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Carteris ir Afrika 
Amerikiečiams kelia susirūpinimo prezidento nenoras sulaikyti sovietų kišimosi į šį 
svarbų k;ntinentą 

Respublikonų partijos krašto 
pirmininkas Bill Brock, rašyda
mas balandžio mėn. partijos mė
nesiniame leidinyje "First Mon-
day" apie Carterį ir Afriką, pa
teikia šias mintis: 

Masyvus Sovietų Sąjungos ir 
Kubos kišimasis į Afriką ginklais 
ir žmonėmis kelia rimtą susirūpi
nimą. Bet amerikiečiams dar di
desnį rūpestį kelia tragiška Car-
terio politika šioje svarbioje pa 
šaulio srityje —jo nenoras, ar 
nesugebėjimas susidoroti su so
vietų įsikišimo iššūkiu. 

Šimtmečius Afrikos žemyno 
žmonės gyveno po svetimu jun
gu. Dabar, kai tik jiems pradėjo 
šv'sti savivaldos prageidruliai, 
Sovietų Sąjunga pasišovė įnešti 
naują kolonializmą jų krašte per
versmais ir atvira jėga. 

Prez. Carterio atsisakymas pa
gelbėti afrikiečiams, kovojan
tiems savo kraštuose už nuosai
kumą, yra pasityčiojimas iš savo 
paties žodžių, ginančių žmogaus 
teises. Tokia jo laikysena šiuo 
atveju nestiprina pasitikėjimo de
mokratine sistema nei afrikiečių, 
nei kitų ir gali tapti strategine 
grėsme pačiai Amerikai. 

Afrikos "rage" sutelkta sovie
tų militarinė galybė graso gyvy
biškai svarbiems jūros keliams, 
kuriais Amerika ir Vak. Europa 
gauna daugiausia naftos. Kubos 
karinių jėgų ir sov'etų remiame-

policinės sistemos įvedimas į vie
ną Afrikos valstybę, paskui į ki
tą, gali visai užčiaupti Vakarų 
priėjimą prie jiems būtinų žalia
vų. 

Respublikonų Krašto saugume 
ir tarptautinių reikalų Patariamo
sios komisijos pirmininkas, dr 
Fred C. Ikle neseniai atidavė 
spaudai 6 puslapių prezidente 
afrikinės politikos studiją, reika 
laudamas tos politikos pakeiti
mo. 

"Sovietų-kubiečiu karo jėgos", 
rašo Ikle, "gali užsmaugti įplau
kimą į Raudonąją jūrą. Tokiu bū

du mūsų draugai Vid. Rytuose 
gali vieną dieną būti stipriai 
spaudžiami ar net puolami.' Šis 
sovietų artyn slinkimas jau 
dabar yra pradžia tiek Egipto, 
tiek Izraelio apsupimo iš pietų. 
Šitokiu būdu tik stiprės Maskvos 
visų Vid. Rytuose taikai įvesti 
pastangų ardytojo vaidmuo". 

Platesnė politinė ir moralinė 
Sovietų-kubiečių įsikišimo į Afri
ką pasėka yra rasinio teisingumo, 
žmogaus teisių ir politinės nepri
klausomybės atžanga. 

Totalitariniai marksistiniai re
žimai, kuriuos jėga įveda sovietų 
ginklai ir Kubos samdomoji ka
riuomenė daugelyje Afrikos vals
tybių prieš daugumos norą, ati
ma iš žmonių jų laimėtas laisves 
ir žmogišką orumą. 

Dr. Ikle atkreipė dėmesį į tai, 
kad Angoloje afrikiečiai naikina 
afrikiečius sovietų ginklais ir Ku
bos pagalba. Bet kai sovietų gink
lai buvo Afrikoj iškraunami ir 
Kubos kariuomenė laivais ir lėk
tuvais gabenama, kai kurie Ame
rikoje gyvenantieji asmenys šau
kė, kad šį komunistų kišimąsi į 
Afriką "išprovokavo" ankstesnė 
Vakarų nemarksistinėms gru
pėms parama, ir jeigu mes tik ne
sikištame, viskas ba'gtųsi gerai. 
Deja, ir š:andien, po pusantrų 
-netų. kub"ečiai vis c*ar kariauja 
\ngoloje prieš juodžius kad iš-
'aikytų totalitarnį režimą val
džioje, kuris neturi gyventojų pri-
arimo. 

Per paskutiniuosius aštuonis 
nėnesius Mskva iškrovė virš bi-
' i jono dolerių vertės ginklų Etio
pijoje, daugiau negu dusyk kiek 
Amerika parūpino per ketvirtį 
"šimtmečio. Nuožmūs Ugandos, 
"kvatorinės Gvinėjos, Mozambi
ko ir Gvinėios režimai sovietų 
ginklais siaubia ir niokioja etni-
les ir religines grupes. 

Vis didėjantis sovietų ir kubie
čių kišimasis į Afriką stato pa-
vojun ir pietinę Afrikos dalį. Ku-

Narcizai žydi 

bos kariuomenė iš Etiopijos ne
sitraukia, nors Somalija jau ati
traukė savo karines jėgas. Etiopi
ja gali sovietų-kubiečių karinėms 
jėgoms pasitarnauti kaip paruo
šos bazė juodžių daugumai pulti 
Rodezijoje ir neleisti jai tapti de
mokratiniu kraštu. 

Dr. Ikle gana smulkiai nuro
do, kokiu būdu Carterio politi
ka Afrikoje gelbsti sovietams-
-kubiečiams. Čia pateikiame tik 
jo išvadas. 

Kad Carterio administracija 
vienpusiškai sumažino ir suglau
dė Amerikos strateginių ginklų 
programas, dabar ji daug dau
giau bijosi SALT derybų iširimo 
negu rusai. Šitokia silpnybė gero 
nelemia nei ginklų kontrolės de
rybų pažangai, nei Amerikos pa
dėčiai visame pasaulyje. Carterio 
administracijos vedama politika 
su Kuba buvo žalia šviesa kiš
tis Afrikoje kur tik nori. 

Baigdamas dr. Ikle kviečia Car
terio administraciją: 1. nutrauk
ti pasitarimus su Havana dėl 
normalių diplomatinių ir preky
bos santykių; 2. uždaryti mūsų 
misiją Havanoje ir kubiečių mi
siją Washingtone; 3. teikti veiks
mingą techninę, ekonominę ir 
militarinę pagalbą tiems afrikie
čiams, kurie priešinasi kub:ečių 
kariuomenei; 4. Rodeziioje (Zim
babve) drąsinti nuosaikiąją juo-
dž'ų daugumą ir pagelbėti jai 
vystytis į tikrą demokratiją ir 
pilną rasių lygybę. 

Sovietai stipriai remia gink-
Urs, pinigais ir visokiais slaptais WASHTNGTONAS. — Prezi 
būdais visur, kurie priešinas t a i - l e n t a s J. Carteria, nuolatos 
kiam demokratiniam klausimo spaudžiamas Kongreso ir Fede-
rišimui, o Carterio admimstraci- I ralinės rezervų tarybos, sutiko 
ja ne tik atsisako pagelbėti pro-1 apkarpyti siūlomą mokesčių su 
vakarietiškai juodžių daugumai,, mažinimo sumą nuo 25 bil. dole-
bet dar ją įskundžia Jungtinėms' rių iki 19.4 bil. dol. ir galiojan-
Tautoms ir sovietų remiamiems &* datą nukelti nuo spalio 1 
totalitaristiniams marksistams. | * 19J9 sausio 1. D i d a u s 

mokesčių mažinimas prisidėtų 
Šitokią aukštyn kojomis apvers- p r i e infliacijos didinimo, bet 

tą politiką reikia įstatyti į tikrą svarbiausia, kaip aiškinama Bal 

Laiškams reikės 
15 centų 

WASHTNGTONAS. — Pašto 
tarifo komisija rekomendavo 
pirmos klasės laiškams pakelti 
kainą iki 15 centų. Atvirukų 
persiuntimas kainuos 10 c. Nau 
jas tarifas įsigalios arba gegu
žės 28, arba birželio 4. Pa
brangs ir kitos suptos, taip pat 
ir laikraščių ppT-žlt ritimas. 

Mokesčiu sumažirrmas 
atidedamas 

PAULIUS VI PAMALDOSE UZ MORO 

Sovietu atsiprašymas 
buvo menkas 

PEKINAS. — Sov. oficialūs 
asmenys "apgailestavo" inclden 
tą pasieny. įsiveržimą j Kinijos 
teritoriją, kurio metu kelis žmo 
nes sužeidė, 14 apmušė. Tass 
žinių agentūra incidentą taip 
paaiškino: kareiviai gaudė kri
minalinį nusikaltėlį ir įėjo į Ki 
nijos teritoriją, bet paneigė ki
nų kaltinimus apie žmonių gan 
dymą ir jų mušimą, 

I tuos atsiprašymus Ir paaiš
kinimus atsiliepė kinai ir pridė
jo, kad tas viskas jų nepatenki
na, visą istoriją jie per daug 

I švelnina ir nenori prisipažinti 
j prie nusikaltimo. 

Prasideda Juri Orlovo 
teismas 

MASKVA. — šiandien Mask-
(J. Jodikaiao nuotrauka) l^oj prasideda Juri Orlovo teis-
— — — — _ _ _ į mas. Orlov, 52 metų fizikas. 

11976 buvo vienas Helsinkio su
sitarimams sekti grupės steigė 
jų. Suimtas buvo 1977 vasario 
mėnesį ir kaltinamas kaip visa
da "už priešsovietinę propagan 
dą", kas laisvajame pasaulyje 
nelaikoma jokiu nusikaltimu i r 
daug kam sunku patikėti, kad 
ir už tokius veiksmus galima 
teisti ir nuteisti. 

ROMA. — Šeštadieni Romos !sybė nesutiko su teroristų rei-
Šv. Jono Laterano bazilikoj bu- kalavimais ir Moro neišgelbė-
vo gedulingos pamaldos už Al-: jo. Paskutiniam laiške Moro ir-
do Moro. Pirmą kartą, kiek yra gi rašė, kad jo laidotuvėse netu-
žinoma, tokiose pamaldose da- ri būti nei jo partijos, nei vy-
lyvavo ir popiežius Paulius VI. riausybės atstovų, nes "jie jo 
Į minėjimą suvažiavo dignito- pasmerkimą mirčiai ratifika- j J^ I i re kllTi B C h o m s l d s 
riai iš viso pasaulio. Amerikai\ vo" šeima, sužinojusi, kad ruo- ' -
atstovauja sveikatos, švietimo šiamos iškilmingos laidotuvės, 
ir gerovės sekretorius Joseph j Moro palaidojo paskubom ravo I 
Califano, Belgijai premjeras j apylinkėj, Torrita Tiberina, 30 i I 
Leo Tindemanas, Prancūzijai ir mylių į šiaurę nuo Romos. Šei-
V. Vokietijai teisingumo minis- \ ma tik padėkojo popiežiui už jo i' 
teriai, Japonijai buvęs premje- j rūpestį, maldas ir apeliavimą į i j 
ras Takeo Miki. Viso buvo dau Raudonąją brigadą. 
giau negu 100 svetimų valsty
bių atstovų. 

Itahj policija iki šiol neužti
ko tikrų pėdsakų, nerado nei 

kelią. 

Okupacijos dienomis 
Iš kan. J. Stankevičiaus dienoraščio 

Giscard susitiks 
su Carteriu 

WASHTNGTONAS. — Gegu
žės 26 Baltuosiuose rūmuose 

tuosiuose rūmuose, ekonomine 
padėtis gerėja, bedarbių mažė
ja, tad nėra reikalo per daug di 
dinti 1979 metų federalinio biu
džeto deficitą. 

Moro šeima pamaldose neda į teroristų, nei slaptavietės, kur 
lyvavo. Jie nusivylę, kad vyriau Į buvo laikomas Moro. 

66 biL doleriu 
keliams 

Mirė dail. JL Rimša 
LOS ANGELES Gegužės j 

13. šeštadienį, 3 vai. ryto mirė į CHICAGA. — Gegužės 13, 
WASHTNGTONAS. — Atsto i dailininkas Jonas Rimša. Buvo I šeštadienį, važiuodamas auto-

vų rūmų atitinkamas komite- j gimęs 1903. VIII. 20 Svėdasuo- j mobiliu, širdies smūgio ištik
tas rekomendavo patvirtinti 66! se. Mokėsi Kaune, Charkove, j tas, mirė kun. Balys Chomskis. 
btt. dolerių ketveriems metams Vienoje, Paryžiuje pradėjo me- j Apie jį žinių nėra daug. Buvo 
plentams ir masinio susisieki, 
mo priemonėms statyti. Carte
rio administracija buvo prašiu
si tik 50 bil. dolerių penkeriems 
metams. 

1940 liepos 6 
Ir per radiją, ir spaudoje daug 

kalbama apie seimą, kuris bus 
renkamas liepos 14. Žmonės dėl 
to seimo labai būkštauja: išrink

simu. 
WASHINGTONAS. Paul 

po kelių savaičių. Jo žodžiais, 
jau susitarta 95 procentai. 

riau gali susiorientuoti. Kai iš 
savo vietos pasitrauki ir atriduri 
svetimoje aplinkoje, jautiesi tar
si saugiau, nes mažiau matai tau 
gresiančius pavojus. 

tasis seimą, Lietuvą formaliai prt- ^ S ^ k T ^ ^ ***** " S * ] * ! " * * 2 2 ? * " 
jungsiąs prie Tarybų Sąjungos. Ir ^ ' k * m a t r o d o k a d š i a n d i e n I &*1* a p r i b o j o derybose va-
kamreikalineos tos visos kome- - ™ , ' T - l . * * . sako, kad sutartis su rū
kam reikalingos tos visos kome g r I u v a 2 0 m e : v Lietuvos kūrybos . ^ ^ ^ „ ^ ^ „ ^ 1 
dijos? Juk Lietuva jau okupuota! d a r b a s N e s i h n u v e r t i n t i t 0 pa_ « 
Kai vagis ką nors pavagia, ar da- s a k y m a p e r 2 0 metų ir aš dir-
ro vagių teismą, kad jam pripa- b a U 5 kaio i š m a n i a u . K a s d bu_ 
žintų pavogtų daiktų teisėtumą. v a u p r j e š 2 0 metų? Gimnazis

tas. Sąžinėje esu įsitikinęs, kad 
1940 fiepos 21 Lietuvai nieko blogo nesu padą-

Rytas apsiniaukęs. Kartais iš- Į £ u
Bu,va

u
u &}'^, kad kata-

krinta vienas kitas lašas lietaus. ^ ^b.aus.ai gali sustiprinti 
Sieloje grumiasi pergyvenimų sū- l'etuvybę, todėl dejauvrsas pa-
t . . stangas, kad Lietuva butų katpii-

Daug kas iš Lietuvos rengiasi k i š k a ; / e i ^ u ? T e n i m c > ^ C 8 

bėgti. Pas mane buvo užėjęs Pareikalaus, vel gr;s,u pne fc-
mes darbų ir tokiu būdu uzsi* 
dirbsiu sau duoną. 

Šiandien laukiame formalių 
Lietuvos nepriklausomybės laido
tuvių. Apie 17 vai. buvo paskelb
ta, kad iau esame Tarybų Sąjun-

LONDONAS. — Moshe Day-
an spaudos konferencijoje vie
no radikalo laikraštininko buvo 

lankysis prancūzų prezidentas;apkaltintas, kad jis, kaip ir joj Q ^ į ^ Į u ž n u o d y t a s 
Valery Giscard d'Estaing. Gis- ministeris pirmininkas Begin. 
card atvyksta į Ameriką ir daly yra teroristas. "Aš nesu tero-
vaus specialioj Jungtinių Tau- ristas. Niekas tuo manęs nėra 
tų sesijoj nusiginklavimo klau- anksčiau kaltinęs ir įrodyti ne

galėtų" atsakė Dayan. Jis tik 
iki Izraelio nepriklausomybės 
paskelbimo buvo pogrindžio vei 
kėjas. 

maistas 

New Yorkas. — Gegužės 23 
Jungtinės Tautos susirenka ne
paprastai sesijai vienu klausimu 
— nusiginklavimui diskutuoti. 

pranciškonas A. Dirvelė. Jis sa
kėsi jau esąs pasirengęs bėgti į 
Vokietiją. Gundė ir mane. Kaip 
bus, taip. Iš Lietuvos kol kas nie
kur nevyksiu. Kol kas niekur ne
sirengiu bėgti nė iš Kauno. Kol 
žmogus esi savo vietoje, geriau 8 o s P l i i eč i a i-
matai, kas aplinkui darosi ir ge- (Bus daujdau) 

WASHINGTONAS. — 2emės 
ūkio departamentas įspėja, kad 
iš Argentinos importuotos jau
tienos dėžutės gali būti nuodin 
gos. Ant dėžučių yra numeris 
— 1404 — Pridėti ir kiti žo
džiai "Manco", "Pedro" ir "Sex 
ton", bet tos su "Sexton" var
du nėra užnuodytos. 

Čia bus lygybe 
WASHINGTONAS. — Iki 

šiol uraganams būdavo duoda-; 
mi moteriški vardai. Prieš kurį no studijas. Persikėlė į Brazi-
laiką moterų organizacijos darė liją, vėliau į Argentiną, ten vėl 
spaudimą ir laimėjo. Ateity ura i studijavo. Pirmąją parodą su 

kuklus, ramus, užsidaręs žmo
gus. Žinoma tik tiek, kad bai
gęs Kauno kunigų seminariją, 
buvo pakviestas vadovauti semi 
narijos klierikų chorui. Nacių 
okupacijos laikais rizikuodamas 
gyvybe gelbėjo žydus. Po karo 
atvykęs į Cbicagą nebuvo įsijun 
ges į sielovadą, bet liko labai 
religingas. Būdamas plataus 
nusimanymo muzikoje, rašyda
vo "Draugui" koncertų recenzi
jas ir straipsnius kitomis kul
tūrinėmis temomis. 

Atsisveikinimas Petkaus Mar 
ąuette koplyčioje bus trečiadie
nį 8 v. v. Laidojamas ketvirta
dieni 

NEW YORKAS. — Naujas 
statomas laivas — keltas ta rp 
Manhattcno ir Staten Island pa 
vadintas Aldo Moro vardu. 

KALENDORIUS 
Gegužės 15: Torkvatas, Sofl-

ganų~vardai bus "ir moterų, ir j ruošė" Buenos Aires 1935. Nuvy| & Gražutis, Jaunutė, 
vyrų. Šiais metais Pacifiko ura ko į Boliviją ir susidomėjo se-j Gegužės 16: Jonas Nepomu-

Cuėj buvo paskelbta amnestija, ir daug politinių kalinių paleista 

ganai pakaitomis vadinsis: A-';noviška inkų civilizacija, garo- kas, 
letta. Bud, Chariotte, Danicl, į tos egzotika. Bolivijoj buvo pa-1 Inga 
Emilia, Fico Gilma, Hector, Iva, j kviestas ir užėmė Meno akade-
John ir t. t . Atlanto vandenyno mijos direktoriaus vietą, buvo 
uraganai pakaitom vyriškus j apdovanotas aukšči ausiu civi-
vardus gaus tik kitais metais, Į liams skiriamu ordinu. Pasku-
šiais metais jiems dar nespėjo tiniuoju metu gyveno Ameri-
gųgalvoti. koją 

Maksima, Vaidimantas, 

Saulė teka 5:32, leidžias 8:02. 

ORAS 

Dalinai apsiniaukę, kiek šil
čiau, galimas lietus, apie 60 
laipsnių. 

file:///ngoloje
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LIETUVIAI CALiFGRNIJOi 
MIRĖ GRIGAS VALANČIUS 

Gegužės 11 dieną Califomijos 
lietuvius aplėkė skaudi žinia -

PuŠnera'ti? įtikinamai parodė ga
lerijos sergantį savininką. Viltis 
Jatulienė nuosekliai atvėrė cha-
rakterį našlės, kuri nelaukia, "kol 

Ritą dieną po sunkios ligos mirė• ant vyro kapo žolė užaugs 
a. a. dr. Grigą; Valančius, žino-imanta< Žukas "tempė pagrindi
mas visuomenės veikėjas, spaudos | nį vežimą": vaizdavo dailininką 
darbuotoja*, keliu knygų autorius. I Vešiotą.Deja, :.>> rjfcs Vešiotai 
Gegužės 12 d. Los Angeles lietu- j labai stigo, turint per gražią ir per 
vių visuomenė gražiai atsisveiki-į daug mylinčią žmoną... Vincas 
no su velioniu. Palaidotas gegu
žės 13 d. Forest L a u n kapinė, e, 
Los Angeles. (Plačiau -vėliau). 

REFLEKSnOS 15 
PASKUTINIU ĮVYKIU 

Aušra Mačiu'aitytė-Zerr prieš 
mėnesi buvo Bendniomer.es Va
karu apygardos viešnia, jos pa-

Aušra „laėiulaitytė-Zerr 

skaitą apie Bendruomenę, Vliką Į 
ir Altą, šių visų veiksnių veik
los koordinavimą, buvo, ka ip reto į 
paskaitininko, puikiai paruošta,! 
planinga, išsami, logiška, parem
ta ne išlaužtomis iš piršto šnek-

i Dovydaitis sumaniai slidinėje 
1 j am necharakter ingame vaidme-

ny: moterų gaudytojo. Rasa Zc-
ienvtė, Saulius Stančikas gražiai 
ir tinkamai atrodė Rū.r>\ h.z g-: o 

-akterio mergaitės, ir daktaro 
rolėse. 

Beveik visi aktoriai — jauni 
z.. -.; ir jau vic. 
\_3_ .. iė pagirtina: už ''. 
A ;mą" jaunų mėgėjų, talentin
gų ir mylinčių lietuvišką žodį. 

. Dekc . ;.. - — Pauliaus. Jąsiu-
koruo ' i mos veikalo cha'-' 

įdomūs gerai pa-
:. ; j * ' : žii-
b ' audroje.' atitinkama' rr.u. 
; n a s i r k . 

-* -
Dramos samburi» ree. ,. -

Į darė visa, kad spektaklio žiūrovų 
i'neapviltų. Dramos sambūris "tą 
i pat vakarą atidarė ir meno paro-
: dą; dalyviai: č:«:agiaė talentinga 
| dailininkė Audronė Ambrazaity-
. tė ir losangeliečiai: Rimantas Žu-
; kas ir Saulius Stančikas, — tapy-
j ba ir fotografija. Ypatingai įdomi 
! A. Ambrozaitytės grafika. 

A. R. 

*usi įvadini žodį, Alė Rūta pro
gramos pravedimą perdavė J. Rau-

Laureta ir mecenatą 
jno Rašytojų dr-jes pirmi

ninkai, kartu perskaitydamas Ko
misijos nutarimą — premijos pri
pažinimo aktą. Po to į sceną pa
kviečiami K. Galiūnas ir B. Braz
džionis. Pastarasis perskaitė savo 
sukurtą gyvą ir sparnuotą odę me-

ui. K. Galiūnas paaiškino, 
kodėl fis tūkstantinę skyrė poezi
jai. Vlat ji išsi-kiria iš kitų me
no šakų tuo, kad joje slypi itin 
sukoncentruota tautos alsavimo 
mintis ir joje }is jaučia dvasios gai
vinantį dvelkimą. "Esu laimin
gas, kad susidarė galimybė pa
gerbti dainių, kuris kaip vaidi
la jau eilė metų žadina ir kelia 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
VLADAS RAMOJUS 

XV-sis Lietuvių fondo (mili-Įšiol spaudai ir radijui būdavo ski-
joninio) narių suvažiavimas jau! riamos labai kuklios aukos iš ad-
praėjo ir jis aprašytas "Drauge". į ministracijai skirto biudžeto. Atė

jo laikas, kad pelno skirstymo ko-

tat 
A. 
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Suvažiavimo išdavos teigiamos: 
pozityvus, darbingas ir vienin
gas. Fondo egzistencijos vaisiai 
džiuginantys: peržvelgta pusantro 
milijono dolerių įnašų suma. 
Iki šiol pelno skirstymo komisi
jos lituanistiniam švietimui, lit. 
mokslui, kultūriniams jaunimo ir 
kitiems reikalams išdalinta pusė 
milijono dolerių, fonde narių 
apie 4,500, iš kurių apie 1,300 
jau amžinybėje, bet jų palikti 
įnašai ir neš procentus lietuviš
kos tautinės gyvybės išlikimui 
išeivijoje. Suvažiavimo pabaigo-

tautos dvasią". 
Pagrindinę kalbą pasakė Bro

nys Raila. Pirmiautia paaiškino,,. 
kaio susiformavo mintis šiai o r e - ^ e , ™ n a „ t * * * * fkele, * « * , 
mi ja i atsirasti . Apibūdino nedė- s t i k I m e J e • U reikalavo, kad Lie-
kLagas aplinkybes, kai čia išeivi- tuviu fondo vadovybė "nusiplau-
ioj, vis atsiranda kūrvbinių pa- t ų ^ d *>.J 0 S U remianti proko-
įt.angų slopintojų. Tačiau pasi- » ? " C f Į ir pornografinių vei-

POEZIJOS IR DAINOS 
POPIETE BRAZDŽIONIUI 

džiaugia^ kad yrą ir gerų reiški
nių, kad fiefuviškojo žodžio kū
ryba randa net ir mecenatų. Štai, 
kad ir kąliforniečiai —- prieš me
tas romanui, premijuoti tūkstan
tinę pa-kyrėTAlgiš ir Ajige^ė Rau-

'lai, o dabar matome Kle
mensą Galiūną,,, paskyrusi tūks
tantinę poezijai". Išrvškino stiprų 
B. Brazdžionio reiškimąsi religi
niais ir tautiniais motyvais. 

Tėvas L. Andriekus paskaitė 
porą specialiai laureatui dedikuo
tų poezijos kūrinių. Padėkos žo
dį tardamas laureatas gyvais ir 
nuotaikingais pavyzdžiais apibū
dino rašytojo — poeto dvasinį pa
saulį ir kaip jame įvairiais atve
jais reiškiasi 

kaly bei . vadovėlių išleidimą", 
atseit, kad tuo reikalu Būtų pri
imta, rezoliucija suvažiavime. Di
džioji dauguma suvažiavimo da 
lj-vių atstoves iškelto klausim'" 
net nesuprato, kai galų gale y 
raštu suguldė jos siūlomą rezo 
liuciją, suvažiavime neatsirado 
dalyvių, kas /pasiūlytų tą rezo
liuciją suvaHavnie svarstyti. 

Iš šios "audros stiklinėje" vė' 
susidaro išvada, kad mes tautinė 
ie bendruomenėje turim žmonių, 
kurie vietoj balta vis mato juod; 
ir jų niekad neįtikinsi bei j ; 
nuomonės tiesos kryptimi nepa 
keisi. Lietuvių fondo vadovybė 
žmonės ne kartą posėdžiuose 
spaudos konferencijose ir spaudo 

. . . . . , . i je yra pareiškę, kad skina kasme* 
Antroji dalis — buvo k o n c e r t a s . ! . . T • *. • - . * • J . -v . . i - " T> i ! pinigus Lietuviu rašytojų drau-

Į išpildė is Bostono atvykusi . so- .. * „ _ , . . u J L L - __: 

Prr:?ą šiai šventei sudarė Kle-
mensas Galiūnas, ; • m a s j s u įs ;;aurimu padainavo 12 dai-
: irouime i- .va ir ariju. Pusė jų buvo losan-

. — liečiu kompozitorių kūriniai, 
a r.auiam gyvenim ai. r būtent 3. G. Gudauskenės ir 3 

: . 'T - P-. _bdftn__i£ Bisui buvo padai-
,:šyt*iu dr-jai a at> nuota^O Maria, neapoliečių dai -

as*i assa -e- na, kom. Kaolo. 
riausiai ati.iktu reikalavimams. 
O tie reikals.irr.ai buvo: suteikti 
premiją gyvam pnot-;;. k:. 
praeity., tiek dabarty kelia tautos 
dvasią, žadina jo patriotinį ryž
tą ir ištverme, Rašytojų dr-jos 
sudaryta komisija tokiu asmeniu 
parinko Bcuardą Brazdžion;. Pa
rinkimas buvo tinkamas visais at
žvilgiais, įskaitant ir tą, kad abu 
yra kąliforniečiai, gyvenantys 
Los Angeles miesto apylinkėje. 

toaais, o mūsų gyvenimo tigrais 
įvykiais, faktais. Ar kam ši pa
skaita patiko, ar nepatiko, bet 
niekas negalėtų užginčyti, kad 
paskaitininke atvažiavo į Califor-
niją nepasiruošusi. Taip gerai pa
ruoštą paskaitą teko girdėti, ro
dos, prieš porą metų svečio iš Cle-
velando — Raimundo Kndukio. 
Ir tai ypatingai džiugu, kad vidu
rinės ir net jaunemės kartos kul
tūrininkai taip kruopščiai įsijau
čia ir pasiruošia, ta ip puikiai pa
sirodo savo veiklos baruose. Buvo 
gera klausytis ir prelegentės atsa
kymų į labai įvairius paklausėjų 
komentarus, ne vien klausimus; 
čia irgi Aušra Mačiulaitytė-Zerr 
išliko nuosekli, kul tūr inga, logiš
ka ir pasirodė pilnai informuota, 
atsakydama į kalifornlečių lo
giškus fr ne taip logiškus klausi
mus ar užmetimus. 

Prieš B-nės Vakarų Apygardos 
suvažiavimą, kur p. Mačiulaitytė 
-Zerr ir buvo pakviesta su paskai
ta, buvo B-nts Vakarų Apygar- į 
dos pirmininko inž. Vytauto Vi-į 
dugirio namuose jaukus suėjimai 
spaudos žmonių ir B-nės ryškes-
nfrn veikėjų, kur, vsiš 'ngoie Ele
nos ir Vytauto Vidugirių globoje 
buvo ilgai disk- miksų veik
los gerovėmis ir negerovėmis. Ir 
čia diskusijos su viešnia nebu. o 
iaiko gaišinimas, o labai įdomus, 
naudingas i r Įžvalgus bendruome-
nininku pasitarimas bei pasikei-
T-'mas nuomonių variacijomis. 

"SAULĖGRĄŽŲ SALOS" 
PREMJERA 

Paskutinę balandžio mėnesio 
dieną rinkosi losangeliečiai į teat
rą. Susirinko gausiai, nes jau bu
vo pasiilgę spektaklio. Išradinga 
režisierė Dalila Mackialienė vis 
ką nors jdomaus sugalvoja... Šį 
kartą ji pasirinko savo Dramos 
sambūrio jėgoms išbandyti rašy
tojo romanisto dramaturgo Vy
tauto Alanto komediją "Saulėgrą
žų sala". Tai bohemiško atspal
vio žmonių mintys ir jų gyveni
mo paradoksai, išdėstyti trijuose' rio, veikiantis Kultūrinių popie-
veiksmuose. Dailininko žmonos | čių komitetas. Jam pirmininkau

ja rašytoja Alė Rūta —Arbienė. 

I Ji išpildė 
listė Violeta Čižauskaitė—Balčiu 
nienė ir losangelietė ptani-tėjrlai 
monda Apeikytė. Solistė, soprano, į 

gijai jos metinėms literatūros pre 
'mijoms, skiria dulinmkams (be-
I ie, iki šiol dar vis neskiria žymia
jam metų aktoriui). Tolimesn? 
oremiju skyrime procedūrą jau 
vykdo minėtų institucijų sudary
tos vertintoju k'misijos ir Lietu
vių fondas toliau nebeturi nei 
balso, nei aisart-mybės. Taip pat 
ir LB Švietimo taryboje, kuri už 
fondo paskirtis pinigus išleidžia 
ir kai kuriuos vadovėlius. Tai ku" 
čia fondo nusikaltimas, kad jis 
turėtų nusiplauti "gėdą"? Ar tai. 

Šventės pagrindiniai asmenys; 
laureatas, mecenatas, Rašyto
jų dr-jos pirmininkas, koncerto 
išpildytojos ir kalbėtojai buvojkąd jis. skiria pinigus lit. švietime 
gausiai apdovanoti gėlėmis ir do-; j r kultūrinėms institucijoms? 
vanomis, o auditorija nepagailė
jo katučių. Šventė, trukusi arti 
trejeto valandų, buvo tfk-ai iški
li, labai turininga ir meniška. 

misija, skirdama gana nemažus 
procentus lit. švietimui ir LB kul
tūros tarybai, kasmet tam tikra 
procentą skirtų lietuvių laikraš
čiams, radijo valandėlėms ir tele
vizijai paremti. Tik tokiu atveju 
mūsų lietuviška komunikacija, 
nuo fondo įsisteigimo iki. šiol gar
sinusi fendą ir jam padėjusi iš
augti į "milžinišką jėgainę", pa
jus, kad ir ją fondas vertina kaip 
vieną iš lietuviškos gyvybės šal
tinių išeivijoje. Tegu rezoliuci
ja nelieka tik popieriuje, bet nieko 
nelaukiant įgyvendinama. 

U E T U V I U F O N D O TARYBA 

Lietuvių fondo parlamentą su-
laro fondo taryba. Kiekviename 
suvažiavime slaptu balsavimu per
renkama trečdalis tarybos narių. 
Šiame suvažiavime buvo renkami 
'eši tarybos nariai. Perrinkti bu-
.o P. Kilius, dr. K." Ambrozaitis. 
•I. Reinienė ir V. Naudžius. I f&Ą 
-usių narių" A.. Rėklaičio (nuc 
oraėjusio suvažiavimo jo kadenci-
ą baigė J: Rimkevičius) ir projf. 
!r. J. Puzino'vakuojančias vietas 
brinkti J. Vaznelis ir dr. V. Tau-
as. Taigi, dabar fondo tarybą su-
!aro: dr. K. Ambrozaitis, dr. G. 
dalukas, St. Baras, V. Kamantas, 
hr. F. Kaunas, P. Kilius, J. Ku-
'ėnas, V. Kutkus, M. Lenkauskie-
iė, V. Naudžius, prof. J-. Račkaus
kas, dr. A. Razma, M. Rėmienė, Į 
Pi Sodeika, čr. V. Tauras, dr. J. j 
Valaitis, J. Vaznelis ir dr. M. Vy; 
gantas. 

Žvelgiant į profesijas, taryboje į 
;andame septynis gydytojus, tris ; 
'nžinierius, tris ekonorrr'stus. Dau- i 
nimas šių asmenų žinomi kafp 
oiataus masto visuomenininkai.! 
Tuo tarpu profesūros ir įvairii1-
meno šakų atstov>; ta^.boje ma-
ica. Iš profesūros tąr^/lr»je yra tik| 
orpf. J. Račkauskas^ nors, tiesa, kai; 
kurie .tarybos nariai — gydytojai, 
•aip pat dėsto įvairius kursus me- | 
dicinos mokyklose. Taryboje: 
randame du žymius solistų atsto-š 
vus: St. Barą ir naujai išrinktą J. 
Vaznelį. Beje, per tiek metų ta
ryboje nėra pvz. dailininkų, ak
torių, rašytojų, taip pat daug :au 
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OR. K. G. BALU KAS 
. Aki i iert ja «r moterų l igos 

G i n e k o l o g i n e Chlnirgl ja . 
4449 So. Pntasld Rd. (Cranrford 
Hedical Bullding) Tel. Ll 5-6446 
fei Beatsiliepta skambiai 374-8004 
' Pri imu liKonius pagal sus i tar imą 

Tel ofiso Ir boto: OLympic ?-415» 

DR. P. KISIELIUI 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave„ Clee*o 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 va i . vak 

išskyrus treč iadienius . ' i 
š e š tad ien ia i s 12 ik i 4 -.ai. popiet 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIU m VIDAUS LIGOS 

• M a n t i i e t t e MetHVml O n t e r 

-'ai 
*%Zi So . KeUzie A v f n n e . 

pirmad. . antrad Ir ketvtrtad 
6 tkl 7:S0 vai. vakaro 
3e.«tad nuo I Iki S vai 

Paga I suslta rl m a 
lW*o telef. WA .S-*«70. 

Kezld tel WAlbrook 5-3i>4* 

:. popi< 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

TeL REliaace 5-1811 : 

0*. WAL£R J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas^ il 

S925 We«t 59th Street 
Vai.: pirmad., a n t r a i . , . k t t v i r u M . u 
penku nuo 12-4 va i . pop ie t ir 6 - i 
vai. vak Treč. Ir šeštad. uždaryta 

* 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Kūdikių ir vaikų ligų specialistė 
MEDICAL BUILDING; 

3200 West 81st Streef 
teL RE 7-1168, rez. 239-2919 Ofs. 

Vai. 
1:00 

pirm., antr. . ketv. ir penkt 
5-00 vai. popiet, tre^. Ir sešt . 

t ik susitarus. 
Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
fl» l*»** r BVI a DVI JiiTIC GYDYTOJAS IR CHIRURGAF 
Qr. Jenas G, B ; i -i, LilTIS specialybė ^daus u'gos 

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

pirmad. , antrad . . k'etvlrtad Ii 
3 iki 7 v p. p. Tik suvftartv 

GALVOS H? STUBURO LIGOS 
2858 West 63rd Street 
Cbicago, Illinois 60629 

Tel. — 476-3409 
Valandos pagal susitarint*. 

Val. 
penktad 

Milžiniška foado atstovų su
važiavimo dauguma tai aiškiai j profesūros atstovų. Matydami tai, 

su nemažu entuziazmu šiame su
važiavime balcavome už prof. T. 
Remeikį. Beje, jam pritrūko šiek 
tiek balsų ir jis liko pirmuoju Jcan-

suprato ir iš siūlomos rezoliucijos 
tik nusišypsojo, su dideliu dėme-

Ga! tiktų porą žodžiu apie me- i siu klausydami kun. K. Kuzmins-
cenatą ir rengėjus. Klemensas Ga- j ko žodžio apie epochinį veikalą 
liūnas yra Lietuvos Šiaurinio ra-j "Lietuvių Katalikų Bažnyčios; didatu į tarybą. Kadangi fondo 
jono lygumų sūnus. Antrojo pa- j kroniką",

). kurios, ..lj.elu.viu, kalba tikslas pagrinde išlaikyti lit. švie-
saulinio karo pasėkoje išblokštas i jau išėjo trys stambūs tomai, timą, lit. mokslą, oaremti įvairus 
š gimtojo krsš-o, užjūry, kuriam ' ?reit išeis ker/irtasis, taip pat iš-' (Nukelta \ 5 psl.) 
'miltui btrvo įsikūręs Los Angele: į eis stambus tomas anglų ir ki-. _ _____ 

tomis kalbomis. Tokius veikalus, ._~._~̂ _~—-—••—-.-——-——-—~——--—-
kurie iškelia okupantų niekšybes DR. Ž I B U T I ZAPARACKAS 
ir žmogaus teisių nuolatinį pažei
dimą, fondas rėmė ir, aišku, rems, 
taip pat be jokios cenzūros iš sa
vo pusės. • '.; 

Iš antros pusės tenka pastebėti, 
kad fondo suvažiavimai buria tik
rai demokratiški ir juose mielai 
leidžiama pasisakyti ir opozicijai. 
Bet kai opozicijos atstovai visiš-

Or. AnL Rudoko kabinetą per?m? 
OR. EDMUND E. CIAR* 

OPTOMETRISTAS 
2709 West 5Įst Street 

Tel. — CR 6-2400 
Vai . pagal susi tarimą: pirmad tr 

« * v . 1-4 Ir 7 -9 , antrad »r p e n k t 
i0 -4 ; ses tad . iO-S vai 

Ofia, teL 735-4477; Re_ 246-2889 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRLTRGf 

s p e d a l y h * _ Nprvg 

CRAWFORD SIEDlCAL BLDG 
6449 So. Pataski Road 

čia gyvai reiškėsi lie.u.iškoje sce
noje, ypač ruošdamas Unksaaava-
karius, pavadintus Ken-ken (pran
cūziško šokio vardas). Prieš 22 
metus persikėlė kaimynystėj į 
Santa Barbarą mietą ir sėkmin
gai išplėtė statybų rangr-.ų 'biz
nį**. Rengėjai, paminėti šio raši
nio pradžioje, tokių meno puotų 
parūpiną losangeliečiams ne pir
mą k*rtą. jie buvo suruošę: B. 

Telef. — $37-1285 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisas: 
709 Nori* Mictšgan, Stttte 409 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLAVECKAS 
JYDYTOJAS TR CHIRURGĄ .-

TeL — BE 8-5893 
Specialybė Akių ligos 

3909 West !0Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O P T I C A L S T U M O 
V I O L K t A KAK«VS*.rTft 

7«M So. \V«b4>teautw. — Te». 77« -«7«# 
P r i t a i k o m i . akinia i pagal sydjrtojy 

receptus 
DideJta akinių reray pas innkUnaa 

Vai.: pirm., antr . , penkt. 10-5:»6 
Ketv 1-8 v. vak. Se*t- Ml-4 v a t 

Treč iadienia is uždaryta . 

Telef. — 282- 4SM 
DR. ROMAS PETKUS 

\ R H ' LlfX>S — CHIKI'R<Jl-«» 
Of i sa i : 

111 NO. W A R A S H _ V K . 
1200 NO. CK.NTKAL. A V E 
Valandos pagal sus t taruna 

Pūkelevičiūtės paskaitą, Jurgio i kai prasilenkia su tiesa bei logika, 
Glaiudos naujos knygos pristaty- J aišku, jie totaliai pralaimi, 
mą. Čiurlionio šimtmetinę nuo 

S 0 P H I E B A R Č U S 

o gimimo, tėvo A. Kezio filmo 
"Sala" premjerą ir kt. Visa tai 
gražhi prisideda prie losangerie-
ČIŲ lietuviškos kultūrinės buities 
kėlimo. 

J. K-nis 

Solistė V. čižauskaitė - Balčiūniene 
iš Bostono koncertuoja Los Ange
les premijos Bern. Brazdžioniui 
įteikimo metu Nuotr. L. Kanto 

Švente ruošti iniciatyvos ėmė
si prie LB vakarų apygardos val
dybos, vadovaujamos V. Vidugi-

\ 11KI. I \ I 1_1IFLTAI 
•*. 

Vienas Argentinoje farmeris 
netoli Buenos Aires augina ma
žyčius arkliukus. Jų aukštis 
nuo žemės iki gogo yra tik 38 
centimetrai: suaugę jie sveria 
vos 12 kilogramų. 

Ši nykštukų arklių veislė a t 
sirado natūralios evoliucijos 

KAD TAI BŪTŲ ĮVYKDYTA 

Lfetuvių fondo suvažiavimas, 
š.ilia kitų, priėmė ir vieną tikrai 
svarbią rezoliuciją-, kad fondas žy
miai stipriau paremtų lietuvių 
spaudą ir radijo valandėles. Iki 

RADIO AE3MOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA 

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vaL popiet. — Šeštadienį ir 
aekmad nuo 8:30 <*i 9:30 v ryto. 

Telef.: 434-2413 
1400 A M. 

7159 S. MAPLEWOOI> A V I 
CHICAflO. rLL. 60629 

<r 

Vjdos — rolę daugumoje wkus ia i 
suvaidino Danutė Barauskaitė. 
Dailininko girtuoklio vaidmenį 

keliu. Kadaise Argentinos kal-
I r T 9 : r bsys, nuose buvo labai stiprus žemės 
A. Pclikaiti; ir J Kaulinai t::. 12- drebėjimas, kurio metu įvyko 

gerai išvežė ta!e_tir . ;-s aktorius j k:.... jps saUje 1 grūtis, kur i atskyrė nedidelį 
5auiiųs Matss, kuri* tačiau, gąr- . į T |ąs '--• -slėrrį rmc pasaulio. Tame slė-
-.zi E. P'lvįk'.lciū - 'Pa1 t o ' ' - n y j e iSliiro arkliu ruikelis. 
buv» i )__ul ge:c--— Maąį^jjLsj į o s g t n a £ _. L Aii-nekus, 1 - - jm. 

Giedros Nasvytytės-Gudauskienės 

KOMPOZICIJOS 
NC^flCIAU SKRISTI — Naujos dainos mažiems i r jau

niems. Kaina $2.00 

4 DAINOS 

VIEŠPATIES 
PASAULIS 

METŲ LAIKAI 

— Sopranui 
mentu-

BU piano akompani-
Kaina $3.00 

— Žemam balsui. Kaina 1.00 

— Populiarių dainų ciklas. 
Kaina $2.00 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 68rd Stx., 
Ciucage V± 606^9. IHinojaus gyventojai prideda o% taksų. 

Oflso tel. — PR a-2236 
OR. lANinA JAKšSVtčrUS 

J O K d A 
V A I K Ų L I G O S 

2856 West 63rd Street 
Pirmad., antrad., ketvtrtad. Ir penkt 
nuo 12 IKI 2 vai. tr nuo 5 Iki 3 vai 
rak. SeStad. nuo 1 Iki 4 vai. 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3*4-1 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
5814 No. vfentera Areno? 

i 1092 No. We«teni Avenoe 
TeL atsakoma 12 valanda 

489-4441 _ 661-4605 

|st-ic<* tr huto teL 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1467 So.49tfc Oo-rt, Cicero, fll 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

>aakjmj_ trec Ir iestad 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuvis-ai^ 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina _ M l Pr i ta iko a k i n t o * m 
•Tontacn leos«l^* 

2618 W. 71st St. - TeL 7S7-5I4J 
Vai pasui susitarime Uždaryta tT9f 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSLfiS IH 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2880, rezkL 448-664/ 

DRTT.7 SIMONAITIS -

O V D Y T O 4 .4 S ' 
Adresas 4255 W. 6Srd Street 

Oftoo teief. R E 5 - 4 4 1 0 -
R e z i d e n c i i m te lef . OR S-OC11 

Ofiso vaL: pirmad. ir ketvirtad 
nuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet 

o f i s o tel. FTE 4-212S. Varno O I M 1 H 

DR. V. TUMAS0N1S 
C H I R U R G A I 

2454 West 7ls t Street 
Vai.: pirm., antrad.. ketv. tr penkta* 

2-6 ir 6-7 — ii anksto susttara* 

TeL eflM PR M M 
F. C. YYINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI-
3107 West 71st Street 

Valaodoa: l-« vaL popiet. 
Trefi. Ir Seatad. pagal •—_tarlma 

Ofs. teL 686-3166; namą 381-3777 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6234 So. Narragaosett Avease 

VaL: pirm,, antr., ketv. ir penki 
2-7: AeAtAdl̂ titato nasrai amtitartm* 

—--

• J ' • i Perskaitė "Draugą", duokite jj kitiems 

http://Bendniomer.es
http://lj.elu.viu
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RUSŲ IS LicTUVOS IŠPLĖSTOS VERTYBES 
Nors Lietuvos okupantai viso- nio, okupantai 2 Lietuvos Sve-

mis išgalėmis stengiasi ištrinti iš že. Šia proga suminėsime kai ku-
Lietuvos istorijos visa, kas joje rias vertybes, kurios ir šiandien 
buvo gražu ir didinga, tačiau pa- tebelaukia gražinamos i Lietuvą, 
vergta lietuvių tauta stengiasi, Rodosi tai būtų galima esa-
kiek tai įmanoma," tuos įvy- momis sąlygomis nesunkiai pa
klus vienu ar kitu būdų atžymė- daryti, nes okupantai Lietuvos 
tL Viena iš tokių reikšmingų su- nelaiko nepriklausoma, o tiktai 
Kakčių yra Vilniaus universiteto Sovietinės Rusijos provincija. 
400 metų sukaktis, kuriai oku- Didžiausias istorinės Lietuvos 
puotoje Lietuvoje jau visi metai turtas yra garsioji Lietuvos met 
ruošiamasi rika. — D.L Kunigaikštijos įvai-

Vilniaus universitetas, [kurtas rus aktai, susirašinėjimas. Žlu-
1579.IV.1 Didžiojo Lietuvos ku- gus Lietuvos — Lenkijos valsty-
nigaikščio Stepono Batoro specia- bei, į Rusiją pateko 684 knygos 
lia privilegija, buvo unijinės Lie- metrikos raštų bei aktų. Vėliau 
tuvos laikais labai reikšminga ši medžiaga išaugo ligi 3.202 by-
institucija ne tik tai Lietuvai, bet lų. 1920.VIL12 dienos sutartimi 
ir Gudijai, iš dalies Ukrainai ir Maskvoje Sovietų Sąjunga įsipa-
Lenkija. reigojo Lietuvos metriką sugrą-

Lietuva ir dabar gali pagristai žinti Lietuvai Tačiau per visą 
didžiuotis sena mokslo ištaiga, ir nepriklausomo gyvenimo laiką 
seniausiu universitetu Rytų Eu- išsisuktinėjo ir to nepdarė. Ne-
ropoje, nes pirmasis universitetas buvo metrika atgauta ir po II ka-
Rusijoje (Maskvoj) buvo įkurtas ru Gal prieš dešimtį metų, okup. 
tiktai 1775 metais. Kiti rusų uni- Lietuvos mokslininkams prašant, 
versitetai atsirado dar vėliau. Bet Sovietai pažadėjo pagaminti 
1832 m. Lietuvą užėmę mažiau Metrikos aktų mikrofilmus, 
kultūringi rusai Vilniaus univer- Rodosi, kad šie darbai buvo pra-
sitetą uždarė. 1939 m. rudenį bu- dėti tačiau dėl nežinomų prie-
vo atgaivintas lietuviškas Vii- žasčių mikrofilmavimas nutrauk-
niaus universitetas, o nuo 1944 tas ir apie tai nekalbama. Bet tai 
metų pabaigos ši mokslo įstaiga dar ne visas mūsų kultūrinis tur-
egzistuoja okupacinėse sąlygose, tas Rusijoje. 

Istorinė mokslo įstaiga yra vi- * 
sos lietuvių tautos turtas. Taigi 1832 m. uždarius Vilniaus u-
prisimintinas ir išeivijai Reiktų niversitetą, jo garsi ir gausi 
jau dabar sukrusti — studijuoti 50,000 tomų biblioteka buvo taip 
galimybes Fią garbingą 400 metų paskirstyta: Charkovo universi-
tukaktį galimai gražiau atšvęsti, tetui — 3000 t , Kijevo u-tui — 
o 1979 metus tektų pavadinti Vii- 5.387 veikalu, 7.554 t. ir 50 rank-
niaus universiteto metais. raščių rinkinių; vėliau dar duota 

* Charkovo u-tui 17.566 tomai 
Universiteto sukaktį dažnai Vilniaus universiteto archyvas 

prisimena okupuotosios Lietuvos buvo atiduotas Rusijos Žemės ū-
kultūriniai žurnalai. Paties uni- kio ir valstybės turtų ministeri-
versiteto mokomojo personalo rū- joms. Kijevo universitetui atiduo-
pesčiu jau paruošti ir išleisti du t a mūsų Vilniaus universi-
stamboki Vilniaus universiteto is- teto chemijos, geodezijos, ma
terijos tomai. Dar šiais ar atei- šinų, modelių ir dailės kabine-
nančiais metais išeisiąs III tomas. tai. Charkovo universitetas gavo 

"Kultūros barų" Nr. 4, rasi- be galo vertingą numizmatikos 
nyje "Vilniaus universiteto 1500 monetų rinkinį. 
skeptras", pateikta šiek tiek me- Šių išvežtų iš Lietuvos turtų są-
džiagos apie šį išorinį Vilniaus rašą būtų galima dar ilgai tęsti, 
universiteto rektoriaus valdžios Dar ir po II pasaulinio karo 
ženklą — puošnią lazdelę. Pri- Lietuvos mokslo įstaigos mėgino 
dėtas ir skeptro atvaizdas. Apra- atgauti iš Rusijos kai kurias mū-
šyme skaitome: "Skeptras buvo sų vertybes. Deja, tebuvo grąžin-
renesansinio stiliaus, aukšto me- ta šiek tiek knygų —kurios bu-
ninio lygio taikomosios dailės kū- vo rusų bibliotekoms dubletal 
rinys. Buvęs sidabrinis, kai kurios, * 
jo detalės buvusios paauksuotos, Kiek tenka girdėti, prie Vil-
svėręs 1,25 kg ir turėjęs 81,28 cm niaus universiteto 400 m. sukak-
iigk), buvęs sudėtas iš 11 dalių, ties minėjimo kad ir nenoriai pri-
suvertų ant geležinio virbalo. Jo sideda ir centrinės sovietinės į-
viršūnėje buvęs Lietuvos herbas staigos. Retkarčiai netgi parašo-
(Vytis) su jėzuitų ordino ženk- ma, kad Vilniaus universitetas 
Jais skyde". Greičiausia šis her- esąs "seniausias visoje Sovietų Sa
bas buvęs pagamintas 1632 me- jungoje..." Jeigu taip, visi "pla-
tais. čiosios tėvynės" gyventojai turėtų 

O koks jo likimas? Kur jis da- Vilniaus universitetą, kaip seną 
bar yra? B minėto rašinio aiš- motiną tinkamai pagerbti ir do-
kėja, kad jo nėra "Vilniaus uni- vanų jai duoti, 
versiteto seifuose ar kur kitur Mums išrodo, kad geriausia 
Lietuvoje Skeptras, Vilniaus dovana Vilniaus universitetui 
universitetą rusų valdžiai uždą- būtų, jeigu sovietiniai rusai šios 
rius, buvo konfiskuotas, išsiųstas sukakties proga sugrąžintų da-
į Peterburgą ir šiuo metu esąs bartiniam Vilniaus universitetui 
"gyvas ir sveikas" Ermitažo mu- visas mokslo ir meno vertybes, 
ziejuje, Leningrade. Senojo Vii- gausius knygų rinkinius, mūsų 
niaus universiteto antspaudai at- jau minėtą universiteto skeptrą ir 
sidurę ir dabar esą valstybiniame universiteto antspaudus įskai-
istoriniame muziejuje Maskvoje, tant Tuo bent K dalies suma-

* žintų tą didžiulę skriaudą, kurią 
Kalbant apie istorinės Lietu- carinės Rusijos administracija 

vos vertybes, reikia pasakyti, kad Lietuvai padarė. 
beveik viską, kas buvo vertinges- b. ko. 

Ryšium su, televizijoje de
monstruojamu Holocaust filmu, 
kuriame parodomos žydų nelai
mės Antrojo pasaulinio karo me
tu, Kanados žydai, ypač Toronte, 
ta proga ir spaudoje plačiau pa
sisakė apie save kaip etninę gru
pę (T. St 1978.IV.23, A. 12). Vai 
Siers rašo, kad Kanadoje žydai 
sudaro 1,4 proc. visų Kanados 
gyventojų. Kanadoje yra 23 mil. 
gyventojų, iš kurių apie 330.000 
yra žydai Toronte jų gyvena 
116.000. Nors žydų skaičius Ka
nadoje nėra didelis, bet jų įtaka 
krašto gyvenime yra labai dide
lė. Jie yra įsiveržę į visas gyveni
mo sritis: ekonominę, kultūrinę, 
politinę, šalpos, spaudos, televi
zijos, radijo ir kitas. 

Ontario provincijos abiejų opo
zicinių partijų vadai yra žydai: 
H. Smith ir St Levvis. Lewio tė
vas buvo Kanados federacinio 
parlamento narys ir vadovavo 
Kanados NDP partijai, kuri skai
toma labai kairė. Ši partija sau 
lėšų gauna iš Steel Workers uni
jos narių po 1,2 doL per metus 
nuo kiekvieno. Tai nuo 2̂ > miL 
tos unijos narių pariją per metus 
gauna per 2,5 mil. dolerių. Da
bar partija pareikalavo tą mo
kestį padidinti. Ar jis bus padi
dintas — nežinia. Unijos nariai 

KANADOS ŽYDAI 
Gerai organizuota ir tvirta tautine «**frw»>* 

J . VAKEUCNAS 

nėra tos partijos nariai. 
Nors atskiri žydai reiškiasi po

litinėse partijose, bet bendrą žy
dų politiką apsprendžia jų rabi
nai. Jie yra žydų vadai, plačia to 
žodžio prasme Pagrindinė žydų 
politikos sritis yra Kanada ir Iz
raelis. Žydai net Kanados vyriau
sybei padiktuoja, kuriems atsili-

nepritarė A. Eichmano nužudy
mui, nepritaria ir palestiniečių 
skriaudimui. Dėl to jis iš didelės 
sinagogos buvo perkeltas į ma-

yra žydas Borą JLaskm. Toronto meris vadovauja G ty TV, o C. 
miesto burmistrai dažniausiai Zoifas-CBS TV, kur dalyvauja 
yra žydai: Phillips, Given, God- ir daugiau žydų: A. Waxmanas, 
frey, Lastman. Dabar Given yra B. Frumas, P. Soles, D. Finkelma 
Toronto policijos komisijos pir-j nas, Wayne, Shusteris it tuzinas 
mininkas, nors jis nėra tarnavęs kitų. Tose televizijos stotyse ro-
policrjoje. doma ir nemoralių dalykų, žiūri 

savo 

Labdara ir aukos 
Kanados žydai gausiai aukoja 

šalpos reikalams: mokyk 

suaugę ir vaikai Tuo daroma 
neigiama įtaka jaunimo auklėji
mui. 

G. Plautas yra populiariaus'zs 
rabinas Toronte. Jis nepatenkin

t a s , kad koks tai vok'etis išle'c'o 
Izraemi. Toronto žydai kasmet pomografnę knygą. Bet Plau-s 
Izraeliui duoda po 16 mil. dole-

žą sinagogą, esančią mažoje gat-
vėje. Žydai jam net telefo- l o m s ' . f « * « • * sinagogoms ir 
nu skambina, kad, jei jis nenus- ! Jie d u o d a i r 

tos ginti palestiniečių teisių, jis 
vėliau gailėsis. Seni žydai 90 proc. 
pasisako už Izraelį, o 26 proc. 
jaunimo pasisako, kad Izraelio 
sunaikinimas nebūtų didelis 

kusiems kraštams nutraukti eko- nuostolis. Žydai sako, kad kraš-
nominę paramą, jei tie kraštai Į to laisvė yra tautos sulyginimas 
Jungtinėse Tautose balsavo prieš.su kitomis tautomis. Krašto pa-
Izraelį. 

Kanados žydų sionistų organi
zacijos pirmininkas L Moses sa
ko, kad sirai Golano aukštumose 
suėda žydų vaikus. Ar sirai yra 
kanibalai? Yra ir antisionistų žy
dų, kurie sako, kad Izraelis yra 
žydams spąstai. Esą, nėra gerai į 
vieną vietą sukoncentruoti daug 
žydų. Bet Toronte rabinas G. 
Plaut sako priešingai: Jei Antro
jo pasaulinio karo metu būtų bu
vęs Izraelis, nebūtų Europoje žu
vę 6 miL Ar Izraelis būtų staiga 
nugalėjęs Vokietiją, kai jai nuga
lėti per 6 metus reikėjo fronte 
pastatyti daugiau kaip 800 divi
zijų. 

Yra žydų, kurie galvoja žmonis 
kiau. Toronte rabinas Slonimas 

javlenie" — protokolą, klausda
mas pavardes, tautybės, paso nr. 
ir tikslių rankinuko ne pavogimo, 
bet dingimo aplinkybių. Perskai
čius protokolą (amerikietė gerai 
kalba rusiškai) ji pasirašė. 

Kada rusas rašė protokolą, ame
rikietė prisiminė, kad, jai aplei
džiant SS-gą, teks įrodyti muitinė
je pinigų trūkumą. Ji paprašiusi 
slaptosios policijos atstovo bet ko
kio pažymėjimo. Atrodo, reikalas 
labai paprastas — tik ne SS-goje. 
Taip, milicininkas sutikęs jai duo
ti "spravkų" — pažymėjimą, ne 
tuoj pat, bet milicijos nuovadoje. 
Ar ji gali ateiti tuo pačiu laiku ir 
į tą pati kambarį pvz. rytoj? Be 
abejo, amerikietė sutiko, nes pa
žymėjimas reikalingas prieš išvy
kimą iš Sov. Sąjungos. 

Kitą dieną tas blondinas milici
ninkas turėjęs jau ir draugą. Abu 
jie stovėję prie telefono, kur buvo 
pavogtas amerikietes rankinukas. 
pranešdami kad jie čia išstovėję 

šytą pažymėjimą, kuris tikrai 
muitinėje bos atmestas. Po ilges
nio pasikalbėjimo milicininkas mė
ginsiąs tokį oficialų pažymėjimą 
amerikietei gauti. Ar ji gali rytoj 
ateiti tuo pačiu laiku ir i tą pačią 
vietą? 

Be abejo, Angelą Stent tuo pa
čiu laiku ir vėl : tą pačią vietą at
vyko susitikti trečią kartą. 

Ir vėl po ilgesnio pasikalbėjimo 
"draugas" milicininkas prisipažino, 
kad jis negali duoti pažymėjimo, 
nes Angelą nėra S. S-goe pilietė. 
Tačiau tokį pažymėjimą gal jai iš
duos S. S-gos užsienių reikalų mi
nisterijoje. Ar ji nori ten nueiti? 

Neigiamas bovo amerikietes at
sakymas: užsienių reikalų ministe
rija yra labai užimta detentės rei
kalais, tad daug laiko "spravkų" 
rašymui ji tikrai neturės. 

Galų gale kokią išeitį rado ame
rikietė? Ji sutikusi su ruse pasiū
lymu, kad jo milicijos nuovada nu-

vergimas yra tos tautos panieki
nimas. O kaip su palestiniečių 
tauta? 

Ekonominė sritis 
Ekonominėje srityje Kanados 

žydai įsikūrę labai gerai Jie yra 
fabrikantai, dangoraižių savinin
kai, finansininkai, prekybininkai, 
ekonominių organizacijų vado
vai, advokatai, gydytojai ir t t 
Nors Kanadoje žydų tėra 1,4%, 
bet jie savo rankose turi 17 proc 
visos Kanados ekonomijos. Liku
sieji procentai tenka amerikie
čiams, anglams bei kitų tautų 
žmonėms. O gal ir tie amerikie
čiai ir anglai yra žydai? 

Kanados valstybiniam (emisi
jos) bankui per dvi dekadas va
dovavo finansininkas žydas Raz-
minsky, kilęs iš Lenkijos. Dabar 
tam bankui vadovauja prancū
zas. Kanados 140 viešbučių Ho-
liday Inn vadovas yra žydas Do
vydas Rubinoffas. JAV tokių vieš
bučių yra apie 500. R Wolfe yra 
Kanados didelės maisto bendro
vės vadovas. Tokių maisto bend
rovių Kanadoje žydai turi keletą. 
Kartais tokią bendrovę sudaro tė
vas, motina ir vaikai. 

Daug žydų dirba bendrose kraš 
to ar valstybinėse institucijose, 
vadovaujamuose postuose. Kana
dos vyriausio teismo pirmininkas 

rių, o visos Kanados žydai sume
ta ir didesnes sumas. Vienais me-

įtais Kanados žydai Izraeliui nu
matė surinkti 45 mil. dolerių. 
Niekas netrukdo jų aukoms pa
tekti į Izraelį. Sakoma, kad žydas, 
kuris per metus uždirba 25,000 
dolerių, aukoms turi skirti nema
žiau 2.000 dolerių. 

pusvalandį ir niekas jiems pinigų siųs ~ "kontrolna^kartocka" už-
sieruų reikalų ministerijai, prašant 
painformuoti muitinę Leningrade nepavogęs.-

Amerikiete Angelą Stent Jergin 
vėl atsirado tame pačiame kamba-
riuky, kur blondinas pareiškęs, 
kad jis negalįs išduoti pinigų din
gimo pažymėjimo, nes Angelą 

— iš kur amerikietė turėjo išskris
ti — apie pinigų ir rankinuko din
gimą. Nelabai amerikietė tkėjo 
sėkmingu išsprendimu, tačiau kito 

Spaudoj ir gyvenime 

SOVIETINIS BIUROKRATIZMAS 
Didel} sovietinį biurokratizmą Į nuvedė ją f mažą kambariuką toje 

patyrė Worcesterio kolegijos prof. 
aafet. Maskvoje. Jai skambinant 
telefonu Maskvos požeminio trau
kinio stotyje — rusas pagrobė jos 
rankinuką su 70 dol. b* 20 rublių, 
dingdamas didelėje žmonių minio
je. Amerikietė pranešė stovėjusiam 
milicininkui. Deja, jis nieko nega
lėjęs padėti, pranešdamas telefonu 
savo viršininkui Po dešimties mi
nučių grafus aukštas blondinas 
prisistatė prie amerikietės, už
klausdamas, kas atsitikę. Ameri
kietė papasakojo visą įvykį. Atro
dė, kad tokio įvykio savo tarnybo
je £s negirdėjęs. Tačiau JAV t>i-
Uetė nuved§ slaptosios policijos at
stovą prie įvykio vietos, viską 
naujai papiifkM*"** 01 čia civilis 

Stent yra užsienietė. Bet amerikie- i kelio jai nebuvo. 
tei primygtinai reikalaujant, blon- Atsisveikinant 3 paskutinę kar
dinąs sutikęs pats parašyti "sprav-j tą norėjo rusą įtikinti, kad TOS pi
ką" ant paprasto lapelio. Užgavi-j nigai ir rankinukas buvo pavogti 
mas ir išjuokimas! Juk Sov. Sajun- sakydama, kad kriminaliniai nusi-
eoje neatskiriama gyvenimo dalis kaitimai yra kiekvienoje valstybėje 
yra oficialus įstaigų blankai su di- bei kiekvienoje tautoje yra gerų ir 
džiausiais antspaudais. Tuo tarpu blogų žmonių. Doja, ruselis t:k 
eilinis valdininkas jai siūlė papras- šypsojosi, attlaodamas joMo atsa-

Žydai dažnai vadovauja ir 
bendroms šalpos organizacijoms, 
pasiimdami sau liūto dalį. Viena 
tokių šalpos organizacijų yra 
United Way, kuriai vadovauja 
Rose Wolfe. Katalikai iš tos or
ganizacijos pasitraukė ir renka 
aukas atskirai. Svarbiausia pasi
traukimo priežastis — United 
Way šelpia ir abortų reikalus, 
kas katalikams yra nepakeliui. 
Žydai į abortus (ne žydų) žiūri 
labai lengvai. Žinome, kad Ka
nados žydas gydytojas H. Mor-
gentaler, kurs sėkmingai pabėgo 
iš vokiečių kaceto, Kanadote nu
žudė 6.000 negimusių kūdikių. 
Žydai jį apdovanojo medaliu už 
humaniškumą. Kanados teismas 
už abortus jį nubaudė 18 mėne
sių kalėjimo. Kalėjime jis buvo 
trumpai, nes susirgo širdies liga 
ir daug laiko praleido ligoninėje. 
Vienas kanadietis sako: "Žudyti 
negimusius kūdikius Morgenta-
ler turi stiprią širdį, o kai už 
abortus patenka į kalėjimą, jo šir 
dis nebeišlaiko". 

Kultūrinė sritis 
Kanados žydai plačiai reiškia

si kultūrinėje srityje, jei tą v:ską 
skaityti kultūra. Žydas M. Znai-

tą, net ne mašinėle, bet ranka ra-1 kymo. 
Izraelis tebekuria naujas sodybas užimtose žemėse. Kolonistai žygiuoja 
per Samari ją 

nieko nesako, kad 95 proc. porno
grafinės spaudos išleidžia žy
dai. Kanadoje pornografinę spau
dą tvarko žydas J. Shapiro su 37 
savųių štabų (T.ST. 1976.VI.18, 
A.3-A.6). 

Žydai dalyvauja įvairiose orga
nizacijose: Meno taryboje, kurios 
pirmininkas yra A. Gelberis 
Taut balete, Toronto simfoni
jos orkestre, kur žydai užima 
svarbius postus. Judaizmas pas 
žydus reiškiasi pamaldumu, lab
darybe, mokslu, liberališkumu. 

Žydai turi savo mokyklas. Jie 
sako, kad Toronte žydai savo gim 
nazijoms išleidžia daugiau pi
nigų, negu kuri kita žydų bend
ruomenė Šiaurės Amerikoje. Žy
diškas išlavinimas iki gimnazi
jos užbaigimo atseina 25.000 dol. 
vienam asmeniui. Dabar žydai ti
kisi savo mokykloms didelės pa
ramos iš valstybės iždo. O jiems 
reikia 6 mil. dolerių. Prieš 9 me
tus žydų gimnazijose Toronte 
buvo 3.200, o dabar 5.600 moki
nių. Iš Toronto esančio 18.000 
žydiško jaunimo, puse jų yra 
grynai žydiškose mokyklose. To
ronte yra žydų 8 pradžios mo
kyklos ir 4 gimnazijos, kur viskas 
vykdoma žydiška sistema. Yra 
viena žydų komunistų mokykla 
su 20 mokinių. Ši mokykla iš žy
dų bendruomenės paramos ne
gauna. 

Žydai nus?skundž:a, kad ir jų 
bendruomenė menkėja. Toronte 
apie 46 proc. žydų lanko sinago
gą. Yra ir taip, kad sūnūs žydiš
kumą užmiršta, o sūnaitis jį pri
simena. Žydai nustoja savo tau
tiečių ir per nTšr'as vedvbas. T:i 
1956 m. jie nus*odavo 6 proc. o 

į nuo !966 m. — 32 proc. 2y6v irt-
jteligentų nršrių vedybų procen-
| tas s:ekia 37. 

/migracija 
Pirmieji žydai i Kanadą atvy

ko 1759 meta:s, kartu su anglų 
generolu J. Wolfe. Tie žydai bu
vo kariuomenės intendantai. Kai 
kas aiškina, kad ir gen. Wclfe 
buvęs žydas. Pirmieji žydai į To
rontą atvyko 1844 m. Tai buvo 
du muzikos mokytojai ir Bavari
jos: Abrahamas ir Samuelis Nbrd-
heimeriai. 1846 m. Toronte jau 
buvo 12 žydų. 1880 ir 1881 m., 
kai Rusijoje vyko pogromai prieš 
žydus, tada jų daug atvyko į JAV 

(Nukelta į 4 psl.) 

m. ^m m I m 

Romanas 

ALfc BOTA 

pačioje stotyje, pradedamas naa 
jai visą apklausinėjimą. Ruselis 
tik kratė galvą sakydamas, kad 
4-rh} metų jo tarnyboje dar tokio 
fvykio jam nebuvę. "Ar tikrai bu
vo pavogtas Jūsų rankinukas' 
Gal jūs jį pametėte? Amerikietė 
matė, kad rusas nori ją įtikinti 
kriminalinių nusikaltimų nebuvimu 
Sov. Sąjungoj. Tačiau ji priminė, 
kad vagys "duoną pelnosi" ne tik 
Sov. Sąjungoj, bet taip pat ir JAV, 
visame pasaulyje. Bet rusas griež
tai atsakęs, kad Sov. Sąjunga ne
turinti kriminalinių nusikaltėlių. 

Po 20 min. rusas, matydamas, 
kad amerikietė vis vien lieka prie 
tavo teigimo, pradėjęs rašyti "ob» 

4 
Daugiau apie knygas nusima

nantiems — ištisą žymesnių knygų apžvalgą duoti, 
aprašomus charakterius apibūdinti, išreikšti apie kny
gą savą nuomonę, žiūrėk, kiti prisipažins jau skaitę, 
pradės diskutuoti.. Nuo diskusijų pereis į jo akcentą-. 
Ak, taip! Iš Europos. Mano tėvai europiečiai.. Motina 
Lenkijoj gimusi... O mano senelis airis, motina — ško
te... Įdomu, įdomu! Mažas pasaulis, taigi, mažas... Lie
tuva? O kur ji randasi? A, žinau! Riga, ar ne? Moti
nos motina iš ten kilusi Ne Riga? A, Vilnius! Wilno... 
žinau.- Wilno ir Kowno.~ Žmonos tėvai iš ten... 

Pokalbiai seks pokalbius, sklaistysis knygos, 
barškės pinigų mažina... Ir vis šypsenos, mandagus 
"ačiū"-. 

2 
Jis nutarė neskubėti į autobusą. Peržingsniuos 

keletą gatvių skersai, pasuks įstriža gatvele į pustam
sį kampą, — ir jau namie. Ironiškai šyptelėjo: ir kvo-
terį sutaupys. 

Vakaras nešaltas, bet skvernus atkakliai suko v* 
jas, ir jo pavargusi krūtinė ilgu žiovuliu godžiai prisi 
pildė tyro oro. Jis išsitiesė visu ūgiu ir dar porą kartų 
pripildė save, lyg balioną; visą prarūgusį mezanino 
orą jautėsi išstūmęs lauk. Pakėlus galvą, tiesiai prieš 
akis tvikstelėjo dvi aguoninės žvaigždutės. Pats dan
gus buvo juodas, kaip tirštu rašalu nulietas, Almis 

stebėjosi, kad taip nedaug žvaigždžių matyti. Ir ne- protingos akys... Ketvirtame, 
jucia atsivožė ilgesys: būdavo naktys mėlynos, su dar (

 T " 
mėlynesnių dangumi, būdavo žvaigždžių daugybė, 
mirksinčių, virpančių, krintančių... Būdavo visas dan
gus korėtas žvaigždėmis, arba apsisklaistęs šviespil-
kių debesėlių pūkais... 

Gatve liejosi mašinos, ir iš daugelio pastatų var
vėte varvėjo komercinės šviesos. Vėjas lindo į ranko
ves, raitė švarkelio skvernus. Buvo šaltoka. Priešais 
jį lingavo, jsigūžęs apikaklėn, senyvas žmogelis. Dvi 
moterys sliuogė susikabinusios, laisva ranka vis čiup-
damos už skrybėlaitės ar už apsiausto skvernų. Ir ko 
čia joms reikėjo vėlų vakarą? Almis da r atsigręžė į jas , 
lyg nusisukdamas nuo dusinančio vėjo, lyg stebėda
mas graudų sulinkusių pečių vaizdą. Ar jos turi šil
tus namus? Ar kas laukia jų, klypstančiais batais per-
kauksėjus tuos kvartalus? 

Užsegė aukščiau apikaklę ir vėl ryžtingai žengė, 
svajodamas apie namų šilimą. Gerai pažįstami šaligat
viai automatiškai vedė jį link namų. Pasisukant įstri-
žon gatvelėn, vėjas atmetė jo skverną ko ne iki pa
žasties (tur būt, ištrūkusi saga?) ; aštrios dulkės žėrė 
į akis, ir pražiota burna prisipildė šaltu gūsiu. Viena 
atmerkta jo akis pagavo atokiau nuo autobuso stote
lės kiūtančią būtybę, petim prisiglaudusią prie namo 
kampo; ji sujudėjo, taisydamasi aptemptą savo eilutę. 
Didžiąja gatve pralekiančioj mašinoj šaukė jauni bal
sai: "Jieee, jieee"... Almis paspartino žingsnius, įsi
klausydamas, ar paskui jį nekaukši moteriški bateliai. 

Ir... Tuoj atpleveno labai labai šviesūs, smulkiom 
sruogom užkritę ant mėlynų, kaip Gelgaudo ežero 
vanduo, akių Lengvi žingsniai, daina — "Saulelė rau
dona", — Liepų alėjoj... Aukštas, virpantis balsas... 
Trapi mergaitė, kaip žiedlapis, kaip tarp medžių saulės 
spindulys... Kristina. Dabar, iš tolių tolimųjų, Almiui 
atrodė ji beveik nežemiška būtybe. Ar ji iš tikro buvo? 
Gal tik sapnas? Svajonė? — Kaip visa jo tolimoji pra
eitis. Kaip ir ana šalis, jo gimtinė. Gal kiekvienam žmo
gui lemta išgyventi dangų (ar pragarą) žemėje? Tik 
vieną kartą, ilgiau ar trumpiau, kartais — vos 
akimirką. 

Spindėjo Gelgaudas jo akiai ir širdžiai, pro siau
rus kambario langus žvelgiant į puskilometrinį tolį; 
ramiai ošė jo gimtinės, jų dvaro ąžuolai ir skroblai; 
kvepėjo medum jos dvaro liepos. Tėvai svajojo apie 
žemių sujungimą, atgaivinimą būtos didybės ir gar
bės, tikrosios bajorystės. O jaunųjų širdis suraizgė ir 
surišo vakarai ir mėnesienos, saulės pilnos atostogos, 
susinešant draugėn dviračiais, a r dulkinu keliu riedan
čia karieta. Tėvai .š seno bičiuliavosi, keitėsi kumečiais 
darbymetėse. Vaikai susipažino mokykloj, o puikioje 
tėviškių gamtoje užsidegė jaunystės meilė. "Puikios 
rožės gražiai žydi"... Dainavo ir susidainavo. Almio tė
vai norėjo atstatyti smunkantį dvarą ir savo prestižą 
apylinkėj, prijungiant vedybų giminyste vienturtės 
Kristinos modernų, arčiau miesto, g t .ą pelną duodan
tį ūkį. Almi traukė jos moteriškumas, nors Kristinos 

Ta sujudėjusi figūra jam lyg ir kažkur matyta, gal būdas ir pažiūros kartais jį supurtindavo. Naivi, išle-
krautuvėj? 

"Moteris". — Jis ištarė sau beveik garsiai. Kiek 
daug dimensijų moteriškume!.. Jį užplūdo graudumas 
ir ilgesys. — — 

Vidiniam žvOgsny subangavo auksuoją plaukai 

pinta, egoistiška; kaip kačiukas — tik murkti ir laižy
tis apie save... Jų vestuvės Almiui buvo beatverian-
čios akis: šilkai, žiedeliai, sagelės ir... nageliai 

(Boa daugiau> 
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DRAUGAS, pirmadieniu 1978 m. gegužės mėn. 15 d. 

1977/78 m. m. Kristijono Donelaičio lituanistinių mokyklų tėvų komi
tetas. I-je ei'ėje (iš k.): Ale Steponavičienė, vicepinn., Jonas Variako-
jis, pirm., Birute Sasnauskienė. vyr. pareng. vadovė. Il-je eilėje iš kai
rės j dešinę stovi: Edvardas Erir.gis. ūkio reik. vadovas, Raminta Mar-
chertienė, ižd. pav.. Antanas Jarūnas, ižd.. Aušra Šaulienė, sekretorė, 
Aleksas Pečius, ūkio reik. ir pareng. padėjėjas, Zita Deveikienė, pareng. 
padėjėja ir Jonas Maleiika, ūkio reik. ir pareng. padėjėjas. Mokyklų 
tradicinė 17-ji pavasario šventė įvyks gegužes 21 d. Jonynų sodyboje, 
Chesterton. Indiana Nuotr. V. Noreikos 

ėjo prie jos ir ant jot kekų dėjo j tikome J 
ilgais koteliais po raudona rože. 
Pusračiu apie ją sustojo ir daina
vo "Linelius roviau ne viena". 
Liucytei per veidus ašarėlės rie
dėjo, o ir dauguma viešnių 
šluostėsi akis. 

Gavo daug gražių dovanų, 
tarp kurių buvo atsiųsta ir iš 

ir j.uc Žostautus 
iš St . Petersbargo ir Vytautą 
ir Daną MuSinskus iš Pampa-
n.0 Beach. 

Vacys Dzenkauskas visų sve
čių vardu pasveikino Vytautą 
gimtadienio proga ir palinkėjo 
jaunam pensininkui su mylima 
žmona Stella ramių, gražių gy-

Lietuvos. Po dovanų atidarymo, | venimo metų. Lietuvis diakonas 
Liucijos tetos kvietė viešnias priejCh. Karr pašventino Stellos ir 
gausiai skanumynais apkrautų 
stalų, vaišintis. 

Viešnioms skirstantis namo, Liu 
cija su draugėmis dainavo lietu
viškas dainas. 

Liucija yra baigusi Southern 
Conn. kolegiją ir dirbs pedagogi-j ardžut tolerancija 
nį darbą. Algis baigė biologinę gyvenimo keliu. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Brooklyn, N. Y. 

RELIGINĖS ŠALPOS 
SUSIRINKIMAS 

nėj. 351 Highlar.d Bivd., Brook
lyn. New Yorke, balandžio 18 
dieną. 

Susirinkime dalyvavo: Vysk. 
V. Brizgys. prel. Vyt. Balčiū
nas, kun. V. Dabušis, kun. Vyt. 
Pikturna, kun. J. Pakalniškis, 
kun. P. Baltakis. OFM, kun. A. 
Račkauskas, kun. A. Kardas, 
kun. St. Raila ir reikalų vedė
jas kun. K. Pugevičius. 

rašytą istorinę studiją, "The 
Catholic Church, Dissent and 
nationality in Soviet Lithuania". 
Knyga jau renkama ir turėtų 

, ' pasirod\rti š. m. spalio mėn. Ža-
LKR šalpos metinis susirinki- ^ ^ ^ ^ p a i n f o r m u o t i ^ 

• tuvišką visuomenę ir šiam tiks
lui prašyt mecenatų bei knygos 
užsakymų. Dr. Vyt. Vardžio 
knyga numatoma išsiuntinėti 
visiems angliškai kalbantiems 
vyskupams JAV-bėse, Kanado
je, Anglijoje, Australijoje ir ki
tur. Taip pat planuojama šią 
istorinę apžvalgą išsiuntinėti 

j rinktiniams angliškai leidžia-
i miems laikraščiams. 

Nutarta paremti 2,000 doL 
LKRŠ knygų peržiūrėtojų, suma kun. A. Saulaičio numaty-

vardu, kun. A. Račkauskas pra- • tą seriją vadovėlių religijos 
nešė, kad viskas vedama tvar- programai, kurie būtų naudingi 
kingai. atskaitomybė vedama laisvame pasaulyje ir Lietuvoje. 
pagal visų finansinių knygų pri- Manoma, kad tam reikalui pa-
pažintą sistemą ir balansuoja- R a s į suma ateis dar iš kitų šal
mą prityrusio finansininko, p. tinių. 
P. Minkūno. LKRŠ taip pat rūpinasi iš-

Susirinkimo nutarta spaudoje leisti Lietuvos tikintiesiems 
paskelbti, kad kun. K Kuzmins- reikalingą maldaknygę, 
ko naujai Įsteigta Lietuvos Baž- Sužinota, kad vienas latvis 
nyčios kronikoms leisti sąjunga laisvame pasaulyje spaudai ruo-! 
neturi jokių ryšių su Lietuvių šia anglų kalba apie tikinčiųjų I b a gavo iš Pasaulio Metitvių die-

inžineriją Pennsylvanijos univer
sitete ir gilinasi toliau toje šakoje. 

S. B. 

LIETUVIAI 
FLORIDOJE ! 

Daytona Beach, Fla. 
MTNfcS MOTINOS MENĄ 

Motinos dienos minėjimas, 
ruošiamas Daytona Beach ir 
apylinkių Amerikos lietuvių klu
bo valdybos, įvyksta gegužės 
mėn. 17 d. Minėjimas prade
damas lietuviškomis pamaldo
mis Taikos Karalaičio katalikų 
bažnyčioje, Ormond Beach. 10 
vai. šv. Mišias atnašaus atvy
kęs iš S t Petersburgo svečias 
kun. J. Gašlūnas. 

Po pamaldų minėjimas tęsia
mas Sveden house restorane, 
Ormond Beach. Cia bus prisi
minta garbingoji lietuvaitė mo
tina, jos nuopelnai lietuvių tau
tai. Meninę programą atliks 
vietinės pajėgos. 

Vytauto naujuosius namus. 
Jurgis Janušaitis sveikinimo 

žodyje stabtelėjo prie ryškiųjų 
šio žymaus veikėjo Vytauto Ab-
raičio darbų, gėrėdamasis jo 
šakota visuomenine veikla, nuo-j 

bei nueitu | 
Korporantų 

vardu trumpą, žodį tarė Anta
nas Kašubą. Gražių prisimini
mų pluoštą atskleidė Vytautas 
Mušinskas. Gediminas Lapenas 
sava humoristine kūryba pra
džiugino šeirnininkus ir svečius. 
Nuoširdžius linkėjimus šios ko
lonijos lietuvių vardu išreiškė 
Daytona Beach ir apylinkių 
Amerikos lietuvių klubo pirmi
ninkas Adolfas Andrulis, pasi
džiaugdamas, kad sulaukėme to
kių veiklių žmonių. 

Vytautas Abraitis savo iri 
žmonos vardu nuoširdžiai pa-
dėkojo giminėms ir artimie
siems prieteiiams už atsilaikymą 
ir dalyvavimą šioje šeimos 
šventėje. 

Svečiai sugiedojo Ilgiausių 
metų. 

Iki vėlumos vaišinomės ir da-
Bnamės bendrais prisiminimais 
su šeimininkais. ..i. Rimtautas 

—— 

C L A S S 1 F 1 E D G U I D E 
B E A L E 8 T A T E 

MARQUKRE PARK 
2-jų batą po 3 mieg. murinto. 11 

metų senumo. Atskiros Šildymo sis
temos. Garažas. Arti 73 ir RockweH. 
$58,500. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Narna pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Tax 

Nutaria tas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedsrie Ave. — 778-2233 

MISCBLLANEOUS 

UlllllliniUIIIiilUlilIlIlIHlUMUiilIlIIIIUM 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY PCBIilC 
BTOOMK TAX SESVIOB 

4258 So. Mapknrood, teL 254-7460 
Taip pat daromi VERTTMA1, 
OIMIVTV iškvietimai, pildomi 

PnjTETTBfiS PRAŠYMAI tr 
kttokto blankai. 

«muiiiimiiiniiiiiiiiiiiniiniiimiiiiiiinr 

TELEVIZIJOS 
Spalvoto* ir Paprasto* Radijai. 

Stereo tr Oro Vėsintuvai 
Pardavimas Ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W e&rb S t , teL 776-1480 

• 

ESM ŽMOGAUS 
SMEGENYSE 

JAV psichologas Adamas Ri-

iiiiininitnnmiiittmiimiiiiiiiinniiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 370-1882 artos 876-6996 
luiimiiimiiitmimiitiiiiniiiHHiimiiiiiii 

Po minėjimo ten pa t Daytona! d*53 iš Rokfelerio universiteto 
Beach ir apylinkių lietuvių klu- ; prognozuoja, kad per artimiau-
bo susirinkimas, kur bus a p t a r - ' e i a s 5° m e t ų į žmogaus smege-
ti šios kolonijos hetuvių reika- ™* k^8 montuojamos ESM. 

cedūrų. ESM bus užprogramuo
tos taip, kad supras smegenų 
elektromagnetinę kalbą ir veiks 
kaip smegenų veiklos skatinto
jas. Turėdamas tokias padėjė
jas, žmogus galės operuoti mil
žiniškais informacijos kiekiais 

lai. 
PAREMS PASAULIO 
LIETUVIU DIENAS 

Daytona Beach i r apylinkių 
Amerikos lietuvių klubo valdy-

iiiHnifimiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHiiniiiiun 
PACKAGE K3UPRESS AGENCT 

MARIJA NOKETKTENC 
SIUNTINIAI | LIETUVą 
Labai pageidaujamo* geros rūšte* 

prekes. Maistas i& Europos sandelio. 
3608 W. 69 St.. Chicago. DL 60A2S. 

r tJU — WA 5-2787 
IUIHMHIH1HIIIIIIH1IHIIIIIIIIIUIIM11IIUIII 

K K A L Į S T A T E 

Deluxe 2-fktt. 64th and Austin. 
Mid 96's. Call after 4 p.m. 

5 8 6 - 6 4 1 6 

Brighton Parke: 21 buto mūr. Nuo
mininkai patys Šildo. Daugiaa kaip 
$36,000 metinių pajamų. Kaina: 5 me
tų pajamos. 

Marauette Parke: Didelis mur. 6 
kamb. bungalow Gaza Šildomas. 
{rengtas skiepas. 30 p. sklypas. $37,500. 

Turime pirkėjų — trūksta namų. 
25 metai kai be pertraukos tarnau-
jame lietuviams ir Jų draugams. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insuraace — Income Taz 

2951 W.63rdSt. 436-7878 

Rimtas Namu 
Pardavimas 

Didelis ir patogus namas- Mar
auette Parke gabiam ir tvarkingam 
žmogui. Pigus. $16.900. 

Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli 
nuo Chicagos. prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie
statų. Svarus oras, aplinka ir namas 
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000. 

Modernus 15 metų muro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
sui patalpos. Daug priedų. Vieta Mar
auette Pke. Aukšta kokybė. 2ema 
kaina. 

4 vienetų mūras ir garažas. Mar
auette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našlė atiduoda už $38,800. 

5 kamb. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas 
šeimai žavingai gyventi. Arti 73 ir 
Kedzie- $38.000. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marauette Parke. Vertingas pirkejuį. 

Valdis Real Estate 
2625West7ls»Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

IŠNUOMOJAMA — POR KENT 

HELP WANTED VYRAI 

TOOL OtSIGte 
We are rapikiy cspandlng «*ect-

runies manufacturer currently ofter-
liifc an «>xcellent opportunlty for a 
crtjm\<- iim<>\ nt\r t*o» čeeifąmr. 

TKė applicant we select wifl Tiave 
į experience which inctud«s deeign of 
j electromechanical as*?mbly and auto-

matic procesu eąuipment. Esperiefcce 
as a tool aod die maker preferred, 
produet or process equipment design 
experience a dafinrte plūs. 

Qualified indlvidual can eacpeot aa 
<\c*41«-iw salary plūs a fringe bene-
fit packace. 

M O V I N G 

katalikų religine šalpa. ! persekiojimą knygą, kurios ne-
LKRŠ rėmėjų buvusiai vai-. maža. dalis paskirta Lietuvai 

dybai Chicagoje pasitraukus, j Reikalų vedėjas pranešė, kad 
visuomenė prašoma aukas siųs- į viena-kita JAV-bhj vyskupija 
t i : Lietuvių katalikų religinei kviečia LKRŠ pakalbėt bažny-
šalpai. 351 Highland Blvd., Į čiose apie tikinčiųjų persekioji-
Brooklyn. N. Y. 11207. į m ą Lietuvoje ir pravest rinklia-

Laetuvos katalikų Bažnyčios vas Lietuvos Bažnyčiai gelbėt. 
kronikos leidimas lietuviškai Nutarta organizuoti talką, 
pasilieka Lietuvių katalikų re- planuoti, rašyti bei transliuoti 
liginės šalpos žinioj. Iki šiol iš
leistos knygos lieka lietuvių ka-
tal'kų religinės šalpos nuosa
vybė. 

Lietuvių katalikų religinės 
šalpos direktoriais buvo išrink
ti: vysk. V. Bnzgys. prel. Vyt. 
Balčiūnas, prel. J. Balkūnas. 
kun. M. Cyvas. kun. V. Dabu
šis, kun. A. Kontautas, kun. V. 
Rimšelis, MIC. kun. St. Raila. 
Iš pereitų metų savo kadenci
ją baigti pasil;ko direktoriais: 
kun. Vyt. Zakaras, kun. A. 
Kardas, kun. PI. Barius. OFM, 
kun. J. Pakalniškis, prel. J. Ku-
čingis. kun. J. Grabys, kun. Ged. zancių 
Kijauskas, SJ. 

Kandidatais liko: 

Lietuvon per Vatikano radiją 
dkybos pamokas, taikomas Lie
tuvos jaunimui 

Kun. K. Pugevičius 

Hartford, Conn, 
PAMALDOS 

Gegužės 17 d. Hartforde gy
venančios moterys Sodalės tu
rės pamaldas Švč. Trejybės lie
tuvių parapijos bažnyčioje, kad 
arkiv. Jurgį Matulaitį greičiau 
paskelbtų šventuoju. 

5:30 vai. vak. kalbėsime ro-
o 6 vai. bus šy. Mišios. 

Po pamaldų parapijos salėje 
kun. Alg. | kavutė. Hartfordo ir apylinkių 

nų JAV Komiteto pirmininko 
Aleksandro Vakselio prašymą ir 
aukų lapus paremti P L dienoms, 
vykstančioms Toronte, Kana
doje. Klubo valdybos nariai pa
siskirstė aukų lapus ir vykdo 
rinkliavą. 

POBCVIS 
ABRAICIŲ NAMUOSE 

Daytona Beach kaimynystėje, 
Palm Goast, Floridoje, šią-žie
mą įsikūrė visuomenininkų Stel
los ir Vytauto Abraičių šeima. 
Jie čia persikėlė iš New Yorko 
apylinkių. Jų nauja, puošni re
zidencija pačiuose golfo laukuo
se, aukštų palmių i r pušų pavė
siuose. Palm Coast vietovėje 
yra planuojamas keliasdešimt 
tūkstančių gyventojų ateities 
miestas. 

Gegužės 3 d. į svetingus Stel
los ir Vytauto Abraičių namus 
suvažiavo gražus būrys jų gimi
nių bei artimųjų prietelių at
švęsti jauno pensininko Vytauto 
šešiasdešimt antrąjį gimtadienį 
ir įkurtuves. Svečių tarpe su-

SKR£NAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-

ir naudotis ta informacija elek-. dimai ir pilna apdrauda. 
trinės skaičiavimo mašinos tiks-! TEL. WA 5-8GGS 
hunu bei greičiu. 

Send resnme, Ineluding dalasry fiis-
tory or caH: 

Directoi oi Personnel 
3 S 4 - I 8 4 0 

G r a y h i l l , I n t . 
561 Hillgrove 

La Grange, m. 60525 
Equai opportunity emptoyer, m./t. 

EX<!AiBPENTER 
Past exper. with plastic lamhtates 
helpful. 

Working inside only. Fpll time. 
National fino. L,iberal beneftts inefade 
new vehiele and expens^s. Send re-
sume to: 

( \ h l \ H I - V K OF tiOMtlUOOD 
17641 S. A-slaiKl. HoitM-vrood, IB. «M30 

Aua. Vi&oe 
_ m 

GENERAL MACHEVE SHOP 
T R A I N E E 

Starting pay $3.65 per hoar. 
Apply in person or eafi S83-5KM 
MFC PRODUCTS CORPORATKMf 

42M W Vlctoria, Chkago 
Near Pulaski & Bryn Mawr) 

An Equal Opportunlty EimployeT 

IŠNUOMOJAMA- Brighton 
4 kambarių butas. 
Skambinti 528-7153 

Parke 

Bartkus, prel. J. Boll, kun. A. 
Zakarauskas. 

J revizijos komisiją išrinktas 
kun. A. Račkauskas, o pasilieka 
iš praeitų metų kun. P. Baniū-
nas, OFM. Kandidatu lieka kun. 
J. čekavičius. 

Lietuvių kataliku religinė šal
pa įsipareigojusi išleisti dr. Vyt. 
Vardžio naują anglu kalba pa-

lietuviai kviečiami pamaldose 
j dalyvauti 

M. Makauskienė 

LIUCIJOS MERGVAKARIS 
Jono ir Bronės Zdanių, gyv. 

W. Hartford. Conn. duktė Liuci
ja, gegužės 27 d. susituoks su Al
giu Maciūnu iš Philadetphijos, 
Pa. 

Balandžio 16 d., 3 vai. p. p. ke
turios Liucijos tetos suruošė jai 
įspūdingą "Mergvakarį" Lietuvių 
klubo salėja 

Viešnias prie durų sutiko jos 
dvi sesutės ir tetos. Viešnių atsi
lankė arti šimto. 

Kada atvyko Liucija, jos krikš
to motina P. Mineikienė, pasodi
no ją į kėdę ir ant galvos prisegė 

KANADOS ŽYDAI 
(Atkelta iš 3 psl.) 

ir Kanadą. 1897 m. Toronte jau 
buvo 2.500 žydų, kurių trys penk
tadaliai buvo atvykę iš Rusijos, o 
likusieji — iš Vokietijos ir Angli
jos. Pirmas žydų dienraštis To
ronte pasirodė 1912 m. 1921 m. 
Toronte buvo 34,CHJ0, o 1941 m. į vainiką. Septyaios poros Liucijos 

53 .00 žydų. Dabar į Kanadą draugi-.?, lietuviškuos* rūbuose, 

jm 
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Ką tik išėję iš spaudos 
Anatolijaus Kairio dramų 
rinkinys vienoje knygoje 

T R Y S D R A M O S 

J vatrig prekto pasirinkimą* 
gfatl £ m a s s sandebo. 

COSMOS PABCELS EXPRES8 
SIUNTINIAI f LIETUVI 

SS.W S. Habted «*.. Orfoago, m . M6<W 
2501 w. etth st.. ouca«o. m. «o«2» 

Trtrt.: tafr-2737 _ 2&4-SS20 
Vytaataa Vateatinaa 

1. RCTELB. 4 v. drama 
2. SAULES RŪMAI, 4 v. dra 

ma 
3 . SMOGUS TR TILTAI, 3 • . i 

drama 
Rinkinys dedikuotas nepri- Į "m 

klaasomybės 60 m, sukakčiai j i 
paminėtu 

SIUNTINIAI Į UETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS. 4065 Arcker Ave 
CMca«o, HL 606S2. tetef. 927-5980 

i V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname Ir va&koojana* 

vtaQ HfcSio grindb. 
7-61* 

Užsisakyti: 
D R A U G A S 

4545 W. 63rd Street 
Chicago, IU. 69629 

VIMJ rOfco giludU. 
J. BUBNYS — TeL RE 

VYRAI K MOTERYS 

Openings now in — 

HOUSEKEEPING 
KITGHEN - GOOK 

NURSING 
CRAWFORD TERRACE 

NURSING CENTER 
9125 So. Crawford Avenne 

Evergreen Pk., m. TeL 636-3080 

Now Nirrag For Ali Shifts 
CO0KS — DrSrTCT ASHERS 
WArTRESSES — HOSTES8 

Apply In persoin 
rfOWARD JOHNSON 

RESTAtJRANT 
8225 W. If\zxin*. Chicago 

KD EquaJ oox>ortuntar etnoloyar 

MAINTENANCE MAN 
Can be Retired 

Maintenance for some 
May live in. Steady work. 

PHONE —823-6140 

MECHANICS 
Journeyman truck meenanies 
ceeded. Union beneftts. Good 
vvorking cond's. S. side location. 

SCHUSTEIt ECUffMENT 
COMPANY 

Tei — 52S-6000 

BUS DRIVER 
Ages 24-46 preferred. 

Mušt have Cusiomer Service back-
ground and know!edge of marnial 
transmissran driving. 

Many Company Benefits . 
CaB Don Waher — 464-7821 

CONTINENTAL 
AIR TRANSPORT 

300 N. Des Plaines SL, Chicago, tD. 

t9% -~ 2P7--
««iiMNi«niHiiHmuiitfininnmimiiinn> j M ^ o * , S ^ ^ n , , ~ 

iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiituiiiiiiiiiinimiiinnnir 
S0% ptcten mok?«lte 

daugiau žydų anyksta iš Rusijos 
bei •<* okupuoy kraite. 

muzikai palydint paSoko "Sadu-
\ l - ^ - r į lokį, visos, po kitoė % . 

Broliui minis, 

S T A S E V A N A 6 0 N I E N E , 
jos ŠIMĄ ir ARTIMUOSIUS šio skaudaus liūde
sio valandoje nuoširdžiai užjaučiu. 

i 
Olimpija Steponaitienė 

TEATRINIO VARGO KELIAIS 
4 nona Kaributas 

Memuarai. 50 metų teatrinio darbo sakančiai pestinML 
192 pasL Spaudė Saleziečių spaustuve Romoje 1977 m. Kie
tais viršeliais. Kaina su penarmtinm $10.30 Užsakymufi 
siųsti — 

DRAUGAS. 4515 W. 6Srd SL, Chieago. OL 60629. 

s = ^ 

F R A N K 2 A P 0 L I S 
»aO«H Wert «5tb Street 

Otfoaco. nitooU 
THef. GA 4-«a&4 

C O O K 
For Banąuet Hali. Approad-
mately 40 hrs. wk Mušt 
speak some English. 

KTTCHEN HELP 
Part Time. EngHsh not re-
ąuired. 

Apply in Person or Call 
iiiiitiiiiiiiiiiintiiiiiifiiiHitiifiiiiifiiiitinH 

DU 0VASINIU SOTYBIŲ P A R T Y V I L L A 
PASAULIAI 

i. Burkos 
2308 R. Harragansett 

622-4310 Ask for Mel 
Pavadinta pagal šv. Augustino 

išsireiškimą: Du priešingu siekių; H « f w x \ T ,» _ MOTERYS 
miestai, kurių "vieną sudaro gerieji : • m _ ._ - -. - • 
angelai ir žmones, o antrąjį tfe, 
kurie yra blogi". Knyga parašyta 
lengvu stiliumi ir Joje svarstomos 

Wanted Exper. Operators 
populiarios šių dienų žmonių, tau
tų ir dvasių probleasos 444 pusi., 
kaina su peraiuntaau $8:90 

rj^sakymus riųsti- Drangas3 
46-15 W. 68rd St., Cfcūsegc, HL 60828 
nnnmimmitmirnmininmiiinHfitrmt) 

PIATINKTUJ"DRAUGE'', i • - • 

for lady sports wear. Steady work. 
Good pay and other beneflts. Ap
ply in peraoc at: 

»EVEB£ SPORTSWEAR 
1E49 V SehrorAee Avs.: 2cd fleo? 

or <*&z Virgtela at 270>78U 
Uaescper. person need not apply 

MANAGEB 
TRAtHEES MEEDEO 

RADI0 SMACK 
Tei, — 833-5588 

tLTHRET LATHE OPERAS 
FTLL TCME DAY«* 

Experienced, Chuckin^ A Bar Work. 
W & S Machines. Paid Tacatkms & 
hoMdaya. Work clotJ»e« furntshed 

after trial perlod. 
Must speak Eagttsh. 

METAI, 8KSUL OORF. 
3940 No. KSpatrfck Art. 

CaH 545-4679 

YOUNG MAN WANTED 
To assist sapervisor in set ops aad 
light labor *B««H4. 

High schooi grad. We'll train. 

Call: Rich — 525-4780 
9 1 Ua^W Aalm» 

HKLP WAVTKO — JMOTEBTS 

Sr.tt IN <, MACrllNE OPE& 

Tc wwk three to four days a 
week. Mušt have experience in 
sewing cnsrtiions. 

PHONE — 842-2040 

EXPEWENCED OFER.1T05 
«r Fceiate Opeeatoc 

Pat t vaoattea. AU Ceaipasy b*^e«ta» 
Cloae to j>ublic tra^sportatJoa. 

CaU: 2AT.8T00 
KICHASL'a OilPOJtM OOMFalTi 

m.sm m. amai ATC. CJOLJC 

file:///hl/HI-VK
file:///zxin*


salas dažnai keliaujantis laivas, mos iš laivo kelionės bei plaka-
"Trill ium". Jis talpina iki 490 as- Į tų pardavimo skiriamos artėjan-
menų. Sudarant galimybę jauni-1 čiam Ketvirtajam pasaulio lietu-
mui iš įvairių miestų kelionėje vių jaunimo kongresui. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. gegužės mėn. 15 d. 

Laivo kelionė įvyksta ketvirta
dieni, birželio 29 d. Pradžia 7:30 
vai. vakaro. Laivas išplaukia iš 
Toronto miesto uosto ir grįžta po 
trijų su puse vai. kelionės po 
Ontario ežerą palei Toronto mies
to ir salų 'pakrantę į uostą. Lai
ve vyks "disco" šokiai, bus parda
vinėjami gėrimai ir parūpintas 
maistas veltui. Apranga pagal pa
togumą laivo kelionei. Bilietų kai
na asmeniui 8.50 dol. 

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus lituanistinės mokyklos abiturientai. Iš kairės: Ramunė Pleinytė, Dana 
Beržaitytė, mokyklos ved. K. Mileris, 10-tos klasės mokyt. A. Mikšienė, mokyklos globėjas ir steigėjas 
prel. dr. J. Tadarauskas, Rasa Bakšytė, Aušra Kezytė, Rimas Trumpkkas. Antroje eilėje: J. R. Pleiniai. 
E. Beržaitienė, V. Bakšienė, O. V. Keziai Nuotr. J. Miltenio 

- • 'n .x . -» .- A 

KANADOS ŽINIOS 
Hamilton, Ont. 

UŽBAIGTI 
MOKSLO METAI 

Melsdamiesi užbaigėme Ha
miltono li tuanistinės mokyklos 
metus gegužės 6 d. Mišias laikė 
ir pritaikytą tai dienai pamoks
lą pasakė mokyklos steigėjas ir 
globėjas prel. J. Tadarauskas . 
Pamaldos baigtos Lietuvos 
himnu. 

Mokslo užbaigimo aktą Jauni
mo centre pradėjo mokyklos 
vedėjas Kazys Mileris, pasi
džiaugdamas, kad 1977-78 m. 
mokyklą lankė . 82 mokiniai. 
Penki baigė 10-tą k lasę : Rasa 
Bakšytė, Danu tė Beržaitytė, 
Aušra Kezytė, Ramunė Pleiry-
tė, Rimas Trumpickas . Buvęs 
mokyklos vedėjas J. Mikšys 
abiturientams įteikė diplomus. 
Išleidžiamos klasės mokinių var-
du už mokslą, o ypač lietuvių 
kalbą, Lietuvos istoriją ir geo
grafiją dėkojo R. Pleinytė, 
primindama i r tėvelius, kurie 

DVEJUOSE HORIZONTUOSE 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

meninius bei kultūrinius uždavi
nius ir jaunimo veiklą, visgi, svar
bu, kad taryboje, nustatančioje 
fondo veiklos kryptį, daugiau bū
tų mokytojų, profesūros ir įvai
rių kultūrinių šakų atstovų. 
Patirtis rodo, kad suvažiavimų da
lyvių iš vietos išstatyti kandida
tai nepraeina; išrenkami tie, ku
riuos pristato nominacijų komisi
ja su fondo pagrindinių vadovų 
pritarimu. Todėl ateityje prašy
čiau fondo vadovą? atkreipti dė
mesį į čia iškeltus pasiūlymus, 
nors gydytojų, inžinierių ir šiaip 
aktyviųjų visuomenininkų dide
lį piniginį bei atiduoto darbo įna
šą fondui labai vertinu. 

NENUUETUVTNKIM SAVTJJU 

Atrodo, kad kai kurie mūsų 
laikraščių korespondentus infor
muojantieji visai neturi atsako
mybės ir kraipo tikrų lietuvių pa
vardes taip, kaip jiems patinka. 
Štai mano kaimynystėje gyvena 
maloni žemaitė —blondinė Ona 
Šmitienė. Gimusi ir augusi Skuo
do apylinkėse, kalba žemaičių tar
me ir kai kuriuose renginiuose že
maitiškai atlieka publiką pagau
nančius monologus ir dialogus. 
Jos partneris būna dzūkų tarme 
kalbantis Vacys Petrauskas, savo 
aktoriškais gabumais jau ne kar
tą gražiai užsirekomendavęs sce
noje. Bet štai kai neseniai vyko 
Marųuette Parko liet. namų sa
vininkų dr-jos renginys, "Drau
go" korespondentai, klaidingai 
informuoti, net du kartus mano 
kaimynę žemaitę Oną Šmitienę 
(tokia tikra jos pavardė) "Drau
go" puslapiuose pavadino Ona 
Smith,. Tarsi amerikiečių a r su-
ar^ąrikonėjusių lietuvių per ma
žai dar turime. 

10 m. kiekvieną rytą a t i t rauk 
davo nuo televizijos komikų ir: 
vežė savo vaikus į mokyklą.1. 
Baigiamosios klasės mokytoja! 
Antanina Grajauskaitė - Mik-! 
šiene sveikino mokinius, Knkė-j 
dama įgy 'as žinias lietuviškoje; 
mokykloje skleisti svetimųjų 
tarpe . Juozas Dubinskas pa-i 
skyrė 50 dol. premiją geriau- ' 
šiai baigusiam mokyklą moki-j 
niui. Kadangi R. Pleinytė ir R. 
Bakšytė mo-lą baigė vienodais 
pažymiais, premija padalinta 
pusiau. Buvo pagerbta tėvų; 
komiteto pirm. D. Vaitiekum" e-! 
nė, išdirbusi 6 m. Paskui sekė1 

sveikinimai — J. Mikšio, KL 
B-nės Hamiltono ap. pirm. K. 
Deksnio, švietimo k-jos atstovo 
K. Norkaus, bankelio Talka 
pirm. J . Krištolaičio. 1977-78 
mokslo m. Talka paskyrė mo-j 
kyklai 4 tūkst . dol. 

Atžymėti geriausiai baigusieji 
mokyklą mokiniai: devintame 
sk. — Kristina Aušrotaitė, Ed
vardas Labuckas, Raimundas 
Bilevičius; \TJJ sk — Jonas 
Kareckas, Rūta Kamaitytė, Ely
t ė Rukšėnaitė; VU sk. — Da
nutė Ciparytė, Danielius Rukšė
nas, Linas Stanai t is ; VI sk. — 
Stasys Kareckas, R ū t a Sadaus-

, kaitė, Loreta Mačytė ; V sk. — 
Onutė Žukauskaitė, Danutė 
Grajauskaitė, Sandra Ciparytė; 
P 7 sk. — Gvina Jasevičiūtė, Au-
drytė Verbickartė; Lma Konte-
ny tė ; U I sk. — Ramunė Ma
čytė, Onutė Stanevičiūtė, Te
resė Gudelytė; I I sk. — Algis 
Rudaitis, Brigita Jakučinskai-

. tė , Lilija Liauktitė; I sk. — 
Audrė Ciparytė, Rima Mačikū-
naitė, Audrius Butkevičius. 

Šiemet pirmą kar tą taip pat 
buvo atžymėti mokiniai, padarę 
ypatingą pažangą. Pi rmame sk. 
dovaną gavo Stasys Bakšys, an
t rame sk. Jū ra t ė Baronaitė, 
ketvir tame Vida Beresnavičiūtė, 
penktame Linas Kamaitis i r R. 
Bagdonas. 

K. Mileris pabrėžė, kad litu
anistinis mokymas turi būti 
tęsiamas šeimose, vasaros skau
tų, ateitininkų bei sportininkų 
stovyklose. Sekančiais metais 
ruošiamasi at idaryt i klasę vai
kams, kurie lietuviškai visai ne
kalba. 

Iškilmingą akademiją užbai
gė tėvų komiteto pirm. D. Vai
tiekūnienė. J i dėkojo mokyk
los rėmėjams, tėvams ir visus 
pakvietė prie vaišių stalo. 

LB BALSAVIMAI 

Gegužės 7 d. įvyko KLB Ha
miltono ap . naujos valdybos 
rinkimai. Išrinkti: Marius Gu-
dinskas, Kazys Deksnys, Arūnas 
Šeštokas, Kęstutis Kalvaitis, 
Danutė Lukavičiūtė, Kazys Mik
šys, Laimas Mačikūnas. Kan
didatais liko: Alfonsas Pa tam
sis, Zenonas Pulinauskas ir Ma
rija Borusienė. Kontrolės ko
misiją: Juozas Bajoraitis, Vla
das Kybartas, Roma Savoky-1 

naitė, Venclovas Bronius. Bal
savimuose dalyvavo 293 hamil-
toniečiai — beveik 40% teisę 
turinčių balsuotu 

Gegužės 4 d. senoji KLB 
valdyba nutarė paremti savą- ; 

šias organizacijas. Tautinių šo
kių grupei "Gyvataras" paskir
t a 250 dol, lituanistinei mokyk
lai — 200 dol., pensininkų klu
bui — 50 dol. ir 16 Vasario mi
nėjimo likutį 264 dol. perleisti 
vietos Tautos fondui. Naujai 
valdybai kasoje liko 3 tūkst . dol. 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja Ha
miltono lietuvių organizacijoms 
ir visiems hanultoniečiams, lin
kėdama 1978-79 m. valdybai 

| sėkmės lietuviškoj dirvoj. 

MIRTIS 

Gegužės 5 d. St. Catharines 
General ligoninėje mirė Lietu
vos vokietis Rudolfas Grau, ei-

I d a m a s 82 m. Velionis buvo gi-
i m ę s Kaune, išgyvenęs 22 m. 
.Sibiro ištrėmime i r tik dukros 
! E m o s Dirsėmės pastangomis 
| pr ieš 10 m. atvykęs į Kanadą. 
Paliko dukrą Emą, sūnų Oto bei 

| svainius Br. Milašius ir A. A. 
Pa tamsius Hamiltone. 

K. Baronas 

dalyvauti, yra paskirtas tam tik
ras skaičius bilietų paskiriems 
kraštams, bei miestams. 

PLJS valdyba taip pat gamina 
šiai progai cažymėti plakatus. 
Vakaras vadinasi: "Jūratės ir Kas
tyčio" laivo kelionė — šokiai. Ši 
tema išvystyta grafikos meno kū
rinyje, — plakate, kurį suprojek
tavo PLJS paprašytas iš Urugva
jaus Alfredas Stanevičių:. Jis me
no srityje yra pasižymėjęs jau per 
eilę metų Pietų Amerikoje. Pla- Bilietus įsigyti prašoma iSj 
katus bus galima įsigyti Pasaulio' anksto, nes "už laivą reikia užmo-j 
lietuvių dienų proga. Visos paja- keti visą savaitę anksčiau. Bilie-

A. t A. DR. GRIGUI VALANČIUI 
mirus, giliausią užuojautą reiškiame jo dukrai 
BALILEI, žentui ANTANUI, vaikaičiams RIMUI, 
VITAI, LINUI P0LIKAIČIAMS ir kitiems artimie
siems. 

Buvę velionis kolegos Vienoje, 
Austrijoje: 

Valė ir Kazys Barmai 
Elmira Biyniene 
Nikodemas Matjošaitis 
Antanas Milaknis 
Adakris Petrauskos 
Kunigunda ir Paulius Variakojai 

Los Angeles, California 

tus reikia įsigyti, išskyrus kanadie
čius ir amerikiečius, ikį birželio 
25 d. pas Dalią Simanavičiūtę, 25 
Winsland Drive, Islington, Ont . 
Canada, amerikiečiams iki birže
lio 10 d. per Jaunimo centrą, kun. 
Saulaitį, 2345 West 56th St., Chi 
cago, UI. 60636. Kanadiečiams — 
iki birželio 10 d. per Reginą Knox, 

39 Lurgan Drive, Willowdale, 
Ont. M2R 1K7 (222-2969). 

Užsisakant bilietus, prašome 
prisiųsti pilną mokestį. Bilietai 
bus atsiųsti į namus. 

Regina Knox — PLJS 
Kelionės organizatorė 
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Toronto, Ont. 

JAUNIMO LAIVO KELIONĖ 
— ŠOKIAI PL DIENU PROGA 

j 

Jaunimas, norėdamas suda
ryti progą įdomiam vakarui ant 
vandens, nusprendė pasamdyti 
laivą ir ant jo suruošti šokių va
karą Pasaulio lietuvių dienų 
proga. Tai pirmas kartas, kad to
kio pobūdžio kelionė ruošiama 
lietuviu jaunimo tarpe. Kadan
gi Pasaulio lietuvių dienos yra 
didelis įvykis, ir jose ketina daly
vaut i Jaunimo sąjungų atstovai 
iš įvairių kraštų, PLJS valdyba 
nusprendė surengti laivo kelionę 
— šokius, gražiai juos priimti ir 
su jais susipažinti. 

Kelionei pasamdytas į Toronto 

Brangiai motinai 

A. t A. Macddenai Pečiūnaitienei 
Lietuvoje mirus, JADVYGA AUKŠČIŪNIENC ir LEO
KADIJA MATULEVIČIENĘ ir jų seimas nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

JONAS IR ONLT2 ZAKSAI 
PRANAS IR JADVYGA RUMŠAI 
VLADAS IR JADVYGA PALUBECKAI 

A. 4. A. 
• 

F R A N K A S M U T I S 
Gyveno 4517 So. Rockwell St., Chicago, III. Daug metų dirbo 

Šv. Kazimiero kapinėse. 
Mirė gegužės 12 d.. 6:00 vai. vakare, sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Kvėdarnos parap., Padėvaičių kaime. Ame

rikoje išgyveno 47 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bernice, po tėvais Stane

vičiūtė, sūnus Steponas, marti Beveriy, anūkas Steponas. Lietu
voje liko sesers vaikai ir brolio vaikai, kiti giminės, draugai k 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 So. Califor-
nia Avenue. Laidotuvės įvyks antradienį, gegužės 16 d. iš koply
čios 9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo Švč. M. 
Marijos parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, marti ir visi kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. P. Bieliūnas — Telefonas LA 3-3572. 

A. t A. Janinai Kakiftvičienei 
Toronte mirus, jos sesutei Pedagoginio Lituanis
tikos Instituto lektorei, 

S T A S E I P E T E R S O N I E N E I , 
velionės ŠEIMAI, SESUTĖMS su šeimomis bei gi
minėms nuoširdžiausią užuojautą reiškia 

Pedagoginio Lituanistikos Instituto Valdyba 

PADĖKA 
Mūsų mylimam vyrui, tėveliui, ir seneliui amžino atminimo 

MARTYNUI STONIUI, balandžio 10 dieną negrįštamai amžinybėn 
iškeliavus. Mūsų praradimo skausmas yra toks didelis, kad žo
džiais išsakyti negalima. Belieka tik Aukščiausiojo valiai nusilenkti, 
šioje mūsų šeimos Mūdesio valandoje visiems, savu patarnavimu, 
užuojauta bei paguodos žodžiu lengvinusiems mūsų skausmą, 
reiškiame gilią padėką. 

Dievo Apvaizdos parapijos klebonui kun. Viktorui Kriščiūne-
vičiui, kun. Alfonsui Babonui už koncelebruotas gedulo šv. Mišias, 
palydėjimą | kapines. Gerbiamiems kunigams Viktorui Kriščiūne-
vičiui, Alfonsui Babonui ir Kazimierui Simaičiui už bendrą roži
nio sukalbėjimą. Sv. Petro parapijos klebonui kun. Kazimierui 
Butkui už privačią šv. Mišių auką už a. a. Martyno sielą. 

Suteikusiems velioniui paskutinį patarnavimą, organizacijų va
dovams nešusiems karstą. Jonui Urbonui už atsisveikinimo orga
nizavimą, pravedimą ir teiktą informaciją spaudai, Lietuvių Bend
ruomenės apylinkgs valdybos pirmininkui Alfonsui Juškai, už 
jautrų ir prasmingą atsisveikinimo žodį. 

Gilią padėką reiškiam laidotuvių direktorei Jolandai Zaparac-
kienei, už rūpestingą laidotuvių tvarkymą, o ypač už jos šiltus 
paguodos žodžius, kurie teikė stiprybės skausmo valandoje. 

Antonete Webber-Veberiūtei už gražių gėrių paruošimą, o 
taip pat už jos asmenišką rožių puokštę. 

Visiems gausiai aukojusiems Lietuvių Fondui bei šv. Mišių 
aukoms. Už gėles, dalyvavimą šermenyse ir laidotuvėse, laiškais 
be! spaudoje pareiškusiems užuojautas, visiems tardami ačiū, pra-
5ane Au&žčiausiojo gacsauc atpildo. 

Oiįiani liūdesyje ijkc: žmona Antartaa, stous Linas Jr duktė 
Ramunė su šeimomis 

Pedagoginio Lituanistikos Instituto Rektoriui 

A. t A. Prof. dr. JONUI PUZINUI 
staiga mirus, jo ŽMONAI, DUKROMS ir SŪNUI su 
Šeimomis, giminėms bei jo bičiuliams nuoširdžiau
sią užuojautą reiškia ir kartu liūdi netekę savo 
Rektoriaus. 

Pedagoginio Lituanistikos Instituto 
Valdyba 

E U D E I K I S • 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
DOVYDAS P. GAIDAS Ir 6ERAL0AS F. DAIMIG 

TRIS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
t330 34 S* Callforula Avenue 

Telefonai LA 3-0440 ii LA 3 981 
»605 01 South Normitago Aveniu 

Telefonas — YArds / i74 i - / 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AVE. 

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

l 

PETKUS 
T Ė V A S IR Š O N U S 

MARQUETTE FUNERAL l IOMF 
rBYI MODERNUMO* SOPLCTH* 

?533 West 71 Sf, Tol. GRovenhili 6-2346-6 
*4I6 So. 50th AVOM Cicero T0wnhall 3-2I0B-9 

AIKftTR AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijas Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3347 SO. LITUANICA A V U TeL T Arda 7-3401 

STEPONAS C. LAK (LACKAW!CZ) IR SŪM0S 
2314 W. 23rd PLACE Virgiui* 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL REpabHc 7-1213 
11028 Soathwest HigbTOy, Palos HUte, OI. TeL 974-4410 

PETRAS MELIONAS 
4348 SO. CALIFORNU AVE. TeL LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LTTVAMCA AVE. TeL YArds 7-1138-39 

POVILAS l RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STRfET TeL T Arde 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. 50tb A\TL, CICERO, ILL. TeL OLympie 2-1003 



DRAUGAS, pfrmadlenlflL 1978 m. gegužė* men. 15 d. j 

X LietmiŲ Pensininku sąjun
ga Chicagoje per savo valdy-

• bos įgaliotinį įteikė "Draugui" j 
; už gerą informaciją 10 doL au
ką. Maloniai dėkojame. 

X Emilija Pakštaitė - Saka-
do'skienė, muzikė ir pedagogė, 
pakviesta prelegente į mokytojų 
studijų savaitę, kuri ruošiama 
birželio mėn. pabaigoje Toron
te. J i skaitys paskaitą apie 
lietuvių tautinės muzikos ir dai-
nų vienetų organizavimą litua
nistinėje mokykloje. 

x Kovojančios Lietuvos pa
rodos eksponatai, paimti iš 
"Draugo" redaktoriaus Bro
niaus Kviklio archyvo, kurie 
per paskutinį pusmetį keliavo 
po įvairias lietuvių kolonijas 
Kanadoje, parodos rengėjų — 
Toronto skautininkų iniciatyva 
buvo tvarkingai sugrąžinti | 
Chicagą. Iš viso parodą aplan
kė apie 2500 žmonių. Ekspona
tų savininkas ir rengėjai gavo 
daug gražių atsiliepimų. Per 
ilgą kelionę ne tiktai nė vienas 
eksponatas nežuvo, bet paroda 
buvo papildyta naujais vertin
gais dokumentais. 

x Kun. A. Nockūnas, MIC, 
iš Darien, Illinois ir A. Mickie
nė iš Cicero, atvykę į "Draugą" > 
nusipirko knygų už didesnes' 
sumas ir tuo parėmė Lietuvis-' 
kos knygos klubo pastangas. 

X Atsiuntė auka: po 2 dol — j 
B. Pliuskevicius, L. Rumšas, M.: 

Matuzas, P. Tamkus, E. Žilins-: 
kas, P. Gadeikis ir D. Novic- \ 
kas, S. Drevinskas ir Eugenija! 
Strungys. Aėiū. 

X Eugenijus Kaminskas iš 
Chicagos, pratęsdamas "Drau
go" prenumeratą, pridėjo 10 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

CHICAGOJE 
JUODVALKIU ŠEIMOS 

REZOLIUCIJA JAV 
KONGRESE 

CHICAGOJIR APYLINKĖSE 
LFB STUDIJŲ SftVJUTE nagrinėjimą. Prelegentas pla-

'ciau apsistojo prie Jono XXIII 
Lietuvių Fronto Bičiulių stu- j ^ ^ e a ^ ^ h kuriomis jis 

dijų — poilsio savaitė rengia- p r a p l ė t ė visuomeninį Bažnyčios 
ma rugpmčio mėn. 6—13 dieno- m o k s l ą . J e i ^ ^ ^ šis mokslas 
mis Dainavoje. Studijinėje < H rūpinosi l a b i a u darbininkų tei-
lyje su paskaitomis yra s u t i k ę ; ^ a p g y m m u , tai Jonas XXD3 
dalyvauti visa eilė prelegentų, j ž y e l g ė p l a č j a i •į v i s a s ^ 0 ^ ^ . 
Dr. A. Darnusis kalbės apie re-1 m o gyvenimo problemas ir siūlė 
zistencinį vokiečių okupacijos : b - d u s feaip d e r i n t i bendram gė-
laikotarpį naujai iškilusios ges-

Daiis jJetroito lietuvių abiturientų, jų pristatymo me'-u Nuotr. JODO Urbono 

i S A R T I IR 
I. A. VALSTYBĖSE 

x Gautas leidimas birželio 
17 d. Sox parke, 324 W. 35 St., 
Chicagoje, švęsti lietuvių dieną. 
Ta šventė prasidės su tautinių 
šokių grupių paradu, kuriam 
vadovaus Pranas Zapolis. Daly
vaus sportininkų grupės. Vėlia
vas neš Dariaus - Girėno legi-
jono nariai, Lietuvos tautinę ir 
Amerikos vėliavas — šokėjų 
grupių atstovai. Lietuvos ir 
Amerikos himnus giedos sol. Al
girdas Brazis. 

X Patikslinimas. "Pasiruoši
mas PLB seimui" koresponden
cijoj ("Draugas", gegužės 11 
d.), pasirašy oj "Koresp.", yra 
praleistos PLB valdybos narių: 
kun. Jono Borevičiaus, SJ, Ga
bijos Juozapavičiūtės, Algio Ru-
gieniaus ir garbės teismo pirm. 
A. Rinkūno pavardės, seime tu
rinčių balsavimo teisę. Pridėcia-
mi šias pavardes, norime pa
tikslinti korespondenciją. 

X Detroito skautų tėvų ko
mitetas, suprasdamas sunkų lie
tuviškos spaudos darbą už gar
sinamą jų veiklą "Drauge", at
siuntė 25 dol. auką. Labai 
ačiū. 

Kongresmanas John G. Fary 
(dem., Chicago, DL), balandžio 
24 d. pasiūlė rezoliuciją (H. 
Con. Res. 572), siekdamas pa
dėti Jonui Juodvalkiui ir Laurv-
nai Juodvalkytei, Vaičekaus-; Washingtono 
kienei grįžti į Ameriką. 

Rezoliucija prašo prezidentą 
Jimmy Carter padėti šiai šei
m a i Rezoliucijoje pažymima. 
kad Jonas ir Lauryną gimę 
Chicagoje ir yra įregistruoti 
kaip Amerikos piliečiai JAV 
ambasadoje Maskvoje; kad jau 
arti25 metai, kai jie prašo leist: 
grįžti į Ameriką, bet jų prašy-, 
mai atmetami, kad gruodžio 1 2 j k i a n t k u o didesnio lietuvių vy 
d,, Sovietų Sąjunga vėl atmetė k i m o * K a n a d j * i r_ su!Kėl i , n? a t i 

jų prašymą. 
Dėl to prašomas prezidentas 

— Pranutės K. Laučkaitės, 
vašingtonietės, ir čikagiečio 
Aleksandro Rimo Domanskio 
jungtuvės įvyko gegužės 6 d. 
Bethesdoje, Marylando valst., 

priemiestyje. Į 
šias dviejų lietuviškų šeimų iš
kilmes buvo nuvykę nemažai ir 
čikagiečių. 

— Kazys Jankūnas, JAV LB 
Xew Jersey apygardos pirmi
ninkas, dabartiniu metu yra 
Įsijungęs į Pasaulio Lietuvių 
dienų komiteto JAV veiklą. Jam 
pavesta propaguoti PLD mintį 
JAV rytiniam pakrašty, sie-

leido "Vaga", Vilnius 1977 m. 
Knygelės pabaigoje R. Šarmai
tis taip pa t rašo apie pasikėsi
nimą savo požiūriu. Redaktorė 
S. Svolkeny.ė. Mažo formato, 
190 psL Leidinyje smulkmeniš
kai dėstoma 1929 m. gegužės 
6 d pasikėsinimo ruoša, tikslas, 
vykdymas, dviejų bendrininkų 
pabėgimas, slapstymasis Kai 

6S4 Huettenfeld 
heim, Romuva, 
many. 

PAS LATVIUS 
— Latvių dainų šventė. Lat

viai šią vasarą, birželio 30 — 
liepos 4 d, Bostone ruošia dainų 
ir šokių šventę. Numatoma, 
kad dalyvaus 1,500 dainininkų 

tapo dokumentacijos šviesoje. 
Rima Mironienė ir Daiva Kezie-
nė diskutuos tema "Simas Ku
dirka Amerikos greitkeliuose". 
Kartu atvyks ir pats Simas Ku
dirka su žmona. Š'ų metų ba
landžio 12 d atvykusi iš Lietu
vos Vanda Stašaitienė kalbės 
apie pastarųjų metų įvykius 
okupuotoje Lietuvoje. Prelegen
tų tarpe matysime dr. Reimei-
kį, rašytoją Jurgį Gliaudą, 
Aušrą Jurašienę, prof. A Kli
mą, Vyt. Vaitiekūną, kun. An
taną Saulaitį. Pilnas prelegen-

T O L I 
b. Lampert- tų ir paskaitų sąrašas bus pa 
Western Ger- • skelbtas vėliau. Tiek L. F. bi

ntu visas visuomenines jėgas. 
Jam rūpėjo ne tik dubininkų 
klausimas, bet ir valstybiniai 
ir tarpvalstybiniai santykiai, 
techniškai pažangių ir ne-
pažangių tautų santykiai, žmo
nijos maitinimo problemos, gim
dymų apribojimo klausimai ir 
daug panašių visuotiniai reikš
mingų sričių. 

Po paskaitos buvo diskusijos, 
j kurias jungėsi kun. V. Bagda-
navičius, dr. Šidlauskas, Stra
vinskas, dr. Meškauskas ir Spe-
tyla. 

Prieš paskaitą įvyko forma
lus L. Krikščionių demokratų 

šiadorių apvlinkės miškuose bei * 1 ' 2 0 0 š o k ė ^ a ™° T™*^°-
kaimuose iki pasišalinimo į len- T u o P*** m e t u *•»*• * k e ! e t a s 

kų okupuotą Vilniaus kraštą, o ^ucertų bei parodų. Tai jau 
taip pat trečiojo pasikėsinimo\ š^tza >&***» latvių kultūrinis 

! festivalis. Tokie festivaliai ruo-
Bos-

inkamos sumos JAV, kad jga-
lintų visapusišką PLD sėkmin
gumą. K Jankūno taip pat 

atstovo 

dalyvio Aleksandro Vosyliaus 
tragiškas likimas bei kitos ^ ^ ^ k a s k e - v e r i m e t a L 

tone jis įvyks pirmą kartą. Lat
viai tikisi, kad suvažiuos apie 
15,000 žiūrovų, kurie išleis apie 

baisiojo įvykio smulkmenos. 

AUSTRALIJOJE 
— Kun. Petro Butkaus kuni- 3 5 Inil- dolerių bilietams, mais-

gystės 40 metų sukaktis buvo tu i» viešbučiams, apžiūrų kelio-
mmima balandž :o 23 d, Sydnė- n ė m s > 

i juje. Pirmąsias šv. Mišias kun. 
Butkus aukojo Nemakščiuose, 

IZRAELIS 
— Jeruzalėje prieš pusantrų kre'piasi ne tik j katalikus, bet 

esama PLB valdybos 
p n ^ ^ k o ^ v a l d y b o ^ j 1 9 3 8 metais. Sukakties minėji- „ „ , - į S r M B S Levas; ir į visą žmoniją 
spaga i Javo ^ S d T i ^ o t K ^ ^*? .*?«**<> b a - j Garfunkelis, sulaukės 80 metų j ši popiežių U ' S L S " *S5 S S P™™*o d̂ tgybėt̂ â  Jis buvo jfyma ^J J£ ^ enciUika <<Re_ 
vandenims i dienoms" buvo iš- S ^ S L ? ™Ę0^evS > ° j ° " e t a o rinkfau» ***? b i u * n a š u p a P ! l d ė * * * X P i" ' e i sa 1Q>4 metais Chicasroie S u k a k t u ^ m n k a s ^ ° **>*&** projektui paruošti komisijos ir ^us XII, nors formalios enci-ois a iyo4 metais cmcagoje. sveikinimu. Visa eilė organLza-

_ Iš Scrantono, Pa.. Šv. Juo- d j ų g ^ ^ žodžiu minėjimo 
-apo Uetuvių parapijos, moterų metVL Kmu Bvttkua y ^ a k t y . 
rąlungos narės !• lll *• IiTl 1 11 f ^ spodofe, daugelio straips-

Chicagos skyriaus susirinkimas, 
čiuliai, tiek visi besidomi b e - į k u r i a susikaupimo valandė-
tuvybės reikalais maloniai tone* j fe b u v o ^ ^ ^ MČO M o r o > 
čiami registruotis šiai savaitei,; ^ ^ ^ n u ž u d y t a s i t a l ų &%&, 

- • 'Uemokratų valstybininkas. 

Susirinkime buvo išrinkta 
nauja valdyba, kuri bus pa
skelbta, kai pasiskirstys parei
gomis. V. Bgd. 

PREKYBOS RCMŲ 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvių prekybos rūmų susi
rinkimas įvyko gegužės 10 d. 
Dariaus - Girėno salėje. Pirmi
ninkavo V. Samoška, sekretoria
vo Br. Gramontas. B. Braz
džionis parodė filmą — V. Ku
dirkos sutikimas Chicagoje. B. 
Gramontas pristatė kandidatus-
tes Rūmų stipendijoms gauti. 
Pirm. V. Samoška pristatė nau
jai priimtus narius: A. Augaitį, 

veikla prasidėjo I Ds. Boehmą, R. Cinką, R. Dur-

,11319 Ventura Dr., Warren,! 
|Mich. 48093, ar skambindami 
313 — 264-2937. Registracijos 

į mokestis yra 10 dol. 
I 

POPIEŽIŲ ĮNAŠAS 
MODERNIAI SOCIOLOGIJAI 

Petras Maldeikis paskaitoje 
apie socialines enciklikas gegu-

; žės 11 d jaunimo centre ap-
| žvelgė popiežių visuomeninį 
moks'ą. Jau šimtas metų, kai 
vyr. Bažnyčios autoritetas la
bai aktyviai jungiasi į šią taip 
reikšmingą žmonijos gyvenimo 
sritį. Maldeikis pastebėjo, kad 
šiomis enciklikomis popiežiai 

Kongresmanas John G. Fary. ku 
ris kongrese ir prezidentūroj ke'ia 
Juodva-'kių atvykimo si už geleži
nės uždangos klausimą 

X Bronius Guičauskas, LB 
East Chicagos valdybos narys, 
buvo atvykęs į 'Draugą", kal
bėjosi su redaktoriais spaudos j j C a r t e r veLgeSb&ti j į e m s gauti 
reikalais, įsigijo knygų ir Įteikė j l e i d i i n ą g ^ į J A V . 

) dol. auką. Nuoširdžiai dė- j Kongresmanas Fary asmeniš
kai pasiuntė laišką ir rezoliuci
ją prezidentui Carteriui, kad 

nares 
autobusu ekskursiją į New Yor- r _. [ t o r : u s 
ką Balandžio 22 d. dalis lanky-1 
tojų. kurių tarpe buvo ir Lietu- ARGENTINOJ 
vos vyčių 74-tos kuopos narių, j — Rosario miesto valdyba 
aplankė Kultūros Židinį. Br. j pakvietė hetuvių koloniją daly-
7urg:s Petkevičius, OFM, gimęs \ vauti iškilmingoj šventėj Vėlia-
Scrantone ir dabar dirbąs "Dar- vos dienoje (birželio 18 d.) su 
b:ninko" administracijoj, ap- j tautiniais rūbais, eisena, tauti-
rodė viešniom Kultūros Židinį, į niais valgiais ir tautiniais šo-
vienuolyną, pranciškonų spaus- kiais. Tuo reikalu eina pasita-
tuve, Adomo Galdiko vardo ga-| runai R. L. B-nės valdybos su 

;leriją. "Darbininko" bei Lie'u-, »Rep. Lithuania" mokyklos tė-
1 vių Religinės šalpos įstaigas. I vų komitetu. Galvojama pakvie-

Vlešnios Helen Romeika su duk- Į gtj kurį nors šokhj ansamblį iŠ 
kojame. 

X Norbertas Kulikauskas iš 
So. Ozone Park, N. Y., spaudos jis padėtų Juodvalkiu Šeimai 
palaikymui atsiuntė 
auką Ačiū. 

10 doL 

X Atstuntė "Draugui" aukų: 
po 1 dol. — Julia Vencius, J. 
Banėnas ir Povilas Korla. Ačiū. 

x Juozas Peckaitis iš Chica
gos, atsiuntė 7 dol. ir inž. Jo
nas Jurkūnas 6 doL auką. Ačiū. 

x Bronius Juodelis, JAV LB 
švietimo tarybos pirm., dėkoda
mas "Draugui" už Utuanistinio 
švietimo informaciją, atsiuntė 
10 dol. auką. Ačiū 
Radžiu namuose. 

X Atsiuntė "Draugui" aukų: 
po 2 dol. — St. Gedutis, J. Sa
kalas. Marie Slegaitis, S. A. 
Stuikys, Mečys Jauniškis, Alg. 
Čepulis ir Elena Songinienė. 
Ačiū. 

Amerikos lietuviai skatinami 
savo laiškais prezidentui Carte
riui ir savo kongreso nariams 
prašyti, kad jie prisidėtų prie 
Fary rezoliucijos (H. Con. Res. 
572) priėmimo. 

'DRAUGO" SKAITYTOJAMS 

rom Donna ir Terese, Ann 
Kvietkus, Gertrude Romeika, 
Agatha Sueta, Susan Sueta ir 
Kathy Graham buvo labai su
žavėtos Kultūros židiniu ir ki
tomis lietuviškomis įstaigomis. 

— Rita Oniūnienė iŠ New 
Yorko, Yale universiteto antro
pologijos doktorantė ir New 

Buenos Aires. Gaila, kad mies
to valdyba nė kiek neprisideda 
prie išlaidų, o Rosario lietuvių 
kolonija tur i mažai jėgų suruoš
ti tinkamą eiseną. 

VOKIETIJOJE 
— Vakarų Vokietijos katali

kų žinių agentūra KNA (Katho-
Yorko lituanistinės mokyklos lische Nachrichten Agen'ur) 
mokytoja, skaitys paskaitą apie = praneša, kad birželio 4 d. Koel-
lietuv^škai nekalbančių moky- j n o katedroje įvyks tarptautinės 
mą lit. mokykloje birželio 28 d ! pamaldos už Lietuvos kenčian-

Draugo" redakcija ir admi- Toronte ruošiamoje XII Moky- cią - kovojančią Bažnyčią. Ti-
nistracija gauna laiškų su! tojų studijų savaitėje. Savaitės kimasi dalyvių net iš Olandijos, 
skundais, kad laikraštis labai! dalyviai prašomi registruotis Belgijos, gveicarijos ir Austri-
pavėluotai ateina. Visi mes ži- j pas L. Tamošauską, 236 Do- jos. KNA teigia, kad "Lietuvos 
nome, kad ir laiškai trunka vercaurt Rd, Toronto, Ont. 
kartais visą savaitę ir ilgiau,: M6J 3E1, Canada. 
kol pasiekia adresatą. Kai dien- j 
rastis pasiekia skaitytojus pa-j 
vė'uotai, nekalta nei redakcijai Vytautės Žilinskaitės fel-
nei administracija. Amerikos jetonų rinkini rusų kalba "Me-
pasto patarnavimas kasdien lagių pilis" išleido Maskvos lei-
blogėja. ir net Amerikos prezi- dykla "Malis". Feljetonus ver-

vyr. rinkimų į Steigiamąjį sei
mą komisijos narys. Dirbo 
Kauno miesto va'dyboje ir f gus 
metus Kaune vertėsi advokato 
praktika. 

Pranešimas JAV ii Kanados 
Lit. mokyto™ studijų 
savaites dalyv'ams 

XII Mokytojų studijų savai
tės dalyviai prašomi registruo
tis ir užsisakyti nakvynes iki 
š. m. birželio 1 d pas L. Tamo
šauską, 238 Dovercourt Rd., 
Toronto, O n t M6J 3EL Canada, 
telef. 416 — 351-4469. Regis
tracijos mokestis 5 doL asme
niui Nakvynės Toronto uni
versiteto bendrabučiuose yra 
atpigintos iki 66 dol. asmeniui 
7 dienoms privačiame kamba
ryje ir iki 44 doL asmeniui dvie
jų asmenų kambaryje visai sa
vaitei. Į šią kainą įeina ir 1 

klikom šiuo reika'u nėra paskel
bęs, bet savo studijinėmis Ka
lė Jų kalbomis per radiją tęsė 
toliau visuomeninių problemų 

dina, M. Kupcikevičių, J. Molį, 
Fr. Paukštę, W. Tenclingerį ir 
R. Vaitkūną. Naujus narius 
visi džiaugsmingai sutiko. Rū
mų reikalais kalbėjo J. Bacevi
čius, V. Samoška, B. Klemka, 

, J. Evans ir kiti. 
Stasys Patlaba 

CHICAGOS ŽINIOS 
PATAISOS 

Daugiau kaip trečdalis vaikų 
Chicagos miesto mokyklose, net 
aštuntame skyriuje, nemoka rei
kiamai skaityti. Iš 40.000 aš
tuntokų net 15,000 gaus vasa
rai pataisas. 

PERDAUG OZONO 
Saulėtą dieną trečiadienį, ne-

IŠTRAUKĖ SKĘSTANČIUS 

Grupė menko regėjimo jau
nuolių su savo mokytojais buvo 
nuvykę į paežerę, Chicagoje, 
meškerioti. J. Redvanc, 18 m. 
jaunuolis, įkrito į vandenį. Jo 
gelbėti įšoko mokytojas'R. Lo-
nis, 25 m. Abiems buvo pavo
jus nuskęsti, bet pašaukti pra-

sant vėjo. Chicagoje atsirado į ^ ° f *>*<**** * " » * • 
j per daug ozono ir buvo paskelb-; 8 

į tas pirmasis šiemet perspėji 
' mas. 

NEVAŽIUOS f RUSIJĄ 
Meras Bilandic buvo Valsty-

0KUP. LIETUVOJE 

Katalikų Bažnyčios Kronika" 
yra tapusi svarbiausias pogrin
džio leidinys visoje Tarybų Są
jungoje. 

— Vasario 16 gimnazijoje šie
met abitūros siekia 8 mokiniai: 
tai didžiausias abiturientų skai-

X Mes taikome ir dengiame: 

visų rusių stogu*. Turime daug 
patyrimo. E-name apdrausti 

Kreipkitės į 
ARVYDA RIELA 

telef. 434-9&~>5. fsk.). 
X Parduodamas naujas mo

dernaus stiliaus 4 miegamų na
mas su visais įrengimais Glen 
Ellyn priemiesty. Pusė akro 
sklypas. 
85*3837. 

j dentas Carteris negali 

doL pusryčių kuponai. Viešas 
-usisiekimas su Royal York! bes departamento pakviestas su 

čius per paskutiniuosius 15 me-
pašto tė B. Zaleskaja ir G. Gerasimo- tų. Atostogos prasidės birželio 

tarnautojų sutvarkyti. "Drau- vas. Iliustravo A. Sklhitaus- mėn. 17 d., o naujieji mokslo 
go" administracija turi didžiau- į kaitė. ' melais — rugpiūČio 21 d. Gim-
sią rūpestį, kad pašto išlaidos! — Rašytojo Saulians ftaJtenio nazija ir vėl laukia mokinių ir 
vis didėja, o patarnavimas pras- pjesė "Duokiškio baladės" buvo H Amerikos ir Kanados. Tėve-
tėja. Už "Draugo" išsiuntinėji- j pastatyta Kauno dramos teat-1 liai, leiskite savo vaikams bent 
mą paštui administracija moka re. Režisavo E. Nekrošius, de-; vienerius mokslo metus semtis 
į mėnesį $4.000.00. Per metus koratorė N. Gulttajeva, muziką'. gyvenimui tvirtų pagrindų vie-
iše'na už persiuntimą 48 tūks- pritaikė S. Siaučiulis. • nintelėje laisvame pasaulyje 
t-ančiai dolerių. Tokios didelės j — Pasikėsinimo prWi prof.' esančio jo lietuviškoje gimnazi-
išlaidos dienraščio leidėjams. Augustiną Voldemarą dalyvio jojo! Kreiptis į direktorių V. 

Kaina $118,000. TeL kurie betgi pašto blogo patar- Andriaus Bulotos doloimenunę, Natkevičių šiuo adresu: Pri- . 
(ak.), iaavimo negal* paderinti. apysaką "Limuzinas Nr. 4" iš-Jvatea Litauiaclies Gymnasium, Į tyje. 

viešbučiu, kur vyks visa studijų 
-avaitės programa, yra patogus. 
Universiteto bendrabutis vy
rams yra 73 St. George S t Slr 
Daniel Wilson Hali pastate, o 
moterims ir vedusiems (po du) 
kambariai yra 85 St. George 
St. Whitney Hali patalpose. 
Rezervuojant kambarius at-
<?iUT5čiama pusė, arba visi pini
gai, nurodoma atvykimo data 
ir laikas, bei išvykimo data. 
Čekiai rašomi L. Tamošausko 
vardu. 

Kambariai Royal York vieš
butyje kainuoja 34 dol. dienai 
vienam asmeniui, o dviejų lovų 
(dviems) 40 dol. dienai. Juos 
irg! galima užsisakyti per L. 
Tamošauską. Kitur nakvojan-
tieji prašomi registruotis iš 
anksto, nes žinios reikalingos 
lėšoms is federalinės valdžios 
gauti. Visos kitos informacijos 
bus suteiktos galutinės regis
tracijos me'u, biržebo 27 d 
9 vaL ryte Royal York viešbu-

Beogėjai 

trimis kitais merais lankytis 
Sov. Sąjungoje. Nors būtų ap
mokėtos visos išlaidos, Bilandic 
atsisakė, teisindamasis, kad tuo 
metu (rūgs. 6—20) jam reikės 
ruošti naują miesto biudžetą. 
Bilandic kiek anksčiau kviečia
mas, atsisakė vykti ir į Kiniją 
bei Kubą 

Mano Laimės ir Nelai
mės Lietuvoje ir 

Amerikoje 
Juozas Katkus 

232 pusi. 1977 m., Miami Beach 
Florida. Kaina su persiuntimu 
$3.50. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , 
Chicago, III. 60629 
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I ATOSTOGAUJAT CHICAGOJE? | 

Amerikon lietuviai tatai mėgsta lankyti gimines. Chicagoje beveik 
kiekvienas turi ghninią. 

Būdami Chicagoje, aplankykite J0sq geraj} draugą — dienrašti 
DRAUGĄ, kur galima pasi-inkti knygų iŠ didžiausio Amerikos rinkinio. 
Beveik visi leidėjai platina knygas per DRAUGĄ. Atvykite asmeniškai 
pasirinkti tą knygą, kurią seniai norėjote įsigyti Matysite, pasiimsite 
j rankas. perSuresite ir įsitikinsite, ar norite pirkti. 

Be to, galėsite pasirinkti kokj dalykėŲ U čia esančių rankdarbių ar 
keramikos. Pasirinkimas tikrai didelis. 

Atvykę j Chicagą, neužmirškite aplankyti DRAUGO. 
W. Ori Street, Chicagą, 10. 

I Adreaas: DRAUGAS, 
retefflOMLU 
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