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KGB ir Kunigų seminarija 
Negudrūs Saugomo agentai Seminarijoj per daug greitai save išduoda 

I Kunigų seminariją infiltruo
tų KGB agentų lapelio, išplatin
to tarp klierikų ir kunigų, tęsinys 

Kam jau kam, bet seminaris
tams tur būt geriausiai žinoma, 
kas dedasi mūsų Seminarijoj. To
dėl mes piktanamės iškraipytais 
"SOS** lapelio autorių teiginiais 
ir jų (vairiausiais svaičiojimais,, 
kūrinos jie išsigalvoja ir skelbia, 
norėdami pateikti neteisingą Se
minarijos būklę ir apjuodinti ją 
viso pasaulio žmonių akyse. 

Ko gi nori "SOS" lapelio auto
riai? Jiems nepatinka, kad semi
naristai sportuoja, kad rūpinasi 
sveikata, buitinėmis sąlygomis. 
Mums gi labai keista, kodėl mes 
turėtume atsisakyti sporto, kai pa
skaitų krūvis bei mokslinis dar
bas išvargina ir norisi pajudėti, 
juo labiau, kad fizinės kultūros 
užsiėmimų nėra. Kaip nesirū
pinsi sveikata ir buitinėmis sąly
gomis, jei trokšti baigęs būti pa
jėgto kunigu, nešti sunkią parei
gų našta. Ir mes tik dėkingi 
tiems, kurie prisideda prie buiti
nių sąlygų gerinimo. Tarp kit
ko, Čia "SOS" autoriai patys sau 
prieStarauja, tame pačiame lape
lyje rašydami, jog mes invalidai 
ii mums reikalingi vaistai bei poil
sis. Prieštaravimų pilnas visas 
jų •'SOS". Keista, nejaugi dar 
yra tokių kunigų, kurie nepajė
gia suprasti, kad šių dienų žmo

gui yra reikalinga spauda ir ban
dymas piktintis, jog klierikai do
misi laikraščiais ir pan. yra že
mos erudicijos padarinys. Prie
kaištas, kad mes skaitome tiktai 
komunistinius "Tiesą" ir "Spor
tą" visiškai nepagrįstas, kadan
gi mes gauname visą lenkų reli
ginę spaudą, Maskvos patrijarchi-
jos žurnalą ir daug įvairiausių 
leidinių iš eilės šalių, pagaliau 
patys leidžiame sienlaikraštį "Au
kos kelyje". Gi paskaitų ciklų 
mums niekas neprimetė, o mes 
patys jų pageidavome ir ateity
je prašysime, kad jų skaičius bū
tų didinamas. Gero lektoriaus 
žodis visada papildo mūsų žinias. 
"SOS" autoriai iš tiesų labai išsi
blaškę — užsimena, kad mums 
skaitomos politinformacinės pa
skaitos, kai, tuo tarpu, pamiršta 
paskaitas dailės, archeologijos, 
etikos ir kitomis temomis. O kai 
kur jie atskleidžia net mums ne
žinomų dalykų. Štai jie rašo: 
"Šiais mokslo metais klierikams 
buvo uždrausta švarko atlape 
nešioti net kryželį, kad juo ne
papiktintų atsitiktinai sutikto ta
rybinio jaunimo". Kažkaip keis
ta, bet mes tokio draudimo ne
pamename Tiesa, buvo vienoje 
Seminarijos prefekto vedamoje 
konferencijoje užsiminta, jog 
mandagumas neleidžia klierikui 
nusileisti iki gatvės vaikėzų, ku
rie savo "tikėjimą" demonstruo
ja apsikarstę visokiais kryželiais, 
ar mažamečių vaikų, kurie džiau
giasi blizgučiais. , 
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Žemus "SOS" autorių tikslus 
rodo šantažas. Tik smukę žmo
nės kovoje gali griebtis šio gink 
lo. Pasakė kuris klierikas, jog bū
damas kunigu galės gerti, ar ne
pasakė — kunigas, jį šantažuo
jantis, kelia šleikštulį. Be šan
tažo, minėtu atveju, yra eibė ko 
vos priemonių. O jeigu klierikas 
to nepasakė, o tik mūsų "globė
jai" tai sukūrė, komentarų apie 
tokius, manome, nebereikia. Ir 
dar daug neteisingų užsipuolimų 
jog klierikai yra "VSK (KGB — 
—Red.pastaba) agentai, neskel

biama dėl nesantaikos ir nesvei
kos atmosferos ugdymo Semtnari 
ios auklėtinių tarpe. Tai rode 
"globėjų" žemą moralę, užkietė
jimą mele ir orumo praradimą. 
Tokios paskalos — aiškus Semi
narijos auklėtinių įžeidimas, ku 
rie trokšta tapti kunigais. 

Todėl mes drįstame kreiptis j 
Ekscelencijas vyskupus, vyskupi 
jų valdytojus, prašydami, kad 
butų išaiškinta minima keleto* 
kunigų grupelė — "SOS" auto
riai ir paskalų skleidėjai, ir jiem? 
būtų pritaikytos reikiamos įspėja
mosios bei baudžiamosios priemo
nės už Seminarijos klierikų tero
rizavimą ir melagingų dalykų 

skleidimą. Mes ir toliau pasiruo
šę Jūsų vedami eiti link kunigys 
tės ir niekados nesusidėti su tais 
kurie, praradę visą savo žmoniš
kumą, ieško panašių į save ša
lininkų. 

Su pagarba 
Grupė klierikų 
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Iš Lietuvos jaunimo 
:io istorijos 

(SPĖJIMAS CARTERIUI DEL KANALO 
Caracas. — Prezidentas Carte-

ris Caracase buvo sutiktas iškil
mingai, bet Venecuelos preziden
tas Carlos Andrės Perez sveikini
mo kalboje priminė Panamos ka
nalo sutarties ratifikavimą, ku
ris "gali pradėti naują, draugiš
ką erą ir palaidoti buvusius ne
sutarimus, užmiršti praeitį. Loty
nų Amerika su dideliu susirūpi
nimu seka, ar Senatas ratifikuos 
antrą dalį sutarties". 

Senatas pirmą dalį, apie kana
lo neutralizavimą, jau ratifikavo. 
Balandžio mėnesį laukiama bal
savimo dėl jo perdavimo Pana
mai 2000 metais. 

Carteris į jo kalbą atsakė ispa
niškai, sakydamas, kad tas klau
simas ir jam rūpi. Ratifikavimas 
Amerikai taip pat labai svarbus. 

Su Perez Carteris pirmą dieną 
nediskutavo ekonominiais klau
simais, pvz. dolerio kritimą arba 
naftos kainų. Gal būt tos prob
lemos buvo paliestos vakar. "Tai 
bus svarbiausia apsilankymas pas 
draugą, kurie vienas kitą gerai 
pažįsta", sakė Carterio saugumo 
patarėjas Zbigniew Brzezinski, 
kartu su prezidentu keliaująs. 

Vakar vakare Carteris jau bu
vo Brazilijoj. 

Ramsau ežeras prie Berchtesgadeno, Bavarijoj. Už jo Knittelhorn 2017 
metrų aukščio 

Kraltotyrininkų sąjūdis pasirodė per daug lietuviškai 
patriotiikas, ir partija pradėjo veiklą varžyti, 

paskui ix visai uždare 

n 
(Tęsinys B vakar dienos) 
-

1969 žygeiviai kartu su "Spar
nų" redakcija ir Lietuvos Aviaci
jos sporto federacija surengė ma
sinį S. Dariaus ir S Girėno 35-
-jų žuvimo metinių minėjimą la
kūnų gimtinėse, kuriame dalyva
vo daugiau kaip 800 žmonių iš 
Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiau
lių, Kybartų ir kitų Lietuvos vie
tų. Dariaus gimtinėje Sudrėnuo-
se buvo supiltas pilkapis, kuria
me Lietuvos lakūnas-veteranas 
Zauka užkasė "Lituanikos" lėk
tuvo nuolaužą. Šalia piliakalnio 
buvo pastatytas paminklinis ak
muo su įrašu ir koplytstulpis. Iš 
vietinės valdžios (Gargždų raj.) 
nepasisekė gauti leidimo ir pa
galbos šiems darbams, betgi iš 
kolūkio buvo gautas buldozeris 
ir vietiniai žmonės noriai padėjo. 
Girėno tėviškėje Vytogalos kai 
me statyti paminklinį akmenį lei
dimą žygeiviai buvo gavę iš Ši
lalės raj. administracijos iš anks
to, kartu su pažadu "paruošti 
vietą'*. Atvykus i Vytogalą, pa
aiškėjo, kad vieta buve "paruoš

ta" tolokai nuo Girėno sodybvie
tės, nupjovus kaip "nevertingą 
meninių požiūriu" ornamentuo
tą kryžių, pastatytą pagal dail. 
A. Varno projektą Lietuvos Ne
priklausomybės dešimtmečiui 
pažymėti. Tokiu būdu, 
kryžiaus nupjovimo kaltė buvo 
primesta žygeiviams, o pasipikti
nę vietiniai gyventojai nedalyva
vo minėjime. 

1970 Žygeivių sekcijos susikū
rė ir kituose Lietuvos miestuose: 
Kauno Politechnikos Institute — 
"Eikliosios kojos", "Žilvinas", 
"Perkūnas", Vilniaus Universite
te — "Gabija", o taip pat Ky
bartuose, Kapsuke, Šiauliuose ir 
kitur. Apie žygeivius ir jų veiklą 
tuo metu dažnai parašydavo 
spaudoje labai teigiamai ją įver
tinant: "Vakarinės naujienos" 
1970. DC 23, "Nemunas" 1970, 
'Tiesa" 1970.V.5, "Kauno tiesa" 
1970.IV. 16, "Jaunimo gretos", 
"Mūsų gamta" 1970. 

Tačiau 1971 Žygeivių sekcija 
buvo uždaryta, žygeiviams nebe
leido rinktis Turistų klube, o par
tinė valdžia žygeivių veiklą įver
tino kaip "nenaudingą ir nerei

kalingą niekam". 
1969 sausio 31 įsisteigė Vil

niaus kraštotyrininkų kluba.« 
"Ramuva" prie Lietuvos krašto
tyros ir Paminklų apsaugos drau
gijos, subūręs studentus, mokyto
jus, inžinierius, gydytojus, daili
ninkus ir k t įvairių profesijų 
žmones. Lietuvos Paminklų ap
saugos ir kraštotyros draugijos 
leidinyje "Kraštotyra" apie stei
giamąjį "Ramuvps" vakarą rašė: 
"Taip įsikūnijo mintis kasdieni
niame gyvenime panaudoti tuos 
turtus, kuriuos per ilgus šimtme
čius sskaupė mūsų liaudis kaip 
atramą pernelyg veržliam civili
zacijos srautui.(...) Savo tiksk; 
ramuviečiai pasiryžo siekti klau
sydamiesi senų žmonių dainuoja
mų dainų bei pasakų, dainuoda
mi bei sekdami patys, švęsdami 
senas liaudies šventes, minėda
mi kultūros istorijos sukaktis, ke
liaudami po gimtinę, lankydam' 
paminklus, ieškodami dar užsili
kusių papročių, senojo iki krikš
čioniškojo tikėjimo nuotrupų...". 

Išrinkta Ramuvos taryba. Jor 
pirmininkas — Mokrlinės-meto-
dinės kultūros paminklų apsau
gos tarybos darbuotojas Alfonsą.' 
Andriuškevičius, nariai —LTSR 
Ateizmo muziejaus vyr. moksli
nis bendradarbis Jonas Trinka 
nas, W U aspirantas Stasys Ven'-
kevičius, W U mokslinis sekreto
rius Vacys Bagdonavičius, Centri
nės vaikų ekskursinės turistinė 
stoties kraštotyros kabineto ve
dėja Marija Trasauskienė, W l ! 
studentė Vidmantė Jasiukaitytė, 
poetas Marcelijus Martinaitis. 

(Bus daugiau) 

Sovietu ambasadai 
nutraukė elektrą 

New Yorkas. — Sovietų Sąjun
gos ir Irako oficialūs santykiai 
yra geri, bet tai kas darosi Bag
dade, primena komiškąsias ope
ras: sovietų ambasadai Irakas nu
traukė elektrą ir vandenį. Irakie
čiai, įtardami, kad iš sovietų am
basados sekama netoli esančios 
prezidentūros veikla ir pasikalbė
jimai, ambasadai liepė per šešis 
mėnesius susirasti ki'as patalpas. 
Terminas •pasibaigė, bet amba
sada neišsikraustė, tai ir nutrau
kė visus patarnavimus ("News-
week'MV.3). 

Sacharovui išjungė 
telefoną 

Maskva. — Sacharovas Mask
voje pranešė, kad saugumas iš
jungė jo telefoną, dar labiau ap
sunkino jo ryšius su visuomene. 
Sacharovas, pastebėjęs, kad jo te
lefonas išjungtas, nuvyko pasitei
rauti, kas su telefonu yra atsiti
kę. Telefonų įstaigoje jam buvo 
pranešta, jog nebuvo duota jo
kio įsakymo telefoną izoliuoti, 
vadinas telefoną išjungė saugu
mo žmonės. 

San Salvador. — Šioje Viduri
nės Amerikos valstybėje vis dar 
neramu. Šimtai kariuomenės vy
rų patruliuoja dviejuose miestuo
se, saugodami juos nuo ginkluo
tų ūkininkų įsiveržimo. Ūkinin
kai pyksta dėl žemų produktų 
kainų. 

Gangsterių grasinimai 
Moro grobikams 

Roma. — Italų gangsteriai sa
ko, jie pradės žudyti Raudonosios 
brigados teroristui, jeigu tie ne
paleis pagrobto buvusio premje
ro Aldo Moro. Padugnės skun
džiasi, kad 50,000 policijos ir ka
riuomenės, beversdami visas lan
dynes, neleidžia jiems ramiai 
"veikti", jų "biznis" labai nuken
tėjo, ir tam nori padaryti galą. 

Kaddafi buvo taikiniu 

Washingtonas. — Amerikos 
oficialus asmuo (neminimas jo 
vardas), sako, kad prieš tris sa
vaites Libijos diktatorius Mua-
mmar Kaddafi buvo taikiniu, no
rėta jį nušauti, bet žudikas ne
pataikė ir nušovė du aukšto ran
go Rytų Vokietijos komunistų 
partijos pareigūnus. 

Trukdo angliakasiams 

Washingtonas. — Angliaka
siams pilnai pradėti dirbti truk
do kasyklų konstrukcijos darbi
ninkai, kurie nors ir pasirašė 
kontraktą, bet jo dar neratifika-
vo. Labiausiai trukdoma dirbti 
Illinojuje ir Kentucky. 

Berlynas. - Rytų Vokietijos 
komunistų partijos vadas Erich 
Honecker pirmą kartą susitiko ir 
kalbėjosi su Rytų Vokietijos pro
testantų Bažnyčios vadais. Aptarė 
Bažnyčios ir valstybės santykius. 

Giscard susitiko 
su Mitterrandu 

Paryžius. — Istorinis įvykis, 
kai antradienį Paryžiuje susitiko 
prezidentas Valery Giscard d'Es-
taing ir socialistų vadas Francoir 
Mitterrand. Prezidento ir opozi
cijos vado susitikimo nėra buvę 
per visus penktosios respublikos 
20 metų. Buvo kalbama apie ga
limą bendradarbiavimą. 

Prohibicija Indijoj 

New DelhL — Indijoj norima 
per ketverius metus įvesti visuo
tinę prohibieją. Dalinis draudi
mas kai kurių alkoholinių gėri
mų pradės veikti jau nuo balan
džio mėnesio. 

Los Angeles. — Ateinantį pir
madienį Hollywoode bus žyme
nų (oskarų) įteikimas, ir jaučia
ma, kad žydai ruošiasi demonst
ruoti prieš nominuotą žymeniu: 
britų aktorę Venessą Redgrave. 
Ji labai palanki palestiniečiams. 
Palestiniečiai žada neleisti žy
dams demonstruoti. Policija ėmė
si atsargumo priemonių. 

Praha. —B Prahos Vakarus pa
siekė žinios, kad Čekoslovakijos 
valdžia sąlyginiai paleido iš ka
lėjimo tris "Chartijos-77" sąjū
džio narius —dramaturgą Vac-
lavą Havel, aktorių Pavelą Lan-
dovskį ir darbininką Jaroslavą 
Kukai. 

Jeruzalė. —Beginąs pasiuntė 
laišką Egipto prezidentui Sada-
tui, siūlydamas atnaujinti per
trauktas derybas. 

Chicaga. — Gegužės 25 Chi-
cagoje lankysis prezidentas Car
teris ir kalbės demokratų pietuo
se. 

Lafayette, Ind. — Purdue uni
versiteto viešbučių mokykla ap
skaičiavo, kad restoranuose pa
duodamas vandens stiklas valgy
tojui restorano savininkui kainuo
ja 12 centų. Į tą sumą įeina stik
las, galimas jo sudaužymas, pa
tarnavimas, ledas, stiklo išplovi
mas ir k t 

Rusai karo nelaimėtų 

Pekinas. — Friedrich Zimmer-
mann, Vakarų Vokietijos krikš
čioniu socialinės unijos vadas 
parlamente, buvo susitikęs su vi
cepremjeru Teng Hsiao-pingu ir 
rakė, kad jam Teng minėjo, jog 
sovietai karo su kinais niekad ne
galės laimėti. Jeigu rusai ir oku
puotų šiaurės rytų Kiniją, tai 
jiems patektų tik 200 milijonų 
kinų, bet dar liktų 700 milijonų 
neokupuotų. 

Teng pakartojo, kad sovietai 
vis dažnai siūlo ir siūlo atnau
jinti draugystę, bet "mes siūly
mus atmetam. Devynerių metų 
praktika, derybos dėl sienų paro
dė, kad nėrsTrrSi mažiausių gali
mybių reikalą išspręsti". 

Hua lankysis 
Europoje 

Pekinas. — Diplomatiniuose 
sluoksniuose kalbama, kad parti
jos pirmininkas ir premjeras Hua 
Kue-feng šiemet keliaus į Eu
ropą. Spėjama, kad lankysis Va
karų Vokietijoj ir Prancūzijoj, pas
kui dar Jugoslavijoj ir Rumuni
joj. Lankydamasis Rytų Europoje 
norės paskatinti tas šalis dar la
biau laikytis nepriklausomos nuo 
Maskvos politikos ("U.S.News", 
rv.3). 
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Anksčiau to 
nedrįsdavo minėti 

Geneva. — Vakarų diplomati
niuose sluoksniuose pažymima, 
jog Jungtinių Tautų Žmogaus 
teisių komisijos 14-oji sesija Ge-
novoje pasiekė geresnių rezultatų 
negu anksčiau, ypač palyginus su 
Belgrado konferencijos išdavo
mis. Komisijos pirmininkas, sene-
galietis M'Baye pažymėjo, jog 
pirmą kartą komisijos posėdžiuo
se buvo svarstomi tokie klausi
mai, kurių ankščiau niekas ne
drįso iškelti. Amerikos atstovas 
Mezvvinski irgi pažymėjo, jog vi
si komisijoje dalyvaujantys kraš
tai turės ilgainiui priprasti būti 
kritikuojami dėl žmogaus teisių 
pažeidimų. 

VVashingtonas. — Vasario mė
nesį prekių kainos pabrango 0.6 
proc, tai prilygsta 7.2 proc. me
tinei infliacijai. 
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KALENDORIUS 
Kovo 30: Regulas, Kornelija, 

DanuLs, Medą. 
Kovo 31: Benjaminas, Balbi-

na, Ginutis, Vartivilė. 
Saulė teka 5:39, leidžias 6:12. 

ORAS 

Daugiausia saulėta, šilčiau, 
apie 55 laipsniai. 
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Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siusti adresu: 
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Avc, Chicago, DL 60632 

Telefonas FB 6-6489 
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ŠV. KSZIMERO MINĖJIMAS CHICAGOJE 
Kaušo saulėtas, gražus ir šal- Į Ilgesnę kalbą pasakė A. Moc-

tas kovo 5 d. sekmadienis. Illinois ' 
— Indianos apygardos vyčiai va
žiavo i savo globėjo Šv. Kazimie
ro minėjimą. Marąuette Parko 
buvusioje senoje bažnyčioje pa
sipuošė Lietuvos trispalvės ženk
liukais, nusipirko bilietus į bend
rus pusryčius ir susirikiavo eise
nai į bažnyčią. 

Priekyje buvo nešamos vėlia
vos Lietuvos, vyčių ir kitų lie
tuviškų organizacijų. Amerikos 
lietuvių karo veteranų Don Var
no ir Dariaus - Girėno posto 
nariai stovėjo garbės sargyboje. 
Gražiai išsirikiavusi vyčių eise
na įžengė j Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią atiduoti pa
garbą savo šventajam globėjui, 
pasimelsti, paprašyti Lietuvai 
laisvės ir vyčių organizacijai iš
tvermės ir Dievo palaimos. 

Iškilmingas Mišias laikė vys
kupas Vincentas Brizgys, Jam asis
tavo parapijos klebonas kun. A 
Zakarauskas ir vikaras kan. V e 
Zakarauskas. Pamokslą pasakė 
vyskupas. Auką prie altoriaus at
nešė 112 kuopos pirmininkas A 
Zakarka ir 36 kuopos pirmininkė 
Sabina Klatt. Parapijos choras 
gražiai giedojo gavėnios giesmes. 
Kartais Dasigirsdavo ir solo. Po 

kus. Prisiminė praeitais metais 
mirusius vyčius, prie kiekvieno 
ilgiau sustodamas, paminėdamas 
nuveiktus darbus, iškeldamas 
nuopelnus vyčių organizacijai. 
Mirė praeitais metais Chicagoje 
penki vyčiai: Phil Kraus, Al Pratt, 
Napoleonas Sapkus, Adelė Jasai
tienė ir kan. Povilas Juknevičius. 
Prelegentas apžvelgė apygardos 
veiklą, suminėjo politinius ir kul
tūrinius vyčių darbus. 

Ritualų komiteto pirmininkė 
Rūta Dagienė pranešė, kad bus 
pakelti į trečią laipsnį Stephanie 

. Mlodzik, Sophie Neiminski ir 
; Juozas Laurinaitis. Kuru A. Zaka

rauskas įteikė jiems pažymėjimus 
ir prisegė trečio laipsnio ženkliu
kus. Į ketvirtą laipsnį bažnyčioje 
buvo pakelta Lilijana Kuodienė. 

Pusryčių metu buvo pagerbti 
du asmenys, kurie daugiausia bu-

Detroito Dievo Apvaizdos parapijos taryba. Sėdi: Jonas Urbonas, kun. V. Kriščiūnevičius. Martynas Sto
nys, Juozas Matekūnas, Marija Kasevičienė ir Stasys Erlingis. Stovi: Algis Rugienius, pirm., Genė Palai-
kienė ir Alė Butkūnienė. Trūksta Vandos Majauskien ės. Nuotr. J. Urbono 

• • 

PAVASARINIO DAINŲ 
VAKARO PROGRAMA 

Detroito ir apylinkių lietuviai 
kviečiami balandžio 15 d. 7 vai. 
vak. Kultūros centre išklausyti 
mergaičių choro, vokalinio an
samblio ir Windsoro tautinių šo
kių grupės. Meninės programos 
dalyviai yra pasiruošę atlikti iki 
15-kos skirtingų dainų ir šokių 

bo nusipelnę, daugiausia dirbę j numerių. Dainos ir šokiai bus 
vyčių organizacijai praeitų me- j palydėti pianinu, fleita, klarne
tų bėgyje. A. Zakarka juodu pri- tu ir akordeonu 
statė ir jųdviejų darbus apibū
dino. Tai Aleksandras Mockus, 
jau 15-ti metai einąs vyčių namo 
globėjų pirmininko pareigas, ir 
juozas Laurinaitis, visa siela atsi
davęs senjorų kuopai. Jiem įteik
tos dovanos. 

jaus Dailės mokyklos tapybos ir 
skulptūros klases Pranas Baituo
nis atreipė'dėrnes? į vandens iš
plautą med|. Kasdien dirbdamas 
ikf 14 valandų yra sukūręs gal 
tūkstantį charakterių, meniškų 
skulptūrų. Nė vienas dirbinys 
nėra visiškai panašus i kitą. Me
džio rūšis, sparva, forma Pr. Bal-
tuonio vaizduotę siunčia i naujas, 
nebandytas erdves. Kūrinius gali--
ma suskirstyti į tris sritis: 1. Gyvū
nijos, laukų vaizdai. 2. Žmonių 
figūros: 2 pasakų, irtorinių ir 

žiū-
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Repertuare bus liaudies dainų, m odernių. 3. Mistiniai: kur 
originalių lietuvių kompozicijų r w a i interpretuoja 
ir pasaulinės muzikos literatūros 
kūrinių. Vokaliniai dalykai pa
grįsti klasikinės, romantinės ir 
pramoginės muzikos kūriniais, ku
rie iki šios dienos tebėra ir gal dar 

DaiL Pr. Baituonis parodom 
aplankė beveik visus pasaulio 
kampus: nuo Paryžiaus iki Berly
no, nuo Ghanos iki Milano, per 
Kanadą ir daug JAV miestų. Vi
sur buvo gausiai lankomas ir pui-

buvo sujaudintas. Trumpai dėko- tinkamų muzikos žanrų pavyz-| y ^ įvertinamas, apie ką spaudoje 
Senjoru kuopos pirmininkas "g*1 * » kaip charakteringi ati-

Juozaa Laurinaitis pakeliamas į III 
vyčių laipsnį. Laipsnio ženklą pri
sega jam Illinois-Indianos apygar
dos dvasios vadas kun. Antanas 
Zakarauskas Nuotr. G. Janulos 

mišių sugiedotas Lietuvos him
nas. 

Po pamaldų buvo pusryčiai 
vyčių salėje. Salės grindys nau
jai atremontuotos, stalai apdėti 
gėlėmis. Tik gaila, kad ne visi pa
maldose dalyvavusieji atvyko i 
taip gražiai papuoštą salę. 

Šventę atidarė rengimo komi
teto pirmininkas A. Mockus. In-
vokaciją sukalbėjo Illinois — In
dianos apygardos dvasios vadas 
kun. A. Zakarauskas. 

Pusryčiai buvo puikus. Viską 
pagamino vytė Matulevičienė. 

Pavalgius, A. Mockus pristatė 
garbės stalą. Prie jo sėdėjo: senjo
ru pirmininkas J. Laurinaitis, 
apygardos dvasios vadas kun. A. 
Zakarauskas. 112 kuopos pirmi
ninkas A. Zakarka, centro valdy
bos vicepirmininkė O. Kaselienė, 
šventės rengimo pirmininkas A. 
Mockus. Illinois — Indianos apy
gardos pirmininkas P. Zapolis, 
36 kuopos pirmininkė Sabina 
Klatt, apygardos Ritualų komite
to pirmininkė R. Dagienė ir 82 
kuopos pirmininkė M. Jagėlienė. 
Pusryčiuose dalyvavo ir dvi or
ganizacijos garbės nares — Ade
lė Gabalieno ir Eleonora Laurin. 

Trumpą kalbą pasakė kun. A. 
Zakarauske Padėkojo už gausų 
dalyvavimą Jd vedamo- parapi
jos bažnyčioje. Es^r.t: jam garbė, 
jcad vyskupas jc bažnyčioje laiko 
yr'jia,?-

jo už suteiktą jam garbę, kurios 
gal nesąs vertas. Dėkojo A. Moc
kui ir R. Dagienei nž taškų" su-
skaitymą. pakeliant į trečią laips
nį. Esąs Įsitikinęs, kad skola cen
tro valdybai bus grąžinta dar 
šiais metais. Balandžio 22 d. tam 
tikslui ruošiama iškilminga va
karienė Vyčių salėje. Prašęs lie
tuviškus klubus prisijungti, kad 
vakarienė būtų sėkmingesnė. Vi
sos organizacijos sutikusios padė
ti. 

' Vincas Samoška negalėjo ne
pastebėti Amerikos lietuvių karo 
veteranų Dariaus — Girėno pos
to. Jie ne tik kiekvienais metais 
ateina pas vyčius §v. Kazimiero 
šventės švęsti, bet ir kituose vy
čių parengimuose . dalyvauja. 
"Lietuvos atsiminimų" bankete 
užpildė tris stalus. Remia vy
čius, tarytum patys vyčių organi
zacijos nariai būtų. Vienas iš to 
posto narių buvo pakviestas prie 
mikrofono. Jis džiaugėsi gražiu 
"Lietuvos Atsiminimų" banketu, 
gražia jo menine programa. Ir 
postas ruošias banketą Marti-
niaue salėje liepos 9 d., kvietė 
vyčius jame dalyvauti. Minėjimas 
baigtas gražiais kun. A. Zakaraus
ko maldos žodžiais. 

Kad ir po maldos, dar nėjome 
namo. žiūrėjome kalėdini vyčių 
choro filmą. Filmas buvo susuk
tas per praeitas Kalėdas Švč. Mer
gelės Mariios Gimimo bažnyčio
je. Jis jau buvo rodytas per Lietu
viu Televiziią. Šiandien filmą ro
dė B. Brazdžionis. 

E. Pakalniškienė 

jau ne kartą buvo rašyta. džiai. Repertuare iš pasaulinio 
garso kompozitorių oažymėtini 
J. Offenbach ir F. Schubert, o & , . Detroito visuomenei te*s pui 

ŠAULIŲ KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Jūrų "Švyturio" šaulių 
pos metinis susirinkimas 
balandžio 2 d. 12 vai. Šv. Antano 
parapijos kavinėje. Susirinkime 
bus padaryta kuopos valdybos na
rių atliktų darbų apžvalga ir ap
tarti kuopos ateities veiklos pla
nai. 

Valdyba kviečia visus kuopos 
valdybos narius susirinkime da
lyvauti. 

A. Gr. 

O N A BARSTIENĘ 
PRISIMINUS 

Kovo 21 d. savo namuose mi
rė Ona Barstienė, sulaukusi 82 
m. amžiaus. 

Ona Barrtienė buvo gimusi 
1896 metais Igliaukos parapijo-

(Nukelta į 4 psL) 

D U K. e . BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6448 So. Pulasld Rd. (CmvrfOrd 
Hetieal Ruildiag) Tel LU 5*446 
M neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligoniu* pagal susitarimą. 

į į VU BLAiYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąuette Medical Center 
6132 So. Redzie Arame. 

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

Pagal susitarimą. 
Oftoo teta*. \VA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbroak 5-304S. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 West 71st Street 

Vai.: p i n t u antr., ketv. ir penkt 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir Sešt. 

tik susitarus. 

TeL ofiso Ir boto: OLympie 8-4180 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th A ve., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. b- S-S vai. vak.. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vaL popiet 

TeL KEliance 5-1811 
0R. VVALER J. KIRSTUK 

lietuvis gydytojas) 
3825 West 59th Street 

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. tr 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Tre& ir Sefttad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHJRURGfi 
KfDIKIl CR VAI K V LIGOS 

SPKClAIJSTfe 
MEDICAL BITLDIN'G 

7156 South Wes«ern Avenoe. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryte 

iki 1 vai. popiet 
Ofs. teL RE 7-1168, rez. 239-2918 

lietuvių M. K. Čiurlionis, V. K. 
Banaitis, J. Gudavičius, A. Rau
donikis, A. Bražinskas ir kiti. At
kreiptinas dėmesys į vokalinį an-! 
samblį. kuris atliks ištraukas iš 
operų, lyrinio žanro dainų ir es-' 
tradinės muzikos dainų iš Lietu
vos. 

Windsoro tautinių šokių gru
pė, vadovaujama E. Stanevičiū
tės - Holmes, atliks tris šokius, iš 
kurių du bus palydėti ru daina ir 
orkestru. Reikia manyti, kad šo
kio su daina scena bus pakanka-1^ 
mai dinamiška ir imponuojanti, E 
kai virš keturiasdešimt jaunimo [E 
tuo pačiu momentu scenoje dai- S 
nūo'š, šoks ir gros. Choras jau pa
našių kvietimų turi ir ateity ga
lės pasireikšti kultyvucdamas lie
tuvių tautinį dainos ir šokio me
ną. 

Repertuaras suplanuotas taip, 
kad choras, ansamblis ir šokėjai 
būtų tinkami atlikti programas 
ne tik mūsų minėjimų ir banke
tų progomis, bet taip pat ir pasi
rodymuos svetimtaučiams. Tad | § 
iki pasimatymo balandžio 15 d. 

S. Sližys 

DAIL. PR. BALTUONIO 
PARODA 

:<i proga šio žymaus dailininko 
parodą aplankyti. Studentai atei-

, ninkai ją ruošia balandžio 15 — 
16 dienomis Kultūros centre. Pa
rodą bus galrarra lankyti šeštadie
nį nuo 6 valandos, o sekmadienį 
nuo 9:30 valandos. Oficialus ati
darymas bus dvyliktą valandą sek 
madrenį. Tikimės, kad kiekvienas 
Detroito "lietuvis aplankys šią 
gražią, nepalyginamą parodą. 

Kristina Veselka i tė 1-^3' 

MiiiHitiwii}tiuiiiiuimmiiimiiiiiiiiHii; 
A D V O K A T A I 

C H A R L E S P. KAI 
& A S S O C I A T E S 

Ofs. teL 776-5162; rez. 737-504, 
2649 \V. 63rd ši. , Cicago, 1U 

Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak 
Trečiadieniais uždaryta. 

Sefttad. atdara pusę dienos. 
lies duodame įvairius teisiniu* 

patarimus * 
«MiiiiiiiHiiii!i!imiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii 

0r. fenas G. RYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2868 West 6Srd Street 
CUesgo, mteeb 99829 

Tel. — 4764109 
Valandos pagal susitarimą 

Or. Ant Bodoko kabiaetą perime 

DR. EOMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2799 Vfest 51st Street 
TeL — GB 6-2409 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir 
Sketv. 1-4 ir 7-9: antrad. Ir penkt 
.10-4; Sefttad. 10-3 vai. 
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Kai Montrealyje buvo Expo — 
67, dail. Pr. Baituonis išstatė sa-
vo kūrinius; tuoj patraukė Kana
dos ir Amerikos žmonių dėmesį. 
Nuo to laiko Pr. Baituonis su pa
roda kviečiamas visur. 

Lankydamas Montrealio muzie-

i 
i 

LIETUVIŠKI ŠORIAI 
H m Owese (SUBIAI) gaminami 
J M viri 49 

Per paskutinius 18 metų sūrių 
= gamybą tvarko jų sunūs AHan An-
S drulis. karts dabar vadovauja Mi-
3 chigan Fann Cheese korporacijai. 
r Sis natūralus sūris dabar yra 
a pardavinėjamas po visą Ameriką 
r ir yra siunčiamas ir { Havajų sa-
£ las. 

Offe, teL 785-4477; Bec 246-2889 

DR. & DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

Spedalrh? — Nervų Ir 
RmodaSa Iteo*. 

CRAWPORD MEDICAL BLOG. 
6449 So. Pulasld Boad 

z Sį skanų natūraliai gaminamą 
3 ANDRULIO sūr| gydytojai reko-
2 menduoja savo pacientams kaip 
S *eta4 ir sveikatai pataisyti. 
~ MICBIGAN FARM CHEESE 
- I>AIRY. INC. 

Ponntaia, MleMgaa 49419 
| TeL (616) 462-3801 
SP 

i m 
2 
3 A L L A N A N D R U L I S 
| GAMINA 
H YPATINGO SKONIO SŪRIUS. 

C-ar): v~- :tčs Tr io xetu, CLicagoje. Ii k. 

Gyvenantiem Chicago j įį pui
kų, skanu ir natūralų sūrį gali 
paragauti ir nusipirkti atvykę j 
Marijos MetrHdenės parduotuvę. 

3 FARM FOOD COMPANY, 18U W. 47tti St» — TeL YA 7-8393 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE S-5893 
Specialybė Aldų ligos 

8997 Wes* 198vd Street 
Valaados pasai susitarimą 

Ola. HE 4-1818; re*. PB 69991 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

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

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. h-
pettktad. 3 iki 7 T. p. p. Tik sosltana. 

O P T I C A L S T C D I O 
VIOLETA KAROSAIT« 

T051 So. \Vnshtenaw — Tel. 77S-VTM 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoji* 

receptas. 
Didelis akinių rimų pasirinkimą*. 

Vai.: pirm., antr.. penkt. 10-6:»0 
Ketv. 1-8 v. vak. Se»t 10-4 * . » . - • 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telet — 282- 4806 
OR. ROMAS PETKOS 

AJUŲ LIGOS — CHrar-RGMA 
OfHal: 

111 NO. WABASH AVE. 
1200 NO. CK.NTRAL AT& 
Valandos pagal susHartma. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviftkai) 
OPTOMETRISTAS 

akla. Pritaiko akintai Ir 
"Contact leiMSar* 

2618 W. 7 Lst St. — TeL 787-6149 
Vai, pagal guaitarima. Uždarytą trag. 

Ofiso ftet — PB 8-2226 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O S s A 

V A I K Ų L I G O S 
9666 Wee* 6Srd Street 

Pirmad., antrad.. ketvlrtad. Ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. Ir noo 5 Iki 8 vai. 
rak. sefttad. ano l iki 4 vaL 

Ofs. PO 7-6000 Bec GA 8-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 Vfest 68rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
8214 No. Vfestern Aveane 
1002 No. Westeiu A VT II oe 
TeL •tMMHna 12 valandų 

489-4441 — 561-4696 

įstaigos ir bato teL 652-1881 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1497 So.49th Ormrt, Oeero, m. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 
Hslryms trse b- teitad. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSL8S IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 68rd Steet* 

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

Ofiso teL 776-2880, rerid. 448-6646 

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

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso tetef. R E S-4410 

Retldeociios telef. OR S-S617 
Ofiso vaL: pirmad. ir ketvirtad. 

nuo 1:00 Ugi 3:00 vaL popiet 

Ofiso teL HE 4-212S. Narna ©f S-4MM 

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

2454 West71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. h-

2-6 Ir 9-1 — U anksto 

TeL ofiso PB 66446 
F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8197 West 71st Street 

popiet Valandoe: 1-6 vai. 
Treč. ir Sefttad. pagal 

Ofs. teL 586-8166: narna 881-8771 
DR. PETRAS ŽLI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6284 So. .Varraeamett Avenae • 

VaL: pira.. antr., ketv ir penkt 
9-7; ftsfttAdfentais pagal susttartaą 

• 

J-X2S£ hs.r^tž\si±., *ri?. Astszsz 2skz?zzzlz>£.. A!S«rt2,s Zl*£fz.z, Cr.z. 5 Atdari 3 vsl ryto fld 6 vai p. p. pinsad., ar.trad., treč.. ketv. ir peakt 
Marija. Kaseliere ir Alekcaadrac iic-cJ6us (kalba). Poliau sėdi: Praras i|£ Pensininkams duodsTTJ ni:o!aida. 

Moa Sla'.t Ir 2&l£r&da. Jakelienė Nuotr. G. Janulos i 

Perskaitę "Draugą", duokite H kitiems. 
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DAMOS GIMIMAS 
Iš tikrųjų menas niekam nega- liau, kurie neturėjo progos Haly-

li būti angažuotas. Menas yra vauti nė viename operos spektak-
žmogui, bet ne politikai ar ko- iyje, ar visa tai apsimoka. 2ino-
kieras kitiems uždaviniams. Jau ma, materialistiškai klausimą 
anksčiau poetas H. Radauskas ra- statant, tai neapsimoka. Bet ir 
šė: "Aš nestatau namų, aš ne- daugelis kitų dalykų neapsimoka, 
vedu tautos, aš sėdžiu po šakom — tai chorai ir tautinių šo-
akacijos baltos, ir vėjas dangiš- kių grupės ar ansambliai, neapsi 
kas į jos lapus atklysta, ir paukš- moka pagaliau net ir knygų lei-
tis čiulbantis joj suka savo lizdą, dimas, daugelis dalykų mums 
ir skamba medyje melodija tyli, brangiai kainuoja. Tačiau juk 
o aš klausausi jos ir užrašau mes čia esame ne tik įsikurti, bet 
smėly, ir vamzdį paimu, ir groju, ir kurti. Jeigu jau likimas lėmė 
ir dainuoju su vėju ir paukščiu mums gyventi laisvuose Vaka-
ir su medžiu baltuoju, ir ūžia de- ruose, jeigu mes galėjome dau-
besys nežemiškos spalvos, virš giau ar mažiau neblogai prasigy-
tos dainuojančios ix grojančios venti, tai iš kitos pusės mes pri-
kalvos". valome palikti ką nors h* dvasiš-

Nors poezija yra atpalaiduoja- kc, ką nors daugiau, kas liudytų 
ma nuo bet kokios išskirtinės pa- mūsų išeiviškąją prasmę. Operos, 
skirties, tačiau pats poetas čia tą šventės, teatras, poezija ir proza, 
eilėraštį skiria, norėdamas įrody- mokslo leidiniai, — visa tai lobis, 
ti, kad tikrasis menas tėra tik kuris turtina ne tik mus pačius," 
niekam nepajungtas grožis. Ir ten- bet bus pasoga ir mūsų pavergtą-
ka sutikti, kad taip, kad būtų la- jai tėvynei, nes, Jei mes negrįši-
bai gera, jei galėtum sėdėti po me, tai grįš dalis mūsų kultūri-
medžiu baltuoju ir groti, jei bū- nių vertybių. Mes savo veikla liu-
tum atpalaiduotas nuo šalutinių dijame, kad nesame čia imigran-
dalykų, nuo užsiangažavimo ves- tai, duonos ieškotojai, bet šalia 
ti tautą ar ką nors statyti. Bet duonos ir mūsų kultūros puoselė-
išeivijoje yra kitaip. Malonu ar tojau 

EGIPTO PREZIDENTAS SADATAS 
Žmogus, kūlis iš nefinios iškilo į arabų vadus 

. P. GAUCYS 

WJm%! AfrtHHTJ M SSMA 
JURGIS jANUŠATTIS 

ne, bet tai yra neįmanomas ki
taip pasukti faktas. Ir tai liečia 
beveik visą mūsų meną, neišski
riant nė Lietuvių operos. 

Daugelį amerikiečių, o ir iš 

• 

Sakoma, kad laikas sunaikins 
kūrinius, mirtis sunaikins ir patį 
kūrėją, bet nei laikas, nei mirtis 
nesunaikins to, kas jį padarė 
daugiau žmogumi. O kas padaro 

. T . . M_z, . daugiau žmogumi? Tai kūrimas 
pavergtos Lietuvos atvykusių ste- , ,. ° . Z . , - . 
f. i J • . • j Jf- i be paliovos, aistringas kūrimas, 
bma, kad visa taip daug atlieka- v K -J • v . . . ...v, . . . . , j Kurdamas žmogus panašėja \ sa-ma mėgėjiškomis jėgomis, kad v . .. ~ . . *T.t ' , -

. , . ' r . °,.-i i • vo Kureią. Taigi ne tik patys ku-
pasiekiama profesionališko Ivgio .. . , 1 . °. . . , _ . , 

' ° rėjai kurdami stengiasi būti dau
giau žmogumi, bet jie savo kūri
niais, pastatymais padeda vi
siems būti daugiau žmogumi. 
Mus pradžiugina kai kurios me
no valandos, daina ir muzika, 
mes savo sieloje skaiarėjame, 
mes džiaugiamės, menas pripil
do mūsų sielas, nors kas nors tai 

ūkišku būdu. Iš toliau stebin-
tiems Lietuvių operą gali atrody
ti, o ir atrodo, kaip teko matyti 
iš pasisakymų spaudoj, kad su
dedamos milžiniškos sumos pra
mogai, kad tos sumos galima bū-

- tų kam nors kitam panaudoti, 
Tačiau biudžete didžiąją dalį su
daro ne tos sumos, kurios pa- . . . . -. , . - . . . 
skelbto* oficialiai bet tos birios u n o r e t ų P 3 1 " 3 ^ PuW«a salėje 
SKclDlOS OriCIrt l ldl , Del lO!>, KUrlOS . . . . . . . . ., . 

. , , « . . .... ploja ne todėl, kad taip reikia, 
niekur neskelbiamos, — taimilzi- f ' .„ ,-. _T_ m ^ ., ... 

•v, , . j v , . . bet is džiaugsmo, iš susizaveii-
mska auka ir darbas choristų, . ~ . - sTZ i . 
valdybos narių ir daugelio kitų 
talkininkų, kurie nemokamai dir
ba, kad tas dainos gimimas, kad 
tas operos pastatymas būtų ver-

mo, nes visa 
sielą. 

tai praturtina jo 

• 

Nėra lengvas išeivijoje operos 

-•-

tingas. Ligi šiol tai neblogai se- spektaklio gimimas. Būtų gera 
kėši, nors ir daug buvo aukotasi. kad tie, kurie groja, dainuoja ir 
Bet buvo verta, nes pastatymai šoka, galėtų tai daryti nesirūpin-
buvo įvertinti, opera išsimušė Į darni kasdienybe. Bet kadangi 
gerųjų meno vienetų tarpą, susi- tai neįmanoma, tai visi tie pa
laukė pripažinimo iš savųjų ir statymai įgauna dar gražesnės 
svetimųjų, išleista plokštelė bu- šviesos. Be meninių pasiekimų, 
ve perduodama per ne vieną JA daugelį žavi ir užsidegimas kurti 
V radiją. ir nelikti tik masių žmogumi 

Į bendrą biudžetą įeina aukos Lietuviškame išeivijos pasau-
h* nupirkti bilietai, tačiau kas !yje dainos gimimas nėra 
įvertins tą visą darbą ir paaukotą lengvas, bet todėl jis mums bran-
laiką. Šįmetinė "Nabucco" opera gesnis. Mes žinome, kad tai pa
pe "Aidos" yra didžiausias pasta- siekiame be Jokių įsakymų iš vir-
tymas. Iš viso įjungiama 170 as- šaus, kad visa atliekama savo no-
menų, kai tuo tarpu "Aidoje" ru ir viskas remiasi gera valia ir 
buvo 200. Ir jeigu paskaičiuota- aukos dvasia. Todėl kai jau ke
rne kiek jie visi įdėjo valandų, liasdeŠimtą kartą kyla Chicagos 
kiek paaukojo laiko, kiek sūnau- Lietuvių operos uždangos, kai 
dojo lėšų važinėjimui, susidarytų dešimtys tūkstančių žiūrovu visa 
milžiniškos sumos. Taigi šalia tai girdėjo ir išgyveno, tenka 
anos oficialiosios čia yra kita džiaugtis ir didžiuotis tais, kurie 
biudežeto dalis, susidedanti iŠ užsimoja, dirba ir ištveria. Jeigu 
neapskaičiuojamo darbo ir laiko, te nebūtų, visa būtų tuščiau ir 
Iš viso yra 58 choristai, devyni nykiau. 
solistai, trys šokėjai, dvidešimt Negali Lietuvių opera laisvai] 
šeši vyrai statistai, šeios moterys be rūpesčio giedoti, kaip anas H . 
amazonės, Šeši vaikai statistai, Radausko paukštis, bet auka pa-
trisdešimt penkių asmenų orkest- gražina patį pasiekimą. Kylant 
ras. uždangai, tenka palinkėti operos 

* žmonėms ir toliau kliūtis nuga-
Gali kai kam atrodyti, ypač linčio ryžto. 

Prieš septynerius metus mirė 
Egipto diktatorius Nasseris. Nuo 
to laiko tiek užsienio politika, 
tiek valdymo stilius (visiškai pa
kito. Kas nuostabiausia, kad visa 
tai įvyko beveik nepastebimai, be 
jokių perversmų ir žudymų, taip 
įprastų Vidurio Rytuose. Ir dar 
pažymėtina, kad visą tai įvykdė 
žmogus, niekad nelaikytas suge
bančiu, į kurį niekas neatkreipė 
dėmesio. Dabartinis prezidentas 
Anvar Sadatas, Nasserio laikais 
buvo viceprezidentas. 

Pralenkė savo ankstyvesnę veiklą 
Jam pradėjus eiti pareigas, į jį 

buvo žiūrima kaip į laikinį, il
giau negalintį išsilaikyti, tik kol 
atsiras toms pareigoms tinkamas 
žmogus. Tuo tarpu įvyko visai 
priešingai. Neatsižvelgiant į visus 
numatymus, nūdien Sadatas 
Egipte toks populiarus, koks savo 
garbės viršūnėje yra buvęs Nas
seris. Jis pasireiškė kaip ištver
mingas, sugebąs numatyti ir pa
kankamai išmintingas valstybi
ninkas. Dabar iškilo aikštėn anks
čiau slepiamos Nasserio padary
tos klaidos. Nasseris buvo sau įsi
kalbėjęs, kad jis esąs Alacho skir
tas suvienyti jo vadovybėje visus 
arabus, gyvenančius nuo Atlan 
to iki Persijos įlankos plote. Tas 
jo svajones puikiai išnaudojo So
vietai. Jiems pradėjus teikti gink
lus, Egiptas vis labiau linko jų 
įtakon. Kartu su ginklais atsirado 
ir įvairiausių "patarėjų", kurių 
priviso daugiau kaip 15,000. Jų 
buvo pilna visose karinėse ir ci
vilinėse valdžios įstaigose. Taip 
Egiptas atsidūrė savotiškoje So
vietų okupacijoje. Savo valdymo 
sistemą Nasseris pavadino "ara
bišku socializmu", kuris reiškėsi 
vienos partijos sauvaliavimu ir 
dideliu piliečių laisvių varžymu. 

Egiptas iš visų arabų kraštų 
daugiausia turi gyventojų ir la
bai neturtingas. Jis turi mažai 
gamtos turtų ir neišvystytą pra
monę. Nepaisant socializmo, tur
čiai liko turčiais, o bėdžiai skęs
ta neapsakomam skurde Savo 
39 milijonams gyventojų išmai
tinti Egiptas turi kasmet įsivežti 
už vieną bilijoną dolerių maisto. 
Norint palaikyti pastovias svar
biausių prekių kainas, kai 75 proc ' * 
gyventojų vargsta skurde, valsty
bei tenka panaudoti pusę visų 
pajamų, palaikyti kainų pasto
vumą. O tai savo ruožtu valsty
bės biudžete sudaro 3 bU. doi. de
ficitą. 

. 

Šių metų birželio pabaigoje ir 
liepos pradžioje Toronte, Kana-

tiems, kurie stebi šį įvykį g to- Al. B. 

Spaudoj ii gyvenime 

. GIRTAVIMO PASEKMES 
Kovo 1 <L Vilniaus "TJesoje" iž-
usdintas reportažas i5 teismo 

salės, kuriame rašoma: 
"Vilniečių Bružų šeimoje šoko 

f I dukters vestuves. Vėlai vakare, 
daugumai svečių išsiskirsčius, sei
mininkai tvarkėsi likęs jaunimas 
dar šnekučiavosi. Staiga atsirado 
trys įkaušę vaikinai ir, išsikvietę 
seimininką P Bružą iš buto, prašė 
išnešti Jems degtinės. P. Bružui 
atsisakius, atvykėliai R. Šimkovi-
čius. V. Lekavičius ir V. Goretovas 
įniršo. V Lekavičius spyrė šeimi
ninkui, o R šimkoviflus smoge. P. 
Bružas krito ant grindinio, susi
trenkė ir neteko •ąroonė» Po ketu
ri* diegui airė. 

Tą patį vakarą chuliganai buvo 
sulaikyti. Kas gi jie? R. šimkovi-
čius mokėsi Politechnikume trečia
me kurse. V. Lekavičius dirbo ir 
mokėsi vakarinėje mokykloje. V. 
Goretovas — Kauno Politechnikos 
instituto studentas. 

Tą dieną jie girtavo, buvo girti. 
Vilniaus miesto Lenino rajono 

Liaudies teismas nuteisė R Simko-
vičių septyneriems metams laisvės 
atėmimo sustiprinto režimo patai
sos darbų kolonijoje, V. Lekavičių 
(nepilnametis) — ketveriems me
tams laisvės atėmimo, V. Goreto
vas buvo išgėrimų dalyvis ir šio 
tragiško įvykio liudytojas. Jis pa* 
ialiatas Ii iaatjtutor 

Pirma kartą istorijoje jis pradė
jo naftą eksportuoti ir jau per me
tus jos išveža už 350 mil. dol. 
Paskutiniai apskaičiavimai rodo, 
kad apie 1980 m. naftos gamyba 
pasieksianti 1 rr.il. statinių per, 
dieną ir pajamom už ją sieksian
čios 1,2 bil. dcl. per raetus. Svar
biausia Egipto eksporto prekė — 
medvilnė beveik ištisai atiduoda
ma Sovietams, atsilyginant už 
gautus ginklus. 

Sadatas atėjo tinkamu laiku 
Tinkamą valandą pakeisti Egip

to politikai pradėjo valdyti prez. 
Sadatas. Gyvendamas Nasseris 
jau turėjo už savęs du pralaimė
tus karus su Izraeliu. Tuo metu 
Sovietai vis dar tebevyravo krai
te ir ginklavo Egiptą. Jau tada 
Sadatas mėgino atsipalaiduoti 
nuo jų ir apsirūpinti ginklais iš 
kitų šaltinių, ypač iš JAV. Nors 
Maskvai tai labai nepatiko, bet 
kai ji pati stengėsi iš JAV gauti 
didelių kreditų, prisidengus de-
tente naujai karo pramonei su
kurti, negalėje perdaug triukš
mauti. Bet dabar Sadatas jau ga
lėjo išprašyti iš krašto 15,000 so
vietinių patarėjų. Nors Sadatas 
buvo kurstomas pradėti naują ka
rą prieš Izraelį, bet vis vilkino, 
nes (nesijautė pakankamai pasi
ruošęs. 

Pagaliau tas karas buvo pra
dėtas il973 m. spalio mėnesį dviem 
frontais. Šiuo kartu egiptiečiams 
pavyko prasilaužti pro Izraelio 
apsigynimo linijas ir giliai įsiver
žė į Sinajaus pusiasalį. Izraelio 
kariuomenę iš keblios būklės iš
gelbėjo tik labai intensyvi pa
čiais naujausiais ginklais JAV su
teikta pagalba. Faktas, kad egip
tiečiai, susidūrę su anksčiau lai
komu nenugalimu priešu, neme
tė ginklų ir nebėgo, o narsiai ko

vojo, labai pakėlė visų arabų! doje, Įvykstančiose Pasaulio lie-
nuotaikas. JAV ir Sovietams įsiki- tuvių dienose svarbią vietą užima 
šus, buvo sudarytos paliaubos ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
atidarytas kelias taikos deryboms, seimas. Į seimą suvažiuos iš pen-

Taip esant, Sadatas galėjo pra- k i o l i k o s " ^ L i e t u v i ų . b e n . d r u ° -
dėti vykdyti reformas, kurios pir- m e n J ų ~ *T*™ organizacijų ar 
moję eilėje pasireiškė "denasseri- bendruomenines funkcijas atlie-
zacija", panašiai, kaip savo lai- ***** r m k t i a ' s t ;™\U S e ! m a s tn~ 
ku Sovietuose buvo vykdoma de- j " P 1 * ? * te

v
Isf k a I b e t l J1505 h e t . u : 

stalinizacija. Daug kas pagerėjo. | v , š k o s i o s Iselv,J<» vafdu' n e s J a i 

Egiptas liovėsi būti Sovietų baze.!kaiP t i k atstovauja demoKratišku 
Sadatas įvykdė daug gilių vidi- b u d u l s n n k t l atstovai 
nių reformų. Paleido politinius 
kalinius, kurių Nasserio laikais 
buvo 50.000. Atšaukė savavali-
nius įmonių turtų nusavinimus, 
leido veikti politiniams sambū
riams, panaikino preventy/inę 
spaudos cenzūrą, pagerino ūkinį 
planavimą. Įvairūs pagerinimai 

Seimo tikslas 
Dabartinė PLB valdyba buvo 

išrinkta prieš penkerius metus. 
Per tą laikotarpį ji turėjo atlikti 
įvairiausių bendruomeninių įvai
riose srityse darbų. Dabartiniame 
seime PLB valdyba turės pateik-

tebevykdomi," tačiau per trumpą !« pilną savo darbų apyskaitą. 
Pranešimus padarys visi valdy
bos nariai ,Garbės teismas, Kont
rolės komisija. Seimas aptars, ar 
valdyba dirbo gerai ar blogai, ją 
pagirs ar papeiks. Seimas susu
muos valdybos ir kitų institucijų 
penkerių metų darbus. Seime pra
nešimus padarys ir kitų kraštų 
atstovai. Po to seimas išrinks 
naują penkerių metų kadencijai 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybą ir kitas institucijas. Taip 
pat aptars ir nustatys veiklos ir 
darbų gaires įgyvendinti nauja
jai PLB valdybai. 

Labai svarbu, kad siemo atsto
vai, vykdami į seimą, drauge at
sivežtų savus siūlymus, sumany
mus, kurie būtų naudingi Bend
ruomenei 

Seimo programa 
Seime programą pamosią da

bartinė PLB valdyba. Ji yra atsa-

Begino nenuolai durnas taip 
pat užrūstino ir prez. Carterį-
Pirmą kartą JAV-se pasigirdo kri-

laiką neįmanoma pakeisti šalies 
politiką, per 20 Nasserio valdy
mo metų įtvirtintą. Sadatas yra 
pasiryžęs daugiau kaip trečdalį 
krašto ūkio sugrąžinti privačiai 
iniciatyvai ir taip jį išlaisvinti iš 
socialistinės sistemos. Savo pla
nus įvykdyti Sadatas stengiasi 
gauti turtingų arabų kraštų 
pagalbą. 1975 m. arabų kraštai 
Egiptui suteikė 2,8 bil. dol. pa
ramą. Kiek vėliau jis gavo dar 
725 mil. dolerių. 1976 m JAV 
buvo dosnios, suteikdamos vieno 
bilijono doL vertės maisto pagal
bą. V. Europa ir Japonija davė 
200 miL dol. pašalpą. 

Santykiai su Izraeliu 

Sadato išlikimas prie valdžios 
yairo pareina ne vien nuo ūkinių 
reformų įvykdymų, bet taip pat 
ir nuo jo sugebėjimo išspręsti 
konfliktą su Izraeliu ir susigrą
žinti prarastas žemes. To siekda
mas, netikėtu atsilankymu į Jeru
zalę jis pakeitė Vidurio Rytų 
įvykių eigą. Ta jo nepaprasta ke
lionė padarė didelį įspūdį ne tik 
žydams, bet ir visam pasauliui, i ̂ l į b a l s ų P r i e š I z ra^ i (> gro-

kinga už tos programos įvykdy
mą. PLB pirmininko Broniaus 
Nainio teigimu, PLB valdyba ma
no, kad išeivijoje lietuvybės gy
vastingumui išlaikyti ir padėti 
ckup. Lietuvai siekti laisvės veik
lą reikia vykdyti bent penkiose 
srityse. Lituanistinis švietimas ir 
auklėjimas; kultūrinė veikla-kū-
ryba; bendruomeninis ryšys su ki
tų kraštų lietuviais; Lietuvos rei
kalai ir jos laisvinimas; jauni
mas ir veiklai svarbiausioji atra
ma — lėšos. 

Šie punktai bus pateikti svars
tyti seimui. Klausimus seimui re
feruos PLB valdybos nariai, ge
rai pažįstą šias darbo sritis. Li
tuanistinio švietimo ir auklėjimo 
problemomis kalbės Jonas Kava
liūnas. Kultūrinę veiklą, kūrybą, 
kultūrinius ir bendruomeninius 
ryšius su kitų kraštų lietuviais 
aptars Romas Kasparas. Lietuvos 
reikalai ir jos laisvinimas plačiai 
bus aptartas Algimanto Gurecko. 
Gabija Juozapavičiūtė, gerai pa
žįstanti jaunimo problemas, kal
bės ape išeivijos lietuvių jauni
mą. Svarbi sritis — lėšos, be ku
rių neįmanoma atlikti didesnių 
darbų.O PLB iki šiol vertėsi labai 
kukliomis sumomis. Lėšų telkimo 
problemą nagrinės Kostas Doč
kus. 

•Nagrinėjant šiuos klausimus, 
referentai turės ir koreferentus. 
Po išramių diskusijų šių punktų 
išvados bus suformuluotos ir pa
teiktos seimui tarti galutinį žodį. 

Seime ypatingas dėmesys bus 
skiramas mūsų kultūros ugdymui, 
Tad ir tradicinė seimo paskaita 
bus iš kultūrinės erities: "Lietuvos 
kultūros židinys Vakarų pasauly
je". Paskaitą skaitys prof. dr. 
Rimvydas Šilbajoris. Manoma, 
kad prelegentas seimui pateiks 
tikrai labai rimtų siūlymų ir 
svarbių dalykų. 

Egiptas gauna kasmet 500 mil. 
doL už laivų praplaukimą Sue
co kanalu. Pastaruoju laiku page
rėjo Egipto pajamos iš naftos. 

Įsižiebė viltis, kad tas jo žygis ga 
Hausiai įstengs nugalėti įsikeroju-

Isią neapyontą ir sudarys sąly
gas taikingai abiem tautoms gy
venti. Tačiau, jeigu tas žygis ne
bus sėkminga", Sadatas rizikuoja 
prarasti pasitikėjimą ne tik save 
tautos, bet ir viso arabų pasau
lio. Kaip ir buvo galima laukti, ji? 
sukėlė Sovietų įtakoja esančia 
arabų valstybių pasmerkimą, o 
Izraelio min. pirm. Begino didelis 
užsispyrimas ir nenuolaidumas 
tas viltis baigia sužlugdyti. To ne-

; biškumą, ypač pastarosiomis 
dienomis Izraelio kariuomenei įsi
veržus į Libaną naikinti palesti
niečių partizanų lizdų, iš ku
rių buvo rengiami teroristiniai 
žygiai prieš Izraelį. Beatodairinis 
bombardavimas kaimų ir mies
tų, kuriuose žuvo šimtai nekal
tų gyventojų, sukėlė visuotinį 
pasipiktinimą. 

Tas keršto žygis nutraukė JAV 
tarpininkavimą tarp_ Izraelio ir 
Egipto. Prez. Sadatas yra giliai 
juo pasipiktinęs, tačiau vis dar ti-

Egįpto preodaataa Anwar Sadat 

paisant, Sadatui pavyko į savo pu-! ki galimybe susitarti su Izraeliu, 
sę patraukti nemažą amerikiečių, i žinoma, jeigu prez. Carteris stip 
suskaldyti JAV žydų vieningumą j riau paspaustų Izraelį padaryti 
ir pačiam Izraelyje sukelti opozi- j nuolaidu Egiptui. Tačiau ši ga-
ciją prieš Begino užsispyrėlišką į limybė nėra tikra, nes kol kas 
politiką J JAV žydų įtaka tebėra lemianti. 

POPIEŽIUS 
K ULBĖJO KUNIGAM 

Popiežių Paulių VI aplankė 
Romos miesto klebonai ir kiti 
Romos vyskupijos kunigai. 
Šventasis Tėvas jiem ilgiau 
kalbėjo apie kunigystės pasau
kimo ir kunigo misijos kilnu
mą. Ypač dabartiniais laikais, 
kada, labiau negu praeityje 
yra pastebimi supasaulėjimo 
palinkimai, kalbėjo Popiežius 
Romos kunigam, - bukite visad 
ištikimi savo pasaukimui, nepai
sant išorinių aplinkybių ir gy
venimo sunkumų, ištvermingai 
vykdykite savo misiją, kupini 
pasiaukojimo ir meilės skelbki
te žmonėm Dievo 2odį ir išga
nymą. Kristuje. 

GRAŽIOJI GRAIKUOS 
PANORAMA 

MARU A PETEALSKIEN* 

Kalavrfta 
B Spartos privažiavę Kalavritą palikome nakvy

nei. Tai sodybininkų ir apylinkės miestelis — vila, Gra
žus, švarus, žalias. Miegojome Marijos viešbuty. Prieš 
pietus pasidairę po miesteli, žiūrėjome ir aplinkines 
vietovesAnt vieno žaliuojančio kalno yra kapinynas. 
Jame 1943 m. gruodžio 13 d. vokiečiai išžudė 1000 grai
kų nuo 14-17 metų amž. moksleivių ir studentų. Di
džiuose vartų sparnuose įrašyti jų vardai ir pavardės. 
Kitoje paminklinėje lentoje — suaugusių žmonių. 
Aikštelės rūsyje yra koplytėlė, pilna žvakių. Vietoje, 
kur išžudė, stovi aukštas, baltas marmuro kryžius. 
Arčiau koplytėlės keletas kapų su mažais baltais kry
želiais. Liūdna šios vietovės praeitis. Graikų partiza
nai nušovė vokietį, tai jie atsikeršydama įvykdė šį 
žiaurų smurtą. 

Prie Kalavritos puikiame gamtovaizdyje ant kal
no stovi didelis laisvės paminklas. Aplinkui galima 
privažiuoti automobiliu. Paminklas vaizduoja kovą už 
laisvę. Dešinėje — karys su kardu, viduryje moters 
stovyla. iškėlus dešinę ranką aukštyn, kairioji nuleis
ta žemyn. Abi rankos atskirai grandinėmis apvymio-
tos. Kairėje irgi kario statula Kai turkai buvo užkaria
vę Graikiją, mūšio vietovėje vyskupas, iškėlęs bažny
čios vėliavą, reikalavo laisvės šiais žodžiais: "Laisvė 
ar mirtis'*. Graikai laimėjo ir atgavo savo laisve. Prie 
paminklo netoliese yra (Agnia Lawra) šv. Lavros vy
rų vienuolynas, jame senas muziejus. Vienuolis tai pa-
rodė tr išaiškino. 

Stovi čia t a vėliava, kurią vyskupas iškėlė, ir; žavūs reginiai pasilieka vaizduotėje. 
šautuvai nuo to turkų mūšio 1821 m. Kalne yra senoji 
bažnyčia, vienuolynas ir graži bažnyčia nauji. Žmo
nės lanko ją. Pristatytos žvakės dega, visi meldžias ir 
dėkoja Dievui už laisvę. 

Grįžusi iš Spartos kelias dienas praleidau Atė
nuose ir kitur. Spalio 11 kaimynai pakvietė pietų Jie 
vėlai pietauja. Nuėję radome pusę stalo apsėdusių vy
rų. Susirinko šeimininkės Margaritos visa šeima Jų 

Šio muziejaus vitrinose sudėti 11 šimtmečio do-j papročiai: vyrai sėdi atskirai prie pusės viso stalo, 
kumentai, 14 š. kryžiai, paveikslai, rankų darbo meno j moterys irgi taip pat vienos kitoj pusėj, nesimaišyda-
kompozicijos. Senos bizantiškos juostos, senoviškos į mos kartu su jais. Pavalgėme kalakutienos, daržovių, 
bažnyčių vėliavos, liturginiai rūbai — arnotai, stulos, į tradicinio sūrio, visi gėrė vyną ir nedaug alaua Po 
lazdos, monstrancijos su brangakmeniais, kielikai, Į pietų keli vyrai uždainavo ir išėjo pašokti tautinių šc-
mitros, biblijos knyga, sidabru, auksu ir deimantais į kių. Prisidėjo šeimininkė, įtraukė mano žentą ir duk-
papuošta, karalienės Kotrynos dovana. Ikona iš Izra- i terį į savo ratelį. Šoko aplinkui, sudėtomis rankomis 
elio Yra ir kitokių nepaprastų stovylų iš katakombų į ant pečių, mojuodami balta skepetaite. 
— romėnų laikų. Pirkau šv. Jurgio reprodukciją, iš- j Vyrai daugiausia ploni, moterys storulės ir že-
siuvinėtą seno originalo ir simbolinę laisvės nuotrau- j mos (yra ir aukštesnių). Ruošos darbuose jie nešimai* 
ką iš turkų vergijos. 

Sustojom pažiūrėti netoli Korinto prakasto kana
lo, kuris dabar perskiria Graikijos dalį nuo Pelopone
so. J is vandenyje pasidarė sala. Laivai pravažiuoja iš 
vieno jūros šono į kitą, (Anksčiau buvo tik siauru 
ruoželiu abi žemės sujungtos). 

t Peloponese visur aukšti piramidžių ir apvalių pus
lankių formos kabiai. Daugiausia ant jų žaliuoja me-

šo. Vienos moterys triūsias: virtuvėje. Graikai labai 
draugiški. Turtingi ar mažiau pasiturintieji kartu gra
žiai bendrauja. Visi klausė manęs, kaip patinka Grai
kijoje, atsakiau — labai, labai... šeimininkės duktė 
Sofija Mikolainytė baigė formaciją, kalba angliškai, 
galėjome susikalbėti ir buvo gera vertėja graikiškai. 

Spalio 14. šiandie namiškiai ruošiasi vakaro vai
šėms. Padėjau ir aš, nes mano mėgiamiausias darbas. 
Pritaisėm visokių valgių, amerikietiškų, prancūziškų. 

džiai, ant žemesnių auga vaismedžiai. Kalnuose bėga j šveicariškų. Suėjo daug kaimynų, prinešė nelauktų do-
upeliai, nors i r maži. č ia dažniau lyja, žemė drėgnesnė. 
2monėp keliauja asilaičiais ir mažais arkliukais. Vaikš
to ir pėsti. Dirba laukuose, gano avis ir ožkas. Name
liai maži, kai kur sugriuvę. Jaunieji išsikelia į miestus. 
Buvo matyti daugiau senesnio amžiaus ir vaikų. 

Paleponeso panorama graži, verčia susižavė
ti. Kalnuose važiuodamas sukiesi, kaip karoselė;e. 
Keliai retai kur tvorelėmis aptverti, pačiais kalno pa 
kraščiais, rodos, nusirisi kaip į bedugnę ir ding3i pa
sakų karalijoj... Bet nesi jautėm pavargę. Gamtos 
vaizdai suteikė daug dvasinės stiprybės. Be to, smagu 
važiuoti kai vairuotojas visur orientuojasi ir neklai-
dfcoja. Laikas neprailgsta, o ga^ta trauka dėsies: ir 

vairų, Pavalgę ir atsigaivinę užsienio gėrimais, svečiai 
buvo patenkinti, kad taip gerai priimti. 

Atėnuose netrūksta vaišių. Išvažiuoja dilpomato 
šeima — išleistuvės. Atvyksta — priimtuvėa Ameri
kos ambasadoriaus nebuvo dar paskirto, tai vieni 
konsulai tvarkosi. Yra vyriausias ir vyresni, mano 
žentas irgi jų tarpe. 

Maniškių šeimininkas graikas Aleksis Pil junis tur
tingas, turi gazo stotį, Atėnuose namą, kur mano vai
kai gyvena, daug žemės, kasdien atvažiuoja, laisto gė
les, daržus. Turi didelę seklyčią, pilną senienų. Tai tė
vu, palikimas. Jis gerbia jas ir brangina, 

(Bu» daugiau). 

•• 
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D R A U G A S , ketvirtadienis, 197S m. kovo mėn . 3 0 d. 

M ŪSŲ KOL 0 N U 0 S B 
New Britain, Corm. 

O N A I J A N K A U S K I E N E I -
UŽDAVINIENEI 

8 8 METAI AMŽIAUS 

Onai Jankauskienei - Uždavi-
nienei spalio 20 d. sukako 88 
metai amžiaus. \ š į kraštą ji 

vaikus, važinėdavo dirbti prie i vieną sekmadienį nuveža sūnus 

tabako nuėmimo, i š kur parsi
veždavo oo 1 5 bušeliu bulvių- Ir 
t o m i s bulvėmis beveik ir maitin 
davosi. Našlė per 1 9 metų užau 
p n o savo vaikus. Duktė buvo 
auto katastrofoje suže i s ta ir mi 
rė. būdama 21 metų amžiaus. 

Vaikai buvo gabūs, serai mo-

An tanas. 
Duok, Dieve, kad ilgai ji g a 

lėtų pasidžiaugti savo sūnų, vai 
kaičių ir provaikaičių g y v e n i 
mu. Jonas Bernotas 

yra atvykusi, būdama 21 m . , ; k ė s L Vvriausias sūnus Kazys 
1912 m. iš Paliūnų kaimo, P u n s 
k o parapijos, Seinų apskrities 
Pirmąjį čia darbą sravo viešbu
tyje , gaudama 15 dol. mėnesiui 

turi vieną sūnų Richardą: ant
ras sūnus Antanas turi 5 vai
kus. Jis pats yra ini inierius-me-
chanikas. J į pnonė s iunčia j ki-

ir dirbo tik p o puse metu. P a s - ^ į m o n € 8 į t a i s y t i s u g a d i n t a s 
kui dirbo siuvykloje t ik už kam- ^ ^ ^ a r k i t u s daiktus . j 0 yie-
barj ir valgį. i Ji&s gį^^ ^aįp pat yra inžinie-

1914 metų vasar io 15 d. ište-1 rius, kitas fotografas. Trečias 
kėjo už Antano Jankausko. Jų- j Onos Jankauskienės sūnus yra 
dviejų jungtuves palaimino kun. j Aleksandras, lakūnas, tur į s še-
Juozas Žebrys, Šv. Andriejaus; š i s vaikus. J o vienas s ū n u s me-
liet. parapijos klebonas. Anta- Į dicinos daktaras, k i t a s laivų in-
nas buvo nemokytas , bet labai 
g e r a s : nerūkė, negėrė, dirbo 
Stanley fabrike (Stanley Work) , 
uždirbdavo labai mažai : kartą 
parnešė tik vieną dol. už savai
tę. P o 20 metų vedybinio g y v e 
n i m o (1934) mirė, palikdamas 
tr i s berniukus ir vieną mergai
tę. 

S u vyru buvo įs igiję , kad ir 
ne naujus, namus už 3,000 dol., 
įnešdami rankpinigių 600 dol. 
Tai buvo apie 1921 metus. Da
bar t ie namai įkainoti 30,000 
dol. Tas namas kiek palengvi
no jai našlei vargą vargti. 

P o vyro mirt ies š iame kraš
t e užėjo didelis nedarbas, ir jai 
našle i teko užaugint i ir aprūpin 
t i vaikus, dirbant įvairų namų 
ruošos darbą už labai mažą at
lyginimą, tik po 25 centus per 
valandą. Ji ska lbdavo skalbi-

žinierius, o duktė — veterina
rijos daktarė. 

P o 19 metų naš lav imo ji iš
tekėjo už antro v y r o Juozo Už
davinio. Sutuokė Šv. Andriejaus 
parap. klebonas kun. Juozas 
Matutis. B e t J. U ž d a v i n y s sir
go cukrine ir š irdies l igomis ir 
po aštuonių mėnesių po vedybų 
mirė, palikdamas j ą vėl našlę. 

Lietuvoje mirus seseriai , i š 
ten atsiėmė sesers va ikus : dvi 
mergaites ir vieną berniuką, ku
r iems davė čia pradžią gyveni
m o : pas Oną jie g y v e n o , ji jais 
rūpinosi, kol tie sukūrė savo 
še imas . 

O n o s Jankauskienės-Uždavi-
n ienės visi t r y s s ū n ū s kalba gra 
žiai lietuviškai. 

J i priklauso Šv. Rožančiaus 
dr-jai, šv. Pranciškaus dr-jai, 
"Varpo" krabui, L ie tuv ių sene-

Dr. Br. Kasias savo galerijoj Pitts-
ton, Pa. 

Pittston, Pa. 
D A I L Ė S GALERIJA 

Prof. d r. B r. Kask) ir jo ž m o 
nos rūpesčiu gausių m e n o pa
veikslų skulptūrų dailės galerija, 
381 N . Main St., Pittston, Pa. 
neperseniausiai atidaryta jau pla
čiai yra pagarsėjusi ne tik vietos 
Wyomingo klonio (Penna.) pa -

Į dangėje, bet ir už jos. 
Meno galerijai kruopščiai a t 

bst didėja, Kainos 
smarkiai kyla remontams, o jų 
v i* atsiranda, n e s įrengimai se
nėja ir genda, Pvz., šią žiemą 
bažnyčios apšildymo įrengimus 
reikėjo naujais pakeisti, kas kai 
navo 8 0 0 0 dolerių. Iš sekmadie
ninių rinkliavų sunku parapijai 
verstis. Dauguma parapiečių 
pensininkai, o jaunesnių labai 
mažai bes imato bažnyčioje. Se
niau puikiai ve ikęs Amerikonių 
moterų klubas v i sa i sunyko.. Jis 
per m e t u s iš parengimų gerokai 
f inansiškai paremdavo parapiją. 

Prie parapijos esantis Vyrų 
klubas t i k vegetuoja, š iuo metu 
ir Lietuvių moterų draugija jau 
gerokai nužilo. Ir jos kai ku
rioms narėms jau pritrūksta 
veikimo kvapo, bet, veikdamos 
vieningai, dar pajėgia suruošti 
savo tradic inius pietus ir pa
remti s a v o parapiją. Jos širdin
gai kvieč ią v i s u s parapiečius ir 
jų draugus kuo gausiausiai at
si lankyti . J. Juodakis 

WR& J U L I U S BALTAKIS 

VelionĮ praėjusi šaltoji žiema 
Vasario mėnesi susirgdino plau
čių uždegimu, i r jo senyvas am 
žius nebeatlaikė ligos. Pasirgęs 
vieną mėnesį , mirė kovo 20 d. 
Pala idotas k o v o 22 d. Kalvari
jos K a l n o kapinėse, Belleville, 
HL B u v o g imęs 1887 m. Lietu
voje. K i l ę s nuo Anykščių. Į Ame 
riką a t v y k o pr i e š pirmąjį pašau 
linį karą . N u o pat atvykimo į 
š į kraštą apsigyveno Eas t S t 
Louis, UI., ir v i s ą laiką čia gy
veno, t i k prieš keletą metų 
buvo pers ikėlęs pas savo sesers 
dukrą Skirienę Oną, kuri gyve
na 74 Bedford Drive, Belleville, 
EI. 62223 . 1917 m, buvo pašauk 
tas į kariuonienę vieneriems 
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MARMA NOBEHOKNfi: 
SIUNTIMUI Į LIETUVĄ 

B E A L E S T A T E 

Laba* paeetttmijaaaae JMTOH 
prekes. MwtHf» Ift Europa* M ^ j k 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL: 376-1882 a r t e 376-6996 

= «> , PT>, . 

•: MĮPi 
M . V R Q l T T T i : P ARK 

2-fe butų mūrinis po 5 kam*. 
Gazu šildymas. Mūr. garažas. Arti 
66-Ute ir f aiman. Žemiau $34000. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Tax 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
I . B A C E V I Č I U S 

MS5 So. Kedzie Ave. — 778-2233 

55E 

P L U M B I N G 
Vonia, virtuvės sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir k t 
plytelės. Glass blocks. Sinkoe 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga-
lite kreiptis nno 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 636-2966 

Mūrinis — 12 metų, 5% kamb., 3 
mieg. Kabinetine virtuvė. Dvi pilnos 
vonios. Sausas įrengtas rūsys. Mar-
ąuette Parke, prie Talman g-ves. 

Marquette Parke. Mūrinis. 2 liuksus 
butai po 6 kamb. Kiekvienas butas 

Į turi 2 vonias. Abi naujos kabinetinės 
virtuves. Sausas rūsys. Mūro garą-

• žas . 
Prie 72-os ir Talman. IV. aukšto 

medinis. 4 ir 5 kamb. Nebrangus. 

RADIO PROGRAMA 

nius. valydavo baldus, langus. | l ių klubui, Senior Cit izen cent-
s ienas . lubas, nuomodavo karo- rui. Šv. Andriejaus l ietuvių pa-
barius, prižiūrėdavo k i tų rapijai, į kurios bažnyč ią kiek-

ir kitoj spaudoj aptarti, aprašy-
ti. Paskutiniu metu galerija gau-

į šiai lankoma visuomenės. Net ir 
i fotografų dėmesį patraukia gra-
į žūs kūriniai ir gausi atrakcija v e -
į lykiniam momentui, įvairi mar-
Į gučių kolekcija. Be dailės relig. 
! meno vertingų kūrinių, tapybos. 

Seniausia lietuvių Radk) 
ma Naujoj Anglijoj iš 
WNSR, 1360 banga, veikia 
dieniais nuo 1:08 iki 1:30 

rinkti ir išstatyti dailės kūriniai \metams. Grįžęs a s kariuomenės, 
ne karta rodyti televizijoj, vietos r»isą l a i k ą sunkiai dirbo Armour 

8kerdykloje. E savo sunkiai už
dirbtų dolerių gausiai šelpė savo 
giminaičius Lietuvoje ir savo 
viet inę l ietuvišką parapiją. Vi
są s a v o ūgą amžių išbuvo vien
gungiu, 

Priklausė L B Keletą metų 
Jwvo valdyboje. Nuo atvykimo 

progra 
Stoties 

sekma-
vai. po] 

pietų — perduodama vėliausių, pa- į 
saulinių žinių santrauką ir komen į 
tarai, muzika, dainos ir Magdutės; 
pasaka, šią programą veda Stepo 
nas ir Valentina Minkai. Biznio; 
reikalais kreiptis t Baltic Florists 
— gėlių bei dovanų krautuvę, 5(6 
E. Broadway, So Boston, Mass 
02127. Telefonas 268-0489 Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" k 
rasite dideli pasirinkimą lietuviški; 
knygų. 

B R O K E R I S P . 2 U M B A R I S 

PR 8-6916 
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NAMŲ PARDAVIMAS 
Namus veltui įkainuoju. 
Galiu namus parduoti. 
Turiu gerus pirkėjus. 

REAL, ESTATE BBOKEBIS 

P. ŽUMBAKIS - PR 8-6916 
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skulptūros galima nemokamai ti Amer iką iki mirties skaitė 
i pamatyti ant masyvinio plataus 
j ilgo, bemaž per visa galeriją išsi-
i tiesusio stalo daug knygų, jva i - Į 
' riom kalbom Šventraščio kolekci
ją nuo ankstyviausių po Kris 
taus š imtmečių . 

Prof. dr. B r. ir jo žmonos Pra-
! nės — Kasių meno galerijoj t u -
į retų ir lietuvių dailės atstovai s a -
j vo m e n o darbais angažuotis. Be 
į abejo, atsirastų norinčių ir liet. 
! dailės kūrinių įsigyti. ' ' ' 

V,R-ttas 

; E. St. Louis, IDL ~ ' : ' 

Detroito skautų Kaziuko mugėje Nuotr. J. Urbono 

DETROITO ZENIOS 

UE7TUVIŲ MOTERŲ 
DRAUGIJOS PIETŪS 

(Atkelta i š 2 psl.) 

je, Marijampolės apskr. ir jauna 
būdama, prieš pirmąjį Pasaulinį 
karą, atvyko į'Ameriką. Ona bu
v o giliai tikinti moteris. Ji ne tik 
buvo pavyzdinga Šv. Antano pa
rapijos narė. bet dar buvo treti
ninkė ir priklausė kitoms organi
zacijoms. Ir Amerikoje gyvenda
m a laikėsi lietuviškų tradicijų ir 
viską darydavo pagal lietuviškus 
papročius. Buvo geros širdies ir sa
v o gerais darbais daug kam padė
jo. Jos dėka ne vienas lietuvis po 
U pasaulinio karo atvyko į Ame
riką, Kitus net apgyvendino savo 
mažame namuke ir laikė ko! jie 
susirado darbo, ar išsikėlė kitur 
gyventi. 

Onos gyvenimas nebuvo rožė
mis klotas ir ji gyvenime pergy
veno daug nelaimių. Gyvenime 
neteko dviejų vyru. Jos pirmasis 
vyras Merkevičius mirė dirbda
m a s fabrike, antrasis Barstys fab
rike sudegė, o paskutiniuosius 10 
metų prieš mirtį buvo neteku
si regėjimo. Didžiausias jos drau
gas buvo lazda. Ji ją vedė ir lydė
jo prie satlo ir lovos. Jos buvę 
Lietuvoje kaimynai Marija ir 
Petras Žilinską; atvykdavo pas ją, 
a pi pirkdavo ir viską sutvarkydavo. 
O a a nors ir buvo akla, bet buvo 

patenkinta savo tokiu gyvenimu 
ir sakydavo: "Kaip gera dabar gy
venti! Viskas supirkta ir padary
ta, o anksčiau pati turėdavau ei
ti į krautuvę ir (viską ant savo 
pečių vilkti namo". 

Ona Barstienė buvo pašarvo
ta Jolandos Zaparackienės — Bau
žos koplyčioje, kovo 2 5 d. buvo 
nulydėta į Švento Kryžiaus kapi
nes. Po laidotuvių gedulo pusry
čiai buvo Šv. Antano parapijos ka
vinėje. Laidotuvių reikalus tvar
kė Marija ir Petras Žilinskai. 

MIRĖ O. VASILIAUSKIENĖ 
Kovo 20 d. iš Jolandos Zapa

rackienės laidotuvių koplyčios su 
atlaikytomis Šv. Antano bažny
čioje laidotuvių Mišiomis Mt. 
Alive kapinėse b u v o palaidota a. 
a. Ona Vasiliauskienė. 

A .Gr . 

LIETUVIŲ F O N D A S 

Lietuvių fondo tarybos narys 
Vytautas Kutkus praneša, kad 
1977 m. iš Detroito ir jo apylin
kių į Lietuvių fondą įstojo 10 
narių, 9 padidino savo įnašus ir 
4 inešė pradinius įnašus. Detroi
to kvota praeitais metais buvo pa
did inu 3,352 dol ir 33 ocat. 
197? metu ga*!e Detroite ir jo apy
l i n k e i buvo 308 nariai. 

M . S C 

Kiekvienais metais per A t v e 
lykį v i e t o s moterys ruošia l i e tu 
vių parapijos salėje (15 i r 
B a u g h gatvių sankryžoje) r i e 
šus pietus . P ie tų metu būna d a 
l inamos dovanos v a d i n a m o s e 
būdose, mažojoj ir didžiojoj. 
Mažąja daugiausia domisi r a i 
kai ir paaugliai, bet nepraeina 
pro ša l į ir brandaus amžiaus 
žmonės, nepamėginę laimės. S u 
aukot iems dalykėl ims laimėti 
pardavinėjami bilietėliai po 1 0 
centų. 

Didžiajai būdai žmonės s u 
aukoja brangesnių dalykų. 
J i ems laimėti iš anksto parda
vinėjami bilietai. P i e t ų m e t u 
dovanos paskirstomos. Š įmet 
yra labai vertingų dovanų. 

Laimėt i vienam asmeniui t e -
leidžiama t ik vieną daiktą. Je i 
gu k a s laimi daugiau kaip v ieną 
dovaną, j i s tegauna t ik v i e n ą 
laimikį, o kit i j o laimėti dalykai 
vėl leidžiami. P ie tūs į v y t a 
šiais meta i s balandžio 9 d. ( sek 
madienj) . Pradžia 12 vai. 

V i s a s g a u t a s pelnas skiria
m a s v ie t inės l ietuviškos parapi
jos reikalams. 

E a s t St . Louis, buvusi nema
ža ir gražiai tvarkoma l ietuvių 
parapija, dėl pravesto šalia baž
nyč ios greitkelio ir kitų prie-
žasčKi pradėjo ssarfciai 2^ea-
kėti , ir y r a didelis pavojus v i sa i 
sunykt i . Parapiečių labai suma-
Sėjo o parapijos, išlaidos &e t i k 

" D r e n g i 
V i e l o s lietuviai i lgai prisi

mins « a v o taurųjį tautietį . 
/ . / . 

PMadclphia, Pa, 
VILTIES C H O R O VAKARAS 

« 
"Vilties" choro vadovas Leo

nas 'Kaulinis dar vis sunkiai serga, 
"Vilties'* choras dirbti nenusto
ja; sfarojšai ruošiasi dainų šven
tei Kanadoje. 

Dabartiniu laiku chorą energin
gai ir sumaniai tvarko gabi mu
zikė Anelė Kauiinytė. Jai padeda 
jaunasis Petras Vaškys. 

Čia tenka paminėti, kad cho
ras labai didžiuojasi savo jauną
ja karta, ypač vyrais, ir tikisi, kad 
įr mergaičių greit priaugs. 

Balandžio 15 d. "Vilties" cho-
ruošia vakarą — koncertą, 

lllll|!!IIIHIM!IIIIIIIUIHfllHIIIHimilHllllt 

Budraitis Realty Go. 
Mes su 50 kitom namų pardavimo 

įstaigom aptarnaujame pietvakarių 
Chicagą — tas daug p&greltiaa 
perdavimą iv pirkimą. 

NORTNircn 
PARDUOTI Alt PIRKTI 

InoMDOtl botą 

įsipareigojimo ikamtmilrit 

HELP WANTED VYRAI 

Wanted 
JANiTOR 

MAINTENANCE MAN 
Call Man.. Wed.. Fa. 

427-7900 — trtension 326 
Semi Skilled 

GINERAL MACHINE SH0P 
AND ASSEMBLY 

Paid kolidays & vacations. Air 
coaditioned plaut, Free insurance 

K r m CODEKS GGBPORAXKtS 
365 £ . Messnar, Wieeli*g. Elmois 

Plione — 5414511 

ACTOMATfC SCREW MACHEVE 

Need 1 working foreman & I operator 
& set-up man for Browne & šiurpe. 
Mušt be experienced in Caoa lay-out 
and set-up. Erortltnt pay, 40 hours. 
4 day week. 

Z*LMTH MANUFA0ICKBiQ 
%m N . Cafif«nii». Chksago 

TeL — 46S- WuO 

HELP WANTED 
GRIKDERS aD. and UD. 

Mušt speak a little English. 
Phone — 6S6-1821 

FOLDER 
OPERATC» 

4:00 p.m. — 11:00 p.m. 
for near Loop bindery. Mušt be 
expenenced with Cleveland and Baum 
folders. 

Good pay and benefits. m 

427-6622 — Bfll 

be jotto 
mums. 

NAMŲ APSiTVflRIkTMt jr 
Ruošiatfe,k, Pe«totytu pakasti j „ i J j į ^ T e o r i n t apdrausti 

atnaujinta. Garaių. Viduje ar iŠ lauko , AUTOMOBILL GYVYBĘ ir 
namo. Rupmatfe? Visuomet &a Jums Į J ^ ^ „ . J , , ^ ^^ pa tana , . 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa-

Immediate Openings for. 
TOOL A N D MACHINE 

BITLDERS 
ALSO MACMINT DESIGNER 

Clean Shĉ > — Good Working Con-
didons — Good Pay (Western Suburb) 

CaM 7 AJL te 5c30 P AL daUy 
Saturdays tffl 4 P.M, 

5 4 3 — 2 2 2 9 
t <><* 

dės, skambinant po 6-tos v. vakaro' 
Telefonu 470-3950 

HHHHHHIWItHIIWmimHHIHHilltH«flU 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ii kitus kraštu* 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave 
CUcago. 01- 00882, telef. 027-5909 

BALYS BUDRAITIS 
4243 W . 6Srd S t , Chicago, OL 

767-0000 arba 778-9871 

Sudiev Žiemuže 

10% — 20% — 90% pigiau mokėsite 
až apdraada nuo ngmies ir aatomo-
paa mos 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S208H Weat •5«» Street 

Chicago. JŪBinoia 
Telef. GA 4-8454 

O V I N G 

ras 
š*'. Andriejaus parapijos salėje, 
prie 19 ir Wal';ace gatvių Phila-
delphijoje. Vakaro pradžia 7 vai. 
programoje, tarp kitko, ateinan
čios 5-tosk* dainų šventės re
pertuaras. Be to. gauta labai ver
tingų dovanų. Bus ir vaišės, šil
ta vakarienė. Šokiams gros Jono 
Puodžiūno orkestras. 

Vakaro rengėjai — tai nenu
ilstantis Vytautas Sušinskas su po
nia ir p. Makarą uskienė. 

Rengėjų pastangomis gauta 
vieta automobiliams pasistatyti 
kaimyninės mokyklos kieme. T e n 
mašinos bus saugomos. D. B. 

Radijo Valanda tau viri 35 m. tarnau 
> New Jersey. New York ir Connectf 
C8l WMv1UM 
K«s Seitadien) nuo 4 M S vai. pop4e> 
• WEVD ftottes Nvw Yorkc 133* 
kO, AM ir ano T iki 8 vai. vak 97> 
OHg. FM 

Direkt Dr. Jokflbu J. Stoka 
14S7 Forai Drive 

•tfOBtaiasMe, !f J. tTlvt 
TeL U2-8SS <»»*•) 201 

Kviaeiatac taip mt klauayti Li«tu 
vflkų kultarteu ^alaad« anglų kalba 
S Setoo HaD Uni^nriEtto radijo sto-
tm Ofew larsey W90U 9S& meg 
M> VtaMd 7 ^ 0 * 0 ) *al 

SERfiNAS p e r k r a u t o baldus b 
lotus daiktus. Ir tt toli miesto lei
dimai ir pilna spdrauda. 

- W A 5-0003 

iiiiMiiiiiifiiiiiiiriiii!iHMiiiiiiiininnMi» 
M. A. Š I M K U S 

V'iTART PtJBZilC v 

4 2 » 6 ^ M s u t o s i n ^ tsL 254-7480 

5 kamb. nanjo tipo mAr. 
Ir garažas. Centr. oro Šildymas ir 
vėsinimas. Galinio taoj pažiūrėti ir 
nupirkti a i $2S.a50. Marqu«tte 
Parke. 

4 SĮįSMSj mftm* tt garažas, Mar-
quette Parke. Naujas gazu šildymą*. 
N'aSie atiduoda a i $38.800. 

S t a m b. labai m n d e r a n mSro n v 
mae ant plataus sklypo, tinkamas 
šeimai žavinga* gyventi. Art! 71 ir 
Kedzie. S39.800. 

Graios platoa ekrypas Ir garaiai 
atarquette Pke. Vartutgaa plrkajal 

Trlrtaa 2-Ju aiikitn maras. 2 botai 
tr maloni biznio patalpa. S auto 
garažas. Savininkas nusileido Jkt 
$88,600. atartiuette Parka 

Valdis Real Estate 
2625 Wesf 7lsi Sir«*jf 

Tef. 737-7200 v 737-8534 

SAUSAGE MAKER 
NO EXPERIENCE NECE5SARY. 

(MUŠT SPEAK ENGLISH) 

CONTACT BILL (T€XfSSOR 

At 5 4 5 - 2 6 5 0 

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

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PT£J£TTBe8 P R A * T l t A I tr 
kitokie bli 

V A L O 
KILIMUS IR KAUKIS 

S. BUBNIU — TsL B E 7-4H48 

orot J. D 

TELEVIZIJOS 
Ir r a s t — t o s Rsdljst. 
tr Oro Vėsintuvai. 

MI0LIIM.$ TV 
W 6 M » 8 4 , t s t T7«-14M 

ttiittiiiiiiiiiiiniinitffmmniifiMfiii 
iširtu pSSkftf 
psj » mūsą ^amlCUo. 
00SMO8 PABCEL8 ESPBKRS 

SIUNTIKIAI I LIETOYJ) 
1M.'. š. HaUaad St., d»»oa»o, tn 60S0S ssoi w. ssa st.. obJoasB, m. «•«» 

T**eL: asa-atS* — SM-SSSS 
Vytaarta* VslsstSnsa 

. , ,M. . , , .> . . . .MM.. , .MIMM.. . | .» . . . .M.UM»tt 1 

t kamb. mor. 3 miegami. 65 ir Tal
man. $27,500 

Grafos fningaknr — 6 kamb. 2 ži
diniai 83 ir Kedzie. $64.200. 

15 met i senumo. 5 ^ kamb, 3 
miegami. Daug rabinai. 2% mafl. ga
ražas. 63 ir Narragansett $54,000. 

2-jų ankstų — po 6 kamb. mūr. 
65 ir Talman. $32,500. 

50 akro žemes Lemonte. $10,000 
už akrą. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insorance — Income Tas 

2951 W. 63rdSt., 436-7878 

CLEANING PEOPLE 
People t o cfeaa a few buai-

dings f o r n i te tarne. Good p a y 
and benefits . 

C A L L -

J. Robert 971-1776 

HELP WA?rEBD — 

General Office Help 

——. ^~> 
O l I f S I l O 1 

• r a n m Ų KORTEUC 
REIKALU 

Vizitinių kortelių aaudojfanas yra 
grafus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
š ių atstovams turėti gražias vizi
tines korteles 

Kreipkitės į "Draugo''' adminis
traciją visais panaAtaa reikalais. 
BdsKe patenkinti mūsų pstsresvi. 

For general office work. Pohsh lan-
guage belpful. Typing is nacessary. 
Steady work Good pay and all bene
fits. 

CHICAGO WtAVTNG CORP. 
212S W. !*ortb Avensr 

TEU: 486^20ft 
• 

i>ika4tn«a mstenis pensininke 
gyvent prie kitos moters. Lengvas na
mų ruošos darbas. Gyventi vietoje — 
kambarys ir išlaikymas. Atlyginimas 
pagal susitarimą. Apyi. 66-os ir Pulas-
ki gatves. 

Skambinti 735-4688 

IsNTJOMOlAMA — FOR B E N T 

Viena moteris ieško karts gyventi 
moters pensininkės, norinčios pigiau 
pragyventi. Maruuette Parka koloni
joje. Galima naudotis visais namo pa
togumais. Del daugiau informacijų 

skambint K 7-8M5 

F*r rsnt Isrse 2 bedra. ant. v/ith 
dinmg rm. Adutts oniy. Near Mar-
quette Pk. Stove * refrig. No p « s . 
$229.00 per mon. 77MMB... 

Hnuom. apstatytas kambarys su 
vsifįve rimtam asmeniu •>- motenr-: 
ar vyruc. atskiras l ^ a e s . 'nkasim.^ 
n s t s i 73*4327. 

SStoOBC. S£ar«uettc Pte . 4 te&b. 
butas nuo bal. l 4 Ttu *Ji. į 

J • ;V^t :37-3U3 



. 

VYDŪNO FONDUI 26-25 METAI 
/ . DAINAU8KA8 

Organizacijos, susilaukusios Į 121,916 dol. apyvartą. Per tą 
kokio apskrito savo egzistenci- laiką buvo suteikta 67.563 dol. 

grąžinamųjų paskolų, kas suda
ro 55.5% visos apyvartos. 
18,678.79 dol. buvo duota negrą 

jos metų skaičiaus, švenčia sa
vo jsisteigimo sukaktį, nežiū
rint į tai, kokia ta veikla buvo 
pradžioje. 

Vydūno Jaunimo Fondas, Aka 

MOSU KOLONIJOSE 
Rochester, N. Y. 

STATOMA A KAIRIO 
KOMEDIJA "KUKU" 

zmamai įvairioms 
kas sudarė 15.30% 

Ankstyvose Rochesterio kolo
nijos dienose gyvai 

pašalpoms,* m o s te*11*8- Vėliau, ilgesių lai-
visos apy- "^ jokių vietinių dramos spek-

kuris vėliau suvaidintas Mon-
trealyje ir N e w Yorke. 

deminės Skaųtijos fondas, įsi- vartos, kitaip tariant, iš minėto 
steigęs 1952. UJ. 23 d. Chicago- fondo apyvartos 70.80% sudarė 
je, savo 25-rių metų įsisteigi- šalpa. Iš viso buvo duotą 120 pa 
mo sukaktį turėjo 1977 metais, skolų ir 17 lituanistinių stipen-
Akademinė skautija pirmiausia diJU Q& J A V V 31 kituose 
stengiasi prisiminti tai, kas bu- kraštuose). Daugiausia stipendi 
vo atlikta, o ne tai, kas buvo W b u v 0 S 8 -^ studijavę inžineri 
užsimota atlikti, bet dėl kurių % (16 studentų), po to sekė eko 
nors priežasčių nebuvo atlikta, nomija (12), medicina-odonto-
Ta mintimi vadovaujantis, šie- logija (12) ir 1 .1 
met, 1978 metais Vydūno Fondo \ Didžiausias fondo pajamų šal 
vadovybė mini savo 25-rių metų tinis buvo kalėdiniai atvirukai, 
veiklos užbaigimo sukaktį, tuo Ju gamybai išleista 26,555.38 
pačiu ir savo įsisteigimo 26-rių dol., kas sudarė 21.78% apyvar 
metų sukaktį. Š. m. balandžio tos. Už tų atvirukų pardavinė-
16 d. L. Tautiniuose namuose, J^ną buvo gauta 65„890.86 dol. 
Chicagoje, įvyks tos sukakties pardavimo pelno, kas sudarė 

49. 56% visos apyvartos. Ki
taip tariant, vien atvirukai per 
tą ketvirtį šimtmečio V. J. Fon 

paminėjimas. 
Iš stovyklų Europoje persikė

lęs į JAV ypač studijuojantis 
jaunimas turėjo nelengvą įsikū 
rimo ir studijų pradžią. Užtat 
tas pats jaunimas geriausiai su
prato būklę tų savo narių, aka
demikų skautų, kurie patys dar 
nebuvo ekonomiškai pajėgūs 
savo išgalėmis atsistoti ant ko
jų ir tęsti Vokietijoje pradėtas 

dui davė 49,335.48 gryno pelno. 
Iš pavienių aukotojų Fondui 
ypatingai pažymėtinas a. a.. 
Pranas Gudas (miręs 1966. XH. 
28 d.), iš savo kuklių pensinin
ko santaupų fondui paaukojęs 
1500 dol. Raštinės (799.48 bei 
pašto 2472.08 — daugiausia at
virukų siuntinėjimui) išlaidos 

1974 m. sambūris taip pat pa
statė Jurgio Jankaus scenai pri
taikytą Vinco Kudirkos satyrą 

veikė dra-1 ''Viršininkus", *u šiuo pastaty-
i mu teatras pasirodė DJ-me 
Dramos festivalyje Chicagoj ir 
gastroliavo Clevelande. 

1976 m. nauja grupė, rėži 
suojama studentės Kristinos 
Sabalytės, suvaidino A. Škėmos 

taško. 
— Bostono tarpklubinėse ko

vo 17 d. mūsų vyrai stoję į 
rungtynes keturiese ir atidavę 
tašką be kovos, pralaimėjo 
prieš MTT Yz—3^. Mums turi 
pelnyti antroje lentoje žaidęs 

'Ričardas Grauslys iš neužbaig
tos partijos, o pustaškį iškovo
jo Bronius Skrabulis, penktoje 
lentoje. Tai buvo paskutinės 
1977-78 sezono rungtynės. l i e 
tuviams atiteks ketvirtoji vie
ta už laimėtas rungtynes prieš 
lygos lyderį Harvardo univer-

"Žvakide" Rochesteryje ir Phi- DRAUGIAS, ketvirtadienia, 1978 m, kovo mėn. 30 d, 
ladelphrjoj. j 

Teatro likimas atrodė bevil
tiškas šiais metais, nes daugu
ma vaidintojų studijuoja ar 
išvažiavę, dirba ar šiaip užsi
ėmę. Tačiau, atsirado būrelis I 
jaunesniųjų, kurie panoro iš
mėginti savo sceninius sugebė
jimus. Grupė yra moksleivių 
ateitininkų globojama, tačiau 
kaip ir ankstyvesniuose paren
gimuose, joje dalyvauja ir skau
t ų organizacijos nariai ir jo
kiai organizacijai nepriklausą. 
Teatre dirba ir suaugusių, be 
kurių pastangų teatras negzis-
tuotų: A. Cieminis (režisierius), 
A. Dziakonas (artistas), dr. A. 
Klimas (kalbos patarėjas), S. 

A, t A. FILOMENAI BUTĖNIENEI mirus, 
seserį VAKD& URBONIENĘ su šeima ir kirus gimi
nes nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Augusta ir Antanas Stulpinai 
Arūnas Stulpinas 

ar čia pradedamas univers i^ l&& ^ , 1 i n ą 
tinęs studijas. Užtat greta ASS, % Me, A T W W l p t o R , nftfi mrhlL_ 
organizacinių klausimų akade-

(2.64% apyvartos), nes dirba
m a vien savanoriškomis, jokio 

mikų slcautų darbotvarkėje tuo-; ., , ••-*'. „„„^„„0„x:rv^:^ AQC . . : , . , J . . . I atlyginimo negaunančiomis Abb jau pat atsirado u- ekonominiai 
klausimai. 

Studentų šalpa akademikai 
skautai rūpinosi jau seniau. 
1949. II 18-20 ASS suvažiavime 
Scheinfelde priimtas nutarimas 
suorganizuoti nuolatinę šelpimo 
organizaciją. 1951. V m . 18-19 
suvažiavimas Clevelande ragino 
piešti šalpos darbą. Tačiau ta
da tiems užsimojimams realizuo 
ti truko ekonominių galimybių 
— nebuvo lėšų. 

Reikalai ėmė gerėti prasidė
jus emigracijai. Surengiami pra 
moginiai parengimai buvo sėk
mingi. Vienas toks ASS balius 
1952 m. davė 900 dol. gryno pel 
no. Dalis šių pinigų — 367.67 
dol. 1952. m . 23 — paskirta 
jaunimui šelpti. Taigi Chicagos 
akademikai skautai, vadovau
jami pirm. Juozo Ivanausko 
(mirė 1976. VE. 6) davė gerą 
pradžią naujajam fondui. Vie
nas to palies padalinio vytietis 
paskyrė asmenišką 122 dol. au
ką. Tai buvo jau šiokia tokia 
suma. 

Fondo įteisinimas vyko tokiu 
būdu. Tuometinis ASS centro 
valdybos vicepirm. Br. Kviklys 
paruošė pirmuosius įstatus, ku-

nanų jėgomis. 

Rochesterio ateitininkai repetuoja 
A. Kairio komediją "Ku-kū". Ma
tyti Vilija Dedinaitė ir Darius Ka-
žinskas 

taklių nebuvo. Prieš keletą me
tų jaunimas atgaivino dramos 
sambūrį. 

Moksleiviai ateitininkai įstei
gė dramos teatrą, režisierium 
pasikvietę Andrių Cieminį. 1974 
m. sausio 19 d. buvo pastatyta 
Anatolijaus Kairio "Palikimas", 

Ilgūnas (grimorius), J. Jankus 
(literatūrinė priežiūra) ir D. 
Krokytė (dekoracijos). 

Šių metų balandžio 8 d., 8 vai. 
vak., Šv. Jurgio parapijos sa
lėje bus suvaidinta Anatolijaus 
Kairio 3 veiksmų komedija "Ku
kū". Visi yra kviečiami atsilan
kyti. Vilija Dėdirtaitė 

TEISINĖ PAGALBA VYRESNIESIEMS 
VELTUI 

— Dievas myli mus ne dėl 
sitetą (3—2) ir paskutinėj vie- j to, kad esame vertingi; mes esa-
toj likusį Tufts universitetą me vertingi dėl to, kad Jis mus 
(4%—%). K. Merkis Įmyli. Arkivysk. Sheen 

• 

ANELEI ŽEMAITIENEI minis, 
jos dukrai dr. VDK2ENTMM nTRKtffllENEI, Gyd. 
Korp! 'Tratenutas-Lithuajuca Patria" narei, jos 
vyrui inž. JONUI JURKŪNUI ir visiems giminėms 
reiškia giliausią užuojautą ir kartu liūdi 

Gydytoju Korp! 
"Fraiernitas-Lithuaaica Pairta" 

Senior Citizens Legal Servi
ces, Cook County Legal Aaris-
tance Foundation, Inc., 19 So. 
La Salle, kambarys 1419, Chi
cago, UL 60602, su skyriais va
kariniuose priemiesčiuose: Cook 
County legal Assistance Foun-

Dalis organizacijos advokatų 
kalba rusiškai, vokiškai, lenkiš
kai. Tačiau, nesusikalbantiems 
laisvai angliškai, lietuviams pa
tartina turėti savo vertėją. 

Vista savanoris ir Projekto 
etniniams vyresniesiems surasti 

dation, 1701 S. First Ave., kam- (Project Senior Ethnic Find) 
barys 419, Mayvrood, UL 60153, bendradarbis Vyt. Aleksas Rač-
tel. 343-8630, pietiniuose prie- kauskas yra tos organizacijos 
miesčiuose Cook County Legal patariamosios tarybos narys. 
Assistance Foundation, 15408 V. A. R. 
S. Lerington, Harvey, m. 60626, 
tel. 339-5550 ir šiauriniuose; 
priemiesčiuose Cook County Le- : Š A C H M A T A I 
gal Assistance Foundation 828 j 
Davis, Evanston, TJ1. 60202, tel.' — Pasaulio meisteris A. Kar-
475r3703,. finansuojama OJder povas, dalyvaudamas 16-kos 
American- A c t Jėšomis, veltui didmeisterių turnyre Bogoja 
teikia teisinę pagalbą.Cook'ap- mieste, Jugoslavijoje, įpusėjo jį 
sk rities gyventojams, turintiems nekaip. Po 8 ratų pirmavo če-
bent 60 metų amžiaus. OrgamV I kas V. Hort ir ex-pasaulio mei-
zacija teikia teisinį patarimą ir steris Spaskis, turėdami po 
atstovauja daugumai teisinių 5H taško; olandas Timman. ku-
problemų, išskyrus kriminali- ris įveikė A. Karpovą, turėjo 
nes. Advokatai ir kitokie tei- 5 tš. M. Talis 4 :

2 tš.. o Karpo
vas, Ivkovas (Jgs.) ir Huebne-
ris (Vok.) po 4 tš.. Po 14 ratų, 

riuos, be abejo, dar patvirtino sininkai mielai vyksta į seniorų 
ASS valdybos nariai — pirm. centrus Cook apskrityje infor-
prof. Ig. Končius ir dr. D. K e - | m u o t į a o i e teisinius ginčus ir j belikus vienam ratui iki užbai-
siūnaite. Tada fondas vadinosi j atsakyti į teisinius klausimus, j gos, A. Karpovas turėję 9 tš., 
Lietuvių akademikų skautų šal- j parūpina grupėms paskaitinin- \ Timman ir Spaskis po SY2. Lju-
pos fondas. ASS valdyba a p s i - ^ teisinėmis temomis. Teisiš- bojevič (Jgs.) 8; Talis ir čekas 
sprendė jį pavadinti ASS gar- k a i padeda Medkaid ir Medi- Hort po 7M> tš. Lentelės už-
bės nario dr. Vydūno vardu. 
Pirm. Končius kreipėsi į jį, pra
šydamas sutikti, šviesaus atmi
nimo Vydūnas gegužės 5 d. raš
tu mielai sutiko, ir fondas gavo 
tokį vardą: L ie t akademikų 
skautų dr. Vydūno vardo šalpos p r o W e m o s e > nekilnojamo turto 
fondas. klausimuose, nuomininkų tei-

1952. V. 28 d. ASS valdyba jgįų ginčuose, pataria jungtinės 
sukvietė pirmą to fondo valdy- j n uosavybes (joint tenancy) ir 
bą: prof. St. Kolupaila — pirm. 
O. Ščiukaitė pirm. pavaduo
toja, V- Mikalavičius-Mikūnas 
— reik, ved., L Maskaliūnas — 
ižd. ir A. Kalvaitytė - Jagutienė 
— sekr. Pirmas tos valdybos 
posėdis įvyko 1952. VI. 4 d. Tą 
pat vasarą buvo nutarta leisti 
kalėdinius atvirukus, kurie tų 
pat metų pabaigoje išleisti jau 
davė apčiuopiamą pelną. 1953. 
IL 13 d. ( t y. prieš 25 metus) 

care mokėjimuose, SSI, SSP, baigoje matome amerikietį Ro-
Welfare, maisto kortelių, sočia-1 bert Byrne su jugoslavais M. 
lisio draudimo klausimuose, ne- Bukič ir A. Bukič vos po 4V2 

darbo kompensacijoje, veteranų 
išmokėjimuose, darbo, įskaitant • ^ ^ ^ ^ • • • • ^ • K ^ ^ B ^ B * 

pensijų, ginčuose, vartotojų V A I D C 11 fj k D H M Į 

T E S T A M E N T A I 
— ParooM — 

ntpl teis. Praną* Avis* 

Testamentai se legaltškoml* 
formomis bei afidavitais 

jau gaunami 
Tai nauja pagerinta laida 

buvo paskirtos pirmosios pasko 
los 760 dolerių sumoje penkiem bylose, kaip tai asmeninio su 
studentams (3 Vokietijoje ir 2 žalojimo, darbininko kompensa 

mažesnių nuosavybių tvarky
me, padeda paruošti atleidimą 
nuo paveldėjimo mokesčių, glo
bos klausimuose, slaugymo na
mų (Nuraing Homes) reikaluo
se ir finansiniuose klausimuose. 

Organizacija turi ryšius ir su ^ 
neteisinėmis aeenturomis ir iei * • o u o e e k l i a l »Pt**i«"na* te.u> neteismenus agenuiromis n*, jei ^ w i k a l i n g u m J | - ^ ^ ^ 
reikia, susiriša su jonus klijen-. M „urodoįna ft torm* ir paduods 
tui padėti. Tačiau ji negali pa-Į m\ pavyzdžiai ne tik pagal JAV-* 
dėti kriminalinėse ar eismo by- wUrJančfa8 įstatymus, bet Ir Vo 
lose, pasipelnymo siekiančiose ***** Anglosaksų pasauly* h* 

Vepriklausomojf Lietuvoje 

JAV). Taip prasidėjo Vydūno 
Fondo lesų telkimo ir šalpos 
konkreti veikla. 

Nuo 1952 m. pavasario ir iki 
1977 m. f*baigo« fondas padare 

Gsnnnnm •DRAf.'GE' 
cijos, didelių nekilnojamo turto 
planavimuose ir perleidimuose -
pirdcv-^uose. Se to, bylose, 
kuriose į m yra uiaigjuuoUA <ur a p*«* «ftkwumi 
pm-a^us advokatas. _ | p a w a H a M W I 

be tą forma — SS.0O. PWo» 
10 centg per*Juntrn»p KUidomu 
flllnoU tyvfnt'T)^ Qr%fu>ml pridft 

Pranešame giminėms ir pažystamiems, kad Glens 
Falls, N e w York, po sunkios ir ilgos Ingos, sulaukusi 21 
metų amžiaus, 1978 m. kovo 29-tą dieną mirė mūsų my
lima duktė ir sesuo 

AfA. 
DALIA MARONKEVIČIOTE 
Liko nuliūdę: Motina Stasė Marcinkevičienė ir 

brolis Vytas su žmona 

VffiHERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
*-:-'•• V*^r' : W 

**v > • " • 

' 

A. A. 

PRANAS STONCIUS 
Mirė 1977 m. balandžio mėn. 4-tą dieną. Šią liūdną sukak

tį minint, sekmadieni, balandžio 2 dieną, 10 vai. ryto bus atna
šaujamos šv. Mišios Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus kartu 
pasimelsti už a. a, Prano sielą. 

Nuliūdę lieka 
tautas ir giminės. 

FUomena, duktė Aniceta, sūnus V\ • 

A. t A. ANELE 2EMAITIS 
KMAUSKAITfc 

Gyveno 3259 W. 66 Street, Chicago, niinois. 
Mirė kovo 28 d., 1978, 7:30 vai. ryto, sulaukus 86 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė VincenUna ir žentas 

Jonas Jurkūnai, sūnus Vytautas ir marti Birutė 2emaičiai, anū
kai Ramunė, Algis ir Vaidevutis su šeimomis, 2 proanūkai Da
rius ir Linas, ir kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Lietuvių Moterų Katalikių S-gai, liet. Tautiniams 
Namams ir Lietuvos Dukterų dr-jai. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Gvans koplyčioje, 6845 South 
VVestern Avenue. 

Laidotuvės įvyks penktad., kovo 31 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą Po pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

SuUOde: Duktė, sftcus, marti, $ata&, aefika! Ir proaafikai 

Lald direkt. Evans ir Sūnus, tai. 737-8600 

Mylimai motinai 

A. t A. FILOMENAI BUTENMI mirus, 
VIDĄ ŠILIENC, ALGĘ ŠLEŽIENĘ ir sūnų ZENONA su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Meili ir Adolfas Baltaragiai 
Brone ir Kostas MikolaiČiai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

90VYDAS P. GAIDAS Ir 6ERALDAS F. OAIMID 
TRTS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

t60b 0? Soutii Hermitage Avenue 
Telefonas - YArd* M 741-2 

Mažeika ̂  Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN/VE 

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel 737-8601 

E T K U S 
T t V A S IR S 0 H U S ^ 

MARQUETTE FUNERAL HOME> 
IBT8 HOMEKNliKOS B0PLT<S08 

2533 West 71 St. Tel. GRovenhilI S-234e-6 
I4I0 Se. 50th Ave^ Cicere T0wnhall 3-2108-9 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LTTUANICA AVE. TeL YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWIC2) IR SUNOS 
2314 W. 23rd PL.4CE Mreinia 7-6672 
2424 W. 69tta STREET Tet REpublk 7-1213 
11028 Southwesr. Hi«kway, Palos Hills. I1L "ĘL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CAJLIFORNIA AVE. TeL IAfa yerte 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LTTUANICA AVTE. TeL YArds 7-1138-39 

POVILAS L RIDIKAS 
3354 SO. HALOTED STRfET TeL YArds 7-1911 

VASAITIS . MITKUS 
1446 SO. 50ri AVE., CICERO, ILL. TeL OLyapic 2-lWS 



• • 

DRAUGAS, tatrirta&eaiB, 207S m, kovo mėti. 30 d. 

x Dr. Stasys Ankudas, nuo-
I širdus ir ilgametis "Drauge" 
skaitytojas, gyvenantis Balti-! 
morėje, Md., lankydama sis Chi
cagoje, buvo užėjęs ir j "Drau 
gą". Nusipirkęs čia didesnį! 
kiekį lietuviškų knygų, savo 
pamėgtam laikraščiui paliko 
55.50 doL auką. Širdingai dė
kojame. 

X Kas dar norėtų dalyvauti 
Dainų savaitėj, įvyksiančioj ŠĄ 
vasarą Toronte, gali įsijungti į 
Lietuvos Vyčių ir Pirmyn cho
rus, kurių repeticijos vyksta 
ketvirtadieniais 8—10 vaL vak. 
Vyčių salėje, kampas Campbell 
ir 47 St. 

X "Studentu dainos ir 
džiaugsmai" jau pasibaigė . . . 
Jaučiu, kad jau labai laikas ir 
man pradėti remti lietuvišką 

X Tautinių šokių vadovų mo
kytojų ir tos srities darbuoto
jų suvažiavimas įvyks š. m. ba
landžio 8 d. Lietuvių Tautiniuo
se namuose, 6422 S. Kedzie 
Ave., Chicagoje. Registracija 
9 vaL ryto. Bus renkama nau
ja LTS instituto valdyba ir 
aptarn aktualieji reikalai, Ta 
pačia proga bus parodytas A 
Kezio susuktas Penktosios tau
tinių šokių šventės filmas. Pra
šomi visi gausiai dalyvauti. 

X Lietuvos Dukterų draugi-

IŠ ARTI IR TOLI 

Jos visuotinis susirinkimas įvyks j spaudą. Tad gautą 77-tųjų me-
balandžio 2 d., sekmadienį, 
12:30 vai popiet Jaunimo cen
tro kavinėje. Visos narės kvie
čiamos ir laukiamos galimai di
desniu skaičiumi dalyvauti. 

x Norberto Lingertaičio gin
taro ir sidabro darbų paroda 
Jaunimo centro Čiurtionio gale
rijoje bus atidaryta kovo 31 d., 

tų Daužvardžio Fondo šimto 
dolerių žurnalistikos premiją 
skiriu po lygiai keturiems lei
diniams: "Akiračiams", "Drau-1 
gui", •'Metmenims" ir "Pasaulio! 
lietuviui". Širdingas ačių fondo' 
valdybai, "Pasaulio lietuvio" re
daktoriui Broniui Nainiui ir 
lietuviškai spaudai aplamai už 

penktadienį, 7 vaL vakaro ir tę- , progas pamiklinti plunksną!" — 
sis iki sekmadienio vakaro. Lan
kymo valandos šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 11 vaL ryto iki 
9 vai. vakaro. Visi kviečiami 
atsilankyti į šią įdomią parodą, 

Rašo mums Eglė Juodvalkytė, 
siųsdama 25 dolerių auką. Nuo
širdžiai dėkojame. 

X Inž. Algis ir dr. Teresė 
(Prunskytė) Kazlauskai. Or-

REIKALINGI NAMU 
Kovo 19 d. įvyko M. N. Pr. 

seselių rėmėjų metinė vakarie
nė. Vakarienės metu programą 
atliko soL G. Čapkauskienė iš 
Montrealio. Buvo pasigėrėtinas 
koncertas. Danutės Varanec-
kienės išradingai dekoruoti sta
lai dvelkė pavasariškai. P. Stro-
pienės pagaminta vakarienė bu
vo gausi ir skani. Svečiai skir
stėsi patenkinti. 

Kovo 20 d. rėmėjų valdyba 
kurią rengia Akademinio skau- į *and Park, m., pasinaudodami 
tų sąjūdžio Chicagos skyrius,, "Draugo" paskelbtu lietuviškų 
vadovaujamas pirmininkės fiL | knygų atpiginimu, nusipirko j ir rj'šininkai rinkosi pas V. 

Orentienę, kuri susirinkusį būrį 
pavaisino skania ir gausia va
kariene. Iždin, P. Pupiaus pa
vaduotojas P. Norvilas pateikė 
išlaidų ir pajamų apyskaitą. 
Iš pačios vakarienės nedidelis 
likutis, bet džiugu, kad svečių 
tarpe buvo nemažai aukotojų 

Donos Laucienės. 
X šv. Kryžiaus ligoninė vė

žio ligos tyrimuose yra viena iš 
21 Chicagos ligoninės, turinčios 
specialų skyrių, kuriame tiria
mi pacientai po operacijos 

į jvainų leidinių už 60 dolerių. 
į Tuo būdu jiedu papildė savo 
knygų rinkinius ir parėmė lietu
viškos knygos leidimo pastan-

I gaa. 
x Stasys Gečas, VISTA sa-

ari 
duodama preventyvinė medici- į vanoris. Etninių vyresniųjų su-

. radimo projekto narys, sveika-
:^am»j!._^*riU1j^'r ! t o s pataisymui, ilgesnėms atos

togoms, išvyko iš Chicagos. 
x Petras Mikšys, Worcester, 

Mass., prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 9 dolerių auką. 
Labai ačiū. 

x Dr. St Tallat-Krip**. Bal

ninė pagalba 
dovauja dr. Juan Ugarte, vėžio 
ligos specialistas. 

x Leonas Rutkauskas, Chi-
cago, LTL, atnaujindamas prenu
meratą atsiuntė ir 12 dolerių 
auką, tuo būdu dosniai parėmė į 

J. A. VALSTYBĖSE 
— lietuvio kova prieš neti

kusią drama. Povilas Jančaus-
kas "Draugo" redakcijai rašo: 
"Prieš porą savaičių sužinojau, 
kad Randolpho vidurinės mo
kyklos dramos mėgėjų grupė 
kovo 2 dieną savo mokykloje 
stato R. Brooke vieno veiksmo 
dramą "Lithuania", kuris vė
liau bus kartojamas Massa-
chusetts viduriniųjų mokyklų 
dramos varžybose, o jei ten pra
eitų — tai ir Regionalėse var
žybose. Veiksmas vyksta skur
džioje pamiškės trobelėje, į ku
rią vakare nakvynės įsiprašė 
jaunas vyrukas. Iš pokalbio pa
sidaro aišku, kad vyrukas yra 
pasiturintis. Jam nuėjus mie
goti, šeimininkai jį nužudo, no
rėdami pasinaudoti jo turtais, 
bet, bežiūrėdami jo dokumen
tus pamato, kad tai būta jų 

nę, tampa vienuolyno amžinuoju | Programos vadovybė mano, sūnaus, prfeš ketoliką metų iš 
nariu. Už amžinuosius narius kad organizacijos ir klausytojai į ĮĮ*̂ *"* P^l^r"1 8 1 0*. - T v * £ 
seserys meldžiasi kasdien. 

Į vajaus komitetą tuo tarpu 
įeina Janina Lieponienė. Juzefą 
Šimaitienė, Danutė Augienė. 
Komitetas artimiausiu laiku bus 
papildytas naujais nariais. 

Vyresnioji ses. Margarita 
smulkiau papasakoja apie vie
nuolyno padėtį. Putnamo mo
tiniškas vienuolyno namas me
dinis, statytas jau prieš šimtą 
metų. Palėpės kiauros, šildy
mo trečias aukštas visai netu
ri. Kai kurios namo vietos yra 
pavojinguos ir draudimas atsi
sako apdrausti. Seserys neturi 
atskirų miegamųjų. Vyresnioms 
ir sunegalavusioms beveik neį
manoma stačiais laiptais pasiek
ti miegamąjį kambarį. Tie, ku-

Detroito skautų Kaziuko magės šeimininkės ir talkininkai: Jonas Leonavičius, Virginija Jonušienė, Myko
las Abarius, Regina Sventickienė. Vanda šepetienė. Genute Rudienė, Marytė Brlingienė, Onutė Abarienė ir 
Rasa Orentienę. Trūksta: Lydi jos Petersonienės, Lioiės Kyzlauskienės, Jono Vyšniausko, Eugenijc.-j Zub-
rickienėa ir Mato Baukio Nuotr. Jono Urbono 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
lietuvybei palaikyti savo auko- j ^ j a i z d u o j a m a niūri, žmonės 

tamsus ir dideli savanaudžiai. 

rie lankėsi Putname, visa tai 
ir seselės galės gražiu įnašu Į žino. M. N. Pr. seserys tikrai 
nradėti būsimos statybos fon- į gyvena labai kukliai, susispau-

mis padės. Galima džiaugtis, 
kad ateina iš jaunimo talentų, 
pasiryžusių vadovauti "Lietu
vos Aidų" programai. Jaunimą 
reikia remti, nes tai ateities 
lietuvybės palaikytojai 

Programa ir pokylis yra ren
giami tai paramai, kad "Lietu
vos Aidų" radijo valanda galė
tų išsilaikyti. Balys Svalia 

A. A. M. GKDVAIMENĘ 
PALAIDOJUS 

Prieš keletą savaičių paskam
bino Marija Girdvainienė Liet. 
Dukterų draugijai, prašydama 
pagalbos. 
« Nuvažiavome*. Ilgai laukė

me, kol įsileido, nes jai reikėjo 
sukaupti visas jėgas ateiti iki 
durų. Peidusi atsiprašė ir atsi
gulė į lovą, atrodė labai silpna. 

Žmonių ir vietovių vardai ne 
lietuviški, bet rusiški, kaip tai: į dėtos 
Mogilevas, Ivan ir kiti. Gavęs 
veikaliuko tekstą, parašiau pro
testo laišką Randolpho mokyk
lų superintendentui, o jo nuora
šus Massachusetts valstijos 

išnagrinėta politinė ir psicholo
ginė padėtis krašte ir priešini
mosi formos. Vasario 12 iškil
mės pradėtos priešpiet VLB 
Stuttgarto apylinkės pirminin
kės dr. Alinos Veigel-Plechayi-
čiūtės žodžiu. Dainų koncertą 
atliko solistas Rič. Daunoras, 
pianinu palydimas Alfr. Her
mano. Paskaitą vokiškai skai
tė dr. A. Štromas. Pietus pa
ruošė buv. Vasario 16 gimnazi
jos virėja O. Bartusevičienė su 
talkininkėmis. Popiet įvyko 
ekumeninės pamaldos. Šv. Mi
šias aukojo Vasario 16 gimnazi
jos kapelionas kun.J. Dėdinas, 
šventinėmis mintimis perpintą 
pamokslą pasakė kun. Fr. Skė
rys, evangelikų kapelionas. Kun. 
K. Senkus suorganizavo labai 
gražų giedojimą. Į minėjimą 
atsilankė ir nemaža vokiečių po
litinio ir kultūrinio gyvenimo 
atstovų. 

— KaLserslauterne Vasario 
16 minėjimą suruošė VLB Mie-
sau ir Kaiserslauterno apylin
kės vasario 18 d. Iškilmės pra-

ekumeiunėmis pamaldo
mis, šv. Mišias aukojo kun. 
Br. Lhibinas, pamokslą pasakė 
kun. Pr. Skėrys. I minėjimą 
amerikiečių LS kuopos salėje 
susirinko apie šimtinė tautiečių 

švietimo sekretoriui ir HEW > ir jų šeimos narių, kūrinos pa-
sekretoriui J. Califano. Gavau 
apsakymą iš Randolpho mokyk
lų superintendento pavaduoto
jo, nes anas serga. Rašo, kad 
vaidinimo sulaikyti jau nebe
įmanoma, per mažą laiko kitam 
pasiruošti, bet sutiko pakeisti 
veikaliuko pavadinimą ir pasi
žadėjo niekur vaidinime nemi
nėti Lietuvos vardo. 

dą. dusios ir skurdžiose patalpose. Išsikalbėjus paaiškėjo, kad 
jai nereikalinga piniginė pašal
pa, bet slaugymas. Ligoninėje 

savo dienraštį. Nuoširdžiai dė- į timore, MD., nuolat remia sa-
kojame. 

x A. a. pref. Aleksandro Ro
mano Kulikausko, mirusio ko
vo 9 d. Sacraraento mieste, Kali
fornijoje, palaikai buvo atga
benti į Chicagą ir, dalyvaujant; 
tiktai velionio šeimos nariams, 
kovo 25 d. palaidoti Liet. Šv. 
Kazimiero kapinėse, greta jo 
tėvo a. a. kpt. Juozo Kulikaus
ko palaikų. Gedulingos pamal
dos už a. a. Romano vėlę bus 
laikomos balandžio 1 d., šešta
dienį, 10 vaL ryto Liet. jėzuitų 
koplyčioje, Veliorio bičiulius 
bei draugus maloniai kviečia 
dalyvauti nuliūdę motina, bro
lis, sesuo. (pr.). 

vo dienraštį. Ir dabar gavome | mis sumomis 
jo atsiųstą 9 dolerių auką. Dė
kojame. 

x Juozas Rumbutis, Geneva, 

Posėdžio metu buvo nutarta • Reikalingos erdvesnės patalpos, 
pravesti statybos vajų, kviesti salė ir valgomasis dar ir dėl to, 
geros valios žmones, pritarian- kad įsigalėjo paprotys Putname buVo išbuvusi'vis^ m ė S r i š r a 
čius M. N. Pr. seselių darbams rengti rekolekcijas, suvažiavi- ^ k a i p n e p a g y d o m ą \i~Ai~i 
aukoti didesnėmis ar mažesnė- mus. susikaupimo vakarus jau-

Paaukojęs šimti- nimui ir šeimoms. Maždaug 
. kartą į mėnesi Putnamą užplūs-

x Aukų atsiuntė: po 4 dol. ta apie 150 žmonių. Rytinio 
— Ona Jarušausklenė, Amelija pakraše-o lietuviai Putnamą yra 

Ohio, atsiuntė malonų laiškelį, Banėnienė. Antanas Petraus-
metinės prenumeratos mokesti i kas; 3 doL — J. Bacevičius; 

į ir 9 dolerių auką. Dėkui. [po du dol. — K Jakštas, Ks. 
X Kazys Bongarda, Hamil-1 Aleksiūnas, Ona Mažionytė; 1 

ton, OnL, parėmė savo dienraš-\ dol. — St. Liutkus. Visiems 
tį 7 doL auka. Ačiū. dėkojame. 

CHICAGOS ŽINIOS 
AUKŠČIAUSIAM TEISME 
Pensijon išėjęs teisėjas Th. 

E. Khiczynski paskirtas į Uli-

PEB DAUG PAMPOS 
Chicagos mokytojų unijos 

prezidentas R. M. Healey nusi
skundė, kad tiek daug įtampos nois aukščiausią teismą vieton 

x Aleksandra Gylienė, kuri jnjegto mokyklose, jog 57% ap-! mirusio teisėjo J. Dooley. Jis 
gyvena Olympia, netoli Seattle baustų mokytojų pareiškė per- šiose pareigose pasiliks iki nau 
miesto, ką tik atsiuntė lietuvių g y v e ^ aa to fizinę nesvei 
Operai 200 doL čekį šio savaite j^ta 

pamėgę ir sese!ių darbą labai 
vertina. 

Aukotojų kiekviena auka se
selių registruojama, nes vie
nuolyno pinigai valdžios yra 
kontroliuodami, ne yra atskai
tomi nuo mokesčių. 

Seselės ir rėmėjai prašo lie
tuvišką visuomenę paramos 
būsimai statybai 

Danutė Augienė 

RADIJO PROGRAMAI 
PAREMTI 

100 MIL DOL. CENTRAS 
Skerdyklų rajone, Chicagoje, 

galio "Nabucco" operos pastaty
mo išlaidoms sumažinti. Labai 
malonu, kad Lietuvių Operai 
padeda ir tolimųjų vietovių lie- numatoma sukurti 100 mil.doL 
tuviai, nors patys negalėdami kainuosiantį prekybos centrą, 
atvykti į spektaklius. Iš tikrųjų, H . F. Chanddick, kuris sukūrė 
Lietuvių Opera ir yra visiems F o n j c i t y ^ Brickyard preky-
lietuviams, kur jie begyventų, 
kadangi šio pobūdžio lygis yra 
plačiai diskutuojamas ne tik 
vien muzikos žmonių tarpe. A. 

jų rinkimų 1980 m. 

BRANGSTA 

Gylienei Lietuvių Opera už la
bai reikalingą paramą taria 
nuoširdžiausią ačiū. (pr.). 

X Reikalinga raštininkė — 
Mutual Federal Savings and 
Loan Association of Chicago. 
Skambint 847-7747. (sk.). 

X 1978 m. kelionių | Vfinių 
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
raukitės pas Manų Kielą, 6557 
So. Talman Ave.. Chicago, BU. 
ft0*29 te\rt 7S*M717 fjr.l 

X NAMAMS PKKTI PA-
SKOIvOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

bos centrus, gavo teisę buvusių 
skerdyklų vietoje pirkti 100 ak
rų ir steigti prekybos centrą. 

Chicagoje kasdieninių prekių 
kainos vasario mėnesį pakilo 
0.9Cc, ypač maistas pabrango. 

NUBAUDĖ EDISON 
Edison bendrovė už nesilai

kymą saugumo taisyklių Dres-
deno jėgainėje nubausta 21,000 
doL 

Kazei Brazdžionytei dirbant 
WOPA stotyje, buvo išprašyta 
už pinigus prieš porą metų ra
dijo valanda "Lietuvos Aidai". 
Ji prasidėjo su ramovėnų mar
šo signalu. Kurį laiką progra
ma turėjo tris laidas, bet dėl 
stokos lėšų sekmadienio pro-1 
gramą buvo panaikinta. Pa
liktos penktadienio ir šeštadie
nio vakarų laidos — iš viso 
pustrečios valandos. 

Išlaikyti šiai programai rei
kia daug lėšų. Todėl balandžio 
4 d. rengiamas pirmas pokylis. 

sė Kaip nepagydomą. Medici
niškas patarnavimas pensininkei 
pasibaigė, pratęsimas turi būti 
apmokamas. Prašė surasti mo
terį, sakė pati apmokėsianti už 
patarnavimą. Mėginta tai dary
ti, bet jos gyvenamoji aplinka 
nesaugi, niekas nesutiko. 

Netrukus liet. Dukterų drau
gijos namuose atsirado jai vie
ta, ir ji čia atsikėlė. Čia ir už
baigė savo paskutiniąsias die
nas. Reikia apgailėti, kad jai 
priežiūrą galėjome suteikti tik
tai tokį trumpą laiką, vos porą 
savaičių. 

Mirė ji Didįjį penktadienį o 
taip dar norėjo sulaukti Velykų. 
Kūnas buvo pašarvotas Lacka-
vičiaus koplyčioje. Pirmadienį, 
kovo 27 d. Liet. Dukterų drau
gijos narės gausiai susirinku-

sveikino kapit. J. Barauskas. 
Paskaitą apie Lietuvos laisvės 
viltį skaitė dr. J. Grinius. Va
sario 16 gimnazijos mokinė Ri
ma šilėnaitė ir Rytas Kleiza pa
deklamavo eilėraščių. Progra
ma baigta tautos himnu. Vė
liau vyko pagilinkgTmmmMg, šo
kių muzikai grojant. Veikė 
turtingas bufetas. 

— Abiturientų egzaminai 
Sausio gale ir vasario pradžio
je gimnazijos abiturientai para
šė lietuvių, vokiečių, anglų ar 
rusų kalbų ir matematikos; ra
šomuosius. Egzaminai žodžiu 
tebus gegužės mėn. Abitūros 
egzaminus mūsų mokiniai laiko 
Weinheimo gimnazijoje ir' to
kiu būdu gauna valstybinius 
atestatus, šiemet yra 8 abitu
rientai; tai didžiausias abitu
rientų skaičius per paskutinius 
15 metų. 

Elena Bradūnaitė dainuoja liaudies 
dainas Washingtono literatūros va
kare vasario 26 d. Jurgis Bradūnas 
laukia momento, kada reikės pri
tarti 

VOKIETIJOJ 

— Schwetringene S591 LS 
lietuvių kuopa ir šiemet suren
gė šaunų Vasario 16 minėjimą. 
Amerikiečių karių koplyčioje 
šv. Mišias aukojo kun. Br. Lhi
binas, dienai pritaikytą pamoks
lą pasakė kun. Fr. Skėrys. Po 

Advokatas JONAS fittAITIS 
6247 So. Kedzie A 

TeL: 776-3599 
Chicago, lUinofai 

Darbo vaL nuo 9 iki 7 vaL rak. 
šestad. 9 vaL iki 1 vai d. 

• . -/ 
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šios sukalbėjo rožančių už jos ekumeninių pamaldų akademinė 
sielą, buvo palydėta į Švč. M. !

i r meninė minėjimo dalis vyko 
Marijos Gimimo bažnyčią. Ge- erdvioje amerikiečių karių te-
dulinga8 pamaldas atlaikė kle-

į bonas kun. A. Zakarauskas.. 
Mišių metu solo giedojo S 
Baras. 

Po pamaldų buvo nulydėta ir 
oalaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. Kapinėse apeigas at
liko kan. V. Zakarauskas. Li
ko giliai nuliūdę sūnūs Vytau
tas ir Kęstutis. 

P. Masflionienė 
BERNIUKUI L85 MIL. DOL 

Aštuonerių metų berniukas 
R. Starks gaus 1.85 mil. dol. Jis j 
vos nenuskendo South Com-
mons apartamentų maudymosi 
baseine, esančiame prie Michi- ( 
gan Ave. tarp 26 ir 31 gatvės, j 
Chicagoje. Byla buvo iškelta; 
prieš architektus, statytojus, Į 
savininkus, prižiūrėtojus, kad 
neapsaugojo maudymosi basei-
no nuo vaikų. Starks motina! 
yra gail. sesuo, tėvas — auto-; 
buso šoferis. 

ATVYKS PREZIDENTAS 
Prezidentas Carteris gegužės! 

Mutual Federal Savings, 2212 mėnesį atvyks į Chicagą daly-
West Cermak Romd — Telef. vauti Cook apskr. demokratų 
VI 7-7747. ( * . ) p i e t u o s 

Norbertai Lingertaitis, kuris kviečiamas iš Bostono su gintaro darbų 
paroda į Chicagą, savo studijoje. Parodą rengia Skautai akademikai 

I kovo 31 — balandžio 1 d. Čiurlionio gaien^e ^uotr. Lino Dabriloa j Karkjeiis. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Komunistinei propagandai 

stiprinti Vilniuje nuo 1974 me
tų statomas naujas televizijos 
bokštas, 325 metrų aukščio. 
Viso bokšto statybai bus su
naudota 6747 kubiniai metrai 
betono, 606 kub. m. suren
kamojo gelžbetonio, 837 t. ar
matūros, 659 t. profilinio meta
lo. Naujoji stotis transliuos 
tris televizijos ir keturias radi
jo programas. 

— Klaipėdos dramos teatras 
ruošiasi pastatyti scenoje Kr. 
Donelaičio insnenizuotus "Me
tus". Veikalą režisuoja M-

atro salėje. Kuopos vadas maj. 
inž. J. K. Valiūnas pirmiausia 
lietuviškai pasveikino visus sve
čius ir kuopos narius. Angliš
kai kreipėsi į amerikiečių vadus 
bei štabo karininkus, supažin
dindamas juos su Lietuva ir jos 
istorija. Vokiškai sveikino sve
čius vokiečius, paaiškindamas 
šios šventės reikšmę. Įdomią 
paskaitą vokiečių ir lietuvių kal
bomis skaitė dr. A Štromas iš 
Anglijos. Jis buvo įdomus kal
bėtojas ne tik dėl gyvo minčių 
dėstymo būdo. bet ypač dėl to, 
kad palietė pagrindinius Lietu
vos valstybės tęstinumo ir jos 
atstatymo klausimus. 

— Stnttgarte Vasario 16-sios 
minėjimas čia vyko net dvi die
nas studentų bendrabučio patal
pose, esančiose miesto centre. 
Informacinis seminaras pradė
tas kavute ir tesėsi iki vėlaus 
vakaro. Dalyvavo daug jauni
mo ir iš toliau. Įžangą padarė 
dr. Aleksandras Štromas iš 
Anglijos. Diskusijose apžvelg
tos Lietuvos okupavimo aplin
kybės ir nepriklausomybės at-
•Utymo g&lunybėg. Smulkiai 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkt; {. 
vairių liaudies meno darbų; me
džio, keramikos,. drobės, taip 
pat lietuviškų lėlių ir vėliavėlių. 

Apsilankykite į "Draugo" ad
ministraciją i8 pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams. 

"Draugo" adresas: 454S Wes* 
68rd S t , Chioago, DL 
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