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DERYBOS SU SOVIETAIS NEBUS ATIDĖTOS 
i^ . iųj j .a i i igyayĮ jSBĮ^^^y^^i j jg 

Washingtorias. — Jody Powell, 
Baltųjų rūmų spaudos sekreto
rius, penktadienio rytą sakė: 
"Carteris buvo toks pikta>, kokio 
dar nesu metęs". Turėjo pag-indo 
pykčiui, kai "*Washing*on Post" 
parašė, jog Carteris SALT II de
rybas atidėjo, bent iki rudens, 
Carteris sukvietęs spaudos konfe
renciją, rodydamas laikraščio per 
šešias skiltis rašinį, tvirtinimą 
griežtai paneigė. Skundėsi, kad 
prašė to neskelbti, sužinojęs, jog 
taip parašyta., bet laikraštis vis-
vien parašė. "Tai labai pakenkia 
mūsų šalies interesams, pasitikėji
mui manimi ir politikai, kurios 
nežadame keisti. 

Toliau Carteris sakė, kad kaip 

tik reikia diskutuoti dė' utartiesi 
užbaigimo, ją pasirašyti kaip ga 
Įima greičiau. Neturi u ė i į'akos Į 
jokie kiti įvykiai ar reikafai. T - ' 
labai svarbu mū:ų vals'ybės in'c 
esams. ?i atidėlioj;mų, nei su

laikymo jokio nebuvo ir nebus. 
Neturės įtakos nei Afrikos, ne" 
naminiai reikalai", sakė Carteris. 

°Washington P o t " vykdoma
sis direktorius Benjamin Bradle: 
tvirtina, kad jo laikraščio prane
šimas yra :ikras, ir šią vasarą su 
sovietais sutartis nebus pasira
šyta. Laikraštis rašė, kad dėl susi-
dėjuių aplinkybių ir nepalan
kaus politinio klimato administra
cijos agentūros patirašymą bus 
priverstos atidėti. 

Kongresas pritaria 
kietesnei rankai 

Washingtonas. — Visi Kong
reso vadai pritarė Carteriui, kai 
jis kaltino sovietus ir kubiečius 
dėl Zairo. Sen. Howard Baker 
(R., Tenn.), mažumos vadas, sa
kėt "Esu visai tikras, kad sovie
tai ir kubiečiai suorganizavo inva
ziją į Shabą. įsitikinau, kad ku
biečiai, neigdami tą faktą, meluo
ja". Panašiai sakė ir kiti vadai iš 
abiejų partijų. Tikrą padėtį jiems 
atskleidė Carteris, CLA direkto
rius Stanfield Turner ir kitu 

Chade bus ramu? 

Paryžius. — Prancūzų ir Cha-; 
do kareiviai, remiami aviacijos,' 
sunaikino paskutinį 1,000 vyrų j 
partizanų dalinį. Paėmė nemažą: 
ginklų sandėlį. Ginklai buvo so-j 
vietų gamybos. Partizanus rėmė 
Libija. 

Londonas. — Elžbieta II, mi
nėdama savo gimtadienį, tarp ki
tų į riterius pakėlė ir Fredie La-i 
ker. Laker ilgai kovojo, kad tarp
tautiniai lėktuvų skrydžiai būtų 
atpiginti, ir to pasiekė. 

Ruošiami partizanai 
prieš P. Afrikę 

Pretoria. — Pietų Afrikos sau
gumo policijos viršininkas C. F. i 
Zietsman sako, kad keturi tūks
tančiai juodukų treniruojami par- j 
tizanauti Pietų Afrikoj, mokomi 
miestų teroro. Apmokymai vyks
ta Angoloje, Libijoje, Tanzanijo-! 
je ir Mozambike. Paskutiniuoju 
metu smarkiai padidėjo šmuge-
liavimas sprogmenų į Pietų Afri
ką. 

Radikalai pralaimėjo 

Tokijo. — Japonai iš 13,000 
policijos vyrų, paskirtų saugoti 
naują Naritos aerodromą, 4,000 
pasiuntė namo. Radikalų spaudi
mas bent kiek sumažėjo, nors te
lefonų ir kitokių ryšių kabeliai 
dažnai nutraukiami. Jau prade
dami į aerodromą įleidinėti ir ke
leivių palydovai, ne vien tik skri
dimo bilietus turintys. 

Gulf Shores, Ala. — Sulaukęs 
65 metų, mirė Alabamos senato
rius James Allen, demokratas, di
delis Panamos kanalo sutarties 
priešas, filibusterių čempionas. 

Talino, Estijoj, viduramžių pilies detalė 

0 

MICHIGANO EŽERAS NEBUS 
NEGYVOJI JŪRA 

Chicaga. — "Michigano ežeras j gerėja, nors žuvyse dar vis randa-
bus išgelbėtas, su juo neatsitiks į ma PCB nuodų. Jau atidaryta 
taip, kaip su Erie ežeru", sakoj nemaža pliažų ir tose vietose, kur 
EPA (Aplinkos apsaugos agentu- j prieš kelerius metus to nebuvo 
ra) šefas Robert Bowden. Per j galima padaryti. Prieš 20 metų 
paskutiniuosius 10 metų Michiga- į kilęs aliarmas, kad Michiganas 
no apšvarinimui ir sulaikymui 
nuo tolimesnio užteršimo išleista 
2 bilijonai dolerių. Dvejų metų 
studijos parodė, kad jo vanduo 
bent kiek pagerėjo. 

Ne viskas dar gerai. Pietinėj 
Michigano ežero daly ir Green 
Bay yra ne taip gerų ženklų. Eže
ras vis dar negali atsigauti nuo 
didelių užteršimų tarp 1950 ir 
1960, kai nieko nebuvo daroma. 
Ežere didėja ir druskos kiekis. 
Niekas negali išaiškinti jos atisra-
dimo priežasčių. 

Geros žinios, kad nuo 1960 DD 
T nuodų vandeny mažėja. Da
bar liko dar viena dešimtoji dalis 
to, kas buvo prieš 10 metų. Fos
foro ir kitų nuodų kiekis taip pat 
mažėja. Tai uždraudimo į skalbi
mo miltelius jų dėti dėka. Žuvi
ninkystei perspektyvos taip pat 

nepasidarytų negyvoji jūra, dau; 
padėjo, sako Bovvden. 

Chicagos South Shore Countr. 
klube vakar prasidėjo trijų dieni 
konferencija Michigano ežero už 
teršimo problemoms studijuoti 
Organizuoja EPA 

Atnaujins 
propagandines 

transliacijas 

Washirtgtonas. — Carterio ad
ministracija planuoja pradėti ra
dijo transliacijas į Kubą ir jos 
piliečiams nušviesti negatyvų Fi-
del Castro vaidmenį Afrikoje, įsi-
vėlimą ne į savo, bet sovietų rei
kalus. Dar galvojama sulaikyti 
pradėtus skrydžius į Havaną ir 
sportininkų pasikeitimus. 

Tokijo. —Kinija ir Japonija 
susitarė atnaujinti derybas dėl 
draugiškumo pakto sudarymo. 
Susitarimo nori Amerika, bet la
bai šiaušiasi Sov. Sąjunga. Ma
noma, kad sutartis liepos vidu
ry bus pasirašyta. 

Prašo atšaukti 
boikote Turkijai 

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris kreipėsi į Kongreso vadus 
ir kitus įtakingus asmenis, prašy
damas panaikinti boikotą Turki
jai. To paties iš Amerikos pra
šė ir NATO nariai, susirinkę į 
viršūnių konferenciją. 

Amerikos grožio 
savsike 

Washingtonas. — Birželio 4 -
-10 skelbiama "America the 
Beautiful" savaitė. Bus skatina
mi amerikiečiai, ypač per mokyk
las, atkreipti veidą į gamtos gro
žį, jį užlaikyti ir saugoti. 

Kubiečiai nepatenkinti 
ji£ siuntimu į Afrikę 

Washingtonas. — Vakarų žval
gybos pranešimais, daugelis ku
biečių karininkų ir kareivių la
bai nepatenkinti jų siuntimu į 
svetimą, tolimą Afrikos konti
nentą. Kai jie kada grįš namo, 
prisidės prie tų, kurie sudaro vis 
daugiau nemalonumų Fidel Cast-
rui. 

Laivais evakuos 
kinus iš Vietnamo 

m 
Kini jos ministeris 

į Zaire 

New Yorkas. — Kinijos užsie
nio reik ministeris Huang Hua, 
valandą kalbėjosi su valstybės sek
retorium Cyrus Vance ir išskri
do į Zairą. Zaire susitiko su pre
zidentu Mobutu ir tarėsi apie so
vietų ir kubiečių intervenciją i 
tos valstybės Shabos provinciją. 

Amerika ir Kinija specialioj 
Jungtinių Tautų sesijoj kritikavo 
sovietus ir Kubą, jų įsivėlimą į 
Angolos ir Afrikos rago reikalus. 

Trūksta vagonij 

Mobutu ir Belgijos 
nesutarimas 

• 

Kinshasa. — Zairo prezidentas 
Mobutu labai įpykęs ant belgų. 
Belgai tvirtina, kad Zairo karei
viai taip pat užpuldinėjo baltuo
sius, gyvenusius Shabos provin
cijoj, ir jiems skiria kai kuriuos 
nužudymus. Antra — Belgija 
palaiko ryšius su opozicine Zairo 
p*rtija, kurios nepripažįsta Mo
butu, ir tos partijos vadų pareiš
kimus pateikia per savo radiją. 
Belgai, buvę tos teritorijos valdy
tojai, Mobutu režimą laiko ko
rupciniu. Mobutu su Belgija net 
žada nutraukti diplomatinius san-
<£JUU>. 

Idiliškas kampelis šiaurės Airijoj. Atrodo, lyg ten būtų vien taika ir 
ramybe 

Washingtonas. —Viduriniųjų 
vakarų gubernatoriai informuoja 
Kongresą ir Baltuosius rūmus, kad 
labai t rūk ia geležinkelių vago
nų. Kai ateis pjūties metas, kvie
čius ir kitus grūdus reikės pilti 
ant žemės. 

New Yorkas. — Britanijos mi
nisteris pirmininkas James Cal-
laghan J. Tautų sesijoj kreipėsi į 
Afriką, siūlydamas jiems nepriim
ti svetimų jėgų intervencijos, ki
taip jų šalys bus nuolatinių karų 
vieta. 

Diplomatai jo kalboje įžiūrėjo 
britų nenorą dalyvauti Pan - Af-
rican taikos organizavime. 

Sacharovai nubausti 
pinigine bausme 

Maskva. — Maskvos teismas 
j Sacharovą ir jo žmoną Jeleną nu
baudė pinigine pabauda. Jį nu
baudė suma atitinkančia 71 doL-
ir žmoną — 59 dolerius. Jie buvo 
kaltinami "įžeidę" miliciją. Juri 
Orlovo bylos metu prie teismo du
rų milicija juos stumdė ir fizi
niai užgavo Jeleną. Sacharovas, 
gindamas žmoną, tą patį padare 
su vienu milicininku. Juos 
vėliau paleido. Tada ir dabar 
Tass, pranešdamas apie teismą, 
minėjo, kad abu buvo nuteisti už 
chuliganizmą". Sacharovas baus

mę pažadėjo sumokėti, nes ape
liacijos nėra. 

Amerikos lėktuvai 
gabena marokiečius 

VVashingtonas. — Amerikos 
kariniai lėktuvai transportuoja 
Maroko karius į Zairą. Operacija 
rodo, kad jau pradeda veikti Pan 
African taikos planas, prie kurio 
prisideda ir Amerika. Lėktuvai 
nuvežę marokiečius, grįždami at
gal gabena prancūzus, svetimšalių 
legionierius. 

Praha. — Sovietų Leonidas Brež
nevas ir Čekoslovakijos Gustav 
Husak istorinėj Hradesny pily pa
sirašė draugiškumo paktą ir pažą* 
dėjo dar artimiau bendradarbiau
ti. 
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Hong Kongas. — Kinija siun
čia laivus į Haiphongo uostą ir 
Ho Či Minh miestą (Saigoną) ir 
laivais evakuos Vietname gyve
nančius kinus. Jų buvimas ten da
rosi nepakeliamas, sakoma Peki
ne. Iki šio laiko jau daugiau negu j 
100,000 kinų iš Vietnamo buvo! 
išvaryta. 

Kinų tautybės gyventojų Viet-Į 
name yra apie 1 milijoną, iš ku
rių 800,000 gyvena Saigone. 

Washingtonas. — Ambasado-i 
riaus Andrew Youngo įtaka la-j 
bai mažėja. Jo "minkšta linija" j 
sovietų ir kubiečių atžvilgiu at-j 
metama ir paties Carterio, rašo 
'U.S.News". ! Beržininkų, netoli Punsko, Lenkijos pusėje, lietuvių bažnytinė procesija 

• 

Bolševikai apie įvykius Zaire 

Kabulo, Aigaaistapo aostmėa. gatvė 

"Oriniai chuliganai 
Sibire 

Maskva. —"Literatumaja Ga-
zeta" rašo, kad "oriniai chuliga
nai" naudojasi kariniais helikop
teriais, automatiniais ginklais, 
granatomis ir sprogmenimis, me
džiodami stirnas, šernus, ir baig
dami naikinti usūrinius tigrus ir 
vienarages sniegines avis. 

Dėl tokių medžioklių daugiau
sia esą kalti karininkai, miškin
guose plotuose susisiekime tar
naujantieji lakfmai ir grupės ty
rinėtojų, kurie Sibire jieško mi
neralų. 

Neseniai Primorsko rajone, į 
šiaurę nuo Vladivostoko, buvo 
užtikti dar m baigę medžioklės 
du aukšto rango karininkai, ku
rie jau buvo s^ikrovę į helikop
terį du šernu>. mešką ir 29 stir
nas. 

Su tokiais "medžiotojais" turi 
vargo miškininkai, Medžiotojai 
dažnai susišaudo su miškų pri
žiūrėtojais, ir :">kios kovos jau 
pareikalavusios nemaža auicu, 

Vimius. — Apie įvykius Zaire, 
vilniškė Elta iš Tasso biulete
nių rašo daug. Kaip ten, anoj 
pusėj informuojama, gal įdomu 
ir mūsų skaitytojams. Prieš ke
lias dienas Elta tarp kitko tvir
tino: 

"Zaire įvykdyta užsienio kari
nė intervencija įtikinamai rodo, 
kad ši akcija buvo iš anksto su
planuotas NATO bloko šalių 
žingsnis. Tai rodo faktai, kuriuos 
sužino pasaulio visuomenė. Patei-
sindamos savo kišimąsi į Zairo 
vidaus reikalus, Vakarų šalys tei
gė, kad "reikėjo užtikrinti užsie
niečių saugumą" Sabos provinci
joje. Aiškiai matyti, kokie veid
mainiški šie teigimai. Juos pa
neigia jau vien tai, kad Prancū
zijos ir Belgijos kariuomenės da
lys lieka Zairo žemėje, nors iš 
Šabos buvo išvežti faktiškai visi 
užsienio piliečiai. 

"Savo okupacinės kariuome
nės, lėktuvų ir karinės amunici
jos dislokavimą Kaminos karinė
je bazėje Belgijos valdžia dabar 
"motyvuoja*' miglotomis kalbo
mis apie "neaiškią padėtį" Zaire. 

Tokius pat prasimanytus "argu-1 
mentus" kelia Paryžius, pateisin
damas tolesnį savo kariuomenės 
dalių laikymą tolimoje Afrikos 
šalyje. 

"Arabų spaudoje pranešama, 
jog prie NATO šalių ginkluotos 
intervencijos Zaire prisidėjo ir 
Egipto kariškiai. Egiptiečių pilo
tuojami karo lėktuvai skrido į ra
jonus, kuriuos kontroliuoja Kon
go nacionalinio išsivadavimo 
fronto būriai. Sužinota, jog at
vyko į Zairą pirmoji grupė Ma
roko kariuomenės, kuri, beje. da
lyvavo baudžiamosiose operaci
jose, slopinant riaušes Zaire. 

Ginkluotą Vakarų šalių kiši
mąsi Afrikos žemyne koordinuo
ja ir jam vadovauja Jungtinės 
Valstijos per NATO ginkluotųjį 
pajėgų Europoje vyriausiąjį vadą 
Amerikos generolą Heigą. Kai 
dėl įvykių Zaire, tai L. Tinde-
mansas, Belgijos, kurios teritorijo
je yra NATO bloko būstinė, mi
nistras pirmininkas tiesiai pasa
kė parlamente, kad be Jungtinių 
Amerikos Valstijų "Šabos operaci
ja" nebūtų buvusi įmanoma. Mi 
nistras pirmininkas ypač pabrė

žė suderintą JAV, Prancūzijos, 
Belgijos, Anglijos veiksmų Zaire 
pobūdį. JAV valstybės departa
mento atstovas pripažino, kad 
Zaire yra nemaža grupė Ameri
kos karinio personalą 

Vašingtonas vadovauja bend
ram kariniam-politiniam skver
bimuisi į Afrikos žemyną, tuo 
tarpu JAV partneriams NATO 
bloke pavedamas vienu ar kitu 
atveju smogiamosios jėgos vaid
muo. JAV veržimasis į Afriką, in
tervencija Šaboje — tai ne kas 
kita, kaip siekimas įtvirtinti NA
TO viešpatavimą Afrikos žemy
ne, kad būtų galima grobstyti jo 
gamtos turtus". 

KALENDORIUS 

Birželio 5: Bonifacas, Mardja, 
Kantautas, Daugą. 

Birželio 6: Norbertas, Kandida, 
Tauras, Mėta. 

Saulė teka 5:17, leidžias 8:21. 
ORAS 

Daugiausia saulėta, nekaršta, 
apie 75 laipsniai. 
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VASARIO 16-ji AUSTRALIJOJE (4) 
JUOZAS KOTELIS 

Kitą dieną po Brazdžionio t lamente vestų diskusijų dokui 
poezijos vakaro, vasario 19, įvyko j mental Dr. A. Kabaila buvo šios į 
Lietuvos nepriklausomybės 60[akcijos vienas iš centrinių figų-j 
metų- sukakties minėjimas Lid-} rų. Ir dabar, kaip LB krašto vai-1 
coasbe parapijos salėje. M raėji- f dybos pirmininkas, palaiko ryšius į 
snas prasidėjo iškilminga suma su PLB valdyba, Vliku, dažnai 
Sy. Jono bažnyčioje. Sydney lietu-! keliauja kaip kalbėtojas į konfe-j 
vių kapeliono ktm. P. Butkaus i rencijas^ninėjimus, suvažiavimus. 
turininguj>amokslu ir labai gerai Labai įdomu, kad visoje toje ko-

aos" choru, kuriam f voie aktyviai reiškėsi australietis Į Australijos Liet. katalikų federacijos veikėjai Adelaidėje. Iš d.: kun, A. 
Spurgis, V. čižauakas. V. Laukaitis ir P. Pusdešris. Federacijos centras vadovauja muzikas B. Kiveris. Po i L D. Cox, vedęs lietuvaitę (buv. 

gražaus LB apylinkės pirmininko i mano mokinę pracL mokykloje 
V. Saudargo žodžie ir kun. P. But- • Muenchene>, puikiai i š m o k į & -
kaus mvokadjos pagrindinę kai-į tuvių kalbą ir širdį atidavęs lie-
bą pasakiau aš. Liečiau dvi te- ruviams.Su šiuo jaunu vyru teko 
mas: išeivijos vaidmuo kovoj už į susipažinti ir maloniai pasikalbė-
tautrjs laisvę ir lietuviškumo iš- l t i . 

yra Melbourne 

PARENGIMAI CMICAGOJ 
Birželio 9 <L — te Motekai-

tienės dainavimo studijos moki
nių koncertas Jaunimo centre. 

BiržeBo 10 d. — Altos ruošia-

22 «L — SoL Danos 
Stankaitytės rečitalis Jaunimo 
centro salėje. 

— Šv. Kazimiero seserų rė

do banketas Sabre Room, HI-
ckory H31s. 

— Dariaus - Girėno Bt. mo-

laikymas jaunojoje kartoje. Kai-į Vakare su ateitininkais sendran-
bant sušlapo ne tik apatiniai bal- j giais pasikalbėjome ateMninkS-
tiniai, bet prakaitas prasimušė ir įkais klausimais. Daugumas jų 
per švarką. Ne iš baimes, bet dėl į veikliai dalyvauja Australijos lie- ™» birželio skaudžiųjų Įvykių j mėjų metinė vakarienė Marijos 
begalinės drėgmės ir karščio.! tuvių švietimo ir kultūros gyve.|mmč^mas Jaunimo centre. aukšt mokyklos patalpose 
Kaip sekėsi kalbėti, nežinau. Betinime, mažiau skirdami laiko sft-i B*1***0 U d. — Altos Oeero Spafio 28 d. — lietuvių fon-
barti negavau, kaip už savo "kai-! vos organizacijos reikalams. Ilges-j & y ™ » s ruošiamas birželinių 
bą" vakar dieną literatūros vaka- \ nį pokalbį teko turėti su jaunu in- į ^ u . minė|mas Sv. Antano 
re. Australijos lietuvių laikraščiai I žimerrumi Vytautu Juška, kuris! P ^ F - J * salėje. 
ir A. Laukaitis 'Dirvo iV «<* <m- Į supažindino mus su Australijos1 Bfržefio 17 d. — Brigbton į kyklos vakaras Jaunimo centre. 

baltų jaunimo periodHkai ruo- ****<> Uet- n a n a l savininkų ge-
šiamais seminarais. Tuos semina- P&** Jf^ " • * * * sodelyje, 
rus organizuoja "Baltie Yotrft Ac- i MržeBo 17—18 d. — JAV n-
tion Group" ir juose aptaria et-fK*11*"308 ^ S politinė Konjeren-
ninės kultūros, visuomeninės i r i 0 ^ Jaunimo centre, 
politines problemas. Toje veikloje Birželio 17—18 d. — Amer. 
aktyviai dalyvauja Vyto sesuo U^t i n l - arch. s-gos Chicagos 
Aldona, kuriai tuo mero, kai mes j gfcyriaus narių ir jų šeimų va-

ir A. Laukaitis "Dirvoje1" net ge
rais žodžiais paminėjo. 

Čia ir taip pat kituose miestuo
se, kur teko kalbėti, australiečius 
lietuvius sveikinau ir Vliko pirmi
ninko dr. Kęstučio VaHūno vardu, 
kuris man tuos įgaliojimus buvo 
suteikęs. Sydnėjaus lietuvius taip 
pat pasveikinau ir LB Santa Mo-
nicos apylinkės vardu, nes ji yra 
artimiausia sydnejiečių kaimynė 
iš rytu pusės. 

Meninėje dalyje Bem. Braz
džionis paskaitė kelis eilėraščius iš 
Vaidilos Valiūno ciklo, susilauk
damas stiprių auditorijos aplodis
mentų, o stiprus "Dainos" cho
ras padainavo lietuviškų dainų. 

Vakarą po minėjimo praleido
me malonioje Saudargų, kun. P. 
Butkaus, dr. R. Zakarevičiaus ir 
vieno S sportininkų vadų V. 
Gulbino draugystėje, besiinfor-
muodami Australijos LB-nės ir ap
lamai Australijos lietuvių gyve
nimu. 

AUSTRALIJOS LB-NĖS 
VADOVIETĖJE 

Pirmadieni, kai Bernardas su 
Kazokais nuostabaus grožio ope
ros rūmuose žiūrėjo G. Verdi 
"Nabucco" operą (tą pačią, ku
rią statė Chicagos lietuvių ope
ros grupė), mudu su žmona sve-ijgifs 
čiarvomės pas Australijos LB kraš
to valdybos pirmininką prof. Al
gį Kabaila ir taip pat jo sesutės 
Elenos Jonaitienės šeimoje, o dar 
vėliau turėjome susitikimą su Syd-
nejaus ateitininkais. 

d. — Balfo 
M. Marijos 

buvome Australijoje, Australijos 
Lietuvių Fondas paskyrė premiją 
už jos moksliškai paruoštą moks
lo laipsniui darbą "Lithuanian 
Literature ir Australian Libraries,\ 

UETUVIŲ .SODYBOJE 

Vasario 21 pasiruošėme kelio
nei į Australijos sostinę Camberrą. 
Būti Australijoje ir neaplankyti 
sostinės — būtų nuodėmė. Tos 
dienos priešpietį, V. Kazoko lydi
mas, Bernardas ligoninėje dar ap
lankė sirgliuojančią M. Mykolai
tytę — Slavėnienę (Putino sese
rį), atsisveikinome su Mauragių 
dukters Šeima, kurioje jaunasis 
atžalynas nemažėjančiu intensy
vumu kreipiamas lietuviškumo 
linkme (Dieve, duok gerų rezul
tatų), ir patraukėme Australijos 
pietryčių keliais. Tačiau Sydne-
jaus palikti negalėjome, neaplan
kę gražiosios "Lietuvių sodybos". 

Lietuvių sodyba" —tai nedi-
lietuvfų pensininkų rojus. 

Su Kabailų šeima mus riša se
na bičiulystė. Kai mes 1944, bol
ševikų kariuomenei jau įėjus į gre
timą kaimą, traukėmės į Vaka
rus, prof. A. Kabailos tėvai pasi
liko mūsų tėvų ūkyje. O bičiu
lystė buvo prasidėjusi pirmojo pa
saulinio karo metu. Nepriklauso
mybės faikais profesoriaus fėvas, 
Lietuvos kariuomenės pulkinin
kas, buvo kariuomenės intenden-
tūros dirbtuvių viršininkas Šan
čiuose. Iš mūsų šeimos mokslo sie
kėme visas būrys vaiku. Tėvams, 
vidutiniams ūkininkams, nebuvo 
lengva. Bet ir mokslus užbaigus, 
buvo problemų su darbo gavimu, 
nes tuometinė valdžia veiklesniems 
ateitininkams nebuvo draugiškai 
nusiteikusi. Pulk. Kabaila tąsyk 
ištiesė pagalbos ranką. Taigi su
sitikimas su dr. A. Kabaila ir jo 
sestrfcp Klena Jonaitiene, australų 
gimnazijos mokytoja, buvo visuo
meniškai įdomus ir asmeniškai 
lafeef mielas. 

Pokalbiuose, be praeities prisi-
irižnimų, lietėme ir visuomeniš
kas temas. Dr. Kabaila savo ar
chyve turi sukaupęs labai vertin
gos medžiagos iš Australijos lie
tuvių visuomeninio gyvenimo, o 
ypač gerai dokumentuotas epizo
das kovos prieš buv. Australijos 
premjero Gough VVhitlam pada
rytą Baltijos valstybių okupad-
Jo pripežinimą.Čia yra specialūs 
anglų kalba baltų leidiniai, laik
raščiuose paskelbti Jaiškai, susira
šinėjimai su parlamentarais ir vy
riausybės nariai, spaudoje U par-

saros išvyka "Gintaro" vasar
vietėje. 

BiržeBo 18 d. — šakiškių klu
bo gegužinė Vyčių salėje ir so
delyje. 

— Jaunimo dainų koncertas 
Jaunimo centre. 

— Kun. A Tamošaičio 25 
metų kunigystės šventė Jauni
mo centre. 

Liepos 7—22 d. — . Jaun. 
8kautų,-čių stovykla Rako sto
vyklavietėje. 

l i e p o s 8 d. — Moksleivių 
ateitininkų s-gos metinis suva
žiavimas Dainavoje. 

Liepos 9 d. — liet. paštinin
kų s-gos sukaktuvinis (30 me
tų) pobūvis Vyčių salėje ir so
delyje. 

Liepos 16 d. — Zarasiškių 
klubo gegužinė Vyčių sodelyje 
ir salėje. 

— Šv. Kazimiero seserų rė
mėjų metinė gegužinė vienuoly
no sodyboje. 

Liepos 23 d. — Balfo Chica
gos aps. k* skyrių gegužinė Po-
lonia Grove. 

Rngp. 5—12 d. — Liet fron-

Jos atsiradimo istorija gan jdomL 
Augdami Lietuvoje ir mokyda
miesi mokyklose, žinojome apie 
Kanados, Amerikos ir Pietų 
Amerikos lietuvius. Bet kad lietu
vių būtų buvę Australijoje, var-j f o hičiulių stovykla Dainavoje, 
gu kas žinolo. O jų ten buvo.j B a « B - 29-— sf»8o 1 4 - M ė -
929 buvo [steigę Australijos Lietu- j * * » meno paroda Jaunimo imas Jaunimo centre, 

centre, rengiama Putnamo se- i Lapkr. 28 d. — Lietuvos ka
selių rėmėjų. riuomenės šventės minėjimas, 

Spalio 2 8 - 2 9 
XIX seimas švč. 
parapijos salėje. 

Spalio 29 d. _ "Volunges" 
koncertas, ruošiamas PLJS Ry
šių centro Jaunimo centre. 

Lapkr. 3—12 d. — V U Lie
tuvių fotografų foto darbų pa
roda Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre. 

Lapkr. 10 d- — Vakaronė su 
poetu L. Andriekum Jaunimo 
centro kavinėje. 

Lapkričio 11 d. _ "Aidų" žur
nalui paremti koncertas Jauni
mo centre. 

Lapkričio 12 d. — l ietuvių 
televizijos rengiamas koncer
tas Jaunimo centre. 

Lapkr. 17—25 d. DaM. O. 
Smalinskienės dailės darbų pa
roda Jaunimo centre. 

Lapkričio 18 d. — Zarasiškių 
klubo rudeninis parengimas 
šaulių namuose. 

— Chicagos aukšt l i t mo
kyklos vakaras Jaunimo centre, 

— Lietuvių operos tradicinis 
balius su laimėjimais Liet tau
tiniuose namuose, 

Lapkr. 19 d. — Sol. Pr. Ra-
gienės koncertas Jaunimo cen
tre. 

Lapkr. — 25 d. — Marąuette 
Parko Uet. namų savininkų ru
deninis balius Marąuette Parko 
parap. salėje. 

Lapkr. 25 d. — Schemfeldo 
ir Regensburgo mignazijų buv. 
mokinių ir mokytojų suvažiavi-

LIETUVIAI 
CALIFORNIJOJE 

Santa Monica, Calif. 
PRISIMINTAS DAILININKAS 

JONAS RtMSA 

Čia mirusio gegužės 13 d. 
dail. Jono Rimšos palaikai, pil
dant jo valią, buvo sudeginti ir 
pelenai išbarstyti į Pacifiko 
vandenis. Pažinojusio jį dar iš 
Argentinos laikų kun. V. Palu
binsko iniciatyva, gegužės 19 d 
šv. Monikos bažnyčioje, daly
vaujant būremri rietuvių ir bo-
fivieeių, atlaikytos šv. Mišios už 
velionio Rimšos sielą. Pamoks
le, kun. V. Palubinskas prisiminė 
jį, kaip kilnios sielos žmogų ir 
meldė Aukščiausiojo malonės jo 
sielai. 

Gegužės 23 d vakare, Santa 
Monikos Lietuvių klubo inicia
tyva, buvo suruoštas, Jono Rim
šos atminčiai pagerbti minėji
mas. Salėje stovėjo J. Rimšos 
portretas ir prie jo padėtos 3 
rožės. Susirinkusiųjų tarpe bu
vo ne vien santamonikiečių, bet 
k* atvykusių iš tolimesnių apy
linkių jo gerbėjų, o taip pat ir 
velionio brolis Vladas Rimša iš 
Buenos Aires, Argentinos. Bu
vo keli ir boliviečiai. Trumpu 
žodžiu, pradėjęs minėjimą, klu
bo pirmininkas Albinas Marke
vičius paprašė visų dalyvaujan
čių atsistojimu pagerbti velio
nį, dailininką Joną Rimšą. Po 
to ilgesniame žody Rimšos gy
venimo kelią peržvelgė jo arti
mas bičiulis Juozas Andrius. Po 
jo rašytoja Alė Rūta sklandžiu, 
poetiniu žodžiu apibūdino Joną 
Rimšą, kaip menininką. Tuo 
minėjimas ir buvo baigtas. 

J. A. 
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PrUma llgonloa pagal susitarimą. 

BEŽDŽIONĖ KALBA 
ŽENKLAIS 

Gorila, gyvenanti San Fran-
cisko zoologijos parke, per pen
kerius metus, kurią mokė Sten-
darto universiteto mokslininkai, 
išmoko daugiau kaip 225 ženk
lus, kurie reiškia {vairius daik
tus, ir dabar ji sugalvojo nau
jus ženklus pirmą kartą mato
miems daiktams, "kalbasi" pati 
su savim ženklų kalba apie daik
tus, kurių tuo momentu ir ne
mato. 

Gruodžio 17 d. — Tradicinės 
vilniečių Kūčios Jaunimo centre. 

vių draugiją, kuri 1950, atvykus 
ateiviams i? Europos, persiorga-
v\ Irai /rk i T 4ar111n.11 P n i i iTsiiii >itoaiii^ii 

Australijos Lietuvių draugijos 
veikloje aktyviai reiškėsi buv. 
Lietuvos kariuomenės viršila An
tanas Baužė, kuris buvo vedęs 
Škotijoje augusią lietuvartę Oną 
Vyšniauskaite. Baužiai Australi
jon atvyko 1930. Tai buvo ne ak 
veiklūs, bet ir aplamai šviesus 
žmonės. Antanas jau 1932 buvo 
išrinktas ir paskui kelis kartus per
rinktas Australijos Lietd-jos pir
mininku, bendradarbiavo Lietu
vos ir Amerikos lietuvių laikraš
čiuose ir taip pat įsteigė "Mūsų 
Pastogę", kuri tapo Lietuvių 
Bendruomenės organu, dabar re
daguojamu Vinco Kazoko. Žmo
na Ona visuose tuose darbuose 
buvo jo talkininkė, o jam mirus, 
jo darbų tęsėja. Kiek žinau, Ona 
Baužienė ir adelaidietė E. Reiso-
nienė yra išrinktos Australijos LB 
garbės narėmis. Ona Baužienė ke
lerius metus rūpinosi, kol iš Syd-
nėjaus miesto valdSos gavo že
mės ir pinigines paramos "Lietu
vių sodybai*' įkurti. Čia gražioje 
vietoje jau stovi keli moderniški 
nameliai, apgyvendinti pensinin
kų. Lietuviai kontraktorisri šiuo 
metu stato pastate, kur bus biblio
teka, salė, virtuvė. 

"Lietuvių sodybos" vadovė 
Ona Baužienė ir kiti gyventojai 
poetą Brazdžionį maloniai sutdeo-
Visi norėjo pasikalbėti Suruošė 

Spalio I i — Madų paroda, 
ruošiama Putnamo seselių rėmė
jų Jaunimo centre. 

Špato 6—15 d. — Jaunųjų 
akademikų meno paroda, ruo
šiama ASS Chicagos skyriaus. 

Spalio 7 1 - "Nerijos" tun
to vakaras Jaunimo centre. 

Spalio 8 d. — Vilniaus dienos 
minėjimas Jaunimo centre, ruo
šiamas Vilniečių sąjungos. 

Spafio 13 d. — Ak. skautų 
sąjūdžio metinė šventė Jaunimo 
centre. 

Spafio 14 d. — "Ateities" va
karas Jaunimo centre. 

— Anglijos - Britanijos Bet 
klubo rudens banus Jaunimo 
centro kavinėj. 

Spafio 20—99 d. — Dafl. E. 
Marčiulionienės dailės darbų pa
roda Jaunimo centre. 

Spafio 21 d. — Lietuvos duk
terų dr-jos rudens balius Jau
nimo centre. 

— Cicero l i r o s šaulių Klai
pėdos kuopos ruošiamas tradici
nis "Švyturio** balius šaulių 
namuose. 

vaišes. Prie "sodybos" nuotraukos 
savo albume Bernardas irašė to-
kj ketureili: 

Aplankėm senelių sodybą — 
Akytėse džiaugsmas dar Žiba, 
Ir pagarbai žemiško Pano 
Dar £Qeckėm taure šampano-

ruošiamas Chicagos ramovėnų, 
Jaunimo cetnre. 

Gruodžio 2 <L — "Suktinio" 
vakaras Jaunimo centre. 

Gruodžio 3 d. — Jaunimo cen
tro vakarienė Jaunimo centre. 

Gruodžio 9 d. — Kr. Doneiai 
čio lit. mokyklų vakaras Jau
nimo centre. 

Gruodžio 10 d. — Poeto Bern. 
Brazdžionio lyrika dr. J. Brie
džio muzikos harmonijoje Jau
nimo centre. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marqoette Medksal Genter 
•1S2 So. Kedzle Avemie. 

Vai: pirmad., antrad Ir ketrlrtad. 
6 lkl 7: JO vai. rakaro. 
Seštad. nuo 1 lkl 3 vai 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef WA 6-2670. 

Rezld tel. WAJbrook 6-8048. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
24S4 West 71st Street 

Vai: pirm., antr., ketv. Ir penkt 
1:00 - 6:00 vai popiet, trvč. Ir ieAt 

tik susitarua. 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO UGOS 

2858 West 6Srd Street 
Chicago, Oliuok 88629 

TeL — 476-3489 
Valandos pagal susitarimą 

Cel. ofiso ir boto: OLymptc 2 - 4 1 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

1443 So 50th Ara, OtMto 
Kaadlen 1-S v a i Ir 6-S vai. vatu, 

lžakyrua trečiadieniui) 
Sefitadleniala 12 iki 4 vai popiet 

TeL REUaaee 5-1811 

M. WALER 1. KIlSTttK 
Lietuvis gydytojas; 

3925 West 59th Straei 
Vai : pirmad.. antrad.. k«tv>rta4. Ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet Ir 6-1 
vai vak. Tre£. Ir fteStad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGfi 

Kūdikių ir vaikų ligų specialisto 
MEDICAL. BUILDING 

3206 West 81st Street 
Ofa teL RE 7-1168. res. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; ros. PR 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell A ve. kamp. 

Vai.: pirmad., antrad.. kefrrtrtad. tr 
penktad. S lkl 7 v. p. p. Tik 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2769 West 51st Street 

TeL — QR 8-2406 
Vai : pagal sualtartma: pirmad. tr 

ketv. 1-4 Ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4; tafttad. : • - ! va i 

DR. ŽIBUTI ZAPARAGKAS 
Telef. — 337-1285 

AKJTJ UGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

799 Nertt IDekJgsa, Saite 469 
Valandos pagal susitarimą 

Ofls. teL 735-4477; Res. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGft 

Spedalyb? — .Vervu Iv 
Emocines Ugoa. 

ORAIvTORD BIEDICAL BLDO. 
8449 Se. Polsski Rosd 

S 0 P M I E B A R C U S 
RADfO 8EIMOS VALANDOS 

Ii WOPA 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — RE 3-5893 
Specialybė Aldų ligos 

3867 West 16Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vsL popiet — Šeštadieni ir 
•Pkmsil nuo 8:30 Uri 9:30 v. ryto 

Telef.: 4M-2413 
1490 A. M. 

7159 S. MAPLEWOOP AVE. 
OBfOAGO, ILL. 
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f / Drive-in Tellers Į 
Open 6 days a week 

Open Prfday evenings. 5 P. M. to 8 P. l t 

Instead oi Thursday evenings 

MAROUETTE NATIONAL BANK 
64th and So. VVestern Avenue 

I Mali Bank — 6316 South IMtti - 6R 6-5100 

Ofho teL — PR 8-2229 
DR. JANINA JAKŠEY161US 

I O I I A 
V A I K Ų L I G O S 

2858 West 63rd Street 
Flrmart.. antrad., ketvlrtad. ii peckt 
BOO 18 Ud i vai Ir nuo 6 lkl 8 v a i 
vak. fleita d. n'jo 1 iki 4 vai 

O P T 1 C A L S T t J D I O 
VIOLETA KAROSAJTA 

7051 So. W a s k t e a a « — T e l 77S-STSS 
Pritaikomi akiniai pagal tfydytoju 

receptu*. 
Didelis akinių rSmi} pnirirtnlrTni— 

Vai : pirm., aatr., penkt. 10-6:»a 
Ketv. 1-8 v. vak. Seat 10-4 v. p. 9. 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. 282- 4188 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIT; U G O S — c m u n t o u s 
Oftaai: 

111 NO. WABASH a v a 
4S00 NO. CESTKAMJ ATM. 
Valandos pagal 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akta. Pritaiko sAStfM tr 
"Oontaot Į—SjjĘ 

2818 W. Tirt S t - TeL 757-5149 
Vai pagal susitarimą. tJMaryta tr«& 

DR. LEONAS SEIBUTfS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

FROSTATO CHERURGUA -
2888 W. 83id Street 

VsL satrsd. nuo 1-4 popiet 
(r ketv. ano 8-7 vakarą 

Oflso teL 778-2880, resM. 448-8548 

Ofs. PO 7-8989 Bes. OA 3-7278 

DR. A. JUKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OOM vv*5Bw VSffl 9*>F06B 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
8214 No. Westera Avease 
1862 No. Westera Avenae 
Tri. stsskoms 12 valsado 

4894441 — 881-4605 

Htslfss fr boto teL 852-1381 
DR. FERB. VYT. KADRAS 

BENDROJI MEDICINA 
1*87 So.49th Ooart, CHeero, m. 

KssdVa 10-12 ir 4-7 
Išskyrus trefi. ir 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Oflso telef. RE &-4410 

Rezklencijo- telef. GR «-OS17 
Ofiso TaL: pirmad. ir ketvlrtad. 

ano 1:00 Ugi 3:00 vaL popiet 

Oflso tsL H E 4 - S l S a KsnBf OI 

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

2454 t M M M Street 
V a i : pirm., antrad-. ketv. tr 

S-l ar S-7 — • 

TeL oflso PB 6-8448 
F. C. WINSK0NAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8167 West 71st 

Valaxdoa: i-« v a i popiet, 
Trefi. tr le i tad. pagal •osttartsna> 

Ofs. teL 586-3188; 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAE 
8284 80, Narregessett AM 

VaL: pirai, satr^ ketv. Ir 
2-7; šeštadieniai* pagal 

-

Perskaitė "Draugą", duokite jj kitiems. 
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Privačios mokyklos ir 

VASARIO 16 GIMNAZIJA 
Kiekviena kultūringa tauta ir niams formaliai draudžiama kal

ios vadovai rūpinasi savo tautos bėti maldą prieš pamokas ir po 
narių mokymu bei auklėjimu, jų, nors visame pasaulyje (ko-
kurdami specialias mokymo į- munistinę Lenkiją įskaitant), to-
staigas — mokyklas. Daugelyje kk>s maldos kalbamos ir mokyk-
kraštų pradinis ir vidurinis iOSj 0 t^p p a t ^ valstybės dėlto 
mokslas yra privalomas (10 — nesugriūna. 
12 metų). Geros valios tautos ir 
valstybės vadovai nori, kad jos 
nariai, ypač jaunoji — priau- B e t i r šiuo metu yra valstybių, 
gančioji karta, būtų tinkamai kurios privatines mokyklas nuo-
paruoŠta ateities gyvenimui. širdžiai remia ne tiktai žodžiais, 

Lietuvių tauta yra šviesi •*• i r darbais, o svarbiausia — 
tauta, linkusi į mokslą. Lietuviai Plūgais. Gražus ir iškeltinas pa
kūrė savo mokyklas istorijos am- vyzdys —Vakarų Vokietijos vy
žių bėgyje, bajorai siuntinėjo sa- riausybė, 
vo vaikus į Vakarų Europos aukš- §• Reino — Westfalijos krašte, 
tąsias mokyklas, pagaliau, Lie- prie Lampertheimo — Huetten-
tuva pirmoji Rytų Europoje įkū- feldo, jau apie 30 metų veikia lie-
rė savo krašte (Vilniuje) univer- tuvių Vasario 16 gimnazija. Prieš 
sitetą, kurio 400 metų sukakti keliokią metų beveik išimtinai 
švęsime ateinančiais 1979 metais, vokiečių valdžios subsidijomis 

Ypatingas dėmesys į švietimo buvo pastatyti šiai gimnazijai 
bei mokymo reikalus buvo krei- gražūs rūmai, kiek vėliau prak-
piamas nepriklausomybės metais, tiški bendrabučiai Tai vieninte-

* lė lietuviška aukštesnioji mo
kykla laisvajame pasaulyje 

Tačiau ir tada valstybė nešis- Tokios grynai lietuviškos mo-
tengė monopolizuoti viso krašto kyklos suorganizuoti ir ją išlai-
žmonių švietimo darbo. Greta kyti pokario metais neįstengė 
valstybinių, leido kurti ir priva- gausi liet. visuomenės JAV-se. 
čias mokyklas, nes manyta (ir Tai įvyko dėl dviejų priežasčių: 
visiškai teisingai), kad privati permaža pastangų mes patys dė-
iniciatyva tam tikrais atžvilgiais j o m e į, lietuviams nepadėjo šio 
gali būti naudingesnė už valsty- ^asto valdžia. Tokie jau 
binę ir geriau patarnauti atski- S o ^ i t o įstatymai, tokia jau 
rai visuomenės grupei. tradicija: nedrausti tautinėms 
Liet. Enciklopedijos (XV, TI2, g r u p ė m s ^ ^ ^ fr n e p a d ė d 

773 p.) žiniomis, 1937-38 mokslo j ų institucijoms, taigi ir mokyk-
metais nepriklausomoje Lietuvo- fcjjj^ 
je buvo 31 valstybinė ir 29 priva
tinės gimnazijos. B pastarųjų * 
tarpo: žydų 14, lietuvių 10, lenk* Kitaip yra Vakarų Vokietijoje. 
3, vokiečių 1, rusų L Progmina- Mes neturime po ranka statisti-
zijų tada buvo 21 valstybinė ir kos duomenų, iš kurių būtų ga-
8 privatinės: žydų 3, lietuvių 2, įima matyti, kiek milijonų mar-
vokiečių 1, latvių L kių yra Vokietija davusi mūsų 

Šia proga pažymėtina, kad Lie- gimnazijai išlaikyti, bet turime 
tuvos vyriausybė mažumų priva- Vokietijos Liet. Bendruomenės 
tinęs mokyklas išlaikė arba rėmė krašto valdybos Informacijų biu-
pašalpa. Jose buvo dėstoma lie- letenį Nr. 3-4 iš 1978. V.8. Iš jo 
tuvių kalba —lietuvių kalbos, sužinome, kad šiuo metu lietu-
Lietuvos istorijos ir Lietuvos ge- vių gimnazijoje mokosi 68 moki-
ografijos dalykai. Visi kiti daly- niai (33 mergaitės ir 35 berniu
kai buvo dėstomi mokinių gim- kai). Tai, žinoma, labai mažas 
tąja kalba. Jokios diskriminacijos mokinių skaičius ir dėl jo ne vo-

ATSAKOMYBE UŽ LITUANISTINI ŠVIETIMĄ 
Pokalbis su PLB valdybos švietimo vicepirmininką J. Kavaliūną 

JURGIS JANUŠAITIS 

ar teisių apribojimo nebuvo. Tai 
gi kaltinti nepriklausomą Lietu 
vą "tautinių mažumų skriaudi
mu, diskriminacija, jų persekioji
mu'* ir panašiais dalykais, kaip 

kiečiai, bet mes patys kalti. E 
mokinių minėto skaičiaus 10 yra 
iš JAV-bių, 8 iš Kanados ir 1 iš 
Venecuelos. Mokinius moko 22 
mokytojai bei auklėtojai, iš jų 

kartais daroma, nėra bet kurio tarpo 11 lietimų ir 11 voBečh* 
pagrindo. 

Kitaip virto, kai Lietuvą oku- t i k j ^ 5 ^ n e p i lną laiką dir-
pavo sovietiniai rusai. Šiandien ^ 1Q ^j^ų i r 3 lietuviai, 
okup. Lietuvoje nėra nė vienos 
privačios mokyklos. Dėstomosios Ir štai, šiai mažytei mokymo 
kalbos —lietuvių, rusų, lenkų, ištaigai išlaikyti Vakarų Vokieti-
Apie kitų tautinių mažumų kai- ja kasmet duoda negrąžinamai 
bu respektavimą nėra ir kalbos, didžiulius kapitalus. Iš biulete

nio (5 pusi.) matyti, kad 1977 
metais Federalinės Vokietijos vy-

Bet ir demokratiškiausiuose riausybė davė 346,000 DM, Ba-
kraštuose, kur yra "vispusiška deno — Wuertembergo valstijos 
švietimo bei mokymo laisvė", vyriausybė — 100,000. Taigi vo-
pasitaiko neigiamų dalykų. Jų y- kiečiai iŠ viso 1977 metais šiai 
ra ir tame krašte, kuriame mes lietuviškajai mokyklai davė — 
gyvename. Turime galvoje pri- dovanojo net 446,000 DM. K 
vačias mokyklas. Ligi šiol JAV- savo pusės mokinių tėvai, 
-bėse labai didelę misiją atliko kaip mokestį už bendrabutį ir 
privačios, ypač katalikiškos, mo- valgį, sudėjo ir Vasario 16 gim-
kyklos, suteikdamos savo auklėti- nazijos mokinių rėmėjų būreliai 
niams nė kiek neblogesnį moky- aukojo iš viso 224,650 DM. Va
rną, o drauge nepalyginamai ge- dinasi, išeina, kad du trečdalius 
resnį mokinių auklėjimą. Deja, visų gimnazijos išlaidų apmokė-
katalikiškos ir kitos privačios jo vokiečiai ir tik vieną trečdalį 
mokyklos Amerikoje ligi šiol bu- lietuviai. Panašus finansavimo 
vo skriaudžiamos ta prasme, kad santykis buvo ir bet kuriais kitais 
jos negauna nei valstybinių, nei ankstesniais metais, 
savivaldybinių institucijų teikia- Ar galimi tokie "stebuklai" bet 
mų pašalpų. Gaunasi savo rūšies kuriame kitame krašte? Vargiai, 
paradoksas: privačių mokyklų Reikia dar pasidžiaugti, kad 
mokinių tėvai turi mokėti dvigu- šiuos mokslo metus sėkmingai 
bus mokesčius mokyklų išlaiky- baigia 7 gimnazijos abiturientai, 
mo reikalams — vienus jie moka kurie visi ruošiasi toliau tęsti stu-
atitinkamai valstijai, nors savo di)as Vokietijos aukštosiose mo-
vaikų į jos mokyklas neleidžia, kyklose. 

antrus — privačių mokyklų, į ku- JAV-bių lietuvių finansinė tal-
rias vaikus leidžia, švietimo va- j ^ Vasario 16 gimnazijai, palygi-
dovybėms. nus su tuo, kiek duoda Vokieti-

Taip buvo ligi šiol. Tačiau yra Jos valdžia yra nedidelė Reiktų 
vilčių, kad padėtis gali pagerėti, M bent padvigubinto. Bet yra dar 
nes privatinėms mokykloms pa- ^ būdas gimnazijai padėti: 

L_* . v. __.„ duoti lai mokiniu, leisti savo vai-
ealbos įstatymas šiuo metu •. . , . _ . . . . . 

y 1 ~x*~ :,*„*,™„ kus bei vaikaičius i ją mokytis, 
svarstomas šio krašto įstatymų \ . 7. • . . . . . duoti gimnazijai ir lietuvių mo-teidimo įstaigose. k y f t ) j ^ V o k i e č i a i l a b a J d a u g I i e . 

Šia proga dar tenka sustoti ties tuviams uadeda — padėkime ir 
vienu absurdišku faktu. Valdinė- mes patys sau. 
se mokyklose TAV-biu moki- b. h). 

Artėjančio PLB seimo proga 
uųkalbiname PLB valdybos vice
pirmininką Joną Kavaliūną litu
anistinio švietimo klausimais. 

— Didžiausias išeivijos rūpes-
tinis — lituanistinis švietimas. 
Jums teko penkerius metus tuo 
reikalu rūpintis laisvajame pa
saulyje gyvenančių lietuvių švie
timu. Kaip atrodo tie reikalai da-
har? 

—Mumyse yra daug kūrybi
nio veržlumo. Išeivijos sąlygose 
sukūrėme lituanistinių mokyk
lų sistemą ir platų tinklą, išlei
dome mokykloms vadovėlius nuo 
pirmojo skyriaus ligi paskutinės 
aukštesniosios lituanistines mo
kyklos klasės, kurių paskutinia
me dešimtmetyje išleistieji gali 
jau grasiai lygintis su valstybi
nių mokyklų vadovėliais. Kiti 
mūsų darbais stebisi, o mes patys 
galime jais didžiuotis. Tačiau išei
vijos sąlygos ir mus veikia. Mo
kinių skaičius lit. mokyklose ma
žėja Europoj, Australijoj ir Ame
rikoj. Tačiau Pietų Amerikos pa-
/yzdys rodo, kad sujungtomis jė
gomis galima išeivijos įprastinį 
nutautėjimo vyksmą pristabdyti 
arba net pasukti atgal. 1976 m. 
Jaunimo kongresas pažadino P. 
Amerikos lietuvių nuotaikas, vi
si ėmėsi darbo, ALB atėjo talkon. 
Taip lit Švietimas ten atgyja, at
sikuria lit mokyklos, vasaros me
tu rengiamos l i t studijų dienos. 

— Savo kadencijos metu į ką 
Jus daugiausia kreipėte dėmesio 
lituanistiniam švietimui išju
dinti? 

— Rūpinomės visų kraštų li
tuanistiniu švietimu, o daugiau 
dėmesio skyrėme ten, kur pagal
bos reikalas buvo ryškesnis: P. 
Amerikai ir Vasario 16 gimnazi
jai, jau vienintelei laisvajame pa
saulyje. Šioje gimnazijoje teko 
būti anksčiau, o P. Amerikos lie
tuvius teko aplankyti 1976 m. a-
sarą, norint vietoje pažinti lietu
viškojo švietimo sąlygas ir žiūrė
ti, ką galima bendromis jėgomis 
daryti bei kuo padėti. Pasitarimai 
buvo naudingi, ir bendradarbia
vimas padidėjo. Buvo siuntinėja
mos mokslo priemonės (vadovė
liai, pratimai, skaitiniai, vaizdi
nės priemonės). Jos buv osiunti-
nėjamos nemokamai. Per penke
rius metus P. Amerikai pasiųsta 
mokslo priemonių daugiau kaip 
už 2,500 dol. Stipendijoms pa
skirta arti 2,000 dol. Vienu kitu 
atveju duota šiek tiek paramos 
mokyklai, jaunimo stovyklai. 

Švietimo darbe padėti buvo 
siunčiamos talkininkės (1976 m. 
Rasa Lukoševičiūtė Argentiną, 
Rasa Šoliūnaitė į Urugvajų, 1977 
m. Marytė Dambriūnaitė i Ko

lumbiją ir Venecuelą, Šią vasarą 
dr. Danguolė Tarnui ionytė į Ar
gentiną ir Urugvajų mokytojų 

i kursams pravesti ir į Venecuelą 
jaunimui talkinti), taip pat atsi-
kviečiamos ar padedama atvykti 
mokytojoms į JAV. 1976 m. Euge
nija Bacevičienė ir kt. iš Brazili
jos, 1977 m. Birutė Mačanskienė 
iš Urugvajaus, šią vasarą Mary
tė Barzdžiūtė iš Argentinos — 
pialeisti vasarą mokytojų ar li
tuanistikos kursuose bei jaunimo 
vasaros stovyklose. 

Naujos atgaivos davė 1977 va
sarą su lietuvių paskaitomis P. 
Ameriką apkeliavęs prof. A Kli
mas. Siųstini ir kitų lituanisti
nių sričių (literatūros, Lietuvos 
istorijos įvairių laikotarpių) pa
skaitininkai. Lankantis man P. 
Amerikoje, jau pirmoje sustojimo 
vietoje, Kolumbijoje, lietuviai pa
sisakė, kad jie, mielai sutikdami 
menininkus, laukia taip pat pa
skaitininkų. Paskaitos iš dauge
lio lituanistikos sričių turėtų di- m i a i Augiau, negu Intos, nors ir 
dėlės auklėjamosios įtakos jauni- i gausesnės, etnines grupes. Bet iš 
mui ir būtų lyg prošvaistės liet 
visuomenės pilkoje kasdienybėje. 
Mums reikia vieni kitiems paskai
tų, reikia daugiau ryšių. 

Šiuo metu rengiamės išleisti dr. 
Danguolės Tamulionytės, baigia 
mo rengti specialaus lietuvių L 
vadovėlio ispanišką leidimą, o vė
liau ir portugališką, Elenos ir Le
ono Ryšelių parengtą mokyklų 
reikalui ispanų — lietuvių k. žo
dyną r padėti išleisti Alfonso 
Petraičio ir Liucijos Jodelytės — 
Burimavičienės parengtą mokykli
nį portugalų — lietuvių k žody 
ną. 

Vasario 16 gimnazijai siuntinė-
jome nemokamai vadovėlius, ko
kių tik buvo pageidauta. Šios ka
dencijos metu pasiuntėme jų už 
arti 700 dol. Keliaudamas po P. 

[ jimas, kuris atsiliepia ir į viešų- • 
jų mokyklų mokinių skaičių. 
Viešosios mokyklos gali dėl to su
mažėti, bet jos neišnyks, o mūsiš
kėms gresia pavojus sunykti. To
dėl metas pagerbti tėvus, kurie, 
atstumų nebodami, metai iš 

i metų net ištisus dvylika arba 
. . . .. ! daugiau metų vežioja savo vai-

vykt,, organizavome jiems para-; k u s . l i t u a n i s t i n e s m o k k l a s . 

Ameriką, skatinau tų kraštų lie
tuvius siųsti jaunimą į Vasario 16 
gimnaziją. Atsiradus norinčių 1 

mą. Prireikus paremdavom taip 
pat mokytojus, vykstančius į gim
naziją mokytojauti. 

Į Australiją buvo siunčiami va
dovėlių katalogai ir pavyzdžiai. 
Australijos lietuviai pajėgė vado
vėlius patys įsigyti. Stipriausiai 
lit švietimas laikosi ligi Šiol JAV 
ir Kanadoje, remiamas tų kraštų 
Lietuvių fondų. Ypač efektyvi 
JAV Lietuvių Fondo parama. 

— Dažnai priekaištaujama 
LB, kad ji esanti kalta ui lietu
vių mokinių skaičiaus ..mažėji
mą lituanistinėse mokyklose. Ar 
kaltinimai turi pagrindo? 

— Lietuvių Bendruomenė, siek
dama išeivijoje lietuvių tautinio 
savitumo išlaikymo, ypač rūpina
si lituanistiniu švietimu ir šioje 
srityje yra labai daug nuveikusi, 
kaip jau anksčiau, atsakydamas 
į pirmą klausimą, minėjau. Žy-

kitos pusės išeivijos sąlygos mūsų 
galimybes labai riboja. Norma
liai kiekvienoje valstybėje švieti
mas bei mokyklų lankymas ar 
metų skaičius yra tvarkomas įsta
tymais. Išeivijoje mes neturime 
lietuviškam švietimui nei įstaty
mų globos, nei sankcijų, o viskas 
palikta pačių lietuvių apsispren
dimui ir valiai. Tai viena. Antra, 
ir lėšoms švietimui mes negali
me naudotis valstybės biudžetu, 
o turime tenkintis tik laisvomis 
aukomis. Šios aplinkybės iš esmės 
keičia mūsų li t mokyklų padėtį 
ir egzistencijos galimybes. Trečia, 
į Lietuvių Bendruomenės veiklą 
yra aktyviai įsijungusi tik dalis iš
eivijos lietuvių visuomenės, o lie
tuviškas švietimas yra visų lietu
vių reikalas ir pareiga. Visų lie
tuvių pareiga, tai ir visų atsako
mybė ar kaltė, jei mokinių skai
čius mažėja, o ne vien tik Lietu
vių Bendruomenės. 

Lituanistinių mokyklų steigi
mas, jų išlaikymas, mokinių kas 
savaitę į jas vežiojimas remiasi 
aukos dvasia tėvų, mokytojų, mo
kinių ir visos visuomenės. Kur 
ir kaip ta pasiaukojimo dvasia 
blėsta, kai ją niveliuoja įvairiau-

— Kokios prvemonhs galėtų 
padėti lituanistinėms mokykloms 
išsilaikyti, nauioms kurtis, mo
kinių skaičiui didinti? 

— Kaip Balfui renkamos rude
nį aukos, einant nuo durų prie 
durų, taip kiekvieną rugsė'į rei-
ketų aplankyti LB pareigūnams c ^ ^ U e t a v v i a i g e g u ž & } 1 2 
bei mokyklų talkininkams kiek- d . demonstravo prieš NBC televi-
vieną šeimą, kur yra mokyklinio zijos centrinę įstaigą Burkank, Ca-
amžiaus vaikų. Čia misija sun- lit, protestuodami dėl žydų filme 
kesnė, nes lengviau gauti pinigą, "Holocaust" paskleistų melų lie-
nnni isinareieoiima kas savaite t u v i ų tzutos a d r e s u - T a iP P** <**• nrgu isipareigoumą kas savaitę ^ a t s i š a u k i m a i atremiantieji žy-
vezioti 1 mokyklą vaikus. Bet kur d ų pasileistą melą apie lietuvius 
tai įvvkdoma, pvz., Lemonte, kur) 
ir kiekviena nauja atsikėlusi šei-j N u o t r - ** Gu«taicto 
ma mokslo metų pradžioj šiuo —• 
reikalu aplankoma, ten mokykla »• • , . L. -> 7 • _. . . , ., . rj. 1. . . . aus plsnus švietimo reikalais stipnai laikosi. Tokie asmeniniai D r D . .0 , *\ ,_. . . . . . . PLB seimui? 
kontaktai yra veiksmingiausi. 

Svarbu sudaryti rudens metu' — Turint galvoj lietuviškojo 
šiuo reikalu bendrą opiniją per švietimo ir auklėjimo vaidmenį 
spaudą, radiją, organizacijų susi
rinkimus. 

lietuvybei skiepyti ir išlaikyti ir 
matant lit. mokyklų mokinių ma
žėjimą, Seimui reikėtų kreiptis: 

1. į lietuvių šeimas, kaip pir-Reikia ir sąlygas gerinti. O tam 
reikia lėšų, lėšų iš visos visuo- . .. . . _ ^ 

1 j 111 -vi -t minės tautinio gyvenimo mstitu-
menes, kad mokvklų išlaikymo, .. . , . ° ., , 

'cijas, ir pabrėžti ypatingą svarbą 
—kalbėti namuose lietuviškai, 

Jonas Kavaliūnas 

bašta negultų vien tik ant moki
nių tėvų pečių. Juk ir valstybi
niu mastu mokesčiai žvietimui 
renkami iš visų piliečių, o ne tik 
iš leidžiančių vaikus į mokyklas. 

— Kokioje padėtyje yra kitų 
kraštų lituanistinio švietimo rei
kalai? 

— Vokietijoje turime Vasario 
16 gimnaziją su 69 mokiniais ir 
vieną pradžios mokyklėlę su 6 mo
kiniais. Australijoje, Melboume, 
Adelaidėje ir Sydnėjuje veikia trys 
sekmadieninės l i t mokyklos su 
145 mokiniais. Be to, 55 mok. lan
ko australiečių žinioje esančios 
svetimų kalbų šeštadieninės 
mokyklos lietuvių skyrių. Argen
tinoje, Buenos Aires mieste, vei
kia nuo 1976 m. trys Kt mokyk
los su 82 mok. Pradeda veikti 
ketvirtoji mokykla Berisso mieste. 
Brazilijoje, Sao Paulo mieste, vei
kia viena li t mokykla su 60 mok. 
ir neakivaizdiniai lietuvių k. kur
sai. Kolumbijoje rengiamos nuo 
1976 m. vasarinės lituanistinių 
studijų savaitės. Jas lanko ap:e 30 
jaunuolių. Urugvajuje, Montevi-

. , .„.. ., , . . _ v- - v -ideo mieste, veikia nuo 1976 m. si kiti reikalai ir rūpesčiai. Kai1 . .. , t 1 cn , - . \ . .. -, <r ena l i t mokvkla su 60 mok. Vene tautinio sąmoningumo pritruks-, . . : ,.,. , . . .v. v., v cueloie rengiamos vasarines l i t ta, mokinių skaičius mažėja. Ki 
mažėjimo priežastis —,tai lietu
vių išsisklaidymas po kraštą pa
gal gaunamus darbus. Dėl tolimų 
atstumų mokykla nebepasiekia
ma. Trečia priežastis yra pasta
raisiais metais prieauglio mažė-

cueloje rengiamos 
studijų dienos. Tikimasi atgaivin
ti l i t mokyklą. JAV veikia 28 l i t 
mokyklos su 1824 mok. Kanadoje 
— 15 l i t mokyklų su 553 moki
niais. 

—Ar turite paruošę konkre-

nes kalba yra pagrindinė sąlyga 
tautiniam savitumui išlaikyti, 
pramokyti vaikus lietuviškai skai
tyti rašyti prieš juos leidžiant i 
gyvenamojo krašto vaikų darže
lius bei mokyklas ir tęsti namie 
pradėtą tautinio ugdymo darbą lit 
mokyklose. 

2. į Lietuvių Bendruomenę bei 
jos padalinius, nes tautino savi
tumo išlaikymas yra pagrindinis 
LB uždavinys, skatinti organi
zuoti bei padėti šeimoms ir para
pijoms steigti ir išlaikyti l i t mo
kyklas ir rūpintis, kad jose moks
las būtų einamas kiek galima 
plačiau ir ilgiau. 

3. į visą lietuviškąją visuomenę, 
jos organizacijas, institucijas, 
spaudą, radiją, nes lietuviškasis 
švietimas yra visų lietuvių bend
ras reikalas. 

4. kadangi lietuvybei išlaikyti 
svarbus kiekvienas lietuvis, nežiū
rint kuriame krašte jis gyventų, 
skatinti LB institucijas ir Lietuvių 
fondus vienodai remti visų kraš
tų lituanistinį švietimą. Juo kur 
sąlygos sunkesnės, juo daugiau dė
mesio ir paramos ten teikti. 

Kadangi l i t mokyklų mokyto
jų trūkumas didėja, skatinti LB 
bei jos padalinius organizuoti ir 
remti mokytojų kursus paskiruose 
kraštuose, Pedagoginį lituanisti
kos institutą, savo mokslą plėsti 
vasaros semestrais. 

^keueldt roė 

3 statulėlės, susimąsčiusios, lyg pasiniošusioe klausytis, nešildysiu! Valgyk, kaip y ra -
J muzikos. Nebeaiškių nuo senumo spalvų paveikslai ry- Marianne pasisuko, linktelėjo galva, dar susimąs-
mojo prie sienų, lyg įsiklausydami, sugerdami kiek-jčiusi, dar toli nuo tikrovės, pasiekė nuo žemo stalelio 
vieną intymų pokalbį, švelnų žodį, gražų garsą. Gal lėkštę su pora mėsos virtinių ir virtų kopūstų su 

Romanas 
ALfi BCTA 

21 ~ ^ -
A! Ji žinojo, kad Marianne alkana po darbo. Jos 

draugė siūlė valgyti. Marianne burna prisipildė seilė
mis. J i dar delsė, bet jau lūpos vėrėsi atsakymui: 

— Na, gerai. Ačiū. Kol savo pasidarysiu-. Ačiū 
Thelma. 

— Taip ir sakyk! Man tik malonumas pašildyti 
tau "lėkštę"!.. 

— Thelma? Mieloji... — Marianne balsas buvo 
dabar ypatingai švelnus. — Ar galiu paskambinti, kol 
šildysi? 

— Telefonu, ar?.. 
— Piano! Kam aš — telefonu? Neturiu kam... 

Neskubu. Bet pasiilgau muzikos! 
— Kam dar klausi! Tu, — kvailele! Aš niekaip 

negaliu suprast ir tau dovanot šio perdėto kuklumo! 
Eik ir skambink! Atsidaryk piano, nustumk nuo suo
lelio tuos mano daiktus... 

Kalbėdama, bardama Thelma jau kraustė pati, 
šluostė tariamas dulkes ir vėrė piano dangtį... Marian
ne džiaugsmingai prišoko: 

— Gerai, gerai, gerai... — Ji pabučiavo Thelma 
kartą, kitą, į abu žandus. 

— Eik tu! Užmiršk... — Thelma nebuvo iš senti
mentaliųjų... 

Balkonėlio užuolaidas pleveno lengvas vėjas. Kai
rėj tupėjo sunki, dabar tyli. televizijos dėžė. Anr nia-

užtat kambary buvo jauku, nes dabar paveikslai, ir 
gėlės ir meniškos porcelano statulėlės skleidė, spindu
liavo metų metais sukauptą grožį ir šilimą. 

Matianne valandėlę žvalgėsi ir mąstė: 
"Geroji Thelma! — Mano paguoda..." — 
Ne, jos kambarys jaukus ne čia suneštais daik

tais, o į tuos daiktus įkvėpta jos pačios siela! 
Tada jos rankos perbėgo klavišais. Ir ji visa už

miršo, nieko nebegirdėjo. Ir skambino neplaningai, ne
bežinodama — ką. Tik liejosi muzika, išliedama ir jos 
jausmus, jos prisiminimus, nuplaudama jos nuovargį, 
per dieną susikaupusius kartumus, nuoboduli... Tary
tum, ji vaikščiojo Goerlitz gatvėmis, važiavo tramva
jum palei Neisse upės krantą; uostė gėles, berniuko 
paduotas per tvorą, sėdėjo parke su seneliu... Lyg 
džiaugėsi kūdikiu, niekados nesulauktu, verkė parpuo
lus ant sofos, sumuštu veidu ir sumindžiota širdim... 
Bėgiojo nuo dalyko prie dalyko: polonezą sekė vokiš
ka liaudies dainelė, paskui — Strauso valsas, tai "Ave 
Maria" ir Parcifalio uvertiūra... 

Seniai Thelma jai pirštais švelniai palietė pečius; 
ji linktelėjo galva, reiškia, žinojo, kad vakarienė pašildy
ta... Bet ji braidžiojo muzikos upeliais, nenorėdama 
grįžt į realybę. Ir tik po kokio pusvalandžio stabtelėjo, 
pagalvojusi, kaip jos muzikinis išsilavinimas neišbaig
tas, ©paviršutinis ir vėliau — apleistas, neprakti
kuojamas, nes ir savo piano neturėjo, ir gyvenimas ją 
gujo, varinėjo, spaudė prie sienos... Jos vidinis nusi
teikimas kartais būdavo per niūrus, kad begalėtų net 
trokšti muzikos... Pasinaudojusi jos mąstymu ir tyla, 
Thelma nmtnr** 

-• 1 nino ir mažu. utaleiiu, ilsėjosi VOKIŠKOS ir praacuamfrnfcį _ Margaite, cai net* • i tau pietų vė*. 

sviestu ir ėmė, pasidėjusi ant kelių, skirstyti šakute ir 
valgyti. Dabar Thelma kalbėjo: 

— Tarp tavęs ir manęs... Aš turiu tau kartą pasa
kyt! Aš stebiuosi ir nuogąstauju! Kaip tu gali? — Il
gos darbo valandos, visokie rūpesčiai... Kaip dar gali 
svajoti ir skraidyti muzikoj! Ar nepalūš nervai, ar iš
tesės sveikata? Man tavęs gaila... Klausaus ir atsiklau
syti negaliu. l ie jas į pačią širdį... Jauna ir aš skambi
nau. Tai buvo daugiau manierų klausimas. Mano tėvas 
— bankininkas, turėjo daugelį nuosavybių, žemių, 
buvo miesto viršininku... Mes buvom ten aukšto rango 
panelės... Motina... O, Yes! Motina — pirmos klasės 
dama visuomenėj, visada apsirengusi pagal paskiau
sią madą... Ji neturėjo nė vienos pigios suknelės! Mū
sų tarnai buvo geriau apsirėdę, kaip daugelis viduri
niosios klasės dabar... Gėda šiems laikams!.. Kur gi! 
Aš buvau šviesi panelė, pavyzdys kaimynams, mokyk
lai, visam mūsų miestui... Aš turėjau ir pianinu skam
binti. Mano mokslas? Mokykla? — Tai buvo toks mer
gaičių pensionas... Nieko daugiau tik truputį skaičiuoti, 
skaityt, dailiai rašyti... Žinoma, muzikos, gražaus el
gesio, kaip vaikščioti, rengtis, kaip baliuose laikytis... 
O, pianiną aš visą gyvenimą turėjau! Bet skambint 
nemėgau, tingėdavau mokytis... Neprisiverčiau ir tiek! 
O pasiklausyti — malonu. Tavęs, mergaite, klausy-
čiaus ir klausyčiaus. Matai, aš nemėgau savo muzikos 
mokytojos... Tai buvo senmergė, Šalta, be jokio šypsnio, 
be švelnesnio žodžio... Jei kas, tuoj skųsdavo mano 
motinai... Motinai — dar nieko! Bet kai tėvas sužino
davo, manęs laukdavo įvairios bausmės... Kietas ir ašt
rus buvo tėvukas, kaip peilis, nors, vis tiek, mes jį my
lėjom, h* jis mylėjo rr»i* b^o"1' "-u... 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
Buffalo, N. Y. 

VYSKUPAS PASKELBĖ 
MALDOS M E N A 

VI LIETUVA 

Buffalo Lietuviu klubo prašo
mas, vyskupas E4ward Head pa
skelbė birželio 11d . maldos die
ną už kenčiančią Lietuvos Bažny
čią. Vyskupo Head laiškas, kurį 
pasiuntė visiems klebonams, pri
mena: "Birželio 13-15 d. sukan
ka 37 metai nuo pirmųjų masi
nių trėmimų Lietuvos civilių į Si
biro darbo stovyklas. Dera mums 
šia proga maldoje prisiminti mū
sų brolius ir seseris Kristuje, mal
daujant Dievo, kad tiems, kurie 
dar šiandien neturi laisvės, jis 
suteiktų ištesėjimo bei vilties'*. 

Atskirame laiške Buffalo Lie
tuvių klubo pirmininkui 6x. Al
girdui Gamziukui vyskupas 
Head rašo: "Aš turiu vilties, kad 
viena dieną šie vyrai, moterys ir 
vaikai galės džiaugus tikra lais
ve, kuria tyrėtų pasižymėti mū
sų gyvenimas kaip Viešpaties Jė-
saus broliai Ir seserys ir vieno 
Dievo Tėvo vaikai**. Vyskupas 
taip pat dėkota vietos lietuviams 
už "gražią koplytėlės repliką" ir 
Žada tą koplytėlę "padėti vys
kupo rezidencijos bibliotekoj". 

K.P. 

Hot Springv Ark. 
ATVYKSTA "GRANDIS" 

Birželio 11 d. L. Bendruome
nės ir Hot Springs Prekybos rū
mų vadovybės pastangomis iš

kviesta tautiniu šokių grupė 
"Grandis", vadovaujama Irenos 
Smieliauskienės. Akordeonistas 
Ąžuo'.as Stelmokas, pranešėja Al
vyda Baukutė. Programoje daly
vaus 40 šokėjų ir solistas Ginta
ras Aukštuolis. Pasirodymas bus 

nė, talkininkavo StatKuufttene, 
Grigaitienė, Rožėnienė, Šneiderie
nė ir Ingaunienė. Kitus darbus at 
liko v-bos nariai dr. Sakalienė, 
Bertulis, Mozuraitis, Ir.^mnjs ir 
Saudargas su Pajuodžio, P. Dfmb-
rausko ir Petruiionio pageiba. tt-
vyka pavyko ir dar papildė LB 
kasą. 

TRUMPAI 

— LB radijo programų T a i s -
pakeistas laikas ir 

? A D 8 K A 
Nuo 1977 m. spalio mėn. iki 1978 

mte. sirgau ir turėjau 
Philadeipfciios ugonmese. 
atstotas nuo visuomenirao 

gyvenimo frftfttsnM. kad bendruo-
trmtoėam gyvenĖne nebuvau pa
mirštas, visą laika jutau nuolatini 
rikaparnasi mankai, lankant ligoni
uose* gyfvfy užjaučiamuosius svei-
jįnjarais, asmeniniai lankant, reiš-

pilnai vėsinamoj konvencijų au
ditorijos salėje. Taip pat bus lie- vės Varpai 
tuvHkų meno išdirbinių parodė- stotis. Pirmoji pakeista programa 
lė ir bus parduodami apylinkės įvyko birželio 4 d. Ji buvo skir-
ponių gaminti kepsniai ir kava. ta tragiškųjų birželio įvykių mraė-
"Grandies" atvykimu domisi ir jimui. Pagrindinė kalbėtoja — 
padeda ne tik lietuviai, bet ir. Sibiro tremtinė S Rūkienė. ToK 
amerikiečių visuomenė. Tikima 

kfer* man užuojautą ir kt. 
TTrtniiHiiui asmeniškai neįsten

gta* pooikoti. nes sirgdamas buvau 
aptekęs sąmones, tad ir padėka ne

si turėti daug žiūrovų ir ne ma
žai aukštesnių amerikiečių parei
gūnų. Išskirtinai daug darbo de
da pasirodymo pasisekimui LB 
v-bos sekretorė dr. V. Sakalienė, 
kuri lanko įvairias amerikiečių 
įstaigas ir orgardzaoiias> platina 
programas ir bilietus ir tuo rei
kalu veda platų susirašinėjimą. 
Ji ir po savo paskaitų pakviečia 
klausytojus pamatyti lietuvių jau
nimą. Jos pasikalbėjimas tautinių 
šokiu reikalu jau visa savaitė 
perduodamas per radijo ir bus 
duodamas visą savaite prieš 
'Grandies'' pasirodymą, 

BVYKA 

Gegužės 28 d. kun. P. Patlabos 
rezidencijoj buvo LB išvyka, ku
rioje dalyvavo apie 80 as
menų. Buvo svečių iŠ Chicagos, 
Detroito ir New Yorko. Buvo pa
skirstyta gerų dovanų, ką vyku
siai pravedė L Gudelienė ir M. 
Dymšienė. Norintiems nusipirk
ti buvo ir maisto, kurį paruošė 
LB vaidybos narės L. Gudeliene, 

mesnės programos bus girdimos 
kiekvieno mėn, pirmą sekmadie
ni, nuo 9:30 iki. 10 vai ry*e.; 

— Birželio 17 <L 4 r a t f ip. 
YWCA salėje bus minimas tra
giškasis birželis, su progai pri
taikinta programa. Pagrindinis 
kalbėtojas LB Švietimo Tarybos 
pirm. B. Juodelis iš Chicagos. Se
kančią dieną kun. P. Patlaba at
našaus ŠV. Mišią? už kankinius. 
Birželio 5 d. LB \'-bos sekretorė 
dr. V. Sakalienė skaitys paskaitą 
O&klavm amerikiečių organizaci
jai apie lietuvių trėmimus ir Si-

bfitų tiksli. Todėl visiems lietuviams 
sak«u nuoširdų ačiū! 

Išskirtiną padėką reiškiu šv. 
Andriejaus parapijos klebonui kun. 
J. Jfcgočtui ir vikarui kuo. K. Sa
kalauskui, lankiusiems mane li§o-
ofciese, praJSusiems parapiečius 
skirti šv. Keraortja mano tigos m-

C L A S S I F I E D G U I D E 
IŠNUOMOJAMA — W » RENT 

ISNUOM. anšikL butas, vienas mie
gamasis. 200 dol. mėn. Apyi. 7S ir 
Kedzie. Skambint po 8 v. v. 434-S2S* 
IŠNUOMOJAMA Brightoa Parke 

4 kambarių butas. 
Skambinta SZS-71S& 

ISNTJOM S karob. butelis rūsyje. 
Moderniai įrengtas. Pilnai balduo-
tas. Visas butas su lrtlitnaiff a t 
skiras jėjimas. Vienam asmeniui 

Skambint 778-2922 

HELP WANTEP — MOTERYS 

TYPKT BILLER 
SMALL PLEASAYT OFFICE 

Esperienced Preferred. 
(Near Loop) 

Insurance Benefits 

Drviskm of Totes, Ine. 

CALL MR. KAPLAN 733-3993 

*OSCM2LiJkNEOC6 

«PERttrtCED SEWER 
fWork is drvkled into sections. Good 
' Pay, Ejdra benefes. Full Time or 

Port Time, Time & Į4 after 37 ors-

ASiu girnelėms, parodžiusiems 
njaa iMii^Įim rūpesti, ypanngai Ju-
*@«i fc" Jurgiui Adomoniams, tėviš
kai manįmi besirūpinantiems savo 
TCOkfefKajoj, išėius iš ligoninės. 

Neftami qt kieno rūpesčiu Peier-
appp kolonijos lietuviai viešai mel-
d6st ui mano sveikatą. Manau, kad 
tai Jvyko I3-nės rOpesciu, už ką 
paakiu auoSrdžiausi ačiū. 

Nuofikr&iausia padėka "Vilties" 
copra kgmtenri. ponams Susins-
kasis ir p. V. MakarausJoenei, ruo-
jpįgĮffnfi renginius, tiksiu suteikti 
Ušų nuvykti chorui į Damų sven-

AčHI "VStles" cnorui už ypatingą 

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

Apdraustas periaaustyma* 
įvairių atstumu 

TOL S76-1882 

CAPRINO MFG. INC 
8th Ftoos 

337 S. Franklin Sv 

biro kančias. Dr. SaValienė h\ 
Anksčiau >~a skaičiusi keletą pa- rupinimaat njanšmi ir dukrai Anelei 
skairų įvairioms amerikiečiu or- į J ^ | a n w * * ą <±en l V"tą Damų 

ganizacijoms apie Lietuvą. ~~ * ^ ^ Kauitafe 

nnunntiiiiinmmiiuniunuHMimnHiitt 
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M. L Š I M K U S 
ITOXABX f T B U C 

CNOOMB TAX 
« * » So . 

LB cptfl. valdyba 

T**p pM daromi •KBTDtAl , 
OtSItNTV iškvietimai, aū&oml 

rrx iETTB«8 PRA»TMAJ% 
kmokta blaakal 

«n'<- M..ii>tiiiriittiitmtUi 
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F R A M 2 A ^ 0 i l t 

• 

nniitiiinsHiiHi!iiiiimiiiiiminitmifttw 
PaCBKAGE E X r S E S 8 AGKKOT 

MARIJA NOKBBKJMaiH 
SIUNTINIAI | UETUYĄ 

i TŠMfMtM EXPBB96 
SNUmiAI { UITUV4 

m. ra. 

. . • 

— ' 

Two brand 
new 

• I I < 

• . , : : • , • 

*. . . ** 
• • • 

. . . . -. • • 

• 

i. yield, Certificatc or v*įmm~i 
Now you can get 8 year term certKU 
8% interest (8.45% 
yield if you leave 

prekes-Maistas Ii Europos 
aaoa w. «• at, minaąu, B 
HMUIIIItflIUH 

M O V I N G 
s£K£NAS perkrauato baidu* ir 
kitus daiktus. Ir ii toji iiikatu M> 
dimai ir pilna apdraoda 

TEL. — WAS-a0SS 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
n u m e ir TmSkmfrmm 

vfaą rtfisgrtedb. 
4. 8CBNVB . TeL SX 1-Sitš 

SIUNTINIAI | UETUV4 
If kitos krantus 

VFDTBSiSKAS, 4065 Ar<*c* A«« 
CMcajca, OX 608S2. 

EXPERIENCED 

WA1TRESSES 
Lunoa or Dinaer 

HORWARTH'S RESTAURANT 
18S* V Hariem Aveaue 

£hnveod Park, UL - 453-M13 

ffiELP WANTED VYRAI 

PRESSMAN 
Full or part time. 
To run MGD, Web. 
Tef. — 839-2772 

LATHE + MACHINIST 
Smali abop. Overtime. Benefits. 

QUAX-PIT TOOL & MACHINE 
OOMPANY 

8065 SouOt Chicago A m » 

ClfRJ! - KAfNIENANCE 

mventory. orderina 

$4t 89 p£f nOVf « 

5V* day WMk. 

Gali - 738-2100 
VYEAI IK MOTEKTS 

UNC0LNW00D HYATT 
NOUSC 

Applications for 

M I G H T A 0 D I T 0 R 
Full or Lart Time 
Apply In Person 

4506 VV. I^uiry Aveaaae 
IJNOOLNWOOD, UJu. 
Good conapany benefita. 

Salarj' negotiable. 
Ecrual Opportuaitr Em»loy«r 1L/F . ' 

MAlUTEJiANCE EN€NI£ER 
50,00 Sq. ft. GleBview office bufld-
ing. Mušt fcave espertenee and re-
feresncea. Call weekdays fer an 
appoiotaient. 

& « 4 - 5 4 5 * 

R & S BOB Y SNOP 
5719 W. Onuod Ave^ Chiea|p» 

Phoae — 622-912? 
ia lootdnjr for 

Esperienced Body Men 

LEMMY'S nTTERNATIOICill 
FAST FOOD RĘST. 

Is JMW hiring for co-antcr vork. 
Day» EUC Bves. Full or Part Tisae. 
Doymtown aad Near Nort3i areas* 
S^iglish Reąuired. 

CALL P. GZN52EEG 
46 7*4 0 20 

REAL ESTATE 

I 

TELEVIZIJOS 
SUr«o ir Oro Vftatu»>l 

I I I 6 L I N A S T f 
w mm WL. t * T B - U M 

cate of depošit. 
Open this account 

the interest to com- todoy for a$ little 
pound) on our new as a $1,000 

"UETŪVOS ATSUŪMIM?" 
Radijo Valanda Jau vtf* SS m. tarw 

oauja New Jersey, New Tork Ir Con-
nectient H«tnvtami»! 

Kaa fieMadlen} noo 4 UtJ 5 vmL po
piet iš WCVD Stoties M«w Tork* 
1330 ML. AM ir nuo 7 tkl S vai "«.'-
97.9 mes. FM. 

THE MOMIY M A R K I T C E R T I F I C A T r : 
8roA^ Mtwl Mero is o no*v occounf thot 
vvilf mokė H possible for you to got botter 
interest rotos thon o current 6 montrt 
Treosury Biii plūs % of 1 % odded On to 
thot! Botter eet. there oro no lees poid to 
obtokl this oocotmt os (Ofnpored to pur-

chosing o Treosory lifl oi • benk. No*, 
there is no need to «vor IOOVO fvnd$ to 
get the best yield ort your utonoy. Koop it 
m 3t*$ new account i Open yocr occogm 
with o $10.000 minimum depos>t for d d 
mofifh term. 

in or call u% for comp/e t«? detaih. 
t*mk i 

^ 7 
> 

fi 

Soint 
rvĄrrrhonyr, 
\ ^ S o v i r ^ 

Whe«*Vbur Mooey Gtcpon 

7 
• 

L 
, ^ S ^ 4 i l I ^ ^ * C l C E R a i U J N O » Š I W S 0 • PHOHt 6 H 4 ^ > 
^HeneoJo 6400 
ChKogo PHono 241-43 9 3 
1<x*lk ? . GrftMnlrnn. Ezec. SocreUry 

Dr, 
14«f h\»er. D m c 

n. t. e7»n 
TH. — • — (oo*>) 901 

Kvloetame taip pat klaaastl U e t n . 
rttkų kultūriniu valanda angių kalba 
U Seton Hali rnrr«r«iteto radijo s to . 
U«i (New Jaraer WSOC S9.5 
KM>. Pirmad. ?:I»-<:10 

• J 

B B A L H T A t l 

liceosed rea] estate 
man and woman. 

Mnst speak Polish. 
Full time only. 

Call for lnierview 
4 5 2 - 4 8 2 7 
Rsk for Jack 

6EIKRAL DEVELOPMiNT 
CfMtPORATKNI 

Rhrer Grove, Illinois 
ž725!f.TnatcherAve. 

E E * L E S T A T E 

2 borai. Naujai atremon
tuoti. Vieną tuo} galima užimti 
Brighion Parke 

MNIrb̂ s tangaJoro. 12 metn. dva. 
rus. Brightoa Parke 

2 po S kamb. mūrims. Gražiai at-
atrodo. Marqoette Parke. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Tos 

SCR£W MACHINE DEPT. 
9et Up and operate B & S mach-
ine. Steady. Good pay. Smail cona
pany. Many benerltB. 

SUNGERUUTO MUM C0= 
8633 No. MUmuikee Aveooe 

NTJLES, ILLINOIS 
Fbone — 647-0377 

mntiiiinitmuuiiniiitumiHiininaimif 
TOOt AND D!E MAKEB 

North Suburban electrical partn 
mfgr. has an opening for an ex-
perienced man for automatie pro-
gressive & compound dies. Rve 
year8 experience is reąuired. Our 
Aop offers top pay. job Becurity, 
& compiete company benefits in-
cluding profit - sharing and s 
Christmas Bonus Scbeduie-

OaB Hr. Bomin at 675-975S 
AOA>f3 EUEVATOK 

EQLffM£XT CO. 
6940 Hovard S t . Skofcie. VL 

•KilIUiilKiiHiUIlll 

OPTICIANS 
SSOTH A3TD WE8SON 

OPTICAJL T E C H N O I J O G Y GROCF 
Ra« openings for g\&sm poUafceirB with 
on© year exp*?rlence. P*r©e Bln« Croes 
A 31ue Shield. dental insaranoe. ilfs 
insurance, utock plan. Two weeka 
vacatlon aftsr one year. aakury t» 
fit ezperienca. 

Cafl 86"3-422? or appry at 
7S4S WtJson Aremie 

Banrood ffeighto, nfinofs 
(N««v Hariem and WUaon Avenn«: 

2951W.63rdSt 436-787* 

$24,900.00 
Gražį mar. r«cidBBci|o su 2 ar 3 

miegamais. Valgomasis. 2 maa, ga
ražas. Pilnas rfisys. Marquette 
Parka 

RE^«AX SOCTH, INO. 
TeL — Jffl.lSao 

mmmmmmmmatmmmmmmmmKmmm 
tf AROTETTE P %EK 

t-M bonj po 1 orio*, aftrinfe. l t 
UK(|| Įeiiunu). Ataktros tlMyino tta. 
terooa GaratML Arti TĘ fr 

BUTŲ NVOMAVBIAA 
N'ama įUritama — 

ValdyMoe 
OraodbooJ — 

Rimtas Hamu 
Pardavimas 

n o 

REALTY 
JL B A O B V I O I t J g 

• iSS- Į te . Kadbta Aeo. — 

gaieto|» Betotl 
Odcagos. orte ežero dideli* oa-

ir 3 akrai t e n * Daue kitu prie-
Svarui oraa, aplinka ir namas 

tinka postoviam gyvenimui $43,000 

2 botai ir ptttoĖtammi Buksivs ofisui 
patalpos. Daug priedo. Vieta Mar-
euett* parke. Auktta kokybe. Senu 
karna. 

4 vtenetr? nfrai b? gerėtas Mar-
oostts Parko. Naujas gazu tildymaa. 
MealA ttrineda už $38^00. 

HELP WANTEO \fOTEBYS 

R l̂kaltBea lietov* moteris leng 
vam namų ruošos darbui ir pri
žiūrėti invalidą vyrą ir jo seny
vo amžiaus žmoną. Gyventi vietoj 
— kambarys, išlaikymas ir atly
ginimas. Skambint po 7 vai. rak. tew. — 131 mm, 

z: 

Parke Vertingas oirkeb*. 

Vakiis Real Estate 
2625 Wed 71 si Stratf 

Tt i 7#7-770« tf ?974t*4 

International rompanr Is seekrsg 

SECRETARY 
ONK GIRL OFFICE 

Mušt have good telephone voice 
and good typing ability. 
Ebccellent benefits and ororldng 

conditions. 
Applkant mušt reside nearby. 

S C O V I L L 
.5901 No. Cloem Aveooe 

Ezenitive Tow«r» Saite 399 

Apotmokn skelbtis dien. DRAUGE, 
nes JIB p1»f1inlsl tkattenkui "fv 
tintą dMurmJUa, g! rw,1Vnn ko> 
mm yso 

file:///fOTEBYS
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PHilADELPHiA IR APYUNKtS 
DŽIAUGIAMĖS NAUJAIS 

PROFESIONALAIS 

Lietuviai emigrantai, atvykę i 
šį krajtą po Antrojo pasaulinio 
karo, atsivežė didelį mokslinį ir 
tautirį kapitalą, kurį bandyta 
plačiai investuoti savųjų ir sveti
mųjų tarpe. Tačiau dėl įvairių 
priežasčių ne visiems profesiona
lams pavyko prasiveržti į pla-
čiuoskrs vandenis. Laimė, kad at
siranda, gal ir ne tiek, kiek norė
tume, Jaunesniųjų. Mūsų koloni
ja džiaugiasi sutikdama penkis 
nauju* daug žadančius profesio-
nalusr'Rasą Šilėnaitę, Renatą Ba
rai te-,-'Aušrą Bagdonavičiūtę, Alę 
Surdėnaitę ir Virgų Volertą. 

Rasą Šilėnaitė, kuri į Philadel-
phią yra atvykusi iš Erie, Pa., 
šį pavasarį baigs medicinos moks
lus Penn. Medical kolegijoj, ku-

Rasa šilėnaitė 

ri anksčiau vadinosi Women's: 
Medical College. Praktiką yra! 
numačiusi atlikti Lojolos univer-į 
siteto ligoninėje Chicagoje. Ža- : 
da ir toliau studijuoti bei spe-i 
cializuotis chirurgijoj. Būdama j 
gabi, visą laiką naudojosi Air 
Force stipendija. Priklausė Pi-ka-
ppa-Fi draugijai. Yra baigusi li
tuanistinę mokyklą. 1968 m. lai
mėjo I*mą premiją žurnalo "Laiš- j 
kai lietuviams" jaunimui pa- į 
skelbtame konkurse už rašinį 
"Nesusikalbame". Mūsų periodi-

vinį meną — piečia plakatus, 
dekoracijas, siuvimą, slidinėjimą, 
fotografavimą. 

Alė Surdėnaitė Philadelphijoj 
plačiai žinomu skautininkų Ge
dimino ir Danutės Surdėnų duk
tė, šį pavasarį baigia Glossboro 
vals t kolegiją, jsigydama baka
lauro laipsnį iš pedagogikos. 
Planuoja studijas tęsti ir toliau, 
kreipdama ypatingą dėmeą į spe
cialaus auklėjimo reikalingus vai
kus. Kolegijoj priklausė National 
Honor Society. 

Aktyvi skautų ir ateitininkų 
veikloje. Yra baigusi lituanistinę 
mokyklą, kurioje paskutiniu me
tu talkininkavo kaip pagalbinin
kė. Šoka tautinius šokius "Auš
rinėje", reiškiasi Jaunimo sąjun
goje. Nuo rudens planuoja mo
kytojauti šeštadieninėje V. Krė
vės mokykloje. Mėgsta keramiką, 
siuvinėjimą, sportą, piešimą. 

Virgus Volertas, Vytauto ir Bro
nės Volertų sūnus, netrukus 
Drexell universitete įsigys BS 
laipsnį elektronikos srityje. Ža
da mokslą toliau tęsti Pennsylva-
nijos universitete ir siekti magist
ro laipsnio. Studijų metu pusę 
metų mokėsi, o kitą pusę dirbo 
Simans kompanijoj prie kompiu
terių, 

Yra aktyvus lietuviškoje veik
loje: šių metų Vasario 16 proga 
buvo vienas iš organizatorių 24 
vai. budynių prie Laisvės Varpo, 
Philadelphijoj, gyvai reiškėsi Žy
gio į Washingtoną metu. Yra 
baigęs šeštadieninę mokyklą, da
lyvauja chore, priklauso ateiti-

le Viliamės, kad ir ateityje jie Zerr.kuri priminė, kad tėvai turi ae kitose viešojo gyvenimo ari
ne tik HetuviSku Sodžių, bet ir tyae. 
veiksmais rodyti pavyzdį Jau
noji karta išeivijoj gimusi ar 
augusi, turi susipažinti su lietu
vių kultūra, papročiais, švęsti tančio egoizmo, 

ri^ATOA?, T^T^B ^ * v^^"*W*'^ *mm*** 

nenutols nuo mūsų ir senuosius 
užvaduos {vairiuose lietuviškuo
se baruose. 

Br. Vaikaitis 

šeimos ir tautines Šventes ir kt. 
Vėliau perskaityta N. Mazalai-
tės kūrinys motinai. Progra-

i ma baigta specialia motinos 
dienai skirta daina. 

Tai pažymi Kanados vys
kupai paskelbtame ganytojinia-
me laiške. Nežiūrint pasaulyje 
pasireiškiančių negerovių, plin-

neteisingumo, 
smurto veiksmų, persekiojimo, 
kai kur pastebimo religinio in
diferentizmo, rašo Kanados vys
kupai, šventosios Dvasios vei
kimas yra ryškus tiek Bažny-

Gili padėka Juozui Kairiui už!6 1 0*5 ' xSA visuomenėje. Nesu-
medžiaginę, o P. Viščiniui už:* 8 1 * 0 ™ 1 * * » * » . Šventosios 
programos paruošimą, pravedi- į D™8*08 veikimu, su dideliu pa-
jjjj- siaukojimu ir ryžtu kovoja ir 

- .---. - . . . . dirba už teisingesnį pasaulį, už 
Laisves Varpas, širdimas s , . ^ ^ . , ^ , t ^ . ™ ™ , ; „ v^„_ 

Į žmoniškesnę, teisingesne ir bro-

A. Bagdanavičiūte 

Mūsų kolonijose 
Brockton, Mass. 

MOTINŲ PAGEEBEKAS 
ORO BANGOMIS 

Naujoje Anglijoje nuo 11 iki 
12 vai. banga 1430. 

E. Biboldenė 

KANADOS VYSKUPŲ 
LAIŠKAS 

Nuoseklus tikėjimas turi iš
eiti iš grynai vidinio gyvenimo 
ribų ir privalo taip pat pasi
reikšti konkrečiais veiksmais, 
tarnaujant žmogui. Dievo kara
lystės troškimas skatina 
gų siekti ne tiktai 

liškesnę visuomeninę santvarką, 
pagristą tikra krikščioniška 
žmonių tarpusavio meile. Kana
dos vyskupą ragina tikinčiuo
sius atnaujinti savo tikėjimą, 
pasiryžtant konkrečiais žmonių 
meilės darbais liudyti Kristų 
pasauliui. 

• 

Alė Surdėnaitė 
ninkams, jaunimo sąjungai, šo
ka tautinius šokius. 

Visiems naujiems akademi
kams linkėtina viso geriausio pro
fesiniame darbe, o kurie tas stu-

Gegužės 14 d. nuo 10 iki 11 
vai specialia programa peri 
Brocktono radijo stotį WBET 
1460 ku. AM lietuvių kalba, 
ypatingai gražiai buvo pagerbta 
lietuvė motina motinos dienos 
proga. Šį minėjimą suorgani
zavo Laisvės Varpo radijo va
landos vedėjas su prekybininku 
Juozu Kairiu. 

Mecenatai Juozas Kairys Fitz-
maurize Motor Sales savinin
kas ir Laisvės Varpo radijo ve
dėjas P. Viščinis. 

Viščinis pradėjo gerai pa-
rouštą turiningą programą ir! 
pasveikimo motinas. 

Daug pagarbos gražių; žo
džių pasakė St. Santvaras, Auš
ra Zerr ir kiti kalbėtojai Po 
kiekvieno žodžio — motinai \ 
skirtos dainos, eilėraštis mūsų į 
tautos kultūros kūrėjų muzikų, ( 
solistų, chorų gražiai atlikti.; 
St Santvaro žodžiai: "Per am-! 
žius tegu būna ištverminga Be-j 
tuvė motina. Su gffiu skausmu 
lenkiam galvą prieš tą motiną, j 
kurios širdis yra draskoma"' 
ir t t 

P. Viščinis- pravedė pasikalbe-

— Tikra civilizacija ten, kur 
žmo- kiekvienas žmogus duoda kiek-

asmeniuės vienam kitam teisę: kurios rei-
tobulybės, bet taip pat konkre- kalauja sau pačiam, 
čiai dirbti už visuotinę žmoni-1 Robert G. lugersoD 

• 

Renata Baraitė 

„ 

nėję spaudoje yra išspausdinusi 
kelis eilėraščius. Rasa yra yra 
duktė Viktoro ir Onos Šilėnų. 

Renata Baraitė šį pavasarį 
Temple universitete įsigys baka
lauro laipsrį iš psichologijos. No
ri studijuoti odontologiją. Jei ne
bus priimta į medicinos mokyk
lą, studijuos farmaciją. 

Du metus buvo Deans sąraše. 
Vienus metus vadovavo studentų 
senatui. Yra baigusi Vinco Krėvės 
lituanistine mokyklą. Anksčiau 
dalyvavo tautiniuose šokiuose. 
Dabar priklauso Jaunimo sąjun
gai, studentams ateitininkams. 
Dainuoja "Vilties" chore. Rena
ta yra duktė Prano ir Vincentos 
Barų. 

Aušra Bagdonavičiūtė, duktė 
Vlado ir Stefanijos Bagdonavi
čių, baigia Drexell universitetą, 
įsigydania bakalauro laipsnį ii 
Desining and Merchandising. 
Minėtas universitetas sutvar
kytas taip, kad puse metų studi
juojama, o kitą pusę pasirinkto
je srityje atliekama praktika. Pas
kutiniuoju metu dirbo pas John 
VVanamaker ir buvo vieno sky
riaus vedėja. Yra narė Pi-kappa-
Fi ir įierior Society or Academic 
Erellence. Birželio mėn. su gru
pe, vadovaujama profesoriaus, 
vyks i Italiją susipažinti su to 
krašto pramone ir jos gaminiais. 

Priklauso tautinių šokių gru
pei "Aušrinei" ir Jaunimo sąjun
gai. Mėgsta grafinį ir dekoraty-

Taurios dvasios lietuvei 

A.f A. 
KAROLINAI BUTKIENEI Monfresly mirus, 
}os dukrą solistę GINĄ ČAPKAUSKIENĘ ir VYRĄ 
gilaus sielvarto prislėgtus, nuoširdžiai užjau
čiame ir išgyvename jų tkausmą-

Eugenija ir Kazimieras Gimžauskai 
Vanda Ir Antanas Gruzdžiai 
Stase ir Felici;us Prekeriai 
Stase ir Pranas Staneliai 
Ignas Maleius 

iniininiiiiiiiiiiiiiimi I f I < 111111 • I i i ' . l r f V * ^ 

PŪDO DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS 

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A LA I D A 

- I I I « I 4 « -
— PnL Juozas Karšins 

Naujasis Testamentis yra protiško formato, Jristas kietai* virio-
Bais. vertima* padaryta* graži* lietuvių kalba. 

a n a m -DRAUGO** i 

Illinois gyveulojai prašomi prfdtll 90 centų 
(Kitur gyveuaauejl pridekite 25 

laida 

ir persiuntimui. 

D R A U G A S 
West 63rd Strtet 

CMcarA IMnois 90674 

A . + A. 

ELZB ETA! SAKEVIČIEKEI miras, 
dukrai dr. JOANAI ir žentui dr. ZENONUI DANILE
VIČIAMS, sūnums KUN. DR. JONUI, GEDIMINUI, ČES
LOVUI su šeimomis ir visiems artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

STEFA IR PETRAS KISIELIAI SU SEIMĄ 

A. t A ELZBtETAI SAKEVICIENEI minis, 
jos dukrai dr. JOANAI ir žentui dr. ZENONUI DANI

LEVIČIAMS reiškiame gilią užuojautą. 

Dlinois Lietuviu Gydytoja ir 
Dantų Gydytojų Sąjunga 

A. t A VIAOU! STOŠKŲ mirus, 
jo seseriai JLLBINAI ii svainiui JONUI JAKU
BAUSKAMS ir artimiesiems reiškiame mūsų už
uojautą ir kartu liūdime. 

Vanda ir Antanas Urbonai 

Mylimam vyrui ir tėvui LIUDUI ARBU1 mirus, mes reiškia
me nuoširdžią padėką visiems: jį iarJtiusiems sunkios ligos metu, 
dalyvavusiems laidotuvėse, atsiuntusiems gėles, pareiškusiems 
užuojautas laiškais ir spaudoje, užprašiusiems šv. Mišias, karsto 
nešėjams. 

Dėkojame kas. Varfevui Zakarauskui už atnašavimą §v. Mi
šių, pamokslą ir palydėjimą į kapines, mž. Vadovui Mažeikai 
už pravedimą atsisveikinimo ir kabėjusiems: m l Valerijonui 
Radžiui — Beveriy Shores lietuvių klubo pirm. ir Vincentui 
ShauMui — Beveriy Shores m. burmistrui. Nuoširdus ačiū dėdei 
ir tetai Kostui ir Verai Kalendroms ir pusseserei Jutai ir pusbro
liui Arvydui už įneštą auką a. a. Liudo vardu Lietuvių Fonde. 

Giliame liūdesyje likę: žmona Rika, 
Anos Alvydas ir dukr* Gina 

A | A 
MARIJA C I V I N S K I E N Ė 

Gyveno 7158 South Franciaco Ave., Chkago, Hlinoia. 
Mirė birželio 2 d - 7 vai. vakare. 1078 m., sulaukusi 90 

metų amžiaus. 
Gimė Lietuvo.*?. JAV išgyveno 30 metų. 
Pasiliko sūnus Vladas ir marti Uršulė Civinskai, anūkas 

Henrikas Civiliškas, anūkės Beatričė Strungienė ir Kristina 
Volodkienė su šeimomis, proanūkiai Katryte, Niki* ir Arista. 
Lietuvoj liko duktė Koste ir žentas Kazy* Kėdainiai ir kiti 
gimines. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette Funeral Home, 
2533 Weet 7lst SrresC, Chicago, BL, telefons* — GR £-2345-4. 
Laidotuvės antradienį birfeu© 6 d. 10 *aL ryta iš koplyčios 
i Lietuvių Tautines kapines. 

Draugai ir pažįstami nuoširdžiai prašomi dalyvauti šiose 
laidotuvese. 

Scsras, marti, taškai Ir proanūkiai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

0OVY0AS P. GAIDAS Ir OERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS K0PITČI0S 

4330 34 St, CalHomla A \ * m 
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3 9852 

4605 07 South Henrrftagt A V « M M 
Telefonas — TArdi 7 4 7 4 1 - 2 

: 

-

--

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH YVESTERN/ME 

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

•s-j? 

• 

• • , -

IAlTXJnjVIŲ DIREKTORIAI 
Uatnvli Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTAIAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LABUTIAS UIANAUSKAS 

Stf7 SO. UTUANKA A VE. TeL V Arda T3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR S0N0S 
SS14 W. SSrd PLACTS 
t4U W. «9th STREET 
11028 Soatftnrest m«lrw«y, f>alc» 

TeL KEpnbtle 7-1S1S 
.Uft*, m. TeL 0744410 

PETRAS ilEUOHAS 
«M8 iO C AUTOEMA A VE, S 

JURGIS F. 
Stlt SO. UTUAMCA AVS. TeL Y Ards 7-11S8-S0 

POVILAS L 
Bfti SO. HAL8TED STBfET 

RIDIKAS 
TsL TArds 7-1011 

VASAITIS 
1*44 SO. SOCh A VE, aCEBO. I U , 

. . . i i imui. iiMwm«mtuBiuuw 
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e DRAUGAS, pirmadieniu, 1978 m. birželio mėn. 5 d. ; 

X Iš Lerner Pubucations", 
kaip praneša LB centro valdyba, 
yra gautas pasiūlymas prisidėti 
prie leidžiamos amerikiečių pra
džios mokyklos reikalams veika
lo apie Pabaltijo valstybes. Na-

| tarta kreiptis į JAV LB švieti-
!mo tarybą, prašant surasti au-

X Beverly Shores Lietuvių torių, kuris rūpintųsi su lei-
klubas rengia Biržeho įvykių I dykla išsiaiškinimu. Leidykla 
minėjimą birželio 17 d. Danos sutinka veikalą finansuoti ir 
ir ini. Juozo Noreikų bute. Kai- autoriui skirti honorarą, 
bės inž. Jonas Jurkūnas. Birže-' * Lituanistiniai kursai sie
lio 18 d. 12 vai. Sv. Oonos baž- met įvyks Loyola of the Lakęs į 
nyčioje bus pamaldos. Sv. Mi- patalpose, netoli Akron, Ohio. į 
šias atnašaus kun. dr. Jonas, Kursai prasidės rugpiūčio 6 ir 
Borevičius, SJ. i tęsis iki rugpiūčio 20. Mokės-

CHICAGOS ŽINIOS 
PRAHOS PAVASARIS HOLOCAIST" SUKURKIĄS 

PARDUOS VARŽYTYNĖSE 

X "The Chicago CathoBe*' 
savaitraščio birželio 2 d. laidoje 

tis, įskaitant kambarį ir mais
tą, 120 dol. Studentai, kuriems 

iispausdintas dr. Kazio Bobelio ^ ^ J f į P ^ P " ^ f P f ' 
geras straipsnis apie "Holo-,?** į ? 2 £ ,7o°K l T ^ , L , ^ » n™„ „J- •• v , Vytautas Mikunas, 3425 W. 73 caust' filmą ir perdėjimus, ku- |_r _ . ... ' „ ^ ... 

TJ s Angeles Šv. Kazimiero parapijos choras su savo dirigentu komp. Broniu Budriūnu (£eštas iš kaires). 
Chcras ruošiasi dalyvauti V-oje Darių šventėje. Toronte. Kanadoje Nuotr. L. Kanto 

šitokiu pavadinimu Goodman Vokiečių laikraštis "Abend-
į teatro pada'inys "Stage 2" La- post", leidžiamas Chicagoje, 
,tin School salėje (North ir pranešė, kad filmo "Holocaust" 
Clark g-vių kampas), Chicago- produseris Robert Berger yra 

j je stato muzikinę dramą apie buvęs nacių SS pareigūnas. 
j Čekoslovakijos okupaciją. Tai 
j politinė drama, labai gerai pa-
: statyta. Daug sąmojaus, skam- Daugiau kaip 130 namų, pri-
• bios muzikos >r dainų, savo iško klausanč ų federalinei valdžiai. 
baleto. Ryškiai atskleidžiamas esančių Roselando ir Austin 

j Sov. Sąjungos imperializmas, apylinkėse, bus parduota iš var-
prievarta, pravedant tai meniš- žytynių tiems asmenims, kurie 
ka forma. bus pasiryžę juose gyventi. 

riuose rodomi lietuviai kaip na- St, Chicago, TJL 60629. Regis-

cių bendradarbiai Dr. K B o b e - i t r a c i j o s ^ ^ 
lis įrodo, kad lietuviai taip pat; 
nuo nacių yra skaudžiai nuken
tėję, o ne tik žydai. 

X Antanas Rugys iš Paterso-

galima gauti 
!PLJS Ryšių centre. 2422 W. 
Marąuette Rd., Chicago, DL 
60629. Kursuose kviečiami da
lyvauti visi, kurie yra baigę 

IŠARTI IR TOLI 
l. Ai VALSTYBĖSE i kuriems padalinio lietuviškas kuriuos praves D. Tamulionytė 

'knygas, dovanotas LB St. Pe- nuo liepos 24 iki rugpiūčio 12 
— Arizonos Lietuvių misijos tersburg a p v i inkės ir A . Valai- d. Aušros Vartų parapijoje, 

metraštis 10-čiai metų paminėti ^ y - ^ £enoa programa b u . J a u užsiregistravo apie 16 kan-
jau baigiamas paruošti. Reikia v o p a r u o š t a i r a t i : k t a tikrai didatų. 

KEISTA ISTORIJA MALDININKAI PADUVOJE 
Su savo 4 m. dukrele nuėjusi 

pirktis Delia Ramirez, 27 m., 
prie krautuvės 4805 S. Ashland, 
Chicagoje, rado verkiantį 7 
mėn. kūd k|. Grįždama pamatė. 

no, N. J., atvyko į Chicagą at-fcdbėt i ir rašvti. Ypatingai 
Ūkti įvairių visuomeninių reika- kviečiamas ir raginamas yra 

igmnaziją ir pajėgia lietuviškai j U k d a r surinkti žinias iš leidi- pasigėrėtinai. Baletą — lėlių 
nio rėmėjų. j ̂  p a r u o š ė S. Velbasčs. 

- St. Petersburge, Fla., Ro-J _ A u k o s UnhoL N u o š i r d i 

0KUP. LIETUVOJE 
— A. a. Jonas Vabalas, buv. 

Praėjusiais 1977 metais apie 
3900 maldininkų grupių iš 54 
įvairių pasaulio kraštų ir kon
tinentų aplankė garsiąją šv. An
tano baziliką Paduvoje, Vienuo-

kad kūdikis ten pat tebeverkia. . . . .», , J . . , 
, . , , , .. liai pranciškonai konventualai, Manydama, kad us pamestas, , . _ . - . , . . ..T. . . . . ^ T kūne rup:nasi šv. Antano bazi-pagaileio, parsinešė \ namus, iš- „., c. . . ., , . ,. ' ' " . . . flikos aptarnavimu, suteikdami maudė. Kitą rytą nuėjo į polici 
ją pranešti, kad ji sutiktų kū
dikį auginti. Paaiškėjo, kad kū
diki buvo laik:nai palikęs tėvas 
Bykowski ir užgaišo savais rei-lų. Apsistojo pas savo giminaitį i jaunimas šia proga pasmaudoti ^ Kalantos mmėjimas įv>-ko d ė k a A ] f o n s u i „ Angelei , Lietuvos kariuomenės kapito- S " T S ™ J r * J J ? „T~JT!" 

Feliksą Valaiti :_ r , *ZiJ2L.J sreeužės 7 d. Minėiima reneė k~-t~t_^ . ~ f _ L _ _ „ , _ . *,_ , , „ „ L . , balais. Kai kūdikio neberado, ir kursuose dalyvauti. gegužės 7 d Minėjimą rengė Smigelskiams, padovanojusiems, nas, mirė gegužės 14 d. Vilnių- į ; 
x Saulytė Damasauslde^ė i š^ lubas ir R. K a i t o s i r ^ P a l a n - ^ ^ 1QQ d o l e r i ų , H t r a i l k a a ! „, B a n g ^ 1 9 0 8 m . K y b a r . | ^ ^ k 3 k i a l buvo^rvt -

Feliksą Valaitį. 
X Pavergtųjų tautų demon 

stracijos Chicagoje šįmet bus I Omahos, Nebr., atsiuntė "Drau-! S<>s jūrų šauUų kuopos. §v. M i - I ^ laiško: "Minint metinę su-
liepos 15 d., šeštadienį. 12 vaL gui" malonų laišką, padėkoda- š i a s H o l y N a m e bažnyčioje at- j ^ j ^ n u o s t a i g i o s mirties mū-
Isvakarėse. liepos 14 d, 4:30 ma už jos ir jos šeimos priėmi- našavo kun. T. Degutis. Pritai- ^ < j u k t € r s Reginos - Ciechira -
vai. p. p. bus iškilmės R. DaleySmą "Drauge". Ji atsiuntė ir 20 k i n t a - dienai pamokslą sakė Hillenbrand, kuri buvo šio klu-
aikštėj, prie amžinosios ugnies. doL auką spaudai stiprinti. k u n * J- Gasiunas. Minėjunas I ^ garbes n a r ė > savo, savo žmo-

Nuoširdžiai dėkojame. vyko klubo salėje. Jį pravedė n o s &^&g & jos vyro Jono 
v iMmonino «ri^:~«:4i. k'.ubo Dirmininkas Klem. Jurffė-' 

formacija veiks Toronto Ldetu-

BALETO FILMAI 
kyklą, nuo 1935 ligi 1937 m., 
kaip Krašto apsaugos ministe-! 
rijos stipendininkas, Briuselyje,! 
Belgijoje, studijavo karinius fi- i Chicagoje biržeho 12-16 d. Vi-

.mvrauuua. u<=iwjo. uos Aiigeies J i u JUUU zinio lavinimo mokslus. Grįžęs "ag6 teatre, Clark ir Nortn Av. 
" I X Algimantas Kleinaitis pa- k ' u b o pirm'mnkas Klem. Jurgė-: Hillenbrand ir dukros Renatos- \ į Lietuvą, paskirtas vyriausiuo- sankryžoje, vyks Tarptautinis 

n g L W kviestas U e t . evangelikų liūte- l a įr R - Kalantos ̂ šaulių^kuopos | Dalios Cieciuraitės vardu, skiriu ju Lietuvos kariuomenės sporto | baleto filmų festivalis. 

tuose. 1930 m. baigęs Karo mo- j ^ ^ n e t a K e n s i n g t o n ) M ( L 

statistines žinias, nurodo, jog 
šv. Antano balizilką praėjusiais 
metais aplankė nemažai maldi-
n'nkų grupių iš įvairių Rytų 
Europos kraštų. Daugiausiai 
maldininkų grupių — 145 — 
atvyko iš Jugoslavijos, 87-nios 
grupės iš Lenkijos, 28-nios gru
pės iš Vengrijos, po septynias 
grupes iš čekoslavakijos ir Ru
munijos. Lietuviam Paduvos 
šv. Antano šventovėje praėju
siais metais atstovavo dvi mal
dininkų grupės i š Jungtinių 

Tain n a H ^ L . H ^ « k v r f n H i r o n u "Tėviškės" parapijos ar- vadas J. Babrys. Turiningą pas- J f i W u b u i s t i p r i n t i kanadišką instruktorium. Praktikavo įvai 
laip pat į.jormacijos SK\xras' , a . ^ ^ . *:_i_ ka;ta skaitė daiL J. Juodis. E. !r.-_A:_- J . , — . . . I : . I . J J : T. ' - . . " — ^n.*,-, _ ^ . , 

Amerikos Valstybių. 

ir bilietų platinimas veikia ir 
Chicagoje, V. Vaznelio prekybo
je, 2501 W. 71 St. 

chyvaru. Jis pasižadėjo tinka- k a i t j* skaitė daiL J. Juodis. E. gimtinę dolerių, linkėdami Jums 
mai sutvarkyti ten esamą įdo- Rūkšteli^nės vadovaujamas ok 

X WTAQ radijo stotis, vei-

darnaus nepailstamo darbo mū
sų tėvynės ir žmonijos labui. mią archyvinę medžiagą. t e t a s padainavo kelias dienai 

x Poezijos dienų Chicagoje pritaikintas dainas. Bažnyčio-'' j j į sekančio rudens pasimatymo 
rengėjai, pasinaudodami "Drau- 3 e i r salė)e šauliai dalyvavo su Mame k I u b e v ė r % Pasirašė Al-

kianti banga 1300 AM antradie- j go" knygų prekybos patarnavi- vėliavomis, 
nį, birželio 6 d. 8 v. vak. per- j mu, parengimo metu išplatino — Lietuvių klubo S t Peters-
duos kun. J. Prunskio kalbą' didesnį lietuviškų knygų, ypač burge, Fla., atstovas, vicepirm. 
apie religinę padėtį ok. l i e t u - dailiosios literatūros kiekį ir J- Jasinskas dalyvavo Izraelio 
voje. gražiai su administracija atsi-: valstybės nepriklausomybės su-

Raimondas V. Žukauskas, s k a i t ė - T u o & P a r ė m ė m ū s u k a k t u v i u . d ė j i m e . Kvietimas Į tį'vių" teuto~saka», kurin 'surašė 
dalyvauti nunejime buvo g a u - ; d a i n a g 

ir patarles, paimtas iš 
tas iš St. Pe'ersburg žydų ben 
druomer.ės. 

fonsas šmigelskis. 

KANADOJE 
— Maironio mokyklos LXa sk. 

mokiniai išleido rinkinį "Lie-

Hickory HOs, UI., Danutės i r ^ 0 8 l e i d h n o * " * * 
Klemenso Žukauskų 19 metų Į X Laura Jurkštaitė, Arling 
amžiaus sūnus, gegužės 28 d. ton. Va., atnaujindama prer u 
Chicagos Brothers Rice aukštes- j meratą atsuntė 7 dolerių auką 1 4 d s t Petersburge FlaT~kV 
niosios mokyklos baigusiųjų mo-1 ir tok!u būdu gražiai parėmė t u v i ų į u b e p r a d ž j o j į u b o ' p i r 

rias sporto sritis. 1937 m. Bel
gijoje laimėjo tarptautines fech
tavimo varžybas. 1938 m. buvo 
Lietuvos sporto olimpiados ko
mendantas. 1941.VI.14 išvežtas 
į Sibirą, iš kur sugrįžo tik po 
daugelio metų, su palaužta svei
kata. Chicagoje gyvena velionio 
sesuo Konstancija Puzinienė. 
Venecueloje — brolis dr. Al. 
Vabalas. 

— Profesorius Dzidas Bndrvs 

Motinos dieną — gegužes 

Nuoširdžiai dė-kinių išleistuvėse, Medinah savo dienraštį. 
Temple salėje, gavo mokyklos j kojame. 
baigimo diplomą Nuo šių metų 
rudens mokslo metų pradžios ™ 
, , . , . . . . . . f. __ Ei-, atnaujindama prenumeratą 
Milwaukeje. Visa, pradės stu 

X Sofija Plenienė, Oak Lavnri, 

dijas School of ingineering me
chanikas kursą. 

aukojo 7 dolerius. Dėkojame. 

X Olimpija Steponaitienė, Cni-
cago, BL, parėmė mūsų spaudos 
darbus didesne auka. Ačiū. X Antanas Masaitis, Debran, 

N. J., atsiuntė 9 dolerių auką 
savo dienraščiui stiprinti. La- • X Savo dienraštį aukomis pa-
bai ačiū. |rėmė šie skaitytojai: 4 doL — 

J. Vaičiūnienė; po 3 dol. — E. 
Daniliūnas, Domas Žiogas; po 
du dol. — P. Juozaitis, J. Mėly-

įvairių šaltinių. Prie jų pridėjo,buvo prisimintas ir pagerbtas 
savo aiškinimus bei išvadas. į jo 75 m e t ' amžiaus sukakties 

— Kanados pašto tarnyba proga. Vilniam universitete jo 
pas aruoju metu dar labiau su- garbei surucšta konferencija, o 
triko ir neįstengia įprastu būdu prie namo. kuriame jis gyvero, 

mininkas K.^Jurgėla, pagerbda- a p t a r n a u t i gj-ventojus. Labai buvo įruošta ir atidengta pa-
nereguliariai gaunami laiškai, minklinė lenta. 
laikraščiai, jų tarpe ir "Drau
gas". Pagerėjimo greitu laiku 

x A. a. Gen. Kazio Musteikio 
vienerių metų mirties prisimi
nimui bus atnašaujamos šv. 
Mišios Švč. M. Marijos Gimimo 
parap. bažnyčioje, Marąuette 
Pke., birž. 7 d., trečiad., 7:30 v. 
ryte. šia proga bus įteikiama 
auka Laisvės kovų muziejui, ku
rį įsteigė LK.V.S. Ramovė. 

Gražina Musteikienė 
(pr.) 

x TĖVŲ DIENOS šv. Mišių 
bei maldų novena prasidės bir
žeho 10 d. ir tęsis iki 18 d., Ma
rijonų koplyčioje prie "Drau
go", ši novena skirta Švč. Jė
zaus Širdies garbei, meldžiant 
tėvams kūno ir sielos sveika
tos, sėkmės darbuose, kantry
bės kančioje, gi mirusiems — 
amžinosios laimės. Maloniai 
kviečiame įsijungti į šias ypa
tingas mūsų maldas. Savo tėvų, 
vyrų. uošvių ir senelių vardus 
siųskite: Marian Fathers, 6336 
S. Kilbourn Ave., Chicago, Dl. 
60629. (pr.). 

X Mes taisome ir dengiame 
rfsq riišių stogus. Turime daug 
patyrimo. Esame apdrausti. 

Kreipkitės į 
ARVYDA KIELA 

teief. 434-965S. 'ak.). 

X Ne visi vėsintuvai vienodi. 
Emerson Quiet Kool — geriausi 
Gradinskas, 2512 W. 47 S t 
376-1998. Atit 9—6; pirm. ir 
ketv. 12—6. Sekm. ir treč. užd. 

1*1 

nis. Jonas Smailys, Sn.; 1 dol. 
— P. Juodikis. Visiems malo
niai dėkojame. 

X Aukų po penkis dolerius 
atsiuntė: 

Jonas Motiejūnas, Chicagoje. 
A . Pivoriūnas, Kanada, 
Danguolė Vizgirdienė, West-

lake. 
Visiems nuoširdžiai dėko

jame. 

mas vieną is pirmųjų klubo 
steigėjų V. Jomantienę. A. 
KTorienė paskaitė trumpą pas
kaitą apie lietuvę motiną. Sekė ^ ^ į į į į į " 
lituanistinės mokyklos vedėjos 
V. Kulbok'enės ir mokytojų S. 
Vaškio, S. Vaškienės ir S. Vai-
tienės paruošta programa. Jau
nučiai mokyklos mokiniai su
vaidino S. Vaškio parašytą ir 
paruoštą veikalėlį — "Kiškių 
šeima". Vaidino, deklamavo, 
dainavo ir skambino bei šoko 
mokiniai: M. Moore, D. Vaičai
tis, K. Alčiauskas, V. šikšnytė, 
N. Vaičaitytė, A. Bobelytė, R 
Alčiauskas ir K. Boland. Vy
resniosios klasės mokinės L 
Jurgėlai'rė ir R. Razgytė padai
navo duetus: "Mane močiutė 
barė'' ir "Aš atsimenu namelį". 
Lėlių drabužius pasiuvo Liucija 

VOKIETIJOJE 

ARGENTINOJ 

— Europos lietuviškųjų stu
dijų savaitė, XXV iš eilės, šiais 

C'.eve'-ands Lievo Motinos Nuolatinės pagalbos bažnyčioje kun. G. Ki-
jauskas sunokia Maryte Idzelytę su Virgiu Viiamu. salia pabrolys BL 
Kliorys Nuotr. VI. Bacevičiaus 

DIDŽ, BRITANIJOJ 

I » » ''K—»l II i 

9<r- m 

— Inž. Jonas Čekanauskas, 
Vaičaitienė. Duetus parengė ir atstovaudamas Sarandi Rotary 
akompanavo G. Jezukaitienė. Klubą, š. m. gegužės 6 d. išvy-

5rogramos pranešėjas F. fc0 ilgesnėn kelionėn, pasieks vargonų muzikos koncertas ir i 8-U d. Free University of Ams-

mininkas Jonas Važgauskas, iž
dininkas Romas Juozelskis ir 

A- a, Br. Buraga, 62 m., sekretorė Ona Verbickaitė. 
metais įvyksta liepos 16—23 d. j mirė Wolvedhamptone. 
Freisinge, prie Muencheno. Sa- — A. a, St. Jurgaitis, 61 m., 
vaitės moderatoriai: dr. K. če-.mirė Northamptone. Buvo ki-
ginskas, direkt. V. Natkevičius, lęs iš Alytaus, 
dr. J. Norkaitis. Organizacinė; — Viešnia iš Washingtono. 
komisija: Alina Grinienė, inž. R. Grįždama iš Europos Geologinių į į ^ 0 j e ~ ~ į į į y t a " ' l 6 dainų bei 
Hermanas, s t u d M. Landas ir draugijų konferencijos Amster-
Kristina Pauliukevičiūtė. Pas-'dame, Londone buvo sustojusi 
kaltininkai: Valteris Banaitis, I dr. Birutė Saldukienė, dirbanti 
dr. K. Čeginskas, dr. A. Geru-; JAV Geologinėje tarnyboje Wa-
tis, dr. Kęst. Girnius, dr. Jonas! shingtone. Tai jau antra šios 
Grinius, dr. Vyt. Kazlauskas, j organizacijos konferencija, ku-
dr. Raminta Lampsatytė, Sta-įrioje dalyvavo mūsų tautietė, 
sys Lozoraitis, inž. direkt. V 'Pirmoji konferencija posėdžiavo 
Natkevičius, dr. Al. Štromas, j 1975 m. Readinge, prie Londo-
Tomas Venclova. Meninėje pro-1 no, kada B. Saldukienei buvo 
gramos dalyje ruošiamas poeto!progos su ekskursija apkeliauti 
Kazio Bradūno iš Chicagos re-! aplink D. Britanijos salas. Sįme-
čitalis, dr. Vytauto Vasyliūno j tinė konferencija vyko gegužės 

AUSTRALIJOJE 
— Melbourno parapijos cho

ras pasigamino savo dainų plok
štelę "Garbė Tau, Viešpatie!", 

giesmių. 
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Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenne 

TeL: 776-S599 

Chicago. IllinoLs 60629 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Se&tad 9 vaL iki 1 vai. d. 

X lietuviškų knygų bei įvai- Prekeris. Baigus programą bu- net Japoniją, kur dalyvaus Ro-
rių lietuviškų dirbinių 'Drauge" vo mokslo metų pabaigtuvės — tarv k'.ubo konvencijose. Kelio-
už didesnę sumą nusipirko: Do- kavutė. Mokyklos vedėja pade- n ė je jj lydi žmona Catalina Ce-
vydas Damašauskas su žmona, kojo visiems mokytojams, tė- kanauskienė ir duktė Blanca. 
Kęsti rkis, E. Kodą. vams ir mieliems mokiniams, Prieš p a s iekiant Japoniją Čeka

nauskai lankysis Vanccuver 
mies'e. Kanadoje, Viktorijos ir 
Honolu'u salose, o grįžtant vėl 
apsilankys Kanadoje ir Š. Ame
rikoje. 

— Kun. Aug. Steigvilas pa
kviestas atstovauti lietuvius, 

kit. iterdam rūmuose, kur buvo su-
— Mirt Vakarų Vokieti joje Į važiavę bemaž 250 geologų iš 

šie lietuviai: Mikalojus Mazin- j daugelio kraštų: Italijos, D. 
gas, Aleksandras Levanas, Juo- Britanijos, Norvegijos, 

H I I M M I t l M I H I l I l I l I l M H I I I I I t H t m i l M I l H H 

zas Cunka, 
gutis. 

Stanislovas Jur- Vokietijos, Šveicarijos, Prancū
zijos, Ispanijos, Danijos, Jugo-

— Heidelberge Amerikiečių- j slavijos. Irako, Kanados, Suo-
Vokiečių namuose gegužės mė-l111^08' Čekoslovakijos, Švedijos, 
nesį įvyko JAV — Vokietijos i Lenkijos, Austrijos, Belgijos, 
kultūros dienos. Jų metu buvo J A V i r Sov- S^J^ng-os. Be B. 
rurengta dail. A. Krivicko p a . | SaMukienės, daugiau lietuvių 
r o < j J U j konferencijoje nebuvo. Sustoju-

— Saarhuido ir Miesau apv- i s i k e l i o m s dienoms D. Britani-
| metus, gegužės 31 d. atnašaus j link?ų "Uetuvių diena" įvykoĮj°Je- ^ B i r u t ė Sald"*0*"1* d a * 
'su kitu tautų kunigais šv. M3- J gegužes 6 d. Katalikams p a - ! 1 ? ™ 0 A n ^ n o s Lietuvu - -
šias P.uenos Aires kotedroje. 

Prisimenant liūdnojo bir
želio įvykius, už žuvusius už tė
vynę pamaldos įvyks Buenos 
Aires lk-tuvių bažnyčioje birže
lio 11d . Po pamaldų žuvusių-

maldas laikė vysk. A. LVksnys, I l i k u Bendrijos suvažiavime Nofc-
o evangelikams kun. F. Skėrys, tinghame ir Londone, turėjo 

' progos pasiklaus>ti sol. R. Prie betuvių dienos rengimo 
daug prisidėjo Nagel - Jur-gaus-
kaitė, Matulaitienė, Daubaris, 
Nevalis, Palovinskas ir kt. Va-

Balfo Chicagos apskrities nauja valdyba. Iš kairės sėdi: K. Januška — 
sekretorius, dr. Br. Motučienė — iždininkė, V. Šimkus — pirmininkas, 
P. Sereičikas — vicepirm.; stovi: K. Balčiūnas — kandid., Gr. Giedrai
tytė — protok. sekretorė, K. Repšys — parengimų vadovas, J. Macke 
vi&us *^ yi<M?ftirTr|iTiink?fl_ 

jų prisirninimas prie lietuviško i kare Pfarrcentrum salėje pas 
krvžiaus. kaitą apie motiną skaitė Na-

— Argentinos IJetnvių Svle- gel, o apie tėvynę kalbėjo M. 
tfmo komisija organizuoja lie- j Palavinskaitė. Meninę progra-

Nuotr, V. Noreikos | tuviams mokytojams kursus, į mos dajj atliko jaunimas. 

Daunoro koncerto, aplankyti 
Lietuvių namus ir Londone gy
venantį savo buv. Kėdainių 
gimn. lotynų kalbos mokytoją 
J. Petrušaitį bei savo prietelius 
Valterius Hereforde. 

— Nottinghamo Jaunimo gru
pės laikiną valdybą sudaro pir-. 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAr**" 
•R MfGEJAM« 

Daug suiaupysite. pirkdami cu> 
lų reikmenis Pasinaudokite pa 
togiu planu atidedant pasirink 
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtu foto nuotrauka 
aptarnavimas Atidaryta pirmad 

' ir ketvirtad vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 


