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Norvegija stiprina 
savo gynybą

Karo atveju kiekvienas norvegas, vyras ar moteris, būtų tvirtove

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

4545 WEST 63rd STREET CHICAGO, HUNOIS 60529

TELEPHONE: (312) 585-9500
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t Tromso, Norvegij’a. — Norve
gija negali tikėtis sulaikyti stai- 
gaus sovietu puolimo, bet ji gali 
sudaryti labai daug sunkumų 
puolančioms armijoms, sako Uni- 
ted Press International Norvegi
ja yra viena iš dviejų NATO ša

ulių, turinčių bendrą sieną su So
vietų Sąjunga. Kita šalis yra Tur- 
įkija.

B Sovietai Kolos pusiasaly su
koncentravo dideles karines jė
gas. Norvegija tiek negali, bet 
ką gali daro, modernizuoja savo 

dalinius. Didžiausia jėga, pana
mai kaip Suomijoj, glūdi pasiti
kėjime savo jėgomis. Kiekvienas 
vyras ar moteris turi būti tvirto
vė ir žinoti savo vietą — tokia 
yra gynybos koncepcija. 'Karo at
veju bus plačios apimties mobili- 

kzatija, ne tik žmonių, bet visų 
susisiekimo priemonių, įskaitant 

į ir traktorius, laivelius, civilinę 
aviaciją.

Prie 122 mylių ilgumo sienos 
su Rusija yra tik 120 pasienio 
sargybinių. Invazijos atveju jie 
pradės automatiškai šaudyti, o 
kiek toliau esą kariniai daliniai

Norvegijos Lyse fjordas. Dešinėje aukštai vos įžiūrimos dviejų žmonių 
figūros

Brzezinski apkaltino 
sovietus

WASHINGTONAS. — Zbig- 
aiew Brzezinski, kalbėdamas 
per-televiziją, sovietus apkalti
no dėl įvykių Zaire, sakyda
mas, kad jie stengiasi išnaudoti 
susidariusius globalinius sunku 
mus ir plečia savo ekspansiją.

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Šis kurortinis miestas, norėda
mas patraukti daugiau lanky
tojų. legaliai atidarė kazino, 
lošimo namus, panašiai kaip 
Las Vegas ar kiti Nevados mies 
ką pyafliftttSA. . . I 

susprogdins tiltus ir visus perė
jimus.

Sovietai be abejo panaudos 
amfibijas, kurių daug laiko Kolos 
pusiasaly, ir jomis iškels de
santus. Kai kurie fjordai užmi
nuoti visą laiką, kiti būtų pra
dėti minuoti karui prasidėjus. 
Povandeniniai laivai ir patruli
niai laivai pridėtų minų.

Karo laivynui būtų sunkus už
davinys apginti 16,000 mylių 
kalnuotų pakrančių ir 200 my
lių ekonominės Atlanto zonos, 
kur yra daug naftos, šaltinių. 
Šių metų biudžete pirmenybė duo
dama karo aviacijai. Norvegija, 
kaip ir kiti keli NATO kraštai, 
[perka Amerikos F-16 naikintuvus.

Kanada pažadėjo Norvegijos 
gynybai visą laiką laikyti vieną 
brigadą, ir tuo reikalu vyksta de
rybos. Britų ir olandų marinai 
kiekvieną žiemą Norvegijoj da
ro pratimus, o visą aprūpinimą 
laiko visą ‘laiką. Amerikiečiai 
Norvegijos Siaurėja manevruoja 
dar dažniau.

Tradiciniai Norvegija būdavo 
neutrali šalis, bet kai sovietai

WASHINGTONAS. — Pašto 
valdyba veda derybas su ketu
riomis paštininkų unijomis, no
rėdama išvengti streiko. Kon
traktas baigiasi birželio 20. Uni 
jos reikalavimai dideli.

Laiškių persiuntimas nuo va
kar dienos pabrango, reikia 15 
centų.

Akcija prieš 
alkoholizmą

WASHINGTONAS. — Fede
ralinė administracija kitais me 
tais pradės plačią akciją prieš 
alkoholizmą, ypač prieš girta
vimą moterų ir jaunų žmonių, 
kuriems alkoholis labiausiai 
kenkia. Alkoholikų Amerikoje 
priskaičiuojama apie 10 mili
jonų, iš jų moterų 4 milijonai ir

Ar Arafatas 
suvaldys radikalus?

Beirutas. — PLO vadas Yasir 
Arafat pažadėjo Libano vyriausy
bei paklusti Jungtinių Tautų ka
riuomenei, atitraukti savo dali
nius iš pietinio Libano, “Vieno, 
ko norime, tai auklėti ir moks
linti savo vaikus”, sakė Arafat.

Palestiniečiai radikalai kitaip 
atsiliepė: “Arafato pažadas Liba
nui mūsų neliečia”. Jie it toliau 
bandys prasiveržti pro JT kariuo
menę, pasiekti Izraelio sieną ir 
“veikti”. Arafatą pavadino auto
matu,

pradėjo grobti Rytų Europą, 
1949 nieko kito neliko kaip 
glaustis prie NATO. Maskva vi
sokiais būdais bandė ir bando 
Norvegiją atskirti nuo Atlanto 
sąjungos, tik be pasisekimo. Nor
vegija gerai žino, kad tik vieny
bėje galybė.

Begiu pakenkė 
Izraelio vardui

KAIRAS. — “AI Ahram” į- 
dėjo pasikalbėjimą, su Nahum 
Goldmanu, Pasaulio žydų kon
greso vadu. Goldmanas sako, 
kad Izraelis pasaulio akyse nu
stojo įspūdžio, kokį darė iki 
šiol, ir dėl to kaltas dabartinės 
valstybės užsispyrimas, ne
įvertinimas Egipto taikos inicia 
tyvos. “Laikas veikia Izraelio 
nenaudai, ir nėra kitos alter
natyvos kaip karas” sakė tas 
83 metų vadas. Jeigu per dve
jus metus nebus galima pasiek 
ti taikos, kils karas, ir jis bus 
nuostolingesnis negu buvo pir
mieji keturi žydų — arabų ka
rai. Begino politika yra visiš
kas bankrotas. Jis mano, jog 
turi Jehovos įgaliojimus sukur
ti didelę Izraelio valstybę, ir 
klysta.

Reikalauja teisingumo

Saulėlydis prie ežero

MASKVA. — Irina McClel- 
lan, kurios sovietai neišleidžia 
pas vyrą į Ameriką, iš savo bu 
to lango iškabino didelį trans- 
parentą su užrašu: “Leiskite 
pas vyrą, nustokite kankin
ti”. Pridėjo ir Amerikos vėlia
vėlę. Po 10 minučių prisistatė 
milicija, nuplėšė transparentą 
ir ją suėmė. Tardė tris valan
das, vėliau paleido.

Pirmą kartą jos vardas pla
čiai nuskambėjo, kai Valstybės 
sekretoriui Cyrus Vancei lan
kantis Maskvoje, ji buvo prisi- 
rakinusi prie Amerikos amba
sados tvoros, buvo sulaikyta, ir 
spauda plačiai paminėjo, kodėl 
ji taip darė, norėdama atkreip
ti viso pasaulio dėmesį.

Su pastų vis dar 
negerai o

NATO viršūnių 
konferencija

WASHINGTONAS. — Šian
dien Washingtone prasideda 
dviejų dienų NATO šalių viršū
nių konferencija. Prancūzijos 
prezidentas Giscard, Italijos 
min. pirm. Andreotti atvažiavo 
jau sekmadienį.

Orlovui neleido 
pasimatyti su žmona

Maskva. — Juri Orlovo žmonai 
Irinai nebuvo leista nei sykio su
sitikti su vyru, jį aplankyti. Jį 
matė ji tik teismo salėje. Jos ad
vokatas sako, kad toks pasielgi
mas yra nesuderinamas su sovie
tų įstatymais.

Bolševikai apie 
įvykius Zaire

Vilnius. —- Kaip sovietų spau
da informuoja apie įvykius Zai
re, metome iš vilniškės Eltos 
pranešimo: “Vakarų valstybės gy
vybiškai suinteresuotos ir ateity
je eksploatuoti didžiulius šios 
šalies gamtos turtus. Zairas, 
esantis Afrikos žemyno centre, 
yra taip pat strateginis placdar
mas, iš kurio imperializmas gali 
tikėtis susigrąžinti pozicijas, pra
rastas, pavyzdžiui, Angoloje. Ka
dangi tokie kėslai negali pateisin
ti visuomenės akyse atviros ka
rinės ekspedicijos, rengiamas va
riantas, kad būtina gelbėti Šabo- 
je esančius užsienio piliečius”.

NEW YORKAS. — Kanados 
premjeras Pierre Trudeau Jung 
tinių Tautų specialiai sesijai 
Bake, kad Kanada lėktuvus, ga
linčius nešti ir atomines bom
bas, keičia į paprastus lėktu
vus, nuo atominės bombos atsi 
sako.

KOLWEZL — Raudonasis 
kryžius sako, kad Zaire dar 41 
baltųjų lavonas neatpažintas. 
Evakuota buvo daugiau kaip 
2.500 baltųjų, sušaudytų ir din 
gūsių skaičius dar nėra pilnai 
žinomas, bet gali siekti netoli 
trijų šimtų.

Los Angeles. — Tarptautinė 
pilotų organizacija Los Angeles 
aerodromą laiko pačiu pavojin
giausiu Amerikoj, vadina “juo
dąja žvaigžde”. Blogybė ta, kad 
naktį leistis galima tik iš van
denyno, o lėktuvai irgi .kyla į 
vandenyno pusę, ir yra pavojus 
lėktuvams susidurti. .. . ..

D. SADONAITEI LIET. RAŠYTOJU 
DRAUGIJOS PREMIJA

CHlCAGA. — Danguolė Sa- 
dūnaitė už savo poezijos knygą 
“Baltas ievos medis” gavo 1977 
metų Lietuvių rašytojų draugi
jos premiją. Knygą išleido At
eitis.

Premijai parinkti LRD suda
ryta komisija — pirmininkas 
Povilas Gaučys, sekretorė dr. 
Živilė Bilaišytė, nariai Julija 
Svabąitė-Gylienė, dr. Kęstutis 
Keblys ir Česlovas Grincęvieius 
iš 13 praėjusiais metais išleis
tų dailiosios literatūros leidi
nių balsų dauguma nusprendė 
premijuoti Sadūnaitės knygą.

Danguolė Sadūnaitė, kilimo 
iŠ Kauno apskrities, karo metu 
su tėvais atsidūrė Vokietijoj, 
vėliau Anglijoj, kur ir studijas 
baigė. Poeziją pradėjo spaus
dinti “Ateity”, vėliau ir kituose 
leidiniuose. Išleido , atskirais 
leidiniais: Vasaros medžiuose 
(1961); Kai tu arti manęs

Sovietai jau 
prieš Mangistu

LONDONAS. — “Daily Tele- 
graph” žiniomis, sovietai Etio
pijoj organizuoja perversmą. 
Nori dabartinį šefą pulkininką 
Mangistu ir jo karinį režimą pa 
keisti paklusnia civiline val
džia. 

NAIROBI —Žiniomis iš Ke
nijos, Eritrėjos sukilėliai paga 
liau rado bendrą kalbą su soma 
liečiais iš Ogaden dykumos,' ii* 
abi grupės nuo šiol veiks kartu 
prieš Etiopiją.

(1965); Tu esi mano žemė 
(1968); To Regioną of No Ad- 
mittance (1968); Traiškai Die
vui (1970); Recollections of 
Childhood (1971); Pakeliui į 
Einaus (1974). Dar ji žinoma ir 
kaip lietuvių literatūros vertėja 
į anglų kalbą. Jos kūryba LE 
(XXVII t.) taip apibūdinama: 
“Savo kūryboje nuo klasiško! 
ritmo atitolsta, eilučių nęrimuo 
ja. Autorės dėmesys krypsta į 
vaizdų ryškumą ir jausmo gy
vumą”.

Premiją, 1,000 dolerių. Lietu 
vių rašytojų draugijai kasmet 
duoda Lietuvių fondas. Kada ir 
kur ji bus įteikta, bus paskelb 
ta vėliau. Sutapimas: komisija 
posėdžiavo ir premiją paskyrė 
tą dieną, kai Sadūnaitė buvo at 
vykusi į Chicagą, į Poezijos die 
nas, ir ta žinia pirmiausia ir 
buvo pranešta poezijos klausy
tojams.

Ginčas dėl pabėgėlių

HANOJUS. — Vietnamas pa 
siūlė Kinijai derėtis dėl pabėgę 
lių. Kinija kaltina Vietnamą, 
kad jau išvarė 89,700 kinų, o 
Vietnamas sako priešingai — 
jie patys bėga ir prašo jų pasi
likti.

Čigonų konvencija
CHlCAGA, — šią visą savai

tę, iki sekmadienio, vyksta 
Amerikos čigonų konvencija. 
Suvažiavimo vieta Carlinville, 
Macoupin apskrity, prie Lake 
Williamson Christian Center.
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Kinus painformavo 
apie derybas 
su Maskva

WASHINGTONAS. — Baltų 
jų rūmų saugumo patarėjas 
Zbigniew Brzezinskis ir jo pa
vaduotojai, būdami Kinijos sos
tinėj, oficialius Pekino pareigū 
nūs painformavo apie Ameri 
kos ir Sovietų Sąjungos dery
bas ginklų apribojimo klausi
mais. Tos rūšies informacijų 
pasikeitimas yra pirmas nuo 
pirmo kontakto 1971 su Kinija. 
Tokiu būdu parodyta, kad Ame 
rika turi tuos pačius interesus 
priešintis sovietų ekspansijai, 
kaip ir Kinija, rašo “NY1”.

Kai batas tiko 
rusų kojai

Stockholmas. —- Neseniai 
Stockholme posėdžiavo J. Tautų 
prekybos ir pažangos konferen
cija, kurios svarstymai ir nutari
mai labai rūpėtų ūkiškai atsili- 
kusiems kraštams. Daug ko jiems 
trūksta, ir jie laukia, kad tur
tingesni ir (pažangesni kraštai 
Jungtinių Tautų rėmuose įsiparei
gotų teikti pagalbą.

Šįkart buvo svarstomas infor
macijos skleidimas. Atsilikusieji 
kraštai daugumas netari žinių 
agentūrų, jie negali išlaikyti už
sieniuose pastovių korespon
dentų. Todėl du trečdaliai jų in
formacijos ateina iš JAV.

Sudarant tos konferencijos dar
botvarkę, buvo daug kalbėta, 
kad reikia sutarti, jog užsienio 
laikraščių ir žinių agentūrų ko
respondentams leistina pasikal
bėti ir su opozicijos žmonėmis. 
Kai darbotvarkė buvo atspaus
dinta, amerikiečių delegatas Elis 
Abelis pasigedo to punkto, dėl 
kurio prieš konferenciją buvo 
taip smarkiai burnos aušintos. 
Jam atsakyti šokosi Sovietų Są
jungos komunistų partijos centro 
komiteto narys Leonidas Zamia- 
tinas. Jis pareiškė, kad nepaken
čiamas dalykas būtų dar kalbėti 
apie kokią nors opoziciją, kai 
Sov. Sąjungoje ji išnyko jau 1922 
b. “Ji yra nebent tamstos galvo
je”, sakė jis. O jeigu dar, sako, 
būtų tokių atskirų asmenų, kurie 
“būtų (priešingi mūsų visuo
menės santvarkai, tai tokie tuoj 
atvažiuos į jūsų kraštą”.

Abelis pradėjo juoktis ir atsa
kė:

“Aš neišvardijau Jokio krašto, 
bet jeigu .ponas Zamiatinas jau
čia, kad batas tinka jo kojai, tai 
jau jo problema”.

Po tokio pasikeitimo nuomo
nėmis pirmininkas paskelbęs 
pertrauką — laikas, girdi, -kavos 
išgerti. Ir konferencija visiškai 
•nieko nenutarė.

(“Europos UetovisTy

P« Korėjos neužmirš

Seoul. — Zibigniew Bizezins- 
ki, -baigdamas savo misiją Azijo
je, lankėsi Pietų Korėjoj ir užrikri- 
no, kad kokie bebūtų daromi 
sprendimai Azijoje, P. Korėja ne
liks be apsaugos.

KALENDORIUS

Gegužės 30: Feliksas, Joana 
Arkaitė, Vyliaudas, Jaunina.

Birželio 1: Justinas, Fortūna 
ta, Daugotas, Galinda.

Saulė teka 5:19, leidžias 8:17.

ORAS .
Daugiausia debesuota, iš ryto 

galimas lietus, vėsiau ir nm-
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RŪKANT KAVOS GĖRIMAS — 
SAU DUOBĖS KASIMAS

Rūkymas drauge su kavos 
gėrimu liguistai sutrikdo 
riefelus kraujuje, greitina 
sklerozę ir širdies ataką.

Dr. Curtis G. Hames

Neseniai Anaheimo mieste, Ca-
• lifomijofe, įvyko šio krašto gydy- 

tojų —- širdies ligų specialistų 
(Amėrican College of Cafdiolo- 
gy) suvažiavimas, kuriame gydy
tojas Curtis G. Iriamės,. dirbąs su 
talkininkais širdies tyrimų labo-

• ratorijoje CIaxton mieste; Evans 
- County. Ga. pranešė savo penke

rius metus trukusių tyrimų duo- 
menis,
.. Gydytojas Hames su talkinin
kais tyrė rūkančius ir kavą ge- 

- - • riančius žmones. Jis susekė, kad 
tabako rūkymas, drauge su kavos 

ų " gėrimu, nepageidaujamai pakei
čia kraujo riebalus ir lipoprotei
nus. Kavą geriant ir rūkant aiš
kiai pagausėja kraujuje kenksmin- 
gųjų rifebalų kiekis ir gausiai su
mažėja naudingų riebalų, vadi- 

" 7 namų High Density Lipoprote- 
ins (trumpai HDL) apšta. Kenks
mingi riebalai yra sklerozę greiti
nantieji, jų svarbiausi yra trys: 
čįoĮėstęroliSj .trigĮyceridai ir Low 
Density . Lipoproteins (trumpai 
LDL). Pastarieji trys kaip tik ir 
pagausėja, kraujuje to žmogaus, 
kuris rūko ir kavą geria. Negana 
to blogio kavos ir cigaretės mė
gėjams mažėją kraujuje gerųjų 

. riebalų kiekis V(HDL). Tą rūky
mo sii.kavos gėrimu kombinacija, 
tai žvakės deginimas iš abiejų 
galų. Tokia kraujo riebalų nege- 

; rovė pastebėta pas tuos žmones, 
kurie rūkė ir kavute vaišinosi, jos 
iškerdami penkis ar dangiau puo
delių per dieną.
Išeina, kad kavos gėrimas ir ei 

, garečių rūkymas blogina krauju
je’ riebalų sudėtį. Pastarieji tokie 
greitina sklerozę, o sklerozė yra 

“ Širdies priešas numeris pirmas. 
/ Todėl dabar reikia priskaityti rū- 
.. kymą Ir kavos gėrimą prie širdies 

atakos prišaukėjų. Dabar supra- 
.. snrie, kad pakasynų rengimas, o 

. ne pasivaišinimas mūsiškių yra 
tas kavutės gėrimas. Vieni pa- 

. u duoda kavutę, kiti pakiša cigare
tę ir taip lietuvis prisišaukia dar 

•į- vieną širdies atakos Šauklį į savo 
. . pastogę. Taip Ir krenta gyvenimo 

vasaros metu rudens lapais net 
' gabiausi dar labai Lietuvai ir Iie-
- tuviams reikalingi tautiečiai vien

• per saVo nesveikus įpročius —ka
vos gėrimą, kombinuotą su rūky-

. < mu.

Bet fu pamėgink tūlam rūko- Į 
riul ir kavos mėgėjui patarti nu
stoti rūkyti ir kavą gerti — jis 
tau tuoj nurodys laikraštį, ku- 

■**' riame jis skaitė net gydytojo 
straipsni, tvirtinantį, jog rūkymas 
yra gėrąs skonis, o kavos gėri
mas yra širdies Stiprintuvas. Iš 
tiesų rūkymas dvokia, nes sma-

- * la įkvėpuojama, o kavos gėrimas
* yra širdies plakimas, žmogui ra

miai sėdint Taip kalba, galvoja
... ,ir elgiasi įpratęs kavą gerti ir ta

baką rūkyti žmogus. Jis savo as
menybė dar nėra tapęs kaip rei- 
Jdant žmogumi, todėl pasiduoda

- kėriksmiiigoms įtakoms.
Dabar mes, atsisveikindami sū 

■kaip ąžuolais mūsiškiais kritusiais 
nuo širdies smūgio, prisimink- 
nfe gyd. Hames tyrimų duome
nis, nurodančius širdies pakenki-

• mą per kavutės su. cigarete pa- 
. kvietimą J lietuvių suėjimus, pa

rengimus, posėdžius, pokylius bei 
šeimynines šventes.

Tie, kurie visai nesumenkome' 
savomis asmenybėmis ir ’del to

- nepasidavėme nesveikiems įpro
čiam^ eikime savu, elgesiu 'gelbė
ti ąctesų jaunimą: 'duokime savo 
gyvenimu pavjįlį^kaip .reikia.Ir

galima gyvenimu džiaugtis be 
širdies atakos šauklių, prie ku
lių, priklauso nelemtoji pora: rū
kymas ir kavos gėrimas.

. Žinoma, kad blogai nusiteiks 
rūkantieji ir kavą siurbiantieji 
dėl. minėto kavos su cigarete nu
žeminimo. Rūkoriams ir kavos 
mėgėjams bus. sudrumsta ramy
bė, pasisakant prieš nesveikus 
įpročius. Bet tokia drumstis. yra 
būtina,. norint išvengti peranks- 
tybos tragedijos — jauno žmo
gaus mirties dėl širdies atakos, 
kurią priartinti padeda kaip tik 
rūkymas su kavos gėrimu.

Širdies atakos tolinimas

Nieko nepadės žmogui 'gydyto
jo patarimai, jei tas Žmogus ne-' 
pajėgs pildyti sveikų nurody
mų. O nepajėgiama sveikai elgtis 
dėl to, kad asmenybė pasilpsta. 
Už tat reikia mums, suaugusiems, 
ryžtis tvarkytis su savo nusiteiki
mais — jutimais — emocijomis. 
Daug lengviau duodąsi lenkti jau
nas medis, o taip pat ir žmogus. 
Todėl didelį dėmesį kreipkime į 
vaiko sveiką auklėjimą, į jam 
žmoniško pavyzdžio teikimą. Jau
nas žmogus priima iš aplinkos 
tiek blogį, tiek gėrį, jei jis jį ap
linkoje randa. Mūsų pareiga su
teikti vien gėrį savo vaikams. Ta
da tik mūsų vaikai suaugs į lai
mingus suaugusiuosius; kurie pa- 
jėgs apseiti be rūkalo kombinaci
jos su kavute. Tada jie pajėgs ir 
širdies giltinę nesikviesti savon 
pastogėn.

Kaip tapti žmogumi

Vėjo pūtimas būtų kalba apie 
nerūkomą ir kavos negėrimą, jei 
žmoguje dar nebūtų žmogaus — 
jei jo asmenybė dar būtų per 
silpna atsisakyti nesveikų įpro
čių. Jau žinome, kad asmenybę 
stiprina tėvų meilė vaikui. Todėl 
tėvai turi išreikšti savo .meilę 
vaikui įvairiais būdais. Tiek dar
bais, tiek žodžiais tėvai turi.reikš
ti meilę savo vaikui. Ir dažnai los 
kį pareiškimą kartoti..Tėvai.turi 
būti pajėgūs reikšti.meilę vaikui 
fiziškai: jį bučiuoti, apkabinti, 
priglausti — ir su didžiu malonu
mu šitaip vaikui meilę rodyti.

Negerai daro tos šeimos, ku
pos minėtą vaikui meilės rodymą 
laiko nereikalingu. Tikrumoje 
dažnai kartojamas vaikui meilės 
rodymas žodžiais ir darbais suar
tina vaiką su tėvais — jų ryšiai 
darosi stiprūs — švieži. Priešin
gai, retai išreiškiama meilė ima 
gesti, vysti, nykti. Todėl tėvai 
neturi gėdytis vienas kitam iš
reikšti meilę, o taip pat ir savo 
vaikams. Tai vienas sveikiausių 
dalykų, kuris gali rastis šeimoje.

Tvarkytina aplinka —- ji 
įtakoja jauną žmogų

- Šeimos ir aplinkos .įpročiai, la
bai įtakoja žmonių vienas kitam 
•prisirišimo išreiškimą. Tie vai
kai, kurių šeimoje retai kada 
viešai rodomas vienas kitam prisi
rišimas, suauga į suaugusiuosius 
labai rezervuotus ir susilaikan
čiuosius asmenis. O, tie vaikai, 
kurių, šeimoje vienas prie kito 
prisirišimas yra, laisvas ir kilniai 
gausus — suauga į pajėgiančius 
meilę rodyti savo žmonai ir vai
kams. Šveikas meilės vienas kitam 
rodymas šeimoje persiduoda iš ge
neracijos _ į generaciją. Lygiai 
taip pat persiduoda nesveiki šei
moje įpročiai — užsidarymas sa
vyje kitoms generacijoms.

Nenusfminfcme dė! žntonišfaį 
paklaidų

Nė vienasi,tėvų nėra vienodai 
gerai prisirišęs ptfe ^ayo . vaiko 
nuolat Kartais tėvai-būna sn-

Gegužinių pamaldų Lietuvio sodyboje Chicagoje, metu gieda (iš kair.): 
Vincas Kuliešius, I$ma Umbrazienė, Alfonsas šidagis. Dešinėje stovi 
šio skyriaus tvarkytojas Nuotr. M. Nagio

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ
HENRIKOKAČINSKO 

DAILIOJO ŽODŽIO REČITALIS

Drauge su. gegužės mėnesio 
skaisčiais žiedais, ’Los Angeles 
mieste pražydo ir išsiskleidė visu 
savo grožiu lietuviškas žodis. Tą 
savaitgalį galvotrūkčiais apsivertė 
dvi šventės, -—po šeštadienį įvy
kusio Tomo Venclovos knygos 
“98. eilėraščiai” sujSctuvių, sek
madienio popietė vėl prisipildė 
pakiliu lūkesčiu — į mūsų mies
to sceną pirmą kartą įžengė iški
lusis Lietuvos dramos aktorius 
Henrikas Kačinskas.

Dailiojo žodžio rečitalio rengė
jai buvo Santa Monikos Ameri
kos lietuvių klubas, savo paren
gimuose visad pasižymįs neeiliniu 
programos lygiu. Todėl ir salė bu-. 
vo pilnutėlė. Skerspiūvį apie akto
riaus Kačinsko asmenį ir jo teat-

smervinę ir pyksta ant savo vaikų. 
Kartais jie vaikais bodisi ir jais ne
sidomi. Mat, tėvai yra ne angelai, 
bet žmonės — jų nusiteikimai 
nuolat keičiasi valandomis bei 
dienomis. Tik mašina vienodai 
veikia visą laiką. Reikalas eina ne 
apie tai, ar tėvai vaikams išreiš
kia meilę visą laiką, bet. ar jie. sa
vo vaikus tikrai myli daugiausia 
laiko.

Dauguma motinų šaukia — 
rėkia ant savo vaikų karts nuo 
karto, o kartais jos prabėgomis 
net gailisi, kam iš viso vaikų susi
laukė. Tėvai neturi graužtis dėl 
tokių prabėgomis atsiradusių nu
siteikimų. Kartais pasitaikantis 
Susierzinimas ir jautrumas yra 
žmogiškojo gyvenimo dalis. 'Vi
sų svarbiausias. dalykas, kad. tė
vai turėtų žmonišką kiekį mei
lės savo vaikams dažniausiai. Čia 
ir prieiname prie svarbiausio žmo
gui dalyko: jo asmenybės susi
formavimo į tikrą žmogų. Toks 
Suformavimas galimas tik trejo
pai tėvams pajėgiant: .1 tinkamai 
meilę vaikui rodant, 2. reikiamai 
vaiko elgesius ribojant, ir 3. lei
džiant jam natūraliai augti, . Tik 
tada mėš galime tikėtis naujos 
kartos tokio prieauglio, kuris ap
sieis be rūkalo ir be kavos gėrimo.

Išvada. Pranašas Mahometas 
įsakė savo pasekėjams elgtis visą 
gyvenimą žmoniškai. Jis priminė 
reikalą dirbti ateinančioms kar
toms: jei tu šiandien mirsi ir turi 
savo rankoje nepasodintą . augalą 
— sodink jį tuojau —tegul džiau
giasi nauja karta vaisiais.

Taip iries ir turime elgtis: sodin 
kime savo vaike žmoniškos asme
nybės sėklą. Jis .tokią asmenybę 
turėdamas — pajėgdamas kitiems 
gerą daryti -r- bus pajėgus vien 
tinkamai elgtis, apsieinant be rū
kalų, svaigalų, ir narkotikų. Blo
gas įprotis rūkymą kombinuoti 
kartu su kavos gėrimu asmeny
bę tvarkingam žmogui bus sveti
mas. Tada visokeriopas gėris ims 
mus gaubti: mes patys džiaugsi
mės be. Širdies atakos gyvendami 
ir pajėgsime kitiems daugiau lai
mės suteikti per artimo atgrąsirii- 
mą.nuo širdies atakos Šauklių, ap 
turimų maišant rūkymą su 
kavos gėrimu.

Pdisfc&aityti. Intemal. Medical 
News, VoT. II, No. 10 May 15,

r dėkingi-'
mu ir meile. Nuo scenos nostal
giškai padvelkė Lietuvos teatro 
aukšto, lygio prisiminimas, gaivi
no mūsų gimtosios kalbos tur
tingumas ir grožis, mūsų patrio
tinės misijos dydis. Ir visa tai 
atnešė vieno žmogaus nesenstan
tis mostas, dvasios pakilimas ir vir
tuoziškas žodžio apvaldymas.

Dailiojo žodžio rečitalį paįvai
rino piano solo mūsų iškilioji mu
zikė Raimonda A'peikytė ir teno
ras Antanas Pavasaris, padainuo
damas G. Gudauskienės Vieniša 
daina, J. Žilevičiaus Nuliūdimo 
valanda ir priedui Schuberto Fore 
lle. Šio vakaro atminimas, tikiu, 
dar ilgai džiugins mūsų širdis.

R. K. V.

rinį kelią pateikė Pranas Visvy
das, stambiais bruožais (perbėgda
mas šio neseniai 75 metų sulau
kusio teatralo biografiją ir pami
nėdamas jo vaidmenis ikelętoj po
puliariausių veikalų, kaip Žente, 
Šarūne, Kudirkoje, Strazdelyje, 
Noroje ir keliose Šekspyro pjesė
se, — bet tai tik trupinėlis iŠ 
šimtinės lobyno.

■Labai patraukliai ir taikliai 
kiekvieną programoje aktoriaus 
atliekamą veikalą įvedė Stasė Pau- 
tienienė, pradėdama Tumu — 
VaižgantUį kurio Juodžiaus Kel
mas, manau, liks klausytojų at
minime kaip tikras literatūros ir 
vaidybos sintezės deimančiukas.

Giliai krito širdin V. Myko
laičio —Putino jautrūs trumpu
čiai eilėraščiai iš jo paskutinio 
rinkinio, išsaką jo vidaus pašau-, 
lio vienišumą. Cikle “Mano 
Būstas”, tai Langas —su dienos 
ir nakties nuotaikų kontrastu,' 
Tvorą su bauginančiais, košma
rų pilnais sapnais, Durys — su 
atgalios žvelgiančiu susimąstymu 
ir baime, kuri nesulaikoma jau ir 
septyniomis spynomis, Namas, 
Viešnia, Saulė — nors pradeda
mi skaidriai, bet kuriuose jau ne
besuvaldomai aiškūs seno žmo
gaus tamsėjančios buities nujau
timai. Henriko Kačinsko Putinas 
ypatingai jautriai pasiekė žiūro
vų širdis. Šalia manęs sėdinčios 
jaunuolės veidu nebyliai nuriedė
jo ašara.
Mindaugo monologas iŠ Justino 

Marcinkevičiaus dramos “Min
daugas” vėl naujai išsakė šiurpų 
nerimą seno karaliaus sieloje, kai 
visą amžių plėtęs Lietuvos sie
nas ir kūręs jos ateitį pagal savo 
viziją jis staigiai suabejoja visu 
savo gyvenimu. “Valdovo laimė 
gal kitokia?” — klausia. kara
liaus .akys ne tai savęs, ne tai seno 
puodžiaus, — “Kur laimės paslap
tis — jei tu vienas?”.

Antroje dalyje girdėjome iš dra
matinės Antano Škėmos legendos 
Živilė. Tiek Škėma, tiek po jo se 
kęs Jurgio Blekaičio Mare Nost- 
rum jau daug komplikuotėsni kū
riniai, nelengvai pasiduodą per
keliami į publiką, įpratintą dau
giau į deklamacijas ir deklaraci
jas, negu individualios kūrybos 
bruožų įsijautimą. Lengviau pa
siekiama buvo Bernardo Brazdžio
nio ‘^Pilnaties” poezija. Čia vis
kas buvo taip aišku.

Įspūdingas buvo Kačinskas Ba
lio Sruogos Sapiegos monologe. 
Žiūrovo širdis ir kilo ir krito su 
senio Sapiegos rauda , ir jo šauks 
mu: “Bajorų mirė Lietuva, ne į 
mūsų!” — ir pažadas: “prie kryž
kelių stovėsiu smūtkeliu”.

'Henriko Kačinsko toks praskrie 
jantis vizitas mūsų mieste buvo

NAUJAS TRĄŠŲ 
FABRIKAS

JAV parengtas plaukiojančio 
trąšu fabriko projektas. Tai ( 
bus apie 500 tūkstančių tonų 
talpos laivas, kuris dirbs jū
roje, ten, kur gylis daugiau nei 
700 metrų. Kartu sū inkaru 
laivas nuleis į dugną termoele- 
menius. Temperatūrų skirtupio 
tarp dugno ir paviršiaus dėka 
bus gaunama elektros energija. 
Elektra skaidys vandenį, taip I 
pat išgaus azotą iš oro. Gautos | 
du^nės medžiagos bus chemiš
kai jungiamos į azotines trąšas. 
Projektinis plaukiojančio fabri
ko galingumas — iki 600 tūks
tančių tonų mineralinių trąšų 
per metus. jm.

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
Tetef. ė. 337-1285

akių Ligos - CHmuRGiJA i 
Ofisas:

700 Norit Sficfifgam, Saite 409 
Valandos pagal susitarisną

S p PRIE B A RCUS
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Visas prognmoe iš WOPA 
Lietuvių kalba.: kasdien nuo pir- 
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vaL popiet — Šeštadienį b 
aekmad nuo 8:30 Qd 9:30 v. ryto.

Telef.: 484-2413 
1490 A M.

7159 S. MAPLEWOOD AVĖ. 
OBKUGO^ ILL. 60629

MHimiiiiuiiiHmiuiiiuiiinimnninifii*

Ftdld dovana =—• bet kuria 
proga!

Popular Lithuanian

RECIPEŠ
Suredagavo

Juozaplna DaitiŠvBrdieiiS

PATIKSLINTA IR PAGRASINTI 
LAIDA

ttėm dienom Draugo Bjaustuv® 
Išleido septintą laidą šios poplia* 
kos virimo knygos. J. Daužvardie* 
nė vžS patikslino te pagražino šią 
laida naujais paruošiinaia.

. M geriausia dovana naujom 
fcmoBom ar marčiom. Daugelis ap
dovanoja kitataučių supažindin 
darni jiioo su lietuvišku maistu fe j 
virimu, ši knyga yįa sukėlus la-' 
bal daug pasisekimo lietuvių te ki- i 
tatau&ų darbo vietose te organisa- 
ėUoMi

Knyga yra labai grašiai įrišta b 
•a spalvotomis Uhistradjamla. La
bai patogi vartojimui

Užsisakykite paštu*
DRAU®ASį, Kaygą skyrius 

4549 Wert 6Srd Street 
Chicago^ IUinoto 60629

Kibia KAft Pridėkite 30 eentua 
pašto Išlaidoms. HMnois gyvento 
>1 pridėkite 20 centų mokesčiams
unniiniiiiiiiininiiHiiiiniiimiimiiiuin

DUTCHMEN CONTRACTORS, INC.
2501 W. Bryu Mawr Avenue

TEL. 878-5682
Atlieka įvairius namo ir buto remontus. Dengiame Ir taisome 

stogus —Apkalame namo sienas — “siding” — Izoliuojame. Da
žome — Dedame rinas, nutekamuosius vamzdžius — “Tuckpolnt- 
ing” — percementuojame mūrą. Atliekame visus cemento darbus. 
Taisome porčius: Dedame naujus stulpus, laiptus, grindis. Pats 
savininkas apskaičiuoja nemokamai.
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geeood cte postage p^d et CMcaguę K, MUMIS 
ssoBpc m musys, uogų nouasyą asys

cad ffsster by tts Ltthinnlsa Cettnile Rmb

Bubacriptioa Kates: 333.00 — ChfcsgD, Cook Coun 
CEsoto and Cmda. EMrtm ta žfee UJA. IBM 
ceastrtoe Om__________

Pašto išlaldaa msEnent, pakvttevfansl ui putes 
ratv nesiuočiamL Ant DRAUS© prie kiekvlano įkaitytojo jįį 

gavas iš jo mokestį, atžymima iki kada yra

netaifls
Cbicago te Cook aptkr. Š3W

0 mta. Jn*
819.00 n&oi

©taf JAV .......i 31.00 1800 1101
Martoje . ... 33.00 19.00 1M0
Užaleųrfs 3400 2000 1840
Savaitinis 2ffQQ 1&00 100

U džrfea kas>
Kaa ado ft30 ild 4301 šešto* 
d*—nuo &30 iki 1240.

• Redstodta dilba kaadies

ftSO —12dXL

• Redakcija tetao
nboSfira. Nesumudotų Mpatfi 
nesaugo. Jmu grąžina tik ■ oh 
to susitnnu, Redakdja ui AeU* 
m tarini nėateaka .škaBtai* 
kataaa pririmfiaM pmg pa. 
tymą

DR, K. G. BALUKAS 
Akušerija is moterų Mgos 
Gtoekol(^in§ Ctdnuglja.

6449 So. Pulsski Rd. (Ornwf0rd 
Medkal Bufldlng) Tet' LU 0446 

M asatriliepla skambint 374-8004 
Prflzna ligonius pagal susitarimą.

DR.VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

ftfas^izette Medical Oentęe 
S182 So. Kedzie Avenue.

VaL: plrmad.. antrad Ir ketvlrtad. 
6 fkl 7:30 vai. vakarą 
Šeštad. nuo 1 iki 8 vai.

Pa^al susitarimu. 
Ofiso telef. WA 5-207O. 

Ręzld. tel. WAlbrooik 5-8048.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Wėst 71st Street

VaL: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vaL popiet, tred. ir 8eSL 

tik Bueitarua.

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITĮS
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

2858 West 6Srd Street 
Gbloigot Ulinois 60629

TeL =. 47^3409 
Vaiandhm pagal susitarimą

Dr, Ant. Rudoko kabinetą perfimS

DR.EDMUNDLCIARA
OFTOMETRISTAS

2709 Weet 51at Street 
Iri. — GR 6-2400

VaL: pagal susitarimą.: plrmad. Sr 
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. fe penkt 
10-4; iefitad. l«-8 vaL

Oflsi tek 7S&4477; Res. 246-2839

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJĄ IR CHIRURG® 

^ecfalyM • Nervų tr
Emorinte Biges. 

<BAWF0RD MEDICAL BLDG.
6449 Su. Msriri Boad

DR, A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

M. — BB 3-5893 
Specialybė Akių Įigcį 

8907 West lOStd Street 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tek — PR 8-2220

DR. JANINA JAKAEVIČIDS
90 K A A

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvlrtad. fe penkt. 
nuo 13 iki 8 vaL fe nuo 5 Iki 8 vai. 
vak. Befttad. nuo 1 Ori 4 vaL

Ofe* PO 7-6000 Bes. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUDAS
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGUA 
6214 No. Western Avenae 
1002 No. Western Avenue 
TeL' atsakoma 12 valandų 

4894441 — 6614605

Ištaigos Ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VH. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA

1467 8o.48tli Oourt» Cleero, DL 
Kasdien 1042 Ir 4-7 

Bskyrun treč. te šeštad.

TeL ofiso te buto: Oldtaple

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CTRURQ^ 

1443 So. 50ft Avtų dttą
Kasdien 1-8 vaL k S-8 vai n> 

lšakyrus treCladlenltu. T/
Seštadieniala 12 Iki 4 vaL

Tel. EEHanoe 5-1311 g

DR, WALER1KIRSTU 
Lietuvis gydytoj) 

8825 West 0Ott 8W
VaL: plrmad., antrad., ketvirtai b 
penkt nuo 12-4 vai popiet h J 
vai. vak. Treč. ir šėžtad.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGg 

Kūdikių ir vaiku ligų apafal^
MEDICAL BUIUW 

3200 VFest 81st Street 
Of s. teL RE 74168, iėa ŠŠ3S

Ofe. HĖ 4-1818; m. PB (fe
DR. J. MEšKAUŠKIT 

GYDYTOJAS . IR CHIRURGAi 
Specialybė vidaus flgti 

2454 West 71rt Btod, 
71-os te CampbeU Avė. taą.

VaL: plrmad., antrad., ketįlitti | 
penktad. S Iki 7 v. p. p. Ilk aumni

OPTIOAL STVbM
VIOLETA KAR08AIH 

7051 So. Waėhtenaw — TeL *7Mm 
Pritaikomi ***”^81 pagal 0<M| 

receptu. '
Didelis akinių rftnų padriukteo. 

VaL: pirm., antr., penkt 10,-5:U 
Ketv. 1-8 v. vak. fiešt 10-4 r. p į 

TraSiadlezdala UUauuL j

Triat ■= 282- 4888
DR. ROMAS PETKUI

AKIŲ LIGOS — 0HIBUBGU4 
Ofisai: 

111 NO. WABABH AVĖ.
4200 KO. CENTBAIi AVĮL 
Valandos pagal euritirt^-

DR. FRANK PLEČKM 
(Kalba jietuvUM 
OPTOMEHOSrAfl 

TOOtm akta. Prttofte AmSI 
“Oosrtad leasuT . £ 

3618 W. 71H Si. - M 
VaL pagal susitarimu. Uždaryk

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, POSLfiS B 

PROSTATO CHIRURGDA 
2656 W. 6M Btnri

VsL antrad. nuo 14 popid 
te ketv. nuo 5*7 vataiė

Ofiso tek 77648880^ tedš. <Ggjj

dr.j.j.simomutS^ 
gydytojas 

Adresas 4255 W. 6M8taed 
Ofiso teleL RE M4Į0

Reztdencd|OB telef, GR 
Ofiso vaL: pinnad. te ketrirbA 
nuo 1:00 Mgi 3:00 vii

Ofiso tel HE 4-212& Namu (Š Mfl*

DR. V. TUMASMIS 
chirurgas 

3454 West 71st Stetri 
Vai.: plnn., antrad., ketv. Ir ftata* 

2-5 fe 8-7 — B anksto

F.C.WINSKMAS 
GYDYTOJAS St 

8107 VtetTlriStN^
. Valandom 1-4 vaL 

Tre& fe Atdtad. pagal

Ofe. tri. 5863108;
DR. PETRAS ŽUOM

GYDYTOJAS IR 
6234 80. NsnagMoett

VaL: piraų antr, tafr- 
2-7; leštadteaiito pagdJ^JJ:

Perskaitę "Draugą", duokite |



_ i — HUjamai eina , itl
r TUO PAČIU KELIU

f Jitis metai? 'dainų Šventė kar- 
• - su kitais lietuvių didesnio už* 
^io suvažiavimais, kaip sporto 

I uįynėmis, įvyksta gal mažiau 
| įprastinėje vietoje, Toronte. 
I «jjp daugeli metų visus didės- 
1 uitis renginius matėme Chicago- 

je. Be abejo, pakaita labai nau- 
I fafe tai yra tam tikra prasme 
Į gaminas visiems lietuviams, o 
I jyo labiau rengėjams. Tokios 
I įssinės šventės pareikalauja 
i jsug lėšų ir Jėgų, tačiau jos su- 
I ^Ida džiaugsmo ir tautinio pa- 

_ jjdidh'avimo mums visiems, ne 
g retai ir politinės naudos, jei pri- 
. įminsime prezidentienių dalyva- 
I dmus tautinių šokių šventėse. 
| Įjažesni pasirodymai taip pat su* 
I jhulda daug dėmesio iš vietos 
I kultūros ir politikos žmonių. Vis 
į tai bendram mūsų išeivijos ir pa- 
I .vergtos tėvynės labui.
I k Tačiau nereikia manyti, kad 
I jies tik vieni ruošiame tokias di- 
I Algas šventes, iškeliančias mus 
Į g bendros masės, kada didžioji 

spauda skiria mums net primuo- 
įus puslapius. Tokias šventes 

EooSa ir Ūtos tautinės grupės, 
Ittrp JU ir pabaltieČiai latviai ir 

štai.
•

r Latviai šįmet savo šeštąją dai
nų šventę ir kultūros festivalį 
ruošia Bostone nuo birželio 30, 

; ligi liepos 4 d. Kaip latviai savo 
j informacinėje sąlankoje rašo, 
I šventėje, tikriau ketvertą dienų 

. užtrunkančiose kultūros dienose, 
dalyvaus 1,500 dainininkų ir 1, 
200 šokėjų. Taip pat bus simfoni- 

^s/orkęstras, • kuris gros naujus 
simfoninius kūrinius, duos reli- 
ginį koncertą, bus suruoštos dai- 

| les, rankdarbių, filatelijos ir nu- 
mizmatikos parodos, taip pat 

Į vaikams bus pastatyta operetė, 
į. bus suvaidinta dramos veikalų, o 
i rašytojai skaitys savo kūrinius. 
^Neužmirštamas ir sportas, —
■ bus krepšinio ir tinklinio rinkti- 
r niu susitikimai.
F ■ Latviai tokius festivalius ruoš
davo ir savo tėvynėje. Pirmasis 

buvo suruoštas 1880 m., po to 
L dar trys ir jau 1926 m. buvo su-
■ ruoštas nepriklausomo Latvijoj.

Didžiausi festivaliai buvo 1933 
ir 1938m. Pastarajame dalyvavo 
400 chorų, 17,000 dainininkų ir 

j' jų dainų klausėsi 120,000 žmo
nių. Išeivijoje latviai taip pat'ne
nustojo tokius festivalius ruošti.

• Pirmąjį festivalį Amerikoje, Chi- 
cagos mieste, suruošė 1953m.,' po

! to 1958. m. New Yorke, vėliau 
trys festivaliai vyko Clevelande. 
Pastarajame 1973 m. įvykusiame 

^festivalyje dalyvavo 82 chorai, 
į1,600 choristų, 1,200 šokėjų ir 

15,000 žiūrovų.
F Be abejo, mums įdomu, kas to-
• Has latvių šventes ruošia.Sąlan- 

koje paskelbta -gana daug latvių 
organizacijų, kurios rūpinosi 
šventės ruošimu, pirmoje vietoje

^išvardinta Amerikos latvių cho- 
k ra draugija, Amerikos latvių tau
tinių šokių ansamblis ir daug į- 

. vairių latvių draugijų, iŠ viso a- 
pie. ketvirtis šimto. Garbės komi- 

i tote yra įvairių amerikiečių poli
tinių ar kultūrinių įstaigų, parei-

■ gunai, jų tarpe ir Massachussetts 
šen. Edward Brooke.

Informacijoj primenama, kad

H. . NAUJAS
BAKTERIOLOGINĖS 

ANALIZES METODAS

Švedijos tarptautinis spaudos 
biuras pranešė, kad švedų 
mokslininkai parengė pigu ir 
greitą bakteriologinės analizės 
metodą. Šiuo metodu, panaw- 
dojus liuiuine acentinį analiza
torių, bakterijos aptinkamos 
per 10-12 minučių '(įprastiniais 
metodais — per 12 valandų).

, šlapimas ir kiti pavyzdžiai iš 
pradžių paveikiami rūgštimi, 
kari padeda atskirti esančias 
bakterijas. Paskui bakterijos 
perkeliamos į liuminescentinį 
analizatorių, j kurį prileidžiama 
tiuminuolio arba liuciferazės 
ctearirrri utkciU* io 

latviai jau žinomi prieš 4,000 
metų. Jie istorijos bėgyje kovojo 
prieš vikingus, carus, vokiečių 
ordinus, lenkus, švedus ir kitus 
besikėsinančius į latvių žemes. 
Devynioliktame šimtmetyje la
bai sugyvėjo latvių kultūrinė 
veikla, tada ir pradėti ruošti tie 
festivaliai. Latviai, kaip žinoma, 
atgavo nepriklausomybę 1918 m. 
lapkričio 19 d., bet ja tesidžiau
gė tik trumpą dvidešimties metų 
laikotarpį, kai Sov. Rusija ją už
grobė kartu su kitomis Baltijos 
valstybėmis.

Latviai Bostone, kur Šis festi
valis įvyks, pradėjo kurtis jau 
prieš tris šimtus metų. Pirmieji 
latviai į Bostoną atvyko 1689 m. 
Tačiau Bostone latvių veikla te
su aktyvėjusi tik 1888 m. Bostone 
1896m. jau buvo užregistruoti 
295 latviai. 1930 m. Bostone gy
veno 4,357 latviai, kurių skaičius 
labai padidėjo po antrojo pasau
linio karo atvykus naujiems pa
bėgėliams. Bostone šiuo metu y- 
ra 50 latvių organizacijų, įskai
tant ir Jamaica Plain Lutheran 
Church, įsteigtą 1899 m., ir Lat
vių Baptistų bažnyčią, įsteigtą 
1901 m. Bostono latvių dailinin
kai dalyvauja įvairiose vietos pa
rodose, o tautinių šokių grupė 
šoka ne tik latvių, bet ir kitų 
ruošiamuose parengimuose. Iš 
viso Bostono latvių kolonija dar 
gana veikli ir todėl ten ir buvo 
pasiryžta suruošti šeštąjį latvių 
kultūros festivalį.

Kultūros dienų vykdomasis 
pirm, yra John Bibelnieks, 14 
Brook st, Sherbom, Mass. 01770.

♦

Kaip matome, latviai taip pat 
rūpinasi savo kultūriniu ir tauti
niu išsilaikymu, ruošia įvairias 
šventes ir visa tai labai teigiamai 
vertintina, kaip ir mūsų lietuvių 
tos pačios pastangos. Latvių kul
tūrinė veikla prisideda prie Bal
tijos tautų populiarinimo, kas 
labai reikšminga kovoj už tų 
kraštų laisvę.

Latviai, jei ir neturi savo enci
klopedijos, kaip lietuviai, bet jie 
kultūrinėje šiltyje atlieka kitų į- 
domių, nepaprastai svarbių dar
bų, pvz. jie baigia leisti kelių to
mų veikalą apie latvių karius 
antrojo pasaulinio karo metu. 
Latviai turi gerų, pasižymėjusių 
dailininkų ir muzikų, jų literatū
ra taip pat aukšto lygio. Nepai
sant to, latviai dar pajėgia išsi
versti ir lietuvių autorių kūrinių 
ir juos išskirtinai, gražiai išleisti. 
Labai malonu, kad tie lietuvių 
veikalai buvo gana neblogi lat
vių. kritikų priimti. Amerikos uni
versitetuose darbuojasi daug lat
vių mokslininkų, politinėj srityje 
latviai drauge su lietuviais bei es
tais rūpinasi savo pavergtųjų 
kraštų reikalais.

Kada lietuviai dainuos, posė
džiaus ir sporto arenoje varžysis 
Toronte, mūsų broliai latviai to
mis pačiomis dienomis džiaugsis 
tokia pat dainų švente ir kultū
riniais parengimais Bostone. 
Linkėtina mūsų likimo broliams, 
nešantiems tą pačią išeivijos 
naštą, žengiantiems tuo pačiu 
kaip ir lietuviai keliu, geriausios 
sėkmės.

Al. B.

kios reakcijos metu išsiskiriant 
energijai, aptinkamos bakteri
jos. švytėjimo intensyvumas 
priklauso nuo bakterijų kiekio.

Taip pat rengiamas metodas 
greitam tinkami ausiu vaistų pa
rinkimui. Analizei paimti pa
vyzdžiai veikiami įvairiais anti
biotikais ir parenkamas pats 
veiksmingiausiaE. Šiai proce
dūrai nereikia nė 2 valandų.

Šis bakteriologinės analizės 
metodas jau taikomas dviejose 
Švedijos ligoninėse. Šio meto
do pagrindu kuriamas miokor- 
do antrakto diagnostikos me
todas: ligą tikimasi nustatyti, 
išmatavus specifinio fermento

■• ‘voUUt
L«itvianSongand
Cul turai FesrivaL*
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Nors Turkija yra NATO nare 
ir stengiasi būti priimta į Europos 
ūkinę bendruomenę, visaip mė
gindama įsiteikti Vakarams, bet 
ją gaubia gilus Europos ir JAV ne- 

į pasitikėjimas.

Kai prieš 55 metus Kernai Ata- 
turk paskelbė Turkijos respubliką, 
jis bandė savo kraštą įvesti į dvi
dešimtąjį amžių, nutraukti ry
šius su jos orientaline praeitimi 
ir joje įgyvendinti Vakarų kul
tūrą. Tai sukėlė tautinės tapaty
bės krizę, kuri tebėra neišspręsta 
iki šioL 'Iš kitos pusės, Ataturko 
karštas nacionalizmas paskatino 
turkus didžiuotis savo praeitimi. 
Iš europinio Konstantinopolio 
jis perkėlė sostinę į neginčijamai 
turkų miestą Ankarą.

Jo vedami turkai išvarė grai
kus į jūrą ir išvijo rusus iš grynai 
turkiškų sričių Kaukaze. Jis at
naujino visą tautos gyvenimą, pa
naikino Korano nuostatus ir įvedė 
italų baudžiamąjį kodeksą, švei
carų civilini ir vokiečių prekybi
nį, o arabų alfabetą pakeitė lo
tynišku. Vyrams uždraudė ne
šioti kūgio pavidalo kepures, 6 
moterims leido vaikščioti nepri
dengtais veidais.

Istorijos bėgyje turkai buvo pa- 
glemžę daug svetimų žemių ir 
tautų. Daugelis pavergtų tauty
bių nekentė turkų. Anatolijos 
graikai rėmė Graikijos nepriklau
somybės karus. Armėnai rėmė 
Rusijos pastangas atplėšti nuo 
Turkijos armėnų gyvenamas sri
tis. Turkijai pralaimėjus I pas. ka
rą, Sevro 1920 m. taikos sutartimi 
buvo atkurta Armėnijos nepri
klausoma valstybė ir beveik išda
linta visa Turkija. Daug sričių 
atiduota Graikijai, įsteigtas ne
priklausomas Kurdistanas, suda
rytos Anglijos, Prancūzijos ir Ita
lijos įtakų zonos, įsteigta tarp
tautinė komisija (neįsileidžiant 
turkų) Dardanelų ir Bosforo

ALĖ BOTA
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— Koks EI? Ko tu lauki? — Marianne buvo irzli 
ir nenorėjo kalbėtis.

— EI Dandi— ruti—— Sukikeno Felicija-
— Tylėk! ir... eik prie darbo! — Marianne pa

rodė jai vieną, didelę, o pati jau tempė dvi mažesnes 
lempas, kad gerai nušluoščius dulkes, iki blizgėjimo.^ 
Taip ji apsisprendė.

— Kažin, ar vėl šiandien čia EI ateis? — Girdėjo 
Feliciją negarsiai sakant.

— Tu —- kaip Mr. Lutz, ne kaip Peter— — Isvie- 
pė lūpą Felicija. — Peter pats dirba, kitų nevarinėja... 
O, well! Greičiau ateis pusė šeštos...

Greičiau ateis, —- Mąstė ir Marianne. Pusė šeštos, 
ar aštuntos, devintos, — ar ne vistiek? Kartais ji nei 
nenorėjo grįžt namo. Nora vis laukdavo darbo pabai
gos...

Ir kur pasidėsi? Šie mūrai irgi buvo panašesni į 
kalėjimą, negu į kolonialinę krautuvę. Dandi, Dandi... 
Kvailė! Kaišioja dantis, ieško berniokų... Kai įkiš kur 
galvą, tai cyps paskui, nagus kramtydama— O kelio 
atgal nebėra... —

Marianne perbraukė atgalia ranka akis; chemika
lais, kuriuos vilgė kempinę ir šveitė, nubraukus dūl
iai, kuriais vilgė kempinę ir švetiė, nubraukus dul- 
rodė, kad. nepakenčiamai dvokė ir spaudė iš akių aša
ras. —

Viskas ją erzino. Felicijos tupinėjimas apie lempą

šaipjmiasis, jos užsiminimas “Dandi-..” — Marianne er
zinosi ir dėl savęs pačios: šis kvailas susidomėjimas, 
net klaidžiojimas po visu aukštus, žvilgčiojant į veid
rodžius, tikintis vėl kur nors susitikti... Kas tai? —- 
Antroji beprotybė? Ar žmogus taip visą gyvenimą tu
ri suktis apie savo kvailumo ašį? Ar nėra išsigelbėji
mo? Ar tobulėjimas — tiktai mitas? Ar viską nugali 
tik prigimtis, lyčių trauka? Kur gi tada žmogus — 
Dievo paveikslas? Kur jo ilgesys — siekti panašumo 
į Kūrėją, nuolatos tobulėjant, gyvenimą suvedant į 
Amžinąjį Tikslą, o ne išblaškant pakampiais, šunke
liais? Klaida (ar nuodėmė) prisišaukia kentėjimą, — 
su tuo ji sutinka. Tai jau įrodyta ir jos gyvenime.

Marianne atkakliai trynė lempas suvilgyta, paskui 
sausa, kempine, nusukdama veidą nuo dvokiančių ga
rų. Ji skubėjo, tartum norėdama pasivyti ir aplenkti 
savo mintis. Ji vargo ne tiek iš stropumo darbe, kiek 
norėdama kažką pasiekti, kažką sau pačiai įrodyti ir 
kažkur pasprukti iš beviltiško jos gyvenimo, iš tuštu
mos, diena iš dienos besikartojančios.

Ar tai gyvenimas, Viešpatie, ar tai gyvenimas? 
— Dažnai kartojo pati sau. Ir dabar, baigdama gra
žiausiai nušvitinti tas dvi lempas (nors Lutz, vistiek, 
nepagirs), pagalvojo, kad jau šiandien, jau po darbo, 
turi pradėt kalėdinį apsipirkimą. Nes tai — jos vienin
telis džiaugsmas! Parinkti, nusiųsti gražius ir naudin
gus dalykus; paskui laukti laiškų ir skaityti, veidams 
bei širdžiai kaiBtant, kaip jie sujaudinti, kaip jie kiek
vieną smulkmeną įvertina, brangina. O senelio 
laiškai!.. Apibara už išlaidumą, paskui dėkoja, gra
žiausiais vardais ją išvadina, kiekvieną daiktelį apra- 

I šo, pasakoja, kaip jį naudoja, kai su kitais pasidalija...
Marianne šypsojos pati į save. Nematė prisiarti

nusio pirkėjo. Felicija jau pasveikino, jau rodo prekes.
ir — taip juako d&rbe ak aepaįįąaąntį j tarpais g. Ma-

rianne, ar ta nepavydi... Nes pirkėjas beveik buvo pri
ėjęs į vyresnę tarnautoją, beveik į ją kreipėsi.^

Marianne matė Felicijos žvilgsnius. Kvailutė!— 
Ji mąstė. — Lyg aš neturėčiau rimtesnių rūpesčių... 
Juk užsidirbu savo tuos centus, “Mėlynosios kompa
nijos’’ mokamus. Juk laiko negaišinu, gerinu biznį at- 
sidėjusi... Be to, šiandieninė “riebi” transakcija — 
jau pakankamas mano stropumo įrodymas. Ta viena 
parduota lempa atsveria kelius mažesnius pardavimus, 
kurie būna ir nelengvi, ir užima visą — —

Felicija nubarškino pinigų dėžę, jau telefonu 
šaukia Peter, prekei išnešti, pirkėją palydėti... štai, ji 
ir kitą pirkėją užkabina! O laikrodžio rodyklė jau ar
tėja į penkias. Reiškia, Marianne pabaigs dieną su tais 
chemikalais... Kelių lempų Šonai ir liemenys blizgės 
kaip auksas, bet ji neturės nieko parodyti, kad tikrai 
dirbo. Kas yra — valyti ir nuvalyti? To Lutz reika
lauja, bet nei pastebi, nei vyresniems prižiūrėtojams 
to parodo. Jei viskas švaru, tvarkoj, tai — jo nuopel
nas! Jo skyrius pavyzdingas. Taip jis net kelias dova
nas ir pagyrimus, atžymėjimus yra gavęs.

Visas pardavėjo pasirodymas prieš krautuvės vy
resnybę yra toji suma, kurią pinigų dėžė išmuša, pa
spaudus jo raktą, naudotą visą darbo dieną. Pinigų dė
žė nemeluoja. Į ją kiši pinigus, čekius, ja užregist
ruoji kreditus. Graži pinigų dėžės daina! prasminga. 
Kiekvienas tarnautojas veržiasi ją skambinimu pra
kalbinti, savo raktą paspausti, kad gale dienos knygo
se, prie jos pavardės, būtų parašyta “riebi” suma, ku
rią parodo pinigų dėžės galutinis, ją tai dienai užda
rant, išmušimas. Pagal tos sumos “riebumą ar liesumą”, 
gaunami algų pakėlimai, perkėlimai į geresnius sky
rius, respektas darbininkui...
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Latvių kultūros festivaliui Bostone besiruošiant

ATKAKLIOJI TURKIJA
Uždarytos JAV svarbios karines bazes

jo stočių tinklą, iš kurių sekė 
ir klausėsi Sovietų lėktuvų, lai
vų Juodojoje ir Viduržemio jūros 
rytinėje pusėje judėjimą ir Armė
nijoje esančių karinių vienetų 
veiklą, o taip pat raketų į erdvę 
iššovimus. Šių bazių veikla ame
rikiečiams gyvybiškai svarbi ir 
jiems sutaupydavo bilijonus do
lerių. Per jas jie patirdavo, ką ir 
kur rusai daro. Juo mažiau jie ži
no, juo daugiau reikia išleisti pi
nigų lėktuvams, laivams ir ka
riams besiruošiant nežinomybei.

sąsiauriams prižiūrėti. Tačiau ne
trukus įsitvirtinęs Ataturkas pa
šalino vizirį, pasirašiusį tą taikos 
sutartį ir išvijo iŠ Turkijos visus 
įsibrovėlius. Po II-jo pas. karo 
Turkija ir Graikija tapo NATO 
narėmis, tapiau, to nepaisant, 
turkai yra įsitikinę, kad Vakarai 
visur remia graikus, ir nepaiso 
turkų interesų.

Kipro krizes išdavos

Dabartinė Kipro krizė yra vė
liausia Šimtmečiais senos proble
mos apraiška. 1960 m. Kiprui lai
mėjus nepriklausomybę, turkų 
mažuma kentėjo nuo graikų vy
ravimo. Turkijos vyriausybė no
rėjo įsikišti, bet JAV tam griežtai 
pasipriešino. Bet kai 1974 m. 
Graikiją valdę pulkininkai nuver
tė Kipro prezidentą arkiv. Maka
rų ų, norėdami Kiprą prijungti 
prie Graikijos, turkai pasinaudojo 

I proga, įsiveržė į salą ir užėmė be- 
Į veik pusę tos salos. Daugiau kaip 
Į 100,000 graikų pabėgo iŠ jų už
imtų sričių. Turkai nori Kipre 
sudaryti dvi nepriklausomas vals
tybes, kam priešinasi Graikija, 
Kipro graikai ir JAV. Turkai pyks
ta dėl JAV reikalavimų sugrąžin
ti 'graikams užimtas sritis ir laiko 
dar vienu Europos ir JAV jiems 
rodomu nepalankumu, nes, Izrae
liui išvarius palestiniečius iš jų 
gyvenamų vielų, niekas nereika
lauja juos grąžinti į buvusias gy
venvietes arba, kai Kipro turkai 
buvo graikų skriaudžiami, nei 
Europa, nei JAV tuo nesirūpino.

Jungtinės Tautos priėmė kelias 
Turkiją smerkiančias rezoliucijas. 
JAV kongresas uždraudė Turki
jai parduoti ginklų. Atsikeršyda- 
mi turkai uždarė visą eilę JAV la
bai svarbių bazių, kurių ten bu
vo 27 su 7000 karių. Amerikie
čiai turėjo įsirengę radaro ir radi-
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NAUJOS PLB VALDYBOS BELAUKIANT
HENRIKAS BRAZAITIS

tai bus tikslu ir 
ateičiai naudin-

penkeri metai

I Penktąjį pasaulio lietuvių 
bendruomenės seimą suvažiuosi 
atstovai svartyti Bendrudmenės 
ateities kelių ir išrinkti penke- 
riems metams naują vadovybę. 
Mažai girdime Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse apie pasiruoši
mus sudaryti naują valdybą. Ak
tyviau pasisako Kanados bend
ruomenini nkai, nes seimas vyks 
Toronte, Kanadoj. Atrodo, kad 
kanadiečiai norėtų perimti vado
vybę. Bet ar 
Bendruomenės 
ga?

Ateinantieji 
bus labai reikšmingi laisvojo pa
saulio lietuvių išeivijos politinia
me gyvenime. Ar Kanada pajėgs 
išlaikyti Bendruomenę tinkamo
je aukštumoje politinio gyveni
mo sektoriuje? Kanados Bendruo
menė gerai atlieka kultūrinio 
sektoriaus darbą, bet (politinėje 
veikloje, nors ir neturėdama jo
kių konkurentų, nepasireiškia iš
skirtinai. Be to, pati Kanada nė
ra didžiųjų pasaulio įvykių spren
dėjų viršūnėse. Tiesa, Kanados 
lietuviai savo duoklę politinei 
veiklai atiduoda ir daug suauko
ja (apie 30.000 dolerių) Tautos 
Fondui, t y. Vliko finansinei pa
ramai. Bet kokią duoklę atiduo
da Pasaulio lietuvių bendruome
nei?

Penkeri ateities metais pasta
tys mus prieš gana svarbų klau
simą: Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstovavimą ir mūsų 
diplomatinės tarnybos tęstinumą. 

į Čia svarbiausią vaidmenį vaidins 
Jungtinės Amerikos Valstybės. To 
dėl Bendruomenės vadovybės 

Norėdama atstatyti buvusią 
padėtį, JAV vyriausybė darė ką 
galėdama įtikinti kongresą at
šaukti ginklų pardavimo draudi
mą, tačiau kongresas, Amerikos 
graikų, spaudžiamas, nesiduoda 
įtikinamas. Prez. Fordo vyriausy
bė buvo sudariusi su Turkija ben
dravimo ir gynybos susitarimą, 
kuriuo 4 metų bėgyje Turkijai 
būtų duotas 1 bilijonas dolerių 
paramos, o Turkija būtų leidusi 

įveikti visoms bazėms, bet kongre
sas tam nepritarė.

Turkijos reikalai

Ginklų klausimas turkams 
svarbus ne tik tuo, kad Turkijos 
kariuomenė buvo ginkluojama 
vien JAV ginklais, o sudėvėtas da- 

I lis reikia pakeisti naujomis, bet ir 
tuo, kad jis rodo jų nelygų trak
tavimą Vakarų pasaulyje. Prieš 
ginklų pristatymo uždraudimą 
turkai laikė save brangintinu NA 
TO nariu, kurio Vakarai niekad 
negali išskirti jau vien dėl jų ka
rinės reikšmės. Turkija turi gerai 
paruoštą pusės milijono kariuo
menę, didžiausią iš visų NATO 
narių. Kadangi Turkija turi il
giausias su Sovietais sienas, JAV 
ten įrengė dang karinių bazių. 
Kai JAV ne tik nutraukė ginklų 
pristatymą, bet ir atsisakė duoti 
ginklų dalis, už kurias jau buvo 
sumokėta anksčiau, Turkija ir vėl

I 
Vakarų atmesta. Kas dar blogiau, 
tas atmetimas buvo naudingas 
jos senam priešui Graikijai.

Norint suprasti, kaip giliai Ši 
žaizda įsigalėjusi, reikia žinoti 
Turkijos kariuomenės vaidmenį 
tautos gyvenime. Turkai visada 
didžiavosi savo kariuomene, kaip 
užkariaujančia ir narsiai kovojan
čia Jėga. Ji gerbia karinius vadus, 
kurie parėmė Ataturko reformas 
(Ataturkas buvo generolas). Ka
rininkai tebėra tautos stipriausias 
ramstis, vykdant Ataturko idea
lus. siekiančius įgyvendinti Vaka-1 imponuoja. Partijos ir politinės 
rų kultūros pradus. Kiekvienas 
turkas turi atlikti karinę prievolę 
ir labai dažnai joje jis išmoksta 
skaityti bei rašyti. Tuo būdu JAV 
ginklų sulaikymas, grėsęs suma
žinti karių reikšmę, puolė institu
ciją, esančią didžiausiu tautos pa
sididžiavimą. Jeigu nebus rastas 
abiems pusėms priimtinas sprendi
mas, Turkija bus priversta gerin
ti santykius su Sovietais ir dar la
biau suvaržyti likusių karinių ba 
zių veiklą, nepaisant savo pa- rius tinkamoje aukštumoje, ■ Pa
čios saugumo. Turkija negali pa- 

' kęsti tokio politinio jos įžeidimą

priešaky turi stovėti žmonės, da
lyvaują ne tik lietuvių politinėj 
išeivijos veikloj, bet ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių politiniame 
gyvenime, turi priėjimą prie A- 
merikos vadovaujančių sluoksnių 
Washingtone.

Po Vliko seimo Floridoje pa
sklido gandai apie egzilinės vy
riausybės sudarymą. Bet ar tai 
realu? Egzilinę vyriausybę suda- - 
ryti turėtu Lietuvos piliečiai. Bet 
kiek mes jų turime? Atrodo, tuo 
reikalu buvo neigiamai pasisaky
ta Diplomatijos Šefo ir Vliko pir
mininko pasitarime. Bendruome
nė tuo klausimu nėra viešai pa
sisakiusi. Kiek tas klausimas yra 
svarbus ir aktualus, reikia suabe
joti. Nė viena egzilinė vyriausy
bė savo krašto nepriklausomybės 
neatstatė. Neišvaduosime Lietu
vos ir mes. Bet ji pati, susidarius 
sąlygom, išsivaduos, o mes, Sei- 

I viai, tik galime padėti, neužmirš
dami tos bylos ir keldami tą 
klausimą gyvenamų kraštų poli
tiniam elitui. Tuo reikalu Pasau
lio lietuvių bendruomenė su kraš
tų bendruomenėmis ir jų padali
niais gali atlikti didelį vaidmenį, 
eidama į gyvenimo krašto mases. 
Čia ir vėl Jungtinės Amerikos 
Valstybės stovėtų pirmoj vietoj. 
Todėl vyriausia Bendruomenės 
vadovybė turėtų likti Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

Ateinantieji penkeri metai la
bai pakeis mūsų vadovaujamų 
veiksnių vaizdą. Visi senstam ir iš 
veiklos pasitraukiam. Todėl ma
nau, kad vadovybės priešaky tu
ri atsistoti vidurinės kartos žmo
gus, kuris turėtų pasitikėjimą ir 
autoritetą jaunesnėje kartoje. To
kių nedaug teturim. Jaunesnioji 
karta daugiau linkusi į Bendruo
menę kaip į kitus veiksnius, ypač 
partiniais pagrindais sudaromus. 
Gal ir politinių partijų vyresnių
jų vadų kaltė, kad neišaugino 
sau prieauglio ir pakaitalo. Bet 
faktai rodo, kad mūsų partinė 
diferenciacija jaunuomenės ne
patraukia, ypač gyvenant ir iš
ėjus mokslus kraštuose, kur yrą 
dviejų ar daugiausia trijų partijų 
sistema. Mes iš Lietuvos atsigabe
nome partijų aibes, jaunuomenei 
tas nesuprantama, neįdomu ir ne- 

grupės prieaugliu pasigirti negali. 
Tur būt, todėl jaunimas pasiren
ka Bendruomenę ir savo sukurtą 
Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungą. Priklausys nuo naujos va
dovybės sugebėjimo įtraukti į po
litinį gyvenimą jaunesniąją mū
sų kartą, kad vėl po penkerių 
metų būtų kam užimti dabarti
nės vadovybės vieta.

Norint Bendruomenėje išlai
kyti kultūrinius ir politinius sekto

šaulio lietuvių bendruomenės va- 
(Nukelta į 5 paL)
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
VLADAS RAMOJUS

DRAUGĖ SU JAUNIMU I 

šeštadienio, gegužės 20 d., va
kare Shęraton Inn puošnioje sa
lėje įvyko graži ir gyvybe de
ganti šventė. — lietuvių abitu
rientų pristatymo ir susipažini
mo vakaras^ kuriame dalyvavo 
daug lietuviško jaunimo, jų tėvų, 
giminių, draugų ir šiaip visuo
menės. Toji Šventė Lietuvių mo
tery federacijos ChicagoS klubo 
rengta jau šeštąjį kartą ir per tą 
laiką lietuvių visuomenei Chica- 
goje buvo pristatyta apie 300 lie
tuvių ^brturientų, iš kurių ne 
viekas ir dabar gyvai dalyvauja 
mūsų tautinės bendruomenės 
veikioje. Čia ir yra pagrindinė to
kių švenčių reikšmė, įgyvendinta 
ir tęsiama energingų organizuo
tų moterų.

Gegužės 20 d-, vakare Federa
cijos Chicagos klubo pirm. M. 
Marcinkienei pradėjus programą 
ir jai vadovauti pakvietus “antra- 
kaiįnieti” Eug. Būtėną, A Stel
moko orkestrui grojant maršą, į 
salę pagal alfabetą įžygiavo 55 
mergaitės ir berniukai, Šiemet 
•baigę įvairias gimnazijas. Tokį 
gražų būrį abiturientų pasitiko 
plojimų banga. M. Marcinkienė, 
taip pat pagal alfabetą kiekvieną 
jų pristatė publikai, kurios buvo 
apie 400. Pristatomieji abiturien
tai nebuvo liaupsinami, net jų 
tėvams nepridedami jokie titulai. 
Tėvų, vardai ir pavardė, kokią 
mokyklą baigė, kokioms organi- 
zacijoms priklausė, ką mėgsta, 
ką ir kur studijuos. Iš atsakymų 
sužinojom, kad didesnioji dalis 
abiturientų priklausė skautų aT a- 
•teitininkų organizacijoms, šoko 
tautinius Šokius, dainavo jauni
mo choruose, lankė baleto studi
jas ir kad kuone visas šimtas pro
centų pasiryžę tęsti studijas uni- 

• vėrsitetuose. Tai žinia, kad lietu
vių jaunimas gyvai tebedalyvau
ja piganizacinėje bei kultūrinėje 
verkioje ir visuotiniai veržiasi į 
aukštąjį mokslą. Malonu buvo i 
juos žiūrėti, kai jie džiaugsmin
gai Šypsojosi, abiturientų motinų 
komiteto pirm. J. Krutulienės pa
puošti gėlė.

55 abiturientus, susėdusius tri
jose ilgose eilėse specialioje estra
doje, pasveikino Lietuvos gen. 
konsule J. iDaužvardienė, -pabrė
žusi, jog spontaniški žodžiai ver
žiasi iš širdies, matant tokį būrį 
gražaus lietuviško jaunimo. Pra
ėjusių. metų abiturientų var
du kalbėjusi M. Kulytė pareiškė: 
“Mūsų kartos atsakomybė išlai
kyti lietuvių kalbą ir papročius...” i 
Šių metų abiturientų vardu žodį 
■taręs A. Rušenas, kaip ir N. Ku
lytė, puikus kalbėtojas, iškėlė as
meninio tobulėjimo svarbumą ir 
mielų tėvelių pagalbą. Progra
mos vadovas “antrakaimietis” E. 
Būtėnas, prieš 5 m. baigęs gim
naziją, o Šį pavasarį baigęs ir u- 
nfvėrsitetą, taip pat pasveikino 
jauriubšiuš kolegas, palinkėda
mas ištvėtmeš. Po to perdavė 
linksmą škicą iš “Antro kaimo” 
prbįramos. M. Marcinkienė pra 
nešė, kad tie abiturientai, kurie 
ątudijuos lituanistiką, .tuojau pa
duotų prašymus Liet. Fondui sti
pendijoms gauti, nes fondo pirm, 
dr. A. Razma tokias stipendijas y- 
ra pažadėjęs.

'Meninėje programos dalyje a- 
biturientas A. Pemkus pianinu 
talentingai paskambino du sun
kius kūrinius, L Dudėnaitė pa
skaitė savo kūrybos ir taip prabė
go valanda su viršum prog
ramos,, kurioje gyvai ir nuošir
džiai .skambėjo lietuvių .kalba ir 
Šypsojosi jaunystė. Kun. dr. K. 
Trimakas invokaciniame žodyje 
pabrėžė, kad svarbiausias jaunys
tės uždavinys yra pabusti gyve
nimo tikrovei. Ar jaunimas su
prato prasmingą invokacinį žodį, 
ęmes, vyresnieji, nežinome, bet jis 
buvo gilus ir taiklus. Po skanios 
vakarienės A. Stelmoko orkest
ras užgrojo abiturientų valsą, abi
turientės šokiui išvedė savo tė
velius, o - abiturientei motinas, ir

I kaip* miela buvo-stebėti linksmai 
I besišypsantį jaunimą, šokdinan
tį tuos brangius asmenis, kurie 
sūnus ir dukras vežiojo į lit. mo
kyklas, jaunimo organizacijų su
sirinkimus, įvairias repeticijas ir 
Lt. Tik tėvų, mokytojų, jaunimo 
organizacijų vadovų, tau t. šokių 
grupių, chorų, įvairių studijų va
dovų pasišventimas daro tai, kad, 
emigracijoje išbuvus b^eik jau 
30 <m., dar vis auga gyvas ir tau
tiškai susipratęs jaunimas, kuris 
universitetuose taip pat buriasi į 
lietuvių ratelius ir čia atlieka ne 
tik kultūrinius, bet kartais ir! 
spontaniškus politinius uždavi
nius. Tai ypač pabrėžė; viena in
teligentė motina, sėdėjusi prie 
mūsų stalo.

Ruošiant šių metų abiturientų 
balių, Federacijos Chicagos klu
bui talkininkavo abiturientų mo
tinų komitetas. Jį sudarė J. Kru- 
tulienė — pirm., V. Aleknienė, I. 
Pemkuviehė ir N. Užubalienė. 
Svečių tarpe matėsi Chicagos 
aukst lit. mokyklos direktorius 
J. Mašrlionis, Lietuviu operos di- j Scenoje pasirodė Brocktono jau- 
rigentas muz. A. Vėsaitiš, alęt. J. 
■Kelečius su žmonomis ir daug 
daug kitų.

BRANDOS ATESTATĄ GAVĘ

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT

Parite

A

IŠNUOMOJAMA Brighton

4 kambarių butas.
Skambinti 523-7153

Kili ti»A T«

Nuo liepos 1 d. Ieškomas nuomoti 
butas ar namas su trimis miega
mais 67-tos ir Califomia apyL

ŠIMAITIS REALTY
2951 63rd Street 
Skambint 436-7878

I E * K O NUOMOTI

lėNUOM. prie vienuolyno 6 Baoab. 
butas. Skambanti iki 2 vai popiet 
telef. — 434-8852.

C L A S S I F I E D G U I D?
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MOŠŲ KOLONIJOSE
PardavimasNORI PIRKTI

Dalis svečių šaulių namuose, Gen. T. Daukanto jūros šaulių kuopos 
pavasariniame parengime Nuotr. P. Maletos

Brockton, Masss
PAVASARIO BALIUS

Gegužės 13 d. LB Brocktono 
apylinkės valdyba į Plonių šei
mos svetainę, National Cafe sa
lę, sutraukė vietos ir apylinkių 
lietuvius, jų tarpe daug šaunaus 
jaunimo. Sveikinimo žodžiu ba
lių pradėjo LB Brocktono apy
linkės pirm. Juozas Rentelis.

Bristam Parfcic 22 buto ntUr. Nuo 
nintokai patys tikto Daugui kaip 
$36,000 metinių pajamų. Kaina: 5 me
tų pajamos.

MMrųoBtto Psatos Didelis mflr- 6 
kamb. bungalov?. Gezu tildomas. i 
įrengtas tidepas. 30 p. tidypes. $37,500. į

Tortine ptifcėfa — trtfeeta aamų.Į
2£ rTMfizti hi be pertraokne tarno* | 
fasaa gtetaMasBto ir ją draugaraa. I 

ilMAITfi REALTY1 . .
- loeomę Tai LA I HE OPtRfl.,

2951 W. 63rd St 436-7878, Small roachiae toęl
j exp. totĄė <įp®į|& Sį 
j cvork, good bert fttu dus

Call for appMitaėst

Šių metų -lietuvių abiturientų 
•pristatymo ir susipažinimo Šven
tėje dalyvavo ir buvo pristatyti 
šie abiturientai: Audra Aleknai
tė, Rita Ambrozaitytė, Rita And- 
rijonaitė, Julius Aviža, Gintaras 
Baronas, Paulius Bukaveokas, Lo
reta Daulytė, Kęstutis Dėdinas, 
Raimundas Dičiuš, Šalme Drun- 
gaitė, . Lidija Dudėnaitė, Dalia 

Garūnaitė, Algis Grabauskas, Pau
lius Jautokaš, Romas Juodvalkis, 
Audronė Kielaitė, Vida Kliknai- 
teį Robertas Kosmanas, Marius 
■Kriaučiūnas, Povilas Krutulis, 
Audra Kubiliūtė, 'Rita Kupcikevi- 
čiūtė, Andrius Likanderis, Loreta 
Lingytė, Gilė Liubinskaitė, Ire
na Majauskaitė, Nida 'Misiulytė, 
Algirdas Močkaitis, Laura Narytė, 
Rasa Narutytė, Karina Norkaity- 
tė, Rasa -Norušytė, Juozas Oželis, 
Linas Peckus, Arūnas Pemkus, 
Alvydas Povilaitis, Danutė Ra
čiūnaitė, Vita Radzevičiūtė, Ro
bertas Raudys, Audrius Rušėnas, 
Viktoras Sekmakas, Jonas Sidrys, 
■Laura Slonskytė, Elena Snarsky- 
tė, Rimas Stankus, Stefa Stiiby 
tė, Morkus Šaulys, Nora Serelytė, 
Vida Šoliūnaitė, Birutė Tamuly- 
naitė, Dovilė Užubalytė, Daiva 
Vaįčaitytė, Auksė Vengrytė, Pau
lius Vienužis, Leda Žilinskaitė ir 
Aras Žlioba.

Sėkmės brandos atestatus ga
vusiems ne tik moksle Universitė-1 

i tuose, bet taip pat ir lietuviška
me gyvenime.

nimo ansamblio Sūkurio vado 
vas Vytautas Bruzgys, su akor
deonu N. Girourd ir prie piani
no šokių muzikos palydovė 

‘Marytė Cratvly, o į salę įėjo 
Sūkurio vyresniosios grupės 
20 šokėjų (yra 3 grupės). Sve
čių audringai sutikti jaunuoliai 
pašoko gyvatarą, mikitienę ir 
jonkelį.

Bostono vyrų sekstetas, ve
damas komp. J. Gaidelio, žaviai 
padainavo: Papartį, Barkarolę 
— Ofenbacho, Arą — Gorino, 
Nemunėlį — RrarinMrrį. feiiifcu 
mą — Br. Budriūno, Lauksiu 
tavęs ateinant — Raudonikio 
ir Motinų pagerbimui — Pienę, 
o bisui Batukus, Vyt. Ekinas pa
trepsėjo.

DG PASIMATYMO

Dėl atostogų šios skilties per 
ateinančias tris ar daugtoū šivai- 
čių nebus. -

LATVIŲ GIMNAZIJA 
VOKIETIJOJ

Miunsterio latvių gimnazija 
ruošiasi 1978-79 snokslo. me
tams, kurie prasidės rugpiūčio 
14 dieną.

Gimnazija yi^ istoriniame 
Miųnšterio mieste, kur latvių 
kultūrinis gyvenimas gyvas ir 
daųgpusiskas. Iš čia lengvai 
pasiekiami Vokietijos ir Euro
pos kultūriiiiii centrai

Pamokos vyksta negausiomis 
grupėmis (klasėmis), kas duoda 
mokytojams galimybę atkreipti 
dėmesį į kiekvieną, mokinį. Di
delis dėmesys kreipiamas į mo
kinio saviveiklą^

Kitų šalių mokintoms, taip pat 
ir iš Vokietijos tolimesnių Sri
čių yrą internatas. Patalpos 
yra patogios ir erdvios, kiekvie
nas mokinys turi savo atskiri 
kambarį-

Po to buvo vaišės, vadovavo 
Vytenio Izbicko gera vakarie
nė. Dovanų dalinime C. Janu- i 
šo paveikslą — Pajūrį laimėjo; 
Ramanauskas, gyv. Bridgevva- 
tery. Ėuvo daug ir kitų do- Į 
vanų. Is pelno bus sušelpta lie
tuviškosios institucijos, parem
ta lietuviškoji mokykla.

Vėliau smagūs šokiai, gerai 
murikai palydint, susitikimai su 
seniai bematytais, pašnekesiai. 
Po to vėl vaišės, dosnių LB 
valdybos ponių parūpintais ska
niais kepiniais. Rengėjams ma
lonu, kad jų daug valandų au
kotas laikas 
džiaugsmo.

Tų visų šokėjų, dainininkų, 
vadovų ir rengėjų antvalandžiai, 
nematomi Ir nesuskaičiuojami, 
kaip tik palaiko mūsų kultūrini 
ir visuomeninį gyvenimą.

Padėka LB Brocktono apyl. 
valdybai su pirm. J. Renteliu, 
valdybos darbščioms ponioms j čtol naudoja. Bet ttoka fe vteų tuo- 
Št. Jančauskienei, Liudai šukie- atstovams turėti grežtoa viti- 
įėi ir Vidai SužiedėlieneL Jos, 
kaip darbščiosios bitelės, nešė, penato re&ateto
puošė salę, stalus, maloniai pri- BOslta įt*^*1'***1 mfisų patan»vi* 
ėmė ir vaišino svečius.

E. Ribokienė MMMMBHMMHBHBtiHBMBHBBB

Ieškau plikti senu? mėdhrihis baldus 
gamintus prieš 1936 m.: Komodas, 
stalus, kedro skrynias, kėdės, t. tų, 
“Oriental” kilimą, už prieinamas 
kainas. 312-891-3334

MLSOELLANEOUS
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M. A. ŠIMKUS
MOTARY PCBIilC

m CŪUICB
42ttl Hc. Maptefreod, M, 2Mk74flB

Taip pat daromi VEKTIMaJ, 
GIMINIU tAkvlettaml. pildojaS 

PILLKTTBftJ PRJKTMAI fe- 
kitokie blankai.

suteikė visiems KmuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiHfiMiiinii
---- --- ------ ---------- —

I

imunaniN

M O V I N G
SERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto tol* 
dimai ir pilna apdrauda.

TEL. — WA C^ASS

ATOSTOGAUjAT CHICAGOJE?
Atvykę j Chfcagų dėuŽntiiAite aplankyti DRAUGO.

jratrtn prekių p#*strtnkkBsBB nebeea^ 
giaJ l» <dūhs r>imWIq,

COSMOS PAEGELS ESFRFSS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
SSSS & Halsted 8U Ubtes^u, DL S0«0S 
sftoi w. esto st., chioaco, m. sossa

’feiet.: M&-1737 — S64-3SS6
Vytantna ValantinM

E 
s
E

Amerikos lietuviui labai mėgsta lankyt! gimines. Chicagoje beveik 
kiekvienas tol giminių

Būdam! Chlcagoje, aplankykite jūsų gerąjį draugą — dienrašti 
DRAUGĄ, kur galima pabrinkti knygų it didžiausio Amerikos rinkinio. 
Beveik visi leidėjai platina knygas per DRAUGĄ. Atvykite asmeniškai 
pasirinkti tą knygą, kurią seniai norėjote įsigyti. Matysite, pasiimsite 
į rankas, peržiūrėsite ir įsitiktoBite, ar norite pirkti.

Be. to, galėsite pasirinkti taMj dalykėlį ik čia esančių rankdarbių ar 
keramikos. Pasirinkimas tikrai dideiia.

Adresas DRAUGAS, M W. tt* Store*. Chicago, UL «MQ», 
TdtfooMLUMfiML
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Gaihiiiaiciiė patys

STOGELIUS DURIMS IR 
LANGAMS 

pasirinkti įvairių spalvų aĮnmintjona.

ISxtongfa.nw atotoinljųni medžio dalis (SIDING) Bff
Esėsūpės nfedbn&ų dalių (Sažyma®,

KOSTAS BUTKUS ^ jraĮe{. J7^2781

£3aM£23aMHEHI

VIZITINIŲ KOMELIŲ 
BEKALŪ

★

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 4065 Arclter Avė 
Chicago, DL 60633, teM. 927-5980

WALSHPffiSS8!UtĮj

TeL —3 7 8-ČJĮį
lietuvių mčgūunoj gamtoi w«bsis^-

niu? Chicago,. prie ežero didelis na, OnDlIJA MII I Ahfhįji 
mas ir 3 akrai žemės. Daug kitų prie- UUHII1V I IIU. 
statų. Švarus oras., aplinka ir narnąs j Small nytenmg įop! 
dūką pastoviam, gyvenimui $45,000. Į ezji boring znfli Operafcot 

tos worfe. b«L :Modernus 15 metų
2 butai ir profesionalui liuksus 
patalpos. Daug priedų. Vieta 
ųuette Parke- Aukšta kokybė. 
kaina

4 vienetų mfiras ir garažas, 
ųuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našle atiduoda už $38,800.

Gražys platus sklypas k garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui.

Valdis Red Esfate
2625 Wesf TlstSked 

fet 737-7200 ar 737-8534

rato namas. į ŽroS teį.MĘ

Gali for appottiaeit

D £ M E B 1 O

ofisui 
Mar- 

žema

Maru

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

Apdrausta* perioraustymas 
{▼airių atstumų

ToL 876-1883 orte 87MM6
iiittiiiiiiiiitiiiiiliiiiuiuiuiiiiiiiiiiiitiiitiii

PLUMBING
Vonių, virtuves sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocka Stokosi 
vamzdžiai išvalomi elektra. Gfe-I 
lito kreiptis nuo j iki 8 vai ryto' 
arba po 5 vai vakaro.

SERAPINAS — 686-2960

THE FORTY TEARS 
0F DARKNESS

Piarase Du As^as Vaišnore

Apie Istorinius lietuvių kovos 
metus.

Į anglų kalbą išvertė 
Juozas Bulevičius

Kaina $2. Kietais viršeliais —r 3. 
Ži; įdomi knyga gstimatna.?

DEAUGE, 4545 W. . & ŠU

Chicago, IIL 60629

"LIETŪVOS ATSIMtMMV"
Radijo Valanda Jau virš 35 m. tar

nauja New Jersey, New York ir Cba- 
noctlcut lietuviams!

Kas SėŠtadlenl nuo 4 Iki 5 vai. iįb- 
ptet iš WEVD Stoties Now Yorke 
1330 kil., O Ir nuo 7 iki 3 vai 
97.9 meg. FM.

Direkt. Dr. Jbkfltas ij. Stukao 
1467 Etorce Dsive, 

Moantainaide, N. J. 07692 
TeL 282-8565 (aide) 201

Kviečiama, .taip pat klauasrtt Lleta- 
siSky kult&rlnlp valandų anrlą kalba 
13 Seton Hali Universiteto radijo sto- 
tiea (New Jereey wSOU. 89:5 mes. 
FM). Plrmad. 7:30-8:80 vnl vakaro.

(VmIotomUa i^oč. X fitokao).

B*

<

i feL —3 7 8-57||fe JT

------------------------
FACTORYp*

SmaB lĘsnufectuTSr cį 
tools needs man wiuj IiiaihĮPĮL 
with tools. AfisanMtagaar^^1411. 
aes. Interesting nūrfc gool^iyio0 
Full time. No ezperieoce

Csfi For Appobtati f

PH1ŠS01!
COMPMY /^adunia 

. ,wtų k
TeL — 3 7 8 • S j llttrčių 

-------------------- ---—r:./, A sur

AUTO PARTS SMISISU an

Good opportunity fbr 
counter men in growmg organas, R.. 
tiem._____  _____  ^eji rezi

EXPEPJENCE PREFmSi^jų
Mušt be intclligent, ĖceRjjJĮj^ 

trustworthy. Can lead to požre. . 
of respousibility. Good r
tory plūs insurance šecarity baltui L 
fits. Tins ia a job woith cšsą^. Tį.Jf 
for. References reąnired. L (Lpj

Call For Interviev rfta 9 KiAnšra),
MRAIANStititi ioaiteta 

------ — • ■s-1.:. •-A^kiiiBun
TELEPHONE OPSffll W p. 

Pu sh button phones, gwž įr3^11^. 
phone voice, some W ąf Amt 
typing desired būt not as5®S®8 įtaigi 
8:30 to 5:00 p. m. feti pa|

Call Mr. Tsser 5SMH Ws ųep 

MILION JOHNS o. ■
3930 Sotttt Fetoli

V TE AI IR

ftvperienced CK* pu nu

de

5247 Jto. Gark StrtH
87S-6661

Man qt VFoobu į^-

FuH or Tart Time.

I
I ---------------------- •------- r.U liUlllll..-

i PARDAVIMUI MOTOS

•unuiuui

TelefMMtiN
U5*L-«r

Apsimoka skelbtis dlffi. 

nes jk plačiausia! etaitaoo 

tuvių dtennštfa, gi 

adė yv* vtatesnft pdiiiratiS
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?w Young

I Yorke JAV LB krašto valdybos pirm. inž< Alg. Gečys
t*»>^ficepirtn. Kibias Cesonis bu JAV ambasadorium prie Jungt. Tautų

n ’-l

h,
i

Mūsų kolonijose *
Baltimore, Md.

PAS AMBASADORIŲ YOUNGA
Dar apie LB atstovų apsilankymą

Spaudoje buvo minėta, kad bus įmanoma sukurti 
į.’į įižės 2 d. New Yorke JAV

tvirtą 
tarptautinės taikos ir apsaugos 
pagrindą Europoje. Visuotinė 
Žmogaus teisių deklaracija ir 
JAV kongreso .priimtoji rezoliu
cija 416 naudotina kaip man
datas JAV delegacijai kelti Pa
baltijo valstybių aneksijos ir 
žmogaus teisių paneigimo klau
simus tarptautinėse konferenci
jose ir valstybiniuose foru
muose.

bįįę J krašto valdybos pirm. Alg. 
g ‘; itys ir vicepirm. Rimas Česo- 

a b&vo priimti JAV ambasa- 
(Avimis prie Jungt. Tautų An- 

) ii 6 'veff ^<mn8° ir J-^-v delegato 
" I ne JT Žmogaus teisių komi-1 

Edward Mezvinsldo. Ke- 
Y įį atvejais (pasirodžius spė- 

| jiiųfeaitnš ir klaidingai interpre- 
5vizito’ tenka kiek 

supažindinti su apsilan- 
S’oikįl įiM eiga ir įteikta dokumen-

į Amb. Youngui buvo įteiktas 
j LB krašto valdybos pa-
A Bffi Imas penkių puslapių memo- 

tjiriumas. Jame priminta iš 
C tų Molotovo - Ribbentropo 

jfiiį kilusi Idetuvos okupa- 
—surežisuoti rinkimai, klas- 
1SMU liga aneksija, trėmimai į Sibi- 
r Mtoia* po^io partizaninis judėji- 
g <xmaiąfb, Rtkžląntoš auka, svarbes

ni rėristeritai, 17,000 tikin- 
gM peticija JT sekretoriui K. 

feUnui. Memorandume pa- 
jiraid rezistencija oku- 

tai Lietuvoje auga ir stiprė-1 
Pa liudija pogrindžio spari-! _ , — . . —
(LRK Bažnyčios Kronika,!^ad * P1“; Ca5t®no 7™usy- 

Lietuvoje veikiantis - - Pritarti amb
tetos sekti Sov. Sąjungos Pana3uu atarta amo.

LB atstovai amb. Yourigą su
pažindino su leidžiamais “Viola- 
tions of Human Rights in So- 
viet Occupied Lithuania” ra
portais ir papildoma informaci
ja, liečiančia Šarūną Žukauską 
ir Balį Gajauską. Priminta, kad 
prieš dvejus metus JAV LB 
atstovai buvo priimti tuometi
nio JAV ambasadoriaus prie 
Jungt. Tautų Wm. Scrantono. 
1976 m. pabaigoje JAV atstovai 
įvairiose Jungt. Tautų komisijo- 

Ise (Sidriey Sober, W. Tapley 
l Bennett, Jr.) trimis atvejais 
posėdžių metu kėlė Lietuvos 
okupacijos ir žmogaus teisių 
paneigimo klausimus. Prašytą,

bė, pasitaikius tinkamai progai,

imą Helsinkio sutari- 
SUTN įįnš, pereitų metų spalio 10 d.

, ^mainėsT demonstracijos Vilniu- 
jg® Ambasadorius buvo prašy

li įėtes^ įtaigoti prez. Carterį toliau 
feti Pabaltijo valstybių anek- 

nepripažinimo politiką. Si 
7*” ifeliūka palaiko ir stiprina lie- 
13 ® tautos ryžtą siekti val
ėsi 6t ■' lytinės nepriklausomybės. Tuo 
------ 'Aliu neišspręstas tarptautinis 

< libaltijo statusas kiek pristab- 
OYjjįribtoloniallstų antplūdį ir tuo 

ital rusifikacijos procesą.
1 | Memorandume prisimenamas

delegacijos prie Jungt. 
■ntų vengimas kalbėti apie 

[(jjJE. avietinį kolonializmą Pabaltijo 
įSti*** -platybėse. Tylima net tokiais 
■>Sovietai JAV-bes 

kolonializmu. Kolonia- 
^9 baigiasi — tautinio 

^tlzWinimo sąjūdžiai siekia 
ir Afrikoj. Sov. Sąjun- 

11,11 frtill'^ao't8 Pa^° bl™10 kaip 
t ankstybesnės kolonialinės 

Pabaltijo tautų na- 
& Jd nėra susigyvenę su valsty- 
v laisvės netekimu. Pabal- 

nepriklausomybės atstaty- 
jįe 3 taikiomis priemonėmis J. A 
'Jį / “fe turėtų siekti, nes tik tada

- y

—— ---------------- re----------
PLB REIKALAI

(Atkelta iš 3 psL)

,. • turėtų pasilikti Jungtinė-
i-t įjįJ ^.Amerikos Valstybėse. Pirmi- 

postui reikia rasti “geriau- 
geriausių” asmenį, nežiū-

- Sijų partini ar grupinį pri- 
J^somuma, ir leisti jam pa- 

J®kti darbingus bendradarbius. 
K®* laikas tuo reikalu pasisakyti 
lygtinių Amerikos Valstybių 
^riruomenės seimo atstovams.

<sūrint į tolimesnę ateities per- 
^^,l£tyvą’ t&riu galvoti, kad po 

7®il 10-15 metų Lietuvių bend- 
v a. Jonienė turės perimti kultūrinio 

> ra? Politinio sektorių vadovavimą
įJ jįJailHJ vykdymą. Tam jau da-
, j/p ■tikja pradėti ruoštis.

F

Youngo siūlymui rezistentų 
klausimu tiesiogiai intervenuotl.

Iš pokalbio su amb. Youngu 
susidarė įspūdis, kad Pabaltijo 1 
klausimu jis gana neblogai in
formuotas. Jis užsiminė, kad 
labai vertinąs savo žinioje esan
čių JAV ambasadoje prie JT 
Ekonominės ir socialinės tary
bos Melisas Weils, kuri yra estų 
ldlmėš ir pritariąs jos paštari- 
goihs pavėluotai mokytis ėstų 
kalbą.

.JAV delegatui prie JT žmo- 
1 gaus teisių komisijos buvo įteik
tas amb. Youngui skirto memo- 

1 randumo nuorašas. Pokalbio 
' metu plačiau buvo paliestas do- 
1 kumentinės medžiagos žmogaus 
1 teisių paneigimo klausimu nu- 
' kreipimas į Jungt. Tautas. Pra- 
' šė jam tiesiogiai siųsti gauna-
• iną dokumentaciją. Taip pat 
' patarė, kad per JT sekretoria- 
1 to direktorių žmogaus teisių rti- 
1 kalama olandą Thel van Boyen 
’ nukreiptume kai kurią informą- 
’ siją. Paaiškėjo, kad dabarti- 
’ niu metu pavieniai asmenys ir 
‘ nevaįdinės organizacijos .gali
• įteikti skundus JT sekretoriatui 
1 ir jiems be valstybių tarpinin

kavimo suteikiama eiga.
Pasimatymo metu buvo ir ne

tikėtumų. Susipažinus su italų 
kilmės JAV misijos pareigūnu 
Thomas Viola (jis yra amb. šta
bo narys) paaiškėjo, kad. vienu 
metu jis priklausęs kini, N. Pa
kalnio Apreiškimo parapijai 
Brooklyne. Pokaly su E. Mez- 
vinskiu taip pat patirta, kad jo 
žmona yra televizijos komen
tatorė - reporterė Marjorie Mar- 
goliės. Priminėme jam, kad, S. 
Kudirkos šuoliui į laisvę nepa
vykus ir lietuviams Philadelphi- 
jojė demonstruojant, jo dabar
tinė žmona .tada dirbusi Phila- 
delphijoje, televizijoje perdavė 
pokalbį su LB krašto valdybos 
Viėepirm. Aušra gerr.

A Gečys

“DAINOS” VYRŲ CHORO 
KONCERTAS

Gerai .pasirodė “Dainos” vyrų 
choras, surengęs savo koncertą 
gegužės 6 d., Lietuvių svetainės 
didžiojoje salėje. Pirmojoje prog
ramos dalyje choras atliko M.K. 
Čiurlionio “Ant kalno gluosnys”, 
J. Švedo “Balnok, tėvelį”, J. Nau
jalio “Lietuva brangi”, T. Ma- 
kačino “Čia mano tėvynė”, M. 
Budriūno “Piovė lankoj šieną”, 
S. Sodeikos "Naktigonės dainą” 
ir A Vanagaičio “Mes be Vil
niaus nenurimsim”. Antrojoj da
ly girdėjome S. Šimkaus “'Karei
vių dainą”, A. Mikulskio “Už 
.aukštų kalnų”, ij. Strolios “Vai 
ūžia, ūžia’’, A. Mikulskio “Kal
niškės mūšis”, 8. Graužinio "Jau 
pravertos dvaro stonios”, V. Juo- 
zapaičio "Gramatėlę parašiau”, 
,S. Šimkaus “Vai, čiūčia liūlia”, V. 
Juozapaičio “Apynėlį nurašky
siu” ir bisui pridėjo E. Gailevi- 
.čiaus “Ramuvėnų maršą”. Po 
programos choro dirigentė Che
ryl Toboll buvo apdovanota gė
lėmis ir iš okupuotos Lietuvos 
įatvežta juosta su įrašu “Gimtoji 
Lietuva”. LB Baltimorės apylin
kės vardu žodį tarė Jonas Kaz
lauskas, pasidžiaugdamas pasiek
tais choro laimėjimais. Choro 
pirmininkui kun. Antanui Dran
giniu! jis įteikė voką su valdybos 
auka chorui — 100 dol. Be to J. 
Kazlauskas, choro pirmininkui į- 
teikė dėžutę žemės, atvežtos iš 
tėvynės Lietuvos. Choro pirminin 
kas kun. A. Dranginis lietuvių ir 
anglų kalba dėkojo visuomenei 
už šiltą choro sutikimą, 'LB apy
linkės valdybai ir .pačiam akt. J. 
Kazlauskui ,už dovanas. Bet ypa
tingai jis išreiškė choro dalyvių 
dėkingumą jaunai dirigentei 
Cheryl Toboll, kuri, nors ir ne
būdama lietuvių kilmės, pamilo 
lietuviškas dainas ir su entuziaz
mu chorui vadovauja. Ji net įsigi
jo “Introduction into Modern 
Lithūanian”. Be to ji groja vargo 
riais Šv. Alfonso bažnyčioje sek- j 
nūdieniais per lietuviškas mišias.

Koncertas parodė, kokią pa-j1 
žangą padarė choras, palyginti, 
per trumpą laiką.. Balsai, žymiai 
geriau suderinti, išlyginti, išryš
kinta dinamika. Atrodo, jaunoji j 
dirigentė, dirbdapia su choru tik 1 
nuo praėjusių metų lapkričio mė
nesio, sugebėjo perprasti lietuviš
kų dainų dvasią ir gana daug iš
gauti iš choro dalyvių. Nors kon
certo programa buvo išspausdin
ta lietuvių kalba,- bet pranešinėjo 
Dairia 'Bulvytėj sklandžiai ir. įdo
miai apibūdindama dairių turinį 
angliškai, lietuviškai nekalban
tiems koncerto svečiams.

Dabartinis "Dainos” vyrų cho
ras .pradėjo veikti 1969 m.vasario 
9 d. Ap.iė septynerius metus, jį diri
gavo žymi. Baltimorės lietuvių 
muzikė Lilija Bekerskienė - Ge- 
lažiūtė. Jai pasitraukus, chorą ve
dė studentas Raimundas Obalis. 
jam išvykus, porą metų choras 
neturėjo jokio dirigento, bet lai
kėsi, nesugriuvo. Kai kuriom pro
gom, kaip Vasario 16-Ji ar iškil
mingų pamaldų metu bažnyčioje, 
choras padainuodavo ir pagie
dodavo. Žinoma, neturint muzi
kinio vadovo; neįmanoma buvo 
tobulėti ir plėsti repertuarą. Bet 
choras kantriai Jaukė lietaus iš 
giedro dangaus. Ir tas lietus pasi- 

' rodė, stagnacija pasibaigė, choras 
muzikine prasme kilstelėjo jau
nose Cheryl Toboll rankose. Šiuo 
metu choras ruošiasi dainų šven 

' Jei Toronte.
Šis “Dainos” choras nėra kokia 

nauja dairios mėgėjų organiza- 
■ cija. Jį greičiausia reikėtų laikyti 

senos -Baltimorės lietuvių “Dai
nos” draugijos tradicijos tęsėju, 

' tik ne tokiu mastu. Senoji “Dai- 
’ na” įsisteigė 1931 m. kovo 25 d.

Mintis steigti chorą kilo to me- 
’ to Lietuviškųjų Organizacijų ta- 
’ rybos posėdžiuose, besiruošiant 
- švęsti tryliktąsias Lietuvos nepri- 
> klausomybės sukaktuvės. Pasigesta 

choro, lietuviškos dairios, įvaires
nės šventes programos. Žinoma,

nieko padaryti, bet greitai po 
! to choro sumanymas buvo reali
zuotas.

Senosios “Dainos” draugijos 
choras buvo mišrus. Jį visą laiką 
dirigavo Lilija Bekerskienė-Gela- 
žiūtė. Bė to “Daina” turėjo or
kestrą ir vaikų chorą. Veikla bu
vo gyva ir plataus užmojo. Rengė 
koncertus, statė operetes, o tuoj 
po karo iš koncertų pelno siuntė 
siuntinius į Vokietiją pateku
siems mūsų muzikams: Jąkubė- 
nui, Marijošiui, 'Kardelienei, Au- 
gaitytei, Navickui, Kalvaičiui ir 
kitiems. 1950 m. spalio mėn. 
“Daina” nustojo veikusi. 'Beveik 
devyniolika metų viešpatavo tau 
tinės dainos tyla Baltimorėje, kol 
susiorganizavo dabartinė “Dai
na” — vyrų choras. Linkėtina, 
kad choras tobulėtų, stiprėtų, neš 
be jo Baltimorėje vėl 'bus tuštu
ma.

’ It* 'HJ’rp DRAtJGAS, t&v. ’
komiteto suplanuotas simpoziu
mas su vietos lietuvių veikėjais. 
Lietuviams susirinkus į Lietu
vių namus, simpoziumą atidarė 
Baltimorės lietuvių draugijų ta
rybos pirmininkė Elena Anno- 
nienė, pasveikindama atvyku-

AUTOMOBILIŲ VARŽTAI 
SIGNALIZUOJA

Kiekviename automobilyje yra 
šimtai varžtų. Ar gerai jie pri- i 

i veržti? šito gerai negali pasą-1 
LIAdlU, į/tl& V CiAJJ imtlilH ŽLCVyM-U.- Į . t a . « a.. . J
... « a ai a y 4. kyti labiausiai prityręs me-8ius svečius, dėkodama už atvy- .. _ 5-,- _ x* cnomlraū <1 oinriri hntino vtnnfi

kimą. Simpoziumui pirmininka
vo dr. Leonas Kriaučeliūnas.

chanikas. O žinoti būtina. Ypač 
išbandant eksperimentinius au
tomobilius.

ALTOS SIMPOZIUMAS

Amerikos Lietuvių Tarybos

Teodoras Blinstrubas savo 
kalboje nušvietė Amerikos lie
tuvių Tarybos tikslus ir darbus. 
Dr. Kazys Šidlauskas nagrinėjo 
Helsinkio susitarimus ir Belgra
do konferencijos darbus. Dr. 
Kazys Bobelis išryškino Lietu
vos bylos padėtį po Helsinkio 
ir Belgrado, pabrėždamas rei
kalą ruoštis Madrido konferen
cijai, įvykstančiai 1980 m.

Po simpoziumo svečiai iš Chi- 
cagoe ir simpoziumo dalyviai 
buvo pavaišinti. Altos vadovy
bės žmonės turėjo progos susi
pažinti su Baltimorės lietuvių

JAV užpatentuotas varžtas, 
į kurio galvutę pažiūrėjus, ma
tyti, ar gerai priveržtas. Ge
rai priveržtas jis keičia spalvą 
nuo ryškiai oranžinės iki tam
siai mėlynos. Varžto viduryje 
esantį nedidelio skersmens kū
nelį yra įstatytas plonas Mil
tas, kuris pritvirtintas kanalė
lio dugne. Kitame štifto gale 
pritvirtintas ryškiai oranžinis 
diskas. Virš disko varžto gal
vutėje yra įstatytas langelis.

>Kai varžtas nepriveržtas, jis 
prigludęs prie disko. Kanalė- 

ilio erdvė užpildoma tamsios 
; spalvos skysčiu. Kai varžtas 
j stipriai priveržtas, diskas pasi
slenka žemyn, ir į susidariusį 
tarp disko ir langelio tarpą 
plūsta skystis. Kuo didesnis 

j apkrovimas, tuo labiau “ištem
piamas” varžtas, ir diskas 

I tolsta nuo langelio, skysčio 
sluoksnis tarp langelio ir disko 
didėja, ir diskas atrodo tam
sesnis.

ši indukcijos sistema patiki
mai veikia plačiame temperatū
rų diapozone, esant vibracijai ir 
kitom nepalankioms sąlygoms.

j™-

— Geriausias žmogus dažnai 
esti nulietas iš klaidų. 

Šekspyras

pirmininkas ir trys vicepirini-1 veikla Lietuvių namuose ir pa- 
ninkai gegužės 21 d. buvo at- viešėti poeto N. Rastenio šeimo- 
vykę į Baltimorę, Md., kur įvy- je. — ..In.

Elzbieta Žvingilaite - Sakevičienė
Gyveno 6635 South Talman Avenue, Chicago, Ulinois.
Mirė gegužės 26 d., 1978 m., 8:00 vai vakaro, sulaukusi gi

lios senatvės.
Gyveno Lietuvoje, Marijampolės valsčiuje ir apskrityje, Ke

turvalakių parapijoje, Lipniškių kaime. Amerikoje išgyveno 29 
metus. ./

Pasiliko dideliame nuliūdime Amerikoje: 4 sūnūs — kun. Jo
nas, MIC; Juozas, marti Juzė; Gediminas, marti Gražina; Česlo
vas, marti Elzbieta; duktė dr. Joana, žentas dr. Zenonas Dani
levičiai; 9 vaikaičiai ir 4 provaikaičiai. Pusseserė dr. Petronėlė 
Starkienė su šeima. Lietuvoje: duktė Natalija Motuzienė, 3 vai
kaičiai ir 5 provaikaičiai. Sesuo Konstancija Navikienė su šeima. 
Argentinoje sesuo Anelė Sembergienė su šeima. Ir daug kitų 
giminių Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas pirmadienį, 2:00 valandą popiet Lack- 
Lackawicz koplyčioje, 2424 West 69th Street. . .

Laidotuvės įvyks trečiadieni, gegužės 31 d. iŠ koplyčios 10:00 
vai. ryto bus atlydėta i Svč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta Į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, dukterys, marčios, žentas, vaikaičiai, pro
vaikaičiai, seserys ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Steponas C, Lack — Telef. 737-1213.
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EUDEIKIS
LRIDOTUVIŲ DKEKTOBIAI į

UOVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS ,

4330-34 So. Califomla Avenue i

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 1 

4605-07 South Hermltage Avenue
Tdefonas — TiKrds 7-1741-2 J

Mažeika SEvans

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

TĖVAS IR SOROS

Laidotuvių Direktoriai 
6845S0UTH WESTERN /VE.

1t A. VLADUI STOOT mitus, 
skausmo prislėgtai seseriai ALB. JAKUBAUSKIE
NEI ir jos šeimai reiškiame gilią, užuojautą ir kar
tu liūdime.

Alb. Alf. Lietuvninkai su šeima
Chicago, Ulinois

Br. Grajauskas M mama 
Alg. Eug. Grajauskai su kelmą 

Ant. J. Mikšiai
Hamilton, Ontario

EuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiuiiiiiiiiniiiminiiiiiniiiiiiiiNiiiitiiiniiiiniiiiiiiimifiiii!

LAISVĖ TAIP PAT
ĮPAREIGOJA

Ar mes atliekame laisvės pareigą Baro tautai?

Bent vienu tžvilglu mes gilme Ją nesunkiai atlikti, būtent 
pridėdami 35.00 "stojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei
kės, išskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos.

Klubas siunčia savo nariam* intonnadjaa apie —uja* iš
leidžiamas knygas.

Už $5.00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus, 
ugdydami lietuvišką knygą.

mes galime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS
VĄ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ. Už tai mes gausime pasirinkti vi
sus Klubo leidinius trečdaliu pigiau.

Rašykite prie pirmos progos:

UETUVI8KOS KNYGOS KLUBUI
4545 West 63rd Street

CkaRO, Ilttnois 60629

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIUOS KOPLYČIOS

2633 Wost 71 St. Tai. GRovenhlll 6-2345-6 

1410 So. 60th Avė., Cicero TOwnhall 3-2108-9 
Amen automobiliams statyti

S

i

I

8319 SO. LITUANICA AVĖ,

STEPONAS C. LAOK (LACKAWICZ) IR SUNOS 
2314 W. 23rd PLACE VIrgtala 7-6872
2424 W. 69th STREET Tel. REpublio 7-1213
11028 Sonthwest Highway> Palos Hllla. HL XeL 974-4410

PETRAS BIELIONAS
4348 80- CALIFOBNIA AVĖ. TcL LAteyetta U3572

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laldotuvly Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PRILUPS
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS

8367 80. LITUANICA AVĖ. TeL Y Arda 7-301

POVILAS L RIDIKAS
8354 SO. HAI£TED SUSIET TeL Y Ainis 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1448 80. DOUi AVĖ. CICERO, HJL TeL OLympte 2-1963

JURGIS F. RUDMIR
TeL YArda 7-1138-39

Perskaitę "Draugą”, duokite kitiems pasiskaityt.!



DRAUGAS, antradienis 1978 m. gegužės mėn. 30 d.

x JAV ir Kanados lietuvių 
dainų šventė įvyks liepos 2 d. 
3 vai. p. p. Maple Leaf Garden, 
60 Carlton St., Toronte. Įėjimo 
bilietų kaina 1—6 dol. Užbai
giamasis banketas įvyks tuoj 
po Dainų šventės Royal York 

i viešbuty.

X Simpoziumas Bostone apie 
Altą ir Lietuvos laisvės bylą 
įvyks birželio 11 d., sekmadie
nį, 2:30 vai. p. p. Iš Chicagos 
vyksta dr. L. Kriaučeliūnas, dr. 
K. Bobelis, T. Blinstrubas ir K 
Šidlauskas. Simpoziumą organi
zuoja Bostono Altą, vadovauja
ma Edmundo Cibo.

X Jurgis Strungys, gyv. 7129
So. Rockwell, buvo nuvykęs į 
Waterbury, Conn., atlankyti sa
vo motiną Magdeleną Strungie- 
nę, kuri atšventė 100-jį gimta
dienį. Ji dar gana gerai laikosi, 
gali pasikalbėti, nes dar labai | 
viską gerai prisimena, tik di
džiausia jos nelaimė, kad nema
tą

X Lietuvos D. K. Birutės 
cent Chicagos skyriaus narių 
visuotinis susirinkimas šaukia-

X A. a. Elzbieta Sakevičie- 
nė, 94 m. amžiaus, mirė gegu
žės 26 d. Pašarvota Lack laido
tuvių koplyčioje Marąuette Par 
ke. Pamaldos bus Švč. M. Mari 
jos Gimimo par. bažnyčioje ge
gužės 31 d., trečiadienį, 10 vai. 
Po pamaldų bus palydėta į šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. Pla 
čiau 5 psl.).

X Matulaitis, J. Vaičeliūnas 
ir S. Prakapas, žinomi torontiš
kiai lietuviai, paruošė Prisikėli
mo parapijos Toronte istoriją, 
kuri buvo išleista šios religi
nės institucijos 25 metų sukak
ties proga. 128 puslapių leidi
nyje sutelkta daug. įdomios me
džiagos ir iliustracijų iš parapi
jos ir iš lietuvių pranciškonų, 
taip pat kitų liet, organizacijų 
veiklos. Sutelkta visa eilė ben
dradarbių. Knyga, kurios ant- = birželio 2 d., penktadienį, 
rašte “Prisikėlimo parapija To- j 
ronte”, jau pasiekė “Draugo” j 
redakciją. ?

X Seselės Juodvalkytės ir * 
aldermano Aid Jakšy nuotrau- } 
ką įsidėjo “Cicero Life” laik
raštis, plačiau aprašydamas se
selės Juodvalkytės pastangas 
atsikviesti iš okup. Lietuvos sa
vo artimuosius.

X De La Šalie institutas 3455 
j S. Wabash Avė., išleido 250 ab

solventų. Baigusių sąraše užtin
kamos lietuviškos pavardės: 
Viktoras Sekmakas, Martin 
Brizgys. V. Sekmakas gauna 
stipendiją į oro pajėgų akade
miją.

X Miami Liet. Amerikos pi
liečių klubas leidžia biuletenį 

i “Žuvėdrą”, .kurio 3 nr. atsiųstas 
“Draugo” redakcijai. Biuletė-I 
nyje apstu vietos žinių ir infor-1 

z macijų. Biuletenį redaguoja ‘ 
Gimda Kodatienė, redakcijos 
nariai Danutė Kaunaitė ir Pau
lius Leonas. “Žuvėdros” adre-l 
sas: 3655 N. W. 34 St., Miami, 
Fla. 33142.

X Birutė Veselldenė, Detroit, 
Mich., maloniu laiškeliu “Drau
gui” gražiai įvertino teigiamą 
dienraščio informaciją, ypatin
gai dėkojo už gausų Detroito 
žinių skyrių ir atsiuntė 10 dole
rių auką. Dėkojame.

X Jonas Jankūnas, Chicago, 
UI., įteikė “Draugui” 7 ,dolerių 
auką. Dėkojame.

• X j Aukų atsiuntė: 4 doL — 
P. J. Kiaulėnas; du dol. — M. 
Aukštuolis; po 1,50 dol. — K. 
Jankūnas, Stasė Bendžius; 1 
dol — J. Motiejūnas.

X Aušros Vartų Tunto skau
čių dėmesiui! Registraciją į 
Vl-tą Tautinę stovyklą priima 
iki birž. 2-ros dienos Ilona Lau
čienė, 8500 S. Lorel Ave^ Bur- 
bank, Dl. 60459, tel. 423-9645

(pr.)

X Mokytojų studijų savaitės 
Toronte registracija pratęsta 
iki birž. 9 dienos. Universitete 
kambarys vienam asmeniui sa
vaitei 66 doL įskaitant pusry
čius. Mokytojams pietūs bus ap
mokėti. Registruotis, nurodant 
atvykimo dieną ir valandą, pas 
L. Tamošauską, 236 Dover- 
court RcL, Toronto, .Ont., 
M6J-3E1 Canada, teL 416 — 
531-4469. (pr.)

X A. a. kun. dr. F. Gurecko 
raštų rinkinį “Esame nemarūs” 
galima užsisakyti pas dr. M. 
Ringienę, 7305 S. Washtenaw 
Avė., Chicago, IIL 60629. Kai
na 6 dol. Čekius rašyti: Daugh- 
ters of Lithuania, Ine., 2735 W. 
71 St., Chicago, DL 60629. (pr.).

X Kelionių į Vilnių birželio 
27, liepos 25 ir rugpiūčio 22 d. 
informacijai bei registruotis 
prašome kreiptis į Marių Kielą, 
6557 S. Talman Ave^ Chicago, 
DL 60629, telef. (812) 737-1717.

/■ A

LB Detroito apylinkės “Žiburio” lituanistinės mokyklos mokslo metų užbaigime, 1978 m. gegužės 14 d. 
Nuotraukoje matyti žemesniąją mokyklą baigią aštuntokai: Dainius Skiotys, Gina Rugieniūtė, Daiva Oren
taitė, Vida Rackaitė, Rasa Orentaitė, Alma Matvekaitė, Eglė Baltrušaitytė, Paulius Doveinis, Dana Bagu- 
žytė, Mikis Abarius ir Dana Gilvydytė Nuotr. Jono Urbono

_____

7 ; ir j-'^1 T jį' ųgįį jį Ja
z.- ;;
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CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
SĖKMINGOS POEZIJOS 
DIENOS CHICAGOJE

Jaunimo centro rengiamos 
kasmetinės poezijos dienos Chl-

korespondencijas Ir straipsnį 
Yra pas įžymėjusių visuomet 
ninku. Tai 19-toji Cicero aukj. 
tesniosios lit mokyklos laida, 
šioje laidoje buvo V. Laniauj.v. . »___ .. , . oloje lamoje uuvu v. uaniau*.

cagoie šiemet ypač susilaukė L ,, T « . „ o v /.T- 
..j ,• j- • • t i kas, V. Lasmskas, R. KoncjuU,didelio dėmesio. Praėjusį penk-1 į. A .. -

<. f, L. šulaitytė ir R. Suopytt, . tadieni Poezijos vertimų va- _. . , i . i < 1
i u -17 šie visi penki visuomet buvokarA nnvn visiems maloni ns.11. ~

5 vaL vak. Liet tautiniuose na
muose. Bus aptarti draugijos 
atstovių suvažiavimo ir Lietu
vos kariuomenės šventės klau
simai.

Mokyt. J. PlaČas,“ Dariaus ir Girė
no lit. mokyklos vedėjas, atlieka 
pranešimą LB apygardos suvažia
vime gegužės 14 d.

Nuotr. P. Malet.os

IŠ ARTI IR TOLI

■ kare buvo visiems maloni nau
jiena išgirsti mūsų poeziją sve
timomis kalbomis ir kitų tautų 
poeziją lietuvių kalba. Tai bu
vo lyg ir Vakarų pasaulio poe
zijos antologija nuo klasikinės 
Graikijos iki mūsų dienų. Skai
tė: kun. V. Rimšelis, M. Eivai- 
tė, J. Dainauskas, č. Grincevi- 
čius, Liūne Sutema, D. Marke
lytė ir L. D. Rimkus.

šeštadienį (gegužės 27) įvy
ko gyvųjų poetų rečitalis. Savo 
kūrybą skaitė: Vitalija Bogu*ai- 
tė, sės. Ona Mikailaitė, Vikto
ras Dirda, Danguolė Sadūnaitė Į 
ir Antanas Gustaitis.

VALSTYBĖSE
Vincentas Bartuška. 
kolegijos teologijos.

apie 45 žmonės, šventės pro
gramoj bus atlikta apie 12 dai
nų ir per 20 tautinių šokių. 
Gros studentų orkestras ir To
ronto akordeonistai.

J. A.
— Kun. 

Manhattan 
profesorius New Yorke, gegužės
22 dieną atvyko į Los Angeles 
ir čia pabus iki birželio pabai
gos. Svečias sustos šv. Kazi
miero klebonijoje. Prof. Bar- 
tuškai Califomija yra gerai pa
žįstama, nes San Diego kuni
gų seminarijoje yra profeso
riavęs kelioliką metų ir dirbęs 
vyskupo kurijoje. Būdamas se
minarijoje profesoriumi buvo 
pasiekęs net vicerektoriaus vie
tos; Vėliau kartu su kun. A, 
Rubšiu išvyko dirbti į Manhat
tan kolegiją, iš kurios sekan
čiais metais išeina į pensiją. 
Kun. V. Bartuška yra baigęs 
Vilkaviškio kun. seminariją ir 
vėliau gilinęs savo žinias Romo
je, kur Gregorijanos universi-l 
tete gavo bažnytinės kanonų tei-1 
sės daktaro laipsnį.

— Birutė ir Adomas Jocai, |
Santa Monica Calif., j
13 d. atšventė 25 metų vedybi-1 komitetas 
nio gyvenimo sukaktį. Sukaktu-1 sutiko būti B. Vingili?'22Hill"

AUSTRALIJOJE
— Algis Butkus, Janinos ir 

Stasio Butkų sūnus, laimėjo 
muzikos konkursą, parašęs 
muziką žinomam autralų filmui 
“Siimmer City”. Iš .40 atsiųs- 

I tų muzikos dalykų laimėjo mū
šų tautiečio parašyta muzika. 

I A. Butkus yra baigęs Newcast- 
le universiteto humanitarinius 
mokslus, su garbės atžymėji- 
mais.

— Adelaidėje gražiai reiškia
si Lietuvių katalikių moterų 
draugija. Neseniai jos rūpes- 

r I čiu paskelbtas Maldos diena už 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio, 
Dievo Tarno, beatifikacijos by
los pagreitinimą ir pripažinimą 
šventuoju-

— Australijos lietuvių die- 
gegužes noms puošti sudarytas gausus 

, kurio pirmininku

chaną, kuris per 20 metų tyri
nėjo Tasmanijos pietinę vakarų 
sritį, kurion dar niekad nebuvo 
žmogaus įžengta. Filmas bus 
rodomas Australijoje per visas 
ABC televizijos stotis birželio. 
5 d., pirmadienį, 8 vai. vakare, 
programoje “A big Country”.

— Melboumo lietuvių su
ruoštame vakare gražiai pasi
rodė Sydnėjaus lietuvių “Atža
los” vaidintojų grupė, pasta-i 
čiusi scenoje komediją ‘Pirma-’ 
sis skambutis”. Vaidino puikiai 
ir melbumiškiai turėjo 
progą skaniai pasijuokti.

KANADOJE

gerą

X Radijo vaidintojų dėmesiui. 
Šiuo metu prieinamas “Draugo” 
radijo, veikusio 1954-5 metais, 
rankraštinis leidinys. Jame yra 
16 vaidinimų radijui, kuriuos 
buvo paruošęs V. Bagdanavi- 
čiu8. Rinkinys vadinasi “Vene
cijos kvepalai ”, kainuoja 5 dol., 
gaunamas “Drauge”. Padary
tas tik nedidelis xerox nuospau
dų kiekis.

X Stasys Čepas, Weston, 
Ont., Kanadoje, užsisakė “Drau
ge” lietuviškų knygų už 40 do
lerių ir atsiuntė auką. Ačiū.

X V. Blažys, Lavai, Kanado
je, mus maloniai pasveikino, at
siųsdamas laišką ir auką. Ačiū.

MOKSLAPINIGIAI

vinės vaišės įvyko Šv. Kazimie
ro parapijos didžiojoje salėje, 
dalyvaujant gražiam būriui Jo- 
sų šeimos giminių ir bičiulių. 
Šią šventę tėvams suorganizavo 
duktė Birutė, sūnus Ričardas 
ir marti Patricija.

— Los Angeles LB Jaunimo 
ansamblis “Spindulys” birželio 
10 d. 7 vai. vak. Veteranų sa
lėj, Culver City rengia savo 
tradicinę — 22-ją Jaunimo 
šventę. Šioje šventėje dalyvaus 
ne tik LB “Spindulio” visos 
grupės, bet dar atvyksta labai 
iškilus jaunimo ansamblis iš Į valandos ilgumo spalvotą filmą 
Kanados, Toronto “Gintaras”,1 apie žymųjį lietuvį Olegą Tru- 
-----------------------------—---------------------------------------------------------------1

top Avė., Mt. Pritchard, 2170, 
Australia.

— Sydnėjaus lietuvių klubui 
vadovauja pirmininkas V. Sim- 
n iškis.

— Melboumo lietuviai vaikai 
gegužės 14 d. gražiai pagerbė 
savo motinas. Buvo specialus 
parengimas su vaikučių pasiro
dymais, koncertas, dainos ir 
deklamacijos. Vaikučius gra
žiai paruošė lituanistinės mo
kyklos mokytojos.

— Australijos ABC televizi
jos vadovybė pagamino pusės

— Ontario švietimo ministeri
ja praneša, kad šioje provinci
joje yra įvestas naujas kursas 
“Heritage Language Program”, 
kuriame dėstoma 30 įvairių kal
bų, o jų mokosi 50,000 moki
nių. Pagal šią programą mo
kyklų vadybos turi teisę įvesti 
kalbų pamokas, jeigu mokinių* 
tėvų grupė to prašo. Kalbų 
kursą gali lankyti kiekvienas 
juo suinteresuotas mokinys. 
Tam reikalui biudžete paskirti 
2 mil. dolerių.

CHICAGOS ŽINIOS
PARAMA MAISTUI

Mažai pajamų turinčioms šei
moms nuo liepos 1 d. bus duo
dama kortelių maistui už dides
nę vertę. Pvz., keturių asmenų 
šeima, kuri gaudavo maisto

Daley kolegijoje, 7500 So. Pu- Į kortelių už 174 dol., dabar gaus 
lasld, Chicagoje, galima gauti 
studijoms mokslapinigių, ku
riuos skiria lllinois valstijos 
stipendijų komisija* Yra pata
rėjai, kurie studentams paaiš
kina apie mokslapinigių galimu
mus. Rudens semestras prasi
dės rugpiūčio 21 d.

už 182 doL
INFORMACIJŲ BUDELĖ

Chicagos miesto centre iki 
rugsėjo 2 d. veiks informacijų 
būdelė, pastatyta Statė ir Wa- 
stington gatvių sankryžos šiau
rės rytų kampe. Veikia kas
dien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 10 vai. ryto iki 5:30 vai. 
vak. Čia galima nemokamai 
įgauti miesto planą, brošiūrų, 
lankytinų vietų sąrašą, kultūri
nių įstaigų adresus, informaci
jų apie krautuves ir susisieki
mą. Ši būdelė šiemet yra nu- 

Redagavo STASYS BARZDUKAS j bloką į šiaurę, nes anks-
■ Išleido ATEITIS Ateitininkų fial-1................................................ * ” =
pos Fondo lėšomis 1977 m. 216 
pusL

Kaina su persiuntimu $2.30. Už
sakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.
Chicago, DL 60629
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ATEITININKU KELIU
(1911 - 1927 - 1977)

ŽMONES — LAIKAI — DARBAI

AVIACIJOS ISTORIJA

Naujas aviacijos skyrius ge
gužės 19 d. atidarytas Chicagos 
Moslo ir pramonės muziejuje. 
Parodomi įtaisai nuo pirmų mė
ginimų skristi iki tolimųjų erd
vių skridimų.

KAS DEDASI PARKUOSE
Chicagos parkų vadovybė 

nuo gegužės 27 d. iki Darbo 
dienos Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 1 iki 5 vai. p. p. 
duoda informacijas, kokios pra
mogos ir veikimai vyksta par
kuose.

tybesnė vieta įeina į atnaujini
mo sritį.

PENSININKŲ GOLFAS
Senesniųjų golfo čempionato 

turnyras įvyks birželio 
South Shore 
parke, 7059 So.
Drivą Chicagoje

County
30 d. 
klubo

JAUNIAI IR SENIAI

Moksleivių ir pensininkų kon
ferencija įvyks birželio 3 d. 
Pick-Congress viešbuty, Chica
goje, nuo 8:30 vaL iki 3:45 vai. 
Norima, kad jaunimas geriau 
suprastų senimą ir patys pasi
ruoštų senėjimui.

BANKROTO PAVOJUS

Chicagos miesto butų admi
nistracija susirūpinusi, kad gre
sia bankrotas. Negali išsilai-

South Shore kyti iš nuomų. Tik federalinė

labai gero elgesio, gabūs visuo
met in'n kai ir pirmūnai lietuvis. 
!-<* ? nerto organizacijose. ■ 

jie ^uikiai pramoko gimtąią 
kalbą žodžiu ir raštu, pasako 
gerai paruoštas kalbas, ražo 
korespondencijas 
pravesti mokyklos ruošiamus 
minėjimus. Jie domisi viskuo, 
kas vyksta mūsų lietuviškame 
gyvenime. Šia proga juos svei
kino klebonas kun. J. Stanke
vičius. Jis pabrėžė, kad mek/ 
dž'asi už juos ir prašo Dievo* 0 

I palaimos visuose jų žingsniuose. 
Laukia iš jų gerų parapiečių.

Tėvų komiteto vardu sveiki, 
no komiteto vicepirmininku & 
Razma.

Cicero LB apyl. Vardu svei
kino apyL pirm. K Aras. Jis 
įteikė visiems po dovaną, tik 
ką išėjusią iš spaudos premijuo
tą A. Kairio romaną “Po Da
moklo kardu”.

Mokyklos vardu atsisveikino 
mokyklos vedėjas J. Jokubkaj 
įteikdamas visiems po jo paties i,3j|

vas 
$$

ir sugebi

I

Abudu vakaru erdvi Jaunimo 
centro kavinė buvo sausakimša 
literatūros .* poezijos bičiulių. 
Abiejų vakarų programas mo- 
deravo Kazys Bradūnas. Kavinę 
puošė speciali daiL Petro Alek
sos poetiškoji dekoracija. Par
duota daug poezijos knygų. 
Ypač buvo perkama tik ką iš
leista antologija “Selected Post- 
War Lithuanian Poetry”. Pla
čiau ateinančio šeštadienio kul
tūriniam priede.

SALINUS PENKETUKAS

| Gegužės 20 d. gavo atestatus 
5 Cicero aukštesniosios lituanis-|

Itinės mokyklos mokiniai.
Tai Cicero aukštesniąją mo-| 

Ikyklą baigusieji jau peržengė 
1170 skaičių. Visi penki baigė 
i lituanistiką labai gerais pažy
miais, visų atestatuose tėra tik;

i 2 ketvertukai.
j Klasės auklėtojas Pr. Razmi-; 
nas pabrėžė, kad Cicero mokyk
la davė labai daug gerai pasi
ruošusių lituanistikos dalykus

I jaunuolių. Dalis jų bendradar- ; 
biauja lietuviškoje spaudoje. 
Yra redaguojančių lietuviškus 
jaunimo žurnalus, yra rašančių

Dalia Milerytė Toronto universitete 
baigė farmacijos fakultetą ir jau 
pradėjo dirbti vaistininkės darbą 
Hamiltone. Dalia, Stasės ir Kazio 
Milerių jaunesnioji dukra, yra bai
gus Vysk. M. Valančiaus lituanis
tinę mokyklą, priklausė mokslei
viams ateitininkams, dainavo Ha
miltono mergaičių chore “Aidas” ir 
su choro gastrolėm važinėjo po 

Į Europą

BRAZILIJOJ
— Lietuvos nepriklausomy

bės atkūrimo 60-čio proga Sao 
Paulo Švč. Juozapo brolijos vy
rai, BLB-nė ir abi lietuvių pa
rapijos ryžosi atšvęsti Tautos 
gedulo dieną ypatinga malda ir 
pasiaukojimu. Jie ėmėsi inicia
tyvos suruošti kelionę į gar
siausią. Brazilijoj Marijos šven- 

itovę — Aparecida birželio 18 
dieną. Numatytos pamaldos di- 

I džiojoj šventovėj ir tautinė pro- 
| grania salėj. Bus pravesta pro
paganda vietinėj spaudoj, per 
radiją ir dalinant spausdintus 
lapelius.

OKUP. LIETUVOJE
— Nijolė Ambrazaitytė, ope

ros solistė, neseniai gastroliavo 
| Rumunijoje, dainavo “Aidos” 
operoje.

— Norvegų dailininkų paroda 
buvo suruošta Vilniuje, Dailės 
parodų rūmuose. Kiek anks
čiau Moso mieste, Norvegijoje, 
buvo suruošta lietuvių liaudies 
meno, grafikos ir fotografijos 
meno paroda.

prie fitflJo ^rmininkA Birjįtd Zdanyte

Stud. Vi r gus Volertas, Liet. Jaunimo s-gos Philadelphijos sk. valdybos 
narys, sąjungos atstovu suvažiavime Rochesteryje daro pranešimą;
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nupirktą knygą.
Mokyklos vedėjas prašė tė- • 

vų svarbiausia dviejų dalyku: 
pratinti vaikus skaityti kny- ’ 

i gas, laikraštėlius, jaunimo žur-. * 
'nalus ir pratinti vaikus daly- 
■ vauti susirinkimuose, minėji- > 
muose, koncertuose, lietuviško- ■ 

| se pamaldose, lietuviškose spor- 
Ito organizacijose ir t t 
I Mokyklos vedėjas padėkojo 
i mokyklos ir tėvų vardu klebo-j 
nui už visokią globą, už šilimą j .u 
ir šviesą.-

Ypatinga padėka buvo pa-Į 
reikšta mokyklos vedėjo padė
jėjai G. Končienei už darbą5; 
per visą sezoną su penkiomis 
vaikų grupėmis pradžios mo- ; 
kykloje.

Didelė padėka mokytojams, j 
Pr. Razminui, kun. B. Rutkaus- * 
kuį, V. Vaičiūnui, A. Skriduliui j 
Ž. Vaičiūnienei ir J. Arštikytei į

Didelė padėka visiems mokyk- j 
los rėmėjams, organizacijoms ir į 
paskiriems asmenims. J.
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Advokatas JONAS GIBJITIS
6247 So. Kedzie Avenue

Tel.: 776-3599----

Chicago, lllinois 60629

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak 

šeštad. 9 vaL iki 1 vai. d.
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Liaudies menas ir kitkas
FFIDrauge"

Dienraščio “Draugo“ adnil' 
nistracijoje galima pasirinkti r \ i 
vairių liaudies meno darbą: n** •1 $
džio, keramikos, drobės, taip dą 
pat gražiai papuoštų lėlių*

Apsilankykite J “Draugo” S 

ministraciją ig pasižiūrėkite.G 
rasite kai ką padovanoti s8 
giminėms ar draugams

“Draugo” adresas: 4545 
6Srd St, Chicago. DL 606^


