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ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ
(Tęsinys) 

Kaunas.
1977 m. lapkričio 11 d. Kau

ti Medicinos institute ateizmo 
urso paskutinę paskaitą praves- 
i doc. A. Tytmonas pasikvietė 
auno m. Požėlos rajkomo I sek- 
etorių A. Guigą. Studentams jis 
iuvo pristatytas kaip ateistas- 
praktikas, kuris supažindinsiąs 
u ateistinės veiklos aktualijomis, 
paskaitos metu A. Guiga pabrė- 
įė. kad dar yra reakcingų kuni
gų. Jam nuolat užkliūdavo Adu- 
iškio klebonas kun. Laurinavi
čius- Anot jo, šis kunigas sten
gsi kuo daugiau pritraukti vai
kų patarnauti Mišioms. Kitas, 
jau tarybinių laikų kunigas, Va
lančiauskas (Švenčionių ra j.) ne
apsiriboja vien bažnyčia. Jis tie
siog skverbiasi į fermas, dirbtu
ves ir tt Kai kurie kunigai su
galvojo statyti Įvairius statinius. 
Tai buvo Alytaus, Prienų ra j. Stu
dentams užklausius, kas tie sta
tiniai, lektorius paaiškino, kad 
tai maždaug ūkinio priestato, ar 
tvarto lygio pastatai. (Alytaus 
raj. Simno bažnyčios šventoriuje 
buvo pastatyta ne “priestatas” ar 
“tvarto lygio” statinys, o Dievo 
Motinos statula. Sekretorius, tur
būt sąmoningai “suklydo” — 
Red.).

Paskaitos metu auditorija bu
vo apsnūdus. Doc. Tytmonas stu
dentams pasiuntė lapelį su pa- 
šūlymu, kad šie paklaustų sek
retorių tokiais klausimais: “Aš 
esu komjaunuolis ir kaip man 
pasielgti, jei mano giminė ruo- 
šiasi priimti šliūbą bažnyčioje? 
Kaip pasielgti, jei giminė laido- 

; jama su bažnyčia?” Lektorius at- 
I sakė: “Viską darykite, kad tik be 
• to apsieitų. Tik reikia elgtis tak

tiškai, kad neužgautumėte kitų 
[ jausmų”. Sekretorius pažymėjo, 

kad dauguma tikinčiųjų tuokiasi,
; krikštija vaikus ne savo bažny- 
i čioje. Pvz. 1977 m. Labanoro baž- 
. nyčioje buvo užregistruoti 36 

krikštai, o tuo tarpu-, naujagimių 
toje parapijoje buvo tik septyni. 
Dauguma tikinčiųjų yra dvivei
džiai, Jie bijo parodyti savo tik
ra veidą. Na, jei dar bijo dėl to 
išriedėti iš aukštesnio posto, tai

• ir važiuoja, ir slepiasi.
Į PoĮpaskaitos A. Guiga gavo 
; nemaža raštelių. Dauguma jų 

. “auklėjo” sekretorių. Pabaigoje jis 
Į liūdnu balsu prisipažino, kad ga- 
| vęs laiškelių, kuriuose studentai 

nepatenkinti tiek paskaitos turi- 
. niu, tiek jos forma. Po to visų 

1 [ nelygumų užlyginti atsistojo doc. 
r Tytmonas. “Atrodo kalbėjome, 

' t kalbėjome, aiškinomės pusę me

tų, o galiausiai išėjo taip, jog 
susidarė vaizdas, lyg aš būčiau 
aiškinęs persiškai, o jūs supras
tumėte tik serbiškai” — paste
bėjo Tytmonas.

Telšiai.
1977 m. gruodžio 30 d. Tel

šių raj. vykd. komiteto pirminin
ko pąvad. Tamašauskas pareika
lavo iškelti iš Telšių kan. K. 
Gaščiūną. Tuo pačiu reikalu val
dytojui kun. A. Vaičiui skambi
no ir įgaliotinis K. Tumėnas.

Telšių raj. vykdomasis komite
tas atmetė ir netvirtino jau tre
čio išrinkto Telšių parapijos baž
nytinio komiteto; pareikalavo 
grąžinti į komitęto pirmininko 
pareigas Jonaitį, buvusį pirmi
ninku prieš šiuos tris rinkimus. 
Jonaitis pareiškė kan. K. Gasčiū- 
nui, kad jis turėsiąs apleisti kle
bono postą.

Tauragė. Tauragės tikintieji 
džiaugėsi, kad jų klebonas kun. 
Bagdonas visą vasarą ruošė vai
kučius pirmajai Komunijai, bet 
labai skaudžiai pergyvena, kad 
klebonas neleidžia vaikams patar
nauti Šv. Mišioms ir dalyvauti 
procesijoje. Kartą užklaustas, ko
dėl taip elgiasi, kun. Bagdonas 
prisipažino, kad nenorįs gadinti 
santykių su valdžia. Tauragiš
kiai mano, kad tai per brangi 
kaina, kuria perkami geri santy
kiai su ateistine valdžia.

Gargždai. 1978 m. sausio 14 — 
15 naktį buvo apiplėšta Gargždų 
bažnyčia. Plėšikai išplėšė taber
nakulį ir išbarstė Švč. Sakramen
tą-

Zarasai. Vysk. R. Krikščiūnas 
atleido iš pareigų Zarasų klebo
ną _ dekaną G. Šukį ir į jo vietą 
paskyrė Spitrėnų parapijos kle
boną kun. Vytautą Tvariįoną, ta
čiau RRT įgaliotinis K.'Tumėnas 
užprotestavo ir pasiūlė Pabiržės 
kleboną kun. S. Pelesyną.

Salos. Salų apylinkės sekreto
rė Danutė Česonienė Kamajų pa
rapijoje pakrikštino dukrą Vidą 
ir už tai 1977 m. pabaigoje buvo 
atleista iš sekretorės pareigų. Bu
vo įsidarbinusi Salų vaikų dar
želyje, bet š. m. pradžioje ir iš 
čia ji buvo atleista.

Salos. Tarybinio ūkio brigadi
ninke Jane Butkevičienė, partietė, 
mirus močiutei, ją palaidojo su 
religinėmis apeigomis ir pati da
lyvavo tose laidotuvėse. Po to, 
partinio . susirinkimo nutarimu 
buvo atleista iš darbo.

Bus daugiau)

f

Prancūzu kova 
prieš alkoholizmu

Paryžius. — Papildomuose 
Prancūzijos parlamento rinki- 
®uose valdančioji dešinės-cent- 
r° koalicija pralaimėjo penkias 
’ktas: keturias socialistams ir 
vieną—komunistų kandidatui.

Vyriausybės nepasisekimus pa- 
Jraino ir naujas įstatymas, kuris 

policijai tikrinti automo- 
■lius vairuojančių kvapą ir baus- 

[• į *Uos’ k1“*6 atsiduoda alkoho- 
. J*  įstatymas įsigaliojo liepos 
( .4,i tačiau vyriausybė nukėlė 
. Pl^ną įgyvendinimą iki metų 

Vidaus reikalų ministras 
ų^efitte pavadino alkoholizmą 

| Pancūzų rykšte”.
įvadus įstatymą, sumažėjo res- 

dęjdnų Paianios, vairuotojai pra- 
įf. fe i ?Sar^’au važiuoti, sumažė- 

r-h ’uose nelaimių skaičius, ta- 
tyri skundžiasi, kad
7 Wė “puola laisvę”.

Bolševikai daug kalba -apie “klasių kovą”. Niekur nėra tokio skirtumo tarp “ponų” ir “darbininkų”, kaip 
Sovietų Sąjungoje. Šioje nuotraukoje matomi valdančios klasės nariai: karininkai iri partiečiai

Albanija ieško draugų
Tirana. — Vakarų Europoje dė

mesį atkreipė Albanijos pakitusi 
politika. Po kelių dešimtmečių 
visiškos izoliacijos Albanijos va
dai ėmė ieškoti kontaktų ir pre
kybos ryšių savo kaimynų tar
pe: Graikijoje, Italijoje, Vakarų 
Vokietijoje ir Prancūzijoje. Ko
munistų'partijos vadas ir Alba
nijos' diktatorius Enver Hoxha 
rugsėjo mėnesį pasakė kalbą, ku
rioje išreiškė pageidavimą susi
draugauti su bet kuria šalimi, ku
ri tos draugystės pageidautų.

Draugų Albanija neieškos tik 
savo priešų tarpe, o Kinija, iki 
šių metų buvusi vienintelė Al
banijos draugė ir rėmėja, irgi at
sidūrė tarp priešų: Amerikos ir 
Jugoslavijos, kurios albanai ne
kenčia. Kinija neseniai nutraukė 
ilgametę paramą Albanijai, nes 
jos vadovai išdrįso kritikuoti nau
jąją Pekino politinę liniją. Taip 
Albanija liko be jokios paramos. 
Maskva Albanijai, kol jos prieša
kyje stovi Hoxha, nepadės,•» nes 
per ilgus dešimtmečius Albanija 
buvo dar didesnė Maskvos kritikė 
už pačią Kiniją.

Albanijos vadų tarpe daug 
rūpesčių kelia galimybė, kad Ju
goslavijos prezidentui Titui mi
rus, jo vieton gali atsisėsti Mask
vos pažiūrų, komunistas. Jugosla
vijai sugrįžus į Maskvos satelitų 
tarpą, Albanijos padėtis pablogė
tų.

Vakarų valstybės galėtų už-

miršti Albanijos režimo padary
tas klaidas ir patariama Albanijai 
nesudarytų Vakarams per daug 
sunkumų. NATO valstybėms la
bai svarbi strateginė Albanijos sa
la ‘Saseno, kuri guli pačiame»Adri- 
atikos jūros gale, prie įėjimo į tą 
jūrą. Viduržemio jūros gynyba 
žymiai pasunkėtų, jei toje saloje 
bazes įsteigtų Sovietų Sąjungos 
laivynas. Sala yra vos 45 mylios 
nuo Italijos krantų. Jėgų balan
sas Viduržemio jūroje žymiai pa
sikeistų, jei Albanijon koją įkel
tų rusai. Todėl galima laukti, 

i kad Albanija suras vakaruose 
naujų draugų ir rėmėjų, nežiū
rint iš Tiranos sklindančios ko
munistinės propagandos ir dide
lių žodžių.

Arabų karaliaus 
operacija

Clevelandas. — Saudi Arabi
jos karaliui Khalidui antradienį 
Clevelando Clinic ligoninėje bu
vo padaryta širdies operacija 
“double icoronary bypass”. Ope
racijai vadovavo širdies chirurgi
jos skyriaus vedėjas dr. Floyd 
■Loop. Karaliui panaši operacija 
toje pačioje ligoninėje buvo pa
daryta prieš šešerius metus.

Karalius Khalidas ir jo paly
dovai ligoninėje užima 32 kam
barius. Jis atvyko į Clevelandą 
rugsėjo 27 d. Miesto policija ir 
karaliaus sargyba ligoninę labai 
saugo.

— Amerikos plieno gaminto
jai susirūpinę stebi Europos plie
no įvežimą į šį kraštą. Importai 
iš Europos Bendrosios rinkos per 
■rugpjūčio mėn. buvo 43 nuoš. di
desni negu pernai tuo pačiu lai
ku.

Ginklų prekyba
Washingtonas. — Amerikos 

ginklų prekyba šiais metais pa
sieks rekordinę 13.7 bil. dol. su
mą, nežiūrint prezidento Carte
rio bandymų ginklų pardavimą 
sumažinti. Praėjusiais metais už
sienis pirko Amerikos ginklų už 
11.4 bil. dol.

Viduriniųjų Rytų valstybės pir
ko daugiausia ginklų. Didžiau
sia pirkėją buvo Saudi Arabija-, 
antras buvo Iranas ir trečias — 
■Izraelis. Nemažai ginklų parduo
ta ‘Japonijai, Naujajai Zelandi
jai ir Australijai.

Priims 10,000 
vietnamiečių

Kualą Lumpur. — Amerikos 
ambasada Malaizijoje paskelbė, 
kad Amerika priims 10,000 viet
namiečių, kurie šiuo metu prisi
glaudę Malaizijoje. Išvežus tą 
skaičių, Malaizijoje dar liks 4,000 
vietnamiečių pabėgėlių nuo ko
munizmo.

Pakeitė Egipto 
karo vadovybę

Kairas. — Egipto prezidentas 
Anwar Sadat padarė Egipto vy
riausybėje pakeitimų. Pakeistas ka 
riuomenės štabo viršininkas gen. 
Aly Fahmy, kurio vieton ateina 
gen. Badavvi. Karo ministeris ir 
kariuomenės vadas gen. Malia- 
mmed Abdel Ghany ei Gamassy 
taps prezidento kariniu patarėju, 
o kariuomenės vadu paskirtas lig
šiolinis karinės žvalgybos virši
ninkas gen. Kamai Hassan Ali. 
Spėliojama, kad buvęs karo mi
nisteris gen. ėl Gamassy ves de
rybas su Izraelio Weizmanu apie 
Damp David susitarimų įgyven
dinimą.

Brežnevas kalba 
apie bedarbius

•Maskva. —Rugsėjo pabaigo
je. Azarbeidžane lankėsi sovietų 
komunistų partijos gen. sekreto- 
rfus Brežnevas. Baku miestui buvo 
įteiktas Leninį ordinas, o Brež
nevas pasakė ilgą kalbą, kurios 
sovietų spauda negali pamiršti, 
kasdien komfentuodama ir nagri- 
nėdama. “Pravda” tvirtina, kad 
Brežnevo kalbai daug dėmesio 
skiria viso pasaulio spauda, kad 
ta kalbi buvusi svarbi “visos 
planetos interesams”.

Brežnevo kalba lietuviškoje 
“Tiesoje” buvo išspausdinta rug
sėjo 23 d. Šalia įvairių pagyrimų 
Azerbaidžano “liaudžiai” Brežne
vas pasakė ir kiek karčių žodžių. 
“Daug ką jūs turite, padaryti ir 
aptarnavimo sferoje: Apmaudu, 
kad pagal .buitines paslaugas, at
liekamas vidutiniškai vienam gy
ventojui, Azerbaidžanas užima 
vieną iš paskutinių vietų šaly
je”.

‘Sovietų propaganda niekad 
neužsimena apie imperijoje gy
vą bedarbių klausimą. Bedarbių 

i esą tik kapitalistiniame pasauly
je. Tačiau Brežnevas savo kalbo
je pasakė: “Azerbaidžane, kaip ir 
kitose Kaukazo respublikose, taip 
pat Vidurinėje Azijoje, didelė da
lis darbingų gyventojų dar ne
įtraukta į visuomeninę gamybą. 
Žinau, kad imamasi kai kurių 
priemonių tokiai padėčiai pakeis
ti. Tačiau reikia šį darbą dirbti 
energingiau1.

—Japonijos policija antradie
nį suėmė 4,505 gangsterių gaujų 
narius, iš kurių konfiskuota įvai
rių narkotikų, 5.3 mil. dol. ver
tės ir 49 ginklai.

Sovietų žemosios klasės nariai, kurie negali pasinaudoti “dolerinių” parduotuvių prekėmia Fabriko 
ninkai laukia eilėje pertraukos metu ir skuba valgyti, nes dar teks eiti į partijos mitingą

Dolerinės parduotuvės 
komunistų šalyse

Visi piliečiai — lygūs, tačiau tie siu doleriais
ar markėmis — lygesni

Praha. — Komunistų ideolo
gams ir visiems, kurie skelbia 
“socializmo pergalę” bei prana
šumą prieš kapitalistinę sistemą 
daug nervų sugadina specialios 
parduotuvės, kuriose komunisti
nių valstybių piliečiai gali pirk
ti įvairių retų prekių' už “kietą
ją valiutą”. Dolerinės krautuvės 
labai madoje ne tik Sovietų Są
jungoje, bet ir satelitinėse Rytų 
Europos valstybėse. Bulgarijos 
spauda neseniai kritikavo savoj 
“dolerines” parduotuves “Core- 
čom”, kuriose pardavinėjamos, 
laikraščio žodžiais, ne tik liuksu- 
inės prekės, bet ir “ideologinė sub- 
versija”. Čekoslovakijos laikraš
tis klausė: “Ar “Tuzex” parduo
tuvės nėra tam, kad žmones su
maišytų, kad įrodinėtų jiems, 

jog “Vakaruose geriausios prekės?”

Komunizmo vadai, 'kaip Rytų 
Vokietijos Honecker, pripažįsta, 
kad “dolerinės” parduotuvės nėra 
nuolatinis socializmo palydovas, 
tačiau negalima ignoruoti fakto, 

| kad padidėjus užsienio svečių 
skaičiui, mūsų žmonės vis dau-' 
giau turi užsienio valiutos”. Len
kijos “Pewex” parduotuvių di
rektorius Tadeusz Przyborowski 
tas parduotuves pavadino “blo
giu, tačiau reikalingu blogiu”.

Šešiose Rytų Europos komunis
tinėse šalyse -veikia daugiau tūks- 
tanties “dolerinių” krautuvių. 
Rytų. Vokietijoje jų daugiausia. 
Tai garsios “Intershop”. Visose už
sienio Valiutos parduotuvėse vie
tinė valiuta negalioja, reikia do
lerių, vokiečių markių, šveica
rų ar prancūzų frankų. Tarp 
paprastų piliečių tos parduotu
vės sukelia daug kalbų, nes jose 
daugiausia perka aukšti komunis
tai," valdžios pareigūnai ir jų šei
mos, nes tie žmonės dažniau tu
ri progos išvažiuoti į užsienį ir įsi
gyti užsienio valiutos.

Lenkijoje daug triukšmo sukė
lė faktas, kad užsienio valiuta ga
lima buvo įsigyti anglies ar mė
sos, kurių gyventojams trūksta. 
Lenkų valdžia vėliau uždraudė 
tas prekes pardavinėti užsienio 
valiutos parduotuvėse.

Sovietų Sąjungoje yra 50 dole
rinių krautuvių, vadinamų “be- 
ryozkų”. Čia galima pirkti vaka
rų valstybėse gamintų prekių ir 
gaminių, kurių negauna norma
lios parduotuvės. Masėse tos par
duotuvės labai nepopliarios,

nes įrodo, ką reiškia valdžios kal
bos apie visų piliečių “lygybę”.

Komunistai tas parduotuves pa
kenčia, nes jos —svarbūs užsie
nio valiutos šaltiniai. Vien Rytų 
Vokietija padaro per metus apie 
500 mil. dol. užsienio, valiuta. 
Komunistų blokas skolingas va
karams apie 50 bil. dol., todėl vi
sos priemonės įsigyti užsienio va
liutos laikomos geromis.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— Rugsėjo; 25 d. “US News 
and Worl’dLReport” buvo iš
spausdinęs gan objektyvų straips
nį apie okup. Lietuvą. Atstovui 
Edward J^JDei^vinski reikalaujant, 
šis straipsnį "buvo ištisai įtrauk
tas į “Congresional Recort}”-

— Naujasis -Pietų Afrikos prem
jeras Botha atmetė Jungtinių 
Tautų planus Namibijos nepri
klausomybei ir pasakė, kad P. 
Afrika pati “išlaikys teritorijoje 
taiką”. Juodosios Afrikos valsty
bės Jungtinėse-Tautose reikalau
ja sankcijų P. Afrikai ir grasina 
išplėsti partizaninį karą.

Newark, N.J. — Čia prasidė
jo dviejų sovietų šnipų: Valdik 
Enger ir Rudolf Čemajajev teis
mas. Jiedu sumokėjo ameri
kiečiui jūrų laivyno karininkui 
virš 20,000 dol. už karines pa
slaptis, nežinodami, kad karinin
kas dirbo su FBI žinia.

—'Sprogimas naftos produktų 
valykloje prie Denverio, Colora- 
do, užmušė tris, sužeidė 11 darbi
ninkų. Sprogimai ir gaisras pada
rė 10 mil. dol. nuostolių.

— Sovietų Sąjunga pasirašė 
sutartį su Libija, kuri gaus iš Mas
kvos atominę elektros stotį, ato
minių tyrinėjimų laboratoriją.

— Nikaragvos prezidentas So- 
moza kritikavo Amerikos vyriau
sybę, kuri “baudžia savo draugus 
ir rodo malonų veidą priešams”. 
Jis įspėjo, kad ateity pasaulis ma
tys daugiau sukilimų ir partiza
ninių karų, kurie bandys nu
versti esamas vyriausybes.

— Prekybos- sekretorė Juani t a' 
Kreps pareiškė, kad Japonijos vis 
didėjantis prekybos perteklius 
gali sukelti Amerikoje apsisaugo
jimo įstatymų bangą. Pernai Ja
ponija pardavė daugiau negu pir
ko Amerikoje, perteklius buvo 
8.6 bil. dol. O šiemet japonai ga
li turėti 13 bil. dol. perteklių. Ja
ponija turi atidaryti duris Ame
rikos prekėms, kad prekyba būtų 
balansuota, pasakė sekretorė 
Kreps.

— Kovos Libane antradienio 
naktį nutraukė elektros srovę. 
Beiruto miestas aptemo, korespon
dentai nebegalėjo pasiųsti repor
tažų, nutrūko ryšiai su kitais 
miestais.

KALENDORIUS

Spalio 5 d.: Placidas, Karitina, 
Palemonas, Gildą.

Spalio 6 d.: Brunonas, -Fidelija, 
Buivydas, Guoda.

Saulė teka 6.-50 v., leidžiasi 6:28 
vai. vak.

ORAS
Debesuota, gali lyti, temperatū

ra 70 1.
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Amerikos Lietuvių radijo klubo Amerikos balsas klubo pirm. V. Urbono išleistuvėse į Floridą. Iš kaires: 
V. Urbonas su žmona, J. Kriščiūnas su žmona. Kalba programos vedėjas St. Garliauskas

Nuotr. J. Gaižučio

K BENDRUOMENĖS 
GYVENIMO *

Rugsėjo 27 d. 7:30 vai. vak. 
Dievo Apvaizdos parapijos Kul
tūros centre įvyko JAV LB Det
roito apylinkės valdybos posėdis, 
kuriame dalyvavo dr. Kęstutis 
Keblys, Vytautas Kutkus, d r. Vy
tautas. Majauskas, Vytas Petru
lis, Jurgis Ribinskas ir kontrolės 
komisijos pirm. Jonas Urbonas.

Vasario 16 minėjimas

Sekretoriui dr.. Kęstučiui Keb- 
liui perskaičius Jr valdybai pri
ėmus pereitų valdybos posėdžių 

-protokolus, apylinkės valdyba šį 
kartą paskyrė 3 vai. laiko Vasa
rio 16 minėjimo reikalų apsvars
tymui, nes valdybos nariai nuo
širdžiai trokšta vienybės Detroi
to lietuvių tarpe, ir tikisi susitar
ti su Detroito Lįę.t.uviU organiza
cijų centru.

Valdybos pirm. Algis Rugie
nius buvo paprašytas atsakyti į 
paskutinį DLOCo laišką, pri
imant jų siūlomą . pasitarimui 
datą 1978 m. spalio 26 d. Siū
loma pasitarimui susirinkti 7:30 
vai. vak. Dievo Apvaizdos para
pijos Kultūros centre-

Apylinkės valdybos nuomone 
toks pasitarimas turėtų būti tik 
tarp atstovų. JA V LB Detroito 
apylinkei atstovauti yra išrink
ti apylinkės pirm. Algis Rugie
nius, dr. Kęstutis Keblys, dr. Vy
tautas Majauskas ir Vytautas 
•Kutkus. Tačiau apylinkės valdy
ba nori, kad toks pasitarimas tik
rai įvyktų, todėl, jei tai yra 
DLOCo būtina sąlyga, sutinka, 
kad dalyvautų ir stebėtojai. Apy
linkės valdyba galvoja, kad ste
bėtojams dalyvaujant, dalis pasi
tarimo dalyvių gali nukreipti sa
vo kalbas į juos, ieškodami pro-1 
pagandos, bet nesiekdami susita
rimo. Apylinkės valdybos atsto
vai dar susirinks pasitarti spalio 
■22 d. 12 vai. tuoj po lietuviškų 
pamaldų.
Vilniaus universiteto 400 metų 

minėjimas

Apylinkės valdyba tokį minėji- 
. irią nutarė rengti sekančiais me
tais. Minėjimo pobūdį ir tikslią 
datą nustatys sekančiame valdy
bos posėdyje, kuris įvyks- 1978 
m. spalio 18 d. 7:30 vai. vak. 
Kultūros centre.

Naujų metų sutikimas

■; Kaip kasmet taip ir šiemet 
JAV LB Detroito apylinkės val
dyba rengia naujų metų sutiki
mą Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre. Jo detalės irgi 
bus aptariamos sekančiame posė
dyje, tačiau jau šiame posėdyje 
parengimų vadovas Vytas Petru
lis yra paprašytas susitarti su 
muzikantais ir šeimininkėmis.

Balfo vajus

Detroito Balfo skyrius spalio 
mėn. organizuoja rinkliavą Bal- 
fui, t.y. mūsų vargstantiems bro

liams ir sesėms paremti. JAV LB 
Detroito apylinkės valdyba, įver
tindama didžius Detroito Balfo 
skyriaus darbus, ragina ir prašo 
visus Detroito ir jo apylinkėse 
gyvenančius lietuvius tą vajų pa
remti, įteikiant savo aukas au
kų rinkėjams prie lietuviškų baž- 

' nyčių ar bent kuriam Balfo au
kų rinkėjui.

Kvietimai
Apylinkės valdyba yra pakvies

ta dalyvauti Detroito Lietuvių 
Kultūros klubo 25 metų kultūri
nės veiklos sukakties minėjime, 
kuris įvyks spalio 8 d. 3:00 vai. 
p.p. Tarptautiniame Institute ir 
Detroito Stasio Butkaus šaulių 
kuopos 20 .metų minėjime. Apy
linkės valdybos pirm. Algis Ru
gienius atstovaus apylinkės val
dybą šiuose abiejuose minėjimuo
se ir jų didiesiems veikėjams 
įteiks dovanas, kadangi šios abi 
organizacijos daug ir didelių 
bendruomeninių darbų atlieka ir 
talkina Lietuvių Bendruomenei.

Tautos Šventės minėjimas

Iždininkas Jurgis Ribinskas pa
informavo, kad Tautos šventės 
minėjimo metu, kuriame buvo 
pradėtas JAV LB Krašto valdy
bos paskelbtas Švietimo vajus, 
jau surinkta 964 dol. Kaip buvo 
anksčiau skelbta, tęsis jis iki lap
kričio 1 d. Šio vajaus 50 proc. 
pelno bus persiųsta JAV LB švie
timo tarybai, o kitas 50 proc. 
pasiliks vietos švietimo reika
lams.

Vytautas Kutkus

DU LIETUVIAI — 
MARINŲ KADETAI

Liepos 20 d. “Drauge” buvo 
aprašyta tik ką universitetą bai
gusio Sauliaus Gintauto Petru
lio veikla ir jo pasiryžimas eiti 
į JAV marinų korpą. Sužinojau, 
kad tuo pačiu keliu žygiuoja ne 
tik Saulius, bet. ir kitas jaunas 
akademikas Šarūnas Dūda. Jo
nas Šarūnas Dūda, gimęs prieš 
22 metus Detroite, š.m. birželio 

I 20 baigė Wayne valstybinį uni- 
j versi tetą ir įgijo ekonomikos (biz
nio administracijos) bakalauro 
laipsųj. Vienturtis Angelės ir 
Henriko Dūdų sūnus, Šarūnas iš 
mažens buvo lietuviškai auklė
jamas. Lankė šeštadieninę litua
nistinę mokyklą, dalyvavo skau
tų veikloje, nuo 15 m. amžiaus 
Kovo sporto klube žaidė krepši
nį, tautinius šokius šoko Šilai
nėje.

Universiteto baigimo proga tė
vai Šarūnui suteikė gražią dova
ną — šešių savaičių kelionę po 
Europą.

•Prieš metus Šarūnas, kartu su 
Saulium Petrūliu, lankė ir sėk
mingai baigė kandidatų į mari
nų karo mokyklą dešimties savai
čių kursus. Buvo palaukta, kol 
abu jauni vyrai gaus bakalauro 
diplomus, nes tai marinų kari
ninkams yra būtinybė. Universi

tetą baigę, abu buvo priimti ir, i 
gavę leitenanto laipsnį, spalio 1 
pradėjo trejų metų tarnybą.

. Prieš jiems išvykstant, rugsė
jo 23 Lietuvių namuose buvo iš-1 
leistuvės. Beveik šimtinei abiejų 
jaunuolių ir jų. tėvų draugų ste
bint, marinų kapitonas S.D. Mc 
Laughlin juos prisaikdino, o po 
to sekė vaišės. Programai vado
vavo teisių studentas Tadas Kli
mas.

Kai JAV pasibaigė priverstina 
karo tarnyba, atrodo, “pašauki
mų” į karininkų, luomą iš lietu
vių tarpo randasi tiek mažai, kaip 
pašaukimų į kunigus. Du Detroi
to jauni inteligentai į kadetus 
iš karto — beveik sensacija. Vai 
lio jiems, nes kvalifikuotų karių 
mums irgi reikia-

Alfonsas Nakas

VACLOVUI URBONUI
DETROITĄ APLEIDŽIANT

Vacys ir Stasė Urbonai, su
laukę pensininkų amžiaus, spalio 
pradžioje iškeliauja į Floridą, į 
naujai sukamą lizdą St, Peters- 
burgo apylinkėje.

Rugsėjo 24 Šv. Antano parapi
jos kavinėje įvyko jų beveik spon
taniškos išleistuvės, kurias per 
10 dienų suorganizavo Stasys 
Garliauskas, padedamas kitų 
Amerikos Lietuvių Balso radijo 
klubo vadovybės narių. Kadangi 
kavinė ankšta ir visų dalyvauti 
norėjusių ne talpino, pirmenybė 
teikta ALB Radijo klubo darbuo
tojams, Urbonų kaimynams ute- 

(Nukelta į 4 psl.)

Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adresu
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Avė., Chicago, HL 60632

Telefonas FE 6-6489

CHICAGOS VYČIŲ CHORAS
Po įtempto pavasario, per ku

rį tiek daug darbo buvo, ir po 
trumpų vasaros atostogų, Chica- 
gos vyčių choras vėl susirinko 
dainuoti. Pirmiausia išrinko nau
ją valdybą. Pasiliko joje tie pa
tys žmonės, tiktai Loreta Griga
liūnienė, ilgus metus ėjusi sek
retorės pareigas, pasitraukė iš 
valdybos.

Naująją valdybą sudaro šie 
asmenys: pirmininkė — Estelle 
Rogers, vicepirmininkas — Jonas 
Aukščiūna:;, iždininkas — Juo
zas Juška, sekretorė — Levą Liv- 
činaitė. Į revizijos komisiją įeina 
Albertas Zakarka ir Stasys Če
pas. Tvarkdariais bus Petras Ga- 
gle ir Veronika Bilitavičiūtė.

Po rinkimų, pirmininkė Estelle 
Rogers padėkojo chorui už pasi-1 
tikėjimą, išrenkant ją pirminin
kės pareigoms. Prašė padėti pa-' 
tarimais ir darbu. Apgailestavo, 
kad Birutė Pumputienė, ,tiek 
daug padėjusi jai, turėjo apleisti 
Chicagą.

Pirmas rūpestis iškilo — kur 
ir kada ruošti tradicinį choro 
vakarą. Greitu laiku bus sušauk
tas valdybos posėdis tam reika
lui išspręsti. Iš to vakaro pelno 
choras turi visus metus .išsilaiky
ti.

Į chorą sugrįžo prieš keletą 
metų pasitraukę choristai — J. 
Zaruba ir N. Urbonienė. Atėjo 
jr naujų choristų — Levą Liv- 
činaitė, dabartinė sekretorė ir Zi
na Mackevičienė. Daugiausia 
choristų yra iš Marąuette ir 
Brighton Parkų, keletas atvažiuo
ja iš Chicagos priemiesčių, kiti 
iš Old Town apylinkės. Dabar 
turime daugiau kaip 30 balsų. 
Choristai yra susigyvenę savo tar
pe. Į Torontą važiuojant stebė
josi žmonės dideliu jų nuoširdu
mu ir draugiškumu. Net ir sve
timtautis autobuso vairuotojas 
pasakė: “Pirmą kartą tenka man 
tokius linksnis ir draugiškus 
žmones vežti”.

Per repeticijas įtemptai dirba
me. Yra ruošiamas dainų mon
tažas. Bet esame visi linksmi, nes 
patinka mums dainuoti. Mūsų

MARQUETTE AUTO CLINIC
6655-59 So. California Avė. — Tel. 471-0233 

” 476-8872
Užsienio ir Amerikos automobiliai

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

vadovas Faustas Strolia moka 
įkvėpti mums dainos meilę.

E. Pakalniškienė

VYČIŲ ORGANIZACIJA 
SKAIČIAIS

Iš pranešimų paskutiniame vy
čių seime paaiškėjo, kad Lietuvos 
vyčių organizacijoje dabar yra 
2670 narių. Yra keturios apygar
dos: Naujosios Anglijos, Atlanto 
pakrančių, Vidurio—centro ir Illi- 
nois-Indianos. Didžiausia apygar
da yra Atlanto pakrančių. Jai 
priklauso 1010 vyčių, pasiskirs
čiusių į 19 kuopų. Antroje vie
toje yra Naujosios Anglijos apy
garda — su 624 vyčių ir 16 j 
kuopų. Trecioje yietoje yra Vi-į 
durio-centro apygarda, kuriai! 
priklauso 538 vyčiai ir yra 12 
kuopų. Mažiausia apygarda yra * 
Illinois-Indianos; joje yra 6 kuo
pos ir 356 vyčiai. 42 vyčiai yra 
Los Angeles kuopoje, kuri jokiai 
apygardai nepriklauso.

Didžiausia vyčių kuopa yra 
112 Chicagoje, Marąuette Parke. 

Jai priklauso 192 nariai. Antro
ji didumu yra 79, Detroito prie
miestyje Southfielde, 165 nariai. 
Trečioji — 26 Worcesteryje — 
137 nariai. Gana didelės vyčių 
kuopos yra dar 7 Waterbury, 
29 Newarke, 100 Amsterdame, 
144 St. Clair mieste ir 96 Day- 
tone. Kiekvienai priklauso dau
giau kaip po 100 narių.

A.P.

DAYTONO JAUNIEJI '

Liepos 8 d. Eleonora Mantz, 
Pat.Smiley ir Sue Smiley suor
ganizavo bendrą maudymąsi ir 
priešpiečius 96 kuopps jaunie
siems vyčiams, NCR gegužinių 
aikštėje Daytone. Buvo saulėta, 
ir jauniesiems patiko iškyla.

Liepos 29 d. kuopos jaunieji 
plovė žmonėms automobilius ir 
atlyginimą už dardą paskyrė sa
vo organizacijai. Juozas Gečas 
davė jiems vietos savo “Joe’s 
Shcll Station” dirbtuvėje. Vaka
re grįžo jie namo pavargę, bet 
linksmi, kad darbas davė gerų re
zultatų. Eleonora Služienė ir 
kun. Vaclovas Katarskis atsiun
tė jiems šio to pasistiprinti.

Rugpjūčio 12 d. Lastoskie šei
ma pavaišino jaunuosius ir pa
siuntė juos į popietinį La Come- 
dia vaidinimą.

Vyčių seime, Syracusų mieste, 
Daytono jaunuosius atstovavo 
jų vicepirmininkė Elena Mika
lauskaitė, Ona Marija Služaitė 
ir Tomas Petkus. Seime įsigijo 
jie draugų ir parsivežė namo 
naujų įdėjų. Dabar pasikeičia 
laiškais su kitų kuopų jaunai
siais.

Fran Petkus

COME TO LITHUANIA IN 1978
JOIN US ANO FULFILL A DREAM THAT WILL HAVE 

ENDLESS MEMORIES

A full day*® ezeursion to Kaimas an d a balt day trip to Trakai to induded.

DEPARTING DATES NIGHTS IN EACH CITY

Oct. 12 to Oct. 21 — $8».00 Vilnius 5, Moram 2»
Copenhagen 1

Dec. 22 to Jan. 5 — $1,049.00 Vilnius 5, Warsaw 3,
Leningrad 3, Moscov 2

TRANS INTERN ATIONAL TOUBS LTD. 
JONAS ADOMĖNAS 535 Flfth Avenue

Tour Manager New York, N. Y. 10017
21^—697-7257

THE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILI
Second class postage paid at Chicago, 01. Publuhed dalfy 
except Sundays, Legal Holidays, days after Chrrt'ftUu 

and Easter by the Lithuanian Catholic Prets Society

Subscription Rates $33.00 — Chicago, Cook Cotmty
Illinois and Canada. Elsewhere i n the U. S. A. $31.00. Foreip 
countries $34.00.

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

DRAUGO prenumerata mokama Iš anksto
metams 6 mčn. 3 mfa.

Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15X8
Kitur J.A.V. ... ............ 354)0 18.00 13A
Kanadoje ...... U.SA. 37.00 19.00 1540
Užsienyje ..... ............ 37.00 20,00 M
Savaitinis ..... ....... 25.00 15.00

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

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

PAKELTI Į KETVIRTĄ

LAIPSNI

Lietuvos vyčių seime šiais me
tais į Ketvirtą laipsnį pakelti šie 
vyčiai: Irena Adamaitienė, He
len Minkalis Alexik, Algirdas 
Brazis, Ona Bučinskienė, Kune- 
gunda Coach, Pranciška Degu
tienė, Antanas Jonutis, kun. Mi-

• Redakcija straipsnius taiso u- 
vo nuožiūra. Nesunaudotų stnips 
nių nesaugo. Juos grąžina ti Ii 
anksto susitarus. Redakcija qž 
skelbimų turinį neatsako. Skd. 
bimų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą.

f I

—— --------— 

chael J. Kundrat, Irenc 
ki, Jurgis Mikalauskas, Anih' 
M. M i nėr, kun. Jonas 
kis, Marion Racicot, Eva Sį 
ron, Marija Skaveikicnė ir kj 
Valaška.

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

6449 So. Pulaski Rd. (Crawfordi 
Medical Building) Tel. LU 5-64461 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004'

Priima ligonius pagal susitarimą.
i

I

AP.

— Amerikoje 1977 m. fe 
4,082 motociklistai.

Tel. ofiso ir buto: OLympie^

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRUP^ 

1443 So. 50th Avė., Citen
Kasdien 1-3 vai. Ir M nl 
_ išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 vai j

1

DR. VL BLAŽYS
Slaugių ir vidaus ligos

Mar<iuette Medical Center 
6132 So. Eedzie Avenue. 
pirmad.. antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 1 iki 3 vai.

Pagal susitarimą..
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbrootk 5-3045.

Val.:

Tel. REIiance 5-1811

DR. WALTEN J. KIRSIU
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Va!.: pirmad., antrad., keltinį . 
penkt nuo 12-4 vai. ponjetši 
vai. vak. Treč. ir irfud

Tel. ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir šešt. 

tik susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė;

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

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

Vai.: pagal susitarimą.: pirmad. 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4; šeštad. 10-3 vai.

ir

Ofis. teL 735-4477; Rez. 246-2839

DRi E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHTRURGfi 

Specialybe — Nervų ir 
Emocinės ligos.

CRAVVFORD MEDlCAL BLDG.
6449 So. Pulaski Road

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A

VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 Iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

DR. IRENA KURIS
GYDYTOJA IR CHIRUKs i 
KCDIKIU ir VAIRŲ UQ® 

SPECIALISTE 
MEDICAL BULDIYG 

3200 W.JUtS0M 
valandos: Kasdien nuo 10 nl? 

iki i vai. nopiet 
Ofs. tel. 737-1168, ra »5

Uis. HE 4-1818; ra. PR ui
DR. J. MEŠKAUSUS

GYDYTOJAS IR CHIRm 
Specialybė vidaus Kęs 

2454 West 71st Stmt 
71-os ir Campbell Avė. hr 

Vai.: pirmad.. antrad.. kebimi l 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik rcž.-'

Telef. — 282-4422
DR. ROMAS PETKUS

AKIŲ LIGOS — CHIRlW
Ofisai:

Ui NO. WABASHAVE 
4200 NO. CENTRAL Art 
Valandos pagal susHiriiĮ

DR. FRANK PUČUS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRETAS

Tikrina akis. Pritaiko ikat* 1 
"Contact l«t«" 

2618 W. 71st St - H 
Vai pagal susitarimą. Uidinu"

DR. LEONAS SEIBUIH
INKSTU. PŪSLĖS IH 

PROSTATO CHIRURGE
2656 W. 63rd Strwt 

Vai. antrad. nuo 14 
ir ketv. nuo 5-7 nbR

; Ofiso tel. 776-2880,

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

DIL A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

1002 N. Westem Avė., Chicago 
Tel. 489-4441

Dr. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 St., Palos Heigjhts 
Tel. 361-0730

Valandos pagal susitarimą

Įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA

1407 So.49th Court, Cicero, Iii- 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išskyrus treč. ir šeštad

DR. J. J. ŠIMONIM
G Y D YT0U>

Adresas 4255
Ofiso telef. RE . 

Re-ddencŲos tdef. GR 
Ofiso vai.: pirmad. ir 
nuo 1:00’ ligi 3:00

I------------------------ ---
1 Ofiso tel. HE 4-2123. Su* 11

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGĄ*  

2454 West 71st S0* 1
pirm., antrad- ’se,v

2-5 ir 6-7 —

Tel. ofiso PR
F. Č. WINSKĮIJį

GYDYTOJAS K CfllR , 
3107 Weat71sfS^

Valandos: 1-6 į 
Treč. ir šeStad.

Ofs. tel 58M166;
DR. PETMSgį

gydytojas
CT45 West ‘

Vai.: pina..
2-7; šeštadieniais r*

Vai.:
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Nuolatinė propaganda.

LAIKAI IR PALYGINIMAI
Metai iš metų sovietinė pro

paganda nenustoja šmeižti ir 
niekinti nepriklausomos Lietu
vos laikotarpio, nuolat lyginda
ma, kiek buvo tada mokinių, 
kiek buvo mokyklų arba kiek iš 
hektario prikulta grūdų. Nuolat 
kalba apie elektrifikaciją, apie 
statybas, apie gyvenimo lygį, a- 
pie radiją ir spaudą, tačiau nie
kada nelygina su caro meto oku
pacija Lietuvoje.

Lyginti su tuo, kas buvo prieš 
keturiasdešimt metų, yra netei
singa, nes tuo mtetu tikrai visa
me pasaulyje, ne tik Lietuvoje, 
buvo žemesnis ekonominis lygis, 
nebuvo nei radijų tinklo, nei 
tiek daug mokyklų. Per keturias- 
Jesimt metų visur pasiekta pa- 
iangos ir jos būtų pasiekta ir Lie
tuvoje be jokios komunistų 
malonės, be jos raginimų ir nuo
latinės, Lietuvos gyventojui ne
paprastai įgrisusios propagandos.

*

Komunistinė spauda vis spaus
dina savo laikraščiuose, kad koks 
tai Smetonos valdininkas išnau
dojo darbininką, kad kaimiečiai 
turėjo surinkti pinigų Bažnyčiai, 
kad nebuvo daktarų ir mokyklų. 
Bet prie caro taip pat nieko ne
buvo ir, jei jau lyginti tai galėtų 
prisiminti komunistai ir savo 
brolius kazokus, lupusius Kra
žiuose kaimiečius. Galėtų komu
nistiniai carai palyginti dabarti
nę Lietuvą su carine Lietuva. 
Tada pamatytų, kad Lietuva per 
dvidešimtmetį pasiekė daugiau 
negu galingoji imperija Sov. Ru
sija, besigirianti savo spalio revo
liucijos pasiekimais. Ir jei kas bu
vo pasiekta, tai nepaprastų, aukų 
kaina, kalinių ir išnaudojamų 
darbininkų prakaitu. Sovietų Ru
sijoje, kur darbininkas yra išskir
tinai žeminamas, daugelis sten
giasi iš to luomo ištrūkti, nes 
vienas dalykas būti kolchozinin- 
ku, o kitas dalykas būti to kol
chozo varovu, vienas dalykas bū
ti mūrininku, o f . kitas dalykas 
planuoti lenktynes, kad tie mū
rininkai daugiau pamūrytų. Ge
ra būti tinkuotoju, bet daug ge
riau skaičiuoti, koks plotas nu
tinkuotas. Svarbu būti melžėja, 
bet lengviau rėkti, kad būtų pri- 
milžtas kuo didžiausias kiekis. 
Raginti, kad būtų gerai šeriamos 
kaulės yra daug lengviau, negu 
tas kiaules šerti. Komunizmas 
remiasi nuolatine prievarta, 
nuolatiniais raginimais ir šauks-

■ mais.
Suprantama, kad materialiai 

' vieni geriau, kiti blogiau stovi. 
[ Suprantama, kad laikas bėga ir 

materialinių gėrybių turi gausėti 
ir buitinė pavergtojo padėtis turi 

į pasidaryti Šviesesnė, bet niekaip 
. nesviesėja pats žmogaus dvasinis 
: gyvenimas, nes žmogus yra nuo

lat plakamas įvairiausių agitato-
1 ♦
Į Pavergtoje Lietuvoje, kaip ir 

visur komunistinėje sistemoje, y- 
ra kolchozininkas ir darbininkas, 

L o taip pat yra milžiniški įvairių 
| komunistų vadovų būriai, kurių 
I paskirtis tik prižiūrėti. Komunis- 
• line “Tiesa” rugsėjo 16 d. laidoj 
[ rašo: “Lietuvos TSR liaudies 
r kontrolės komitetas apsvarstė, 
! kaip Utenos ir Švenčionių rajo- 
į nq liaudies' kontrolės koinitetai

tikrina javapjūtės darbų eigą ir 
žiemkenčių sėją”, žodžiu, vie
ni kontrolieriai tikrina kitus 
kontrolierius ir viskas tai ant 
kolchozininkų galvų. “Tiesa” ra
šo: “Kai kur kontroliniai postai, 
teisindamiesi sunkumais, susilp
nino kovą su derliaus nuostoliais. 
Antai, patikrinimas parodė, kad 
Utenos rajono T. Tilvyčio kolū
kyje dėl blogai sureguliuotų 
kombainų iš kiekvieno hektaro 
vidutiniškai buvo prarandama 
po 2-3 centnerius grūdų. Dide
lių grūdų ‘ nuostolių pasitaiko 
Švenčionių rajono “bolševiko” 
kolūkyje, Adutiškio tarybinia
me ir kai kuriuose kituose ūkiuo
se. Rajonų komitetai nepasiekė, 
kad javapjūtės metu veiksmingai 
dirbtų visos liaudies kontrolės 
grupės. Kai kurios iš jų, kaip 
antai Švenčionių rajono Svirkų 
tarybinio ūkio, “Taikos” kolūkio, 
Utenos rajono Kirdeikių tarybi
nio ūkio, neretai paviršutiniškai 
atlieka patikrinimus, nekovoja 
už tai, kad būtų pašalinti at
skleisti trūkumai. Ne visur liau
dies kontrolės or anai javapiūtės 
eigos patikrinimus koordinuoja 
su Tarybų nuolatinėmis komisi
jomis “Komjaunimo prožekto
riaus” štabais”. Žodžiu, komisijos 
ant komisijų, įvairūs šnipai, 
kontrolieriai, komjaunimo pro
žektoriais vadinami', seka vargšą 
pjovėją, kad tik šis stengtųsi, kad 
niekur nesugaištų ir nieko nepra
rastų. Anot “Tiesos”: “Liaudies 
kontrolės komitetams pasiūlyta 
žymiai sustiprinti ryšius su Tary
bų nuolatinėmis komisijomis 
“komjaunimo prožektoriaus šta
bais, tarpžinybiniais kontrolės or- 
ganasi, plačiau praktikuoti bend
rus patikrinimus”. Žodžiu, visur 
tik komisijos, patikrinimai, ko
mitetai, kontrolės ir dešimtys ki
tos biurokratijos ant vargšo Lie
tuvos kolchozininko galvos, kad 
vyresniajam broliui rusui dau
giau grūdų prikultų.

♦ • .T - .
Komunistinė statistika, lygin

dama savo sistemų su nepriklau
somos Lietuvos gyvenimu, galėtų 
palyginti, kaip dirbo laisvas ūki
ninkas, kiek buvo jį raginančių 
ir sekančių biurokratų, gyvenan
čių iš jo darbo. Kalbėdami apie 
“supuvusius vakarus”, komunis
tai galėtų palyginti, kiek biuro
kratai seka amerikiečio farmerio 
darbą ir kokie “komjaunimo pro
žektoriai” tikrina, ar jis kukurū
zus gerai nuima.. Komunistai 
mėgsta lyginti su praeitimi, galė
tų jie palyginti, kokia dabartinė 
biurokratija su buvusia laisva 
Lietuva arba net su dabartinė
mis laisvomis valstybėmis;

Pavergtam žmogui įgrista nuo
latinė propaganda, nuolatiniai 
dirbtinai išpūsti ar laisvą pasau
lį šmeižią skaičiai, bet dar la
biau Lietuvos gyventojui įgrista 
įvairios liaudies kontrolės, komi
sijos, rajonų vadovybės, besisten- 
gią užsidirbti duoną persekiorda- 
mi ir ragindami. Jokioje srityje 
okupantus pavergtoj Lietuvoj tiek 
nepasiekė, kaip įvesdamas nuo
latinių raginimų ir sekimų siste
mą. Minėdami savo spalio su
kaktis, tai galėtų komunistai pri
siminti, nes sekime ir biurokra
tijoje tikrai visus pralenkė.

AZ. B.

LIETUVIŠKOJI ETNINIŲ STUDIJŲ DALIS
Dlinois projektas ir jo sunkus keliais

ETNINIŲ STUDIJŲ 
PRADŽIA

Apie etnines studijas gana pla
čiai rašiau “Drauge” 1974 ir 
1975 metų pabaigoj. Dabar po 3 
- 4 metų reikia pažvelgti, kokia 
padėtis lietuviškosios etninių stu 
dijų dalies.,

1974 buvo pirmieji metai, ka
da kongresas pirmą kartą patvir
tino 3.5 milijonų dolerių etni
nėms studijoms. Instrukcijos ir 
gairės prašymams buvo labai ne
aiškios. Iš viso buvo paduoti 887 
prašymai. Lietuvių buvo 4: Švie
timo tarybos, Balzeko muziejaus, 
Lietuvių “media” kolektyvo ir 
Lietuvių operos. Palyginimui: 
lenkų —8, juodųjų —15, Ame
rikos indėnų — 13, žydų — 9.

Patenkinti buvo tik 42 prašy
mai, nė vienas iš lietuvių. Di
džiausios sumos buvo nukreip
tos į universitetus. Taip atsirado 
3 didieji: Illinois u-to Chicago 
Circle Campus — 170,000 dol., 
Michigano valstijos Etninių Stu
dijų centras, susijęs su Wayne 
universitetu, — 170,000 dol. ir 
Clevelando viešosios mokyklos 
susijusios su Clevelando Statė 
universitetu —170,000 dol.

Įdomu, kad 17-kos įvairiausių 
žydų organizacijų remiamas Phi- 
lip W. Lown Graduate Center 
for Contemporary Jewish Stu- 
dies prie Brandeis universiteto 
Waltman, Mass., susilaukė 
80,000 dol. paskyrimo. Šis pro
jektas buvo užsibrėžęs paruoš 
ti komplektą moduliarinių prog
ramos vienetų, apimančių žydų 
bendruomenės išsivystymą JAV, 
paskleisti tą medžiagą po visą 
kraštą ir paruošti personalą ja 
naudotis.

Atrenkant vertingiausius pra
šymus, skaitytojų — vertintojų 
buvo 68. Iš jų juodųjų — 7, vo
kiečių — 5, žydų - 4, lietuvių, 
lenkų, italų, graikų po 3, kitų po 
1- ar 2. Skaitytojai atstovavo 33 
rasinėms ar tautinėms grupėms. 
Lietuvių skaitytojai buvo kun. K. 
Pugevičius, Virginija Gureckie- 
nė ir Jonas Genys.

Be 4 tiesioginių lietuvių prašy
mų, mūsų organizacijos rėmė vi
sus 3 didžiuosius projektus. Ta
čiau pilnateisės grupės pripaži
nimą turėjo tik Clevelando lie
tuviai, J. Stempužio atstovauja
mi Patariamojo projekto taryboj.

Antrą projektą žydai laimėjo

L RASLAVICIUS

Spaudoj ir gyvenime

GYVENIMO ĮPRASMINIMAS
Kard. H. B. Hume parašė veika- 

“Searching for God” (Dievo
jojimas), kurį šiemet išleido
^ulist Press New Yorke. Toje 181 

knygoje daugiausia sujungtos 
T^erencijos, skirtos išryškinti 
JJ®uoliškąjį dvasinį gyvenimą, 

iškeliami dalykai, kurie gali
r'ki naudingi visiems' vidinės pa- 
T’gos siekiantiems. Gilesnės dva- 
8,08 žmogus, pabrėžia autorius, ži- 

kaip laikytis turguje ir tyruo- 
Maldą autorius vaizduoja kaip 

R.ey° laukimą tyloje. Skatina 
lygtis sukauptus dvasinio susi- 
frC0? lobius ir kitiems perduoti. 

eilni maldos aptarimą duoda- 
kalba: “Malda yra meilės dia- 
tarp Dievo ir mūsų pačių.

kurie gali

Tai šauksmas tvarinio, sugniužu- 
sio prieš Dievą?’ Autorius pabrė
žia, kad artimo meilė yra išbandy
mas mūsų turimos Dievo meilės. 
Žmogaus atsilikimas .nuo ■ Dievo 
yra dvasinė mirtis. Mūsų jaučia
mas Dievo ilgesys yra dvasinio 
įkvėpimo apvainikavimas. Dvasi
nei pažangai labai svarbu — mo
kėti pasakyti taip kitiems ir ne — 
sau pačiam.

’ Autorius primena, kad laimę su
daro mylėti Dievą ir būti jo myli
mam. Problema iškyla, kad mes 
dažnai Dievui neleidžiame mus my
lėti, o tai yra rezultatas mūsų ig- 
norancijos, kylančios iš nemąstymo 
apie Dievą, Svarbus dalyykas vi
dinė tyla ir pamėgimas būti vie-

nam su Dievu.
Šios mintys parodo, kad auto

rius, nors ir kalbėdamas apie žino
mus dalykus, išsineria iš kasdieniš
ko blankumo, mokėdamas prabilti 
vaizdžiai ir prasmingai.

New Yorke. Tai Anti-Defama- 
tion League of B’nai B’rith. Pro
jekto apimtin įėjo Tyrimų gru
pės nustatymas kultūrinio pliu
ralizmo aptarimo ir išvystymas 
bei išbandymas strategijos jo e- 
fektyviam mokymui.

Statistiką ir žydų sėkmingumą 
gaunant pašalpą net 2-ms iš 9 
prašytų projektų pateikiau norė
damas pavaizduoti reikšmę įsi
tvirtinimo universitetuose ir or
ganizacijų veikiančių žydų inte
resams, bet amerikietiškais meto
dais.

TRYS DIDIEJI PROJEKTAI — 
1974 M.

1. Detroito — Michigano 
projektas

Nors visos užbaigtos projekto 
medžiagos, neteko matyti, bet toj 
daly, kurią mačiau, apie lie
tuvius nieko nėra.

2. Illinojaus — Chicagos Circle 
projektas

Buvau šio projekto Patariamo
sios tarybos narys, atstovavęs lie
tuvių Švietimo tarybai projekto 
darbuose. Tarpgrupinės politikos 
dėka pavyko įtvirtinti lietuvius 
kaip ed hoe grupę. Mums labiau 
rūpėjo patekti į tekstinę progra
mos dalį su Lietuvos istorijos ir 
jos politinės situacijos santrauka, 
tai reikėjo atsisakyti tokių daly
kų, kaip marginami lietuviški 
margučiai ar švenčiamos kūčios, 
juo labiau, kad ukrainiečiai la
bai išlindo su savo margučių 
marginimu. Todėl visą svorį nu
kreipėme į vadinamą “entry u- 
nit”, kur 8-10 skyriaus lygyje na
grinėjama įvairių tautybių imi
gracija į JAV, priežastys ir kilmės 
kraštų istoriniai bruožai iki pat 
šių dienų.

Kiekvienos grupės istorinei da
liai buvo skirta tik 6 puslapiai. 
Projekto direktoriui esant lenkų 
kilmės amerikiečiai dr. Edward 
Kolyszko, kurio senenliai yra kilę 
nuo Ašmenos ir, kaip jis sako, su 
tokia pavarde kaip jo, negalįs bū
ti grynas lenkas. Jis save laiko 
lenkų - lietuvių kilmės amerikie
čiu, nors išaugęs lenkiškoje at
mosferoje. Ruošiant daktaratą 
Krokuvoj, jam atsivėrė akys kas 
liečia istorinius lietuvių ir lenkų 
santykius- ir tautybės pasikeitimą 
lenkų kultūros įtakoj.

Todėl nebuvo sunkumų pra
vesti visiškai lietuviškos versijos 
istorijos santrauką tiek priešuni- 
jiniam, tiek pounijiniam laiko
tarpy. Lenkiškojoj daly nekarto-

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS
Buv. Lietuvos kriminalinės poficijos 

valdininko atsiminimai

STASYS TRINKA

4

1909 metais aš persikėliau gyventi į Rygos mies
tą, kuriame gyveno mano motinos giminaičiai. Čia gy
venau. iki 1913 metų, iki buvau pašauktas į rusų ka
riuomenę. Gyvendamas Rygos mieste*  dirbau prie įvai
rių darbų, o vakarais lankiau suaugusių kursus ir 
ruošiaus laikyti egzaminus iš 4 gimnazijos klasių.

Rygoje

Rygos miestas buvo įkurtas XH amž. pradžio
je vokiečių prekybininkų, kurie Dauguvos upės žioty
se pastatė prekių sandėlius ir įsteigė prekybos konto
ras. Po jų . atvyko dvasiškiai, amatininkai ir visokio 
plauko perėjūnai. Paskui prekybininkus sekė dvasiš
kiai. XH amžiaus pabaigoje į Rygą atvyko Šv. Au
gustino ordino vienuolis Meinhardas ir įkūrė vienuoly
ną. Jis buvo pirmas Livonijos vyskupas. 1196 metais 
i atkeliavo antras Livonijos vyskupas Bertoldas, 
kurį kronika vadina tikruoju Rygos miesto įkūrėju. 
Šis aukštas bažnyčios hierarchas, matyt, kardą valdė 
neblogiau už krapyklą, nes po 2 metų žuvo bekovo
damas, su lybiais. Jam žuvus 1199 m. Popiežius Griga
lius IX paskelbė kryžiaus karą prieš lybius. Paskirtas 
trečias Livonijos vyskupas Albertas atplaukė į Rygą 
su dideliu laivynu — 23 laivais, kurie atgabeno ne tik 
bažnytinių reikmenų, bet ginklų, bei misininkų, kurie 
pradėjo skelbti krikščionybę ne tik žodžiu, bet ir kar
du. Todėl jie ir buvo pavadinti kardininkais

JAV LB krašto valdybos pirmininkas inž. A. Gečys, PLB garbės teismo 
pirmininkas dr. J. Sungaila ir A. Sungailienė pokalbyje “Draugo” spau
dai stiprinti surengtame bankete Nuotr. Jono Kuprio

Ta-
pro-

Įjami tie dalykai, kurie yra lietu
viškojoj daly, o daugiau kon
centruojamasi į priešcarinę re
zistenciją, sukilimus ir emigra
cijos priežastis.

E. Kolyszko panaudojo S. Ku
dirkos šuolį į laisvę pratyboms 
skirtumui tarp tautybės ir piliety
bės išryškinti. Tam reikalui jis 
perspausdino 3 straipsnius iš 
“New York Times”, aprašančius 
S. Kudirkos istoriją, kuriuos per
skaitęs- mokinys turi atsakyti ke
letą klausimų apie tautybę ir pi
lietybę. Tai bene pirmas kartas, 
kada JAV moksleivis turės skirti 
tas 2 sąvokas taip, kaip europie
čiai jas skiria.

Aleksandras Kuršius — 
nesantaikos priežastis

Chicagos miesto Švietimo 
ryba dar prieš federalinių
jektų pradžią kreipėsi į įvairias 
etnines grupes, prašydama pa
ruošti konspektus apie kiekvie
nos grupės istoriją tiek kilmės 
krašto, tiek šiame krašte papro
čius, šventes ir įnašą į JAV gy
venimą, o ypač į Chicagos mies
to gyvenimą. Lenkai, italai ir 
graikai sugebėjo tai padaryti ga
na trumpu laiku, o mūsų seselės 
Perpetuos paruoštas konspektas ir 
tuometinio Švietimo tarybos pir
mininko J. Kavaliūno patikrin
tas užkliuvo pas Brighton Parko 
viešosios mokyklos vedėją, kuris 
turėjęs tą darbą perredaguoti, 
bet vis dėl “laiko stokos” neį
stengęs. Ir atrodo, kad iki šiol 
per 5 metus nieko nėra padaręs. 
Tokiu būdu lenkai greit išvystė, 
savo programą, o lietuviams vis I 
negalint pralaužti ledų su tuo 
mokyklos vedėju, be jokios kriti
kos ir konkurencijos galėjo įrašy
ti, kas tik jiems patiko. Ir 
Aleksandras Kuršius, lietuvis gy
dytojas, buvo paverstas Alek- 
sander Kurszewskiu, lenku, ir vi
si jo nuopelnai įsteigiant pirmąją 
“lotynų mokyklą” Naujajame 
Amsterdame, dabartiniame' New 
Yorke, kartu su juo buvo pasisa
vinti lenkų

Šitas faktas lyg koks slogutis 
mane slėgė, bet nieko nebuvo ga
lima padaryti, nes: tai buvo ap
linkybių ir lietuviško nepareigin
gumo rezultatas Chicagos mies
to Švietimo tarybai paprašius et
ninių studijų konspekto apie lie
tuvius, mūsų Švietimo tarybos

viešpatautų dama ir vienybė...
Iš viso šis proj rietas paruošė 

5 vienetus.
1. Ethnic Resource guide —pa

gal tautybes sugrupuoti adresai 
institūcijų, mokyklų, krautuvių 
ir organizacijų, kurios gali būti 
naudingos papildomai informa
cijai. Lietuviškasis skyrius prašy
te prašosi papildymo ir patiksli
nimo.

2. Inter-Ethnic Celebration - 
šventiniai papročiai ir tradicijos. 
Lietuviškasis skyrius ribojasi mar 
gučių marginimu svogūnų lukš
tais.

3. Ethnocentrism and Preįip- 
dice — daugiausia bendro di
daktinio pobūdžio straipsneliai, 
smerkiantieji nusiteikimą prieš

______ __ ___ _______ 3 kitas grupes ir aukštinimą tik sa- 
Chicagos miesto viešųjų mokyk-. v2^os\ v’en®tas susilaukė di
lų svetimų kalbų skyriaus vedė- džiausią pareikalavimo, jau 
jas, šoko kaip įgeltas, kai buvo i spausdinama III laida, 
paskaitytas mūsų pusės puslapio j 4. Inter — Ethnic Music. 
tekstas apie Kuršių. Jam talkinin- Rhythm the Puls of Humani-. 

ikavo italų atstovas, geras Amen- ty. Vargais negalais pavyko pra- 
kos istorijos žinovas, nes Lietuvių • kišti ir 2 lietuviškas daineles: 
Enciklopedijoj viena data iš Kur
šiaus biografijos yra su 100 me
tų klaida (greičiausiai korektū
ros). Po karštų diskusijų buvo 
pasiektas kompromisas —Illi- 
nois projekto tekste visai Kur
šiaus neminėti nei kaip lietuvio,

tautietis vieną dieną pristatė J. 
Kavaliūnui 2 dėžes medžiagos ir 
nė žodžio nesakęs, išvyko. Tada 
paskubomis seselė Perpetua pa
rašė nemažos apimties konspek
tą. Tenai buvo aprašytas ir Kur
šius ir jo nuopelnai Amerikai. 
Bet, lenkams laimėjus laiko at
žvilgiu, laimėjo jie ir Kuršių 
bent Chicagos miesto mokyk
loms skirtoje literatūroje. Todėl, 
kai, berods, Lietuvių Tautinės są
jungos New Yorko skyriaus ini
ciatyva, minint Amerikos 200 me
tų nepriklausomybės sukaktį, bu
vo atidengta memorialinė lenta 
vietoje, kur buvusi pirmoji Kur
šiaus mokykla, mano slogutis 
išnyko.

Iškilus’ Kuršiaus reikalui Illi- 
nois projekte, Edwin Cudecki,

“Pasidirbau aš dūdelę” K. Jaku- 
bėno, aranžuota J. Gaubo, ir “Rie
šutėliai”, liaudies daina, aran
žuota J. Bertulio. Gaila, kad mu
zikos direktorė, kuri šį vienetą 
redagavo iš 4 pateiktų dainelių, 
teįdėjo tik dvi. Dainas parmka j. 

nei kaip lenko. Bet... memoriali- ■ Kreivėnas, o žodžius į anglų kal- 
• • • • įą išvertė muzikė A. Stepheiis.

Prie muzikos spausdinto vie
neto yra dar 2 magnetofono ka
setės 1 vai. grojimo kiekviena; 
Konspekte nurodyta, kad nu
siuntus 2 naujas kasetes į Sprin - 

v. j . i b ’ • i ‘ jfielda, 111., jos bus greit grąžin- 
rašiau, kad tiek jaunas, tiek vy-i Susidarė įspūdis, kad
resnės kartos skaitytojas suzmo- . daugiau dai.
tų, kaip reikėjo kirstis dėl kiek-| n ■ konspekte-pateiktosios, 
vieno žodžio ar sakinio tm, kur j daindes j j.

- ---------------------------- v-~-jlvykiai ar problemos susidurda-įdainavQ 4 lietuvait&j cįrcle 
pirmininkas J. Kavaliūnas pap- vo su lenkais. Pagarba i- Kava-, Ca Rūta Miknai-
irašė vieno, jaunesnės kartos lie-liūnui, šauniai gynusiam ir.ap-j ė Alyida šukutė, Laimute 

dirbančio viešojoje mo- gynusiam Kuršiaus tautybę. Bet R’inskaitė ir Jūratė Lingytė: 
kykloje, šitą darbą atlikti, kuris j kompromisas buvo reikalmgas, IUinois superinten(ianto

■” —" 'nes federalinės valdžios fman-; švietimui man
suojamas projektas turi išleisti | 
kontraversinius klausimus, kad Į (Nukelta į 5 psl.)

nė lenta New Yorke tikriausiai 
greit neišnyks ir su laiku kalbė
dami apie lietuvių įnašą’ Ameri
kai įdėsim į tekstą tos lentos fo
tografiją — Alexander Kurtius, 
Lituanuš nobilis.

Kuršiaus atvejį smulkiau ap-

tuvio, dirbančio viešojoje mo-

mielai sutiko. Išlaikęs pasiimtą I 
medžiagą beveik dvejus metus ir| 
nieko nepadaręs šis “taurus” I

Amžių bėgyje Rygos miestas turtėjo ir gražėjo.. 
Namai beveik visi buvo mūriniai, kurių dauguma bu
vo 5-6 aukštų, pagražinti įvairiomis skulptūromis. 
Gatvės buvo išgrįstos tašytais akmenimis, kurie buvo 
atgabenti su laivais iš Švedijos.

Vėliau Rygos miestą ir visą Baltijos kraštą užka
riavo Rusijos caras Petras I-sis. Nuo to laiko kala

vijuočių viešpatavimui buvo padarytas galas.
Rygos mieste buvo daug fabrikų, todėl lietuviai 

važiuodavo į Rygą darbų ieškoti, nes Lietuvoje dar
bų nebuvo.

Prieš pirmąjį pasaulinį karą Rygos mieste buvo 
apie 400.000 gyventojų, kurių tarpe apie 50.000 lietu
vių, kurie dirbo prie įvairių darbų. Rygos mieste bu
vo dvi R-Katbažnyčios, kuriose buvo laikomos lietu
viškos pamaldos. Viena iš jų buvo senamiestyje netoli 
Dauguvos upės kranto, o antroji Katolių (Katalikų) 
gatvėje. Toje pačioje gatvėje, netoli bažnyčios buvo 
Liudo Jakavičiaus spaustuvė, kurioje jis redagavo .ir 
leido lietuvių kalba savaitraštį “Rygos Garsą”. Leis
davo ir lietuviškus kalendorius, kurie būdavo platina
mi po visą Lietuvos kraštą. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, jis savo spaustuvę pergabeno į Lietuvą, 
į Šiaulių miestą, kur ir mirė.

Mano tarnyba rusų kariuomenėje

1913 metais buvau pašauktas į rusų kariuomenę 
ir paskirtas į 3 bateriją, 48 artilerijos brigadą, 24 ar
mijos korpusą, kurios buveinė buvo Samaros mieste, 
prie Volgos upės kranto. To korpuso vadu buvo karo 
metu pagarsėjęs generolas Kornilovas, kuris revoliu
cijos metu kariavo prieš bolševikus ir žuvo. Praėjęs 
naujokų apmokymą, buvau paskirtas į mokomąją kuo
pą, kurią baigiau 1914 metais. Tais pat metais, kilus 
pirmam pasauliniam karui, mūsų korpusas buvo pa
siųstas į Austrijos frontą, kur vieno mūšio Galicijoje 
metu, netoli Lvovo miesto, buvau sužeistas per kairio

sios kojos kelį. Apie mėnesį buvau gydomas Lvovo 
miesto karo ligoninėje. Po to buvau pervežtas į 'Rusiją 
ir gydomas Charkovo ir Čerkasų miestų karo ligoni
nėse. Žaizdai sugijus, buvau paskirtas į sveikstančių 
kuopą, 'kuri buvo Taganrogo mieste, prie Azovo jū
ros kranto. Paskirti į tą kuopą kareiviai jokių užsiėmi- 
mų neturėdavo, tik kas savaitę turėdavo eiti pas gydy
toją patikrinti sveikatą. Gydytojui tikrinant mano 
sveikatą, sužinojau, kad jis yra žydų tautybės ir ki
lęs iš to paties Žagarės miesto, kuriame gimiau ir užau
gau. Patikrinęs mano sveikatą, jis man parašydavo raš-

1 telį, kad esti atleistas sveikatos pataisymui savaitei 
laiko. Praslinkus trims savaitėms laiko, aš gydytojo 
paprašiau, kad pataisymui sveikatos jis mane leistų 
važiuoti namo. Gydytojas man pasakė, kad tai padary
ti jis neturįs teisės ir kad tai padaryti galįs tik vyriau
sias gydytojas, kuris už kelių dienų turįs atvažiuoti 
tikrinti sveikstančių kareivių sveikatos stovį. Paskirtą 
dieną liepė man ateiti sveikatos patikrinimui ir pažadė
jo tarti už mane gerą žodį. Atėjęs į sveikatos patikri
nimo kambarį, už stalo radau besėdintį generolo uni
formoje gydytoją. Tame kambaryje buvo susirinku
sių apie 30 sužeistų kareivių, iš kurių mūsų gydytojas 
po vieną iššaukdavo prie stalo ir vyriausiam gydytojui 
referuodavo kareivio sužeidimą ir jo sveikatos stovį. 
Gydytojas pamatęs mane įeinantį į kambarį, pašaukė 
prie stalo ir vyriausiam gydytojui pasakė, kad aš esu 
sunkiai sužeistas per kelį ir kad aš, tur būt, kariškai 
tarnybai nebūsiu tinkamas. Išgirdęs tai, vyriausias gy 
dytojas pasakė: “išduot jam baltą bilietą ir tegul va
žiuoja namo. Tačiau mano gydytojas pasakė, kad jo 
nuomone būtų netikslu iš karto visai atleisti iš kariuo
menės, bet reikia pirma paleisti 6 mėnesiams pataisy
mui sveikatos ir, jei po to aš būsiu rastas netinkamas 
kariškai tarnybai, tai tik tuomet visai paleisti iš k&*  
riuomenės. Vyriausias gydytojas su tuo sutiko ir ma- 

I no gydytoją pagyrė už tokį patarimą.

' (Bus daugiau)
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68th & CALIFORNA

Meninę dalį atliks solistė Da
nutė Petronienė ir Chicagos Vy 
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
jaunųjų tautinių šokių grupė 
“Vytis”, vadovaujama šaulės J. 
Jasaitytės. Grupės šokių moky
toja Violeta Atkinson. Akordeo 
nu palydės muz. Rimas Kaspu
tis. Po programos vaišės ir šo
kiai. Vaišėmis rūpinasi Adelė 
Poderienė. Programą praveda! 
Stefa Kaunelienė. Šokiams gros 
muz. Rimo Kaspučio vadovau
jama kapela “Romantika”. Įėji
mas visiems $10, moksleiviams 
$5.

Minėjimo metu ten pat bus 
suruoštos ir parodėlės: Elenos 
Juciūtės iš sovietiniame kalėji
me padarytų eksponatų ir Ka
zio Sragausko ir Jono Mor
kaus foto nuotraukų. Bus ga
lima įsigyti ir knygą “Pėdos 
mirties zonoje” ir gauti autorės I 
parašą.

Stalai ir nakvynės užsako
mos: Emilija Kutkienė tel. 846- 
3280 ir Vincas Tamošiūnas tel. 
843-6027.

Ant rytojaus, spalio 15 d. 
10:30 v. šauliai organizuotai su 
vėliavomis dalyvauja pamaldo
se Šv. Antano parapijos bažny
čioje, 25-tos ir Vernor g-vių 
kampe.

Po pamaldų sesės šaulės, va
dovaujamos Emilijos Kutkie- 
nės, svečius vaišins kavute ir 
pyragaičiais. Minėjime ir pa
maldose šauliai turintieji dėvi 
uniformas, sesės — tautinius 
rūbus.

Stasio Butkaus kuopos valdy 
ba kviečia Detroito ir kitų mies 
tų šaulius ir visus kitus daly
vauti minėjime ir pamaldose.

Gr.

boliais, tiek viduje, tiek ir išorė 
je (pvz.. liet, kryžius). Savo: 
kūrybinėje karjeroje V. K. Jo.

• nynas žinomas ir kaip pedago • 
gas, profesorius bei administra 
torius, tiek Lietuvoje, tiek ir • 
užsieny gyvendamas (Kaunas, Marąuette Parke. Savininkas parduo- 
Freiburgas, Mainzas, Queens, 
N. Y., Fordham University, N.
Y.). Turėjęs net 15 savo atski
rų parodų (Paryžius, Ryga, 
Freiburgas, Tuebingenas, Kons 
tanca, Baden-Baden, Kitzzin- 
gen, Roma, New York, Milwau- 
ke, Cleveland, Bronx).

Jo darbų turi įsigiję muziejai 
Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, o 
užsieny: Rygoje, Taline, Wei- 
mare, Hamburge, Antvverpene, 
Amsterdame, JAV — Metropo-j 
litan muziejus, Philadelphijos 
muziejus, New Yorko viešoji 
biblioteka, Brooklyno meno mu
ziejus, Kongreso biblioteka 
Washingtone, Maino universite
tas, Camegie kolekcijoj. Neuž
mirštinas ir jo įnašas filateli
jom visi prisimename du Vati
kano ir daugiau kaip 137 paš
to ženklus, kursavusius 1947- 
48 m. Vokietijoje. Trumpoje ko 
respondencinėje apybraižoje tie 
siog neįmanoma bent kiek pla
čiau apžvelgti itin šakotą V. K. 
J. kūrybą, visą jo meninę veik
lą ir bendrąjį įnašą tiek lietu- 

' viskam, tiek ir pasauliniam gy
venimui.

Sekančiomis savaitėmis šioje 
skiltyje bandysime aptarti ir 
kitų dviejų parodoje dalyvau- 
jančiųų menininkų kūrybinį ke
lią. S.
P.V.V'■ v

DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 3 psl.)

niškiams, artimiesiems draugams 
ir organizacijų atstovams, viso 
•devyniasdešimčiai asmenų.
«■ Pobūvį atidarė Rita Garliaus- 
■kaitė. Programai vadovavo ir Ur
bonų asmenybės ryškinančią 
įžangą padarė Stasys Garliaus- 
3čas. Prieš vaišes meldėsi klebo-1 
fias kun. Kazimieras Simaitis. 
■Trumpiau ar ilgiau kalbėjo šie 
gerbėjai: Dloco v-bos pirm. Rai
mundas Sakis — Sukauskas, ALB 
Radijo kl. direktorius it translia
cijų pranešėjas Jonas Kriščiūnas, 
uteniškis kaimynas Jonas Gaižu

sis, kitas kaimynas, St. Butkus šau
lių kuopos vadas Vincas Tamo
šiūnas, LB ir LF atstovas Vytau
tas įKutkus, Altos ir Balfo direk
torė Elzbieta Paurazienė, Tauti
nės sąjungos ir raftlovėnų vei
kėjas Stasys šimoliūnas, Lietuviš
kų Melodijų radijo programos : 
įedėjas Algis Zaparackas, inžinie- 
jpų ir architektų (ALIAS) Det
roito skyriaus atstovas Antanas 
įįumosa. Kiekvienam atskleidus 
^is po naują išvykstančiųjų bruo
žą, išryškėjo gan apčiuopiami : 
"abiejų Urbonų portretai. Vacys į 

ALB Radijo klubo veiklos daly- , 
yis nuo pat atvykimo Amerikon , 
bene 1948 metais; o paskutinius j 
15 metų, gal su viena trumpa per
traukėle, klubo pirmininkas. Jo 
dėka radijo transliacijos įvykdavo 
net ir krizių su stoties vadovy
bė metu. Visas penkiolikos metų 
programas jis įrašė į magnetines 
juostas. Šalia Radijo klubo, dar
bais. ir pinigu rėmė visas centri
nes organizacijašiį— Vliką, Al- 
tą, LB, LF Detroito vajaus komite
to narys. Nepaprastai sėkmingų 
piniginių vajų orgaųįzatorius I 
PLJ kongreso ir jaunimo žygio į 
Jungtines Tautas atvejais. Vie
nas iš Lietuvių kambario įrengi
mo Wayne valstybiniam un-te 
ipiciatorių. ALIAS veikloje reiš
kęsis organizaciniais 'darbais bei 
Brandžiais raštais šios sąjungos 
elicioze Technikos Žodyje. Abu, 1 
^ačys ir Stasė —vieni pirmųjų 
bF tūkstantininkų Detroite, 
stambių sumų aukotojai Daina- . 
vai, Balfo rėmėjai ir aukų rinkė
jai Detroito gatvėse. Stasė. —Va- • 
sarto 16-tosios g-jps rėmėjų būre
lį organizatorė, vadovė, per eilę j 
nfetų sutelkusi ir pasiuntusi dide
lį sumas dolerių. Abu dideli tole- 
rtfntai, kuklūs, nesiveržiu į pir
mąsias vietas.
^Visi kalbėtojai, išskyrus St. Ši- 

moliūną, sveikatos, laimės ir sau
lėj, belinkėdami, dejavo, kam 
dąr tokie sveiki ir stiprūs Det
roitą palieka, siūlė apsispręsti, vi- 
saS Detroite likti, ar bent dažnai 
išilgam čia lankytis. Ne ką geres- 
nJirSt Simoliūno linkėjimai: pa
siryžote, tai nė žingsnio atgal; bet 
ir ten įsitraukite 1 visuomeninę 
veiklą!

^. Išvykstančiųjų atminčiai bū
vį-įteikta bendra dovana — Vik
toro Veselkos sukurta meniška ba
reljefinė Vytis.
-Radęs tinkama momentą, V. 

Urbonas paskelbė, jog nuo šian
dien ALB radijo klubo pirminin
ku tampa jauna akademike Rita 
Garliauskaitė. Kaip ‘‘valdžios, ga
lybės ir garbės ženklą’’ čia pdt įtei
kė jai klubo nario mokesčių bei 
aukų pakvitavimų knygelę.

;■ Atsisveikinimo žodyje V. Urbo
nas visų kalbėtojų, pareiškimus 
lyg ir patvirtino, tik jam įprastu 
kukliu būdu. Dėl 15 metų į juos
tąs įrašytų programų, patikslino, 
jąg, kai išvažiuodavo atostogų, 
programų įrašymu pasirūpihda 
dayo dr. Povilas Šepetys. Džiau
gėsi R. Garliauskaitės ir kito jau
no akademiko Algio Janušio įsi
jungimu į ALB radijo klubo val
dybą. Labai šiltai atsiliepė apie 
“Radijo klubui tūkstančius sutel
kusią nuolatinę šeimininkę Sof. : 
Dryžienę, bei nuolat karališkus : 
tortus aukojančią P. Balandienę 
(jos abi šiame pobūvy dalyvavo— 
pirmoji kaip šeimininkė, antroji ; 
šu/dovariai atvežtais tortais). Pa- 1 
pasakojo apie savo namuose (da- 1 
bar jau parduotuose) kieme įreng- 1 
tą meilės suolelį. Ant jo sėdėda- i

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

V. Urbonas perleidžia pareigas 
naujai pirmininkei R. Garliauskai- 
tei Nuotr. J. Gaižučio

vęs, kai piktumai ir rūpesčiai ap- 
| nikdavę. Susimąstydavęs, ramybė 
grįždavusi. Kai sėdėdavęs apsi- 
pykęs su Stase, ateidavusi ir ji, at- 
sisėsdavusi ant kito galo, tylomis 
susitaikydavę. Klausė, ar kuris sa
vo kieme tokį suolelį turime? Nie-1 
kas neatsiliepė.

Čia rašančiojo nuomone, iš vi
sų atsisveikintojų geriausiai (ir 
beveik trumpiausiai) bus pasakęs 
V. Kutkus? Pirma, jis sakė, trum
pai aptarti Vacio ir Stasės Urbo
nų nuveiktus darbus neįmanoma. 
Ir antra — Vacys buvo didžiau- 

I sias tolerantas visokių įsitikini
mų, visokių pažiūrų žmonėms. 
Tai šventi tiesos žodžiai, prie ku
rių begaliu pridėti amen. Jei 
kiekvienoje Detroito ir kiekvieno
je bendrinėje organizacijoje būtų 
bent po keletą Vacio Urbono ti
po žmonių, tarpusavės rietenos 
išnyktų.

s Turiu Detroitą apleidžiančiam 
Vaciui Urbonui ir savo linkėji- 
nfūs. Priešingai išleistuvių kal

bėtojams, linkiu visuomeninę veik
lą palikti ramybėje ir nuo jos tik
rai eiti į pensiją. Tačiau, įsikūrus 

ir pailsėjus, koncentruotis į kur kas 
svarbesnę sritį — atsiminimų ra
šymą. Niekas neabejoja, kad Va
cys turi daug ką papasakoti. O tie, : 
kurie girdėdavo radijo progra- 1 
moms paruoštus jo reportažus ir i 
kurie skaitydavo jo straipsnius ■ 
Technikos Žodyje, neabejoja, kad j 
įdomius atsiminimus rašyti jis ir- 1 
gi sugebės. Lauksime.

Alfonsas Nakas

64-ta ir Talman. Labai gerai išlai
kytas 5 kamb. mūr. bunga!ow. 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. 
1|4 vonios, įrengtas rūsys, 2 maš. ga
ražas, uždengtas patio. Šoninis įvažia
vimas. $71,500.00.

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

40 ir RockweLl 2J4 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
telis rūsy. $54,000.00.

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

Jei galvojate
PARDUOT, NUOMOT AR 

APDRAUST
Jūsų nuosavybę, prašome kreiptis 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street
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A.
ST. BUTKAUS ŠAULIŲ 
KUOPOS VALDYBOS 

POSĖDIS

St. Butkaus Šaulių kuopos 
valdybos posėdis įvyko rugsėjo 
27 d. kuopos moterų . sekcijos 
vadovės Adėlės Poderienės na
muose. Dalyvavo pirm. V. Ta
mošiūnas, kapelionas kun. A. 
Babonas, vicepirm. S. Kaune
lienė, A. Poderienė ir Pet. Bliū- 
džius.

Posėdyje buvo svarstoma vie 
na ir pagrindinė detalė — pa
minėjimo reikalai ir jo biudže
tas. Nors paminėjimas kukliai 
bus švenčiamas, bet prie šių die 
nų kainų reikalauja didelių iš
laidų. Kuopos valdyba ir visi 
dirbantieji šiame parengime jo 
kių palengvinimų nedaro ir visi 
įeidami į parengimąą — minėji 
mą susimoka $10.

V. K. JONYNO PARODA

JAV paštas šių metų Kalėdoms iš
leidžia tokį pašto ženkliuką.

Tel. — 767-06(1

ŠILAINIEČIŲ 
SUSIRINKIMAS

Po smagių vasaros atostogų 
Šilainės šokėjai penktadienį, 
rugsėjo 30 d., susirinko Kultū
ros centre pasitarti dėl šių me
tų planų.

Vadovė Galina Gobienė pir
miausia pasveikino visus susi
rinkusius, linkėdama gerų šoki
mo metų. Perskaičius šokėjų 
sąrašą, pasirodė, kad beveik vi 
si šokėjai iš pereitų metų pla
nuoja dalyvauti.

Vienas pakeitimas yra, kad 
vyresniųjų ir jaunesniųjų gru
pės repetuos penktadieniais: 
jaunieji nuo 7 iki 8, o vyresnie
ji nuo 8 v. v. Jau turime kelis 
pakvietimus pasirodymams, o 
ypatingai ruošinės šilainės 30- 
tų metų šventei gegužės 19 d.

Visas lietuviškas jaunimas 
kviečiamas prisijungti prie Ši
lainės. Pirma repeticija spalio 
6

Abiejų Detroito skautų tun
tų ir Akademinio skautų sąjū
džio iniciatyva, spalio 21-22 d. 
Kultūros centre (prie Dievo Ap 
vaizdos šventovės) ruošiama 
dailės paroda, kurios pagrindi
ne atrakcija bus gausūs prof. 
Vyt. K. Jonyno kūrybos pavyz
džiai. Parodos rinkinį prasmin
gai papildys ir dvi skautės — 
filisterės dailininkės Danguolė 
Jurgutienė ir Ringailė Zotovie- 
nė savo paveikslais. Į parodos 
atidarymą iš New Yorko at
vyksta dail. V. K Jonynas, ku
ris praves meninėmis temomis 
pašnekesį, parodys skaidrių ir 
atsakinės į klausimus.

Detroitiečiams itin malonu 
turėti savo tarpe V. K. Jonyną, 
nes Dievo Apvaizdos bažnyčia 
yra išpuošta V. K. Jonyno vit
ražais ir kitais liturginiais sim-

Jonas Mulokas

VILNIUS 
LENKŲ OKUPACIJOJE
Ši knyga neseniai gauta. Kie

tais viršeliais. 116 pusi. Išleista 
Melbourne, Australijoje. Raina su 
persiuntiiiu $4.30.

Užsakymus siųsti — DRAUGAS, 
4545 West 63rd St., Chicago, Dl. 

60629.

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

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

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

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

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.

Valdis Real Estete
2625 West 7lst Street

Tel. 737-7200 ar 737-8534

Namas — Svajone: 3 butai, 4 vo
nios, centraliniB šaldymas, atominė 
slėptuve, 3 auto garažas. 2 balko
nai. Patio, Marąuette Parko centre.

Mūr. bungalofv. 
žiai užlaikytas.

Namas ir 
biznis. $80,000.

Mūr. namas, 
apie 200 svečių.
$85,000.

Š1MAITISREALTY

3 miegami. Gra- 
$34,000.

tavernos - svetainės

Dideli taverna, sali
2......................................butai po 6 kamb.

Insurance — Income Tax

2951 W. 63rd St., 436-7878

d. Kristina Veselkaitė

ŠAULIŲ KUOPA MINĖS 
DVIDEŠIMTMETI

Minėjimas įvyks spalio 14 d. 
6:30 v. v. Dievo Apvaizdos para 
pijos Kultūros centre, South- 
field, Mich, 25335 West Nine 
Mile Rd.

Istorikas Jonas Švoba skaitys 
trumpą kuopos istorinę apžval
gą. Elena Juciūtė, knygos “Pė
dos mirties zonoje” autorė, skai 
tys paskaitą. Po paskaitos seks 
svečių pristatymas ir apdova
nojimai.

6-room, 3-bedrm. residence 
with 50x125 f t. lot. Low taxes. 
Upper 20’s. (T. J. M.).

RE/MAX
South, Ine. Tel. 361-1300 i

MISCELLAN E O U S

VIZITINIŲ KORTELIŲ 

REIKALU
Vizitinių kortelių naudojimas yra 

gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles.

Kreipkitės į “Draugo” adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu.

R E A L ĖST AT E I VYRAI IR MOTEBYj

I tool maker
National Manufacturer seeking 

experienced tool and die makėr 
for Research and Development fa. 
cility, Fort Lauderdale, Florida. 
Mušt be experienced in buildių 
and designing automatic eųuip. 
ment, tools, gauges for small parta 
assembly.

PERSONNEL

3400 W, Exchange Road

Crete, lllinois 6OM7

NORI PIRKTI

Ieškau pirkti senus medinius baldoj 
gamintus prieš 1930 m.: Komodai 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t ų 
“Oriental” kilimą, už prieinamų 
kainas. 312-891-3334

* 
$

Aloyzo Barono vaikams 
knygutė

DIENA PRIE 
EŽERO

yra pati geriausia dovana. Šioje 
puikiai Nijolės Vedegytės Palubius- 
Idenės spalvotais piešiniais ilius
truotoje knygoje “Mėlynų karve
lių” autorius paliečia šiuolaikinio 
miesto vaiko kyvenimą. Knyga vi
sų recenzentų buvo labai šiltai su
tikta. Įrišta į kietus viršelius. Tin
ka vaikams ligi 12 m. Jau dabar ją 
nupirkite savo _ pažįstamam . vaikui 
dovanų. Kaina 3 jol. Gaunama 
“Drauge”.

MARQUETTE P ARK
j 4 butų mūrinis. Gazu šildymas. Ga
ražas. Numažinta kaina — $54,900.

19 metų mūrinis. 5JA kamb. (3 
mieg ). Gazu-oru šildymas. Arti St. 
Louis ir 77 St. Padarykite pasiū
lymą

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas
Draudimai — Income Tu 

Notariatas — Vertimai

Giedros Nasvytytės-Gudauskienes

KOMPOZICIJOS
NORĖČIAU SKRISTI — Naujos dainos mažiems ir jau

niems. Rainą $2.00

— Sopranui su piano akompani
mentu- Kaina $3.00

4 DAINOS

VIEŠPATIES 
PASAULIS

METŲ LAIKAI

%

— balsui. Kaina 1.00

— Populiarių dainų ciklas.
Kaina $2.00

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Str., 
Chicago, III. 60629. Ulinojaus gyventojai prideda 5% taksų.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiin

PLUMBI N G
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos Ir kt 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki § vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro.

SERAPINAS — 636-2960 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DĖMESIO

10% — 20% — 30% pigiau mok&iit 
ai apdrauda nuo ugnies ir automo- 
bilio pas mus.

FRANK ZAPOLIS
3208^ We»t 95tb SUe«

Chicago, minola
Telef. GA 4-8654

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiii

VALOME
KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis. 
BUBNYS — TeL RE 7-5168

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIH1IIIIIII1U111IIIIIIIIIUIIIIIII
j.

KODĖL EIKVOTI PINIGUS 
APŠILDYMUI?

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

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

Ar negalvojate, kad jau laikas 
giamai veikti?

Dėl nemokamo apskaičiavimo 
skambinkite

EXPANSION SYSTEMS 
2637 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 436*3606

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnmn
PACKAGE EiPRESS AGENOY 

MARIJA NOREKIENĖ
SIUNTINIAI J LIETUVį
Labai pageidaujamos geros raila 

prekės. Maistas ii Europos sandėliu. 
2608 W. 69 St., Chicago, UI 0083! 

TEL. — WA 5-2787
IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIllHIIiilIlIlIlIiniUII 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlli

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

Tel. — \VA 5-8063

immiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiią

su
i
i

tei

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomu lie
tuvių dienraštis. gi skelbimu ui 
ooe yra visiems prieinami*

PROGOS — OPPORTUNUDB

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiii
SIUNTINIAI J LIETUVA 

ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Chicago, UI. 60632, telef. 927-5980 

, iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiimmiiiii

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė. — 778-2233

DĖMESIO!

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio programa 

Naujoj Anglijoj iš Stoties WNSR, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka. Šią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic FIo- 
rists — gėlių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas” ir ra
site didelj pasirinkimą lietuviškų kny- 
n*

Parduodama

AUTOMOBILIŲ TAISYMO 
DIRBTUVĖ

Kreiptis į savininką
Tel. 476-2221

ĮSIGYKITE DABAI gi

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

A. VILIMAS 
M O V I N G

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų

Tel. 376-1882 arba 376-5996
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii

Hiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimn
M. A. ŠIMKUS

NOTARY PESLIO 
INCOME TAS SERVICE 

4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai 
lllllllllllllllllllllllllllllllilIUIIIIIllllllllllll

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI  

DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE 
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnora!, MIC 
knygoje:

"Marijos garbinimas 
Lietuvoje'

Knyga yra tik teologinė, ji dėi |do 
mių vietovių aprašymo ir dėl jto 
gausios istorinės medžiagos tinka p*-  
siakaitytl kiekvienam lietuviui, be» 
dominčiam Lietuvos istorija v v*  
tovėmte. Knyga didelio forma©, M 
pgl. - kaina $3.00. Gafcna ją įsigyti 
'‘Drauge”

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlUiUUIiniRH*

iiiiiimmimmiimiiimiiimiiimiiiiiimii

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas

MIGLINAS TV
2346 W. 69th St. telef. 776-1486 
lllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllll

iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHinmiii

Atsitraukę nuo savo kasdie
ninių rūpesčių ir vargų. tikr«< 
rasite atgaivos įdomioj knygoj

Skaitydami Renės Rasos

MEILE TRIKAMPI

IINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Įvairių prekių pasirinkimas nebran

giai iš mūsų sandėlio.
COSMOS PARCELS EXPRESS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
3333 S. Halsted St., Chicago, UI. 60608 
2501 W. 6»th St., Chicago, U). 60629 

Telef.: 925-2737 — 254-3320
Vytautas Valantinas 

iiiiiimiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiinumiiimiii

Biznieriams apsimoka skelbtis 
dienraštvie “Drauge”

ne tik užmiršit nuobodžią 
ką, bet nejučiomis persikelsit i 
romano veikėjų audringą ja®’ 
mingumą, pilną džiaugsmų k 
liūdesių, gyvenimą, kuris, kaip 
nuotykingas filmas, pagaus j® 
nuo pirmo puslapio ir laiky1 
įtamoje iki paskutinio.
narna Drauge.

Knygos kaina tik 3 doL G**  
narna “Drauge”.
iiiiiimiiiiuiiiiiniiinHU
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Los Angeles, Cal. s

palaidotas rašytojas 1
f BALČIŪNAS - ŠVAISTAS 

Juozas Balčiūnas — Švaistas, 
• 1891 m. kovo 18 d. Lietuvoje, 
mirė Los Angeles, Calif. 1978 m. 
rugsėjo 21 d.

Rožančius vyko IX. 23 d. laido- 
tuvių įstaigos koplyčioje Santa 
Monica, Calif. Rąžančių (roži
ni) kalbėjo prel. kun. J. Kučm
as, Vargonais grojo komp. B r. 
gudriūnas. solo giedojo Deveikie
nė-

Atsisveikinimo kalbas pasakė: 
prel. J. Kučingis — parapijos 
vardu. Rašytojų vardu — Alė Rū
ta. Savanorių kūrėjų, ramo ve
nų ir bendruomenės vardu —- 

i Vladas Šimoliūnas. Tautinės Są
jungos — Antanas Mažeika. Dai- 

Į liųjų Menų klubo vardu — Al- 
| girdas Gustatitis. Santa Monicos 
I Amerikos Lietuvių klubo —Al- 
I binas Markevičius.

Prie velionio karsto garbės sar
gybą, apsijuosę didelėmis Lietu
vos vėliavomis, nešė ramovėnai. 
Dalyvavo pilna koplyčia žmonių. 
Kalbas įrašė lietuvių radijui Vla
das Gilys.

Pirmadienį, rugsėjo 24 d., lai
dotuvių iškilmės šv. Kryžiaus ka-i 
pinėse prie Los Angeles. Už ve
lionį koplyčioje Šv. Mišias laikė 
kun. Alg. Olšauskas. Vargonais 
grojo Br. Budriūnas, solo giedojo 
Dambrauskaitė — Bichnevičienė. 
Atsisveikinimo kalbas pasakė: Ka
zys Karuža — šaulių vardu. Juo
zas Pažėra —giminių, skautų ir 
jaunimo vardu. Juozas Mitkus — 
lietuvių radijo vardu.

Grabnešiais buvo atstovai: sa
vanorių kūrėjų, ramovėnų, šau
lių, Dailiųjų Menų klubo, ir 
jaunimo bei skautų. Apeigas pra
vedė Alb. Markevičius.

Prieš karstą leidžiant į žemę 
visi sugiedojo Marija Marija ir 
Tautos himną.

J Su velioniu atsisveikinti buvo 
atvykę Balčiūnų, augintinė Birutė 
Petrušaitienė su dukrele Lidija.

Nuo karsto Lietuvos vėliavą ją 
uždėję ramovėnai nuėmė ir pado
vanojo velionio žmonai Aleksand
rai Balčiūnienei.

Šiose laidojimo apeigose daly
vavo taip pat labai daug žmonių. 
Daugelis jų dėl to nėjo į darbą. 
Po visų apeigų dalyvavusieji bu
vo pakviesti į ponų Balčiūnų na
mus ir sodelį pasistiprinti ir atsi-

j

gaivinti. Apeigų dienomis Los j 
Angeles buvo šiemet didžiausi , 
karščiai net ligi 106 laipsnių. j 

A. J. B. t

Kenosha—Racine, Wis.
KUKLUS PRIMINIMAS 

IR PASKATA
Praeityje turėjome gražią ^pa

rapinę ir bendrą veiklą. Kad mū
sų LB apyl. tautiečių įnašas į iš
eivijos išlikimą nesusilpnėtų, stip 
riau pradėkime remti mūsų tau
tinius pasireiškimus. Skatinu tau
tiečius daugiau imtis veiklos ini- 

' ciatyvos. Per vietos LB kasinin
ką ar tiesiogiai paremti lietuvių 
mokyklas. Kurie mūsų vaikai mo-! 
ka skaityti lietuviškai, užsakyki
me jiems periodinę spaudą. Re
komenduoju “Draugą” ir “Pa
saulio lietuvį”, nes abu ugdo pla
čių pažiūrų lietuvį. Jeigu jūsų 
[vaikai negali skaityti lietuviškai, 
užsakykite LB leidžiamą informa
cinį laikraštuką “Bridges”. Ne
pamirškime ir Lietuvių Fondo. 
Tiesioginiai ir per LF įgaliotinį 
jį paremkime. Mums retėjant, 
senstant ir vis plačiau savo rūpes
tėliuose skęstant, stenkimės, kad 
tautine prasme mūsų įnašas ben
dram tikslui nesusilpnėtų.

Br. Juška

Lietuvos Karo mokyklos X-ji karininką laida
Šįmet rugsėjo 8 d. suėjo 50 

metų, kai L. K. mokyklos 44 ka
riūnai baigę nustatytą moksią, 
atlikę praktikos darbus, išlaikę 
egzaminus ir viršininkų gerai 
atestuoti respublikos prezidento 
aktu buvo pakelti į pirmąjį ka
rininko laipsnį — leitenantą.

X-ji laida buvo suformuota 
1926 metais, nors didesnė ka
riūnų dalis (ruošiamasis kur
sas) mokslą buvo pradėjusi 
anksčiau.

Lietuvos prezidentas tada bu-

ĘTNINĖS STUDIJOS

(Atkelta Iš 3 pusi.)

buvo pasakyta, kad juostelės tu
rinčios keletą mažų defektų ir 
kad muzikos profesorė, kuri rū
pinosi paruošimu, laikanti jas 
pas save pataisymui. Bet kada jos 
bus perduotos naudojimui, ši į- 
ttaiga neturinti žinių. Net tokie 
menki dalykai velkasi metai iš 
metų ir tai yra tipiška federali- 
aiam projektui, kai jo išpif Jymo 
laikas baigiasi ir nelieka organi- 

1 arijos, prižiūrinčios projekto ga- 
utinį užbaigimą.

j 5. Entry kito the United Statės.
1 Mums tai svarbiausias vienetas, 

tms čia pateikiama Lietuvos isto- 
! rijos santrauka, lietuvių imigra- 

®jos į JAV statistika įvairiais lai- 
j kotarpiais. S. Kudirkos šuolio į 
' ^risvę aprašymas panaudotas vi- 

etninių grupių pratyboms ir 
^ygų bibliografija. Mokslei- 

’riams — A. Barono Footbridges 
Abysses ir V. Ramono Cros- 
o mokytojams A. Geručio re

aguota Lithuania 700 years ir 
Į A. Kučo — Lithuanians ir Ame- 
J Kukli savo apimtimi bibli-

^fija, bet visos grupės gavo 
■' tik 4-ioms knygoms. Šios

T’Igos buvo įtrauktos todėl, kad 
Hivo gaunamos mūsų knygy- 

j nuose, kai tuo tarpu iš gana il- 
Į ^sąrašo anglų kalba daugumos 
r « laidos išparduotos. Nors 
p, J10 konspekto pradžioje nurody-

% kad jis spausdintas 1977 m lie- 
P°s mėn., bet iš tikrųjų buvo ats
odinamas tik 1978 m. birželio 

I (Bus daugiau)

mo pasiryžimo vedini, bet taip 
pat galvose nešėmės daug neži
nomųjų, kurių prasmę suprato
me tik vėliau — begyvendami.

Šių 44 jaunų karininkų tar
pe buvo, rodos, septyni, kurie 
Karo mokyklą baigė pirmaisiais 
gabumais ir gavo po 1 metus 
vyresniškumo sekančiam laips
niui. Jų visų pavardžių nebeat
simenu, bet trys pirmieji buvo: 
1) Įeit. A. Švažas,
Gecevičius ir 3) Įeit, 
tautas.

Pagal mano turimas 
pilnas žinias, sekantys
karininkai yra mirę arba žuvę: 
1) Gen. št. maj. J. Jodauga (mi
rė 1939 m.),, 2) inž. kap. R. 
Kaupelis (bolševikų sušaudytas 

3) Įeit.. J. Dženkai- 
gindamas Aleksoto 
kap. I. Matutis (žu- 
lauke), 5) Įeit. P. 
(vokiečių sušaudy-

Baigiant labai atsiprašau už 
šią skylėtą apžvalgą, kurios ir 
prie geriausių norų negalėjau 
nei “užlopyti”, nei papildyti.

Padėjus paskutinį tašką po 
šia apžvalga, šmėkštelėjo man 
mintis: kaip mes dar gyvieji

atrodytumėm išrikiavus “patik
rinimui”? Būtų, aš manau, vi
sokių: šleivų, kreivų, plikų, 
barzdotų, senelių, viengungių, 
džiūsnų ir pilvotų. Bet ne mes, 
o 50 metų kalti...

R. Gintautas -

vo dr. Kazys Grinius, o Karo 
mokyklos viršininkas — gen. 
Jonas Galvydis - Bikauskas.

Mokymo personalas dažnai 
keisdavosi, o rikiuotės karinin
kai, ilgiausiai komandavę šiai 
laidai, buvo majoras Z. Talevi- 
čius (miręs), kap. A. Pabedins
kas (miręs), vyr. Įeit. K. Dabu- 
levičius, vyr. Įeit. F. Neveravi- 
čius, vyr. Įeit. J. Tapulionis ir 
kiti.

Lietuvių kalbą ir literatūrą 
dėstė rašytojas kap. J. Balčiū
nas - Švaistas (mirė 1978. 9. 
23).

Taip po dvejų (kiti po trejų) 
metų įtempto darbo, po daugelio 1944 m.), 
nemiegotų naktų, po paskutinio tis (žuvo 
parado, po .pamaldų, -] *
kariūnišką aprangą į-karininkų!

' uniformas, susirinkome K. M.
* aktų salėje, kur prezidentas A.

Smetona kiekvienam atskirai 
i tardamas jautrius, bet įsakan

čius žodžius “Be reikalo nekelk, 
be garbės nepadėk”, įteikė kar
dus.
K. mokyklos viršininkas tada 

buvo pulk. P. Jurgaitis (mirė 
1959 m.).

Šią valandą užvertėme vieną 
įdomiausių savo gyvenimo lapų 
— tai buvimą K. mokykloje, 
kuris vistik liko brangus, nie
kada neužmirštamas, bet ir ne
besugrąžinamas . ..

I gyvenimą ėjome nesuvaldo-

2) Įeit. M. 
R. Gin-

labai ne- 
X laidos

K|

Rašytojui

A. t A JUOZUI BALCIONUI-SVAISTUI 
mirus, jo žmoną ALEKSANDRĄ ir visus gimines 
giliai užjaučiame ir dalinamies liūdesiu.

tu su visais praleisti keletą valan
dų gražioje gamtoje prie ežero.

. Užsibaigus svarstymamas pir
mininkė Donna Kamm kvietė ir 
pristatė svečią Kazį Gimžauską 
grįžusi iš Kanados po ilgų atosto
gų, taip pat dalyvavusį Pasaulio 
Lietuvių dienose kaip delegatą iš 
visos Floridos, su pranešimu.

K. Gimžauskas labai puikiai 
buvo pasiruošęs ir savo kalboje 
davė pilną vaizdą Lietuvių Bend
ruomenės atliktų darbų viso pa
saulio kontinentuose, subendrin
ti visus jaunesnius ir senesnius 
lietuvius. Abejoju, ar kitas žmo
gus būtų galėjęs taip kondensuo
tai, glaudžiai visus nuveiktus L. 
Bendruomenės užmojus, darbus 
ir dainų šventės programą, spor
to įvykius taip vaizdžiai savo 
kalboje supinti. Kalbos metu visi 
ramiai sekė kiekvieną žodį, vieš
patavo tyla, kad buvo girdėti net 
ir paukštelių čiulbesiai pal
mėse ežero pakrantėje.

Po prelegento pranešimo pir
mininkė, padėkojusi K. Gim 
žauskui už turiningą kalbą, kvie
tė visus prie visų moterų suneštų 
vaišių. PasivaiŠinimo laiku vienas 
svečias prasitarė: “Jūsų Moterų 
sąjungos kuopa nedidelė, bet jūs 
padarėte gėdą čia veikiančioms < 
didesnėms draugijoms, pakvies- 
damos K: Gimžauską su to
kiu pranešimu, tai turėjo pada
ryt LB arba Lietuvių klubas, nes 
klubo choras šventėje dalyvavo”.

Nors Moterų sąjungos kuopa 
buvo pakvietus K. Gimžauską su 
tokiu prasmingu pranešimu, dar 
ne pervėlu ir kitiems jį pakviesti, 
suruošiant specialų vakarą klu
be, sukvietus visus kolonijos gy
ventojus ir davus jiems progą su
žinoti, kas tikrai yra Bendruome
nės jau įvykdyta ir apie ateities 
planus viso pasaulio lietuvių la
bui.

pakeitę 'tiltą); 4)
vo kovos
Smaukšta
tas), 6) kap. A. Kazakevičius, 
kap. R. Berentas, leitenantai 
V. Abramikas, D. Meižys, J. 
Liūtas (mirė normalia mir
timi).

Šios laidos 15 karininkų tebe
gyvena: 13 gyvena vakarų
kraštuose, 2 — Lietuvoje, 19 
likimas man nežinomas.

Iš tų 44 baigusių X-tą Karo 
mokyklos laidą, vėliau 4 baigė 
gen. štabo mokyklą, 14 baigė 
A. K. K. (įvairių specialybių).

Buvo prigimties apdovanotų 
valdyti plunksną (pvz., gen. št. 
maj. J. Jodauga).

L A. Jakubauskai 
H. A. Milakniai 
‘A. J. Kutrosv

D, J. Mitkai
E. Vilutienė 
šulaičiu šeima

0

LIETUVIAI

Valerija Irlikienė ir VirgutėKoresp.

nuoširdi užuojauta Alicijai, Henrikui ir

svarsty- 
geguži- 
kuopos 

klebono

mirus,
jos dukrai ALICIJAI, žentui HENRIKUI ir anūkui 
STEPUI SOLIAMS reiškiame gilią užuojautą.

A.+A. VLADUI SELENIUI 
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiš
kiame jo seseriai VIKTORIJAI GURČINIENEI ir 
jos šeimai.

FLORIDOJE
St. Petersburg, Fla.
MOTERŲ SĄJUNGOS 76 KP.

SUSIRINKIMO
PAĮVAIRINIMAS

URŠULA VAINAUSKIS

Nuliūdę: Dukterys, žentas, anūkės ir proanūkai.

Laid. direkt. Donald A, Petkus, tel. 476-2345

Pasinaudokite Draugo "Classified" skyrium. 0

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 
71 Street. ,

Mirė spalio 2 d., 1978, sulaukus 95 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 71 m.

Gyveno Largo, Floridą. Anksčiau gyv. Chicagoje, Mar- 
guette Parko" apyl.

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ.

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Stella Chebat, 
žentas Telesfbrd ir Sophie Damkus, 3 anūkės, 3 proanūkai ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Laidotuvės įvyks penktad., spalio 6 d. iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 SO. LITĖJANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUAN1CA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-39

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

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50th Avė., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mylimai motinai

A. + A. MARIJAI ČIŽIENEI Mažeika & Evans
Neseniai įvykusiame poatos- 

toginiame Moterų sąjungos 76 
kuopos susirinkime Seminole 
Parke dalyvavo visos valdybos ir 
kuopos narės, taip pat kelios vieš
nios ir svečiai.

Svarbiausias reikalas 
me buvo pasiruošimas 
nei - piknikui, minint 
dvasios vado ir musų 
kun. Tado Degučio ■ gimtadienį 
spalio 19 d., ketvirtadienį, Semi
nole Parke. Piknikas prasidės vi
durdienį 12 vai. Visos kuopos na
rės pavaišins svečius karštais pie
tumis. Kviečiami visi parapiečiai 
ir svečiai atvažiuoti ir pasveikin
ti savo nuoširdų kleboną ir kar-

Vytautas, Aldona, 
Vytas ir Aras Urbai Trys Moderniškos Koplyčios 

Mašinoms Vieta

Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

A. t A. NIKODEMUI ŽIBUI
mirus, sūnui HORSTUI ir ŠEIMAI gilią užuojau

tą reiškiame
Janina Liaubienė, Rimas 
Algis, Aldona

Henrikas ir Danute Navickai

TEATRINIO VARGO KELIAIS
Juozas Kaributas

Memuarai. 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti, 
192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais viršeliais. Kaina bu persiuntimu $10.30. Užsakymus 
siųsti —

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, Chicago, UI. 60629.

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 VVest 71 St., Chicągo
1410 So. 50th Av., Cicero.

Tek 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS

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



DRAUGAS, ketvirtadienis. 1978 m. spalio mėn. 5 d.

X Leonas Narbutis yra pa
kviestas naujuoju Chicagos lie
tuvių styginio ansamblio reika
lų vedėju. Ansamblis repetuoja 
kiekvieną sekmadienį nuo 7 iki 
10 vai. vak. Jaunimo centre.

X Antanina Butkuvienė, gyv. 
Chicagoje, užprenumeravo “En- 
cyclopedia Lituanica” prez. J. 
Carteriui, arkiv. J. Bernardin, 
rašytojui A. Solženicynui, J. 
Schlesingeriui, Billy Grabam, 
“Chicago Tribūne” red. Mike 
Level ir laikraštininkui p. Lisa- 
gor, dirbusiam “Daily News”, 
neseniai mirusiam. Iš jų gavo 
šiltus padėkos laiškus. Tam rei
kalui ji išleido daugiau kaip 
840 dol., nors pati jau būdama 
pensininkė.

X Marija Krauchunienė, Bal- 
zeko Lietuvių kultūros muzie
jaus moterų gildos steigėja, ir 
buvusi pirmininkė, buvo iškil-

Dalis jaunimo rugsėjo 27 d. susirinkę Jaunimo centro kavinėje susipažinti su Jaunimo kongreso reikalais: L. Du- 
dėnaitė, R. Narutytė, D. Račiūnaitė, D. Sidrytė, dr. J. Daugirdas, R. Žymantaitė. Nuotr J. Kuprio

CHICAGOS

X Prof. dr. Juozas Meškaus
kas, buvęs Vytauto D. universi
teto Medicinos fakulteto deka
nas, ateinantį sekmadienį, spa
lio 8 d., tars pagrindinį žodį 
lietuvių dantų gydytojų devy
nioliktos laidos ir viešnių bei 
bei svečių suvažiavime, kuris 
bus Jaunimo centro kavinėje. Į 
šį suvažiavimą iš Euclid, Ohio, 
atvyksta dantų gyd. Danutė 
Uudžiūtė ’- Čiurlionienė ir iš 
Buffalo, N. Y., dantų gyd. Alė 
Valickytė-Masiulienė. Bus vieš
nių net iš San Francisco ir Los 
Angeles, Calif. j

..X Vakaronė su Vladu Būtė- mingai pagerbta ir apdovanota 
nu, jam išvykstant iš Chiea- 
gos į Washingtoną naujom pa
reigom, įvyks spalio 21 d;, šeš
tadienį, 7:30 vai. vak., Jaunimo 
centro kavinėje.

X Kr. Donelaičio mokykloje 
tikybos pamokos pradedamos šį 
šeštadienį, spalio 7 d., 8:45 vai. 
ryto. Pamokų pagrindinis tiks
las yra paruošti vaikus Pirma
jai komunijai. Susidarius pa- j 
kankamam skaičiui mokinių, 
tikybos pamokos bus tęsiamos 
iki mokslo metų galo. Ta pa
čia proga tėvai dar gali užre
gistruoti vaikus į Kr. Donelai
čio mokyklas.

X Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba spalio 7 ir 8 die
nomis posėdžiaus su Pasaulio 
Lietuvių jaunimo sąjungos val
dyba Dainavos stovykloje prie( 
Detroito. Bus- tariamasi Pa
saulio Lietuvių jaunimo kongre
so reikalais, planuojamas lėšų 
telkimas, svarstoma kongreso 
sąmata ir kiti klausimai. Ben
drame posėdyje dalyvaus taip 
pat ir Jaunimo kongreso finan
sų komitetas, JAV ir Kanados 
Jaunimo sąjungų valdybos ir 
kiti kongreso talkininkai.

X J. Jacobus iš Fair Lawn, 
N. J., mums atsiuntė malonius 
'sVeikinimus, nuoširdžių patari
mų bei pageidavimų, atnaujino 
prenumeratą ir pridėjo 10 dole
rių auką. Labai ačiū.

X Darbų pasiūlos ir paklau
sos tarnyba silpnai angliškai 
kalbantiems vyresnio amž. lietu
viams ir lietuvėms pradėjo veik ' 
ti Lietuvos Dukterų d-jos namuo
se, 2735 W. 71 St. Tel. 925-3211. 
Čia kviečiami registruotis darbo 
ieškantieji ir darbų turintieji 
Registracija veikia kasdien nuo ] 
9:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak., 
išskyrus šeštad. ir sekmad.

(pr.).

X Terros prekyboj, 3235-37 
West 63 St., Chicago, Ui., 60629 
(tel. 434-4660) aukso dirbinių ir 
brangenybių kainos nepąsikeitu- 
sios. Aukso, deimantų ir kt. 
brangiųjų akmenų drastiškas 
kainų iškilimas čia dar neturi 
mūsų kainoms įtakos. Norin
tiems apsirūpinti aukso grandi
nėlėmis, apyrankėmis, žiedais ir 
kt. papuošalais dabar geriausia 
proga. (sk.).

X Jei SKILANDŽIŲ Jau tik 
reik, tuoj pas PETRĄ ir užeik! 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
lės, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. 2913 VVest 63rd 
St., Chicago, HL Tel. 436-4337.

(sk.).

X NAMAMS PERKU PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais ^mokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road — Telef. 
Vi 7-7747.. <sk.)

X Sol. Danutės Stankaitytės 
rečitalis, akomponuojant Alvy
dui Vasaičiui, įvyks 1978 m. spa
lio 22 d., 3:30 vai. p. p. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Bilie
tai gaunami J. Vaznelio preky
boje ir pas platintojus, (pr.). |Meškauskienė.

praeitą sekmadienį, spalio 1 d., 
Beverly Country Club. Tuo lai
ku gildą minėjo 10 metų gyva
vimo sukaktį. M. Krauchunie
nė. priklauso daugeliui moterų 
draugijų ir ypač pasižymi savo 
sugebėjimais parodyti lietuvių 
kultūros svarbumą savo kalbo
mis mokyklose ir organizacijų 
susirinkimuose. Juzė Daužvar
dienė, Lietuvos gen. konsulė, 
gražiai apibrėžė jos veiklą. Ele
na Katauskienė įdomiai pravedė 
programą. Muziejaus vedėjas 
apdovanojo visas nares, kurios 
darbavosi 10 metų ' gildo je, o 
M. Krauchunienei padovanojo 
menišką paveikslą.

X švč. M. M. Gimimo para
pijos Šv. Vardo draugijos vy
rai priims šv. Komuniją sek
madienį, spalio 8 d., per 8 vai. 
šv. Mišias. Paskui nariams bus 
pusryčiai ir trumpas susirinki
mas parapijos salėje. Parapi
jos vyrai kviečiami ateiti ir 
įsirašyti į šią draugiją.

X Jonas Kavaliūnas su žmo
na ne tik dalyvavo “Draugo” 
bankete, bet dar atsiuntė ir 20 
dol. auką spaudos priemonėms 
moderninti. Rengimo komitetas 
ir “Draugo” vadovybė 
širdžiai dėkoja.

X Tradicinis “Ateities” 
nalo” vakaras įvyks spalio 
14 d., 7:30 vai. vak. Jaunimo 

[centro salėje. Programoje do
vanų paskirstymas rašinių kon
kurso laimėtojams. Bus šilta 
vakarienė ir šokiai. Šokiams 
gros Vyties orkestras. Numa- 
įtoma turtingas laimės šulinys. 
I Įėjimas auka po 12.50 dol. su
augusiems ir 7.50 dol. mokslei
viams ir studentams. Vietas 
prašau rezervuoti skambinant 
telefonais: 599-5285 arba 424- 
7103. (pr.).

X Jaunųjų Akademikų Meno 
parodos atidarymas įvyks šį 
penktadienį, spalio 6 d., Jauni
mo centro mažojoje salėje. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti. 
Ruošia A. S. D. ir Korp! Vyties 
Chicagos skyriai.

X A. a. Eleuterijus 
kas mirė rugsėjo 8 d. 
sielą, 30 dienų atsiskyrimo at
minimui, bus aukojamos šv. Mi
šios šeštadienį, spalio 7 d., 9 vai. 
ryto Šv. Antano bažnyčioje, Ci
cero, 50 Avė. ir 15 St. Pasilikę 
šeimos nariai labai nuoširdžiai 
prašome gimines, draugus ir 
pažįstamus rasti dar valandėlę 
laiko dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti už 
Taružio sielą.

I Česlovą, Donatas ir
Kazimieras su šeima 

(pr.).

SJ, 
ir 

yra 
lie-

nuo-

žur- 
mėn.

(pr.).
Bačins-
Už jo

X Kun. Petras Daugintis, 
ilgą laiką dirbęs Brazilijos 
Uragvajaus lietuvių tarpe, 
persikėlęs į Chicagą padėti 
tuviams jėzuitams. Chicagos
ir apylinkių lietuvės moterys 
džiaugiasi turėdamos pirmą 
progą dalyvauti jo vadovauja
mose moterims rekolekcijose, 
kurios bus lapkričio 10—12 die
nomis Cenacle vienuolyne. Re
kolekcijas organizuoja dr. Jonė

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
GEN. T. DAUKANTO JŪROS 

ŠAULIŲ ŠVENTĖ

Rugsėjo 23—24 d. Chicagoje 
Gen. T. Daukanto Jūrų šaulių 
kuopa iškilmingai atšventė sa
vo sėkmingos veiklos 15-kos 
metų sukaktį, kuri buvo atžy
mėta banketu, pamaldomis ir 
apeigomis prie Lietuvos Lais
vės kovų paminklo.
' šeštadienį, rugsėjo 23 d. va

karą šaulių namuose, dalyvau
jant daugybei svečių, jūriškai 
šauliškosios veiklos rėmėjams, 
šaulėms ir šauliams bei jų drau
gams, o tąip pat ir lietuviškų 
organizacijų atstovams, buvo 
pradėta šventės akademinė da
lis. Gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopos pirm. E. Vengians- 
kas, sveikindamas gausiai. susi
rinkusius, į garbės prezidiumą 
pakvietė Lietuvos gen. konsulę 
J. DaUžvardienę, Šaulių s-gos 
pirm. K. Milkovaitį, vyr. kape
lioną kun. J. BoreVičių, moterų 
vadovę S. Cecevičienę, Lietuvos 
Savanorių - kūrėjų pirm. pik. J. 
Švedą, LKVS “Ramovės” Chi
cagos skyr. pirm. kpt. A. Juš
kevičių, LDK Birutės dr-jos 
pirm. K. Leonaitienę, LSS Bro-

; X Pirmojo penktadienio Šv. 
Rašto studijos po vasaros atos
togų vėl tęsiamos. Ateinantį 
penktadienį, spalio 6 d., 7 vai. 
vak. Jėzuitų koplyčioje kun. 
A. Saulaitis atnašaus šv. Mi
šias, o po to bus studijuojamas 
Šv. Raštas.

/# roi/
J. A. VALSTYBĖSE

— JAV Lietuvių Jaunimo są
jungos (LJS) valdybos įgalio
ta vyriausia rinkimų komisija 
praneša, kad rinkimų data, 
kuri turėjo būti spalio 14—15 
dienomis, yra pakeista. Nauja 
rinkimų data yra 1978 m. lap
kričio 4—5 dienomis. Rinkimų 
data yra perkelta, nes nėra pa
kankamai laiko kandidatams 
gerai pasiruošti. Taip pat at
kreipiamas dėmesys, kad visų 
kandidatų, vietovių rinkimų ko
misijų patikrinti uždaviniai turi 
būti išsiųsti vyr. rinkimų komi
sijai ne vėliau kaip spalio 27 
dieną (pašto antspaudas). Ne
mažai vietovių jau ruošiasi rin
kimams. Jei kas' norėtų kan
didatuoti į IV-tą PLJ kongresą 
iš JAV, prašoma susisiekti su 
savo vietovių LJS vienetų pir
mininkais ar tiesiai su vyr. rin
kimų komisija. Adresas JAV 
LJS vyr. rinkimų komisija, °/o 
Rusnė Baltrušaitytė, 14184 Ar- 
cola, Livonia, Mich. 48154, tel. 
(313) 525-2794 arba Saulium 
Jankausku, tel. (313) 537-0103.

— Karilė Baltrušaitytė, kuri 
ateinančiais metais baigs Los 
Angeles universitetą, yra pa
kviesta atsargine mokytoja į 
šeštadieninę lituanistinę mokyk
lą, kuri yra prie Šv. Kazimiero 
lietuvių, parapijos. Taip pat pa
kviesta iš New Yorko atsikėlusi 
Sandanavičiūtė. Jos jau pradė
jo šeštadieniais dirbti.

AUSTRALIJOJE
— A. a. Vytautas Čižauskas 

mirė rugsėjo 25 d., sulaukęs tik
tai 48 metų amžiaus. Buvo 
veiklus lietuviškose organizaci
jose. Liko žmona, brolis, sesuo 
ir kiti artimieji.. Palaidotas 
Fawkner kapinėse, Melbourie.

— H. Vikas, Adelaidės lietu
vių veikėjas, buvo sunkiai su
žeistas automobilio nelaimėje. 
Nukentėjo, jo žmona ir su jais 
važiavusi P. Sasinienė. Visi gy
domi ligoninėje.

— A. a. kun. Antano Kaz
lausko, MIC, dvejų mirties su
kaktis buvo paminėta Adelai
dėje.- Šv. Mišias Šv. Kazimie
ro bažnyčioje atnašavo 
Albinas Spurgis, MIC.

OKUP. LIETUVOJE
" — Mirė 

revičius, 
mokyklos 
duotojas.

ŽINIOS
RYŽTINGAS GELBĖTOJAS

Į Chicagos upę nuo Clark 
gatvės tilto antradienį nušoko 
W. E. King, 33 m. Pastebėjęs 
jo kėsinimąsi prisigirdyti, M. 
Robinson, 27 m., technikas, pa
griebė plūdę, šoko į upę, suga
vo Kingą ir jo galvą laikė virs 
vandens, kol ugniagesiai abudu 
ištraukė. Abudu buvo nuga
benti į Northwestern ligoninę. 
Robinsoną greit paleido, o Kin
gą pasiliko ištirti jo padėtį.

SKELETAS

Rastas baltos moters, apie 60 
m. amžiaus, skeletas miške prie 
159 gt. ir Wentworth Chicagos 
pietuose. Tiriama, ar skeletas 
nebus dingusios turtuolės Helen 
Vorhees Brach.

PERŠOVĖ VAŽIUOJANTĮ

Robert Glass, 32 m., antra
dienį buvo peršautas, kai važia
vo 57 keliu netoli 106 gatvės 
Chicagos - pietuose. Gydomas 
Šv. Pranciškaus ligoninėje, Blue 
Island. Peršauta ranka ir koja 
Šovė į jį iš 
vairuotojas 
iš kelio.

lijos jūrų skautų skyr. ved. 
skt. L. Kupcikevičių, gen. št. 
pik. K. Dabulevičių, Detroito 
j. š. Švyturio kuopos pirm. inž. 
A. Šukį, Chicagos Vytauto 
Didž. šaulių rinkt, pirm. V. Iš- 
ganaitį ir' Toronto “Vlado Put- 
vio” kuop. pirm. S. Jokūbaitį. 
Prezidiumo nariams užėmus vie
tas, įnešamos minėjime dalyvau
jančių šaulių dalinių — Vytau
to Didžiojojo rinktinės, Vlado 
Putvio, Švyturio, Klaipėdos, ir 
Gen. T. Daukanto kuopų — vė
liavos. Invokaciją sukalbėjo 
kun. J. Borevičius. Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
pirmininkas tarė įžanginį žodį.

Kuopos pirmininkas E. Ven- 
gianskas Gen. T. Daukanto jū
rų šaulių kuopos 15-kos metų 
veiklos apžvalginiame žodyje 
aptarė kuopos kūrimosi pir
muosius žingsnius, organizavi
mosi kelią, išvardino organiza
cinės komisijos narius, kuopos 
organizatorius, kuopai vadova
vusius pirmininkus ir nurodė 
pasiektus laimėjimus šauliškoje 
ir jūrinėje veikloje. Prisiminė 
mirusius kuopos , narius ir kvie
tė visus susirinkusius tylos mi
nute juos pagerbti. Taip pat 
išreiškė padėką visiems kuopos 
veiklos rėmėjams, jūrų šauliams 
ir vadovams už 16-kos metų bė
gyje jūrinę šaulišką veiklą.

Už nuopelnus LŠST ir Gen. 
T. Daukanto jūrų šaulių kuopai 
apdovanoti garbės žymenimis 
kuopos nariai, kuriems Lietuvos 
gen. kons. J. Daužvardienė, asis
tuojant s-gos pirmininkui K. 
Milkovaičiui, kuopos pirm. E. I 
Vengianskui ir moterų vad. pav. 
G. Kuzmickienei, prisegė LŠST 
Šaulių žvaigždės ordeną Nor
bertui Martinkui, Šaulių žvaigž
dės medalius Vincui Zinkui, An
gelei Aniūlienei, Algiui Abara
vičiui, Klemensui Vidžiui, Baliui 
Aniuliui ir Lotei Litvinienei.

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopą 15-kos metų veiklos su
kakties proga sveikino žodžiu 
Lietuvos gen. konsulė J. Dauž
vardienė, šaulių pirmininkas ir 
Cicero jūrų šaulių Klaipėdos 
kuopos pirm. K. Milkovaitis ir

visi prezidiuman pakviesti gar
bės svečiai, organizacijų atsto
vai. Buvo išvardinta 18 šaulių 
dalinių ir jų pirmininkai atsiun
tė sveikinimus raštu. Akademi
nė šventės dalis buvo užbaigta 
Lietuvos himnu ir vėliavų išne
šimu. Vėliavoms komandavo j. 
š. V. Zinkus.

Meninę programą atliko dain. 
Margarita Momkienė, padaina
vusi 6 dainas, ir rašytojas Alo
yzas Baronas, pralinksminęs 
visus savo nuotaikingų humo
ristinių eilėraščių deklamacija. 
Dainininkei akompanavo muz. 
Aloyzas Jurgutis.

Asistuojant LSST pirm. K. Milko- 
vaięiui ir Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopos pirm. E. Vengians- 
kui, kuopai minint 15-kos metų 
veiklos sukaktį, Lietuvos generali
nė konsulė J. Daužvardienė prise
ga šaulių žvaigždės medalį apdo
vanotam j. š. B. Aniuliui

Nuotr.- P. Malėtos

kun.

mokyt. Vytautas Tu-
Pilviškių vidurinės 
direktoriaus pava-

POLICIJA

automobilio, kurio 
norėjo jį išstumti

NESTREIKUOS

Trijų Chicagos policijos orga
nizacijų vadovai pateikė kai ku
riuos pagerinimų reikalavimus 
merui Bilandic, bet pareiškė, 
kad jie nestreikuos. Chicaga 
turi 13,500 policijos tarnautojų. 
Jų pradinis atlyginimas 13,908 
dol., o po 25 m. gali pasiekti 
22,116 doL

319,214 DOL. 
KOMPENSACIJOS

Nutarta išmokėti 319,214 dol. 
kompensacijos našlei ir dviems 
vaikams Cook apskr. asesoriaus 
vyr. padėjėjo Dennis Dunne, 
kuris mirė 1977 m. liepos 11 d. 
gavęs širdies smūgį, būdamas 
White Sox futbolo žaidime Co- 
miskey stadione. Nutarta, kad 
jis mirė eidamas tarnybos pa
reigas.

UŽPUOLĖ SENUTES

E. Kimmet, 84 m., ir jos se
suo Florence, 81 m., gyvenau- 

I čios Chicagos šiaurėje, buvo 
plėšikų sunkiai sužeistos. Vie
nai sulaužytas žandikaulis. Ban
ditai jas sumušė, išnešė televi
ziją, pagrobė 5 dol. Užpuolė
jai įsibrovė pro langą virš 
durų.

X J. Elvikis, Darien, III., at
siuntė auką. Dėkui.

X Gen. T. Daukanto Jūrų! 
šaulių kuopos 1978 metų perei
namosios taurės šaudymo var
žybos įvyks spalio 15 d., Cicero 
Medžiotojų ir meškeriotojų 
ąžuolyno šaudykloje prie An- 
tioch, UI. Kuopos nariai, no
rintieji varžybose dalyvauti, re
gistruojasi iki spalių 10 d. pas 
kuopos šaudymo vadovą A. Mar- 
tinkų.

X Illinois Respublikonų tau
tinių grupių taryba, kuriai pri
klauso 16 Tautinių grupių, ruo
šia priėmimą - pagerbimą, ku
rio metu bus specialiai atžymė
tas šen. Charles H. Percy ir 
pristatyti kiti garbės svečiai. 
Priėmimas įvyks Illinois Athle- 
tic Club patalpose 112 So. Mi- 
chigan Avė., Chicagoje, spalio 
20 d., penktadienį, 6 vai. vaka
ro. Priėmimo komitetui vado
vauja Anatolijus Milūnas. Lie
tuviai kviečiami dalyvauti šia
me pagerbime. Informacijų ga
lima gauti kreipiantis į Lygos 
valdybos narius ar skambinant 
A. Milanui tel. 964-8818 ar 
darbo 346-0424, ext. 396.

X M. Petrauskienė iš 
lake Vili.,
rašo; “Esu viešnagėje 
dukters šeimoje, čia gražu ir 
malonu, bet labai pasiilgstu sa
vo mielo “Draugo” dienraščio”, 
šia proga ji atsiuntė linkėjimus 
ir 10 dolerių auką. Nuoširdžiai 
dėkojame.

West-
Kalifornijos. mums

mano

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuo
pai Š. m. rugsėjo m. 23 d. minint 
savo veiklos 15 metų sukaktį, ban
keto metu žodį taria kuopos pirm. 
E. Vengianskas-

Nuotr. P. Malėtos

Po to vyko vaišės, Vyties 
orkestrui grojant, šokiai, bu
vo pravestas laimės keliu dova
nų paskirstymas, rožių valsas, 
veikė baras. Visi linksminosi 
ir kartu su daukantėnais išgy
veno džiaugsmingas šventines 
nuotaikas.

Sekmadienį, rugsėjo 24 d., 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos sukaktuvinė programa 
buvo tęsiama pamaldomis, ku
rias atnašavo vyr. kapel. kun. 
J. Borevičius ir pasakė pritai
kytą prasmingą pamokslą. Pa
maldose jūrų šauliai dalyvavo 
rikiuotėje su vėliavomis, kurių 
tarpe buvo ir LSS Brolijos jū
rų skautų vėliava. Mišioms pa
tarnavo j. š. K. Vidžius, giedojo 
dain. M. Momkienė.

Po pamaldų apeigomis prie 
Lietuvos Laisvės kovų paminklo 
buvo - pagerbti Lietuvos sava
noriai - kūrėjai, kariai, šauliai 
ir jūreiviai, mirę ar kovose žu
vę dėl Lietuvos laisvės. Auku
rą uždegė LK Savanorių s-gos 
ir Nemuno jūrų šaulių rinkti
nės pirm. pik. J. Švedas, asis
tuojamas Detroito jūrų šau
lėms. Žodį tarė IŠST pirm. K. 
Milkovaitis, vainiką prie pa
minklo padėjo Gen. T. Dau
kanto j. š. kuopos pirminin
kas E. Vengianskas moterų va
dovėms A. Aniūlienei ir G. 
Kuzmienei asistuojant. Apeigas 

Iprie paminklo pravedė LKVS 
“Ramovės” Chicagos skyriaus 
pirm. A. Juškevičius.

Taip prasmingai buvo paminė
ta Chicagos Gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopos 15-kos metų 
veiklos sukaktis. Geriausios 
sėkmės Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopai, tvirtai žengian
čiai šauliškos veiklos pasireiš
kimų keliu Chicagoje. J. š.

Advokatas JONAS GIBAITIS
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-1225 
Chicago, Illinois 60629

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.

Gera proga įsigyti šias papigintas knygas
LIETUVOS UNIVERSITETAS. Red. P. Čepėnas. Kietais virše
liais. 896 pusi. Buvo $15.00. Dabar su persiuntimu $13.27

ANGLŲ NOVELĖ. Anglų rašytojų novelių antalogija.- Sudarė 
P. Gaučys.'46O pusi. Buvo $7.00. Dabar su persiuntimu $4.46

LIETUVOS POLICIJA. Įstatymų ir tvarkos tarnyboje. Kietais 
viršeliais. Red. A. Bagdonas. 446 pusi. Buvo $8.00. Dabar su per
siuntimu $6.09

Užsakymus silpsti:

DRAUGAS 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629

J
RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ

Antanas Rubšys

I-ji dalis. Knygoje 10 skyrių; Naujojo Testamento: 
Bendrija xr jos savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Tęs- 
testamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujas sandoros 
Bendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas. Jo darbai. 
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe, 
Samprata, Dievo tautos samprata.

Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. 
šeliais, 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. 
siusti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Str., Chicago,

Jo išmintis.

Kietais vir- 
Užsakymus 
D. 60629.-J


