

tuyc vyčių organizacijos ptatas. £ » ^ . k u n A Z a k a r t u $ . 
galima gauti pas kuopų pirmi
ninkus arba pas tuos, kurie rūpi
nasi naujų narių reikalais. 

Buvo rinkimai į Vidurio — 

kas. Posėdžiui vadovavo komite 
to pirmininkas A Brazis. Maldą 
sukalbėjo kun. A. Zakarauskas. 

r, „ j - u Jis priminė, kad kaip tik tą rytą pa-
Centro apygardos naują valdy-',

1 .*: _^ _ J u , _ i / » »-
bą 1979-uems metams! B ^ M ^ ^ ^ ^ . ^ S ' 
Dvasios vadu - kun. Valteris ***«* *? m u s ų * * * • P a " 

E. Pakalniškienė 

VYČIŲ VAKARAS 
CHICAGOJE 

Sį šeštadienį Chicagoje, vyčių 
salėje, bus spalio šventė ruošia
ma 112 vyčių kuopos. Rengėjai 
sako, kad bus ji dvigubai gražes-
ė kaip pernai. Prasidės pusę aštuo
nių vakare, ir virtuvė jau bus pa
siruošusi vaišinti lietuviškai pa
ruoštomis dešromis ir kitais ska-

imimiiiiiiiiiimiiMiiimimiiiHiiimiiiit 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE 
UŲ aprašoma dr. i. Vaišnoro*, MIC. 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Knyga yra tik teologinė, ji dėl Jao 
mių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorines medžiagos tinka pa
siskaityti kiekvienam lietuviui, besi
dominčiam Lietuvos istorija ar vie 
tovėmis. Knyga didelio formato, 440 
psl. - kaina $3.00. Galima ją įsigyti 

numynais. Bus programa, dova-, -Drauge". 
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Lietuvos atsiminimai 
• 

Radijo Valanda jau virš 35 m. tar
nauja New Jersey, New York ir Con-
neetieut lietuviams ! 
Kas šeštadieni nuo 4 iki 5 vai. po
piet iš WEVD Stoties New Yorke 
1330 kil.. AM ir 97.3 meg. FM. 

Direkt Dr. Jokūbą? J. Štokas 
1467 Foroe Drtve 

Moontainside, N. 4. 07092 
Tel. 232-5505 (oode) 201 

Kviečiame taip pat klausytis Lietu
višku kultūrinių valandų anglų kalba 
iš Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU, 39.5 meg. 
FM) Pirmad. 7:30-8:30 vai. vakaro. 

'Vadovauja prof. J. Štokas) 

iiiiiiHiiiiimiMiHmiiiiiiiHiimiiHimimii 

Katarsius, pirmininkė — Aldona 
Ryan, vicepirmininkė — Ruth 
Grasha, Ada Sinkwitz ir Marija 
Trainy, protokolų sekretorė — 
Kotryna Kurpowic, iždininkas — 
Pranas Zager; iždo globėjai — 

simeldėme už jo sielą. 

Komitetas pasiskirstė pareigo
mis. Vicepirmininkais bus Irena 
Sankutė ir Antanas Rudis, Jr., se
kretorėmis —Rūta Dagienė ir Ge-
raldina Mockuvienė, iždininkais 

— Haris ir Emilija Petraičiai, ko. *as pamatyti, 
respondentais — Pranas Zapolis 
ir Emilija Pakalniškienė 

Seimas tesis keturias dienas. 
Bus ne tik posėdžiai, bet ekskur
sijos ir pobūviai. Kultūrinę šven
tę ketvirtadienio vakare organi
zuos Faustas Strolia. penktadie
nio vakaro balių vyčių salėje — 
Estelle Rogers, Juozas Laurinai
tis ir Klemensas Vidžius, sekma
dienio iškilmingas Mišias Šv. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčio
je —kun. Antanas Zakarauskas, 
sporto priešpiečius — Haris Pet
raitis. 

Darbas, kurį pradėti reikia tuo
jau pat, yra programos knygos pa
ruošimas. Jam reikės surasti ga
bų žmogų. Taip pat šeštadie
nio banketo organizavimo^ darbą 
turi dar kas nors apsiimti. 

Seimas bus rugpiūčio 15 — 19 
dienomis, buv. Sheratono viešbu- £ 
tyje. (Dabar jis vadinasi Radis- H 
son Chicago) Ten jau keli vyčių 
seimai vyko ir visi buvo pa ten-
inti patalpomis. Visos miesto gro 
žybės netoli. O grožybių Chica
goje yra daug. Ateinančiais me- j= iki 10 vai. vakaro. Sav. Norbertas Laagys 
tais rugpiūčio mėnesi bus proga 2***** 

nų paskirstymas ir Šokiai. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiuiiiiiiiiimiiiii 
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MARQUETTE AUTO CLINIC 
6655-59 So. Califomia Ave, — Tel. 471-0233 

• 476-8872 
Užsienio ir Amerikos automobiliai 

Tune up ir vėsinimas (AIR CONDITION1NG) 
STABD2IAI 6 mėnesių ar 6,000 mylių garantija 
už mūsų darbą (pataisymus). Atdara nuo 7 • . ryto 

THE UTHUANIAN VVOBLD-VVIDĖ BAILY 
Secood class postage paid at Chicago, 01. Published daily 
except Suodays, Legal Holidays, days after Christmas 

and Easter by the Lithuanian Catholic Press Socjety 

Subscription Rates $37.00 — Chicago. Cook County, 
Illinois and Canada. EIsewhere in the USA. $35.00. Foreign 
countries. $37.00. 

Pašto išlaidas malinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunciami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestj, atiymima. iki kada yra užsimokėjus. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 mėn. 3 mėn. 

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00 
Kitur J.A.V. 35.00 18.00 13.00 
Kanadoje U.S.A. 37.00 19.00 15.00 
Užsienyje 37.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

• Administracija dirba kas U • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30. sėsta * vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00- f nių nesaugo. Juos grąžina tik iŠ 
• Redakcija dirba kasdien *> anksto susitarus. Redakcija už 

8:30 — 4.-00, šeštadieniais ^ skelbimų turinj neatsako. Skel-
8:30 — 12:00 y. bimų kainos prisiunčiamos gavus 

£ prašymą. 

riai, kurie užsiprenumeruos per 
apylinkės valdybą, gaus 20 proc. 
nuolaidą. 

Jaunimo veikla 

Sį kartą valdybos posėdyje pir
mą kartą dalyvavo Violeta Abariū 
te, JAV Lietuvių Jgunimo Sąjun
gos Detroito skyriaus pirmininkė, 
kuri automatiškai įeina ir į mū

sų apylinkės valdybą. 
Šiame posėdyje ji supažindino 

mus su Jaunimo Sąjungos veikla 
Detroite. JAV LJS Detroito sky
rius oficialiai buvo įsteigtas 1978 
m. kovo mėn., kada buvo išrink
ta pirmoji skyriaus valdyba. Nuo 
to laiko jie jau suruošt Jocytės, 
Daunoro ir Rakauskaitės kon-

(Nukelta į 4 pusi.) 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine* Chirurgija. 

6449 So. Pulaski Rd. (Crau-ford 
Medical Bnilding) Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marqoette Medical Center 
6132 So. Kedzfe Avenuc. 

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

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbroak 5-3048. 

TeL ofiso ir bato: 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 REiian.ce 5-1311 
DR. WALTER J. KIRSTU* 

Lietuvis gydytojas 
3925 West 59th Street 

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir penkt. nuo 12-4 
vai. vak. Treč. 

vai. popiet ir 8-8 
ir šeštad. uždaryta. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 
pirm., antr.. ketv. ir penkt i 

5:00 vai. popiet, tre«. ir Sešt. 
tik susitarus. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCpiKIV IK VAIKC LIGOS 

••tClALlSTfe 

ryto 
Vai. 
1.00 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. Ir penkt 
10-4: šeštad. 10-3 v a i 

Ofia. teL 735-4477; Bez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

specialybė — 
Emocinei ligos. 

CRAWPORD MEDICAL BLOG. 
6449 So. Pulaski Road 

DR. A. B. GLEYECKAS 
GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso teL — *PR 8-2220 

DR. JANINA JAKšEVIfcIUS 
J O K d A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 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. 

Ofc. PO 7-6000 Bes. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHUtURGAS 

S844 Weat 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

ICO} .V Western Ave^ Chicago 
Tel. 480-4441 

Dr. K. A, JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 S*., Palos HetgJits 
TeL 381-0730 

Valandos pagal susitarimą 

fctalgos ir boto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1407 So.49th Gonrt, Cicero, III. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Išskyrus t n* ir fteštad 

MEDjiCAli BtTIiDFVG 
3200 W. 81st Street 

Valandos: Kasdien nuo 10 vai. 
iki i 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 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarua 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKXy IJGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 XO. WABASH AVE. 
4200 XO. CENTRAJL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akintas Ir 
"Contact lense*" 

2618 W. 71st St. - TeL 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treC 

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 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. RE 5-4410 

Rezidencijos telef. O R 8-0817 
Ofiso vai. pirm. ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet pagal susitarime 
Ofiso teL HE 4-2128, Narna GI 8-61*5 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vai.: pirm., 
2-$ ir 6-7 

antrad.. ketv. iP penktad 
— iš anksto susitarus. 

TeL ofiso PR 6-6446 
F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 W M * 71st Street 

Valandos: i -« vai. popiet 
TreČ. ir šežtad. pagal susitarimą. 

Ofs. teL 586-3166; namo 381-3772 
DR. PETRAS ŽLI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 63rd Street 

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



KOMUNISTINIO ROMANO HEROJAI 
Tiesiog likimo ironija, kad va- rijos fiO-dešimties metų sukak-

dinamam darbininkų kraite, tis. Dabar minima vėl sukaktis ir 
ten, kur vyrauja proletariato dik- kalbama apie darbininkų rojų ir 
tatura, darbininkas yra labiau- išsilaisvinimą, apie darbininkų 
šiai pažemintas. Tai jau ne kartą kančias kapitalistiniuos kraštuos, 
esame teigę ir dabar revoliucijos kur darbininkas yra paniekintas, 
sukakties proga, dar kartą nori- Bet tegu komunistai pasiskaito 
me prisiminti, nes faktai rodo, Lenino premija apdovanoto au-
kad darbininkas Sov. Rusijoje ir toriaus romaną, kur šeimoj vyks-
taip pat pavergtoje Lietuvoje te- ta tragedija, kad dukra teka už 
bėra niekinamas daugiau, negu darbininko, o motina isteriškai 
kokiame buržuaziniame krašte, šaukia: "Ji beprotė". Per šešias-

Lietuyių literatūroj, kurioj dešimt vienerius metus ko-
vaizduojami tikri įvykiai, kurioj munizmas negalėjo išauginti ge-
vyrauja socialistinis realizmas, neracijos su jausmu, kad ir dar-
vis pasitaiko skirsnių, iš kurių bininkas yra žmogus. Tarybinėje 
matyti, kad darbininko padėtis santvarkoje darbininkas jokių 
Lietuvoje toli gražu nėra gera, teisių neturi, jis negali streikuoti 
nepaisant, kad laikraščiai pride- ir reikalauti, jis tik gali pritarti, 
da j savo puslapius įvairių mel- ir tai visi gerai mato. Tai mato 
žėjų, kiaulininkių, mūrininkių ir žmonės ir tai mato tą gyvenimą 
traktoristų nuotraukų. Seniau, kai vaizduojąs rašytojas Avyžius. 
buvo vadinama lakuota literatu- Nereikia manyti, kad tai tik 
ra, tai darbininkas buvo vaiz- vienkartinis, tik retas atvejis. Ne, 
duojamas kaip nuostabus komu- nes apie darbininkų paniekinimą 
mstmio pasaulio kūrėjas, tačiau y r a ne karta rašyta pavergtos 
dbar, literatūroje kiek atleidus Lietuvos literatūroj. Tiesa, tai te-
varztus, jau pavaizduojamas dar- buvo tik užuominos, bet liudi-
bimnkas ir toks, koks jis iš tikrų- jančios, kad vienas dalykas yra 
jų yra, tai yra varganas žmogus, kalbėti apie darbininko gerovę, o 
kūno niekas nemėgsta ir kuris kitas dalykas būti pačiu darbi-
toli gražu neprilygsta naujajai ninku. 
raudonųjų buožių klasei. 

* Apie darbininkų sąlygas Sov. 
Pavergtoj Lietuvoj "Pergalės" R u s i M gana plačiai rašė "The 

žurnale 'Jonas Avyžius spausdi- Arizona Republic" dienraštis, pa-
no savo romaną "Chameleono s k e l b ę s n e t k«*uria8 skiltis įvai-
spalvos".Romaną skaičiusių tar- n u a t v e i u aprašymus, kaip buvo 
pe daugeliui sukėlė rūpestį, nes niekinamas darbininkas. Ten ke-
jame rodomas lietuvių meninin- l e t a Pavyzdžių rodo, kaip darbi-
kų moralinis smukimas. Daili- m n k a s , pasiskundęs darbo sąly-
ninkai, rašytojai, skulptoriai 8omis> b u v o pašalintas iš darbo, 
vilioja vienas iš kito žmonas, ne- k a i P J,s b u v o d a r l a b i a u d e S r a " 
beturėdami jokio kilnesnio mo- d u o t a s a r b a įvarytas į pensiją, 
tyvo gyvenime už seksualinį. k u n o s S a u n a t i k ^ r u b l i u s P** 
Be abejo, čia yra romanas, ta- m e

1
n e s i - Pašalintieji dažniausiai 

čiau komunistiniuose romanuose ™*eranda kito darbo. Komu-
vaizduojama tai, kas įvyksta rea- n K j . i n e s P a u d a n u o I a t k a I b a a P i e 

liame Sovietų gyvenime. Jeigu v a d m a m ^ savikritiką, bet daž-
vaizduoja kokį nors buržuazinį niausiai tokios kritikos skelbėjai, 
kraštą, tai nereikia tikėtis sočia- Pa r a š l* rinkėjai, patys atsiduria 
linio realizmo, bet jie vaizduoja pasmerktųjų suole. Ir tai todėl, 
dabartinės sistemos buitį, tai kad> sakoma, nereikia žmogui ru- tų galima kalbėti ir rašyti. Jos 
vaizdai jei ir išgalvoti, yra dau- P " ^ k a t u tu* d a r v t i i r k a i P 
giau ar mažiau paremti tikrove, gyventi, tavimi rūpinasi partija. 
Avyžiaus romane viena mergai- ° "»P«ntis pačiam, būti nepaten-
tė teka už laikrodininko ir tas kin}am t a i reiškia P3 1^'0 5 n i e ' 
jos noras tekėti už darbininko minimą, 
sukelia namuose pragarą. Mer- * 
gaitės motina Telkšienė šaukia: Tiesiog likimo ironija ten, kur 
"Laikrodininkas. Kažkoks snarg- skelbiama, kad valdo liaudis. Ji 
liūs su viduriniu išsilavinimu. y r a didžiausia to liaudies išnau-
Ar tu pagalvojai apie savo ateitį, dotoja. Ten, kur nuolat metai iš 
Mergina iš tokios šeimos ir še tau m e t u kalbama, kad čia esanti 
laikrodininkas. Vyras laikrodi- t e j s j n g a darbo valdžia, darbinin-
ninkas. Iš tikrųjų panašu į be- \ias y r a žemiausio luomo atsto-
protnamį". vas. Partiečiai, darbo inteligen-

Ne geriau kalba ir merginos te- tai, vadovai ir varovai, kolonis-
vas, komunistų veikėjas, turįs tai ir valdiški tmijistai yra aukš-
aukštą postą. Jis dukteriai aiški- čiau to jiems visiems dirbančio 
na: "Žinok, kad po poros metų luomo. Ir kad ir koks būtų dide-
baigsi universitetą. Paskui moks- Hs partijos veikėjas, jis jausis ne-
linis laipsnis, po jo kitas, aukš- patenkintas, kad jo sūnus ar 
tesnis - pas mus viskas-galima, duktė pasilieka darbininkų luo-
jei žmogus nori pasiekti, taip sa- me, kad jie sukuria šeimas su 
kant. Aukštos žinybos viršinin- paprastu amatininku. Tiesa, ka-
kas, deputatas, ministras. Visur pitalistiniuose kraštuose gali 
keliai atviri mūsų moteriai. O ta- panašiai pasitaikyti. Amerikoje 
vo laikrodininkas? Kelerius me- teko skaityti, kaip nenorėjo pro
tus po vedybų bus nieko - meilė fesionalų šeima kviesti į vestu-
ir visa kita, o paskui? Kai tu vis ves sunkvežimio vairuotojo šei-
aukštyn, solktyn, o jis liks tik su mos, tačiau tai išskirtiniai atve-
savo laikrodžiais". Ir toliau Telk- j a i . Šiaip amatininkas čia verti-
ša Šaukia ir skundžiasi bejėgis- namas ir gerbiamas. Priešingai 
kai susmukusiai žmonai, kad iš yra Sovietų Rusijoj. Ir tai todėl, 
dukros nebeišėjo žmogus. Ir kad ten viskas sukurta ir viskas 
vien tik todėl, kad dukra teka ųž grindžiama melu. Ir viena aišku, 
darbininko, o juk reiktų tuo kad melu grindžiama sistema 
džiaugtis. negali laikytis ir, kai ji grius, tai 

* bus tikrasis darbininko išsilaisvi-
Sovietų Rusijoj su didžiausiu nimas. 

triukšmu buvo minima revoliu- Al. B. 

MIŠKININKAI OKUP. LIETUVOJE 
Miškų ūkio ministras Algir-, tamente, vėliau buvo Klaipė-

Kongresmanas Robert K. Dornan (viduryje) su Santa Monicos (Calif.) lietuviais; iž kairės — E. Arbas, 
D. Jasaitytė, Dornan, L. Kojelis ir N. Nyerges. Dornan per Valstybės departamentą ir Sovietų vyriausy
bę veda akciją Baliui Gajauskui išlaisvinti ir Sovietų priverčiamųjų darbų stovyklos. Savo kalbose kon
grese ir visuomenei nekartą yra kėlęs ir Viktoro Petkaus reikalą. Jo distrikta baltai sudarė spec. komite
tą Dornano perrinkimui į Kongresą paremti. Komiteto pirm. Linas Kojelis. 

AR GALIMA PASAULINE KALBA 
Ne tik paprastas žmogus, bet 

ir kalbininkas nežino, kiek pa
saulyje yra vartojama kalbų. Bri
tų Biblijos draugija Londone tu
ri 2000 kalbų išleistų -Biblijų, 
skirtų viso pasaulio tautybėms. 
Bet ir tas įspūdingas rinkinys ne
apima visų mūsų žemėje vartoja
mų kalbų. Sudėjus į krūvą se
niau vartotas ir dabar tebevarto
jamas kalbas, gausime fantasti
nį 10,000 kalbų skaičių. Afrikoje 
yra kalbų, kurias vartoja kelių 
valstybių gyventojai, ir yra tokių, 
kuriomis kalba kelių kaimų gy
ventojai, kalnų ir upių izoliuoti 
nuo kitų. Tokia kalbų įvairybė 
sunkina tarpusavį susižinojimą, 
izoliuoja žmones ir apsunkina ū-
kinius santykius. 

Kalbų sąmyšis 
Keliamas klausimas, ar visada 

žmonės bus pasmerkti gyventi 
tokiame kalbų sąmyšyje. Jau se
niai buvo bandoma sukurti vie
ną pasaulinę kalbą, kuria bū-

Tarptautine ir individuali kalba 

P. GAUCYS 

privedė pre sudarymo dirbtinės 
kalbos. XIX šimtmečio gale įvai
rūs reformatoriai ėmė ieškoti 
priemonių nugalėti tą kalbų są
myšį. Vienas tokių (ir žymiau
sias) buvo kaunietis gydyto
jas Liudvikas Zamenhofas, išra
dęs esperanto kalbą. Jis su savo 
pasekėjais (jų tarpe ir prel. A. 
Dambrauskas-Jakštas) laikė espe
ranto kalbą dideliu įrankiu tarp-

Šv. Raštas. Tačiau joks korėjietis 
ar marokietis nieko neras joje, 
kas jam būtų įprasta ar natūra
lu, nes esperanto kalba yra suda
ryta iš prancūzų, italų, ispanų, 
vokiečių ir anglų šaknų ir formų. 
Afrikiečiui ji yra dar viena sve
tima kalba. 

Kompiuterių kalba 

Dabartiniu metu su esperanto 
pretenzijomis būti pasauline kal
ba varžosi kita, labiau abstrakti
nė kompiuterių kalba. Kompiu
teris nūdien vis labiau tampa 
svarbiu veiksniu moderniam 
moksle, technologijoje ir biznyje. 
Kompiuterių kalba išskirsto mū
sų įprastinius, išlaidžius susiži
nojimo būdus į sudėtines dalis. 
Ji stengiasi išversti pagrindinius 
žmogaus proto judesius į svar
biausias veiksmų serijas, kurios 
savo ruožtu sudaro mūsų grama
tikų tradicines taisykles. 

Kaip plačiai kompiuteris gali 
būti vartojamas, parodo Europos 
ūkinė bendruomenė. Kalnai įvai-

susidoroti. 
Lotynų kalba ir diplomatija 
Jeigu dirbtinis kodas negali 

peržengti nesutaikomų kalbų ply 
šio, gal tai gali padaryti kuri na
tūrali kalba. Senovėje pasaulinė 
kalba buvo lotynų. Ji buvo var
tojama ne tik Europoje, bet ir 
Pietų Amerikoje ir visose buvu
sios Rcmos imperijos dalyse, net
gi Kinijos Turkestane. Ji buvo 
oficiali katalikų Bažnyčios kalba. 
Dabar ją pakeitus Mišiose gim
tosiomis kalbomis iškilo arkivysk. 
Lefebre vadovaujamas judėjimas 
už jos grąžinimą. 

18 šmt. prancūzų kalba, iš
stumdama lotynų, tapo tarptauti
ne diplomatine kalba. Ji buvo var
tojama Prūsijos karaliaur dvare, 
Rusijos carų, Neapolio karalių ir 
daugely kitų sostinių. Ir ne tik 
diplomatijoje, bet ir moksle bei 
literatūroje. Dar ir dabar Afriko
je, Lotynų Amerikoje ir Vidurio 
Rytuose prancūzų kalba tebėra 
išsilavinusiu žmonių natūrali su
sižinojimo priemonė. 

Antrojo pas. karo metu ir po 

das Matulionis nuo rugsėjo mėn. 
išėjo į pensiją. (Nors pavardė 
atitinka žymiajam Lietuvos miš
kininkui Povilui Matulioniui, 
bet ne giminės). Nepriklausomy
bės laikais Algirdas Matulionis 
buvo baigęs Alytaus aukštesnią
ją miškų mokyklą ir po to buvo 
Raguvėlės girininku. Karo metu 
buvo pasitraukęs į Rusiją, tarna
vo raudonojoj armijoj. Po karo 
nuo 1947 metų su kai kuriomis 
pertraukomis ėjo kitas aukštas 
miškų žinyboje pareigas ir buvo 
miškų ūkio ministeriu. Nauju 
miškų ūkio ministeriu paskirtas 
miškų in i Lukoševičius, baigęs 
Žems ūkio akademiją 1956 me
tais. Iki šiol buvo Rokiškio miš
kų ūkio (urėdijos) direktorius, ei
damas daugiau su administraci
niu darbu susijusias pareigas. 

Rugsėjo 11 d. Kaune mirė nuo 
širdies priepuolio Benediktas La
banauskas. Buvo baigęs Žemės 
ūkio akademiją nepriklausomy
bės laikais ir dirbo Miškų depar-

riausių dokumentų memorandu- j karo amerikiečių karinė galia, rė
mų, prakalbų, apžvalgų įstatymų 
turi būti pateikti jos narių kalbo-

miama didžiulių išteklių ir mil
žiniškos pramonės, atnešė į Eu 

mis. Tuo būdu Liuksemburge su-! ropą ir į Rytus savo ideologiją ir 
sidarė didžiausias pasaulio žody-1 kalbą. Niekas neįstengė jai at-
nas. Jis, paspaudus mygtuką, duo 
da paaiškinimus šešiomis kalbo
mis 100,000 žodžių prasmę. Taip 

tautinei taikai išlaikyti ir sočia- Pa t baigiamas ruošti dar nuosta-
linei pažangai plėsti visame pa- * 
šaulyje. 

PLANAS 
UPEI IŠGELBĖTI 

pu daugiametė vidurinė tempe
ratūra 22 C laipsniai. 

Paryžiaus miesto valdžia pa
skelbė planą Senos upei išgel
bėti. Numatytos priemonės dvi
dešimt metų į priekį, kasmet 
šiems reikalams išleidžiant bi
lijoną frankų. Numatyta įreng 

Esperantistai tvirtina, kad da
bar visam pasaulyje tą kalbą var
toja 15 milijonų žmonių. Espe-

sispirti. Amerikiečių kalba atne 
šė su savim socialinę lygybę, a-
teities viltis ir laisvalaikį. Taip 
pat ir skalbimo mašinas, "drug-
stores", televiziją, masinį varto-

vertėjas. įdėjus į jį vieno doku- jimą. Ji išpopuliarino paprastes-
mento tekstą viena kalba, jis au- nį, ne formalų gyvenimą. Ame 
tomatiškai išvers tą tekstą į ki
tas penkias kalbas. Bet jis nega
lės išversti literatūrinių kūrinių, 

ranto kalba yra išleista daug nes literatūrinėje kalboje žodžiai 
knygų, išversti įvairių tautų žy-1 turi įvairių reikšmių ir atspalvių, 

rikiečių (anglų) kalba pasidarė 
nepaprastai patraukli. Tuo būdu 
anglų kalba tapo privaloma ant
rąja kalba pasaulyje. Jeigu kas jos 
neišmoko mokykloje, stengiasi iš-

miausi literatūriniai kūriniai ir su kuriais kompiuteris nepajėgtų; mokti įvairiuose kursuose. Vokie

tis, prancūzas ar italas angliš
kai gali susikalbėti Tokio, Bue
nos Aires ir Teherane. 

Anglų kalba 

Anglų kalba dabar yra moder-' 
niojo mokslo kalba. Apie 80 proc. 
įvairių mokslo darbų pirmiau 
sia pasirodo angliškai. Mokslas 
gimdo technologiją. Ir vėl čia vy
rauja anglų kalba. Anglų kalba 
ne tik tarptautinė aviacijos kal
ba, bet ir techniškų vadovėlių 
pramoninku ir daugelio kitų ū-
kio, pramonės ir prekybos šakų. 
Atrodo, kad du penktadaliai žmo
nijos gyvena anglų kalbos zono
je ar turi artimą ryšį su ja. Ame
rikietiško pavidalo anglų kalba 
dabar yra priemonė milijonams 
žmonių į geresnį ateities gyveni
mą. Ar anglų kalba nugalės tar
pusavio nesusipratimo kliūtis,ku-
rios taip ilgai laikė žmones susi
skaldžiusius, priešiškai nusiteiku
sius ir medžiagiškai nuskurusius, 
tai kitas klausimas. :w 

Jokia kalba negali atstoti ki
tos. Kalba yra mūsų būtybės es
mė, mūsų kaip individų ir kaip 
visuomenės narių skirtingas lan
gas žiūrėti į pasaulį. Mūsų am
žiaus būdinga apraiška yra tech
nologinis potvynis, viską sulygi
nąs, viską standartizuojąs. Žmo
nės yra užkerėti šito puolimo, 
nes jis žada medžiaginę gerovę. 

Nūdien pasaulinė kalba — 
anglų — amerikiečių. Ji sparčiai 
žengia per žmonijos kalbas, jas 
nutrindama. Ir tai mums kelia 
pagrindinį klausimą: ar sugebės 
tie didieji plieno ir stiklo bokš
tai su savo laimės pažadu išlikti 
labiau patvarūs už sugriuvusi 
Babelio bokštą? 

dos faneros fabriko direktorius. 
Po karo buvo mokslinis bendra
darbis ok. Lietuvos Miškų ūkio 
mokslinio tyrimo institute, Girio-
nyse prie Kauno. Prieš metuc bu
vo išėjęs į pensiją. Palaidotas Šlie
navos kapinėse prie Kauno, da
lyvaujant gausiam būriui insti
tuto ir Ž. ū. akademijos bend
radarbių. Negaluojanti žmona 
laidotuvėse nagalėjo dalyvauti. 
Velionis buvo 74 metų, labai kū
rybingas ir mielas žmogus. 

Š.m. pradžioje mirė 96 metų 
sulaukęs buv. Rokiškio miškų 
urėdas Tupalskis. Gyveno pas 
dukterį Nemenčinėje. 

Kiti miškininkai lenktyniau
ja su ąžuolais. Povilas Malvicas, 
buvęs Kaišiadorių miškų urėdas, 
dabar gyvena Vokietijoje, kur 
gauna nemažą pensiją, nes karo 
metu, iš Lietuvos pasitraukęs, 
dirbo Vokietijos miškų ūky, da
bar ir amžiumi beveik šimtinin
kas — eina 95-sius metus, gerai 
laikosi. 

Vladas Vaitkus, buv. Miškų de
partamento direktorius, vėliau Ž-
ū. akademijos docentas, šiemet, 
dalyvaujant gausiam miškininkų 
būriui, atšventė 90 metų sukak
tį. Gyvena pas dukterį Ž. ūkio 
akademijos rūmuose Noreikiškė
se prie Kauno. 

Zbignevas Vidugiris, buv. Že
mės ūkio akademijos docentas, 
okupacijos laikais iki pat išėjimo 
į pensiją dirbo miškų taksacijSs 
darbą, dabar 87 metų. Jis kiek 
vargsta akių negalavimu. Jo žmo
na mirė per praeitas Kalėdas. 

Antanas Rubikas, buvęs Vil
niaus vidurinės miškų mokyklos 
direktorius, Sibire atkentėjęs 10 
metų, grįžęs tegavo žemą miško 
techniko darbą. Jis jau 81 metų, 
gyvena su žmona Nemenčinėje. 
Prieš kelerius metus jų sūnus gi
rininkas žuvo motociklo nelai
mėje. 

Mykolas Jankauskas, miškų 
taksatorius, vienas iš produkty
viausių miškų literatūros kūrėjų, 
labiausiai susipažinęs su Ųetuvds 
miškais, visą okupacinį laiką ir 
dabar tebedirba Lietuvos Miškų 
mokslinio tyrimo institute sky
riaus vedėju. Jis dabar 73 metų. 
Gyvena su žmona Kaune savo 
namuose. /- K-nis 

MAŽĖJA 
AMERIKIEČIŲ ŠEIMOS 

JAV gyventojų surašymo biu
ro statistiniais duomenimis, vi
dutinė amerikiečių šeima 1977 
m. buvo rekordiškai maža — 
3,42 žmogaus. Atrodo, kad to 
priežastis — skyrybų gausėji
mas ir mažėjantis gimimų skai
čius. Agentūros pranešimu 19T0 
metais vidutinę amerikiečių Sei
mą sudarė 3,58 žmogaus, jm. 

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS 
Buv. Lietuvos kriminalinės policijos 

valdininko atsiminimai 

STASYS TRINKA 

Upė Sena — tipiškas pavyz
dys Europos upių, kurios smar
kiai užterštos ir kurioms nei
giamos įtakos turėjo pastarųjų 
metų sausros. Sausringais 1976 
metais birželio — liepos mėne-jti labai galingus valymo ren 
šiais Sena atsidūrė kritiškoj ginius Valentone ir apie tūks-
būklėj. Deguonies kiekis van
denyje nukrito iki pusantro mi
ligramo viename litre. Tuo tar
pa organinei gyvybei egzistuoti 
minimumas yra 4—5 miligra
mai deguonies viename litre. 
Vand ms temperatūra pakito 
iki 27 C laipsnių, kai tuo tar-

tantį vietinių valymo įrenginių. 
Tikimasi, kad visi Paryžiaus 
nutekamieji vandenys bus iš
valyti, jm. 

— Bus dantys, kurie duoną 
suvalgys. 

Lietuvig patarlė 

22 
Matydamas, kad iš tos moteriškės apie pabėgusį as

menį jokių žinių negausiu, nuėjau pas jos kaimyną, 
kuris man papasakojo, kad jo kaimynystėje gyvena 
dvi našlės, o pas jas prisilaiko kažkoks nepažįstamas 
asmuo. Kartais jis naktį praleidžia pas vieną iŠ jų, o 
kartais pas antrąją. Patarė, jei mes norime jį sugauti, 
patikrinti nakties metu abiejų našlių trobeles ir vieno
je iš jų rasime jį bemiegantį. 

Po šio įvykio grįžome Luokės miesto link. Beeida
mi sutikome mūsų skyriaus vedėją Drelingą ir valdi
ninką Plienaitį, kurie mums papasakojo, kad grįždami 
į Luokę sugalvojo dar kartą patikrinti Ragenio tro
belę, kurią mes ryto metu tikrinome. 

Priėjęs prie trobelės pamatė kieme žabus bekapo-
jančią Ragenio žmoną, kurią Drelingas užkalbino ir 
paklausė, kas girdėti, ši atsakiusi: Kambaryje y-
ra vagis". Išgirdę tai, laikydami rankose paruoštus 
ginklus, jie įėjo į prieangįo i atsistoję durų pusė
se. Drelingas pradaręs duris pamatęs, kad kambario vi
duryje, dešinę ranką už nugaros užkišęs, stovįs nepa
žįstamas žmogus, kuris pamatęs Drelingą paleido į jį 
vieną iš pistoleto šūvį. šūvis pataikė į durų staktą. Po 
šūvio Drelingas pažiūrėjęs per duris ir pamatęs, kad 
tas nežinomas asmuo krapštosi apie savo pistoletą ir 
daugiau šauti nebegalįs, nes, matomai, po šūvio šovinio 
tūtelė įstrigo į pistoleto užraktą. 

Tuo pasinaudodamas Drelingas paleidęs iš pistole
to nagano j jį du šūvius, iš kurių vienas jam pataikė į 

krūtinę, o antras į koją, nuo kurių jis pergriuvo ant prie esančių kairėje pusėje namo durų. Kadangi buvo-
grindų ir už kelių minučių mirė. Paaiškėjo, kad tai,me susitarę, kad mūsų grupė jokių veiksmų nedarys ir 
yra pabėgęs iš Telšių kalėjimo kalinys Sneigis. Pas jį 
buvo surastas 9 kalibro pistoletas "Parabelum'' su 8 šo
viniais ir viena iššauta šovinio tūtele, kuri buvo įstri
gusi į pistoleto užraktą. 

Apie šį įvykį pranešėme telefonogramomis Telšių 
apylinkės tardytojui ir, Šiaulių Apygardos teismo pro
kuroro padėjėjui. Iš jo gavome parėdymą patiems pa
daryti lavono apžiūrėjimą ir jį palaidoti- Tai ir pada
rėme. Jis buvo palaidotas pamiškėje, netoli Ragenio 
trobelės, kad jis grįžęs iš kalėjimo pamatytų, kolų už-
mokesnį gavo jo draugas Sneigis už padarytus plėši
mus ir už pasipriešinimą ginklu policijai. 

Vėbau, paaiškėjo, kad plėšimuose, kartu su Snei-
giu, dalyvavo Ragenis, kurio trobelėje buvo nušautas 
Sneigis. Jis buvo suimtas ir kartu su padaryta kvota 
perduotas Telšių Apylinkės tardytojui. Po šio įvykio, 
gyvenantieji Ragenio kaimynystėje žmonės kalbėjo, 
kad plėšikas Sneigis buvo įsitaisęs sau guolį Ragenio 
šieno kūgio viršūnėje ir ten miegodavo. Tačiau ar tai 
buvo teisybė - nežinau. 

Likvidavus kalinį Sneigį, mums buvo įdomu suži
noti, kas buvo tas asmuo, kurį mačiau bėgantį iš vienos 

lauks iki, pirmoji grupė patikrinus pirmosios našlės 
trobelę ateis mums į pagalbą, tai pohcininkui ir šauliui 
pasakiau, kad stovėtų sargyboje ir jokių veiksmų ne
darytų. 

Tačiau, matyt, kad policininko nervai neišlaikė, 
nes, praslinkus kelioms minutėms, jis atėjęs pas mane 
pasakė, kad nėra reikalo laukti pirmosios grupės ir 
kad mes patys galime tą vyrą, esantį trobelėje, sulai
kyti. 

Tai pasakęs, jis nubėgęs prie trobelės durų 
su kumščiu pradėjo smarkiai baladoti į duris. Girdė
jau, kad kažkas iš vidaus trobelės paklausė, kas bel
džiasi ir ko reikia. Jam atsakius, kad policija, buvęs 
kambaryje vyras šoko per langą su visais rėmais ir 
stiklais ir, iššokęs, parvertęs ant žemės stovėjusį sar
gyboje šaulį, atsikėlęs pradėjo bėgti mano kryptimi, 
kur aš stovėjau sargyboje. Jis bėgo pro šalį manęs 
link netoli esančių krūmų. Aš jį apšviečiau su elektros 
lempute, kelius kartus sušukau: Stok, stok, bet jis 
nesustojo. Tuomet iš pistoleto paleidau į orą du šūvius, 
bet jis nesustojo. Tuomet paleidau jo kryptimi kelius 
šūvius, bet jis dingo nakties tamsumoje. 

našlės trobelės į mišką. Kad tai patikrinus, sekančią . , , K g i r d ę * * ? » * t b ė g ° ^ c į f m k a s * *»??**' 
nakti tie patys 7 vyrai išvykome jį surasti. Atėję netoli i b u d a i m m a n 0 ^ M y a p i e 5 ž m g 8 n i U B ?""**> fau" 
tų dviejų našlių trobelių, pasidalinome į dvi grupes. 
Viena grupė, susidedanti iš 4 asmenų, nuėjo tikrinti vie
nos našlės, o antroji grupė, iš trijų asmenų, nuėjome 

dyti į bėgantį žmogų. Pamatęs tai, aš kritau ant že
mės, bijodamas, kad tamsumoje, vietoje pabėgusio 
žmogaus manęs nenušautų. Jei būčiau norėjęs, tai tą bė
gantį vyrą galėjau nušauti, nes bėgo nuo manęs tik 
4-5 žingsnių atstume, bet tai bijojau padaryti, nes netikrinti antrosios našlės trobelę, iš kurios mačiau išbė

gantį nežinomą žmogų. Priėjus prie tos trobelės per, , 
langą pamačiau, kad prie mažos žibalinės lempos i 3 l ; ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
sos kambaryje stovi vienas vyras ir kalbasi su lovoje 
gulinčia moteriške. 

Pamatęs tai, pasiunčiau policininką, kad atsistotų 
sargyboje prie dešinėje pusėje trobelės esančių durų. 
Šaulį prie namo gale esančio lango, o pats atsistojau 

koks kaimo bernas, atėjęs paflirtuoti su našlike. Todėl 
nušauti jį vien už tai bijojau, nes jį nušovus būčiau 
turėjęs nemalonumų ir ant mano sąžinės būtų likusi 
dėmė, kad nušoviau nekaltą žmogų. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. spalio mėn. 26 d. 

(Atkelta iė 2 pal.) 

certus, sudarė vyriausią komitetą 
žygiui už žmogaus teises VVashing-
tone, kuriam pirmininkavo Vikto
ras Nakas, suruošė demonstraci
j a s Kenedy Sąuare centre Det
roite, suruošė laišky rašymo kon
kursą apie Simo Kudirkos filmą 
"The Defecticn of Simas Kudir
ka" ir kt. 

Be to, Violeta Abariūtė prane
šė, kad PLB valdyba ir Pasaulio 
•Lietuvių jaunimo sąjungos at
stovai praeitą savaitgalį Daina
voje turėjo pasitarimą — susipa
žinimą, kuriame smulkiai buvo 
aptartas sekančiais metais Euro
poje įvykstantis IV-tas kongresas. 
Kadangi tą kongresą jau apra
šiau Drauge 1978 m. spalio 2 d. 
sav 
viršūnių 
bar 

Su 
vyk 
d a b 
sąjungos vyriausios rinkimų ko
misijos pirmininkė. Ji painforma
vo valdybos narius apie rinkimus 
ir pranešė, kad atstovų rinkimai 
į IV-tą Jaunimo kongresą įvyks 
1978 m. lapkričio 4 ir 5 dienomis. 

Tarp kitko Rusnė Baltrušaity
tė yra šių metų Lietuvių Fondo 
stipendininkė. Jaunimo sąjungos 
Detroito skyriaus pirm. Violeta 

Ž I N I O S 
Helsinkio ir Belgrado saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijo
se. Jis prezidento ir valstybės de
par tamento raštais, kongreso ir 
senato rezoliucijomis parodė, 
kad Lietuva nei Helsinkyje, nei 
Belgrade nebuvo Sovietams pri
pažinta. Helskinio konferencija 
įpareigojo valstybes siekti taikos, 
surištos su žmogaus teisių įgy
vendinimu. Dr. K. Bobelis, Ame
rikos delegacijos patarėjas Belg
rado saugumo ir kooperacijos 
konferencijoje, pabrėžė, kad tu-

j retume naudotis Vakarų Europos 
' Helsinkio konferencijos aiškini 

* 0 - ~ 

•į 
Vr\ 
Dr. A. Darnusis, vienas iš Dainavos 
stovyklos kūrėjų, Dainavos sto
vyklos rėmėjų suvažiavime. To
liau matyti Dainavos buhalteris 

mu , ne sovietų. Turime nuo'a- Į Ant- Tumosa ir Leonas Petronis 
tos priminti pasauliui, kad rusai! Nuotr. J. Urbono 
sutarčių ir įsipareigojimų nesi
laiko. 

Po pranešimų vyko diskusijos 

'būti išspausdinta mašinų, taigi 
kvėpavimo aparatūros, bet ne 
maišų. 

2) Išspausdinta: "Visos kal
bos buvo trumpos, gedulingai 
rimtos vis pasikartojančiais bio
grafiniais faktais, kaip neretose 
laidotuvėse persistengiama. " Ma
nuskripte parašyta: "Visos kal
bos buvo trumpos, gedulin
gai rimtos, neperkimštos vis pa
sikartojančiais biografiniais fak
tais, kaip neretose laidotuvėse 
persistengiama." Alfonsas Nakas 

DIEVO APVAIZDOS 
U E T U V I Ų PARAPIJOJE 

Trijų parapijų balius 

Prieš patalpų dedikaciją 1973 
metų rudenį, Dievo Apvaizdos 
parapiečiai naudojosi šv. Beatri
čės parapijos patalpomis. Čia vi
sada buvo nuoširdžiai priimami; | , 
klebonas Neffy buvo draugiškas, 
malonus ir paslaugus visomiems 

— — 

C L A S S I F I E D G U I D E 
R E A L E S T A T E 

MAKQUE>IXE PAKK 
Marąuette Parke. Savininkas parduo
da gerai užlaikytą mūr. namą apie 28 

4 butų mūrinis. Gazu šildymas Ga- j m e t | ' S C n U m a ? 0 ir CamPbeU "P*1-
ražas. Numažinta kaina — $54 900 b u t a i ~~ 5 k a m b ' ir 4 k a m b ' 2 m a š -

' ' i garažas. Skambinti po 5 vai. vak. 19 metu marinis. 5V2 kamb. (3 
mieg). Gazu-oru šildymas. Arti St. 
Louis ir 77 St. Padarykite pasiū
lymą. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Samų pirkimu — Pardavimą* 

Valdymas 
Draudimai — Ineome Tas 

Nocariata* — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

».V> .v Ktnlzie A v e. — 7:X-2^33 

autinė p a d S ' ^ v a r d a s Skiotys, Stasė M a t v ė - į į e m s r e i k . a l a m s - Taip P? kun.; a r b a 927.9293. 
^ J a S ^ h S ^ S Z I ^ Z W Dalia Rackienė ir Zuza- j N e f f v « į į * * • * £ m u s i į P»" ' nepasiKeite. .viums \įsiems reiKia Į ^»_ _ . . . . . . . . lr<»r»;r>c w>.u~i~~ J - I 
vieningai dirbti lais\'inimo dar 
bą ir ruoštis Madrido konferen
cijai 1980 m. 

Apie 150 detroitiečių su 
džiausiu dėmesiu išklausė dvi su 
puse valandos trukusių praneši 

na Skiotienė. Jis kiekvienais me
tais suruošia, klubo veiklai pa
remti, balių bei talkina klubo va-

rapijos reikalais, dalyvavo šven
tinimo iškilmėse ir dažnai atvyk
davo į kitus mūsų parengimus. 

sekm. ir šešt. visą dieną tel. 778-8039. 

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

88-ta Ir Tulley (5200 į vakarus). 
Liuksusinė 3-jų miegamų rezidencija. 
1H vonios, įrengtas rūsys, 2 maš. ga
ražas, uždengtas patio. Šoninis {važia
vimas. $71,500.00. 

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

40 Ir Rockwell 2Y2 aukšto medinis. 
Gerai išlaikytas. Pilnas rūsys. Centr. 
gazu šildymas. $30,900.00. 

39-ta Ir Albany. Geras 2-jų butų 
po 4 kamb. mūrinis, ir 3-jų kamb. bu-! 

IŠnuoro. 6 kamb. butas l -me į t e I i s r f l^- $54000 00 
JS ! aukšte, Brighton Pke . Jokių gy- 6 6 - t a k Wasfatenaw. Geram stovy 
''- vuliukų. Skambinti 445-3485 ;? ^ m Q r a s , ' 6 ^ p ° \ k a m b > 

-• 2 butai po 3 kamb. $17,280.00 me
tinių pajamų. Savininkas prašo! 
$100,000.00. 

B E A L E S T A T E HELP HANTED — MOTERYS 

OPERATOR 
KEY PUNCH 

Manufacturing company seeks reli-
able, stelf-starting individual for key-
punch operation on IBM 3742. Ex-
perience necessarry. Contact: 

KEYPUNCU SUPERVTSOR 

;.';;i!;;:.:..i; i&, į s a i .. .•--. > 

UOMOJAMA — FOR K E X I 

Tel. — 647-7500 
WIC0 CORPORATION 

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

H0USEKEEPING 
Exp'd people needed for 315 bed 
nursing home. Full time. Mušt 
speak English. 

NORRiDGE NURSING HOME 
7001 W. Cullom, Norridge 

Tel. — 457-0700 

d i jdovybei išvažiavimuose. Klubas i J l s .v l . s a d a l a b a i gražiai apie mus 
no treniruotėms naodojasi Die- į a t s i l e iPdavo ir džiaugdavosi, kad 

• « « . - . - (mums gerai —1—• "̂ T— *-sav< 
vo Apvaizdos lietuviu parapijos į m u m . s S e r a i sekasi. .Yors da-
Kultūros centro patalpomis. Klu- J " ^ Be**** 

IŠNUOM. Marąuette Pke., 2-me 
aukšte, 5 kamb. butas. Tik suau
gusiems. Jokių gyvuliukų 

434-6875 

m u ir diskusijų. Jie buvo paten- K u l t u r o s c e n t r 0 Patalpomis. Du- "T „ ; ~ — l « w y jau 
- — , , 1 W U 5 pirm f l M e a i ^ šiuo Altos valdybos vizitu > f i n a s i n * aPyskaita- susirinku- j "f**™naS.\taclau ParaP^iai 
Abariūtė pay^aPrknu°Det- Detroite. Daug dalvvių R » ~ £ / ^ f ~ S A į į % ^ ~ 3 X S £ « t T Z F^k 
roito jaunuolius supažindinti s u nuomonę, kad pranešimai b u v o ^ a r d a s S k°7 s> H P aP l I de Vytas s u e i t I ' Pabendrauti. Tad Frank 

' l a b a i svarbūs ir turėtų būti g . _ Rugienius. _h jų pranešimo ma- (Nukelta j 5 psl.) 
roito jaunuolius supažindinti su 
Lietuvių fondo stipendijomis ir 
kaip jas gauti. 

Jaunimo sąjungos Detroito sky 
rius visą savo parengimų pelną 
skiria Jaunimo kongreso reika
lams, todėl šiuo metu kasoje tu
ri tik 387.14 dol. 

Vasario 16 minėjimas 

Apylinkės valdybos pirm. Al
gis Rugienius pranešė, kad para
šytas laiškas Detroito Lietuvių 
organizacijų centrui, priimant 
jų pasiūlyta 1978 m. spalio 26 
d. data pasitarimui. Tad pasita
rimas įvyks tą dieną 7:30 vai. vak. 
Kultūros centre. 

IEŠKO NUOMOTI 

Reikalingas kambarys pensirmkui. 
Marąuette Parke. Skambir-: tarp 9 
ir 10 v. ryto VA. 776-l»2£ <lauskite 
Bruno. 

tisai atspausdinti mūsų laikras^ ffj""* k l u b a s - paskutiniu me ,„„„„, , 
čiuose arba išleisti atskiru leidi- t u s t o v l š a n a &erai finansiškai.! ' mmmmmmi., 

Praeitų metų bėgyje, juos su; r L U IVI B I N G 
1,500 dol. dovana — vienos rink- Į Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 

i niu ir paskleisti lietuviškoje vi 
suomenėje. Gražiai įvertino ši ouunic i i c j e . vriaziai į v e n m o SJ j *'~~ — —~—«— '-*•-•» •——• 
simpoziumą abi lietuviškos radi- j t i n ė s išvykos į Torontą proga, fi- j 
jo stotys. Už nuopelnus vadavimo I nansavo, parėmė Dariaus ir Gi-
darbe D L O C valdybos nariai: dr. | r ė n o klubas, 
A. Barauskas, B. Brizgys, E. Pau- Į Atrodo viskas būtų gerai, jei 
razienė, R. Sakis, A. Sukauskas ir ne tos diskusijos dėl pra-
S. Šimoliūnas buvo Altos vai 
dybos apdovanoti knygomis —j 
"Amerikos lietuvių taryba". 

B. Brizgys 

ŠILAINĖS ŽINIOS 

Šiuo metu Šilainės šokėjai ruo
šiasi lapkričio 4 d. pasirodymui. 
Tą šeštadienį vyksta trijų para
pijų balius, iš kurių tik Dievo 
Apvaizdos parapija yra etninė. 
Stengiamės gerai paruosti šo
kius, nes žinom, kad mums ten 

Finansai 

Ižd. Jurgis Ribinskas pranešė, 
kad šiuo metu apylinkės valdy
bos kasoje yra 1246.54 dol., iš ku
rių reikia atsiskaityti su krašto 
valdyba ir švietimo taryba. 

Vajus švietimo reikalams tęsia
mas iki šio mėn. galo. Neįteiku
sieji savo aukas dar gali įteikti 
bet kuriam valdybos nariui. Pu
sė surinktų aukų paliekama vie
tos švietimo reikalams, o kita pu
sė bus persiusta JAV LB švieti
mo tarybai. 

Indorsuoti Michigano politikai 

JAV LB Detroito apylinkės val
dyba praeitame posėdyje vienbal
siai indorsavo Michigano guber
natorių VVilliam G. Milliken, se
natorių Robert P. Griffin ir kon-
gresmanus James J. Blanchard ir 
William S. Broomfield ir remia 
juos už jų nuolatines pastangas 
Lietuvos išlaisvinimo reikaluose. 

Naujų metų sutikimas 
Parengimų vadovas Vytas Pet- , 0., —«w„..~ 

ralis pranešė, kad J A V L B D e t - j r i a v o , klubo informacijos vado-
roito apylinkės Naujų metų su
tikimo paruošiamieji darbai vyks
ta gana sklandžiai.Jau susitarta 
su šeimininke, baro tarnautojais 
ir muzikantais. Neužilgo bus pa 

nešimų, bei priekaištai vado
vybei, todėl nepavyko išrinkti 
naują klubo vadovybę ir tėvų ko
mitetą. O tuo pačiu iširo ir lapk
ričio 18 d. sporto klubo baliaus 
ruošimas. Tai gera pamoka atei
čiai ir kritikams, kurie mėgsta 
prie visokių smulkmenų kabinė
tis. 

Neišsirinkus vadovybės, susi
rinkimas nutarė šaukti kitą spor-

MISCELLANEOL& 

šildytuvų specialistai. Virtuves ir( 
vonios kabinetai Keramikos ir kt. 1 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 636-2960 
IIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMlimiMIIIIIMim 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimniiiiui 
PACKAGE EXPRESS AGK.NCY 

MARMA VOKEIKIE.VE 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūiie* 

prekės. Maistas fš Europos sandelių. 
2S08 W. 89 St., Chicago, 111. 40«29. 

r r i , , VC\ lį-2787 
miiHHiiiiHHiimniiiiitiinHniiiiiiiiniiiti 
imiiiiiuiiiiiiiitiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiii 

M O V I N G 

Jei galvojate 
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST 
•TOsų nuosavybę, prašome kreiptis į 

Budraitis Realfy Co 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 
.Namas — Svajone: 3 butai. 4 vo

nios, centralinis šaldymas, atomini 
slfiptuvS. S auto garažas. 2 balko
nai. Patio. Marąuette Parko centre. 

Mūr. bungalow. s miegami. Gra
žiai užlaikytas. IS4.000. 

svetainės 

IMIIIIIimilllllllJIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIII. 

A. V I L I IVI A S 
IVI O V I N G Siūx oam**. OidelS taverna. aal« 

j apie 200 svečiu. 2 butai po 6 kamb 
Apdiaustas perkraustymas j *85*000 

PRODUCTION 
WORKERS 

Sheet metai company seeks help 
for jobs in grinding, polishing, 
and hydraulic press \vork. Good 
pay and full benefits. 

Call 

9 681-1880 
ELKAY 

Manufacturing Co, 
2700S.17thAve. 
Broadview.IH. 

.Varnas ir taTersos 
biznis. ISO,000. 

Įvairių atstumų 
Tel. 376-1882 a r b a 376-5996 

miiiiiiiimmiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiHii 

KODĖL EIKVOTI PINIGUS 
APŠILDYMUI? 

VVELDERS & LAY0UT MEN 
Š I M A I T I S R E A L T Y Į Start pay $4.00 to $4.50 per hr. 

. __ Depends on experience. Own trans-
Insurance - Ineome Tax p o r t a t i o n , o r c l o s e t o Milwaukee 

2951 W. 63rd St., 436-7878 Rd trains Some Engl ish pequired-
—— Apply in person. 

DABAR, NE RYTOJ! 

to klubo Kovo nariu ir tėvu susi- j n p p j l . ^ * 
rm^im, spalio 29 d., tuoj po fc- S S * £ T ? T S SSS miesto lei-i . ,. I ~- 11 w i - r i u » udiKius. ir iš toli 

ka atstovauti lietuvius ir mūsų^uviskų pamaldų. Kultūros eent-_. dimai ir pilna apdrauda. 
1 re, tikėdamiesi kad jis bus gausės-1 T , 
rus ir sėkmingai rja\yks išspręsti; „„„„„„ . 
susidariusią krize I •»'»'»»«»'»"»»«»'»"»••»"«". 

parapiją: 
Šilainės valdyba su vad. G. Go-

biene jau svarsto, kaip švęsti 30-
metį. Valdybą sudaro — Saulė 
Bajalytė, Rita Matvekaitė, Lore
ta Osteikaitė. Dalia Rudytė, Lai-1 
ma Sveraitė, Algis Vaitas. Kristi- į J A V L V Detroito apylinkės 
na Veselakitė. i valdyba, artėjant rinkimams, en-

Kristina Veselkaitė i dorsavo Michigano gubernatorių 
^ ^ ^ „ _ _ , —William G. Milliken, senato-
SPORTO KLUBO "KOVAS" r i u _ R o b e r t p. G r i f f i n , k o n g . 

SUSIRINKIMAS resmanus - 18-to distrikto -
Detroito sporto klubo " K o - ' J a m e s Blanchard ir 19-to VV. S. 

vas" narių ir tėvų susirinkimas, Broomfield kandidatūras, už 
įvykęs spalio 15 d., nepasižymė-1W talką lietuviukuose reikaluose 
jo dalyvių gausumu ir neišspren- ĮW Pra^o lietuvius už minimus 
dė pagrindinių darbotvarkėje pra- |^ a r ,didatus balsuoti, 
matytų punktų, tai išsirinkti nau-i Detroite sudaryta PLB statutui 
ją klubo vadovybę ir naują tėvų: peržiūrėti ir keisti komisija. Ko-
komitetą. j misijos pirmininkas — Vytautas 

Susirinkimui vadovavo klubo' Kutkus, sekretorius — Jonas Ur-
pirm. Vytas Rugienius. S e k r e t o - j b o n a s i"r n a r e Violeta Abariūtė. 

Jonas Urbonas \ 
J 10% — 20% — S0% pigiau mokėsite 

TRUMPAI y"~ *P* l r*uJ* n u o ufrniee ir automo-

F R A N K Z A P O L I S 
$208 % West B3tb Street 

Chicago Dliuols 
Telef. GA 4-8654 

Naujas 6 kamb. namas į vakarus, 
kur grynas oras ir arti Chicaga. Pi
gus — $53,500.00. 

2-įą aukštų mūro namas ir 2 au-
Ką išleidžiate namų apšildymu*, 

tas išeina laukan per stogą ir sienas. 
Mes dabar turime tokį gaminį izo

liacijai, kuris gali visą tai sulaikyt:. i u u j a 3 b W g a s , r gaza S l i d y m a s . Ap 
Su pilna izoliacija galima kuro su-, ^ g a n u o potvynio. Alum. langai 
naudojimą sumažinti iki 50c, i G a ] i t e p i r k t i ^ $41)80o.OO. 

Modernus 15 metų mūro namas. 

vas — Jonas Urbonas. Klubui 
šiuo metu priklauso 118-ką na
rių. Veikia krepšinio, tinklinio, 
šachmatų, plaukimo, lauko teni 

iiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiitiiiiiiii 

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

visų rūšių grindis. 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIU11IIIIIIIIIIIUIIIIIII 

RADIO PROGRAMA 
/. U Seniausia Lietuvių Radio programa 

Naujoj Anglijoj iš Stoties WNSR. 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 

i 1 :00 ik i 1;30 vai. po nietų — perduo-
I mano rasini — nekrologą, Į dama vėliausių, pasaulinių žinių san-

PATIKSLINIMAS 

. I pavadintą "Sudiev, Vladai Sele- ! trauką ir komentarai, muzika, dainos 
' ' n i - " ( 1978X17 laidoj), tarp kelių',«» Magdutės pasaka S ią programą 

veda Steponas ir Valentina Minkai . so, golfo ir šaudymo sekcijos, j - :_--; — - " -;;*• •;- — • veda Steponas ir Valentina Minkai! 
skelbta, pas ką bus galima rezer-: Sekcijų vadovai; Antanas Racka,;nereiKsmingų, spaustuvėje lve: - ,B i z n i o 

reikalais kreiptis j Baltic Flo-
vuoti stalus. Robertas Janukaitis ir Edmundas t o s d v l biaurios klaidos, kurias rists - gėlių bei dovanų krautuve 

Vytautas Kutkus J Kasputis — krepšinio. Jonas Gri-, skubu taisyti • • • — -
PASISEKĘS ALTOS 

SIMPOZIUMAS 

Simpoziumą atidarė DLOC vi
cepirmininkas B. Brizgys ir pa
kvietė dr. K. Bobelį, T. Blinst-
rūbą, dr. L. Kriaučeliūną ir dr. 
K, Šidlauską pravesti simpoziu
mą. Dr. L. Kriaučeliūnas, sim
poziumo moderatorius apžvelgė 
politinę pasaulio padėtį ir nuro
dė į naujas galimybes laisvini
mo darbui vykdyti. T . Biinstru-
bas padarė pranešimą apie Altos 
įkūrimą, organizavimą ir darbą. 
Dr.K. Šidlauskas apžvelgė valsty
bių padarytus įsipareigojimus 

,__ 502 E. Broadway. So. Boston, Mass. 
gait'is, Vladas Simutis, Daiva Ru-i 1 } Išspausdinta: "( . . . ligoni- 02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
zieniutė ir Janina Mikolaitvtė — n ėJ atsidūrė sutrikus kvėpavimui. 8?un'I"?a?. d i e n r a S t is "Draugas" ir ra-
gieruuie ir janina AiiKOiauyie . ., , . * ... . , ; site dideli pas rinkim* lietuvišku knv-

0^1., . ?«^u Drireikus kveoavimo maišiu V _ ' ^ t»i«.naą neiuvisnų Kny-
tinklinio. Karolis Balys - šach- . P«'reikus kvėpavimo maišių)" ^ 
matų. Linas"l4ikulionis ir Anta- Manuskripte parašyta ir turėjo 
n as Grigą ras — plaukimo. Vy-
tautas Petrulis - golfo. Algis Ba- i P l , , l , f l l , m m ™ ^ 

^S^ s s r ^ i s ; ! ' I E T U ! 0 S T A ^ B ™ o s KR0NIKft iv-sis t 
klubo narių, įvairios sporto ša- | tomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virše- | 
kas atstovaudami, dalyvavo Pa- | liai. Išleido Lietuvos Kataliku Bažnyčios Kronikoms -To^Jir^Lin^TvSi ' f "srnga'Chicago-I978:Kaina - v*™*™ l aukso, sidabro ir bronzos meda-ijr 54.91. 111. gyventojai prideda ekstra 20 et. taksu. = 
i;,,* p A »~ r~^-+„ Li..t.^^ * •* ' s — 

naudojimą sumažinti iki 50C£. 
Ar negalvojate, kad jau laikas tei

giamai veikti? 
Del nemokamo apskaičiavimo 

skambinkite 

EXPANS!0N SYSTEMS 
2637 W. 83rd St., Chicago 

Tel. 436-3606 

iiMiimuiiiiiiiiiiiiHiiimimfiiHiiHuiiiiii 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4065 Arober Ave. 
Chicago, UI. 60632, telef. 9^7-5980 
llllllllllllllllllllllllllilllllllllllliillllllllllli 

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiuiHumiinimiiii 
M. A. Š I M K U S 

>OTARY PUBLIC 
IJfCOME T A I SERVICE 

4259 SO. MaplCTOOd, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBĖS PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai 

ilIlIlIlIlIlIflIJIIIIIIIIIUIIIIIIUJIIIIllIlIlIllIU 

iiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimniMiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
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.f telef. 776-1486 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

North Shore Steel Co., Ine, 
2101 Railroad Ave., Glenvievv 

M E C H A N I C 
, RebuiJJer of heavy duty starters 

to garažas. Apie $6000.00 pajamų.' & alternators. Experienced cniy. 
Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap- į T Caiuraet City locatior... 
sauga nUO DOtVVnio Alum lan<"i 

Behveen 9-5 P. M. 862-0110 
! 2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette 
Parke. Aukšta kokybž. S5O.0O0.0O. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estafe 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

W E L D E R 
VVelding Experience Required. 

Ability to read blueprints helpful. 

A D V A N C E 
PKOCESS SLPPLY 

400 N. Noble St., Chicago, Illinois 
Tel. — 942-8614 

Ieškau pirkti senus medinius baldus 
gamintus prieš 1930 m.: Komodas, 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t., 
"Oriental" kilimą, už prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

GLASS BLOWEK 
Varied and interesting work provides 
good opportunity ivith grrowingr oom-
pany. Experience necessary. Good 
fring-e benefits. Call Venita or apply 
i n person: 

IIELLANCE GLASS tVORKS INC. 
17 Gatenay Rd. 

H.ii-. -rniil.-. Illinois 766-1816 

D E S I G N 

D R A F T S M A N E N G I N E E R 
Suburban based engineeriag groap 

of a major corporation seeks persona 
with mechanical drafting experience 
wfth good math background to de-

I sign tools, dies and molds for the 
DIE M A i f F R . . C T F F L R I I L E ' Plastic container division. Mušt bave 
U i t ITIMIVCn - - 9 I C U n U U t k n o w - , e d g e o f t o o , s h o p m a c h i n i n * 

_ . . . i practices. neat drafting and spea 
Eicpenenced & trainees. Rctary & , Engush. Exceiient wages 

H£XP WAVTED — VYRAI 

flat for corrugated steel rule dies. 
Excellent benefit package frem 
naticnal co. 

Container Graphics Corp. 
Tel. — 439-8530 

An Equal Opportunity Employer M/F 

J M OUt-
sta.nding benefits lncluding dental 
care. 

Apply in person to: 

CONTINENTAL 
PLASTIC CONTAINERS 

2425 Tonhy Avenue 
FJk Grove Village, III. 60O07 

imiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
{vairia preUq p*strtnklm*s nebr&n-

giai iš misų «uu>dolio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

3333 S. Halsted St.. Chicago, m. «0«OS 
S / 2&01 W. «»th St., Chlcaco, m. «0«29 

Tyiel.: 925-2737 — 254-3320 
V y t M t e s Valant inas 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIlllUlllilllllli: 

lius. Be to, sporto klubas dalyva-1 s 
vo apygardinėse zard-yjiėse Chi-
cagoje, bei buvo atstovaujamas 
sporto Sąjungos suvažiavimuose. 

I Platinkite "Draugę". 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 West 63rd Str., | j 

| C h i c a g o , 111. 6 0 5 2 9 | | Remkit tuos biznierius, kurie 
vHll l l l l l | l lJ| | i | j l , ,M lU|| | | |H, , l ,U , ,M I | | | | | | U ( | | | | M | | M | U | ( | f c t . . | | | | | | i | |^ I | i i | | H | i i | |^j 

H E L P W A N T E D — M A L E 

I N C O P E R A T O R 
| lst and 2nd Shifts Į 
= We prefer some experience with Metai Working Machines or t 
3 Plant Environment. Will train responsible individual with stable s 
E work record. Union Shop. offering $6.10 per hour. plūs incentives i 
§ and good benefits. For ftiterview Call: NANCY STEPHEN = 

I W H T 0 N T O O L 1 
I ShUler Park, IUinoi* — Tel. 678-1654 1 
= An Equal Opportunity Employer M/F = 

-TllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII^ 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems (pasiskaityt 



DETROITO 
ŽINIOS 

(Atkelta i i 4 pusi.) 

Zager iniciatyva lapkričio 4 d. 
įvyks trijų parapijų balius: šv. 
Beatricjos, mūsų ir šv. Mykolo. 
Bus programa, kurią atliks "Ši
lainė", vakarienė ir šokiai, pra
džia 7 vai. vakaro. Kaina 10 dol. 
asmeniui Amerikiečių parapijos 
su entuziazmu bilietus platina ir 
gausiai ruošiasi dalyvauti. Daž
nai mūsų veikla sukasi mažame 
tų pačių žmonių ratelyje ir retai 
kada nuo to ratelio atsitraukia
me. Šj kartą galėsime priimti sa
vo parapijos kaimynus, jiems pa
rodyti, kas yra lietuviškas vaišin
gumas ir su jais susidraugauti, gi 
puiki proga tinkamai lietuvius 
reprezentuoti. Visas pelnas yra 
skiriamas Dievo Apvaizdos para
pijai. Bilietus galima gauti pas 
Frank Zager, skmabinti telefonu 
553-9133, ir pas Vytą Petrulį, te
lefonas: 255-5222. 

Tarybos posėdis 

Spalio mėn. 16 d. 7:30 val.v. 
posėdžiavo Dievo Apvaizdos ta
ryba, dalyvavo visi nariai 
Apsvarstyta daug' einamųjų rei
kalų; liturgijos, švietimo ir admi
nistracijos komitetai padarė išsa
mius pranešimus.Kitas posėdis 
numatytas lapkričio 6 d. 7 vai. 
vakaro, kuris bus skiriamas išim
tinai administraciniams reika
l a m s 

Dovanos parapijai 

Kultūros centras pasipuošė 
dviem gražiomis lietuviškomis1 

vytimis. Viena iš jų yra medinė, 
padovanojo studentai ateitinin
kai, o padarė Viktoras Veselka. 
Antroji yra metalinė, kabo salėje, 
netoli scenos; šią padarė Jurgis 
Baublys ir finansavo Leonas Pet
ronis. Parapija džiaugiasi, kad 
Detroite turime talentingų ir ge
raširdžių žmonių, kurie negali 
nei laiko nei pinigų ir tuo prisi
deda prie mūsų Kultūros centro 
pagražinimo. 

Liuda Ruįdenienė 

Lietuviai Floridoje 
Daytona Beach, Fla, 

PADĖS LIETUVIAMS 
ISIGYTI NUOSAVYBES 

Daytona Beach, Fla., nepap
rastai greitai auganti vietovė. 
Paskutiniaisiais metais čia vyks
ta milžiniškos prekybos centrų, 
viešbučių, motelių ir gyvena
mųjų namų statybos. Pati Day
tona Beach vietovė yra įdomi. J;. 
ant pat Atlanto kranto. Gražūs 
paplūdimiai. Daugiau į Floridos 
šiaurę. Malonus, ypač nuolati
niam gyvenimui klimatas. Vasa
ros metu čia apie trejetą mėnesių 
turima pastoviai šilto oro, tačiau 
nuo rudens iki vasaros oras labai 
malonus. 

Anksčiau šios vietovės, gaila, 
lietuviai nepažino. O jeigu ja bū
tų anksčiau susidomėję ir čia in
vestavę savo kapitalą, šiandien 
būtų užsitikrinę gražų pragyve-

H. A. Lapins 
nimą. Bet ir dabar dar nevėlu Šia 
vietove domėtis. Palyginti rezi
denciniai namai, netoli Atlanto, 
neblogesnėse vietose prieinamo
mis kainomis. 

Paskutiniais metais čia nuola
tiniam apsigyvenimui atsikėlė 
jau nemaža lietuvių šeimų. Jie 
paplito po Daytona Beach apy
linkes, Deltoną, Ormond Beach, 

Palm Coast Deja lietuviams pa
tarnaudavo svetimtaučiai — vieti
niai nekilnojamo turto pardavė
jai. 

Šį pavasarį specialų nekilnoja
mo turto pardavimo mokslą bai
gė ir valstybinius egzaminus iš
laikė lietuvių kaimynas, latvis 
Haris A. Lapins, baigęs biznio ad
ministravimo mokslus universite
te, įsigijęs bakalauro diplomą ir 
ši"o metu iš tos srities ruošia ma
gistrą. 

Studijuodamas universitete ke
letą metų padėjo Adolfui Andru
liui sėkmingai administruoti mo
telių biznį. 

Haris Lapins labai simpatin
gas, taktiškas ir sąžiningas vyras, 
apylinkių gyvenimą išstulijavęs. 
Gerai pažįsta Daytona Beach ir 
geram įsikūrimui rajonus, žino ne
kilnojamo turto kainas ir mielai 
nori patarnauti ir lietuviams, su 
kuriais yra čia gyvendamas gra
žiai susigyvenęs. 

Tokį žmogų turėti labai svar
bu. Jis nuoširdžiai patars, išaiš
kins situacijas, pirkėjas nepermo
kės už nuosavybes ir nepateks į 
blogesnius rajonus. Jis pradėjo 
dirbti didelėje Century 21 kellogg 
Real Estate Co., kuri turi visos 
Daytona Beach ir apylinkių regis
truotas pardavimui nuosavybes. 
Tad lietuviai besidomį Daytona 
Beach įsikūrimo galimybėmis ga
li kreiptis į H. A Lapins įstaigos 
telefonu 904 — 258 — 1330, arba 
vakarais 904 — 761 — 3625 skam
binant į namus. Be to, iš kiekvie
no miesto nemokamai jam gali 
skambinti į minėtą kompaniją te
lefonu 1 — 800 874 — 4464 
Lietuviams, besidomintiemsDay-

tona Beach, taip pat mielai su
tinka padėti ir Daytona Beach 
ir apylinkių Amerikos lietuvių 
klubo dabartinis pirmininkas, i l 
gametis šios vietovės gyvento
jas, Adolfas Andrulis. Jis mielai 
lietuviams duos patarimų, apro
dys vietoves ir išaiškins įsikūrimo 
galimumus. Į jį galima kreiptis 
adresu: 7 Talo Circle, Port 
Orange, Florida, 32018, arba te

lefonu 904 — 761 —3625. įgio Alksninių ir Paulės bei Vla-
Šiomis paslaugomis lietuviams I do Skirgailų globoje paviešėti, pa

būtų tikrai pravartu pasinaudo- i simaudyti Atlante, susipažinti su 
ti. Tenka pažymėti, kad nekilno- į Daytona Beach gražiu kurorti-
jamo turto pardavimo kursą yra į niu miestu, kuris jam patikęs ir 
baigę ir lietuviai Juozas Bartkus gėrėjosi, kad čia gražiai kuriasi lie

tuviai, yra solidarūs ir kad atei
tyje čia išaugsianti graži lietuvių 
kolonija. 

/. Rimtautas 

ir Algis Alksninis, apie kuriuos 
platesnes informacijas suteiksime 
vėliau. 

VIEŠĖJO S. KUDIRKA 

Simas Kudirka, dalyvavęs Day
tona Beach ir apylinkių Ameri-I 
kos lietuvių klubo suruoštame! 
Tautos šventės minėjime ir pasa
kęs pagrindinį žodį, turėjo progos 
nuoširdžioje Adolfo Andrulio — czycki pradeda paskaitas apie 
klubo pirmininko, Danutės ir Al- ; Rytų Europą, apimdamas Lie 

Vienerių Metų Mirties 
Sukaktis 

PASKAITOS APIE 
RYTC EUROPA 

Ulinois universiteto Chicagos 
Circle padaliny prof. J. J. Kul-
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tuvą, Estiją ir Latviją. Pas
kaitos — istorijos departamen
te. Registracija nuo spalio 30 
d. iki lapkričio 3 d 

— Dėkui tam, kas veda, o ne 
tam, kas žada. 

Lietuvių patarlė 

P A D Ė K A 

-?}f&?> 
V ę* f 

A. A 

JONAS EVANS 
(IVANAUSKAS) 

Mažefka-Evans laidotuvių 
direktorius 

Mūsų mylimas tėvas, brolis, uošvis ir senelis mire 1978 m. spalio 7 d. ir buvo 
palaidotas spalio 11 d. šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Cbicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo j amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Antanui Zakarauskui, kuris atlaikė ge
dulingas pamaldas už jo sielą ir kan. V. Zakarauskui, kuris palydėjo į kapines. 

Dėkojame solistėms p. D. Kučėnienei ir p. A. Giedraitienei. 
Esame dėkingi, įvairių organizacijų atstovams, kurie atsisveikinimo vakare 

pareiškė užuojautą. Velionis ypač uoliai darbavosi jų tarpe, todėl malonu, kad 
jo veikla ir pastangos buvo įvertintos. 

Dėkojame visiems lietuviškiems laikraščiams už straipsnius apie velionį. 
Taip pat radijo programų vedėjams bei Lietuvių Televizijai. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą. Dėkojame 
visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, pareiškė mums toje liūdesio valandoje 
užuojautą. 

Esame dėkingi J. E. vysk. Vincentui Blizgiui, dvasiškijai ir vienuolėms, ku
rie dalyvavo šv. Mišiose ir palydėjo į kapines. 

Dėkojame grabnešiams, kurie atliko paskutinį patarnavimą a. a. Jonui, ku
ris dažnai patarnaudavo savo prieteiiams. 

Dėkojame visiems, kuriems atskirai neturime galimybės padėkoti. 
Taip pat negalime užmiršti laidotuvių direktorių Antano Phillips ir Jurgio 

Rudmino. kurie vadovavo mūsų šeTmai laidotuves tvarkant. 
Visiems, visiems nuoširdžiausias ačiū už pareikštą nuoširdumą ir palengvi

nimą mūsų paskutinių liūdesio valandų. 

Dėkingi — 

DUKTERYS. SCNCS, MARČIOS 
ŽENTAS IR ANŪKAI 

A A. 
RIČARDAS JUŠKUS 

Jau suėjc vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą sūnų ir brolį, kurio netekome 1977 m., 
spalio 28 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos spalio 28 d. 7:30 
vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Ričardo sielą. 

Nuliūdę: Tėvai ir brolis 

A. A. 

Š. m. spalio men. 29 d., 10 vai. ryto Tėvų 
Marijonų koplyčioje, prie Draugo, bus atnašauja
mos šv. Mišios už Chicagoje mirusius narius ag
ronomus. 
Julius Grinkevičius 1952 
Balys Špokevičius 1956 
Matas Šerepka 1957 
Motiejus Rutka 1958 
Petras Laužikas 1960 
Kazimieras Jacevičius 1961 
Vitas Manelis 1965 
Prof. Vincas Katelė 1967 
Juozas Dauparas 1970 
Juozas Klevaitis 1971 
Pranas Čečergis 1971 

Povilas Šalčius 1971 
Elena Yaičeliūnienė 1973 
Alfonsas Putna 1973 
Juozas Pročkys 1973 
Juozas Sadūnas 1974 
Jonas Bertąsias 1975 
Alfonsas Indreika 1976 
Alfonsas Mūrelis 1977 
Juozas Beliūnas 1977 
Aleksandras Gaška 1977 

Ir visus agronomus mirusius Sibire, Lietuvoje ir laisva
jame pasaulyje. , 

Kviečiame visus kolegas ir šeimas dalyvauti. 

Lietuviu Agronomu Sąjunga 
Chicagoje 

reiškia ir kartu liūdi 

Nanau Lietuvių Gimnazijos 
Pirmos Laidos Klasės Draugai 

A. f A. 
EMILIJAI PALIOKIENEI mirus, 

jcs vyrui prof. dr. BALIUI PALIOKUI, dukroms 
INDREI ir AUSTEI ir jų šeimoms reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Antanina Baleišienė 
Ale ir Algimantas Keželiai 

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

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

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

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

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — YArds 7 - 1 7 4 1 - 2 

A. t A. Dr. ALEKSANDRUI J. SHIMKUI 
mirus, jo žmonai KLEOPATRAI, ŠEIMAI ir arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdi
me. 

Sofija ir Norman Burstein 

Bendraklasiui 

KAZIMIERUI VALIUI, 
mylimai MOTINAI mirus, nuoširdžią užuojautą 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt. 

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 

2 5 3 3 W e s t 71 St. , C h i c a g o 
1 4 1 0 S o . 50 th Av. , Cicero 

T e l . 4 7 6 - 2 3 4 5 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-*672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest High>vay, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
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 Ave., CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 
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X Jonas Labanauskas, Chi-
cago, D!., atnaujindamas pre
numeratą, atsiuntė ir 13 dole
rių auką. Už gražią paramą 
maloniai dėkojame. 

x Mirusio dail. Povilo Kaupo 
giminės, kurie gyvena Vokieti
joje, atsiuntė stambesnę auką 
jo vardo įamžinimo fondui. 

kongreso finansų komisija šau- į -r^p ^ dėkoja draugams, ku-
kia spaudos atstovų konferen- j rie giobojo jį ligos metu bei da-
ciją šį sekmadienį, spalio 29 d., i įyvavusiems laidotuvėse. Jie 

taip pat domisi jo palikta kū
ryba. 

x "Chicago Sun Times" dien
raštis vakar dienos laidoje iš-

x Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

1 vai. p. p. Jaunimo centro ka
vinėje. Bus suteikta informa
cija apie ateinančio jaunimo 
kongreso eigą ir reikalingą fi
nansinę paramą. Kviečiami vi 
si spaudos bendradarbiai daly- i spausdino du Liūdo Kairio rei-
v a u t i kalu palankius laiškus. Laiškų 

' , „ . ... _. _. autorės Victoria Miklin-Pajonk 
x Juozas Mackevičius, Fehk- _ _. __, .„ . . . . J 

. I ir Dana Gierstikas išreiškia nu-sas Sereičikas, Ona Zailskienė. 
Vladas Navickas ir kt. vado- i : sivylimą dienraščiu, kad pa-

: skelbta, kur Kairys gyvena, ir vauia įvairioms komisijoms Bal- , : , .. , . . , 7 kam smerkiama, kad jis evve-fo seimo rengimo darbuose. „.„ ^ . . . . ' . . . . r 
Balfo seimas prasideda ateinan
tį šeštadienį 9 vai. ryto Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Seimą globoja Balfo 

iŠ ART/ IR TOLI 
KANADOJE J. A. VALSTYBĖSE 

— Los Angeles moksleiviai 
ateitininkai savo stovyklos me
tu nepamiršo tiesioginio Lietu
vos laisvinimo darbo. Jie pa
rašė gerai suredaguotas ir pui
kiai apipavidalintas kolekty
vias peticijas: Senato užsienio 
reikalų k-jos (pirm. sen. John 
J. Sparkman) ir Atstovų rūmų 
(pirm. kongresm. Clement J. 
Zablocki) pirmininkams, prašy
dami duoti eigą kongresinėms 
rezoliucijoms, siekiančioms Lie
tuvos laisvės bylą iškelti Jung
tinėse Tautose. Trečioji petici
ja nukreipta į Californijos se
natorių L S. Hayakawą, pra-

— "The New Perspective", 
daugiakultūrės Hamiltono tary
bos mėnraštis, rugsėjo numery
je, šalia kitų tautybių veiklos 
aprašymų, išspausdino straips
nį apie Pasaulio Lietuvių die
nas Toronte. Mėnraščio redak
cijos talkininkų eilėje nurodyta 
ir Vida Stankevičienė. Daugia-
kultūrėje Hamiltono taryboje 
lietuviams atstovauja K. Deks-
nys ir M. Gudinskas. 

— M. Saulaitytė - Stankuvie
nė pakviesta dėstyti literatūrą 
į Marylando universiteto skyrių 
Heidelberge, Vak. Vokietijoje. 
Darbą ten jau pradėjo. Lapkri-

šant paremti sen. Carl T. Cur- j čio pabaigoje išvyks ir jos vy

ną lietuviškoj kolonijoj, nes et
ninės grupės kaip tik iškėlė 
Ameriką. 

Chicagos apskrities 
x Dr. Antanas Stulga perei-

valdyba, I tą sekmadienį, spalio 22 d., sa-
kuriai vadovauja Valerijonas: vųjų tarpe paminėjo savo 84-rių 
Šimkus. Lietuvių visuomenė' metų amžiaus sukaktį. Arti

mieji daktarai linkėjo ir atei-kviečiama seime dalyvauti. 
x Patikslinimas. A. a. Ka-1WB s v e ikų ir gražių metų. 

zės Vasiljevienės mirties prane- j 
šime. spausdintam "Drauge" : 

Vytauto D. universiteto Medicinos fakulteto odontologijos skyrių 1943 m. baigusios dantų gydytojos savo 
laidos sukaktį paminėjo Chicagoje spalio 7-8 dienomis Jaunimo centre. Iš kairės (sėdi): J. Gediminienė, 
K. Giniotienė. buvęs dekanas prof. dr. J. Meškauskas, viešnia A. Maėiuikiene ir V. Masilionienė; (stovi): 
E Baltrušaitienė. B. Paprockienė, St. Didžiulienė ir P. Vaitaitienė. Nuotr. Z. Degučio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
x Marijos aukšt. mokykla 

i spalio 27 d., penktadienį, nuo spalio 24 d. laidoje, turėjo . . . . . c . ' * \ . . " __. , - . . „A ., . .t r_ 4 iki 6 6val. vak. minės Visu būti 
metus 

ATEINANČIAIS METAIS 
TAUTINĖS S-<SOS SEIMAS 

CHICAGOJE 
Savuose namuose, 6422 So. 

Amerikoje išgyveno 29 ; § v e n m „ k m i (Halloween) K e d z i e -
(o ne oO m.). ___, „ . , tautin? 

žiau žinomi buvo dalykai, tik I gegužės 26, 27 ir 28 dienomis 
reiktų prie nežinomų — negir- \ Chicagoje savuose namuose 
dėtų dalykų priskirti prelegen- į šaukiamas Tautinės s-gos sei-

; to pranešimą, kad šiame krašte, 
knygų rinkoje esą pasirodę dvi 

mas ir seimo metu ruošiamas 
balius. Jonas Tijūnas klausė, 

tis rezoliuciją senate. Ketvir
tas kolektyvinis ateitininkų raš
tas — padėka kongresmanui 
Robert K. Dornan už jo dide
les pastangas Lietuvos laisvės 
reikalu. Stovykloje taip pat 
parašyta krūva individualių 
laiškų senatoriams ir kongres-
manams tuo pačiu reikalu. Vyr. 
stovyklos vadovai — Rita Ne-
verauskaitė iš Detroito ir Vy
tas Bandziulis iš Los Angeles; 
pagrindiniai vadovų padėjėjai: 

ras Algis Stankus - Saulaitis. 
— Iš Sov. Sąjungos lankėsi 

įvairių tautybių turistų grupė, 
kurioje buvo ir du lietuviai — 
sol. Edv. Gutauskas ir švietimo 
vicem. Valentinas Spurga. Gru
pė aplankė didžiuosius Kanados 
miestus ir keletą vietovių 
JAV-se. Grupėje yra keletas 
menininkų, kurie koncertavo 
Montrealyje, Toronte ir kituose 
miestuose. Ekskursiją globojo 
kanadiečių - sovietų bendradar-

R. Alseikaitė, E. Bandziulytė, I biavimo draugija, puoselėjanti 
A. Grakauskaitė, A. Mičiulytė, 
V. Neverauskas, V. ir R. Poli-
kaičiai. 

savo patalpose. Kaimynystės t a u t i n e s s;&os skv- i ***&*• kUTixi a u t o r i a * siūlo kodėl Tautinė sąjunga neturi j ciją suorganizavo L. Kojelis 
pakeisti JAV ekonominę struk- i savos vėliavos. Svarstant šį 

prosovietines nuotaikas. 
— Lietuvos generalinis kon-

Peticijų ir laiškų ak-j sulas Kanadai dr. J. Žmuidzi-
nas buvo susitikęs Toronte su 

Chicagos lietuvių golfo į vaikučiai kviečiami dalyvauti r i a u s " a ^ i u susirinkimas įvyko i ^ ^ Q ^ s i ū l o m o g p a g a i j k i a u s i m ą išaiškėjo, kad tikrai 
renetą rudens balin sna- I STI savo drabužinis Sia iupntp spalio 8 d. susirinkimą praae-j , , - . —-"- : L „AI: „ i : v.«. __.-klubas rengia rudens balių spa- j su savo drabužiais. Šią šventę prelegentą, visai panašios j ne- i s-ga vėliavos neturi, bet seime 

lio 28 d., šeštadienį. 6:30 vai. i globoja svetimų kalbų departa- p s K j ' m u S P i r m - b i priklausomos Lietuvos ekonomi-i šis klausimas bus iškeltas, nes 
vak. Lietuvių Tautiniuose na- į mentas, kuris rengia vaikams i r ' z a s ^ pirmiausia pakvietęs e k o n o " , R ę s t r u k t ū r ą > Prelegentas aiš-! tik seimo reikalas šį reikalą 
muose. įvairius žaidimus. , 7 /^ , • , • • •• ! kino, kad nepriklausomos Lie- '• spręsti. 

koti. kokios ekonominės naujie 
x Prof. dr. Jokūbas Ir Lore- nas šiame krašte x Antanas Bušmanas, Wor-

cester. Mass.. žinomas visuo-|ta Stukai, Mountainside, N. J., 
menės veikėjas, "Draugo" ko- į buvo į Chicagą atvykę, kur ekonomines geroves ir negero-

Paskaitininkas palietė visas 
tuvos ekonominė struktūra bu- Susirinkimui sklandžiai pir-
vusi labai gera, todėl Lietuva j mininkavo T. Blinstrubas, se-

| per 22 m. savo nepriklausomo i kretoriavo A. Laukaitis. Daly-

— Europos lietuvių studijų PLB Valdybos pirmininku Vy-
savaitėje Freisinge (Vak. Vo-' tautu Kamantų ir pasiinforma-
kietijoj), lankėsi Elena Bradū-vo apie PLB darbus bei atei-
naitė iš JAV. E. Bradūnaitė,, ties planus, ir Lietuvių Ben-
kartu su kun. A. Saulaičių, yra i druomenės institucijų norą vi-

• sutikus rūpintis IV PLJK sto-1 šokiais būdais padėti Lietuvių 

respondentas, remia savo dien- j ] a nkė savo gimines, " artimuo- ves kurios džiugina ar slegia ^ e ™ T fle:,US* t a i p fleitai vavo per 40 narių. Po susirin-
raštį ne tiktai raštais, bet ir i s m s , Lietuvos vyčių veikėjus, šio krašto gyventojus. Kalbėjo! Tg*?* e į > n o m M C pažangą.. kimo pasivaišinta kavute ir už-
pinigais. Neseniai vėl gavome! užsukę į "Draugą", domėjosi įdomiai ir labai aiškiai, parem-! R e l s k . l a ' «etuv^ai buvę abai; kandžiais, skyriaus valdybos 
jo auką. Ačiū. i n a u i a i a S D a u d o s technika tart- H .n« . mis t iko* duomenimis.! S**™*' pasirinkę Lietuvai labai. paruoštais. naująja spaudos technika, tarė- damas statistikos duomenimis. 

Darbų pasiūlos ir paklan- i s i s u dienraščio vadovais. Dr. Daugeliui gal daugiau ar ma-
sos tarnyba silpnai angliškai \ Jakūbas Stukas, be kitų darbų, 
kalbantiems vyresnio amž. lietu-'. ^ a "Lietuvos atsiminimų" ra- j 
viams ir lietuvėms pradėjo veik ! d iJ° programos vedėjas, Loret-
ti Lietuvos Dukterų d-jos namuo- \ta "Vyčio" žurnalo redaktorė, 
se, 2735 W. 71 St. Tel. 925-3211.; Abudu Stukai jau daugelis me
čia kviečiami registruotis darbo i ty yra "Draugo" Garbės pre-
ieškantieji ir darbų turintieji.; numeratoriai. Šia proga jie pre 

sveiką ir gerą ekonominę struk 
turą. Prelegentas labai išgyrė 

j mūsų valstybininkų ir kitų as-
x Aleksandras ir Jadvyga i menų sugalvotą 

AtuČiai, prieš išvykdami iš Chi- "Pienocentrą", "Lietūkį" ir pa 
cagos į Plėšant Hill., Calif. (prie ; našias kitas bendroves 
San Francisco) nuolatiniam ap
sigyvenimui, pratęsė "Draugo' Prelegentui baigus, J. Tijū-

įas, T. Blinstrubas, M. Kelpša, 
Registracija veikia kasdien nuo 
9:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak., j didesnę auką 
išskyrus šeštad. ir sekmad 

(pr.) 

numeratą pratęsė, palikdami i P™™?*"** pridėdami didesnę; A ^ ^ ^ y R ^ ^ ^ ^ J. 

Chicagos skyriaus šių me
tų valdyboje yra: pirm. Adol
fas Švažas, vicepirm. Jonas 

" . 5 f ^ i s t ą " ' | Gaižutis, sekret. Verutė Linke
vičienė, ižd. Ona Daškevičienė 
ir narys kultūros reikalams 
Ignas Andrašiūnas. 

Andrius Laukaitis 

Dėkojame. 
auką ir tuo paremdami lietuvis-; ' . , , . , », «r̂  .» Gaižutis ir A. Ramonas ką spaudą. Nors "Draugas' nore-

, ję dar tam tikrų paaiškinimų. X ALEK_ Moterų sąjungos pasieks Pleasant Hdl gerokai p a s k a į t a m ^ ^ ^ ^ }jM. 
43 kuopos Grand Rapids vado- pavėlavęs, bet bus laukiamas į ^ a t r o d ė k a d ^ ^ m 

x Prano Čepėno "Naujųjų vės. dėkodamos "Draugui" už Atučių kiekvieną dieną kaip į n ^ v n 9 f 9 l 1 ^ t i a i ,Q V+ i a 
laikų Lietuvos istorijos" I t. gerą informaciją. įteikė 15 do-} svečias ir ryšininkas iš Chica-

Nuoširdžiai dėkojame už 
nebuvo atsibodę klausytis. 

Po paskaitos buvo toliau 
gvildenami kiti susirinkimo die
notvarkės punktai. Skyriaus 

brangi knyga visiems lietuviams, lerių auką. Labai ačiū. gos. 
graži dovana kiekviena proga, j auką. 
Įsigydami pirmąjį tomą, pade- į x K i m - Adolfo Stasio kuni- x 5 ^ , N> Luikevičifitė ir sol 
site išleisti antrąjį istorijos to-; ^>'s tės 5 0 "**? jubiliejaus mi- ;B prapuolenis koncertuoja Di- j valdybos pranešime pirm. 
mą. Kietais viršeliais, 560 psl. \ n ėJ i m a s« sudaryto komiteto ren- d ž i o j 0 j Britanijoj. "Europos 
kaina 15 dol. Reikalaukite kny-! ^ a m a s lapkričio 19 d, sekma-, Lietuvis" rašo: Po nepaprastai 

'dienį. Iškilmingos šv. Mišios! p a v y k u s i o Pabaltiečių koncerto 

vykios programa. šia proga, 
ji susitiko su IV PLJK ruošos 
komiteto pirmininku A. Smitu, 
akademinės ir studijinės pro
gramos komisijos pirmininku 
V. Bartusevičium ir kongreso 
informacijos tvarkytoja M 

Diplomatinei Tarnybai. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Saugos diržai automobi

liuose proteguojami okup. Lie
tuvos eismo milicijos. 

— Javų derlius šiais metais 
Dambriūnaite - Šmitiene. Buvo!o k uP- Lietuvoje neblogas. Ge-
kalbėta apie stovyklos progra- r a i uždęrėjojvairūs javai^ šak 
mą, kuri susidės iš dviejų da
lių: Okupuotos Lietuvos padė
tis ir gyvenimas ir lietuviška
sis lobynas. 

ŠVEICARIJOJE 
— Šveicarijos Rytų instituto 

CHICAGOS 
Ž I N I O S 

REKLAMOS VAIKAMS 

gynuose ir leidėjo adresu: J. 
rrbelis, 1649 No. Broadway, Ib u^ š v- Kryžiaus parap. baž-i^eįsea ratušėje. publikai pa-

Vaikų sveikatos 
ragina uždrausti 

specialistai 
televizijoje 

Švažas pranešė, kad 1979 m. j naudoti skelbimus, nukreiptus 
į vaikus, nes vaikai reikiamai 

x \Iarquette Parko Lietuvių! nesiorientuoja ir yra klaidi
namų savininkų susirinkimas Į _. C * 1 J I " I I * *«* *Ai fc£ K>U V l i * i l i n U 

Melrose Park, Dl. 60160. ( s t ) . n J * « ° akademija, menine Į geidaujant. Nerija Linkevičiūtė = k ,. 2 0 * 
I dalis ir vakarienė Beverly Coun- jfr Bernardas Pranuolenis sutiko • Po , parapijos sa-

x ^Aidų" žurnalui paremti į t r v a a b . M m d j J 8kam- L l ? T ^ . ^ S T J S ! ? ^ Susirinkimui vadovavo try Club. Informacijoms skam- j d a r k a r t a padainuoti Londone 
binti Onai Gradinskienei telef 

(pr.). 
koncertas įvyks lapkričio 11 d 
šeštadienį, 7 vai. vak. Jaunimo į 376-1998 
centre. Programą atliks sol. 
Margarita Momkienė ir Geno-; 

vaite Mažeikienė, akompanuos z ' m i e r o ^*»viŲ kapinių įsteigi 
muz. Alovzas Jurgutis. Bilietai m o 7 5 " ^ ^ sukakties prisimi-
jau gaunami "Marginiuose". n i m a s Jvyk s sekmadienį, spalio ^ kongresui paremti 
2511 W. 69 St. Prašome įsigyti. 2 9 d i e n^ ' ly&™ 1 2 v a l - P r i e S t e i " 
Rengia Jaunimo centras, (pr.). \ SėJu Pa™nklo kapinėse. Pro-! sesutė Nina 

pirm. J. Skeivys, sekretoriavo 

narni. 
PATARIMAI VAIKAMS 

Chicagos universiteto Wyler 
vaikų ligoninė paskelbė taisyk
les, kaip vaikams apsisaugoti 

Vėlinių iškilmės ir Šv. Ka-! **> salėje, šeštadienį, spabo 28 tvirtino aukas Balfui, Liet. fon- j e į n a n t po kiemus "trick-or-
. d. Akompanuos Vincentas O' (JUJ -JT ^ ^ i ^ Varnui. Buvo I t r e a t " proga. Patariama lan-

rien. Pelnas skiriamas | ̂ aroHrf; ^TO^K,-,., - - - ,r^«x kyti tik pažįstamų šeimas, su
augusieji turėtų lydėti vaikų 
grupes, kostiumuose turi būti 
baltų, švitinčių dalių, kad tam
soj nesuvažinėtų. Visi gauti 
saldainiai ir vaisiai turi būti 
parnešami namo ir tėvai turi 
patikrinti, ar jie saugus val
gyti-

Jųjų paskutinis koncertas Angli- s t P a t ] a b a p r o tokolą skaitė I. 
joje bus Sporto ir socialinio klu- Petrauskas. Susirinkimas pa

svarstyti svarbūs reikalai, ypač 
kolonijos stabilizavimo klausi-

Vytas Kasniūnas TU ir jo ; mas. Jstojo nauji nariai: Pra-
kurie važiuoja i nas ir Melita Janušaičiai, Vyt. 

niavaisiai. Tačiau jų nuėmimas 
labai sunkus. Įvairiomis maši
nomis javai nuimami ir čia pat 
iškuliami, po to didelė dalis grū
dų siunčiama į specialias džio
vyklas, kur jie tiek išdžiovina
mi, kad gerokai apdega. Iš jų 

leidžiamas dvisavaitinis laikraš-1 ̂ a u n a n a a l a b a i J 1 1 0 ^ aP^egusi 
tis Berne "Zeitbild" spabo 4 d. | ( 

Nr. 20 išspausdino Lietuvos di
plomato dr. Alberto Geručio 
straipsnį apie laisvos Lietuvos 
diplomatijos veiklą užsienyje, 
esant kraštui jau beveik 40 m. 
okupuotam. Tam progą davė 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-1225 
Chicago, Illinois 60629 

š. m. rugsėjo 5 d. 80-sis Lietu-1 Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
vos diplomatinės tarnybos šefo,! 
Stasio Lozoraičio, gimtadienis, j 

Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

gramoje dvasiškio maldos, pa- j apie 150 mylių kas šeštadienį j Lazauskas, M. Januševičius ir 
x ASO kandidačių arbatėiė sauliečio žodis, mirusiųjų pa- \ į Lemonto lituanistinę mokyklą 

jvyks lapkričio 5 d., sekmadie- gerbimas ir giesmės. Vytauto j ir skautų sueigas, savo džiaugs-
nį, 3 vai. p. p. pas A. Rama-! Didžiojo šaulių rinktinė daly-įmais greitai spėjo pasidalinti 
nauskaitę ir V. Eidukaitę. 4350; vauja iškilmių garbės sargybo-1 su mokyklos ir miestelio drau-
S. Fairfield. Prašome dalyvauti • j e Bendruomenės pasauliečių gaiš. kurie susidomėjo tokia 
su uniforma. (Kandidatės su j komitetas ir Šv. Kazimiero lie- \ mokykla. Ir netrukus Vytuko 
tamsia suknele). (pr.). • tuvių kapinių Sklypų savininkų.tėvai gavo daug paklausimų, 

Vykstantiems į lietuviu • draugija kviečia visuomenę j kur yra tokios mokyklos vo-
lenkams, 

L. Vikauskienė 

fondo pokylj. kuris įvvksta spa
lio 28 d.. 7 vai. vak. Marriott 

skaitlingai dalyvauti. (pr.). 

NAMAMS PIRKTI PA-

kiečiamS; čekams, 
skandinavams. 

X Vida Meiluvienė — pirmi
ninkė, Kazys Jankauskas — 
ižd.. Rūta Chiapetta - sekr., 

bilius galima pastatyti Ohio I M u t u a i Federal Savings 2212 R i m a R e k l a i t i e n ė - D a , i a s t a n ' 
gatvėje (parking lot) į vakarus j ' W e s t CermiK Road _ Telef i k a i t i e n ė - G r a ž i n a Sturonienr 

/ * [ pareng. vadovės sudaro 

viešbutyje. 450 N. Michigan , SKOLOS duodamos mažais me-
Ave. (vakar,, kampas Michi- k ^ , ^ įmokėjima^ i r p r i e i . 
gan ir Ohio gatvių). Automo-

nuo Michigan 
viešbučio. 

A ve.. prie pat 
(pr.). 

Vi 7-7747 
v * "Audros" jaunimo ansambbo 

x Jei SKILANDŽIŲ tau tik Į tėvų komitetą. Komitetas rūpi-
reft, tuoj pas PI7TRĄ ir užeik! i naši ansamblio reikalais ir tal

kina vadovui muz. Faustui miimiiiiumimiiiiimiHimimiiiuHiiMi — INTERNATIONAL MEAT 
REIKAUNGA PERRAŠYTOJA MARKET. Mediioklinėa deire-

mašininkė) lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. 291S West 6Srd Ohio 
St . Chieago, HL Tel. 436-4337. 

(•k.). 

Pilnas darbo laikas. 
Skambinti: 254-1122 
IHMHIIItHIIIIHMIlIlIMIHlllllinm '. 

Stroliai. 
A. Krivinskienė, Norton, 

parėmė "Draugo" spau
dos darbus 10 dolerių auka. 
Maloniai dėkojame. 

"Lietuvių šeimos tradicijų'- kny
gos sutikimo metu Jaunimo centre 
programą seka: autorius kun. St. 
Yla. PLB pirm. Vyt. Kamantas. 
prelegentė Dalia Kučėnienė. 

Nuotr. Jono Kuprio 

TURTO PREKYBINLVKAMS 
Norintieji pasiruošti nejudo-

mojo turto prekybai ir išlaikyti 
tam reikiamus egzaminus gali 
lankyti kursus Loop College, 
64 E. Lake St., Chicagoje. Kur
sų pradžia lapkričio 1 d. 

DARBAI RAŠTINfclE 
Galima pasiruošti tarnybai 

raštinėje, lankant atitinkamus 
kursus Daley kolegijoje, 7500 
S. Pulaski Rd., Chicagoje. 

TARNYBOS INVALIDAMS 
Nevisai sveiki gali gauti tar

nybas ir užsidirbti pragyveni
mą. Tam galima gauti patari
mų Career Education Centre, 
miesto kolegijoje, 185 No. Wa-
bash, Chicagoje. 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlines — XL 2 d. 
Vėlinės yra jautri ir gyva proga 

sustoti ties mirusiųjų pasauliu. 

Vėlinės Tra didžioji rimties šventė, kurioje katalikai organizuota mal
da nukrypsta J tuos, kurie, $ 5k> pasaulio atsiskyrę, nebegali sau padėti. 

Marijonų koplyčioje (prie "Draugo") pradedant Vėlimų dieną, per 8 
dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi miš
parai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom pavedamus 
mirusiuosius. 

Kviečiame visus įsijungti | šias ypatingas pamaldas. Savo brangių 
mirusiųjų vardus siųskite: 

Marian Fathers, 63M So. Kilbourn A ve.. Chicago, m. M«2f 

Sia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas: n 

i Mano vardas ir pavardė 

Adresas 

Pridedu auką bendr. šv. Mišioms $ 

• .' 


