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Lietuvai reikia ne naujų vyskupų, o naujų kunigų 
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1977 kovo 19 

B Romos Tėvynę pasiekė ži
nia, kad vyskupas dr. Matulaitis 
-Labukas prašosi Romos Kurijos 
iškviečiamas tvarkyti Lietuvos 
Bažnyčios reikalų — tikriausiai 
tarfts dėl naujų vyskupų paskyri
mo. Tie Bažnyčios reikalai tikrai 
nenormalūs. Šiuo metu nei viena 
Lietuvos vyskupija neturi savo 
vyskupo Ordinaro, daugumą vys
kupijų valdo ne vyskupai, o val
dytojai, du vyskupai — J. Stepo
navičius ir V. Sladkevičius — jau 
virš 15 metų be teismo ištremti 
iš savo vyskupijų. Ar normali 
padėtis, kad Lietuvos katalikai 
aeturi maldaknygių, katekizmų, 
o jaunimas prievarta bedievina-

mas? Nenormali padėtis, kad Ku
nigų seminarijai vadovauja tiek 
Tėvynėje, tiek visame pasaulyje 
susikompromitavęs dr. V. Butkus. 

"LKB Kronika", kaip vieninte
lis laisvas tikinčiųjų ir kunigų 
balsas, jaučia pareigą pareikšti: 
Lietuvai reikia ne naujų vyskupų, 
o naujų kunigų. Vyskupas tary
binėje sistemoje nėra pajėgesnis 
už paprastą kunigą —vyskupi
jos valdytoją tvarkyti Bažnyčios 
reikalų. Net vaikai Lietuvoje ži
no, kad kunigus į parapijas skirs
to ne vyskupas ar valdytojas, o 
valstybinis saugumas bedievio K. 
Tumėno rankomis. Neperdėsime 
tvirtindami, kad keliems klieri
kams ir šv. aliejumi pašventinti 
šiuo metu Lietuvoje vyskupų yra 
pakankamai. Bažnyčios ateitis 
Lietuvoje priklausys ne nuo vys
kupų ar valdytojų skaičiaus, bet 
nuo pasišventusių eilinių kunigų 
darbo pastoraciniame fronte. Šiuo 
metu bedieviška valdžia siekia 
vyskupo fioietais pridengti Lietu
vos Katalikų Bažnyčios tragediją 
prieš pasaulio viešąją nuomonę. 
Dabartinėje padėtyje Maskva į 
vyskupus nepraleis ne tik gerų, 
bet ir vidutinių kandidatų, tai 
kokia nauda Bažnyčiai iš naujų 

vyskupų paskyrimo? 
"LKB Kronika" kreipiasi į vi 

sus, kuriems rūpi persekiojamos 
Bažnyčios reikalai — įspėkite 
Apaštalų Sostą dėl bedievių kės 
lų. Tai gyvybinis Lietuvos Kata
likų Bažnyčios reikalas! 

Į Kauno Kunigų seminariją yra 
nukreiptos daugelio akys. Geros 
valios žmonės pergyvena, kad 
Maskva bedievių rankomis ją 
smaugia. Nauji kunigai neužpil
do mirusiųjų kunigų paliktų vie
tų. 1976 mirė 25 kunigai, o Se 
minariją baigė vos devyni. Jau 
aštuoni metai pasaulis šaukia — 
bedieviai trukdo jaunuoliams 
įstoti į Seminariją, nustato sto 
jančiųjų limitą ir pan. Pavadin 
kime tuos bedievius tikruoju jų 
vardu. Ta i KP CK ir VSK — 
partija ir saugumas. Kad nesusi
rinktų per daug audros debesų, 
šie Seminarijos "globėjai" padi
dino stojančiųjų skaičių nuo 5 iki 
10, o dar vėliau nuo 10 iki 19 
Kad niekas neabejotų bedieviu 
gera valia, skleidžiamos kalbo 
— ateityje seminaristų skaičius 
bus dar padidintas. 

(Bus daugiau) 

tLKB Kronikos" Nr. 17 papildymas 

Mokytojo darbo sąlygos Lietuvoj 
Nieko nesmerkia, tik charakterizuoja kiekvieną bendradarbį 

Aldonos Kezytės, 25 metus pa
vyzdingai išdirbusios Vilniaus 
muzikos mokykloje, atleistos tik 
už religingumą, laiško ištraukos. 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
Turiu pereiti į minorinę tona

ciją, sakant sudiev Štarkienei Ju
lijai ir kai kuriems kitiems. 

Brangioji Julija, Tau už akto
rinį darbą rašau dvejetą. Kodėl 
Tu, baigusi dramos studiją, taip 
labai nemokėjai vaidinti? Saugu
mas Tau patikėjo mane, reikėjo 
parodyti visą savo aktorinį meis
triškumą, o Tu, vargšele, tik tiek 
sugebėjai, kad nedrąsiai įkišda-
vai nosį į mano klasę, o paskui 
didžiuliu tempu lėkdavai kūlver-
čiais į savąją. 

Nelengva man atsisveikinti ir 
su Juta Veleckiene. 

Juta, ką Tau galėčiau pasaky
ti? Šaltu "Lik sveika" negaliu ap
siriboti. Juk mus jungia neeilinis 
ryšys — kur dirbau, ten traukiau 
ir Tave. Geras ir jautrus T u žmo
gus. Prisimenu mūsų paskutinį 
pokalbį telefonu, kai aš Tau pa
sakiau: "Visus žinojau, kurie ši
tą dalyką žinojo -(t.y. kurie ma
ne buvo įpareigoti persekioti), 
tačiau nė ant vieno nepykstu". 
Man rodos, kad šie žodžiai Tau u-
žėmė žadą. 

Su mokyt. Radzevičiene Nijo
le tik vienerius metus kartu dir
bosi, ir galiu pasakyti, kad, kaip 
apie jauną mokytoją, turiu tik 
teigiamus prisiminimus, tačiau 
kas Jūsų žvilgsnyje įbrėžė tokį di
delį kaltumą? Teikia Jums 
džiaugsmo tai, kad kas sekmadie-
ftį lankotės šv. Mikalojaus baž-
ftyčioje, o po Mišių lukuriuojat 
kryffcelėje, kad galėtumėt pasi
dairyti j tikinčiųjų minią? Ar ap
simoka pavirsti bažnytinėmis bia 

kėmis ir kąsti tuos, kurie tikriau
siai to nenusipelnė. Atsipeikėkit, 
drg. Nijole. Kokia didelė laimė, 
kad Lietuva turi ir kitokių Nijo-
jolių. Jos už tiesą moka paaukoti 
net savo laimę. 

Levšiną Mariną saugumas vėlo
kai įjungė į darbą. Pasireikšti jai 
teko vos porą mėnesių, tačiau pa
reigas ėjo "iš peties"'. Nebuvo ai 
daug progų savo sugebėjimus pa
rodyti, tačiau stengėsi moteriškė 
kiek įmanydama. Tiek to. Argi 
verta pykti ant musės tik dėl to, 
kad ji musė ir įkyri?. Pasaulio ji 
vistiek neužkariaus. 

Emai Siberčiuk moju iŠ visos 
širdies. Ir vis tik Jūs sugebėjot 
atsikratyti saugumo įpareigoji
mo. Sveikinu! 

Drg. Baumilienė, jei kiek ir pa
liesta nelabojo tvaiko, tai nuopel 
nas tik toks, kad pasidarbuoti te
ko nedaug. Neapsimoka, drg. Bau-
milienę. Nekiškit koją į tą pur
vyną, o jei jau įkišot, ištraukit 
ir bėkit į švaresnę vietą. 

Dar turiu vieną žmogų orkes
triniame skyriuje, kurio negaliu 
neprisiminti. Tai violončelistas 
Kazimieras Kalibatas. Kas jo neži
no kaip nuostabaus žmogaus ir 
puikaus pedagogo? Jis ir liaudies 
muzika domisi, netgi vadovauja 
etnografiniam ansambliui. Ta
čiau gerai įsižiūrėkim į jo veidą. 
Kodėl jo brožuose taip giliai įsi
rėžęs skausmas ir nusivylimai? 
Koks akmuo slegia Jūsų širdį, 
draugas Kalibata? Man visada 
darosi sunku Jus sutikus, o dar 
sunkiau, kai tenka važiuoti pro 
Zapyškį, Vytauto bažnyčią. Šita
me mūre ne tik senovės lietuviai 
meldėsi, bet ir Kazimieras Kaliba
tas, būdamas Konservatorijos stu
dentu, su keletu drausiu uarė 3» 
k.lrrungą priesaiką mylėti Lietu-
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Pavasaris Ispanijoj. Ifach uola prie Viduržemio jūros,netoli Alicantes 

vą ir studijuoti jos istoriją. Kaip 
neplyšo seni mūrai nuo Tėvynės 
meile liepsnojančių jaunų šir
džių? Atrodė, kad joks vėjas ne
parblokš šių jaunų ąžuolų. 
Deja, parbloškė. Įskundimas, iš
metimas iš konservatorijos ir su
trinta širdis n u o draugų neišti
kimybės... Viskas? Kaip gerai bū
tų buvę. jei tai būtų buvę viskas. 
Žaizda būtų užgijusi, o mokyto
jauti galima ir neturint aukšto
jo mokslo diplomo. Deja. tas rūs
tusis pastatas Lenino prospekte ša 
lia garsais aidinčios konservato
rijos... Ką Kazimierui ten teko 
pergyventi, tu būt, tik aklosios 
sienos galėtų papasakoti. Kokios 
buvo vartojamos priemonės, jei 
čia kilnus jaunuolis virto išdavi
ku? Užuojautos. Kazimierai Kali-
batai. Jūs neištvėrėt. Ne panie
ka glūdi šiuose žodžiuose, bet 
tikrų tikriausias gailestis. Norė
tųsi paklausti, ar laimingas jau
čiatės, kai aptarnaujat mūsų mo
kykloj kažkiek mikrofonų, su 
provokaciniais klausimais prilen
da! prie kokio kolegos ir nieko 
iš jo neišpešat? Tai štai, kodėl 
tiek skausmo Jūsų veide, tiek siel
varto... Nenorėdamas velkat sun, 
kų jungą, išdaviko jungą. Materi
ališkai galvojant, visi šie idealui 
pasiketimai būtų visiškai aiškūs, Į 
jei saugumas Jus būtų apipylęs! 
auksu už nuveiktus 'žygius". Ta- i 
čiau ilgus metus Jūs su šeimai 
bastotės be buto atsitiktinėse 
vietose. Skaudžia atgaila Jūs už
mokate už priesaika mylėti Lie-j 
tuvą ir studijuoti jos istoriją. 

(Pilnas A. Kezytės laiško teks
tas įdėtas Lietuvių jėzuitų le i - | 
džiamam biuleteny "Mūsų 2i-Į 
'l..j>'; \"r. T t i l t ) . 1977 balan
džio 16). į 

Papeiks premjerę 

Madridas. — Ispanijos dešinio-
siosios partijos su larė planą su
kviesti dabartinį parlamentą ir 
papeikti ministerį pirmininką A-
dolfo Suarez už leidimą veikti ko 
munistų partijai. 

Nieko gero Afrikoj 

Lagos, Nigerija. — Baigdamas 
savo kelionę po £ ;riką, britų už
sienio reikalų ifkaisteris David 
Ovven sustoio Nigerijoj ir sakė, 
kad kol neteisėta Rodezijos Ian 
Smitho vyriausybė nenorės rim
tai kalbėti dėl valdžios perdavi
mo juodųjų daugumai, pranašau
ti ko nors gero negalima. Afri
kiečiai ruošiasi tikram karui su 
Rodezija. 

Owen pakelėj buvo sustojęs ir 
Angoloje, matėsi su prezidentu 
Agostinho Neto. 

P.Afrika apie 
Andre.w Young 

Johannesburg. — Pietų Afri
kos užsienio reikalų ministeris R. 
F. Botha pasakė, kad jis nežino, 
kaip jo šaliai sintykiauti su Ame 
rikos ambasadorium jungtinėms; 
Tautoms Andrew Young. kai tas j 
sako Pietų Afrikos vyriausybė e 
santi neteisėta. 

SOVIETAI GREIT PRITRŪKS 
NAFTOS? 

Maskva. — Sovietų Rusija po 
kelerių metų pritrūks energijos 
šaltinių, rašo vakar dienos "Chi -
cago Daily News". Reikia laukti, 
kad varžybos su Amerika dėl Vi
duriniųjų Rytų dar labiau paaš
trės. Tokias slaptas žinias patei
kė prezidentui Carteriui CIA. 
Žvalgybos pranešime sakoma, 
kad nors Rusija dabar ir sugeba 
apsirūpinti naftos produktais, 
bet jų produkcija po metų ar ke
lių, pasiekusi aukščiausią tašką, 
pradės mažėti. Yra tikra, kad 
1980 metais naftos jau pritrūks. 

Belgijoj laimėjo 
tie patys 

Briuselis. — Sekmadienį įvy
kusiuose Belgijos parlamento rin
kimuose laimėtoju išėjo dabarti
nio premjero Leo Tindemans 
krikščionių partija, gavusi bene 
10 naujų atstovų, viso 82 iš bend 
ro skaičiaus 212. Numatoma , 
kad vėl koalicijon pakvies socia
listus, irgi bent kiek 
sius daugiau balsų. 

Patys rusai įsitikinę, kad naf
tos šaltinių atsargos yra nema
žos, bet nesugeba prie jų prieiti, 
atsilikę maždaug visu dešimtme 
čiu. 

surinku-

New Yorkas. 
Street Jouma!" 
prezidentas \ \ 
daugiau įsitrauk 
lus, perimdama 
ambasadoriaus •: 
kuris savo kalbo 
ža nesusipratim 
mu. 

— "The Wall 
mano, kad vice-
alter Mondale 

s į Afrikos reika-
s tą žemyną iš 
\ndrew Youngo, 
•nis įnešė nema-j 
o ir prieštaravi-j 

Kinshasa. — Zairo kariuome
nė pradėjo kontraofenzyvą ir 
pirmą dieną Shaba provincijoj 
pasitūmėjo 12 mylių. Paėmė vie
ną belaisvį, keliolika katangie-
čių sužeidė, sakoma kariuomenės 
pranešime. 

Diplomatiniuose sluoksniuose 
žinoma, kad Nigerija ir toliau 
tarpininkauja ir nori kariaujan
čias puses sutaikinti. 

Neleidžia atidaryti 
aerodromo 

Narita, Japonija. — Policija 
kovėsi su 11,000 žmonių minia, 
daugiausia studentų, kai reikėjo 
atidaryti naują tarptautinį aero
dromą. 24 policininkai ir tam 
tikras skaičius demonstrantų bu
vo sužeisti. Kad lėktuvai nega
lėtų nusileisti, demonstrantai nu
sileidimų takų galuose buvo pa
statę stulpus. 

Aerodromas turėjo būti atida
rytas dar 1971, bet demonstran
tai vis trukdo. Netoli esąs Toki
jo tarptautinis aerodromas yra 
perkrautas i r negali priimti visų 
lėktuvų. 

Labai geras 
sumanymas 

Manila. — Filipinų preziden
tas Fcrdinand Marcos įpareigojo 
visus filipiniečius, sulaukusius 10 
metų, kasmet pasodinti bent vie
ną medelį per penkerius metus. 
Tokiu būdu norima pataisyti e-
kologinį išbalansavimą. 

Kartoja ir kartos 

Maskva. — Sovietų kariams 
skirtas laikraštis "Krasnaja Zvez-
da" kaltina Vakarus noru Zairo 
karą išplėsti, sugriauti Afrikos 
vienybę, baltųjų viešpatavimą 
pratęsti. Labai panašiai apie tą 
reikalą rašė ir dar rašys "Pravda" 
ir kiti laikraščiai. 

M.in visado« s": u. . kai tenka važiuoti pro Zapyškį. Vytauto bažny-
;ią. šitame mūr-p ne tik senovės lietuviai meldėsi, bet ir Kazimieras 
Kalibatas. s*: ta draugų davė iškilmingą priesaiką mylėti Lietuvą 
ir studijuoti K-S -toriją" 

Maskva. — Sovietai apkaltino 
j Ameriką Helsinkio akto laužymu, 
i kad nebuvo duota viza trims pro-
j fesinių sąjungų nariams atvykti į 

uostų darbininkų konvenciją 
i Seattle . 

Washingtonas. — CIA surink
tomis informacijomis, apie 1985 

j metus pasauly pradės trūkti nai-
1 tos, o jos kaina pakils keleriopai. 
Į Dabar pasaulinėj rinkoj statinė 
I naftos siekia beveik 13 dolerių. 

Dublinas. — Mirė Airijos ka-
I taliku vadas, primas kardinolas 
j VViiliam Conway, 64 metų. 

Nori prekybos 
su Kuba 

Minneapolis. — Prekybininkų 
ir pramonininkų delegacija, 5 1 
atstovas, vakar išskrido į Kubą, 
pakelėj sustojusi Washingtone. 
Jokios prekybos su Kuba nebuvo 
15 metų, dabar norima atnaujin
ti. 

j Libijoj kaip ir Ugandoj 

Kairas. — Egipte buvo didelis 
>asipiktinimas, kai kaimynystė

je, Libijoj, buvo sušaudyti 49 
žmonės. Laikraštis "Al Akhbar" 
Libijos diktatorių Muammar 
Kaddafi pavadino pakvaišėliu, o 
prezidentas Sadatas apie jį atsi
liepė, jog tai neišbalansuotas 
žmogus. 

Assad Maskvoje 

Maskva. — Vakar į Maskvą at
vyko Sirijos prezidentas Hafez 
Asšad. Sakoma, kad jį pasitiko i r 
Leonidas Brežnevas, ne tik Pod-
gorny. Kaip atsimenam, prezi
dento Nixono pasitikti Maskvoje 
Brežnevas į aerodromą nebuvo 
atvykęs. 

Kubiečiai Etiopijoj 

Kairas. — Egipto telegramų a-
gentūros pranešimu, į Etiopiją at
vyko 200 kubiečių. Jie orga
nizuos pasipriešinimą prieš Erit
rėjos sukilėlius^ treniruos etiopus. 

Maskva atnaujins 
santykius su Izraeliu 

Tel Aviv. — Izraelio laikraš
čiai rašo. kad Valstybės departa
mente yra žinoma, jog sovietai 
nori atnaujinti diplomatinius 
santykius su Izraeliu. Nutrūko 
jie 1967. Nutraukė santykius ir 
kiti sovietų bloko nariai, išsky
rus Rumuniją. Santykiai bus už
megzti dar šią vasarą, prieš nu
matomą Vid. Rvtu taikos konfe
rencija Genevoje-

Mire aktorius 
Jurgis Petrauskas 

Vilnius. — E čia pranešama, 
kad mirė Jurgis Petrauskas, žino
mas dramos aktorius. Buvo gi-
m<;< 1886JV6 Armoniškėse, ne
toli Kauni. \ I >kėsi Maskvoje ir 
kituose R«Š)06 miestuke. 1921 
pradėjo dirbti Valstybės teatre 
Kaune ir čia išbuvo lig; 1950 m, 
Dalyvavo plačiai žinomų trijų 
''linksmųjų brolių" grupėje. Bu
vo įsitraukęs ir į režisūros darbą. 
1924 pastatė pirmąsias o peretes 
lietuvių kalba. Iš viso dramos 
spektakliuose sukūrė apie 150 
vaidmenų. 

Islambad. — Pakistano minis
teris pirmininkas Ali Bhutto ne
žada nei rezignuoti, nei skelbti 
naujų rinkimų, nei atšaukti 
prieš 6 metus paskelbto bėdos 
stovio. Jis tik žada padaryti kai 
kurių nuolaidų. Po kovo 7 die
nos rinkimų prasidėjusios riau
šės dar nepasibaigė-

KALENDORIUS 

Balandžio 19: Simonas, Galą-
ta, Nomgaila, Nuomė. 

Balandžio 20: Sulficijus, Teo-
nė. Goštautas, Lazdonė. 

Saulė teka 5:06, leidžias 6:34. 

ORAS 

Dalinai apsiniaukė, galimas 
lietus, šilta, *.pie 78 laipsniai. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 
%fUA*> I SVEIKATA, 1601 Wes* Gartlekl Blvd* Cfcfca*», IL 60636 

APSISAUGOJIMAS — GERIAUSIAS 
VAISTAS 

v i i- l v * « J - - žinoma, kad rūkymas yra ne tik Kol, l i e tumi , nepradėsime i • v T ? v i • - - j I- - sąvizuayste, bei ir zmogzudvste. 
reikiamai saugotis 
įpl. jq§ mu|.s^įav^kįĮJ kan 
kiusir'He jalfco marins. 

Užterštas 
kiekvienam 

tabaku 
Ojšį 

oras kenkia I v 

Reikia tikrinti* 

Pirmiausia, žinokime vi$i kaip 
Tėve Mūsų, kada kraujospūdis 
vadinamas pakeltu. Šiandien mes 
kiekvienas turime bent kiek ap
sišviesti šioje srityje. Dabar me
dicina jau žino. kad net ant pa
kėlimo ribos esąs kraujospūdis 
gausina ne tik smegenų arterijų 
susirgimus, bet taip pat ir šir
dies ir inkstų 'negeroves didina. 
Tad visi atsiminki.ne, kad tarpi
nis — ant pakėlimo ribos esąs 
pakeltas kraujospūdis yra nuo 
140 - 90 iki 1 6 0 - 9 5 tikrai £a-

j čiąm. Todėl nustokime 

Kaltas kraujospūdis yra aukščiau 
orą xvepuojan-j Wi . 95 š k u 0 , s ' K a i £ i u s n u 0 da-

savę ir bar kiekvienas mūsiškis Įsidėmė-
Gyvenjmo tiesa ; artimą žudyti tabaku — imkime I kime rr jįj \0\ gyvi aisiminki-

. - j kiekvienas vykdyti bent vieną j m e x e g a n a to, tikrinkime* rei-
Skamfea. gaudžia varpai — vėl i Dievo prisakymą savo gyvenime, j kiamai savo kraujospūdį kiekvie-

paviiioje auką kapai: dieną ir j Tai bus rnūsų žengtas vienas d i - , n a s . -j;aTp elkimės per visą savo 
naktį, tiek jie jų atranda. Taipldel is žingsnis kelionėn į tikrą j gyvenimą. TikrLnkimės pas savus 
apie mūsiškių iškeliavimą amži- Į sveikatą. Ženkime jį kiekvienas, i gydytojus bei '.u padėjėius. Atsar-
ąyįėn rašė &f ąiroBįs. Panašiai \ dar šį pavasarį. Tada mes pa-
dabar mes dejuojame mūsiš- j jėgsime dar daugelio gražiausių 
kiąms rudens lapais pačioje gy-1 — sveikiausi ame stovyje pavasa-
venimo vasaroje krentant. De- į rių sulaukti. Tada mes mažiau 

gia: su u,vi-;nimais savo namuose j 
savo artimųjų ar net pačiam tik-j 
rinantis nusipirktu aparatu. Taip 
elgiantis padaroma daug klaidų. 

Lietuvio sodybi:.-je. Chicagoje, be atlyginimo tarnautojams daromos 
elektrokardiogramrs — šiuo ir kitaif būdais stengiamasi susekti širdies 
neggroves, kad laiku būtų galimą jąs tvarkyti Nuotr. M. Nagio 
^ — ~ — ^ « — ^ ^ ^ ^ M ^ — • ' • ••"•• ^ — • • " • 1 !••!•• • . ^ — • — • • • i. y , M W P . w . Į . i Į | IJLI I 

LIETUVIAI KORIDOJE 
MtconL Fla 

THE LrTOUA>rLAN WORLD-WIDB DAILY 
gecuad ciius Postige paia at Cuicagc, niinois. Pubiiisbed dauy, s 
ezcept Sundays, Legal hondays, days after Cmistmas and Eastat s 

by tbe Lithuanian Catholic Press Society £ 

Subscription Rates: $30.00 — Chicago, Cook County, Illinois S 
•ad Canad*. E3sewhere m che U.&A. $28.00. Fureign oous- S 
tries $31.00 § 

Baste išlaidas mažinant, pakvitavimai u* gautas prenunaa- g 
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, <g 
gavus ii jo mokesti, atžymima, iki kada skaitytojas yra užst S 
mokėjęs. ' C 

DRAUGO p s — • — s i mokama Į 
cretams 6 mėn. 

Chicago, Cook apskr. 
a Kanadoje $30.00 $17.00 
Kitur J.A.V. 28.00 16.00 
Užsienyje —ąm^,, 31.00 19.00 
Savaitinis 20.00 13.00 

-I 
$12.00 S 

11.00 g 
13.00 s 
7.00 I 

juofame, ir kaip apie orą rūpin- j laiko praleisime atsisveikinimuo- į Kaip pianiną nusipirkęs vien dėl 
dąmiesi. nieko veiksmingesnio ne- j se, tada mes turėsime daugiau j t 0 n e būs i pianistas, taip ir įsigi-
dąrome tokiai negerovei pastoti į jėgų džiuginti artimą sava j a m j j ę s kraujo spaudimui matuoti 
kelią. O reikia visiems iki vie- i pagalba jo būtiniausiuose reika-" 
uam lietuviui dar šiandien su
siimti ir reikiamai dirbti savos 
sveikatos užlaikymui. Reikįa 
man ir tamstai pradėti saugotis 
ligos. Jcol ji dar mūsų i | 
neišvertė. 

kojų 

Visokių ligų yra. Vienos pa
veldėtos — §u jomis sunku ką 
nors veiksmingesnio padaryti. 
Ta i nelaimingi mūsiškiai — jie 
krenta po giltinės dalgiu per 
anksti, flėj i? protėvių apturėtų 
sava. kūne silpnumų. Sakysime, 
toks vienoj vietoj kraujagyslės 
arterijos silpnumas numarina jau
nuolį .pačiam jo gyvenimo pava
saryje, toj silpnoj vietoj krauja
gyslei trūkus ir smegenyse ar 
širdyje kraujui pasruvus. Gerai, 
kad tokie dalykai nėra kasdieni
nis dalykas. Mat, su tokiomis ir 
panašjoMis paveldimomis ligo
m s utzi iš prigimties silpną svei
kata kovoti yra sunku. 

luose. 

Visai kitas reikalas yra kovoje 
su žmogaus paties savęs silpni
nimu. Čia mes kiekvienas galime 
būti savo sveikatos kalviais. Ir 
dar kokiais. Tik ryžkimės stotis 
akistaton su gyvenimo faktais. 
Štai, Cook apskrities ligoninėn 
atvyksta pusamžis vyras, pusę 
metų besi skundžias sunkumu nu
ryti ir numetęs 25 svarus svorio. 
Jis kiekvieną dieną surūkąs du 
•pokelius cigarečių. Ištyrus spe
cialiu aparatu jo stemplę, rastas 
geros slyvos dydžio, vėžys. Kad 
tamstos būtumėte matę ja žvilgs
ni i gydytoją, kuris jam pasakė, 
kad reikės operuotis, kad liga 
stemplėj labai rimta, kad ji ta
bako sukelta. Tas jo žvilgsnis — 
noras gyventi ir visas nusiteiki
mas d ė l . cujaučiančips nelaimės 
dar ir dabar stovi gydytojo aky
se. 

Kitas gydytojas tuoj ėmė de
juoti, kad baisi tokia liga: nu
statai lengvai diagnozę, bet pa
dėti žmogui negali, net operuo
damas. Vėžys stemplėj netrunka 
pribaigti žmogų, nors ir atlieka
ma žmogų kankinanti stemplės 
operacija. Kančios, ašaros, mir
tis... vis per tą . niekų nieką ta
baką. Ar dar ir toliau mes visi, 
ypač pensininkai, vienas kitą 
pralenkdami grūsimės kapinėsna, 
tarsi ten mums savu laiku vietos 
pritrūktų. Ne tada laikas mesti 
rūkius, kai jau giltinė užkabina 
kilpą ant mūsų gerklės, ant mū
sų širdies, nat mūsų plaučių, ant 
mūsų kojų kraujagyslių... Dabar, 
ypač gražiausiu pavasariu besi
džiaugiant, visi kaip vienas, lie
tuviai, meskime šalin nue savęs 
tabako giltinės iUpą. Tada leng
viau bus ją mesti mūsų vaikams. 
Ypač vyresnieji, įskaitant ir gy
dytojus bei dvasiškius, pirmieji 
duokime žmoniškos elgsenos pa
vyzdį. Niekam nenaudingos yia 
mūsų kalbos, pamokslai bej pamo
kymai, kai mes vienaip kalbame, 
kitaip elgiamės. Taip gyvenime 
daro visi dar tikrais žmonėmis ne
tapusieji tiek mūsiškiai, tiek ki
tataučiai. 

Šiandien jau ge*ai visiems y*a 

Pakeltas kraujospūdis — 
— širdžiai peilis 

Kita būtinai šalintina nuo sa- j 
vęs giltinė yra pakeltas kraujo
spūdis, jį kiekvienas žinokime ir 
dažnai tikrinkimės, ar jis nėra 
pakilęs. Pirmiausia, liaŲskįmės dėl 
uodo žarnų ^ r dėl kitokių menk
niekių save vesti iš lygsvaros ir 
tuo pačiu nustokime didinti 
kraujospūdį be jokio reikalo. Ne-
atsiprašinėjime, kad vakar susi
jaudinau, kad nepaskambino 
draugė — ir todėl šiandien ma
tuojamas kraujospūdis rastas pa
kilęs gerokai aukščiau turėto 
normalaus lygio. Ta ip žaisti su 
ugnimi negalima nė vienam mū
siškiui bet kuriuo laiku. 

Pakeltas kraujospūdis yra di
džiausia priežastis paralyžiaus 
(stroko). Tada išsilieja kraujas 

(kartais netikusį) aparatą, dar 
nebūsi tikras teisingai kraujospū
dį matuojąs. Vis reikia pas gy
dytoją iaiks nuo laiko pasitikrin
ti. Neverta eiti tikrintis kraujo
spūdi miestan, kur susigrūdę žmo
nės ir kur visokio pajėgumo tik
rintojai tikrina. Pakeltas kraujo
spūdis yra labai rimta liga. To
dėl reikia labai rimtai tokią ne
gerovę tvarkyti. 

Kitos priemonės 

Nemanykime, kad užtenka vie
nos tabletės pakelto kraujospū
džio sutvarkymui. Tinkamas pa
kelto kraujospūdžio tvarkymas 
yra labai sunkus darbas tiek gy
dytojui, tiek pacientui. Turėki
me kiek-vienas šią tiesą savo gal
voje. Pridera mažinti pakeltas 
svoris, nors ir labai paciento ne
mėgstamas darbas tas svorio me
timas yra. Reikia nevartoti visą 

DAINA IR ŠOKIS SCENOJE 

Iš nedidelės dainos mylėtojų 
grupelės išsivystė oktetas, išsire-
petavęs, susidainavęs, dirigentės 
E. Rūkštelienės ėdamas, jos pa
stangomis ir ka.v.rybe gerai pa
ruoštas. S t Peterburgo lietuvių 
kolonija gali pasidžiaugti, turėda
ma dainoms atsidėjusią choro va
dovę ir taip pat pasiryžusias aš
tuonias choristes. Lietuviai gali 
net pasididžiuoti neseniai išau
gusia tautiniu šokių grupe, orga
nizuota Ang. Karnienės, kuri, 
budriai sekdama šokio ritmingą 
žingsnį, niekad nepailsta nuo 
savo pareigų ir darbų. 

Miami lietuviu Amer. Pil. klu
bo kultųrjnjų programų vedėjos 
dailininkės Gundos Kodatienės 
buvo pakviesti į Miami kaimynų 
abudu ansambliai. 

Kovo 20 vidudienį į liet. klubo 
kiemą įriedėjo St. Petersburgo 

ruoštas, gerai susidainavęs.-
Lyriškų ilgesiu .praskambėjo 

"Tėviškėlė" — Budriūno, "Ąusk, 
močiute, drobe!esr -^ Pociaus, 
arija iš operos "Dana" — kfioar 
poiztoriaus Juliaus Gaidelio. Da r 
padainuota: "Šlama šilko vėjas' 
— Žižiūno, '"Laumės juosta" — 
nežinomo muziko. Publika aud
ringai plojo ir prašė daugiau. Bi-
sui oktetas įspūdingai padainavo 
"Nemunėl į" — Bražinsko. 

Pertraukoje Angelė Kąrnienė 
skaitė savo poezijos posmus, ilgo
ką eilėraštį "Atsisveikinimas", vi
sus nustebindama plačiais meno 
atsišakojimais: pasirodo jį yra ir 
rašytoja. Po to prasidėjo tautiniai 
šokiai. Taut . rūbais pasipuošę 
vyrai ir moterys linksmai trepsė
jo harmoningais judesiais. P. Ar-
monas palydėjo akordeonu. Jie 
paliko gražų efektą. Dėkinga pub
lika jiems daug ploja Pašoko ke
purinę, vėdarą, šustą, jankelį. Di
delis nuopelnas vadoves A. Kar
nienės. 

Vėliau ok?2tas dainavo "Pra
dės aušrelė aušti, pradės gaidžiai 

• Redakcija dirba kasdien s • Redakcija straipsnius taiso savo s 
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TeL P S 8-3239 
Dft. AUKA BALIUKAS 
AKUJ, AUSŲ, NOSIES m 

GėRKT.fiS LIGOS 
2858 W«st 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 

autobusas, pilnas bessišypsancių 
veidų. BUYO 34 ansamblio daly- Į giedoti..." ir tos dainos ritmu šo 

gyvenimą valgomosios druskos, y^ p*KMtiiP duoti koncertą] ko, akordeonui pritariant. Įspūdis 
Reikia suraminti save visam gy- Miami lietuviu kolonijai. į didelis. Galima tikrai t ikėti . 

V. Markevičius seka programą Lie
tuvio sodyboje, Cbicagoje 

Nuotr M. Nagio 

trūkus kraujagyslei. smegenyse, 
Kai žmogų peršauna į smegenis 
— nieko čia negali padaryti , ka
da prisiauginom nežmoniškų as
menų gausybę. Taip žūna ne tik 
prasčiokėliai, bet ir milijonieriai, 
į aukščiausias vietas patekę, ir 
dvasiškai nežmoniškųjų žudo
mi. Bet mes save taip nesitvar-
kydami, pakeltą kraujospūdį tu
rime tvarkyti dar šiame 
niame laikotarpyje. 

velyki

niame reikale daromos įvairio
pos klaidos. Vienas nežino turįs 
pakeltą kraujospūdį, nes nesitik-
rina pas gydytoją. Kitas, net ži
nodamas turįs nenormalų kraujo 
spaudimą, nekreipia dėmesio tol, 
kol susilaukia kokios nors komp
likacijos. Tada, kai jau šaukš
tai po pietų, jis mėgina savas 
santaupas atiduoti gydytojui, 
pats mažai naudos susilaukda
mas net iŠ geriausio po laiku gy
dymo. Dar yra nemaža; tokių 
mūsiškių, kurie, pradėję gydytis, 
meta — jie tariasi pasveikę. Bus 
ir tokių, kurie mėgins patys sa
ve gydyti — sava nuožiūra vais
tus priiminėti. Dar kitokie mūsiš
kiai imą vienus patarimus gydy
tojo pildyti, kitus atmesti. Ir taip 
kiekvienas savaip žengia pagrei
tintai kapinėsna, nes t inkamai 

liga, nekevoja su mirt ina 
yra pakeltas kraujospūdis. 

kokia 

venimui. Reikia būtinai imti šla
pumą varančius vaistus. Tai pip-
mas vaistas kraujospūdžio pakė
limo tvarkymui. Dažniausiai to
kio vieno vaisto pakanka. Jis rei
kia imti irgi mokoviškai. Šlapimo 
varymas varo lauk kalį (pota-
šą). Todėl reikia priiminėti per 
burną potašo mažus kiekius. Ba
nanai, skvašai turi potašo — 
juos po kelis kas dieną reikia su
naudoti. Galima gydytojo patar
tiems, priiminėti potašą (kalį) iš 
vaistinės pirktame skystyje bei 
tabletėse. Po tabletę dienoje, ar 
po šaukštelį 10 proc. kalio skys 
čio dienoje. 

Bus tokių atsitikimų, kada vie
no šlapimą varančio vaisto ne
pakaks sutvarkymui pakelto krau
jospūdžio. Tada antro vaisto rei
kės vartoti nuo vienos iki ketu
rių ar net dar daugiau tablečių. 
Rečiau pasitaikys blogybiniai 
kraujospūdžio pakilimai. Tada 
bus labai sunku namuose sutvar
kyti kraujospūdis. Reikės atsigul
ti t am reikalui ligoninėn. Gali 
priseki vartoti net trijų rūšių 
vaistus ir gausiai. Tada, žinoma, 
ims pacientas galvos skausmais 
bei silpnumu skųstis. Bet geriau 
gyvas, negu negyvas. Todėl visa 
tai prisiminkime ir nelaikykime 
pakelto kraujospūdžio menknie
kiu. 

Žinoma, nereikia perlipti į ne
sveikatos pusę, gydantis pakeltą 
kraujospūdi. Per daug žemas sis
tolinis (pirmas) kraujospūdis ga
li sumažinti smegenyse kraujota
ką ir susilaukti alpimų. Norma
liai, žemesnis negu 105 sistolinis 
(pirmas) kraujospūdžio matavi
mo skaičius laikomas sumažintu. 
Kuris turėjo pakeltą kraujospū
dį, reikia jį palaikyti aukštesnį 
negu 105. Tokiam žmogui bus 
saugu, kai jo kraujospūdis svy
ruos apie 140-160 (pirmasis). 

Kova su skleroze — 
kova su mirtimi 

Visi gimę senstame. Bet kiek
vienas galime senėjimą sulėtinti. 
Tada ir Šimtamečiais budainT 
mes nebūsime pūzdrais. Todėl, 
šalia kovos su blogybėmis: ruky-

Iš kelionės kiek atsigavę ir 
troškulį numalšinę, jie repetavo 
scenoje, kiti rengėsi tautiniais rū
bais. Pilna salė jaunatviškos nuo
taikos, tlinksmo klegesio. Lygiai 4 
vai. prasidėjo kpncertas. 

Scenoje pasirodė spalvingas, 
lietuviškais raštais marguojantis 
dainininkių būrys. Pianinu akom lf ; ; , ; . š ' 
•panavo tos choro dirigentė Elena 

cad šokių ansamblis galėjo suža-

Rūkštelienė. Sklandžiai pada;nuo-į 
ta "Kur banguoja Nemunėlis*' —j 
muziką Jančio. Klausytojai šil
tai priėmė, nuoširdžiai plodami. 
Gražiai dainininkės atliko "Au
dimėlį" — Mikulskio kompozici
ja. Jautėsi, kad oktetas gerai pa
ntų, svaigini musi, pakeltu krau
jospūdžiu, persivalgymu, užsisė
dėjimų nieko aeveikiant, perdėtu 
nervinimusi. riebalais — saldu
mynais, cholesteroliu (baunku-
chenais, deš ulėmis, kepenimis, 
tryniais...) apk rov imu , tarpusa
vio peštynėm i s...reikia kovoti su 
turimomis negalėmis ir vartoti 
apsaugoj nuo sklerozės priemo
nes. Apie tai kitą kartą. 

IŠVADA. Dejonių vietoje 
griebkimės u-iklos savo sveikatos 
pagerinimu'. Pirmas žingsnis rei
kalingas kiekvienoje kelionėje. 
Metimas rūkalų ir tvarkymas pa
kelto kraujo^udžio yra pirmieji 
du žingsniai nūsų kelionėj svei
katom. Ar dar ilgai lauksi tokios 
kelionės pradžios? 

PASISKAITYTI. Current pre-
seribing, April,1977. 

vėti ir svetimtaučius St. Peters-
burge tarptautiniame pasirodyme 
200 metų sukaktuvinėje šventėje. 

Antroje pertraukoje talentingą 
x\ngelė Kamiene pasirodė su savo 
įdomiu feljetonu "Senbernis". Čia 
teko pažinti autorę, (vykusiai In
terpretavusią savo kūrinį. Daug 

padėkos programos 
dalvviams. 
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DR. EDMUND E. CIARA 
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2769 West 5L»t Street 
TeL — GR 6-2400 

VaL: pagal susitarimą: pirmad. tr 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4; SeStad. 10-S vai. 

Vaišėse buvo šilta vakarienė ir 
šokiai. Kaimynai 9 vai. vak. iš
keliavo autobusu atgal į St. Pe-
tersburgą. Padėka energingoms E. 
Rūkštelienei. A. Karnienei, muz. 
P. Armonui, ansamblių daly
vėms ir dalyviams. 

J . Narūne 

— Gyvename, kaip galime, 

tačiau mir t i privalome. 

Shakespeare 
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Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL ATS . 
Valandos pagal susitartea. 

Berfd. tel. _ GI 8-6873 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIG03 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
61S2 So. Kedde Ave. WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei ae-
aterillepia skambinti: MI 2-0061. 

WINDERS MEDIDAL ARTS. 
3213 W. 63ni S t m t 

TeL m S - 4787 
PRISTATYMAS NEMOKAMAI 

(Aem patrfefooooabn jflsų gydytojui 
iUllllllllllfll|IIIIU1IIHIIIIH*IIUIinMIIIIIIK 

DU A, S, 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3967 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso t e l — PR 8-2220 

ML JAMINA JAKŠEYIČIUS 
J O K S A 

T A I K Ų L J G O S 
2656 West 63rd Street 

t Pirmad., antrad., ketvtrtad. ir penkt 
nuo 12 Iki 2 vai. tr nuo 5 iki 8 vaL 
- * - SeStad. nuo 1 lkl 4 vai. 

DR. FRANK PLEČIAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

2618 W. Tlst S t — TeL 737-6149 
Tikrlu* akis. Pritaiko akinloa tr 

"Contact lenses" 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tr*& 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSLfiS Ht 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2886, rez. 

. 

mmmmemmmBum 
PAMAŽINKITE IR PAGERINKITE SAVO RAMUS 
PrafiDANls 
Tvoras, Rinas, Spalvotas aliuminijaus duris i r langas, Sto
gelius (patys gaminam). Apdengiam medį aluminijum 
(Siding). Įrengiam elektroninius garažo durų at idarymus. 
Turime thermopane ir spalvotus stiklus. 

Pasiteiravę pamatysite visus pavyzdžius. Kainos že-
rpifluaw>fl 

KOSTAS BUTKUS 
TELEF. - 771 - 2781 

PO 7-6666, Rez. GA 3-7278 
DR. A. 1ENKINS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

Vatandoa pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
• 9 4 No. Westera Avenoe 
1693 No. Westera Avenoe 
TeL atsakomas 12 valandų 

489-4441 — 561-1605 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A 8 

Adresas 4255 W. 6Srd Stree* 
Ofiso teief. R E &-441* 

Rezidencijos telef. GR S-Otžf 
VaL: pirmad., antrad. ketvlrtad. 

nuo 1 iki S valandoa popiet. 

DR. VYT. TAURAI 
GYDYTOJAS LR CHmURGAS 

Bendra praktika ir moterį} hgos 
Ofisas te rea. 2SSS W. fiOta St. 

TeL PRospeet 8-lSZt 
Oftao vai.: pirm., antr., tre4. • 

penkt nuo 2-4 vai. ir «-8 v. 
Sešt 2-4 p. p. Ir kita laiku 

Oftao teL H E 4-Ž12S, narna GI S-Olf* 

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

2454 West Tlst Street 
pirm., antrad., ketv. ir 

ii anksto 
VaL: 

2-5 ir < T — 

įstaigos Ir boto teL 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1467S.49th Oonrt, Cicero 
10-12 ir 4-7 

i* 

TeL ofiso PB 64446 
DR. F. q. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS LR CHTRURGAJ 
3167 West Tlst Steeet 

Vals.n4oa: 1-
Trec. Ir SeStad. 

« vaL popiet, 
pagal 

Ofiso teL 586-3164; 
DR. PETRAS 2U0BA 

GYDYTOJAS LR CHLRURGA* 
6384 S. N a m c M M t t A^% . 

FaL pirm., aatr.. ketv. tr u n k L M 



Tautines grupes 

PATRIOTINĖSE APRAIŠKOSE 
Amerikiečiai nemėgsta kalbėti 

apie patriotizmą. Apie tai pakal
ba koks nors kandidatas į aukš
tesnį valdžios postą rinkiminės 
agitacijos metu, bet rečiau kalba, 
kai atsiranda valstybinėse parei
gose Nemėgsta apie patriotizmą 
rašyti ne tik liberalinė, bet 
net katalikų spauda. Nepeiktinai, 
bet ir atsargiai kartais para
šo Andrevv Greeley ar mons. 
R. G. Peters. Ir jie patrio
tizmą pamini lyg bijodami būti 
apšaukti nacionalistais ar šovi
nistais. Mons. R.G. Peters ir pri
mena, kad "patriotizmą reikia 
atskirti nuo šovinizmo, kuris ne
retai eina patriotizmo vardu", 
pridėdamas, kad "amerikiečiui 
pirmiausia reikia būti idėjos 
žmogumi, amerikiečiu, krikščio
niu, kataliku, o tik paskui kuo 
kitu". 

Kiek aiškiau patriotizmo esmę 
atskleidžia tos grupės, kurios ieš
ko savo kilmės šaknų — etninės 
grupės, nenorinčios išsižadėti 
nei amerikietiškumo, nei savo 
protėvių kultūros. Ne kartą mi
nėtas mons. G. Baroni, etninių 
grupių miestų sielovados vadovas, 
primena, kad jis geriau supratęs 
amerikietiškas pareigas, teises ir 
laisves, kai jo ryšiai su įvairio
mis tautinėmis ar rasinėmis gru 
pėmis pasidarė nuoširdesni, kai 
jis pamatė tautų mišinyje pana
šumus ir skirtybes. Kilmės ženk
lais buvo pažymėti kiekvienos 
tautinės grupės žmonės, nors jie 
visi buvo čia gimę ir augę ame
rikiečiai. Su Amerikos gyvenimu 
jie suaugę visa išore, bet skirtin
gi savo būdu, papročiais, senolių 
gyvenimo sekimu ir Įgimtais et
niniais savumais. 

Tikras amerikietis, anot žy
maus žurnalisto Chamberlaino, 
ilgus metus dėsčiusio žurnalisti
ką universitetuose ir leidusio 
Detroite dienraštį, išreiškia sa
v o , patriotizmą dviem kryptimis 
— myli savo gimtąjį ar adopta-
vusį kraštą ir myli savo praeitį, 
nepaisant, kaip toli būtų jos pra
džia. Ateivių vaikai turi būti to
kie pat patriotai, kaip šio krašto 
indėnai, nes juos visus mait ina ta 
pati žemė, visiems duoda sąlygas 
kurtis. Tačiau visi yra sujungti 
su gilia senove ir savo tėvais, — 
to niekas negali sunaikinti. 

Ateiviai dažnai tampa uoles
niais šio krašto patriotais, negu 
jau kelintos kartos ateivių vai
kai. Tai Ivhliuu ir šveicarų filo-
sofas Gonzague de Reynold. po 
pirmojo pasaulinio karo stebėda
mas tragišką Europos likimą ir 
Amerikos gyvenimą. Tai patvir
t ino ir minėtas prof. Chamber-
lainas. Nors daugelis ateivių vy
ko į Ameriką ieškoti geresnio 
pragyvenimo ar laisvės, kurių 
stokojo savo kraštuose, bet gyve
nimo aplinkybės jų daugumą pa
darė sėsliais šio krašto gyvento
jais — pastoviais darbininkais, 
verslininkais, amatininkais, pra
moninkais. Šio krašto gyvenimas 
tapo jų gyvenimu, o jų papročiai, 
religija. įsitikinimai tapo šio 
krašto nuosavybe. Anot to pa
ties Ganzague de Reynoldo. i-
mant net iki giliausių šaknų, nė
ra nė vieno amerikiečio, kuriame 
nebūtų įmaišyta svetimo kraujo, 
bet taip pat mažai yra amerikie
čių, kurie nemylėtų Amerikos. 
Tačiau jis prideda, dar yra daug, 
kurie iš savo krašto ieško tik 
naudos, jam nieko nenorėdami 
duoti. 

Amerikos istorija neturi tokių 
linijų, kaip senovės romėnų ar 
Europos kitų tautų susikūrimo 
istorija. Amerika yra tautų jun
ginys, kuriam dar reikia nuolat 
jungtis, nuolat lydytis vienon 
tauton, bet ne viename katile, 
kaip buvo daroma anglų imi

grantų įtakoje. Amerikietis pat
riotizmą turi ugdyti savo šeimo
je, mokykloje, visuomenėje, turi 
jausti atsakomybę už valstybės 
laisvę ir demokratiją, bet taip 
pat ir už savo asmeninę laisve. 

Tokiame tautų mišinyje leng
vai auga nusikaltimai, iš
naudojimas, valdžios galių per
vertinimas, net ir tiesioginė iš
davystė. Bet dėl to nėra kalta 
Amerika ar nauja Amerikos tau-

PER SIBIRO TOLIUS 
Kur lietuviai išvežami "savanoriškai' 

Sovietai propagandininkų pa-1 nistiniai didikai, k. dėl prie tų 

ta. ne imigrantai ar 
vaikai, kūrę sunkiausiose sąlygo- j 
se gyvenimą iki dabartinio aukš
čiausio medžiaginio lygio. Kalta 
yra tik auklėjimo sistema, įsise
nėjusios klaidos, patriotizmo su-
niveliavimas į asmeninius reika
lus ir padarymas jo tik tuščia 
išraiška be turinio. Ieškojimas 
savo kilmės šaknų todėl randa 
atgarsį ne tik pavieniuose ame-
rikietiškumą suprantančiuose 
asmenyse, bet ir vyriausybės 
sluoksniuose, kai jie rūpinasi pa
čios valstybės ateitimi. Vienas 
Los Angeles etninių grupių vado
vas atvirai pareiškė, kad tik savo 
šaknis suradę amerikiečiai iš
moks Ameriką vertinti patrioti
ne meile ir pasiaukojimu. 

Kalbant apie amerikietišką pa
triotizmą, iškyla klausimas, ar 
patriotinis prisirišimas prie gy
venamo krašto netrukdo reikštis 
paskirų ateivių tautinei veiklai. 
Tokį klausimą kelia ne vienas ir 
mūsųjų, pamatęs, kad dalis lietu
vių yra taip nubyrėję nuo savo 
kamieno, kad juose rasti lietu
viško patriotizmo nebegalima nė 
su žiburiu. Ir ne tik dėl to, kad 
jie niekur nedalyvauja ir prie 
nieko neprisideda, kad šeimos ne 
lietuvybės, o mišinio židiniai, 
bet dėl to, kad kai kurie parduo
da savo įsitikinimus ir įsiparei
gojimus dienos įvykiams, gyve
nimo pasikeitimams, ypač poli
tikos rutinai. Jie mezga ryšius su 
grupėmis, kurios "konservatyvu
m o " vardu kovoja prieš viską, 
kas jiems netoli pora šimtmečių 
nepriimtina. Tiesa, jie kovoja 
prieš komunizmą, kurio grėsmė 
pasauliui akivaizdi, bet jie tuo 
pačiu metu kovoja ir prieš kata
likus, ir prieš žydus, ir prieš bet 
kokius imigrantus, nepaisant, 
kiekt metų jie čia išgyvenę. 

Prisidėjimas prie šių paskirų 
antipatriotinių, izoliacionistinių 
grupių yra prisidėjimas prie pa
vergtųjų tautų priešo, nes jų šū
kis "Amerika amerikiečiams". 
Tos grupės sukurtos amerikiečių, 
bet ne Amerikos. Jos vaidina pat
riotizmą, bet iš tikrųjų jį nori 
sunaikinti, nes nepripažįsta, kad 
didžiulė tautų mišinio valstybė 
turi teisę turėti skirtingų papro
čių, savo vaikus auklėti pagal sa
vo įsitikinimus ir gali laisve nau
dotis, kaip savo žmogiškąja ver
tybe. Dar blogiau — šios anti-
patriotinės grupės nori sunaikin
ti atsakomybės pajautimą už pa
vergtų tautų laisvę. 

Išeivijos veikla Amerikos są
lygose nėra prieš Amerikos inte
resus. Laisvės gynimas yra žmo
gaus ir savo krašto gynimas. 
Bet ginti tik turimą laisvę, ku
rios ginti nereikia, nėra patrioti
nė žymė. o biaurus egoizmas. 
Ginti laisvę žmoguje — tai ginti 
ją žmonijoje, pavergtose tautose 
ir visur, kur laisvė paniekinta. 
Lietuviu tautinė veikla nurodo 
konkrečias gaires patriotinėms 
apraiškoms Amerikoje, kurioje 
jie kuria savo gyvenimą, kuriai 
atiduoda savo kūrybos vaisius ir 
geriausias jėgas. Tai nereiškia, 
kad mūsų kilmės įsipareigojimai 
sumažėja. Priešingai, jie dar 
padidėja, nes mes turime laisvę 
panaudoti ir savo tėvynei telk
dami kultūrinę ir patriotinę 
duoklę. P.S. 

galba nori savo krašto skurdą 
užtušuoti, pateisinti ir apginti. 
Nori pateisinti darbininkų išnau
dojimą, kuris Sovietų S-goje yra 
žiauriausias. Visi Sovietų gyven
tojai yra kaliniai, anot disidento 
Bukovskio. Ir L. Brežnevas yra 
kalinys, tik jis turi labai geras 
ekonomines gyvenimo sąlygas. 
Bet jis taip pat sekamas, kad ne
nukryptų nuo partijos linijos. Jei 
Brežnevas be palydovų nueitų į 
cerkvę, jis susilauktų liūdnų pa
sekmių. 

Lietuviai komunistai važinėja 
per Sovietų plotus, kad galėtų 
aprašyti tenai išvežtus lietuvius, 
kurie su "entuziazmu", bet ba
daudami, kuria komunistinę atei
tį. Sovietai per 60 metų geros 
ateities nesukūrė, todėl tikisi ją 
sukurti per 100 metų. 

Kai kas pagalvoja, kad Lietu
vos jaunuoliai į tolimus Sibiro 
plotus darbams važiuoja savano
riškai. Bet iš tikrųjų tie jaunuo
liai į Sibirą yra deportuojami ir 
jie turi dirbti nurodytose darbo
vietėse už nustatytą atlyginimą. 
Sovietuose kainas ir atlyginimus 
nustato Kremliaus valdovai. 

R Malinauskas savo reporta
že "Per Sibiro tolius" (Švyturvs 
1976, Nr. 21, 10 p.) rašo: "Kai 
mūsiškio operos ir baleto teatro 
solistė L. Šalučkaitė paskelbė, 
kad koncertas baigtas, pasigirdo 
plojimai ir prašymai, kad dar 
pagrotų". Paveiksle matyti kelių 
vagonų traukinys, o prie geležin
kelio griovio lietuvaitės su grei
čiau rusiškais, negu tautiniais, 
drabužiais atlieką koncerto prog
ramą. T a programa atliekama 
lietuviams, dirbantiems prie Si
bire tiesiamo geležinkelio. 

Kitoje vietoje per 300 Lietuvos 
vaikinų ir merginų dirba prie 
miestų statybų. Šiemet tas būrys 
dar pasipildys 100 jaunuolių iš 
Lietuvos. Išaugs Lietuvos šefuo
jamas Uojanos miestas. Kodėl to 
miesto nešefuoja Rusijos komu-

darbų nedirba jų brikai? Sibiras 
mediniame barake. Kai šalčiai 
spigindavo 40-50 laipsnių, iki ry-

nėra Lietuvos žer ė, o Lietuvos to tekdavo deginti primusines 
jaunimas savo jėgas turi atiduoti 
Sov. Rusijos gerov 

Toliau tas propagandininkas 
rašo, kad norinčiu čia atvykti 
dirbti yra daug, tik ne visi pri
imami, nes ne visi čia tinkami. 
Bailus neis į mišku, kur gali su
tikti mešką, lūšį ar dviejų met
rų gyvatę. Taigi iš Lietuvos čia 
deportuojamos gev ausios jauni
mo jėgos. Deportuojamos, nes sa
vanorių neatsirandi. Kai kartą 
Vilniaus geležinkelio stotyje pro
pagandininkas pakaušė į Sibiro 
darbus deportuoja m ų jaunuolių, 
kokia jų nuotaika, tie atsakė — 
kol kas nebloga Žinoma, jie dar 
tebebuvo Vilniuje, dar nedirbo 
baisiuose Sibiro šakiuose ir karš
čiuose, o aplinkui girdėjosi gro
jamų maršų garsai. 

Kiek laiko tas deportuotas Lie
tuvos jaunimas turi dirbti Sibi
re, nežinia. Kai kurie jau yra iš
dirbę po 2-3 metus, o geležin
kelio statyba čia užtruks iki 1983 
metų. gal ir ilgiau. Štai, čia dir
ba S. Nesteckis iš Gargždų. Jis 
į Sibirą buvo atvr/tas 1975 m. 
Jis dirba šoferiu. C.ia ne kores
pondentą vežioti p ' kolchozą, čia 
skardis, duobė, molis, ledas, die
na, naktis. Kelis kartus iki kabi
nos buvo įklimpęs, vos pavyko 
išsikapstyti. Kartais dirba po 20 
valandų per dieną. Vien geru ke
liu nuvežti darbininkus užtrun
ka 7-8 valandas, o geras kelias 
būna ne visada. Geriau, kai lyja, 
o ne palijus, kada džiūstantis 
molis lipte limpa prie ratų. Kar
tu dirba ir jo bn.iis Antanas. 
Pirmos dienos nuliūdino vaiki
nus. Palapinė negali atstoti na
mų jaukumo, aprūkęs kibiras — 
pietų stalo. Tai romantika ir ma
lonumas turistui, bet ne dirban
čiam žmogui. Nepasako, ar į Si
biro tundras keliauja ir turistai. 

Dar 15 vaikinų iš Lietuvos dir
ba prie tiltų statybos. Gyvena 

Laiškas iŠ Arabijos 

DYKUMOS KARALIUS 
VIKTORAS SIMAITIS 

Saudi Arabija yra absoliutineitija valdė centrinę pusiasalio da-

Cook apskrities, UI., prokuroras Bernard Carey kalba Illinois Lietuvių 
respublikonų bankete. te kairės banketo pirmininkas Aleksas Jankū
nas ir Lygos vicepirmininkas Algis Regis, šįmet toks banketas įvyksta 
Jaunimo centre ateinantį šeštadienį. Nuotr. V. Noreikos 

lempas. Daug vargo buvo, kai 
pavasarį patvinusi Nijos upė ap
sėmė ir ištraukė tilto įrengimus 
ir konstrukcijas. Toje grupėje dir
ba elektrikas Ad. Stanišauskas iš 
Gargždų, dailidės V. Janušis iš 
Pasvalio, P. Gogas ir Br. 2eimys 
iš Panevėžio, Alf. Verkutis iš Vė
žaičių ir kiti. Geležinkelis bus tie
siamas iki 1983 m., todėl ir jiems 
čia dar teks padirbėti. Jie nesako, 
kad jie čia laimingi, viskuo pa
tenkinti, bet propagandininko 
žodžiais jie čia yra didvyriai, nes 
dirba rusams. 

Propagandininkas klausia dir
bančiųjų, kas baisiau, ar Sibiro 
šalčiai ar uodai bei cece musės, 
nuo kurių įkandimo sutinsta vei
das. Dirbantieji 1974 m. čia įsi
kūrė brezentinėse palapinėse po 
20 jaunuolių kiekvienoje. Jie per 
33 dienas per miškus prasiskynė 
64 km kelią. Dėmesio centre ge
ležinkelio magistralė, kuriai jie 
patys išguldė miškus, supylė py
limus, paklojo bėgius, surentė ga
lingus tiltus per Leną ir Tajūrą. 
Čia 65 km ruože jau vaikšto preki
niai traukiniai. 

R. Malinauskas aprašo kelionę 
Sibiro upe pavasari Jis sako, kad 
sunku plaukti upe. kurios van
duo neša viską, kas pakliūva: 
rąstus, lentgalius, išrautus me
džius ir krūmus. Dideliam laivui 
būtų nieko, o ne mažam garlai
viukui Zarnicai. Kas pusvalandis 
jis sustoja apsivalyti ir vėl plau
kia po 10 km per valandą grei
čiu. Pagal tvarkraštį reikia plauk
ti 10 valandų. Jau vakaras, o 
kelio dar nė pusės. Nuo alkio 
mus gelbsti laivo kapitono dova
notos kelios dėžutės — vietos ga
mybos turisto užkandis. Vieti
niai žmonės žino, kad Kirengos 
rajone nerasi nei miestuko, nei 
valgyklos, todėl kelionėn įside
da džiovintos žuvies ir, vandeniu 
užsigerdami, ją valgo. Kai van
dens bakelis ištuštėja, jie puodu
kais semiasi vandens iš upės ir 
geria. Vienuoliktą valandą jau 
temsta. Visi gula ten. kur kas 
suranda patogiau. Kai kartą mū
sų garlaiviukas buvo pririštas 
prie kranto. į jį davė upės sro
vės nešamas rąstas, ir mūsų gar
laiviukas pasileido pasroviui. Vos 
du kateriai per pusvalandį jį pa
gavo ir atitempė atgal. 

Toks yra Sibiras komunistinės 
Rusijos laikais. Carų laikais net 
politiniai kaliniai Sibire galėjo 
gyventi laisvai. Tas rodo, kad 
komunistinių carų režimas yra 
daug žiauresnis, negu buvusių 
baltųjų carų. 

Iš to aprašymo visai nežino
ma, kiek tie jaunuoliai Sibire 

monarchija, galutinai įsteigta tik 
1932 metais. Ji apima beveik vi
są pusiasali. Plotu daugiau, ne
gu trečdalis Jungtinių Amerikos 
Valstybių, bet gyvena tik arti 
aštuonių milijonų. Sostinė Rijad 
(Riyadh). Jos konstitucija —Ko
ranas. Valstybės herbas —pal
mė ir du sukryžiuoti kardai. Vė
liava —žalia su baltu kardu ir 
įrašu: "Nėra dievo be Dievo, Ma
hometas — pranašas Dievo" — 
La allah illa Allah, Muhammad 
rasun Allah. 

Tai musulmonų pagrindinis ti
kybos išpažinimas. Užtenka jį 
sukalbėti šimtą kartų, kad patek
tum į dangų. Gerklinėj ir gomu-
rinėj arabų kalboj tas išpažini
mas gana skambus. Jis yra mo
tinos lopšinė, kovos šūkis ir dar
bo daina. Esu matęs, kaip kara
liaus sode vienas arabas meldė
si: nusiėmė sandalus ir, kadangi 
ant žolės, nenaudojo maldos ki
limėlio. Pačioje ligoninėje yra 
gal tuzinas tų kilimėlių, ir daž
nai dirbantieji ateina pasimelsti. 
Man prisiminė Kristaus žodžiai: 
"Iš tikrųjų, iš tikrųjų sakau j u m s 
neradau tokio tikėjimo Izraely
je". Yra nuostabus jų pamaldu
mas! O, kad mes mokėtumėm 
su tokia pagalba ištarti Dievo 
vardą, kaip "*i 

Šiandien noriu jums papasako 
ti apie Arabijos suvienytoją, tre 
čiosios ir dabartinės 
įkūrėją. Tai buvo taip. 

1901 metų rudenį nuo Persi
jos įlankos iš Kuwait miesto ku
pranugariais išjojo 40 raitelių. 
Juos vedė jaunas, vos 21 metų, 
princas. Jis buvo labai aukštas, 
petingas, gražių veido bruožų, 
pilnų sultingų lūpų, maža dviša
ka barzdele. Žodžiu, tikro arabų 
gražuolio idealas. Be to, niekas 
už jį negalėjo puikiau šautyti, jo
ti ir...moteris mylėti! Jo vardas 
Abdul-Aziz Ibn Abdul-Rahman 
Al Faisal Al Saud. Tai tuo lai
ku ištremto karaliaus sūnus, vi
sų dabartinių princų tėvas ir se
nelis, populiariai vadinamas Ibn 
Saud. Todėl "Saudi Arabija" 
reikštų tą patį, ką "Mindaugo 
Lietuva". 

Jo vyrai manė, kad išjota 
priešo žemę paplėšikauti, paūž
ti, turto pasigrobti. Tuo ir pra
dėjo. Bet jauno princo širdyje 
buvo didelė slapta svajonė — at
gauti savo tėvo karalystę. 

Du šimtus metų Saudi dinas-

prie sunkių darbų uždirba ir kiek 
kainuoja pragyvenimas — mais
tas, drabužiai, apavas. Rašo, kad 
jie valgo iš aprūkusio kibiro. 
Greičiausia — tik sriubą. Ta i tau 
ir per Sibiro tolius! 

M-

lį. Pakraščius valdė turkai. Jų 
remiamas, vienos srities valdovas 
Ibn Rašid, princui esant 10 me
tų, užėmė jo tėvo žemes ir sosti
nę. Karališka šeima vos spėjo 
nakčia pasprukti ir prisiglaudė 
pas prielankų Kuwaito šeiką. Bu
vo mėginta užpuoliką išvaryti. 
Bet dešimties tūkstančių kariuo
menė nepajėgė. O jaunas svajo
tojas nori pamėginti su 40 vyrų! 

Saudi karaliai buvo kieti tiro
nai, bet Ibn Rašid dar kietesnis. 
Tas davė vilties rasti pritarėjų. 
Jų atsirado ligi 400. Dienomis rai
teliai nešė žalias vėliavas, nakti
mis žibintus. Oazėse, kaimuose ir 
dykumos beduinų giminėse kurs
tė sukilti prieš engėją. Be to, 
princas skelbė kryžiaus karą iš
sigimusioms islamo sektoms. No
rėjo sugrąžinti pirmapradį pa
prastumą ir šventumą. Nesisekė! 
Ibn Rašid pastojo kelią ir juos 
medžiojo, kaip kiškius. 

Teko pasukti į rytus. Ten , kur 
dabar tie didieji alyvos šaltiniai, 
juos atrėmė turkų patrankos. Nu
tarė pasislėpti didžiausios pasau
lyje dykumos pakrašty ir būti, 
kol priešas laikys juos žuvusiais. 
T a dykuma, vardu Rub Al Ka
li, yra mirusi žemė. Retai kas iš 
jos yra išėjęs gyvas. Ten kadai
se paklaidintas žuvo visas ekspe
dicinis romėnų legionas. Na, ir 
baisus buvo tas laukimas. Kadan-

valstybės i gi kareiviams nebuvo nei kovų, 
nei žmonų, princo vyrai sutirpo. 
Beliko 40 pagrindinių. Jau norė
jo laikyti nugalėtais, bet staiga 
princui šovė mintis: smogti prie
šui tiesiai į širdį — užpulti sos
t inę Rijadą. 

T u o laiku buvo arabų šventa
sis mėnuo Ramadan. Dienos me
tu negalima nei valgyti, nei ger
ti. Atsigriebia naktimis. Kaip gi 
pulsi miestą, kada visi ūžia ir ne
miega? Todėl princas didžiausiu 
nekantrumu žiūrėjo į dangų, ar 
nepamatys jauno mėnulio lanke
lio! Su pirmu ženklu išjojo. Iki 
sostinės 100 mylių. Sustojo pail
sėti ir pasigirdyti kupranugarius 
požeminiam ežerėly Ain Hit. (Į 
jį mes nuvažiuojame pasimaudy
t i ) . Sekančią naktį prisiartmo 
prie miesto. Tuo laiku Rijad bu
vo panašus į biblišką Jericho — 
Rašid vietininko emiro Ajlan 
sienomis apsuptą tvirtovę, vos ke
lių tūkiUnl ių gyvenamą. 

Palikęs daugumą oazėje, su še
šiais vyrais princas prislinko prie 
sienų. Palmės stuobrio "kopėčio
mis" užlipo ir be triukšmo nu
šoko į miegantį miestą. Iš vai
kystės atsimindamas gatves ir 
gatveles, atvedė vyrus prie Ibn 
Rašido vietininko emiro Ajlan 
namų. Užrakinti! Pasibeldė įg re 

(Nukelta į 5 pusL) 

KENGŪRŲ IR KOALŲ ŽEMĖJE 
Įspūdžiai iš Australijos ir Ketų Salų 

ANDRIUS MIRONAS 
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•Jaunoji profesorė 

— Kristai!** įsikūnijimo var
do bazilikoje Nazare te buvo iš
kilmingai pašventintas mozaiki
nis paveikslas, vaizduojantis slo
vakų t au tos dangižkąją globėją 
— Skausmingąją Dievo Motiną. 
J paveikslo pašventinimo iškil
mes Nazarete suvažiavo keli 

1 šimtai slovakų iš įvairių Vaka
rų pasaulio kraštų. Ta proga 

j slovakų vyskupas Grutka. iš 
I 
į Jungtinių Amerikos Valstybių. 
i suteikė Romoje gyvenančiam 
i 
• slovaku dijakonui Vavrica kuni-
'gys tės šventimus 

Vėl teko stoti eilėn tikrintis muitinėje, šį kartą 
australiečių muitinėje, Sidnio aerodrome. Nors ir vėl 
mus labai lengvai praleido, be t stovėjimas eilėje, pas
kui bagažo laukimas ir lagaminų gaudymas nuo besi
sukančios platformos užima labai daug laiko kėliau— 

į jant . Pasižadėjome ateityje vengti imtis lagaminus, ati
duodamus bagažan. Bagažo vėl netrikrino ir leido eiti 
į laukimo salę. 

Pagaliau sėdome j autobusą ir buvome nuvežti į 
vietinio susisiekimo aerodromo skyrių. Lauke lijo. o 
švininiai debesys dengė visą dangų. Tolumoje žybčio
jo žaibavimai i r griaudė perkūnija. Netrukus audra 
įsisiūbavo. Pranešta, jog aerodromas dėl audros lai
kinai uždaromas ir neleidžiama nė vienam lėktuvai 
pakilti. Susidariusį laisvalaikį išnaudojau telefonų su
radimui ir paskambinimui kai kuriems lietuviams sid-
niškiams. Po t o sumaniau da r ir atlikti sekančio skri
dimo užsakymą jau australų lėktuvų linija TAA 
(Trans Australian Airline). 

Čia įvyko mažas kurjozas, kurį vėliau pasakojau 
kaip anekdotą apie australų keistąją tarmę. Priėjęs 
prie agentūros tarnautojo, pasakiau ko noriu. Tar
nautojas, aišku, australietis ir kalba ta jų keista t a r 
me, ta j į i iš viso jo trumpo sakinio supratau tik >.-«dj 

"nine". Atsakiau, kad "nine o'clock is fine", bet vyru
kas pakartojo savo sakinį, ir tik dabar supratau, kad 
jis klausia mano pavardės, bet pagal australiečių ta r 
mę žodis "name" ištariamas "naim". todėl ir sumai
šiau j j su skaitvardžiu "nine"... O devyni australie-
tiškai tariama "noin"... Na, ir susikalbėk tu, žmogau, 
kengūriškai kalbančioje žemėje! 

Da r valandai praėjus, pagaliau pradėta leisti ke
leivius j Trans Australian Airlines lėktuvą, skrendan
tį j au į Adelaidę. Iš ka r to apsivylėme šia TAA linija, 
nes čia visi be išimties keleiviai rūkė visose eilėse, 
nepaisydami jokių užrašų... Daugiausia rūkė moterys. 
Ir visa tai po to, kai prieš įlipant atidžiai išklausoma, 
a r nori rūkančiųjų skyriuje sėdėti, a r nerūkančiųjų... 

Šalia mūsų atsisėdo australietis inžinierius ir su 
juo šnekėjomės, nors sunkiai supratome jo kalbą. Jis 
pasakė pažįstąs lietuvių Adelaidėje ir kad žino, jog 
mūsų kraštas dabar yra už Geležinės uždangos. 

Adelaidėje 

Ta ig i rengėmės pradėti nagrinėti Australija uuc 
Adelaidės, kuri yra šio žemyno pietryčių didžiulio pu
siasalio pačiuose vakaruose, prie Šventojo Vincento 
įlankos. Čia gyvena jau minėtasis Ignas Taunys ir dar 
du buvusiojo to pat pulko kolegos, čia turime atlikti 
vieną iš kelionės misijų — dalyvauti Rakauskų 25 
metų vedybų jubiliejuje. Gediminas Rakauskas yra 
Ulinois Valstijoje gyvenančios Onos Kromienės brolis, 
o jos vyras Liudas Kronas yra mano gimnazijos kole
ga, su kuriuo kartu baigiau Kauno "Aušros" gimnaziją 
1931 m. Vežėmės ir Kronienės įteiktą dovaną, t.y. pa
sveikinimą, kuri man pačiam teko parašyti, mate 
rialiiiė dovana jau buvo pasiusta oro paštu iš anksto. 

Lėktuvas žymiai pavėlavo, todėl būkštavome, kad 
Ignas Taunys mūsų gali i r nebepasitikti. Nusileidome 
Adelaidės aerodrome tik apie 10 vai. vakaro. Nedidelis 
ir nesudėtingas šio miesto aerodromas. Laukiamasis 
pilnas žmonių. Tai vietiniai, pasitinką atvykstan
čius. Tik įžengęs į salę, kairėje pamačiau visai žila 
galva vyrą, kuris p rašneko lietuviškai. Jo nepažįstu, 
bet ma tau šalia jo stovintį aukšto ūgio mano Karo 
mokyklos ir to pa t pulko kolegą rVaną Mikužį, o šalia 
jo ir t amsaus veido Igną Taunį. A n a s žilaplaukis, 
nors man ir nežinomas, pasirodo, esąs kadaise Šan
čiuose pionierių batal ione ta rnavęs kar in inkas Kazys 
Taparas , t ada vadinęsis Taparausku. J o žmona Adelė 
įteikė mano žmonai gėlių puokštę. Kar tu su š iais žmo
nėmis dar yra ir to pulko kolega Albinas Levickis. 
Taigi, penkių asmenų delegacija, t r y s algirdėnai in 
corpore. mus pasi t iko! Šitokio sutikimo mes nesiti
kėjome. 

Mūsų kelionės į Austral i ją inspiratorius i r ragin
to jas per 10 metų buvo Ignas Taunys. kadaise lan
kęs mus Kalifornijoje, o dabar norėjęs tuo pačiu at
silyginti. Per mūsų viešėjimą turėjęs eiti tarnybon, 
pavedė visą savo gerą ir patogų namą, šaldytuvą, ku
piną gėrybių ir net savo draugišką širdį mūsų dispo
zicijai, t a rdamas , kad d a b a r esame mes šeimininkai, 
o j is —mūsų įnamis. I š pa t pirmojo Austra l i jos mies
to buvome sužavėti mūsų tautiečių nuoširdumu ir sve
t ingumu. Daug kur lankėmės, daug k u r sveciavomės 
ir visur buvome laukiami svečiai. Tokie nuoširdūs as
menys ir malonūs įvykiai tu r i būti nešiojami atmintyje 
ir t inkamą akimirką padėka sugrąžinta tokiu pat gra
žiu ir maloniu būdu. 
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"ROMEO IR JULIJOS" PREMJEROS 
SUKELTI (SPŪDŽIAI 

ALFONSAS NAKAS 

Prisipažinsiu, kad, važiuojanti imitavo mirštančią. Pati nedėkin-
Chicagon į "Romeo ir Julijos" giausia rolė teko Genovaitei Ma-
prėmjermį spektaklį (kovo 26), j žeikienei (Julytės auklės Gertrū
dos operos muzika mano ausyse Idos). Jai reikėjo scenoje vargti po 
neskambėjo. Vieną kitą ariją pri- j keliolika minučių nieko nevei-
siminsiu tik sėdėdamas salėje. • kiant kai tie jaunuoliai dainavo-
Užtat man iš anksto neblogai' si apie meilę, flirtavo. Ji bandė 
buvo pažįstama draminė pusė, j ką nors prasimanyti, dažniausia 
libretas, nes gi tai yra Williamo lygindama Julytės drabužių klos-
Shakespeare o dramos kopija, ku- '•, tes. Tik tokio darbo vis stigo ir 
rią, prie operinės muzikos reika-j stigo. Nesakau, kad ji nepajėgtų 
lavintų betaikydami, libretistai i vaidinti. Kai reikėjo iš scenos iš-
gerokai išgliaudė. Nuo pat pirmų! ginti jaunuolių persekiotojus, ji 
reklamų spaudoje pasirodymo į labai gražiai, energingai prasi-
man nepatiko lietuviškas operos i veržė. Bet, sakau, ta baisi rolė. 
pavadinimas. Dėl Romeo — tvar- į Reiktų genialios aktorės jai gerai 
ko]. Romeo. Romėjus, Romukas, Į atlikti. Tiek trumpai apie visus 
Romas... Jis, berods, aštuoniolik- j aktorius. 
meriš. Mokėjo fektuotis. dairėsi Palaukite, palaukite! Ogi "didi-

f merginas. Aštuoniolikmečiai j kai, tarnai, sargai, miestiečiai", 
visada pretenduoja į vyrus. Taip Į Sąraše jų — 49. Tai abiejų ly-
buvo Shakespearo laikais, taip ir I čių choristų masė. Pasiutusiai mu-
dabar. Bet ar žinote, kiek mete į zikali, dami, kultivuota minia. 
lių turėjo Julieta, o prancūzams \ Publika pertraukų metu susiries-
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libretistams — Juliette? Ogi 15 ar 
daugių daugiausia 16. Ne be rei
kalo šią gyvenimui ir meilei pra 
žįstančuj mergytę Shakespearas 
pavadino Juliėt, o ne Julia (Džiu-
lija). Tą patį paliko prancūzai. 
Tai kodėl i mums jfu-li-ja, o 
ne Julytė? Julija, kaip bebandy-
tum ištarti, vis bus trisdešimties 
metų moteris arba daug, daug 
senesnė... 

Pirmose scenose Ginai Čap-
kauskienei vaidinti Julytę buvo 
gana sunku. Sunku buvo ją žiū
rovui įsivaizduot? dar vaikišką ir 
naivutę. Mums, išeivijos lietu 
viams — operos mėgėjams, išvis 
daug sunkiau savo solistus bei 
choristus įsivaizduoti sceniniais 
personažais, negu amerikiečių 
masei. Tai todėl, kad esam tik 
saujelė, kad lankom ir jų kon
certus, o po koncertų ir būtinus 
susipažinimo pobūvius. Sveikina
mės, kalbamės, kartu puotauja
me, šokame. Nepaisant, kaip ge

rai nugrimuoti ir aprengti še
šioliktojo šimtmečio rūbais, man 
po sceną vaikščiodami dainavo 
Vytautas Radžius, Vaclovas 
Momkus, Jurgis Vidžiūnas ir dar 
vienas kitas geriau pažįstamas. 
Chicagos publika turėlo kur kas 
daugiau pažįstamų negu aš. Bet 
grįžkime prie Ginos Čapkauskie-
nės. Ji žinojo, ką vaidinanti, ir 
stengėsi. Antrajame veiksme, bal
kone, tą jau buvo galima Įsivaiz
duoti Julyte. Juo toliau, juo ge
riau jai sekėsi. Ao'amai. jos vai
dyba buvo patenkinama. Aš ne
kalbėsiu apie muzikinę pusę, apie 
balsą. Apie tai tekalba Balys 
Chohiškiš ir Algis Šimkus. Man 
Ginos balsas buvo nepaprastai 
žavus. Tik tiek. 

Stėfan Wicik (Romeo*) vaidy
ba visiškai gera. Temperamen
tingas, gana jaunatviškas. Dai
navo, atrodo, gerai. Tik sunkoka 
suprasti jo lietuvių kalbą. 

Kelių mano apklausinėrj kai
mynų ir mano paties pirmoji pre
mija už vaidybą tenka Margari
tai Momkienei, o antroji — Ber
nardui Prapuoleniui. Margarita 
(Stefano) tartum ne vaidino, o 
gyveno. Laisvi judesiai, natūra
lios grimasos. Nei per mažai, nei 
per daug. Atrodo, kad ir jos dai
navimą kritikai gerai įvertins. 
B. Prapuoleniui (Merkurijui) 
būtų teiktini tie patys kompli
mentai, bet pačioje pradžioje, 
bent mano nuomone, jis lyg ir 
padaugino, persivaidino. Tik pa
čioje pradžioje. Paskui būdavo 
smagu, kai jis scenoje, pasirody
davo. Du senieji operos vilkai — 
Algirdas Brazis (Kapuletas) ir Jo
nas Varnelis (tėvas Laurencas) 
buvo tikri operos aktoriai. Bet iš 
jū mes daug ir tikėjomės. Julius 
Savrinias (Tebaldas) žavingai 
mokėjo numirti ir gerai laikėsi 
po mirties. Vai antinas Liorentas 
(Veronos ^ kunigaikštis), rodos, 
jdJHa klaidų nepadarė. Rairrrand 
Lacis (Paris) labai keistai elgė-j 

Uršulės Astrienės iš šiaudų pagamintas lietuviškas dekoratyvinis liau
dies meno pavyzdys "Gelių darželis", Nuotr. R. Sužiedėlio 

dama juos gyrė už balsus, bet 
nuolat buvo girdėti skundai dėl 
statiškumo. Dejuodavau kadaise 
ir aš. Bet imu persiorientuoti. Tie
sa, kad dauguma labiau sekė di
rigento lazdelę, negu šalia sto
vinčius kitus didikus, kurie irgi 
sekė dirigento mostus. Bet pasa
kykite, kur jie išeidami ir atei
dami susimušo kaktomis, sugriu
vo, apvertė kurį butaforinį kaik-
telį ar patraukė dekoracijų mū
rus? Niekur tokių klaidų nepa
stebėjau. O tai jau daug. Taip: 
per keliolika sekundžių mir.iai 
sceną užplūsti —per keliolika 

grupė, tik dešimt žmonių, sudaro 
Chicagos Lietuvių Operos valdy
ba. Tai Vytautas Radžius (pir-

inkas), Vaclovas Momkus, 
Irena Navickaitė, Jurgis Vidžiū

nas (vicepirmininkai), Rūta 
Graužinienė, Vladas Stropus, 
Bronius Mačiukevičius (valdybos 
nariai) , Valerija Žadeikienė, Ma
rija Miklienė ir Giedrė Končie
nė (paskutinės trys — revizijos 
komisija). Visi jie ir dainuoja, ir 
daug techniškų scenos darbų at
lieka, ir, kaip valdyba, rūpinasi, 
kad operos spektakliai įvyktų. Yra 
dar didesnė grupė, netoli trisde
šimties, vadinamųjų operos bend-

sekundžių be incidento ją palik- į radarbių, į kurių tarpą įeina ir 
ti, tai jau didelė ir jų, choristų, Į spaudos atstovai, bet jų pavardė-
ir režisieriaus (beje, programoje I mis nebeminėsiu, kaip neminė-

padejavau, kad spektakliai labai 
ankstyvi. Dabar, kai trijų spek
taklių "sezonas" jau praeity, ga
liu drąsiai ir garsiai šaukti, jog 
operos mėgėjams iš Detroito ir 
Clevelando Šiemetinis "sezonas" 
buvo visu mėnesiu per anksti, ir 
tai dėl kelių priežasčių. Visų pir
ma — dėl atogrąžos meto (žie
mos su pavasariu susilietimo) bai
siai nepastovaus oro. Gerai, kad 
šis reikalas išsisprendė laimingai 
— vietoj keliolikos colių sniego, 
abu savaitgalius tik žiauriai lijo. 
Bet, kelionę planuodami, žmonės 
dėl oro baiminosi. Antra kliūtis 
—Velykų artumas. Trečia — ne

pasibaigęs žiemojimo Floridoje se
zonas. Niekada tiek daug even
tualių operos lankytojų iš Det-

10% — SO% — M 
oi apdraud* ano avatas Ir antomc 
M*** Pa* . ., 

F R AM K Z A P O L 1 $ 
Tele*. OA 4-34*4 

OOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 
'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

V A L O M E 
KILIMUS Ht BALDOS 
Plauname Ir vn&guo&ua* 

vtec rūsiu grindi* 
J . BUBNYS — **!.*:• 7-81& 

ooooooooooooooooooooooooo< 

GAKE DEGORATOR 
tče aM chfcdrate c6mpie«e line of 

l » r t y cakfes and wed«lins catees. Day 
work, no Sundays. 

BURNT BROTHKiiS 
300 W. Nbrtfo Ave.. Northlake 

Apply m Personnel Dept. 
Ap eųual dpportunity empioyer 

H E L P W A X T E D — V T t t A I 

SfOCKMAN 
Mums reikalingas geras žmo-

gtfe. I§niokysl3rie\ Reikalinga 
kalbėt angliškai. 

Kreiptis i BORIS. teL 666-8554 

tokiu įrašytas pats dirigentas Į jau pavardėmis gausiausios gru- roito nebuvo išvykę 
Aleksandras Kučiūnas) dorybė. 
O ten, kur prikišti choreografo 
Jaunučio Puodžiūno pirštai, pa
stebėjome ir elegantiško "ba-
dalyvių" judesių grakštumo. 

James E. Maroneko dekoracijos 
Įdomios ir labai natūralios. Po 
Italiją keliaudami galime įsiti
kinti, jog didikų masyvūs rūmai 
ir šiandien tebėra tokie, kaip 
prieš keturiūs. penkius šimtme-

' čius. Dekoracijų keitimas skirtin
giems veiksmams buvo išspręstas 
labai praktiškai, keičiant tik vie
ną kitą detalę (įmontuojant ir 
išdanginant balkoną, pastatant 
jaunavedžių lovą. paskui kapą), 
o pagrindinį mūrų masyvą palie
kant. Beje. su jau minėtu J.E. 
Maroneku darbuotasi prie dekora-
ciiu dar dviejų žmonių: Jean Šo
ko! jas dažė, o Bronius Mačiu
kevičius montavo. 

Fechtavimas lošė didelę rolę, 
nes du iš trijų besišvaistančių 
kardais turėjo mirti. Bruce Ro-
gers-Wright bus juos gerai pamo
kęs, nes kautynės visais atvejais 
buvo įtemptos, šiurpios. Galimas 
daiktas, kad fechtavimo mokyto-

pės — choristų. Tai nereiškia, j kaip šią šaltą žiemą, 
kad jie paminėjimo neverti. Jau, 
rodos, pemai siūliau, kad jų (tu
riu galvoj choristus) ne tik pa
vardės ateities leidiny apie Ope
rą turi būti surašytos, bet sudė
tos ir jų nuotraukos ir biografi-
jėiės. Turėkite tai galvoj, būsi
mieji leidinio redaktoriai, kai 
Opera švęs savo sidabrinę sukak
tį. 

Nuolat kartoju vieną nema
lonų faktą, bet, atrodo, niekas į 
tai dėmesio nekreipia. Kai scena 
užsiveria, beveik visada dar būna 
keliolikos sekundžių ar vienos ki
tos minutės simfoninio orkestro 
užsklanda. Ta muzika — gražiau
sia. Deja, uždangai veriantis, pu
blika prapliumpa patrakusiai plo
ti. Tai amerikietiško "entuziaz
mo" pažymys, taip galutinai mū
suose prigijęs. Ir čia aprašytame 
spektaklyje šitaip beatodairiškai 
buvo plota. Čia iš dalies kalta ir 
Operos vadovybė, programos są
siuviny neįrašanti, kad nebūtų 
plojama, iki muzika nutyla. 

į Floridą, 
Tai pen

sininkai ir šiaip daugiau laiko 
turintieji. O naudodamiesi Ve
lykų atostogr mis mokyklose, pas
kutinio operiš spektaklio metu į 
Floridą išlėkė ir daug jaunų šei
mų. Beveik visi Floridos lankyto
jai sugrįžo tuoj po Velykų. Galė
čiau dar keletą kitų svarbių prie
žasčių išvardinti, bet užteks. Į 
spektaklį atėjės ir pertraukos me
tu vestibiulyje dairiausi detroitiš-
kių. Jų mačiiu daug mažiau, ne
gu kai pastatymai buvo rengiami 
5-6-7 savaitėm vėliau. Nežinau, 
kokios svarbios priežastys Operos 
vadovybę vertė šįmet (ir porą 
kartų praeity) spektaklius ruošti 
taip anksti, ir nemanau nieko kal
tinti. Tik pa^kau, kad kitų mies
tu žmonėrm tai buvo blogiausias 

M. A. Š I M K U S 
JfOTARY PTTBUC 

ETOOMTE TAX SERVICE 
42SB S o . M a p t a r o o d , teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 
kitokį blankai 

O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < > < > 0 0 0 0 0 < 

N A M | R E M O N T A S 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
virtuves ir naujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Zigmas, teL 776-0882 po 6 T. vsk. 
xx>oooooooooooooooooocoooo 

X > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 » 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Paiku* i b o t i m i n a . Arti •». Kry-

tJa«B iiironlaSa Viri $19.0C«.96 p a > -
mų. Patikima* — laaįrai naplrkatta 

Gerai glaikytai mfirtnte, 2 p o i t 
tr veikiatri;- VJER&. Arti Campbell-tr e t 
/".oą %-?**. Vjr* J5>«J)0 pajamų ta»n. 

TfleTsJ gn&kš, baagatovr. S mie«. ir 
^aZicoiiarf*. P*tt*raa aošišlakiiaaa I 
t-*-̂ pa~~u> *JŽ Oai'fbrala ir it Skam. 

t i i m f r s REAITY 

JBS0 GEROVEI 
2 butą gražus maras OTaruuette 

Pke. 2 atskiri gažo šildymai Trengtas 
bešsmenias. Garažas. $32,000.00 

3 gražūs butai ir biznis, 2 aukšta 
mūras, Gazu šildymas. Garažas. Pla
tus sklypas. Arti jparko. $40.000. 

C kamb. rezidencija, tvirto muro. 
PrfeS parką. Labai dideli kambariai. 
1 :2 vonios. $26,000. 

2 aukšto namas ant plataus skly
po prie Marąuettę Pko. už Kedzie. 
Vir, $5,500D0 rengvų pajamų me
tams. Paveldėjimas Sr Šeimos turto 
padalinimas. Užteks imokžti $7,000 

17 metą dideBs 2 aukSrų mūras 
b" 2 auto muro garažas- "Radjanl" 
Šildymas. Marauette pke. S38.000.00 

Platus totas arti S v. kryžiaus ligo
nines. Pigus. 

VALDĖS REAL ESTAtE 
2825 West Tlst Street 

TeL 737-7908 arba 7S7-8534 

HELP WA?TTED — MOTI^JtYS 

Cashier and Griil Ccok 
We are in riėed of gt*od CErlll-Coek 

& CasMer in our Skokie cafeteria. 
Trhiforrri3_,and meals . provided. Apply 
or cali Šiontrer-s Managėmėift *vjba 
Servi<*-AT ALL STATE INSt'RANtSE 

77719 Frohtage Rd., Skokie 
T e l — 982-5479 

Betwėen 1:80 & 4 P.M. 

C A S H I E R 
Mature pė'rson wanted for D'rug 

Store. Prefėr evenirgs, wk ends. 
Hiffit speak good Engiish. 
CAIJ- PHIL OS MARK 842-5451 

Scenoje nematėm nei Stasio 
Baro, nei Danutės Stankaitytės. 
riėi Romos Ntastienės, nei Dai-
vos Mongirdriitės, nei Algio Gri
go* nei.... m ..., nei.„ Sąrašą ga-

i lėčiau dar gerokai pratęsti . Ką 
tuo notiu prisakyti? Ogi tai, kad 
čia keli minėti ir dar keli nemi-

•OOOC»>OOQOOOOOOOOOO©0©0000< 

M O V I N G 
IBRflNAS pflrtntKto b a l t e k # 
tu» daiktui Ir S toli miesto MA 
QMB Ir pūna apdrauda-

S l U — WA M06S . ^ ^ 
- -

IBOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt 

TĖLĖVIziTos" 
M I B L I N t S TV 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 
Stereo b Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas b Taisymas 
M I O I V A 9 < • 

tt4f W. 9»th St* M . 776-1411 
!HIIHinJllll!HllllHllllllitlllllUlRSMmi 

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

ŠPA RŽALTY, kuri yra Hot Springs 
centre, turi pardavimui namų pensi
ninkams už žemas kainas. Jie anks
čiau atsikel§ g Chicagos ii- nerštų 
jums padėt. 

S P A R Ė A L t f Y 
1131 Centrai Avenue, 

Hot Springs. Ar. 71901 
Tel. -«i 591—6^4-4621 

NUOMAVIMAS 
Varnu pirkjtaaa — Pardavnna* 

Valdymam 
Draudimai — Incoinę Tas 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i . B A G E V I C I U S 

6415 So. Kedzie Ave. — 778-2238 

A I D S 
We seek experienced msids tb' vmrk 
fbr Chica'go's leadirig Korei: Good 
wages and benefits. Excellerit working 
environment. Apply in Perscn 

Cr*HARE HILTON HOTEL 
OTIare ALrport, Chicago, I1L 

(SNVOfttMi&A' — Ft>R'ĖĖ»T" 

Bnuom. buvusio savinfnRo 2-įą 
miegamų apšild. butas. Oro vėsini
mas, "built-in" orkaite. Plius Biege-
16w kilimai visam bute. Puikiai deko
ruotas. 2 bicka? nuo sv. KryžTaus -11-
^feines\ gbsfteftHffia ŠįKĖKrm s k a * 
blnkit nuo pimsad. iki penJrtad. tars 8 
v. r. ir 5 v. v. tel; 627-SS02 

Isnuorri. 5 kamb. (2 mieg.) 
buta^. Nuomininkai patj*s apsi-
Sildo. Apyl. 36-os ir Western. 
Skambint 3-1331. 

---

D 8 M E S I O 

*X>0<>0<><>00<>0<KKK>0©00<>©'&<*>0< 
NAMŲ APŠUJDTMAS 

Taisau senus tr sndedn naojm p*-
Sm. Pfgiai ižvalan taipgi Alyrtiehu 
te jperdirtm d S dniiji įdedu vantom 
Sfldytn'Tia. Kreiptis 

A. BANYS — teL 447-8806 
<X><><>(X)<>OOCK>OOOCK><kk>OOOOOOS 

Programos puslapiuose vietos 
.v, - i - iki valiai. Kodėl prie pagnndmitj , . . , ;as bus ir lulvtei aiškinęs, kaip! ,. ,^.^ ^ ° .„ , . > neti solistai tebėra balsinio paie 'solistu navardziu nepaaiškina-' . . &vl i ' , . ' , i ' , . f . i ; , * I ?rjmo zenite ar visai netoli ze ma. koktu baisu role bus atiife- ^ 

karna? Nevaizduokime viską zi- į 
nančiiis. kai iš tikrųjų muzikom! 
srity esame didžiausi diletaruai. [ 

jau greitas turėtų mirti? lies 

įtikinamiau nusižudyti, nes ji tai 
gerai atliko. 

Art Anthony perukai ir grimas 
— viskas kaip geriausiam teatre. 
Nepaprastai spalvingi, įdomūs 

nito. Nematyti nė grandiozinio 
choro silpnė'mo ženklu. Tad ar 
•Jkrai Chicaeos Lietuvių opera 

iTeigu dar šiaip taip atskiriame j {\ rubai. Tik kodėl g, n e p « * r u p m - H Ą n U Q g Q ^ }TJ b a d u į šiuo klaustuKU spektaklio ispu 
ta anų šimtmečių.apavu? Tr vy- fcfa^ k , ! r i s ^rSr);>s ^ džius turiu užbaigti. 
ru pusbačiai, ir kiek speftm pa- ^ a n i a t 3 n i s ^ ^ l y r i j l i s . 0 k a r . 
stebėti is po ilgų suKmu s- , p J s k u r i s ^ ^ n ^ P a s t a -
cioiancias kotas, moterų bateliai )i j , . ,_i< , . . , ' v. , . , - . \ ; *•' bos, ka.s kuriuo balsų dainuoja, buvo siuolaikes gamvbos, gal * c , , . . , , . . x^^.*«. , , . , * . . . ' , , uubliką auklėtų, lavintų, šviestu. 
KOKIU dešimčia metų pasenę, tad j r * 

archwrų'* ištraukti. 
— di-

I 

i s savų 
Meno vadovybės galva 

rigentas ir režisierius Aleksand
ras Kučiūnas. Dirigento asisten
tas — Alvydas Vasaitis. Chor
meisteris — Alfonsas Gečas. Ap
švietėjas — Kazys Gfuhėlfs, o jo 
patarėjas —Bob Shook. Asisten
tas (kieno?) — Romas Račiūnas. 
Scenos vadovas —Jonas Paronis. 
Šias pavardes nusirašiau iš prog
ramos sąsiuvinio. Išskyrus per vi
sus tris 
matomą 
ii kiti čia minimi vyrai sudarė! P 
"pofrlndzir} Brtniją". Jų darbas £ 

si, o iš tikrųjų tai visai niekaip Į lygiai svarbus, kaip ir visų sce-įįr 
nesielgė, nereagavc, kai Julytė! aoje dainuojančių. Kita nedidelė; = u u | I | | 1 | l u i n u i l 

Prieš premjera rašydamas pro-

— Amerikos miręs jauniau
sias prezidentas Buvo Jonn 
Kennedy. Vyriausi Adams ir 
Hoover, sulaukę P5 m. IVuma-

I vairią 

pagandini rašinį tik puse žodžio Į nas mirė 88 m. 

s.!HiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiiimiiiiiii» iirunninmiiiiiurnuuri 
9 * • 

ris veiksmus publikai gerai = 
ną A. Kučiūno nugarą, vi-j s 

MARQUETTE AUTO CLINIC 
6955-59 So. California Ave. — TN 4H-02SS 

M 476-8872 
Užsienio ir Amerikos autom obifiai 

Tune up ir vėsinimas f AIR CX)NDrTIONING) 
STABDŽIAI 6 mėmesių a r 6.000 myli^ garant i ja 

už mūsų darbą (pataisymus) . A tdan • uo 7 v. ryto. 
•ki 10 vai. vakaro. Savininkas N*firl*rtas Langys 

s 
i 
W 
i 
W 
i 
i 
I 
i 

PLUMBING 
Vonrą, ylrtuvįa *fl«Į ir vandens 

lOdyluvų specialistai. Virtu vfls h 
vonios kabinetai. Keramiko* tr kt. 
plytelės. Glasa blocks. Sinkos vaoz-
ifiai iSvaiomi elektra. Kreiptis iuc 
? f e 8 vuL ryto arha po 5 vtL vak 

SF»AJ»TH»*A — TT&Om 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie-
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra vislėffiS pHeinatnes. 

« • • • -> . 

Perskartię "Draajcą", 

fi h;^em* rc^i^kaitvtl. 

duokite 

ininimuinuiimMiFiiiHttnnniiHiiiiiHn 
LIETUVOS ATSIMINIMA! 

Radijo valanda j « t » o . tmmmajm 
Xew Jerser 5ew Tark tr OouneciioM 

gąui laMftdleaį auc 4 *kl S rat a^i^et 
tt WEVD Stoties 2*e-w Tot-lu ( l t » « 
S i , AM1T ST.9 meg. FM). 

DtRkt. — Of. JofcObfta t. ŠttOtšm 
14OT Forofe Drtve 

Moimtatnside, N. J. 0?0SS 
T e l 2Ū-S&6S toode 201) 

KUftčlame taip pat kMuiytSi ISt-
tavttku kttltūnai-4 vuLattdn sz&n kal
ba fll Seton HaU DnlTersiteto radijo 
Aoties <New Jeraey ^SOTJ, 89.5 m«m, 
VTA) Plrmad. 7:30-8:30 v&L vakaj-* 

f Vadovauja prof. f. Htinltmm\ 
mnmiiuuinnu»inmn»nnTTnnTumnr 

Remkit tuos biznierius, kurie 
Į skelbiasi "Drauge". 

:-! F \ L E ? T A T 

i 
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HnuiHiifuiiiiiHiuiiuiirtniiiiiiimlRiHti 

RAMO PROGRAMA 
Seateusti netiivta R»a*o Progr&nu 

Maujok^ v A n g l i e iŠ stoties WLYN 
ISiO banga veikia srkmadienlaia BOC 
1*0 0d 1-J0 vaL pa ptetn — pei 
doodama T«l»i»i^, da?=ati!iniT| »»i^ 
lantrauka ir komectarai. e?u^ka, daa 
abs. Ir Magdutes Pasaka. Sią pro 
gramą veda Steponas J. ii 
Minkai Biznio mkalais 
Baltle Florlsts — pFllo bei dovami ; 
ki autuve, JD2 E. Broadw«y, %n. Bos- ; 
toa, Maas. 02127. Tetetorat 2984401 į 
Tan pat gaunamas dieerss*-s "Drau j 
ga»** Ir didelli pasirinkimas Heruvtt ' 
kų knygų. j 

uiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuttiuuiBU ' 

Valentina 
kreipti* J 

BEALTY 
FOR BRT -mv% ni 

RWL ESTATE 
ApkoineoĮsm, psrltcni Ir 

porduodom" 
WE APPRAiSE BbY AftD S f l l 

656-2232 ' 
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LAIKAS. 1977 metais | LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIS DAINAVA 
Premjera — geg. 7 d. 8 vai. vak. (šeštadieni) | s t a t o 
Antras spektaklis - geg. 8 4 3 vaL | u a m m 6 m Q y m if U m m VEIKALĄ 

popiet (sekmadieny) § 
VIETA: Marijos Aukštesniosios Mokyklos § 

Auditorijoje, 6727 So. Caliiornia Avenue § 
p i e t a i : ^aiarcpiŲ" prvkyboje. 251* West 69tk S t , f 
TeL — PB 8-4585 KAINA: $9, 8, 7. 5, 4, S. į 

Režisūra — ZITOS KEVALAlTYTfiS - VISOCKIENfcS 
Dekoracijos — ADOS KOlteAKAllfcs - SUTKUVIENĖS 
Apšvietimu. _ 2IVIL£S NUMGAlJDAITfS 
Baleto ciipreografija — JAUNUČIO FUODilCNO Ir VIOLETOS 

KVKA)SA1T£S 

KŪLGRINDA 
Dirigentas — Aloyzas Jurgutis 

BAUSTAS: 
Violeta Kuosaite ir Jaunučio 
Puodžiūno baleto studijos šokėjai 

Libretas — Nijolės Jankutes 

SOLISTAI: 
Margarita Moadoenė 
Audronė Simoiiaityte-MaABOp»efl» 
Koma Mastienė 
Valentinas Liorentas 
Vytas Badys 

ŽODINIO TEKSTO ATLIKĖJAI IR ANSAMBLIO CHORAS 
ORKESTRAS 

DYKUMOS KARALIUS 

(Atkelta iš 3 pusi.) 
cma ū m e 
ųgią aamelį, kur gyveno gaivi' 
jįy>irklys Juvaisįr. Mergaitės ital-
sa^. pasausė: "Ko .norite,?" Prin
cas surnelavo: "34ane sįunčia erai 
ras Ąjlan, Jis nprį pirkti porą 
k ^ j ų . J k ^ ^ p a ^ tėvą". Bet mer
gaitė buvo ne pėsčia: "Kas bels.-
tųsi į perg inu duris nakties me
tu? Eik šalin", 

•i ... . . 

rJ7Gerąi, jei tau negaila tėvo: 
e*niras rylą jį paskers!" Pokalbį 
išgirdęs,pirklys atšovė duris. Jo 
dukterys pažino princą ir iš 
džiaugsmo suriko. Nuo jų namo 
stogo drąsuoliai pasiekė emiro 

siekė pagražinta, papuošta be
veik legenda. Sužinoję dž-augėsi, 
o genčių vyresnieji, šeikai ir erai-
rąj, skuh^io pareikšti lojalumą 
laimėtojui. 

Pergalė buvo tik psichologinė. 
Pats Rašidas tuo laiku buvo ap
gulęs ištremtu karalių šeimą pri
glaudusi Kuwait. Supykęs ir Įšir
dęs nu t# r ė tą geltonsnapį su
tvarkyti! i pagalbą pasikvietė 
turkus. Šie į dykumą atnešė tris 
naujenybes: karinę discipliną, pa
trankas ir. .cholerą- Pirmą mūšį 
Ibn Saud pralaimėjo, bet antra
me, vasaros karščių ir dykumos 
padedamas, taip nabagėlius su
pliekė, kad retas kuris sugrįžo na
mo. Kaip karo grobis laimėtojui 

KANADOS ŽINIOS 
Toronto, Ont. 

RELIGINIS KONCERTAS 

.mentas — " D u r t a s išradi-1 tarybą, kur i patvirt intų dekretą 
Įmams ginti". Jo p skelbimo da- japie svarbių teclininių ir moks
lą _ 1474 m . Daugiau kaipjl inių atradimų registravimą ir 
{•enkių šimtmečių ^i iumo doku-Į gynimą Venecijos respublikoje. 
mente rašoma,, kad Venecijos į Už dekreto patvirtinimą balsa-
respubiikoje y ra piliečių, tur in
čių svarbų protą, išradingumą, 

Prisikėlimo parapijos choras 'kurio neturi kiti. Jeigu tokiems 

namus- Rado miegančią Žmoną ir t e k o daugybė šautuvų, kelios pa 
m seserį. Jos, būdamos rijadie- j trankos ir skrynia aukso. Bet pa

tį Rašidą gilu tinai nugalėjo ir tes, princą taip pat pažino. 
"Ko tu nori?" — paklausė dre

bėdama žmona. 

"Aš noriu tavo vyro, tu begė
de, ištekėjusi už Rajid emiro!" 

"'Aš ne begėdė! Ištekėjau, kai 
mus palikote! Ko sugrįžai?" 

"Sugrįžau užmušti t a v o vyrą! 

"Užmušk Rasidą ir visus jo 
kareivius, bet neliesk mano vy
ro. Antra, kaip tą padarysi: jis 
miega tvirtovėje su 80 kareivių". 

Prispirtos moterys pasakė, kad 
vietininkas grįš saulei tekant. Ta
dą jas ir verges užrakino, atve
dė laukiančius vyrus ir " įs ikūrė" 
emiro bute: gėrė jo kavą, valgė 
datules, meldėsi ir miegojo. Per 
toli nueita. Atgal kelio nėra. Da
bar žūti, ar laimėti! 

vaikas 
)06 metais. Jo našia; 

princas paėmė save 
nukovė 
čius 
globon ir įsisūnijo. Pilnai pusia
salio kontrolei liko neprijungtas 
Raudonosios jūros pakraštys su 
Meka ir Medina. Jp valdovas — 
Mekos $er\?e$, pranašo Mahome
te ainis Husain. Jam su tu'kais 
koovti padėjo garsusis Lawrence 
of Arabia. us» britai manė, ka:! 
šerifas | M įm giau galimumų 
t?p:i karaliumi. Bet išėjo k'hv.r-
Šventuosius miestus Ibn Saud pa
ėmė ir vi*ą v riti prijungė 1924 
metais. 

Kiek ankščiau vienos nakues 
rrūšiu išvi, j t rakus iš Ha~i pro
vincijos prie Ftrsų įlankos. Jų 
kontroliuotas siauras pajūrio ruo-
žtlis šiand:. :rt atvė'ė didž;a'i;;.is 
r>r>saulvie tortus. 

ruošiasi religiniam koncertui, ku 
ris įvyks balandžio 24 d. Šv. Ceci
lijos (anglų katalikų) šventovėje, 
šalia cher© — programą atliks 
muz. O. Beresnevičienė, sol. A-
polonija Sapalįs-Raikovskis ir Pri 
sikėlimo (lietuvių) parapijos cho
ras. 

DŽIAUGIASI OPERA 

Muz. St. Gailevičius, neseniai 
buvojęs Chicagos Lietuvių ope-1. 
ros pastatyme "Romeo ir Julia", i 
džiaugiasi, kad pastatyme svar- j I 
blausiuose vaidmenyse buvo 
mūsiškiai kanadiečiai lietuviai 
solistai — G. Čapkauskienė ir R. j 
Strimaitis. Jo manymu ir teigi
mu — pastatymas buvęs pro-
fesinališko lygio be jokių mė
gėjiškumo priemaišų. 

Prarjjs AUėnas 

žmonėms būtų aLmtos išradi
mo teisės, jis galėta prarasti sa
vo norą daryt i išradimus, i r dėl 
to būtų žala vatetybei. Todėl 
siūloma sušaukti respublikos 

vo 16 ta rybos narių, prieš 
susilaikė — 8 nariai. 

— Pokalbyje pirmutinė sudeda
moji dalis yra tiesa, sekanti yra 
prasmė, trečioji — humoras 
ketvirtoji — sąmojis. 

Wm. Temple 

ir 

ATSIRADDIO PATENTŲ 
PRADŽIA 

I 
Manoma, kad valstybiniais į-

statymais autorinės teisės pra
dėtos ginti XLX amžiaus pabai
goje. Tiesa, tokio pobūdžio įsta
tymų būta Anglijoje jau XVHI 
amžiuje. 

Neseniai viename Sofijos ar
chyve a t ras tas Įdomus doku-

Išaušo lauktas rytas. Iš mina
retų suskambo šauklių balsai 
maldai. Atsidarė tvirtovės vartai 
ir tarnai ėmė vesti laukan žir
gus. Štai, su tuzinu kareivių iš
ėjo pats emiras. Vartai užsidarė. 
Liko atviros tik mažos durelės. Į 
Princas pašoko! Surikęs vyrams 
komandą, pirmas puolė pirmyn. : 

Jo ginklas — vieno šūvio muš
kietas. Kareiviai, kaip zuikiai, 
sunėrė atgal. Lauke liko tik vie-, 
tininkas. Iškėlęs kardą taikėsi 
smogti princui į galvą. Šis, viena 
ranka ją uždengęs, antra šovė 
iš muškieto. 

_ Smiro kardas tarkštelėjo ant 
ini0.Pr4rj.cas griebė emirą 

už.kojų, pribėgę vyrai už rankų. 
Bet j j | .būva 4ik lengvai sužeis
tas. Pąsimuistes,paspyrė princą ir 
įsmukp tvirtovėm Didžiųjų vartų 
durelės tyčia padaromos mažos iri 
zernos. Užpuolikas turi pasilen-į 
kęs kišti galvą, kur j o laukia! 
gynėjo kardas. Ir taip kelias se- | 
kundes Saud i Arabijos ateitis ka- į 
Bojo ant tų durelių: suspės už-į 
sklęsti ąr ne? Nesuspėjo. Princo Į 
pusbrolis Ibn JiSuvi savimi už-i 
spraudė, jėga atstūmė ir įlindo. Į 
§umišime niekas jam galvoj ne-j 
nukirto. Kardu atmušęs ar t imus! 
gynėjus, atidarė vartus ir 40 
princo vyrų supuolė žūtbūtinei 
kovai. Pusė gynėjų žuvo ar bu
vo nustumti nuo sienų. Pagaliau 
Ibn Jiluvi paklojo ir pribaigė pa
tį vietininką. Likusieji pasidavė. 

. Tą patį rytą Šaukliai paskel
bė miestui, kad Saudi Kamai vėl į 
viešpačiai Rijade! Po šalį ši didi Į 
naujiena sklido kupranugarių j 
šuoliais. Tolimesnes vietas pa- Į 

A. t A. MARIJAI ŠLAPELIENEI 
Vilniuje mirus, veliones dukras p. L. GRAUŽINIENĘ 
ir jos šeimą ir p. G. SIRUTIENĘ ir jos vyrą nuošir-
dziai užjaučiu. 

L A. Leparskienė 

Brangiam sūnui, broliui ir vaikaičiui 

A.f A. 
EUGENIJUI (Geniukui) KRIAUCELIOHUI 

pačiame jo jaunystes žydejirrie ilgos ir sunkios li
gos pakirstam, didžio skausmo ištiktus tėvus, mie
lus draugus IRENA ir dr. LE0N£, seseris JOLITA ir 
VTD$, senelę p. PARULLENĮ, d§dę L. PARULI, tetą 
R. KU«EHE ir jos šeimą jų giliame skausme užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi 

Ale Ir Adolfas Ruibiai 
Vitalija ir Alvydas Vasaičiai 

Gėles visoms progoms 
BEVERLY HTLLS GELINYCIA 

244$ WEST S3rd SREET 
Telefonai: P» 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaro* ir 
Ganė Dri»hh| fcrautuvft. 

TfcE PAISY STORE 
M18 Soutfawnt Hwy. Osk Lawa, 

T«L tttltl* 

A. t A. SIMONAS BUCHAS 
Gyveno 3408 S. Westem Ave.. Chicago. Illinois. 
iiirė baJ. 17 d., 1377, 5:15 vai. ryte, sulaukęs 85 m. amž. 
Gimė LJeiira>je. Panevėžio apskrityje. Naujamiesčio para

pijoje. Pupušių kaime. Amerikoje išgyveno 64 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Sofija (Pociūtė), bro

li* BŪnaa Edmund ir Richard su šeimomis, pusbrolis Joseph 
Kiškūnas su šeima, Lietuvoje 2 brolienės Bueicnėsvsu šeimo
mis ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. 

Kūnas bite pašarvotas antrad., 8 vai- vak. Lack-Laekawicz 
koplyčioje. 2314 VV. 23 Place. 

Laidotuvės Įvyks ketv., bal. 21 d. iš koplyčios 9 va) ryto 
bus atlydėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas j šv Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose -a;d"":vf.>f 

Nubudę: žirmna, sūnėnai ir kiti gimine*.. 
Laia. Hbrekt. Steponas C Lack. t ei *į-^?-2 

EUGENUUS KRIAUCELIŪNAS 
Gweno 12500 Pawnee, Palos Park, ūliuois. 
Mirė bal. 17 i , 1977, 2:04 vai. ryto, sulaukės 19 m. amž. 
Gimė Lemont. Illinois. 
Pasiliko dkit-iiame nuliūdime tėvai dr. Leonas ir Irena 

Kriaučeliūaai, 2 seserys Vida ir Jolita, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas antrad., 4 vai. popiet Mažeika-Evans 
koplyčioje, 6845 S. VVestern Ave. 

Laidotuvės įvyks treč., bal. 20 d. iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus atlydėtas į gvč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašome aukoti Cancer Research. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Tėvai ir seserys. 
Laid. direkt. Evans ir Sūnūs, ttel. 737-8600. 

A- A. 

JOHN GRAMONT 
Gyveno Chicago, IUinois, Bridgeporto apyl. 
Mirė bal. 17 d., 1977, sulaukęs 77 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Genevieve. žentas 

Edward Mader, Eleanore, žentas Louis Renz ir Muriel. žentas 
Andrew Majerczyk, sūnus George Grammont, 14 anūkų, 5 proa-
nūkai, švogeris Frank YVoidat, sūnėnai ir dukterėčios ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami. 

Velionies žmona buvo a. a. Marie (Herag), mirę broliai a. 
a. Peter, Anthony ir Charles, sesuo a. a. Helen Woidat. 

Priklausė šv. Vardo dr-jai ir Chicago Truck Drivers Union 
Local 705. 

Kūnas pašarvotas Phillips-Labanauskas koplyčioje, 3307 
S. Lituanica. 

Laidotuvės įvyks treč., bal. 20 d. iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į š v Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuilūde: Dukterys, sūnus, žentai, anūkai ir pramokai. 
Laid. direkt. Phillips-Labanauiskas, tel. YA 7-3401 

Mylimam sūnui 

A. t A. EUGENIJUI KRIAUCELIONUI mirus, 
reiškiame ailią užuojauta IRENAI ir dr. LEONUI 
KRIAUČELIŪNAMS, seserims VIDAI ir JOLITAI ir vi
siems artimiesiems, Liūdime kartu, užgesus jaunos 
gyvybes liepsnai, 

Laima ir Antanas Lunackai 

'IIIIIIMIIIItlIlIlIlIlIiillUlIlIlIlIlIlIllIMlIlMIlIlIiMIIIIHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIMlilIlIUIIi 

Savanorio ir KontraŽYalgybininko Atsiminimai 
Tai Lietuvos žvalgybos ir kontraŽvalgybos paslaptys, 

kurias aprašo J. DEMERECKIS savo knygoje. 
Kaina minkštais viršeliai $4,00, kietais $5,00 

Gaunama _ 
DRAUGAS, 4$45 W. 63rd $!„ Chlaa^ III, 60629 
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Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AVE. 

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

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS Ir ERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 South Calitornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S IR S 0 N U S 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VVest 71 St. Tel. GRovehilI 6-2345-6 
1410 So. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AJKSTfi ATJTOMOBCLIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIV DIREKTORIAI 
Lietuvio Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

S307 SO. LITCANICA AVE. TeL YArds T-S401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir S0N0S 
» 1 4 W. 23rd PLACE TeL Vlrglnla 7-6671 
t4U W. 69th STREET TeL BSimblie 1-1113 
11089 Sootbw«»t Hlghw»T, Palod H1U», W. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4S48 SO. OAUFOBNU AVE. TeL LAfayette S-SS72 

POVILAS L RIDIKAS 

SS54 SO. HALSTEn STREET TeL FArd« 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
SS19 SO. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-1LSS-S9 

VASAITIS • BUTKUS 
1440 SO. 50t* Ave^ OCEBO, DLL TeL OLymplc 9-1909 

Mfl ateooi 
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X Kun. Antanas M. Švedas, 
MIC, Rosario Argentinoje tėvų 

DRAUGAS, antradienis, 1977 m. balandžio mėn. 19 d. 

X Domėdamiesi lietuviško
mis knygomis, jų didesni kiek} 
"Drauge" užsisakė: Stasė Ta
mašauskienė, J. Mikeliūnas, A. 
Johnson, V. Kažemėkaitis, J. 
Špakevičius, Vyt. Sendžikas, 
Grasilda Steponavičius ir nema
ža kitų asmenų mažesnėmis su
momis. 

X Dailininko Kazio žoroms-
marijonų vyresnysis, pabuvojęs: kio dailės darbų paroda ruošia-! 
porą savaičių Chicagcje, daly- j ma gegužės 13-22 dienomis Jau-
vavęs provincijos delegatų susi-'rumo centre, 
rinkime ir aplankęs savo pažįs- x Antanas Kareiva, LB Švie-! 
tarnus bei artimuosius, balandžio timo tarybos knygyno vedėjas, 
18 d. išskrido į New Yorką. Iš išs:untinėjo visoms lituanisti--
ten dar vyks į Providence, R. L, • nėms mokykloms knygyne ir ; 
pas savo seseris ir kitus gimi- kitur gaunamų knygų katalogą, 
nes, o balandžio pabaigoje iš-! nes balandžio mėnuo yra pa 
skris atgal į Argentiną. 

X Už a. a. Leonardą šimutį, 
buvus j "Draugo" redaktorių, 
Amerikos Lietuvių Tarybos kū
rėją ir ilgametį pirmininką, dve
jų metų mirties sukaktuvių pro
ga balandžio 17 d. Marijonų 
koplyčioje buvo šeimos užpra-

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A, VALSTYBĖSE 

— A. a. kun. dr. Jonas Pata
šius mirė balandžio 4 d. Great 
Falls, Mont., kur jis jau daug 
metų dirbo vietinėje parapijoje 
kaip klebonas. Velionis buvo 
Vilkaviškio vyskupijos kunigas, 
prieš 27-rius metus atvykęs į 
JAV. Buvo gimęs 1913 m gruo
džio 13 d., kunigu įšventintas 
1937 m. birželio 24 d. Po karo 
studijavo Romoje, kur įsigijo 
teologijos daktaro laipsnį. Pa
laidotas vietos kapinėse balan
džio 7 d. Liko Toronte jo brolis 
su šeima. 

platinimo mėnesiu lituanistinėse 
mokyklose. 

X Anglijos Britanijos lietuvių 
klubo valdybą sudaro:: pirm. 
VL Paliulionis. Anatolijus La
kas, Kazys Rožanskas, Stefani
ja Kaulėnienė, J. Jokubka, Jus-

šytos šv. Mišios, kurias atlaikė Į tinas Šidlauskas. Parengimų ko-
ir pamokslą pasakė kun. V. Bag-1 misija: A. Kurienė, St. Šidlaus-

i — St. Astrauskas, Br. Gražu 
"7*ML*̂ "™T*™Į̂  "r ,"" ' J*~ i Dainavos ansamblis stato muzikinį veikalą Kūlgrindą . Ta proga buvo sukviestas Gradinskų namuose infor- lįs, pr. Karalius ir Jurgis Mals-
Skelbtas ir lietuviškos | macijos posėdis. Matyti (iš kaires): VI. Būtėnas, Lie tuvių televizijos vadovas Anat. Siutas, Al. Barcaas, k i s b a i £ r i a ^ ^ kadenciias LB 

eikalo autore N. Jankutė ir J. Janušaitis. NTuotr. VI. Jasinevičiaus 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
LITERATŪRINĖ VAKARONĖ kuriai tenka priskirti tikros Ii- bus ilgesnis (apie pora valandų) 

danavičius. Dalyvavo garbingo-1 kienė ir Pr. Rumšą. Revizijos 
jo Velionio šeimos nariai ir bū- komisija: VI. Palubeckas, St. 

SU RAŠYT. ALE RCTA teratūrinės vakaronės vardą. 
Ps. Chicagoj lankėsi rašyt. Alė 

Rūta Arbienė iš Santa Monica, 
Calif. Ji buvo pakviesta L. S. 
Skaučių seserijos vadijos lite
ratūrinei vakaronei, kuri įvyko 

mas įvyks balandžio 24 d. 12 balandžio 16 d. vakare Jaunimo 
vai. Jaunimo centre 104 kamb. j centro kavinėje. Kavinė nusta- j kare Jaunimo centro kavinėje 
Visi dzūkų draugijos nariai ir tytu laiku — 6:30 vai. vak. jau j sušaukė iškilmingą sueigą, į ku-
norinttieji į ją įstoti kviečiami buvo užpildyta skaučių, skautų rią atvyko daugiau kaip 100 na-

Rudokas ir Bal. Brazdžionis. 
X Dzūkę draugijos susirinki 

rys artimųjų. 
X Marija Noreikienė, įstaigos 

Gifts Parcels to Lithuania savi
ninkė, praneša, kad "Kario" 
žurnalo kovo mėn. laidoje, Nr. 
3, aprašant a. a. kpt. Jono No
reikos likimą, buvo visiškai klai
dingai pažymėta, kad M. Norei
kienė yra kpt. Jono Noreikos 
žmona. Marija Noreikienė velio
nio nepažino, jos vyras nėra net 
jo giminė. Kadangi kpt. J. No-j knygos mylėtojas, pasinaudojęs pai pasveikindama rašytoją, su 
reikos žmona Antanina gyvena i anksčiau paskelbtu knygų iš- sirinkusius svečius ir pakviesda-
Chicagoje. žinių tikslumą buvo \ pardavimu, nusipirko įvairių lei- ma vakaronei vadovauti vyr. 
galima iš jos pasitikrinti. dinių už 50 dolerių ir tuo gra- skautę stud. Viliją Kerelytę. 

X Juliaus Smilgos su Sonja i žiai parėmė lietuviškos knygos Vakaronės vadovė trumpai, bet 

NAUJI SKAITTNTNKAI IR 
NAUJAS FILMAS 

Chicagos akademikai skau-
tai,-ės pereito sekmadienio va-

fcis baigia savo kadencijas LB 
Clevelando apylinkės valdyboje. 
Vis po kelintą kartą perrenka
mi, jie savo pareigas atliko stro
piai ir sąžiningai. Reikia tikėtis, 
kad jie vėl sutiks kandidatuoti 
metiniame bendruomenės apy
linkės susirinkime, kuris įvyks 
balandžio 24 d., sekmadienį, 4 v. 

atssilankyti. Aldona Rimienė ir daugelio literatūros mėgėjų, 
kalbės apie socialinius reikalus, kurie su dėmesiu laukė retos 
Dzūkų draugijos susirinkime. | viešnios pasirodymo. 

rių. Sueigą atidarė ir pravedė 
Akademikių skaučių draugovės 
centro valdybos pirmininkė Lo-

gražus ir patrauklus lietuvių 
skautiško jaunimo filmas. 

Į sueigą buvo atvykęs ir ne- j p. p. naujosios parapijos salėje. 
seniai iš Brazilijos į Chicagą j _ Petras Maželis, Clevelando 
sugrįžęs korp! Vytis filisteris Vaidilos teatro meno vadovas, 
kun. Antanas Saulaitis, SJ. Po po žiemos šalčių ir kitų bėdų vėl 
sueigos buvo kavutė, kurios me- suaktyvino J. Grušo dramos re
tu visi nariai ir svečiai maloniai žisavimą. Administracine pras-

KANADOJE 
— Kun. dr. V. Skilandžiūnas, 

Ottava, Ont., 4 kalėjimų kape
lionas - koordinatoriui, vėl pasi
rodė televizijos programoje 
"Quest" kovo 20 d., 2 v. p. p. 
Transliavo stotis CJOH. Šios 

\' programos vedėjas pokalbyje su 
kun. dr. Viktoru ir su vienuole 
E. A. Kinsella, kuri kaip sava
norė yra įsijungusi į kalinių sie
lovadą su grupe gimnazijos 
moksleivių, gvildeno keletą es
minių klausimų, liečiančių kali
nių rehabilitaciją ir sugrįžimą į 
normalų vi:uomeninį gyvenimą. 
Pokalbio metu išryškėjo nauja 
kalėjimų sistemos auklėjamoji 
kryptis. Paskutinių kelerių metų 
kalėjimų mokslinių t>Tinėjimų 
duomenys teigia, kad be akty
vaus visuomenės įsijungimo į 
kalinių rehabilitacijos darbą ne
galima laukti pozityvaus pasi
keitimo kaliniuose. Kalėjimas 
pats savyje ne taiso, bet ardo 
kalinio humaniškumo jausmą. 
Nesidalinimas kalte nėia esmiš
kai krikščioniška artimo meilė. 
Kalinių problemos yra kartu ir 
mūsų problemos. Ir mes visi esa
me atsakingi. Daugelis jaunuo
lių savo vaikystėje dėl nenor-

pasidalino mintimis. (bk) 

DAIL. M. GAIŽimENĖS 
KERAMIKA 

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, penktadienio vakarą ati-x Pranas F. Gaižutis, Oakvil-1 Vakaronę atidarė Vyr. Skau- j reta Jasaitienė, nuoširdžiu žo

le. Conn., didelis lietuviškos tininkė Irena Kerelienė, trum- džiu pasveikindama susirinku-1 daryta dail. Marytės Gaižutie 

Damjanovich sutuoktuvės įvyko 
praėjusį šeštadienį Holy Resu-
rection Serbų ortodoksų kate
droj. Vestuvių vaišės Jaunimo 
centre, kurias malda pradėjo 

leidimo pastangas. Į labai sklandžiai aptarė rašyto-
X Paskutinėmis lietuvišku jos Alės Rūtos nueitą kūrybinį 

knygų papigintomis kainomis kelią, primindama jos išleistus 
išpardavimo dienomis "Drauge" šešiolika romanų, novelių rinki-
knygų už didesnę pinigų sumą r.ius, apysakas ir eilėraščius, 

jaunojo dėdė kun. Z. Smilga, j nusipirko: K. E'idukoms,, Casi- taip pat duodama trumpą litera-
Abu jaunieji yra naujųjų atei- j rnir ir Dalia Wosc;nski. Janina tūrinį Įvertmimą. Ji iškėlė rašy-

sms. 
Pirmoje sueigos dalyje buvo 

naujų skautininkų,-ių įžodis. 
Pristatyti naujai pakeltieji ASS 
nariai: į vyr. skautininko laips
nį — Irena Kairytė ir Vytautas 
Mikūnas; į skautininko laipsni 

V. Germanas. O. Kotovienė, j tyse dail. Gaižutienė parodo 

nės keramikos paroda. Ją su
rengė ateitininkai sendraugiai. 

Parodą atidarė pirm. A. Liu-
levičius. Dail. P. Aleksa primi
nė, kad kūryboje yra trys ele 

me 
malaus šeimyninio gyvenimo ne-jam stropiai talkina teatro n e m g a v o ^ ^ n e į 

valdybos pirnuninka^akt. R o - , m e i l ė n e i b o s r e i k š m ė s 

mas Apanavic iusDramos pa- ž m o n i s a n t y k i u o s e . K u r ^ r a 
statymą globoja LB apylinkes 
valdyba. 

buvo metalo, aukso, sidabro 
įmaišų. Aukštą stiklo graviravi
mo techniką turėjo Kinija. Ti
roly išrado emalį, kurį įjungia į 
sttiklą, ir buvo galima paišyti 
ant stiklo. Prancūzai pasidarė 

vių vaikai, jau čia baigę moks
lus. Sonja yra mokytoja, o Ju
lius eina atsakingas pareigas, 
šaldymo sistemos bendrovėje. 
Vaišėse svečių buvo apie tris 
šimtus. 

X Amer. lietuvių bibliotekos 
leidyklos visuotinis narių susi
rinkimas šaukiamas birželio 3 d. 
Jaunimo centre. Laukiame pla
tesnio lietuvių dalyvavimo ir į-
sijungimo į leidyklos darbus. 
Leidyklos direktorių tarybai 
pirmininkauja prof. dr. Jonas 
Puzinas, valdybos pirmininkas 
kun. Algimantas Kezys, SJ. 

x Cicero moksleivių ateiti
ninkų ruošiamame vakare šį 
šeštadienį nuotaikingą progra
mą atliks muz. F. Strolios ve
damas studentų ansamblis Au
dra ir jaunų muzikų vienetas: 
Kazlauskaitė, Rimkus ir Unde-
rys. Vakaras įvyksta parapijos 
salėje. 

X šv. Kazimiero seserų rė
mėjų seimas įvyks ateinantį 
sekmadienį, balandžio 24 d., 
vienuolyno patalpose. Pradžia 
šv. Mišiomis 10 vai. r. 

x Jadvyga Kalesinskienė, 
New Britain. Conn.. aukojo 7 
dolerius. Ačiū 

X Lietuvos Vyčių susirinki
mas įvyks šiandien, balandžio 
19 d., 8 v. v. Svč. M. M. Gimimo 
parap. salėje. 

X Aukų "Draugui" atsiuntė: 

Garlauskienė, M. Paškevičienė, tojos pamėgimą vaizduoti pa- laipsnį pakeltieji: D. Eidukaitė, j 
J. Potter. B. Sturmaitis, J. Kris- [apstas žmones, Lietuvos istori- L. Grybauskaitė, L. Jadviršytė 
tolaitis, Ant. Juknevičius, dr. r.es gelmes, išeivijos problemas D. Gelažiūtė — Kizlauskienė. I 

mentai: tema, medžiaga, išpil-, ypač pažangūs veidrodžių gamy-
iymas. Visose šiose trijose sri- j v°iP-
tyse dail. Gaižutienė parodo1 D a i l - Lapšys užaugo Austri-

T. RenTeikis, V. Sabaliūnaitė — j aukštus sugebėjimus. Jos r ^ ' ^ ^ ^ ^ l ^ ^ l 
Remienė ir R. Bartuškienė. Tai medžiaga — molis — iš žemės, 
pačia proga skautininko įžodi> Taigi ir keramikoj, kaip ir lite-
davė naujai į paskautininko | ratūroj, turime žemininkų. 

Dail. Gaižutienė padėkojo pa

mokėsi meno Vienoje, pamėgo 
geometrinį stiklo piaustymą. 

Jaunimo centrui pauosti stik
lai atgabenti iš Prancūzijos. 
Amerikoje tokio stiklo nebeda
ro. Išpiaustė spalvotą stiklą, rodos rengėjams ateitininkams, 

R. Nemickas. Augusta Miikovai- ir kt. Po to programos vadovė Srugytė - Klemaitienė, D. Kvik" ^ T i ^ ^ ^ S ^ . į ^ ° - \ **' 
t'enė. Jonas Jokūbaitis. V. Kereiytė pakvietė rašytoją, lyte, A. M i n a i t ė , J. Eidukai- ^ S e i o ^ " d a ^ k T Z ' g S u ^ T * * r ^ " ^ 

x Algis Juškėnas, žurn. Sta- Rašyt. Alė Rūta nesididžiuo- tė, T. Remys ir V. Garbonkus. ^ ^ C H t a « * - i ™Z 7ZZ ™U a o n U ' ***** S p a l V l* o r n a m e Q -
fil. 

laiko skirti kūrybai, vyrui, tam- į ^ 
sio Juškėno sūnus, pakviestas dama nuoširdžiai supažindino su Įžodžio apeigas pravedė s. m. v^g i j ^ s u nkų moiį. 
dirbti į JAV kongr. Fary įstai- savo kūryba, paskaitė vieną ei- Marija Ročkuviene. Naujai pa- * Parodoje išstatyta 130 darbų, 
gą Chicagoje. iėrašti, o paskui davė tris neil- keltuosius sveikino Vyriausioji p a s i ž y m i n č i ų d ideĮįu įvairumu ir 

X D. Grajauskienė, Simsbu- gas ištraukas — vieną iš "Drau- skautininke L Kerelienė, vy- įšradingumu. Sustatytos^ deko-
ry, Ct., atsiuntė Draugui" lie- go'' premijuoto romano "Trum- riausias sKautinir.kas S. Mik- t Į Į , I ^ M lėkštės, nlokštės, figū-
tuviškų knygų užsakymą už 50 pos dienos", parodydama tarnai- naitis, ASS vadijos pu m. V. r įndaį vazonai, vazos, tau-
dolerių. į tės Bronės charakterį, antrą — | Statkus (jis ir kaklaraiščius už- r ė g ftątfĮ, i r kį'ti keramikos 

X Atpigintų knygų išpardavi- * romano "Saulėleidžio" — apie rišo). Filisterių skautų s-gos j d a r ' b a i 

mu pasinaudodami, didesnį kie-,ug r '? ir trečia romano, liečian- pirm. J. Dabauskas. Dailininkė studijavo Munde-
kį knygų užsisakė: Jonas Mus- ' r i 0partizaninį gyvenimą, "Bro-j Prisiminta koncentracijos;leino kolegijoje. Wayne valst. 
teikis, L. V. Petrušaitis, A. Al-pU '< K a i kurias ištraukas, ku- stovykloje kenčianti Nijolė Sa-! universitete, ITinois Technologi-
čiauskas, V. Raulinaitis, LiudaĮ^ I c s e buvo tiesioginė kalba, ra- <įūnaįtė. Jos išlaisvinimo reika- įjos institute. 1973 metais gavo 
Avižonienė. Juozas Gasperas.; svt-°ja skaitė rytų aukštaičių j u s u r įnk ta nemaža parašų. Į daktarės laipsnį iš baltymų bio-
Jonas Gliosas, Donald Price, G. į tar*me. Publika viską su dideliu , Antroje sueigos dalyje buvo chemijos. Keramikos kursus lan-
Leaf. Stasys P. Vaičaitis, Pra-jąėmesiu sekė ir dėkingumu p r i - ; r o d o m a s L i e t o j Foto*archyvo kė Hyde Parko Meno centre. 
nas Gasparonis, Judy Laug-
ghlin, Audronė Timas, Galina 
Šilingaitė. 

X Aukų atsiuntė: 5 dol. — 
K. Skripkus; 3 dol. — dr. Jokū
bas Stukas; po 2 dol. — B. Te-
lyčėnas, B. Endriukaitis. I. Va-
syliūnas. Dėkojame. 

X Dr. Fr. Tarvydas, Edina, 
Mo.„ prie prenumerattos mokes
čio pridėjo 7 dolerių auką. Dė
kojame. 

eme, nes t a lyg lietuviško g y - j V e d ė j Q s k , r ; A l g K e z i o s u s t l k . ; Jau yra dalyvavusi eilėje paro-
venimo keletas labai aiškių iš- t a s i r j 0 techniškai pagamintas dų. Gyvena Chicagoje, turi sa-
karpų, kuriose galima matyti A k a d e m i n i o ? k a u t u ^Mflo fil-'vą keramikos kūriniams išde-

mas, tiksliau viena is trijų jo ginti Krosnj. save, savo istoriją ir savo laiko 
r.uotaiKas. 

Po trumpos pertraukos rašy 
dalių — AS< jubiliejiniai—1974 Po atidarymo iškilmių buvo 
metai ir ta proga suruoštos iš- vaišės. Paroda tęsis iki balan-

Dailininkas parodė skaidres 
iš Austrijos, kur jis mokėsi, o 
taip pat daug skaidrių iš savo 
atliktų stiklo vazų, lėkščių, vit
ražų, brangakmenių imitacijų. 
Dail. Lapšys, dabar gyvenda
mas Chicagoje, dirba stiklo me
no kūryboje ir turi savo krau
tuvę. J . Pr. 

meilės, ten įsigali neapykanta 
sau ir kitiems. 

LATVIJOJ 
— Smuikų meistras latvis 

Martynas Zemitis, Tasso agen
tūros pranešimu, po 50 metų ty
rinėjimų, esąs atidengęs legen
dinę italo Stradivarijaus darytų 
smuikų išduodamų garsų švel
naus balsingumo paslaptį. Jis 
įsitikinęs, kad Stradivarius savo 
smuikus dažė ypatingu laku su 
gintaro priemaiša. Panašų laką 
pagaliau atidengė ir jis. Smuikų 
virtuozai tvirtina, kad Zemišo 
daryti smuikai išduoda tokį pat 
skaidrų garsą kaip ir Stradiva
rijaus daryti. (t) 

URUGVAJUJ 
— "Ąžuolynas'' kovo 12 d. 

dalyvavo vokiečių kompanijos 
"Bosch'' surengtoje šventėje. 
Programą turėjo užpildyti vo
kiečių ir lietuvių ansambliai. 
Neatvykus vokiečių ansambliui, 
visą programą užpildė "Ąžuoly
nas". Jų šokiais visi buvo suža
vėti. 

— Mirė Julius čyžas. JuW Ši-
lingauskienė. 

toja, perdavusi Los Angeles ra-į k i l m ė g F i l n i a s p r a d e d a m a s i š . džio 24 d. Atdara šiokiadieniais 
kilmingai gedamu "Gaudea-/uuo 7 iki 9 v. v., savaitgalį — 
mus" ir gražiais paežerės vaiz- nuo 11 vai. r. iki 9 v. v. Parodą 
dais. Pro akis prabėga iškilmin- j verta aplankyti. J. Pr . 
gas sukakt ie minėjimo aktas D A D U R L A p S I 0 VAKARONE 
Chicagoje. jubiliejinė stovykla 

šytojų linkėjimus, čikagiečiams 
vėl skaitė įvairias ištraukas iš 
jau pasirodžiusių veikalų. 

Programai pasibaigus, sve~ 
ėiai buvo vaišinami kavų 
te ir užkandžiais, kuriuos pa
ruošė O. Siliūnienė. Pokalbyje 
su rašytoja daugelis dar domė
josi jos kūryba ir ateities pla 

ATVYKS PRINCESĖ 

Monaco princesė Grace liepos j r a į s . Patirta, kad ji turi keleto 
5 d o l " - ' z e n o n ^ ' š u k y š r S 1 dok I ?*"* ± y k s -1 C h - c a S * i r * " Į k ū r i n i u rankraščius, kurie lau-
- A. Poškus: 2'dol. _ Jonas l y v a u s 20th ^ " ^ F o x t a r y ' i I : i a I e i d ė ^ i r viešumos. 
Gaižutis. Ačiū. b o s P 0 8 ^ ^ - T a i reto įdomumo vakaronė. 

Dainavoje, 
knygos ap 

laužų programos. Dail. R. Lapšys papuošė Jau-
Steponą Kolupailą nimo centro kavinės lubas me-

X V. Žilinskas, Chicago, IU., 
nusipirko "Drauge" knygų ir 
medžio drožinių u i didesnę pi
nigų sumą. 

X Dovaninės prekės bet kn-| 
riai progai — kristalas, porce-; 
lanas, sidabras, gintaras, aukso i 
papuošalai ir brangenybės. Di-
delis 14 ir 18 Kt. aukso grandi- i 
nėlių pasirinkimas. "Terra" at-
darą kasdien iki 5 vai. vak.; į 
pirm. ir ketv. iki 8 vai. vak. | 
Adresas — 8235-37 W. 63 St^ 
Chieafro. 111.. tel. 434-4660 

i sk , j . j.ymua Piūladelphijoje, gegužės 7 d. Linguoja Vyt, Daugirdas ucr.os paota-

pristatymas. Parodoma daug se-r.iškais vitražais. Su jais visuo-
nų ir naujų ssąjūdžio veidų, vei- į menė buvo supažindinta penkta-
kėjų. Vykusiai įterpta ir humo-! dienio vakaronėje. Kun. A. Ke
ro, komiškų dalykų, vaidinimų,! zys priminė, kad vitražuose yra 
stovyklinio laužo programa ir tautinių motyvių puošmenys. 
kt. Filmas spalvotas, garsinis, ; Padėkojo vitražų sukūrimą fi-
meniškas techniškai gerai atlik-jnansavusiems dr. P. Kisieliui ir 
tas, puikia: surežisuotas, sude-: žmonai ir Jankūnų šeimai, kuri 
rintas, geras muzikos, dainų,-savo auka įamžino savo sūnaus 
garsų ir kalbų perdavimas. Iš a. a. Alekso atminimą, 
viso filmas patrauklus, keliąs; Dail. R. Lapšys papasakojo 
lietuviško jaunimo dvasią. Kun. j apie stiklo meną įvairiuose šimt-
Kezys. ASS Chicagos skyriaus mečiuose ir įvairiose vietose. 
kapelionas jį kūrė su di-\Veneciečiai XTV šimt įstengė 
dėle meile rganizacijai ir mū- pagaminti gryną, skaidrų stik
sų jaunimui. Taigi visi pirmieji lą, imituojant kristalą. Nuo to 
šio filmo ž'":rovai jam nuošir- laiko grynas stiklas dailėje va
džiai padėk .jo, sveikino ir plo- dinamas kristalu. 
jo. šios filmo dalies mecenatas! Bobemai ir anglai išrado, kad 
— ASS Chicagos skyrius. Atei- įdėjus švino, kristalas gali būti 
fyje ru'v,"+^raa talgtl tetruoSU plcustoraas. Koeteas buvo ta-

įšio filmo I ir m dalj. Tada iisipes stiklo pūtimo centru. Stikle L 

Pagerbkime mūsų 

MOTINAS 
Įjungdami jas į šį 

specialų 

šv. Mišių devindienį! 

MOTIHy DIENOS N0VENA - bal. 30 - geg. 8 d. d, 
Marijonų vienuolyno koplyčioje 

Si novena, į Vilniaus Au&rog Vartų Stebukl. Gailestingumo ir 
Nepaliaujamos Pagalbos Svt Dievo Mr,tiną Marija bus celebruo-
jama už mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir žmonas, 
gyvas ir mirusias. 

oi motinos meilę ir pasiaukojimą, {jungia 

gyva/mirusi 

Novenai aukoju . 
Vardas, pavarde 
Adresas 

Marias Fstbers, 6SS6 8. Kilboam, Cbicagn, n , 60fi39 

Jąlšv.Miih} 

Motinos vardas 

! 
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