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„Amerikos Balsas" 
labi kl įausiai Klausomas 

Washmgtonas. — Amerikos 
balsas (Voice of America) turi 
didžiausią auditoriją, apie 80 mi
lijonų klausytojų, kurių daugiau 
negu pusė yra už geležinės už
dangos. "U.S. New and World 
Report" (VI. 12) įdėjo pasikalbėji
mą su Balso direktorium Peter 
Strausu. Direktorius sako, kad 
Sovietų Sąjungoj, Azijoj ir Af
rikoj klausytojam pateikiama 
programa tik trumpomis bango
mis, bet Lotynų Amerika, kuri 
glaudžiai bendradarbiauja su Bal 
su, pertransliuoja per savo 700 
reguliarias stotis. 

Transliacijos plečiamos. Sta
tomi nauji siųstuvai Britanijoj, 
Liberijoj, Filipinuose. Padangių 
satelitais perduoti televizijos 
programas" mažai naudojamasi, 
nes kol kas transliacija per daug 
brangi. Sovietijoj, kaip ir Kini-

Uzpuole soviete 
ambasadą Zaire 

Jo auditorija — 80 milijonų 

joj, labiausiai klausomos žinios, 
tam Balsas ir skiria daugiausia 
dėmesio. Antroj vietoj, ko pagei
dauja anų kraštų klausytojai, yra 
moderni muzika. Willis Conover 
pas mus mažai žinomas, bet So
vietų Sąjungoj jis yra herojus, o 
kur užjūriuose pasirodo asmeniš
kai, seka jį minios. Kasdien va
landą laiko duodama jo džazo 
muzika. 

MTT apskaičiavimu, Rusijoj 
Balso per savaitę klauso nuo 40 
iki 50 milijonų žmonių, daugiau 
negu bet kurios kitos užsieninės 
programos. Klauso daugiausia 
jauni ir geriau išmokslinti, ge
riau politiškai orientuoti. Girdė
tas naujienas pasakoja garsiai, 
diskutuoja. Sustabdyti, uždrausti 
klausyti nebandoma ir nėra prie
monių. Daugiausia, ką gali Mask
va, tai savom priemonėm pa
neigti. Juodosios jūros korortuose 
Bals? galima girdėti pliažuose. 

Balsas Sovietijoj netrukdomas, 
neslopinamas pašaliniais garsais, 
kaip tai daroma su kitomis prog-

Maskva. — Tass pasiskundė: 
"Svetimieji agentai Zaire prade
da kurstymus prieš Sovietų Są
jungą, ir vieną rytą "apie 200 
chuliganų" užpuolė TSRS am
basadą Kinshasoje. Naudodamie
si policijos nuolaidžiavimu, chu
liganai išgriovė tvorą ir vartus, 
išdaužė ambasados langus ir iš
laužė duris, sugadino automaši
nas ir, įsiveržę į ambasados teri
toriją, ją nusiaubė, sukeldami 
grėsmę ambasados darbuotojų ir 
jų šeimų narių gyvybei. Tik gry
nai atsitiktinai niekas nenuken
tėjo. "Kaip sužinota, telefonu 
kreipusis pagalbos į Zairo Užsie
nio reikalų departamentą ir poli
ciją, niekas ten neatsakė. 

"Sov. Sąjungos ambasada bu
vo užpulta, neabejotinai siekiant 
atitraukti šalies visuomenės dė
mesį nuo NATO šalių interven
cijos Zaire faktų. 

"TSRS Užsienio reikalų minis
terija pareiškė griežtą protestą 
dėl grubios antisovietinės provo
kacijos prieš TSRS ambasadą ir 
laukią, kad Zairo valdžia imsis 
neatidėliotinų priemonių ambasa
dos ir kitų tarybinių įstaigų Zai
re saugumui užtikrinti", sakoma 
Tasso pranešime. 

Formaliai kaltinami 
Moro nužudymu 

Roma. —Italija šešis Raudo
nosios brigados narius formaliai 
apkaltino Aldo Moro pagrobimu 
ir nužudymu. Penki jų buvo su
imti spaustuvėj gegužės 17, šeš
tas tebej ieškomas. Viena iš su
imtųjų yra moteris Gabriella Ma-
riani, 30 metų. Spaustuvėj rado 
dokumentų ir įrodymų, kurie 
leido kitoj vietoj Romoj užtikti 
ginklų sandėlius, dokumentų pa
dirbimo priemones, pinigų, išvi
liotų kitų žmonių pagrobimais, 
ir kitos kaltinamosios medžiagos. 
Vienas iš suimtųjų buvo jieško-
mas jau nuo 1972. 

Briuselis. — Dar neaišku, kie
no rankose yra Shaba provincijos 
Nučača geležinkelių mazgas. Zai
ras sakė, kad jo kareiviai išlaisvi
no, bet katangiečių atstovai Briu
sely tvirtina kitaip, kad jų dali
nk i tebėra neišvyti iš Shabos ir 
Zairo dalinius sunaikino. 

ramomis. Vienintelė vieta, kur | pasitikėjimą. 

dar pagal seną madą trukdoma 
klausyti, yra Kinija, bet tik kinie-
tiška programa. Anglų kalba 
transliacijos į Kiniją netrukdo
mos. 

Kokios įtakos daro sovietų pa
našios transliacijos į nekomunis
tinį pasaulį? Atsako Straus, kad 
labai mažai. Palyginus, kiek tam 
skiriama laiko ir pinigų, naudos 
susilaukia tikrai nedaug. Sovietai 
ir kinai transliuoja per savaitę 
po 80 valandų, kai Amerika tik 
36. Techniškai jų transliacijos yra 
taip pat menkesnės kokybės. Jie 
be jokių įžangų tiesiai pagal 
marksistinę liniją kritikuoja 
arba neutrono bombą, arba kal
ba apie mases bedarbių Amerikoj. 
Labai mažai muzikos. 

Straus sako, kad Balso paskir
tis nėra propagandos skleidimas, 
bet pasakyti teisybę taip, kaip ji 
yra. Klausytojai, atsisukę Balsą, 
visada gali būti tikri, kad jie gir
di geras ar blogas žinias, bet vi
sada teisingas. Tik tokiu būdu ir 
galima įsigyti 

Birštono -kurortas (V. Stanionio nuotrauka) 

Nesutarė del Afrikos 
taikos dalinių 

Demonstracijos prieš sovietus ir kubiečius Kinshasoje. Zairo sostinėje 

Vietnamas apie 
Kambodiįa: žudikas 

Hong Kongas, — Vietnamas 
dar kartą griežtai atsisakė derėtis 
su Kambodija, pavadindamas sa
vo kaimyną paprastu "agre
sorium ir žudiku." 

VVashingtonas. — Amerikos že
mės ūky šiuo metu dirba 3,678, 
500 žmonės, arba 11 procentų 
mažiau nei prieš metus. 

Paryžius. —» Peniau salių de-klausytom pilną i , * 1 0 , , T. . 
legatai po 13 valandų pasitari
mų susitarė padėti Zairui ekono
miniai ir karirmi, bet nepritarė 
Prancūzijos siūlymui sudaryti 
Pan African taikos dalinį ir pla
čią ekonominę programą prova-
karietiškiems Afrikos kraštams 
paremti. Amerikos delegatas, pa-
sekretoris David Newson, buvo 
tos nuomonės, kad dabar reikia 
rūpintis tik Zairo problemomis. 
Pasitarime dar dalyvavo Britani
jos, Belgijos ir Vakarų Vokietijos 
atstovai. Platesnių detalių nebu
vo paskelbta. 

Tuo metu, kai delegatai posė
džiavo, prancūzų komunistai su
rengė demonstraciją, protestuo
dami dėl prancūzų domėjimosi 
Afrikos reikalais ir siuntimo ka
riuomenės. Incidentų nebuvo. 
Prancūzija Afrikoje laiko apie 14, 
000 karių, įskaitant 4,000 naujoj 
respublikoj Djibouti, kuri būtų 
nepajėgi apsiginti nuo kaimynų 
puolimo. 

McGovern nori 
išvaryti Brzezinskį 

Sovietai išvarė 
du amerikiečius 

Maskva. — Sovietai išvarė du 
amerikiečius, keliaujančius su A-
merikos žemės ūkio paroda. An-, 
thony Maschocci iš Bostono ir 
VValter Lupan iš VVashingtono, 
D.C. , buvo apkaltinti, kad jie 
neturi supratimo apie ūkį, bet už
siima "antisovietine" propagan
da. 

Gal sulaikys ligoninių 
kainų kėlimą 

VVashingtonas. — HEW sek
retorius Joseph Califano įsitikinęs, 
jog susidaro patogi atmosfera pra 
vesti įstatymą, pažabojantį ne
žmonišką ligoninių kainų kėli-

Belgu paraiiutininkai atsiusti gelbėti europiečius Zaire 

Washingtonas. — Sen. George 
McGovern, 1972 buvęs demokra- į 
tų prezidentinis kandidatas, la-i 
bai nelaimingas dėl Zbigniew| 
Brzezmksio veiklos, kritikavo jo 
antisovietinius pareiškimus Kini
jos sostinėje, dabar siūlo panai
kinti ir tą postą, kokį užima Brze-
zinski. Prezidento patarėjas sau
gumo reikalams ir jo štabas ne
priklauso Kongresui, jo sukont
roliuoti negalima, tai geriausia, 
jo manymu, tokios tarnybos atsi
sakyti. Tuo reikalu vasaros pa
baigoje jis organizuos apklausinė
jimus. 

Sovietai manevruoja 
prie Japonijos krantų 

• 
Tokijo. — Japonai pastebėjo, 

kad sovietų laivynas artėja prie 
Kurilų salų, atimtų iš japonų II 
pasaulinio karo metu, kurių ir ne
mano atiduoti. Atrodo, jog ren
giamasi manevrams. Plaukia du 
dideli kreiseriai, du raketų nai
kintojai, nežinomas skaičius po
vandeninių ir kitokių laivų. Japo
nai dėl manevrų jų 'pašonėje pro
testuoja, tai trukdo jų žvejams. 

Tuo pačiu metu sovietai lėktu
vais į vieną tų salų atgabeno a-
pie 1,000 karių. Prieš porą dienų, 
iš Vladivostoko buvo duotas įspė
jimas laivams nesimaišyti Kuri
lų salų artumoje, kur bus daromi 
šaudymo bandymai. 

Įrodymas apie 
kubiečių įsivelimę 

Washingtonas. — CIA direkto
rius Stansfield Turner sako, kad 
yra 'pakankamai neginčijamos 
medžiagos įrodymui apie Kubos 
įsivėlimą į invaziją į Zairą. Jis 
nesako, kad su katangiečiais žy
giavo ir kubiečiai, bet kubiečiai 
juos paruošė invazijai. Geriausiu 
įrodymu yra fotografijos. 

Washingtonas. — Atstovų rū
mų Civiliu teisių pakomitetis 4:3 
balsais rekomendavo ir pasiuntė 
Teisių komitetui siūlymą ERA 
ratifikavimo terminą pratęsti dar 
septyneriems metams. Dabarti
nis terminas valstijoms ratifikuo

t i baigiasi kitų metų pradžioje. 

Daug bombų 
Washingtonas. — Praėjusiais 

metais Amerikoj buvo 1,058 bom 
bų sprogimai, žuvo 38 žmonės. 
Daugiausia bombų buvo Califor-
nijoj — 311, toliau Illinojuje — 
231, Ohio — 211. Kitur mažiau. 
1976 buvo 870 sproginu i. Dau
giausia bombų buvo prie rezi
dencinių namų. Nuostoliai apskai 
Čiuojami 12.1 mil. dolerių. 

Dešimt naujų 
kunigų Lietuvoje 

Kaunas. — Kauno arkikatedroj 
- bazilikoj ir Panevėžio katedroj 
gegužės 28 buvo kunigystės šven
timai. Kunigystės šventimai su
teikti dešimčiai šiemet teologi
jos studijas baigusių Kauno tarp-
diecezinės Kunigų seminarijos 
auklėtinių - diakonų. Aštuoniem 
diakonam kunigystės šventimus 
suteikė Kauno ir Vilkaviškio vys
kupijų administratoriaus koad
jutorius vyskupas Liudas Povilo
nis Kaune, kiti du diakonai ku
nigystės šventimus gavo Panevė
žyje iš šios vyskupijos apaštalinio 
administratoriaus vyskupo Ro
mualdo Krikščiūno rankų. 

Naujų kunigų sąrašas: Bekaso-
vas Kęstutis, Beniušis Antanas, 
Bujokas Jonas, Gražulis Antanas, 
Luzgauskas Vladas, Merliūnas 
Petras, Pečiukonis Juozas, Puido
kas Stanislovas, Šliauteris Povi
las, Tamulionis Stasys. Tą pačią 
dieną kunigystės šventimai buvo 
suteikti ir trims diakonams Ry
goj — dviem latviam ir vienam 
gudui. 

Kinija nutraukė 
pagalbą Vietnamui 

Pekinas. — Kinijos viceprem
jeras Teng Hsiao-ping patvirtino 
faktą, kad Kinija nutraukė kai 
kurią ekonominę pagalbą Viet
namui. Tai bus kerštas dėl 100, 
000 kinų išvarymo. Dar jis minė
jo, kad už Vietnamo pečių stovi 
Sovietų Sąjunga ir kursto, duoda 
nurodymus ką veikti. 

Sovietinės spaudos puslapiuose 

"TIESOS" KOMENTARAI 
APIE ZAIRĄ 

Jokios invazijos nebuvę, buvo tik "sukilimas' 

Vilnius. — Apie įvykius Zaire 
ne tik kasdien pateikia komentarų 
Tass ir juos perduoda vilniškė El
ta, bet "Tiesa" nuo savęs irgi 
prideda. Gegužės 28 Vilius Kava
liauskas duoda ilgą straipsnį, pa
vadintą "Klastingas panteros šuo
lis". Jame tarp kitko rašo: 

"Belgijos, Prancūzijos ir kitų 
Vakarų šalių dalinių operacija 
Zaire NATO štabo planuose už
koduota "Panteros šuolio" vardu. 
Dabar jau niekas neabejoja, kad 
NATO parašiutininkų agresija 
buvo paruošta iš anksto — visos 
agresorių grandys veikia darniai, 
į operaciją iš karto įsijungė ne 
viena ir ne dvi šalys. 

"Praėjusių metų pavasario įvy
kiuose NATO šalys stengėsi mas
kuoti savo kišimąsi j pilietinį ka
rą Zaire. Žinoma, išlaikyti paslap
tyje milžiniškas Amerikos ginklų 
partijas, Prancūzų karo lėktuvy 
suorganizuotą "oro tiltą" nebu
vo įmanoma. Tačiau oficialiai 
sukilimo malšinime dalyvavo tik 
keliasdešimt Belgijos karininkų. 
Kitų baudėjų dalį NATO štabas 
Briuselyje "suorganizavo" svetur. 
I Zairą atskrido "savanoriai la
kūnai" iš Egipto. O pagrindine 
baudėjų jėga tapo keli tūkstan
čiai desantininkų, kuriuos Vaka
rų šalių prašymu atsiuntė konser
vatyvus Maroko monarchas. Taip 
bent buvo sudaryta "Afrikos ša
lių dalyvavimo Zairo įvykiuose" 
regimybė. 

"Dabar Briuselyje buvo nu
spręsta veikti atvirai. Be to, pa
našiems manevrams nebeliko ir 

laiko — sukilėlių daliniai per ke
lias dienas užėmė svarbiausius 
provincijos miestus. Todėl dabar 
į Sabą oro keliu buvo permesti ke
li šimtai belgų parašiutininkų, o 
iš Korsikos į Zairą iškeliavo liūd
nai pagarsėjusio Prancūzijos sve
timšalių legiono daliniai. 

"Jų desantas buvo išlaipintas 
šachtininkų mieste Kolvezyje (žr. 
žemėlapyje — pusiaukelėje tarp 
Kapangos ir Lumumbašio). Ofi
cialiu operacijos pretekstu buvo 
"čia esančių europiečių gelbėji
mas". Tai buvo veidmainiška ak
cija, nes niekam ne paslaptis, kad 
sukilimas Šaboje buvo nukreiptas 
ne prieš čia dirbančius europie
čius inžinierius, o prieš valdantį
jį režimą. Be to, sukilėlių — Kon
go nacionalinio išsivadavimo 
fronto — vadovybė garantavo 
mūšių rajone atsidūrusių užsie
niečių saugumą". 

Ok. Lietuvoje, kaip ir visoj So
vietijoj, nekalbama apie invaziją, 
bet norima įtikinti skaitytojus, 
kad buvo tik sukilimas. 

KALENDORIUS 

Birželio 7: Robertas, Paulius, 
Romantas, Milda. 

Birželio 8: Medardas, Kaliopė, 
Žostautas, Germinė. 

Saulė teka: 5:16, leidžias 8:23. 
ORA.̂  

Besikeičiantis debesuotumas, 90 
proc. galimybė lietaus su perkū
nija, apie 82 laipsniai. 

• . 
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"VILTIES" SĄSKRYDŽIUI PRAĖJUS 
LSS Brolijos ir Seserijos skautų čius jaunų žmonių. Palyginęs 

vyčių, vyresniųjų skaučių ir jū- įvairių kultūrinių paminklų bei 
rų skautų-čių skyriai jau ei- \ pastatų atstatymo darbus su ki-
lė metų ruošia savo narių šuva- j tais sovietiniais kraštais, kalbė-
žiavimus, kurių tikslas yra: iškel- į tojas pastebėjo, kad Lietuva šioje 
ti ir svarstyti skautiškam jauni- srityje esanti paskutinėje vietoje 
mui rūpimus reikalus, leisti jau-, Jam atrodė, kad pavergėjai tai da-
nimui pasiskaityti įvairiais klau- į ro sąmoningai. Jis pastebėjo, Lie-
simais, o taip pat suteikti gali- ] tuvoje didelę priespaudą ir įva'-
mybę susitikti, susipažinti ir tar-' rius trūkumus - nepriteklius. Šis 
pusavyje pabendrauti iš įvairių keliautojas išvyko iš Lietuvos 
vietovių suskridusiems skautams j dvasiniai labai prislėgtas. 
vyčiams, vyr. skautėms, ginta-' T . . ,. , .. , .,. 

: ^ ^ . _ _ . w \ . Z \ Labai gyvas diskusijas šukele rems ir įurų budziams. Cia uz-: » , *" , ! pašnekesys megztos draugystes ne vieną skau-1 f "j . . 
Mišrios vedybos 

.̂v, , . . . i ̂  u . . „ 6 . ^ . Pašnekesį prave-
tis>cą porą yra nuvedusios ir pne ,. . ,». . r> . . , 

,, , . r ide jaunavedžiai Rasa ir Alvydas 
Narbutaičiai, Viktorija ir Mar! 
Matranga. 

Sekmadienio popietė buvo skir
ta pašnekesiui apie Šeštąją Tau
tinę stovyklą, įvykusią Austrai" 
joje šių metų pradžioje. Pašne-

altoriaus. 
Šiemetinis suvažiavimas, pava

dintas "Vilties" vardu, įvyko ge
gužės 26 — 28 d. d. Lake Villa, 
Illinois, gražioje YMCA stovyklo
je, maždaug 60 mylių atstume 
nuo Chicagos. Suvažiavimą or- ,J"J~ ' ".. 

. 6 _ . . v., . . . . kės;, papildydamas u nuotrauko 
ganizavimu rūpinosi cikagieciai ^ p r a v e d . ^ ^ ^ ^ ^ 

nemokėti išsamiai 

broliai ir sesės, vadovaujant j . b 
ps. Rūtai Sušinskienei. Dalyvavo 
arti 30 brolių ir sesių iš Chica
gos, Detroito ir tolimojo Toronto. 

Suvažiavimas oficialiai buvo 
atidarytas šeštadienį, gegužės 27 

^L, 9 vai. ryto, vėliavos pakėlimu. 
Atidaromąjį žodį tarė šio suva
žiavimo globėjas, LS Brolijos skau 
tų vyčių skyriaus pavaduotojas 
v. s. Antanas Paužuolis. Žodžiu 
buvo perduotas LSB sk. vyčių 
skyriaus vedėjo s. Morkūno svei
kinimas ir perskaitytas LSS Tary
bos pirmininkės v. s. L. Milukie-
nės, LS Seserijos vyrisusios skau-
tininkės v. s. I. Kerelienės ir LS 
Seserijos vyr. skaučių skyriaus 
vedėjos s. R. Penčylienės sveiki
nimai. 

Kiekviena suvažiavimo diena 
buvo pradedama vėliavos pakė
limu stovyklos aikštėje. 

Paskaitos, diskusijos ir kiti 
programos punktai vyko didžiojo 
stovyklos pastato salėje 

Programinė suvažiavimo dalis 
buvo pradėta skautybės teismu, 
šeštadienio priešpietyje. Šion pro-
gramon buvo įjungti visi suvažia
vimo dalyviai. Teisėju buvo j . bu
dys Marius Naris, kaltintoju — 
j . b. Ramūnas Vidžiūnas, o gynė
ja ps. fil. Irena Žukauskienė. Liu
dininkais pakviesti—ps. R. Susins-1 deno v. s. kun. Juozas Vaišnys. 
kienė, Vytas Rupinskas, Antanas i Jis klausytojams uždavė ir darbo 
Paužuolis, Saulius Anužis ir kun.! — kiekvienas gavo lapą su būdin-

žodį taręs suvažiavimo globėjas Į 
v. s. A. Paužuolis, suvažiavimo 
pareigūnus apdovanojo specia-1 
liais "medaliais" ir medžio dro
žiniais. 

Negausus, bet nuoširdus ir šil- i 
tas buvo šis suvažiavimas. Nuo
toliai ir baigiamieji egzaminai 
ivairiose mokyklose sulaikė prie 
knygų ne vieną norėjusį dalyvau
ti suvažiavime. Apgailėtina, kad 
Čikagiečiai, kuriems nuotoliai ne
sudarė problemų, nepasinaudojo 
šiuo įdomiu ir naudingu įvykiu, f 

Džiaugiamės, kad suvažiavi
mą aplankė LS Brolijos vyriau
sias skautininkas s. fil. Sigitas 
Miknaitis, ASS pirmininkas v. s. 
fil. Vytenis Statkus, LS Seserijos 
jūrų skaučių skyriaus vedėja j . 
s, V. Račiūnienė ir s. Romas Ra
čiūnas. 

Visi suvažiavimo dalyviai įver
tino v.s. fil. kun. Saulaičio ir ne
nuilstančio lietuviškosios skauty
bės veterano v. s. V. Tallat-Kalp-
šos dalyvavimą suvažiavime ir 
gėrėjosi jų pateiktomis konstruk
tyviomis mintimis. 

Visi suvažiavimo dalyviai skirs
tėsi pakilia nuotaika, naudingai 
ir įdomiai praleidę savaitgalį ben
draudami, ir skautiškoje dvasio-
e svarstydami lietuviui jaunuo
liui — skautui rūpimus klausi
nius, 

v. s. Antanas Paužuolis 

AUŠROS VARTŲ 
TUNTO SUEIGOJE 

Šio pavasario paskutinė prieš-
;tovyklinė Aušros Vartų tunto 

I 

A u š r o s V a r t ų tunto "Saulučių" ir "Žibučių" draugovės tunto sueigoje 
š o k a ir d a i n u o j a N u o t r . L. Meilaus 

Svečiai ir šeimininkai yra ilgame- pas dr. Algį Paulių. Išvyka nu-
čiai lietuviškosios skautybės ben- matyta birželio 18 d. Elgine, 
dradarbiai, todėl susitikimas bu-, Ulinois. Smulkesnės informaci-
vo labai nuoširdus ir Saulaičiams; jos ir žemėlapiai, kaip pasiekti 

išvykos vietą, bus išdalinti j . 
skautams ir skautėms. Išvykos 
pradžia 1 vai. p. p. Programoje 
numatyta: žaidimai, tenisas, 
pasimaudymas baseine, užkan
džiai. Kviečiami visi broliai — 
sesės ir jų tėveliai. 

sueiga įvyko sekmadienį, gegužės 

ypatingai malonus, kai ilgesnį lai
ką jiedu niekur nebeišvyksta. 

UTUANIOOS TUNTO 
DĖMESIUI 

Visi Lituanicos tunto vilkiu
kai, bebrai ir skautai, norį sto
vyklauti Rako stovyklavietėje 
įvyksiančioje "Gedimino Pi
lies" stovykloje, privalo visus 
registracijos reikalus sutvarky 
t i ir mokestį susimokėti iki bir
želio mėn. 17 d. Registracijos 
mokestis siunčiamas stovyklos 
viršininkui j . ps. Kaziui Miece-
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DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 mėn. 3 mėn. 
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•» Redakcija dirba kasdien w anksto susitarus. Redakcija už 
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8:30 — 12:00. bimų kainos prisiunčiamos gavus 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

8449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Boilding) Tei. L U 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

I TeL ofiso i r boto: OLympic 2-4109 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1448 S o . 50th A ve., Cicero 
Kasdien 1-3 vaL ir 6-8 vai. vale, 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

sias skautininkas s. Sigitas Mik 
naitis ir ps. Alvyda Baukutė. , 0 - .-.,— - - - ._. . ~~~n c -, , ,, ^ - . 

Mintis - "Gera svetimomi' 7 d., Jaunimo centro žemutinėje: v ^ m « 3 3 3 S o . Campbell, Chi 
kalbomis kalbėti, bet gėda savor halėje ši sueiga buvo taip pat i r . c j g j DL 6 0 6 ^ I n f o ^ j a i 

Motinos Dienos sueiga. | * * * • RE 7 - 5 * ° 8 <P° f • * 
Sueiga, kaip paprastai tokiais į vak.).. Registracija prie išvyks, 

įtvejais, buvo pradėta Sv. Mišio-! tančių autobusų NEBUS pn-
kun. Al-

A u . r o s Vartų tunto tuntininkė ps. 
E>alė Gotceit ienė pristato sesėms 
š ių metų "Liepsnos" stovyklos vir
šininkę ps. A lvydą Baukutę 

Nuotr. L. Meilaus 

mis, kurias atnašavo s, 
Imantas Kezvs. Prieš Mišias, 
ciekvienos tunto draugovės atsto-
aė skaitė eilėraštį, kuris buvo pri
taikytas sueigos minčiai — Mo
tinai. Skiltininkėms uždegus al
toriaus žvakes, visos susikaupė Sv. 
Mišių aukai. Mišių metu visus 
tunto mirusius-sias prisiminėme 
rašytojos Šatrijos Raganos žo
džiais: "Raudoniems saulėly
džiams begęstant"... 

Po pamaldų vyko pasirody
mai ir lauželis. Eilėje pasirodymų 
•natėmė visaip atvaizduotą mo-
• ;ną: viename pasirodyme ma
ma yra labai išvarginta savo mo
dernių visur lakstančių vaikų; 
kitas pasirodymas vaizdavo, kad 
motina yra paties Dievo labiau
siai vertinams kūrybos reiškinys 
;r t t 

imama, todėl visi prašomi laiku 
užsiregistruoti. 

VISŲ CTNTARIŲ IR 
J . SKATJTININKIŲ 

DOĖafESIUI 

LS Seserijos jūrų skaučių sky 
rius ragina visas gintares ir jū
rų skairtininkes dalyvauti Tau
tinėje stovykloje. Kviečiamos 
ne tik aktyvios, bet šiuo metu 
veikloje nedalyvaujančios se
sės. Dėl informacijos ir regist-

NUO RŪKYMO GYDYMAS 

Ps icho logas D . F a i n m e n a s (New 
Yorkas ) darė bandymą su norin
č ia is mest i rūkyti . Maždaug ketu
r iasdeš imt ies rūkorių grupė pen
k ia s dienas iš e i lės l a n k ė po vieną 
va landą trunkančius seansus . Pir
m ą dieną pacientas būdavo verčia
m a s greitai rūkyt i ir jo cigaretės 
dūmai buvo pučiami j a m j veidą. 
J i s ž iūrėdamas į s a v o atvaizdą 
veidrodyje turėdavo pasakyt i , ką 
mato . Iše idamas turėdavo pažadėti 
neberūkyti . Je igu namie vėl norė
davo rūkyti , pacientui būdavo pa
t a r t a giliai kvėpuot i ir gerti van
denį, bet n e čiulpti saldainius, ku
rie didina svorį , ir neger t i kavos, 
kuri per daug s t imul iuoja . „ 

Sekančių s eansų m e t u būdavo 
rodomos vėžio suės tų plaučių nuo
traukos , d iskutuojama, kodėl ne
patart ina rūkyti . Galiausiai nuro
domi nerūkančiųjų privalumai. 

Ir v isos g r u p e s g y d y m a s truko 
aš tuonias s a v a i t e s Pas ibaigus pro
gramai , dar dve jus m e t u s pacien-

DR. YL BLAŽYS 
P L A U Č I Ų m VIDAUS LIGOS 

Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue. 

Vai.: plrmad., antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki S vai. 

Pagal susitarime 
Ofiso telef. \VA 5-2670. 

Rezid. M . WAJbroak 5-S048. 
TeL of iso H E 4-5849; rez. 388-2233 

DR, PETEfi T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

2434 West Tlst Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir SeSt. 

tik susitarus. 

TeL REliance 5-1811 

DR. WALER J. JCIRSTUK 
Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir «-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

racijos reikalais kreiptis į jurų : tus vargino D. Fainmeno telefonu 
akaučių skyriaus vedėją j . s. Vi j pasikalbėjimaL 
dą Račiūnienę, 11 So. 480 Hill 
Rd., Lemoiit, 111. 60439. Telef. 
739-3095. 

NERUOS UDRYCIŲ IR 
J . JAUNIŲ DĖMESIUI 

Vėliau, gautus 
žodžių aptari-
ir aiškino, kaip 

Antanas Saulaitis. Suvažiavimo I gaiš žodžiais, 
dalyviai buvo pakviesti būti pri- į klausytojų šių 
siekusiais teisėjais. Teismas pra- mus, diskutavo 
ėjo labai rimtoje nuotaikoje. Skau- jie vartotini, 
tybė buvo išteisinta kaip atlie-, Svarstydami ir diskutuodami 
kanti didelį auklėjamo darbą, įvairius klausimus, neužmiršome -, v. - - „ J - nakartoiimas ir 
skatinanti žmoniškumą ir palai- susikaupti ir maldoje, šeštadienio j ^ ^ J . ™v-^ m y l i m o S se
kanti lietuviškumą savo narių vakare, v. s. kun. Antanas Sau- • ^ ^ ^ B a u k u t ė s s k a u t i n i n -

Pasirodymams pasibaigus visos j Stovyklauti Rako stovykloje 
draugovės, eidamos ratelius, dai- norinčios Nerijos tunto udrytės 
navo savo mamytėms. Sekė visų ir jurų jaunės prašomos nedel-
mamyčių apdovanojimas laukų Į siant registruotis pas pastovyk 
-ėlėmis ' l ė s vadovę j . s. Ireną Regienę, 

Po mamyčių pagerbimo sekė 2652 W. 65th Street, Chicago, 
formali sueiga, kuri buvo prade- i H į 60629. Užpildyti registra-
ta draugovėm įžygiuojant. Kiek-1 g * ^pa i ir stovyklinis mo-
viena draugovė žygiuodama dai
navo vis po kitą praeitų stovyk
lų dainą. 

Sueigos metu įvyko apdovano
jimai, skaučių įžodis, prityrusių 

JŪRŲ SKAUTU-CIŲ IR 
TĖVŲ IŠVYKA 

Lituanicos ir Nerijos tuntų 
jūrų skautai ir skautės prieš-

tarpe. Popietyje buvo svarstyta laitis atnašavo Sv. Misiąs, kunos ,- ..Jj s. Sesė Alvyda kuri šiais stovyklinį sueigų sezoną už-
metais bus Aušros Vartų tunto (baigs bendra su tėvais išvyka 

kestis turi būti prisiųstas iki 
birželio 17 d. Informacijoms te
lef. 476-7089. 

dabar universaliai paplitusi ir su 
sirūpinimą kelianti alkoholizmo 
problema. Pašnekesiui vadovavo 
gydytoja dr. A. Trakienė, kuri sa
vo profesinį darbą dirba ligoni
nėje su alkoholizmo ligos pa
liestais pacientais. Buvo parody
tas ir filmas aiškinąs gydymo me
todus. Idonrai apie šią problemą 
kalbėjo ir svečias, buvęs alkoho
likas. Sekmadienio priešpietinė
je sesijoje buvo įdomus pašneke
sys apie dabartinį gyvenimą ir pa
dėtį pavergtoje Lietuvoje. Asmuo, 
turėjęs galimybės pakeliauti Lie
tuvoje, parodė vaizdu skaidrėse 
ir papasakojo savo įspūdžius, ku
rių suvažiavimo dalyviai išklau
sė su dideliu dėmesiu. Kalbėtojas 
pastebėjo, kad Lietuvos'jaunimas 
sekmadieniais yra užimamas spor
tu, šokiais, diskusijomis ir pan.. 
kad neturėtų galimybės lankytis 
bažnyčiose. Šv. Mišių metu baž 
nyčiose, dėl minėtų priežasČii? 
dalyvauja tik labai mažas skai-

visiems dalyviams paliko gilų 
įspūdį. Mišių mintis taip pat bu
vo "Viltis". Kun. A. Saulaitis 
kvietė visus dalyvius kilti minti
mis prie Dievo ir prašyti, kad jų 
viltys ir siekiai taptų išsipildy
mu tikrovėje 

Po rimtos dienų programos, 
vakarais maloniam pabendravi
mui būrėmės prie laužo. Gražiai 
skambėjo dainos vadovaujant se
sėms Gilei Liubinskaitei iš Chi
cagos ir torontietei Rasai Drauge-
Ivtei. Visus savo muzika ir daino
mis žavėjo detroitietės seses Re-
srin.i ir Kristina Butkūnaitės. Pa
tiko visiems naktiniai žaidimai ir 
vakaronė su "piza" kepiniais. 

Dalyvaujant pašnekesiuose, 
sportuojant, žaidžiant ir dainuo-

Pažymet ina , kad š ios programos 
autorius , kadaise pa t s daug rūkęs, 
metė rūkyti , kai konkrečiai įsitiki
no, kaip r ū k y m a s kenkia organiz
mui. D. Fainmeno nuomone, kovo
ti s u rūkymu reikia kompleksiškai, 
veikiant a s m e n y b ę v isa is įmano
mai s būdais; hipnozė, pasak jo, 
gal i turėti tik dalini poveikį. 

Štai kokie D . Fa inmeno seansų 
rezultatai . Praė jus aštuoniolikai 
mėnesių, neberūkė 6 1 % seansų da
lyvių, rūkiusių vidutiniškai dvide
š imt metų po 3 3 c igare tes per die
ną, jm 

Dr, Jonas G. BYU-BYLAITIS 
G A L V O S K STUBURO LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Chicago, ni inois 60629 

TeL — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tei . — GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4; šeštad. 10-3 vai. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KfDIRIV IK VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTO 
MEDICAL BL ELDIVG 

7156 South Western Avenue. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

Iki 1 vai. popiet 
Of». t e i R E 7-1168, rez. 239-2919 

Ofs . H E 4-1818; rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus l igos 

2454 West 7 1 s t Street 
71-08 ir Campbell A ve. k a m p . 

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. tr 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitartu. 

Ofis. teL 7 3 5 4 4 7 7 ; Rez. 246-2839 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

Specialybe — Nervą te 
Emocines ligos. 

CRAWFORD MEDICAL BLDG. 
6440 So. Pulaski Road 

Rako stovyklavietėje viršininkė, 
buvo labai mielai ir šiltai priimta 
į skautininkių eiles. 

Sueigą baigėme tunto vakarine 
daina: "Laužų liepsnelės blės
ta"... Visos išsiskirstėme laukda
mos susitikimų šios vasaros skau
tiškose stovyklose —"Liepsnos" 
stovykloje Rakė ir Tautinėje sto
vykloje. 

Iki pasimatymo!... 
uyr. si. Audra KuHliūtė 

APLANKĖ SKAUTININKUS 
SAULAICIUS 

V. s. L. Milukienė, v. s. A. Sa
musis ir v. s. A. Gudaitis iš Ne*v 

jant, įdomios suvažiavimo dienos; Yorko gegužės 13 d. buvo nuvy-
<rreit praėjo. Nė nepajutome kaip kę aplankyti skautininkų Saulai-
?saušo pirmadienio rytas ir visi. čių į Oakville, Conn., nes Ona 
susirinkome aikštėje suvažiavimo | Saulaitienė jau geras pusmetis yra 
užbaigimui ir paskutiniajam vė-1 rimtas širdies ligonis, o A. Sau-
liavos nuleidimui. Baigiamąjį iaitis ligonę globoja ir slaugo. 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO gEIMOS VALANDOS 

Visos programos I i WOPA 
Lietuvių ka lba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3 : 3 0 v a i popiet . — Šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8 :30 Uti 9 :30 v ryto 

Telef.: 434-2413 
1490 A. M 

7159 S. M A P L E W O O D AVI. 
CHICAGO, H J L 60629 

:'''"*i*MflSSMMM>MEHBMMMBMaNI» 

;MSM! 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų regtdiavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai FIRESTONE TIRES. Wheel 
aligmnent and balancing. Brakes. 
Shock absorbers. Mufflers and pipes. 
Tune-Upe. Lubrication. Change of ofi 
and Filters 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Street — Tei. GR 6-7777 

Veikia QW> 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 
Šventadieniai* uždaryta. — Sav. MIKAS CESAS 

DR. A. B. GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S I R CHIRURGAS 

TeL — B E 3-5893 
Specialybė Akių l igos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAROSArre 

7051 So. Washtcnaw — TeL 778-«9M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų 

receptus. 
Didelis akinių rėmų pasirinkimą*. 

Vai.: pirm., antr., penkt 10-5:10. 
Ketv. 1-8 v. vak. Sėst. 10-4 v. p. p 

Trečiadieniais uždaryta, 

Telef. — 282- 4356 
DR, ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. VFABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko skintas u-
"Coatsct Kasės" 

2618 W. T l s t St. — Tei. 737-5148 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

Ofiso tei. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2 6 5 6 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., k^'Mrtad. ir penkt I 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki g vai. : 
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Of*. PO 7-6900 Rez. GA 3-7278 j 

D U A. JEMCINS 
G Y D Y T O J A S I R CHIRURGAS 

3 8 4 4 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
5214 No . Westeni Avenoe 
1002 No . West«m Avenue 
TeL atsakoma 12 valandų 

489-4441 — 561-4605 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS I R 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6 3 r d Street 

VaL antrad. n u o 1-4 popiet 
ir ke tv . nuo 5-7 vakare 

Ofiso tei. 776-2889, rezkL 448-5545 

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

Adresas 4255 W . 6Srd S t r e e t 
Ofiso telef. R E 5-4410 

Rezidencijos telef. OR S-0S17 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad. 
nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

Ofiso teL H E 4-2123. Namu OI S-SltS 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad 

2-5 ir 6-7 — 16 anksto susitarus. 

Ir toto teL 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1467 So.49tfa Ooert, Ckcro , m. 
Kasdien 10-12 Ir 4-7 

Oskyros treč ir eeetad 

TeL ofiso P B 6 6 4 4 6 

F. G. WINSKUftAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3167 West Tlst Street 
Valandos: 1-6 vai. popiet. 

Treč. Ir sestad. pagal susitarimą. 

Ofs. teL 5864168; ssnra 381-3772 
DR. PETRAS ŽLIOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6234 So. Narrsgaasett Avenue 

VaL: pina., antr., ketv ir penkt 
2-7; ssstaritenltii pagal fusitarimą 

Perskaitę "Draugą", duokite ji kitiems. 



Latviai terynėje 

REIKALAUJA IŠSTOTI IŠ SOVIETU SĄJUNGOS 
Visos Sovietų Sąjungos konsti

tucijos, neišskiriant ir šiais me
tais gyventojams primestos nau
josios — brežnevinės, suteikia 
teisę sovietinėms respublikoms iš 
Sovietų Sąjungos išstoti. Tačiau 
per 60 sovietinės imperijos gyve
nimo metų nebuvo tokio atsitiki
mo, kad kuri nors republika būtų 
išstojusi. Atvirkščiai, keletas lais
vųjų valstybių buvo į sąjungą 
prievarta suvarytos, jų tarpe ir 
Lietuva. 

Kodėl toks punktas įrašytas? 
Lenino žodžiais, tai "opiumas 
liaudžiai", o dar tiksliau - mels
vi dūmeliai svetimiesiems apgau
ti, nes vis dar pasaulyje atsiran
da žmonių, kurie sovietine pro
paganda patiki. 

Bet ar nebuvo atsitikimų, kad 
kai kurios tautos būtų mėginu
sios daryti žygius iš Sovietų Są
jungos išstoti? Buvo, kaip nebus. 
Tačiau tokie iniciatoriai buvo 
tuojau apšaukti "liaudies prie
šais", suimti, išsiųsti j koncent
racijos stovyklas, kalėjimus arba 
dingo be žinios. Po to visiems res
publikos gyventojams likdavo 
aišku, kad į Sovietų Sąjungą gali
ma tiktai įstoti, bet jokiu būdu 
ne iš jos išstoti. Vadinasi, Dan
tės "Pragaro" vartų įrašas "Pali
kite bet kokią vikį išeiti iš čia 
visi, kurie įeinate į vidų" tinka ir 
Sovietų imperijai. 

* 

Tačiau mėginimų iš Sovietų 
Sąjungos išstoti būna ir šiuo me
tu. Vakarų Vokietijoje (Eutene) 
leidžiamas latvių išeivių savait
raštis "Latvija" V.20 paskelbė, e-
są Latvijoje esąs platinamas agita
cinis lapelis, kurį pasirašiusi 
"Organizacija Latvijos nepri
klausomybei". Lapelis esąs at
spausdintas Rygoje, 25,000 egz. 
tiražu. Buvęs platinamas po visą 
Kuršą, Rygos pajūryje ir kitur 
jau 1977 metais, platinamas ir 
šiuo metu. "Latvija" paskelbė ir 
dalį minėto atsišaukimo teksto, 
kurio pradžioje rašoma: "Mes čia 
negalime pilnai išreikšti visų 
mūsų esminių motyvų, kodėl mes 
reikalaujame, kad Latvija išsto
tų iš Sovietų Sąjungos. Minime 
tiktai šiuos: "Kol Latvijos gy
venimą tvarkys Maskvos politi
nis biuras per savo kompartijos 
organus, tol Latvijoje viešpataus 
klasta, suktas patosas, prislėgta 
nuotaika, neūkiškas vadovavi
mas, niūri mūsų dienų pilkuma, 
ideologinė vergija. Latvija bus 
atskirta nuo pasaulio, demokrati
ja ir žmoniškumas prislėgti, vieš
pataus diktatūra". 

Toliau atsišaukime rašoma: 
"Kompartija bijo tautos, neatsi-
klausia gyventojų viešosios nuo
monės, organizuoja tiktai viešus 
pasitarimus, pagal principą — 
'tylėk, beteisis drauge, kai su ta
vimi kalbamasi'. Paskelbti tikrą
sias mintis, jeigu jos būtų skirtin

gos nuo kompartijos linijos, yra 
neįmanoma... Kompartija begė
diškai skelbia savo spaudoje ir 
kitur, kad tą ar kitą dalyką ji at
lieka 'su didžiausiu žmonių pri
tarimu'. Iš tiesų savarankiškos 
valdžios neturi darbo žmonių ta
rybos, nes visą jų veiklą nustato 
komunistų partijos tarybos." 

* 
Atsišaukime kritikuojama So

vietų balsavimo sistema: "Balsuo
jant tauta negali pasirinkti kan
didatų, nes balsuojama tiktai už 
vieną, o jeigu kartais jo neišrink
tų, komunistų partija įrašys kitą, 
į jį panašų. Vertimas dalyvauti to
kiuose rinkimuose yra ne kas ki
tas, kaip žmogaus negerbimas ir 
jo išjuokimas." 

"Kodėl reikia išsilaisvinti nuo 
Maskvos ponavimo?" — klausia
ma toliau atsišaukime ir atsako
ma: — "Mums reikalingas bend
ravimas su Vakarų kultūra, suar
tėjimas su mūsų kaimyninėmis ir 
giminingomis tautomis. Šių mūsų 
troškimų negali išreikšti Maskva, 
nes tai yra latvių tautos šventas 
noras, nepalaužiamas nei jėga, 
nei protu." 

Atsišaukime nurodoma, kad 
penkiasdešimt septyniuose dides
niuose Latvijos miestuose latvių 
beliko tik 30 procentų, t y. treč
dalis. —"Mes rusų nustumiami 
visose srityse ir mes savo tėvynė
je jaučiamės lyg svetimoje žemė
je, nes turime kalbėti rusiškai, 
bet rusai latviškai nekalba. Tai
gi reikalaujame, kad mūsų įstai
gose būtų vartojama latvių kalba, 
o rusai atėjūnai tegu iškeliauja... 
Norime gauti teisę laisvai keliau
ti į užsienį, kaip tai buvo galima 
daryti ligi 1940 metų, leisti mums 
skaityti Vakarų spaudą, rašyti 
laiškus užsienyje gyvenantiems." 

* 

"Latvių tauta niekada nebuvo 
ir nėra įgaliojusi komunistų par
tiją kalbėti tautos vardu. Tauta 
niekad nėra įgaliojusi partiją gal
voti jos vietoje ir varžyti jos lais
vę.. Kadangi nei deputatai, nei 
komunistų partija nevykdo mūsų 
reikalavimų, kreipiamės šiuo pa
reiškimu į savo tautą. Kiekvienas 
latvis, kuris nori turėti sau ir a-
teinančioms kartoms nepriklau
somą Latviją, gyvenančią kultū
ringų valstybių šeimoje, turi ne
dalyvauti sovietiniuose balsavi
muose, o jeigu tai neišvengiama, 
reikia balsuojant išbraukti kan
didatus. Vienas ir kitas protesto 
būdas reikš, kad rinkėjai tuo iš
reiškė savo tikrąjį norą ir balsa
vo už Latvijos išstojimą iš Sovie
tų Sąjungos". 

Šis atsišaukimas, kaip ir dau
gelis kitų pavyzdžių, rodo, kad so
vietinės Rusijos pavergtos tautos, 
nors ir smarkiai kolonizuotos ru
sais, tebėra gyvos, nepalūžusios 
ir energingai reikalauja laisvės 
bei nepriklausomybės. 

b. ko. 

Spaudoj ir gyvenime 

VAISTAI \l JŪROS GYVŪNUOS 
Mokslininkai ištyrė daug jūros 

augalų ir gyvūnų, kurie turi me
džiagų, pasižyminčių antivirusinė-
mis, antimikrobinėmis, antikoagu-
liacinėmi8 ir kitokiomis būdingo
mis savybėmis. Kai kurios šių me
džiagų yra unikalios ir jos gali bū
ti geri modeliai naujiems vaistams 
sukurti. 

Labiausia iš tokių augalų žinomi 
ir plačiausiai paplitę yra dumbliai. 
Alginai. gaunami iš rudųjų dumb
lių, taip pat koregenai — jį rau
donųjų plačiai vartojami maisto, 
kosmetikos, farmacijos ir kitose 
pramonės šakose. 

Pavyzdžiui, kalco alginas var
tojamas kaip tvarstomoji medžia
ga kraujoplūdžiui sustabdyti. Aga-
re esantys polisacharidai, turintys 
sulfatų, pasižymi antivirusinhi po
veikiu, o koregenas trukdo daugin
tis kai kuriems gripo virusams ir 
kiaulytės sukėlėjams. 
Iš jūros dumblių gautus ekstrak

tus bandoma panaudoti vėžio tera
pijoje, pvz.. kilus kaulų metasta
zei. Koregenas suleistas šunims ir 
jūros kiaulytėms, davė teigiamų 
rezultatų. Be to, kai kurie prepa
ratai iš jūros dumblių neleidžia 
sukrešėti kraujui, taip pat pasižy

mi antisklerotiniu poveikiu, nea 
mažina kraujuje cholesterolio kie
ki. 

Alginas užkerta kelią radioakty
vaus strocio absorbavimui žarny
ne. Pasak mokslininkų, juos gali
ma vartoti ir profilaktikai, ir apsi
nuodijimui radioaktyviu stonciu 
gydyti. 

H gausybes bestuburių jūros gy
vių rūšių labiausiai paplitę jūrinės 
pintys, koralai, medūzos ir molius
kai. Ekstraktai i§ kai kurių pinčių 
sunaikina karcinomų celes žmo
gaus burnoje. Kiti ekstraktai su
mažina kritimą tų pelių, kurios su
leidžiamos Erlicho ascitinų navi
kinių celių (ląstelių) ir pailgina 
gyvenimą pelėms, sergančioms leu
kemija. 

Po to, kai mokslininkams pavyko 
vienoje pintyje aptikti truput} nu-
kleotidų arabinozilio, tai jiems pa
vyko susintetinti antivėžinį prepa
ratą — efektyvų vaistą prieš kai 
kuriuos sunkius vėžio susirgimus 

Be to, iš kai kurių medūzų gauta 
prastoglandinai, kurie yra aktyvūs 
hormonai ir skatina raumenų dar
bą, mažina kraujo spaudimą, gali 
būti centrinės nervų sistemos 
trankviiizatoriais. 

VERDANTIS KATILAS 
Politinėje Afrikos tuštumoje vykstančios varžybos skatina sąmyšį 

Kolonijinė Afrika išsilaisvino. 
Buvusiose kolonijose šiame po
karyje įkurtos dirbtinės valsty
bės. Jų gyventojai priklauso 
skirtingoms juodųjų nesutarian
čioms gentims. Ten kurtos de
mokratinės santvarkos greitai 
tapo diktatūrinėmis gyvento
jams engti. Afrikiečiai buvo 
nepatenkinti kolonistų priespau
da, bet netrukus įsitikino, kad 
savoji priespauda ne geresnė už 
svetimųjų Greitai dingo vil
tys pasiekti visuotinę gerovę ir 
pažangą. 

Buvo nepaprasta šventė, kai 
1960. V I 30 Belgijos Kongas 
pasiskelbė Zairo nepriklausoma 
valstybe. To krašto juodieji gy
ventojai, suskilę į 200 genčių, 
tikėjo demokratijos palaima 
tapti turtingais ir net baltais. 
Nuo tos didelės šventes tepra-
slinko penkios dienos, kai prasi
dėjo kraujo praliejimas, nusitę-
sęs iki šio meto. 

Ne tik Zairas, bet ir daugelis 
kitų Afrikos kraštų tapo dik
tatūromis, besiglausčiusiomis 
prie cbj3knųjų valstybių. Sovie
tai pradėjo kovą dėl politinės 
tuštumos Afrikos žemyne. 

Didžioje valstybių pastangos 

Anglija stengėsi daryti įta
kos buvusiose kolonijose, bet 
jai nesisekė. Belgija rūpinosi 
nenutraukti ryšių su Zairu, bet 
pavyko tik ūkiškai bendrauti. 
Portugalijos kolonijos pateko 
Sovietų įtakon. Tik vienintelei 
Prancūzijai pavyko palaikyti ry
šius su buvusiomis kolonijomis, 
susidariusiomis savo sąjungą. 
Šiuo metu Prancūzija laiko Af
rikoje 7,000 karių, kurie padeda 
kovoti Čade ir Mauritanijoje 

Į prieš sukilėlius. Prancūzų va
dovaujami svetimšalių legionie
riai parašiutininkai drauge su 
belgais kariais numalšino suki
limą ir išgelbėjo apie 2,000 eu
ropiečių Zaire, Sabos srityje, 

GEDIMINAS GALVA pasiekė Šabos vario pramones 
i telkinį. Kas gi juos paruošė ir 

anksčiau vadintoje Katanga. i apginklavo? Kubiečiai. 
JAV neturėjo ir šiandieną Visiems žygiams vadovauja 

neturi nuoseklios ir ryškios po- Sovietų politikai ir kariai, o ku-
litikos Afrikos žemyne. Wa- biečiai vykdo jų įsakymus, 
shingtonas labai norėtų sustip- 1972 m. Sovietai pasiuntė gin-
rinti savo įtaką juodųjų pašau- klų už 55 miL, 1976 m. jau pra-
lyje, bet neišmanė kaip tai pa- šoko 1 bil. dolerių. 1977 m. 
daryti. Štai kodėl jis pateko į, tik Etiopijai tiekė ginklus už 
ryškius prieštaravimus: siekti 1 bil. dolerių, 
naudos ir kai ką duoti, skelbti Kodėl Maskva ypatingai 
žmogaus teises, reikalauti kiek- spraudžiasi į Afriką? Todėl 
vienam asmeniui balso ir nema- kad ji neužtiko rimto JAV pa-

NAUJI AKADEMIJOS NARIAI 
Šventasis Tėvas paskyrė 14 belio premijos laureatas Feodor 

sipriešinimo. Amerikiečiai dau? 
kalba, bet beveik nieko nedaro. 
Neatrodo, kad £e turėtų toli 
siekiančius planus, valią ir ryž 
tą jiems įgyvendinti 

Prancūzijos ir Sovietų ginčas 
Sukilėliai per 14 mėnesių da

rė du puolimus. 1977 m. kove 
mėnesį juos privertė pasitrauk
ti Prancūzijos lėktuvais at-

tyti ryškios juodųjų priespau
dos, kalbėti apie kraštų saugu
mą ir nesirūpinti jo įgyvendi
nimu. 

i 
Ten aidi tik kalbos, pažadai 
Kai sukilėliai skerdė baltuo

sius Kolvezio mieste, šaboje, 
JAV prezidentas parodė mostą: 
davė 2,5 miL dol. Zairo ka
riams apmokyti ir skolon pa-' 
siuntė įvairių reikmenų už 17,5 skraidinti marokiečiaL 1978. 
mil. dol. Dar gražiau, kai ame-, v . 11 vėl puolė pietinę šabą ir 
rikiečių lėktuvais, esančiais Fe- ypač nusiaubė Kolvezio miestą. 

|deralinėje Vokietijoje, buvo ve- Ten nužudyta 200 baltųjų, 300 
Į žanri belgai kariai kovoti, o vietinių juodųjų. Prancūzijos 
amerikiečiai slampinėjo Zaire, užsienio legionininkai nukovė 
bet toli nuo kovų. Tik ameri- 350 sukilėlių ir teturėjo dvi 
kiečių televizijos bendrovės pa- aukas. 
sistengė savo žiūrovams paro-Į 1300 prancūzų parašiutinin-

I dyti pasibaisėtiną vaizdą Kol- kų ir 1,700 belgų karių per dvi 
1 veži mieste (apie 100,000 gyv.). dienas privertė sukilėlius pasi-

Sovietų spaudimas I * ^ J * * ? " ^ k a r ^ ^J2. 
1 grizo 1 Belgiją, kai uzsiemečiai 

Sovietai jau seniai stengėsi legioninkai kiek ilgėliau pasiliko 
įsigalėti Afrikos žemyne. Dau- gaboje tvarkai įvesti. gelis žygių nepavyko, bet į 14 i 
Afrikos valstybių įkėlė koją. 
Tos valstybės pakvietė kubie-

jčhis juodukus atlikti karinius 
į uždavinius ar būti patarėjais. 
1976 m. Kuba žadėjo atšaukti. 
iš Afrikos karius ir patarėjus,' 

Po mūšio prasidėjo politiniai 
nesutarimai. Belgai priekaišta
vo prancūzams, kad jie siekia 
ūkinių tikslų šaboje. Žymiai 
aštresnis susikirtimas įvyko 
tarp Prancūzijos ir Sovietų 
"Pravda" kaitino prancūzus 

bet nuo to meto tris kartus <iėl įsikišimo į Zairo vidaus rei-
padidino jų skaičių, šiuo metu kalus, bet nutylėjo sukilėlių 
Afrikoje yra kubiečių 42,000 darytas skerdynes. Prancūzija 

naujų Popiežiškosios Mokslų 
Akademijos narių. Naujieji Po
piežiškosios Mokslų Akademijos 
nariai yra įvairių tautybių ir 
religijų žymūs mokslininkai, 
pagarsėję savo darbais ir atra-
iimais įvairiose mokslo šakose. 
Keturi naujieji Popiežiškosios 
Mokslų Akademijos nariai yra 
Nobelio premijos laureatai, štai 
naujųjų Akademijos narių pa
vardės ir einamosios pareigos: 
amerikietis mokslininkas ir No
belio premijos laureatas David 
Baltimore, virologas, dabar dės
tantis garsiajame Massachu-

Lynen, vadovaujantis Max Plan-
cko vardo cheminių ląstelių ty
rimo institutui Miunchene, Fede
ratyvinėje Vokietijoje. Nobelio 
medicinos premija jam buvo su
teikta 1964 metais už atsiek
tus rezultatus tiriant metabo
lizmą, kolesterolį ir riebiąsias 
rūgštis; danas profesorius ir 
Nobelio premijos laureatas Aage 
Bohr, pasižymėjęs savo moksli
niais darbais ir atradimais fizi
kos srityje. Paryžiaus univer
siteto fizikos fakulteto profeso
rius, prancūzas Andrė Blanc-
Lapierre, pagarsėjęs savo atra
dimais elektronikos srityje; če-^ets Technologijos Institute, 

Jungtinėse Amerikos Valsty-1 koslovakijoje gimusi moksliniu 
bėse; indas biochemijos profeso-'kė Hohanna Dobereiner, dabar 
rius ir Nobelio premijos laurea
tas Har Gobind Khorana, dabar 
dėstantis Cambridge universite
te, Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse; vokietis profesorius, No-

H daugelio moliuskų (o jų jau 
aptikta daugiau kaip šimtas tūks
tančių rūšių) gaunama medžiagų, 
pasižyminčių antivinisiniu ir anti-
baktermiu poveikiu. Taip pat eks
traktai iš kai kurių moliuskų var
tojami vėžiniams susirgimams gy
dyti. 

Plačiai vartojami {vairūs gydo
mieji ir maisto preparatai gauti iš 
jūrų stuburinių gyvių-žuvų. Pavyz
džiui, iš šviežių menkes kepenų 
gaunama vitaminų A ir D. Labai 
vertinga grupė baltymų gaunama 
iš eršketimų žuvų. Gydomųjų sa
vybių turi net ir ryklio kepenys. 
O iš kai kurių Ramiojo vandenyno 
žuvų širdžių, eptaterinas, pasak 
mokslininkų, yra širdies veiklos 
stimuliatorius. Mšk. 

karių. 
Didžiausias kubiečių skaičius 

sutelkta Angoloje. 24,000 ku
biečių talkininkauja socialisti
nei Angolos vyriausybei, esan
čiai Sovietų įtakoje, kovoti prieš 
sukilėlius. Apie 17,000 kubie
čių karių dalyvauja mūšiuose 
Etiopijoje. Jie sulaikė somalie
čių veržia ir išstūmė juos iš 
Ogadeno srities. Gegužės 15 
d kubiečiai pradėjo pulti Erit
rėją, Etiopijos sritį, seniai ko
vojančią dėl nepriklausomybės. 
Kubiečių mokiniai jau pradėjo 
neramumus Rodezijoje. 

Kongiečių "tautinis laisvini
mo frontas" sukėlė neramumus 
Zaire. Jo 5,000 gerai paruoštų 
karių iš Angolos per menkai 
saugomą Zambijos šiaurinę dalį 

viešai apkaltino Sovietus ir Ku

bą sukilėUų kurstymu, organi
zavimu ir apginklavimu. Pran
cūzijos prezidentas V. Giskard 
d'Estaing pareiškė: "Didelis 
pavojus gresia Afrikos taikai. 
Afrikiečių pareiga rūpintis sa
vo saugumu. Europiečiai jiems 
padėjo, kai draugiškos valsty
bės pergyveno pavojų". 

Šiame konflikte lėmė ir pie
tinės šabos vario kasyklos ir 
liejyklos. Vario išvežimas už 
1,3 bil. doL yra pagrindinės 
Zairo pajamos. Kraštas pakri
kęs ir labai skurdus, nors ir 
turi daug žaliavų ir derlingus 
žemės plotus. Deja, jis nepajė
gia iš savo gamybos išsimai
tinti ir įveža maisto už 300 
miL dol. Metinė infliacija sie
kia 75%. Politinis nepasiten
kinimas bręsta. Tokie "laimė
jimai" pasiekti Zaire per nepil 
nus 19 metų 
duris neramumams, 

dirbanti mikrobiologijos srityje 
Brazilijoje, Rio de Janeiro že
mės ūkio akademijoje; austra
las mokslininkas Sir Albert 
William Liley. pasižymėjęs savo 
studijomis negimusių kūdikių 
fiziologijos srityje; brazUietis 
profesorius Crodowaldo Pavan, 
dėstantis genetiką Sao Paulo 
universitete, Brazilijoje; biofi
zikos profesorius Massachusets 
Technologijos universitete Ale-
xander Rich, tyrinėjantis ame
rikiečių kosminių skridimų bio
loginius aspektus; psichologijos 
profesorius Kalifornijos Tech
nologijos Institute, čekų kilmės 
kanadietis profesorius KarWies-
ner, ir du italai profesoriai — 
Giuseppe Colombo ir Giuseppe 
Moruzzi. 

VYSKUPŲ SINODO 
POSĖDŽIAI 

"laisvinti' 

Popiežius Paulius VI priėmė 
naujai išrinktuosius Pasaulio 
Vyskupų sinodo generalinio 

Visa tafpraveria sekretarijato tarybos narius, su 
v^riain kuriais aptarė būsimojo sinodo 

naudojasi Sovietai juodiesiems parengiamuosius darbus. Nau
joji generalinio sekretariato ta-

j ryba, susirinkusi Romoje, svar
stė iš įvairių pasaulio kraštų 

\ Bažnyčių gautus pasiūlymus 
;, būsimojo sinodo pagrindinei te* 
mai. Atrinkus tinkamiausias 
temas, jos bus pateiktos Šven
tajam Tėvui, kuris tuo klausi
mu padarys galutinį sprendimą. 
Pasaulio Vyskupų sinodo gene-

I ralinio sekretariato tarybos po
sėdyje dalyvavo aštuoni kardi
nolai ir aštuoni arkrvysyupai i i 
įvairių pasaulio kraštų. Posė
džiam vadovavo Krokuvos arki
vyskupas kardinolas Wojtyla ir 
sinodo generalinis sekretorius 
vyskupas Rubinas. Naujosios ta
rybos nuolatinių narių tarpe 

Sovietų Sąjungai Afrikoje įsigalint. Eritrėjos sukilėUų būriuose yra ir „Vraini^iu arkivvskimas 
moterų. Cia matome jų vieną grupę, apginkluotą "Kalašnikovo" tipo 3™ l r U Kfa m / e l1 U ll™svyssupa» 
automatiniais ginklais Hermanhik iš Kanados. 

S^hevelm roč 
Romanas 
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Ne, apačioj vėl tylu. Gal Thelma atidarė duris, o 
girdėjosi, kad apačioj... Gal ji padėjo balkone trupinių 
paukščiukams? Gal ant laiptų išėjo, įkvėpti gryno oro? 
O gal u barkštelėjo ranka į televiziją? — Taip ji da
ro, kai ima paveikslas mirgėti ir kai negali sukinėji-
mais pataisyti. 

Vėl — jai užėjo didelis noras vėl nueit į viršų, 
pas Thelmą, atsigult ant jos sofos ir išsiverkti. Bet ar 
gi ji maža mergaitė? (Taip darydavo seniai seniai. 
Tada išsiverkdavo, nubėgus pas senelį). Ne, ji neapsi
kvailins. Thelma — gera moteris, bet ji logikos, proto 
žmogus. Ką jai sakytų? Kaip išaiškintų padėtį? Ne. 
Ji nenorės apsijuokinti draugės akyse... 

Ji užsidengė rankomis veidą ir galvojo. Ką da
ryti? Kaip apsigint, jeigu neprašytas svečias vėl mė
gintų ją užkabinti? Pirštai spaudėsi prie akių Ne, jau 
nebeverkė. Jos akys seniai išverktos, sausos, degan
čios. Nuoskaudos plūsdavo viduje, kaip ašarų tvanai, 
vis naujos, didesnės ir mažesnės, bet lygiai dygios ir 
skaudžios. Ji net ir nebijojo šio nusigėrusio berno; ji 
dar pasitikėjo savo stipriom rankom, pagaliau, riksmu, 
kuris nuaidėtų per šiuos kelis Thelmos butus, gretimi 
kaimynai viršuj ir apačioj išgirstų. Bet — nuoskau
da! Paniekinimas. Vyro brolis. Giminė. Berniūkštis, 
kurį daug kartų šelpė, maitino, užjautė. 

Taip mintimis besruvenant, trinktelėjo durys. Ji 
praskleidė pirštus; netikėjo savo akim. Bob nebebuvo. 
Durys užsitrenkė, jam išėjus. Nė žodžio, nė keiksmo, 

priekaišto, nei dvokiančios burnos iš arti? Taip pap
rastai ir lengvai baigėsi epizodas, vienas iš daugelio, 
bet vis iš naujo grasus ir šleikščiai nemalonus? — 

Marianne beveik šypsojosi. Buvo taip gera, leng
va. Atidarė langą, surinko šiukšles nuo stalo, sofos, 
— išmetė. Papurkštė kambarį tyrinančiais orą vais
tais... 

Gerai, kad pavalgė pas Thelmą. Dabar apetito vis-
tiek nebūtų. Tvarkė virtuvę. Plovė, šveitė. Nuplovė 
stalelį. Su dulkių siurbliu perėjo kambarį; su rankiniu 
siurbliu — sofa. Sustodavo, atsidusdavo. Po kiekvieno 
atsikvėpimo darėsi lengviau. Dar po valandėlės 
skriaudos nebesijautė. Vyro brolis. Ateis ir vėl, bus tas 
pats. Gal susibars su Alfredu, keiksis, maldaujančiai į 
ją žiūrės iš po gauruotų antakių, laukdamas užtari
mo... O gal vėl drumstu žvilgsniu ją palydės, ar net 
juodom panagėm ranką, Alfredui nematant, į ją ties... 

Tai jos gyvenimas. Su Alfredu gavo ir jo aplinką, jo 
gimines, papročius. Darbe ji tebevartojo savo pavardę 
— Klinger; iš kasdienės gyvenimo aplinkos, gi, nega
lėjo atsitraukti, nepajėgė būti visiškai savim. 

Grįžo į virtuvę. Peržiūrėjo, ar pakankamai yra va
karienės, jei Alfredas parsirastų nevalgęs. Uždėjo visa 
ant labai mažos šilimos. Nusiprausus, persivilkus, 
Marianne pasijuto gana gerai, Įsipylė arbatos j por-
celano puoduką, atsivežtą dar iš namų. Vokiškas por-
celanas, kurio nebedaug turėjo, visda ją nuramindavo. 
Poilsiui tęsė savo amerikietiško romano skaity
mą; staigiai paklausta, nežinotų nei autoriaus, nei 
apie ką ten rašoma... Skaitė šią knygą iš lėto, lyg vai
sinio skonio gumą kramtė ar saldainį čiulpė... Ir toks 
apėmė ją mieguistumas, — nei į laikrodį nepažvelgė, 
nuvirto į lovą. 

Kada sugrįš Alfredas? — Bežiovaujant atėjo mintis 
apie vyrą. Nebebuvo jokia naujiena — jo grįžimai pa
ryčiui. Dažniausiai tik pro miegus išgirsdavo jo parsi-

beldimą: durų trinktelėjimą, aukštokais kulnim batų 
kaukšėjimą, pilna srove paleistą vandenį prausykloj 
ar vonioj... Paskui jis virsdavo į lovą ir užknarkdavo. 
Prie šnopštimo ir knarkimo, kartais ir per miegus kal
bėjimo, Marianne buvo pripratusi, kaip prie kasdieni
nės duonos. Pavargus nebegirdėdavo; išbudinta — pa-
sivartydavo pykdama, mėgindavo užsikimšti ausis nuo 
tų įkyrių miegančio burnos garsų, arba skaičiuodama 
iki šimto vėl nugrimsdavo į varganą miegą. 

Kur Alfredas šįvakar? Tikriausiai, vis dar bando 
kelius ir takus į naują darbą televizijoj. Pasisekė jam 
kartą, tik vieną kartą. Su gana žinoma filmų žvaigžde
le pareklamavo cigaretes. Gerai buvo apmokėtas. Tada 
visiems laikams turėjo pasigyrimų temą: kaip ji bus 
ir vėl kada jo partnere. Kaip ū drauge dirbant buvusi 
jam maloni, arbatai į namus užsikvietusi, paprasta ir 
draugiška, jį vadinanti visada "brangiuoju", pažįs
tanti jį bet kur minioje, teatre ar prie baro... Su tais 
pasakojimais Alfredas užmiršta, kad jis nuola
tos maišosi jos takuose... Vis tokiu laiku, kai tikisi ją 
susitikti... 

Ir kokia laimė, kai susitinka, nors tik ji vos žie
duota rankele jam mosteli... Ir kiek tada pasakojimo, 
kiek būtų ir nebūtų prisiminimų, kiek svajonių, kad 
aktorė (ar ji buvo dar aktorė, ar tik tą vardą nešio
jo?) vėl jį "darling" pavadins, gal pasimatymą 
paskirs... 

Vargšas Alfredas! — Galvojo Marianne apie jį be
veik su gailesčiu. — šiuo paskutiniu metu — aktorė, 
anuomet — dailininkė, trumpa draugystė su rašyto
ju... Jis, tur būt, ir ją vedė, kad originaliai — i i Eu
ropos, bent yra ką draugams papasakoti, įvairių vaiz
dų sukurti... Jau taip jį dabar, savo vyrelį, pažįsta, kad 
jo pasiaiškinimus, ar įspūdžius visada priima pusiau 
rezervuotai, — blogus P- gerus; pasisekimų nuotykius, 
nusiskundimus, pažadus, ar naujų darbų ir gyvenimo 
pakeitimų viltis... (Bus daugiau) 
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Gegužės 27-29 d. Bostono Copley Plaza viešbuty posėdžiavo PLIA s-gos suvažiavimas. Jo metu išrinkta 
nauja s-gos centro valdyba iš Bostono skyriaus narių. Matyti suvažiavimo iškilmingojo posėdžio garbės ir 
darbo prezidiumas himnų giedojimo momentu. Iš kairės: kun. A. Bąltrašūnas. St, Lūšys, E. Vasyliūmene, 
P. 2ickus, Alb. Kerelis, A. Matjoška, E. Cibas, dr. J. 2muidzinas, J. Jurkūnas Nuotr. K. Daugėlos 

BOSTONO ŽINIOS 
LN2INDERIU - ARCHITEKTU 

SUVAŽIAVIMAS 

Pasaulio lietuvių inžinierių ir 
arcnitektų s-gos, o taip pat Ame
rikos lietuvių inžinierių ir ar
chitektų sąjungos XIII-sis suvažia
vimas įvyko gegužės 27 — 29 die
nomis The Copley Plaza viešbu
tyje Bostone 

Dalyvių ir svečių registracija 
vyko nuo 11 iki 15 vai. 15 vai. šuva 
žktvimas pradėtas iškilmingu po
sėdžiu. Jį atidarė Bostono skyr. 
pirmininkė Dalia rvaškienė. Į gar
bės prezidiumą buvo pakviesti: 
Sv. Petro lietuvių parapijos So. 
Bostono kleb. kun. Antanas Balt-
ražiūnas, Vliko atstovas Stasys 
Lūšys. Moterų federacijos Bosto
no klubo pinnininkė Elena Va-
syliūnienė, Lietuvos Laisvės ko
votojų sąjungos pirm. Povilas Žič-

kui. Bostoniečiai jau kartą yra gir
dėję solistę Ugianskienę. Ji turi 
gražų balsą ir gražiai atliko va
karui pritaikytą programą. Po me
ninės dalies buvo vakarienė ir šo
kiai iki po vidurnakčio. Čia prane
šėju buvo inž. Vytautas Eilrinas. 
Trečioji suvažiavimo diena pra
ėjo irgi darbingoje nuotaikoje. Bu
vo 'Technikos žodžio" vadovybės 
pranešimas, tada svarstyti spaudos 
reikalai (metraštis, vardynas ir L 
t.). Po šių ALIAS ryšys su Moks
lo ir kūrybos simpoziumų rengi
niais, rezoliucijų priėmimas, cen
tro valdybos pareigų perdavimas 
ir suvažiavimo uždarymas. I nau
ją valdybą išrinkti pirm. Vytau
tas Izbickas, vicepirmininkai — 
Kęstutis Devenis, Romas B rie
kus, Juozas Dačys, ižd. Vytautas 
Ziaugra, sekr. Jurgis Štuopis ir 
vykdomasis direktorius Bronius 

kus, LB Bostono apylinkes pirm. ^ ^ į r G i n t a s g ^ ^ j a u n i . 
Amanas Matjoška, Altos Bosto-1 ^ reikakms. Revizijos komisija: 
no skyr. pirm. Edmundas Cibas> 
h dr. Jonas Žmuidzinas ir Alber
tas Kerelis; suvažiavimo pirm. 
pakviestas inž. Jonas Jurkūnas, o 
sekr. inž. Kostas Nenorta. 

Invokaciją sukalbėjo kun. Bal 
trušūnas, Amerikos ir Lietuvos 
himnus giedojo solistė Genė 
Ugianskienė akompanuojant prof. 
Jeronimui Kačinskui. Susikaupi
mo minute pagerbti mirę sąjun
gos nariai. Žodžiu suvažiavimą 
sveikino centro valdybos pirm. 
Albertas Kerelis ir visi garbės pre
zidiumo dalyviai. Visi sveikinto
jai prisiminė inžinierius, kaip ak
tyvius dalyvius ir veikėjus įvairio
se lietuviškojo gyvenimo srityse. 
O šio suvažiavimo pirm. inž. Jo
nas Jurkūnas esąs net vienas iš 
Lietuvos Laisvės kovotojų sąjun
gos įkūrėjų. Raštu sveikino iš 
Baltųjų Rūmų prezidento moks
linis patarėjas; PLB pirm. inž. 
Br. Nainys, CB krašto valdybos 
pirm. A Gečys, Altos pirm. dr. 
K. Bobelis ir eilė kitų. 

Po šios oficialios dalies dr. Jo
nas S. 2muidzinas iš Califomi-
jos skaitė paskaitą tema: "Dale
lių fizika ir kosmologija". Paskai
ta buvo labai įdomi. Visi užrašai 
ir brėžiniai su formulėmis buvo 
rodomi dideliame ekrane. Po pas
kaitos buvo daugybė klausimų, į 
kuriuos prelegentas atsakinėjo. 
Taip buvo baigta pirmos dienos 
oficialioji dalis. 

Sekančią dieną iš ryto buvo šv. 
Mišios šv. Petro lietuvių parapi
jos So. Bostone, koplyčioje. O vė
liau vėl Capley Plaza viešbuty
je pereita prie tolimesnės die
notvarkės. Pfrm. Alberto Kerelio 
pranešimas, jekr. Juliaus Linta-
ko pranešimas, ižd. Juozo Sakalo 
pranešimas, revizijos komisijos ir 
garbės teismo pranešimai, dar se
kė sąjungos skyrių pranešimai. 
Po jų buvo Mandatų komisijos 
pranešimas ir Nominacijos ko
misijos rekomendacijos. 

Po pietų pertraukos buvo skai
tomi referatai: dr. Jurgio Gimbu
to, Juozo Danio ir dr. Prano 
Zundės. Dėl šių referatų buvo 
diskusijos, o vėliau dar* ūkinių 
studijų centro pranešimas. Šiuo 
ir buvo užbaigta antrosios dienos 
darbų eiga. Tos pačios dienos va
kare Ballroom salėje vyko ban
ketas, kuriame meninę programą 
atliko solistė Genė Ugianskienė, 

Antanas Kriščiūnas, Algis Vasys, 
ir Algis Zikas. Garbės teismas iš 
Chicagos: Jonas Jurkūnas, Alber
tas Kerelis ir Julius Lintakas. 

Visa didžioji organizacinio su
važiavimo darbo našta teko inž. 
Broniui Galiniui. 

ATVYKSTA ALTOS 
VADOVYBĖ 

Birželio 11 d. 2 3 0 vai. p. p. 
Tautinės sąjungos namuose, 484 
E. 4 gatvė S. Bostone Altos va
dovybė: dr. Kazys Bobelis, dr. Ka
zys Šidlauskas, dr. Leonas Kriau-
celdūnas ir Teodoras Blinstrubas 
darys pranešimus apie Helsinkio, 

Belgrado ir numatomą Madrido 
konferencijas. 

Visi kviečiami atsilankyti 

BIRŽELIO MINĖJIMAS 

Baisiojo biržeKo išvežimų mi
nėjimas Bostone įvyks šį šešta
dieni, birželio 10 d., 6 vaL vak. 
bus atnašaujamos šv. Mišios šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioje, So. Bostone. Tuojaus po 
šv. Mišių pobažnytinėje salėje 
vyks tolimesnis minėjimas. Kal
bės pranciškonas kun. Kęstutis 
Butkus, meninę programą atliks 
solistas Benediktas Porilavifius, 
akomp. prof. Jeronimas Kačins
kas. 

Visi privalome prisiminti mūs\i 
Sibiro kankinius ir dalyvauti mi
nėjome ne verksmui, o ryžtui 
dirbti Lietuvos laisvei. 

MINĖSIME VYDCNA 
L B Bostono Kultūros klubo 

šio sezono paskutinis susirinki 
mas yra skiriamas Vydūno minė
jimui. Susirinkimas įvyks Tauti
nės s-gos namuose, 484 E. 4-ji gat
vė So. Bostone, birželio 17 d. 7:30 
vai. vakare. 

PAKEVE2I0 GMiftZIIOS 
1928 METŲ LAIDOS 

SUKAKTIS 
Sių metų birželio 20 dieną su

kanka 50 metų, kai Panevėžio 
valstybinė gimnazija atsisveiki
no su savo 1928 metų abiturien-
tais — keliasdešimčia mergaičių 
ir vaikinų. Gimnazijos baigi
mo atestatus tą dieną laimin
giems abiturientams išdalino di
rektorius Julius landė - Dobi
las. Jeigu Lietuva šiandien 
būtų nepriklausoma, Panevėžy
je tikrai {vyktų sukaktuvinės 
laidos visumos sąskrydis. 

Panevėžio 1928 metų laidos 
abiturientų jau ne mažas skai
čius amžinybėje. Daugelio liki
mas nežinomas. Atsidūrę lais
vajame pasaulyje gerokai išsi
sklaidę — Vakarų Europoje, 
Pietų Afrikoje, Brazilijoje, Jun
gtinėse Amerikos Valstybėse. 
Tačiau 1928 metų pažadas ne
užmiršti viens kito įpareigoja 
visus laidos narius paminėti su-1 
kaktį taip, kaip yra įmanoma. į 
Mes tikime, kad mūsų klasės, 
draugės ir draugai, gyveną Lie
tuvoje, birželio 20 d. galės Pa
nevėžy ar kitur bent trumpu 
susitikimu prisiminti anas gra
žiąsias brandos atestatų įteiki
mo iškilmes, vainikavusias 
vaikystės dienų svajones ir pa
siruošimą aukštojo mokslo stu
dijoms ir šiaip savarankiam gy
venimui. * 

Visiems mūsų buvusiems mo
kytojams, kurių tik keletas li
ko gyvųjų pasaulyje, lenkiame 
galvas, reikšdami padėką ir pa
garbą už mokymo ir auklėjimo 
pastangas. Visus mielus Pane
vėžio 1928 metų laidos abitu
rientas kviečiame 50 metų su
kaktį tinkamiausiu būdu pa
minėti. 

C L A S S I F I E D G U I D E 
MISCELLANBOCS 
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A V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas peikranstymas 
{vairių atstumų 

ItaL 376-1882 arta $78-5886 
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M. A. f I M K U S 
MOTABT PFBLIC 

lAOOaCB TAJ MKKVICS 
*Z0B So. Mapfeffood. tol S54-74AT 

Taip pat daromi VERTIMAI 
HICNTŲ MfcvUtlmai. pildom) 
PIU~ETYB48 PRAJYMAT Ir 

kitokia blankai 
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PACKAGE E X P B £ S 8 AGESCT 
MAJRLJA NOREERIEN-* 

SIUNTINIAI ! LIETUVA. 
Labai pacctdMjamoa geros į-Ofae. 

preke*. Maistas Iš Europos tmaOStta 
aeos w. 89 st, ctucago, m. sosas 

TEL. — WA 5-3787 
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TOKAI CB MOTERYS 8TELP WANTED 

pakuoti prekes 
krautuvėje. Dirbti pilną ar daliną lai
ką. Turi kalbėt nors kiek angliškai. 
Taip pat reikalinga angliškai kalbanti 
pardavėja religinių daiktų parduotu-
je. Kreiptis — 

WATRA CHURCH GOODS CO. 
2846-48-50 W. Cermak Rd. 

SSL 
* 

M O V 1 N G 
ŠERĖNAS perkrauato baldui u 
kitus daiktus. Ir i i toli miesto Ai
dimai ir pilna apdrauda 

TEL. — W A 64083 

———, , .,. 
V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaikuojanv 

visų ralių grtadBs. 
BUBNYS — Tei B £ ;-oia* 

Amerikoje gyvenantiems pa
togiausia proga susieiti būtų — 
Pasaulio lietuvių dienose To-

Prograrooje dr. Jonas Stiilorius J roate. Tiems klases draugams, 
skaitys paskaita "25 metai be Vy
dūno". Ištraukas iš Vydūno kū
rybos skaitys vietinės meno jė
gos. Po šios dalies bus pristaty
tas sekantiems metams klubo pir
mininkas, o taip pat vyks laisvi 
pašnekesiai prie atgaivos puodu
ko. 

Visi kviečiami atsilankyti i šį 
mūsų didžiojo rašytojo — mąsty
tojo minėjimą. 

BAISUSIS BIRŽELIS IR POLITINIAI KAUNUI 
LB ruošiasi tragiškąsias sukaktis paminėti 

JAV LB visuomeninių reika
lu taryba šiais metais tragiško
jo birželio sukakčių paminėji
mą riša su lietuvių politinių ka
linių sovietiniuose kalėjimuose 
gelbėjimo akcija. Tuo siekiama 
Amerikos politinius vadovus ir 
plačiąją visuomenę paveikti, kad 
jų rūpestis mūsų politiniais ka
liniais būtų ne mažesnis už rū
pestį rusais disidentais ir kad lie
tuvių kalinių vardai būtų mini
mi. 

Pi-«mieji JAV LB atstovų kom-
kretūs ėjimai politinių kalinių 
klausimu buvo ivykdyti gegužės 
pradžioje, pasimatant su JAV am
basadoriumi prie Jungtinių Tau
tų Andrew Young, JAV delega
tu prie JT žmogaus teisių komisi
jos Edward Mezwinska ir Rytų 
Europos reikalams patarėju JAV 
Tautinio saugumo taryboje Ro» 
bert King. Po to žygiai buvo nu
kreipti i JAV kongresą. Šiomis 
dienomis asmeniškais laiškais 
kreiptasi i visus 535 kongreso na
rius. Jų prašyta kongrese prisi
minti tragiškuosius birželio įvy
kius, juos jungiant su iškėlimu 
sunkios lietuvių politinių kalinių 
padėties sovietų kalėjimuose. 
Kiekvienam kongreso nariui pri
statytos keturių politinių kali
nių (Viktoro Petkaus, Balio Ga
jausko, Šarūno Žukausko ir Pet
ro Pliumpos) biografinės žkiios. 
Kongreso nariai paprašyti savo 
pareiškimuose kongrese specialiai 
prisiminti ryškiausią Lietuvos pa
vergimo irodymą — politinius 
kalinius, raginti JAV delegaciją 

kurie bus Toronte, siūlome susi
tikti Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seime liepos 1 dieną, 12 

SIUNTIMUI f LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave 
CMcago, AL 00692, telef. 927-6980 

T E L E V I Z I J O S 
•oclroto* u Papt-asii* iu<ll* 

Itereo Ir Oro Vėsintuvą/ 
Pardavime* tr Tafernas* 

M I G L I N A S TV 
1*4* *T AMU St tri 776-1 «** 

valandą, prie registracijos sta 
k) — ten galėtume susitarti, 
kaip šią sukakti pažymėti. 

Iniciatorių vardu: Halina 
Didžiulytė - Mošinskienė (Saoį 
Paulo), Adolfas Darnusis (Det-Į 
roitas) ir Juozas B. Laučka, 1 
klases seniūnas (Washington, 
D. C ) . 

N 

NORI PIRKTI 

akomp. prof. Jeronimui Ka&ns-' prie Jungtinių Tautų kelti žmo

gaus teisių pažeidimus Lietuvoje, 
tiesiogiai priminti Sovietų parei
gūnams savo susirūpinimą žmo
gaus teisių paneigimu pavergto
je Lietuvoje. 

Panašia Visuom. reikalų tary
bos pirm. Aušros Zerr paruošta 
informacine medžiaga buvo ap
rūpinti ir visi bendruomeniniai 
vienetai. Vienetai paprašyti savo 
ruožtu įgalioti kongreso narius 
kelti Lietuvos okupacijos ir poli
tinių kaliniu klausimus. Taip 
pat pateikti pavyzdiniai laiškai 
kongreso narių ir amerikiečių 
spaudai kontaktuoti. Praeitais me
tais 58 kongreso nariai atsiliepė į 
LB-nės kvietimą pasisakyti Lietu
vos reikalu birželio sukakčių pro
ga. Šiais metais bus dedamos pa
stangos minimą intervencijų skai
čių padidinti. 

Kaip ir praeityje, šiais metais 
LB yra paruoštos dvi skirtingo tu
rinio radijo pTogramos (kiekvie
na programa 15 min, ilgio) anglų 
kalba. Jose akcentuojama Lietu
vos pavergimas ir supažindina
ma su kai kuriais mūsų politi
niais kaliniais. Programas paruo
šė Rima ir Gabrielius Mironai. Į 
juostas įrašant talkino Kęstutis 
PliuSkonis. Juostelės gaunamos 
kreipiantis telefonu į Aušrą 
Zerr (515 - 886 - 5849) arba ra
šant Lithuanian — American 
Coimnunity of USA(Inc,708 Cus-
tis Road, Glenside, Pa. 19038. 
Galintieji programas perduoti ar
ba jas įsiūlyti amerikiečių radijo 
stotims yra kviečiami juosteles už
sisakyti. 

A G Č . 

P a i e š k o j i m a s 
Giminės iš Lietuvos ieško JOHN 

AJJOMA1TB, Kazimiero sūnus, i 
Gyv. Washington g-vė, Chicago, j 
UI. Giminės ar pažįstami žinantieji j 
apie Adomaiti prašomi pranešti 
•*>.: J. Taoraa, 922 McOully St , 
IlUsburgU Pa. 15216 
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RAOIO PROGRAMA 

Ieškau pirkti senos medinius baldas 
gamintus prieš 1930 m,: Komodas 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t., 
"Oriental" kilimą, už prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

PIRKSIU MA2A S E N ^ 
Š A L D T T U V A 

Skambint — 776-8127 

IftNTJOMOJAMA — FOR KĘST 

ISNUOM. apSM. butas, vienas mie
gamasis. 200 doi. mėn. Apyl. 78 ir 
Kedrie. Skambštt po 8 v. y 

IŠNVOM. 3 kamb. butelis rftsyje. 
Moderniai įrengtas. Pilnai balduo-
tas. Visas butas su kilimais. At
skiras įėjimas. Vienam asmeniui 

Skambint 778-2922 

Hnaom. 5 kamb. apsUd. butas (2 
mieg.) Marąuette Pke. Plyta ir šal
dytuvas. 185 dd. mėn. 7249 S. Camp-
bett Ave. Tei 778-8180 

IŠNUOM. 5 kambarių butas 2-me 
aukšte. Clceroje. 

vSkambmt — 656-7923 

R E A L E I T A T E 

Rimtas Namy 
Pardavimas 

Lietuvių Radlo progra 
a» NnĮo; An0feį 9 Stotie; 
WNSR, 1380 banga, vnikia sekma 
dientaai nuo 1 08 m 1:30 vat. po 
pietą — penkudauia vėliausių, pa 
SBuUntų ttoų aatttrauką ir komen 
larat, nnafta, dažno* ir Magdute? 

Sla pgoajamą veda Stepo 
ir Vaientioa Mmkal. Biznio 

kreiptis J Balde Pkrists 
— fėUy bei dovanu krautuve, 502 
E. ftroadvaj, So Boston, Mas* 
08127. Telefonas 3880489 Ten pat 

Atraitu "Draugas" h 
dkMl f i l i u i III 1 n HetuvUkv, 

Lietuvh} mėgiamo) gamtoj, netoli 
nuo Chicagos, prie ežero didelis na. 
mas Ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie
statų. Svarus oras, aplinka ir namas 
tinka pastoviam gyvenimui. $45,099. 

2 butai ir profesionalui Uoksus ofisai 
patalpos. Daug priedų. Vieta Msf-
quett« Parka Aukšta kokybe. 2ema 

4 vienetų antras ir garataa. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu Šildymas 
Nsšl« atiduoda už $38300. 

Grafas slatas ikiypas tr 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui 

Vaidis Real Estate 
2625W«tt7lstStrt«t 

T»U 737-7200 ar 787-8SM 

LINCOLNW00D HYATT 
HO0SE 

Appttfmttons for 

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

4500 W. Touhy Avanos 
UXCOLNW0OD, IIJL 
Good company benefita. 

Salary negotiable. 
Eaual Opportunlty Kmployar M./F 

TYPIST-CLERK 
BUJLER 

If 3700 type 50 WPM and are detail 
orfentsd and can assume responsrbi-
IMes, We bave an Opportunity for the 
Right Giri. 
Our Company is iocatad in dae Loop 
Near Public Transportation. We can 
offer you an srcejient starting salary 
and bentfits psekage. 

For interview call 227-2700 
AABBITT ADHESIYES, INC. 

2403 N. Oafctoy Avemio 
Chicago, Illinois 

PRESSMAN 
Full 01 part tune. 

To rus MGD, Web. 
TiL — 839-2772 

CLERK - MAINTENANCE 
Record keeping, 

inventory, ordering 
$4,00 per hour. 
5'/t day vaiak. 

Call-738-2100 

• 

1 

R I S BO0Y SH0P 
5719 W. Grand Ave., Cbkanjo 

Pbone — 622-9122 
is looking for 

Ezperienced Body Men 

SCREW MACHDfE DEPT. 
Set Up and operate B & S mach-
ine. Steady. Good pay. Small com
pany. Many benefits. 

SLINGCRLAND DfRUM C0. 
6633 No. SClwankee A 

NUCS, ELLTNOIS 
Msone —647-0877 , 

D 1 M 1 8 I O 

ALE ROTR 

LAIŠKAI JAUNYSTEI 
Beletristika 

Macai be kraujo. Pievos žydi, Skir
tingos kojinės. Paslėpta vardu, Ai 
tau sakydavau, aš tau sakau ir kiti 
įdomūs pasakojimai. 

Spaude Pranciškonų spaustuvė 1977 
m. Kaina su persiuntimu $4.30. Už
sakymus siusti: DRAUGAS, 4545 W. 
atrd Su, CMeaga, HL OtO. 

R B A L E S T A T E 

Mariais. 2 butai. Naujai atremon
tuoti. Vieną tuoj galima 11*1^ 
Brighton Parke. 

Marinis bungalov. 12 metą. Sva
rus. Brighton Parka 

2 po 5 kamb. mūrinis. Gražiai at-
atroda Marąuette Parke. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 

2951 W. 63rdSt. 438-7878 
Palmine, O. Hunting Riage - prie 

ežerėlio dtdehs sklypas, 4 miegamų
jų namas, atskiras valgomasis, par
ketas ir kilimai, pagal užsakymą da
rytos užuolaidos. Miegamųjų ir šei
mos kamb. langai { ežero puse. 5 mi
nutės nuo stoties, Nortfnrestern ligo
ninės ir Harper CoHege. $140.000.00 
TeL 

BŪE1P WANTED _ MOTERYS 

COOK VVANTED 
Southside monastery. 

Salary open. 

Call Fatrrer Tyma 925-0600 
Reikalinga Betove moteris leng

vam namų ruošoa darbui ir pri
žiūrėti invalidą vyrą ir jo seny
vo amžiaus žmoną. Gyventi vietoj 
— kambarys, išlaikymas ir atly
ginimas. Skambint po 7 vai. vak. 
telef. - 4S4-40M. 

International company Is seekkig 

SECRETARY 
ONE GIRL OFFICE 

Mušt bave good telephone voke 
and good typing ability. 
Eaccdlent benefits and working 

conditions. 
Applicant mušt reside nearby. 

SC OVILL 
5901 No. Cicero Aveane 

Esecuti ve Towers Saite 909 

COOKS, HOUSBCEEPERS 
AMD NURSES AIDĖS 
Foi new modern Nursing 

Home. 
Ali shiits. 

Full or part time. 

Tei. - 960-2026 

$24,900.00 
wkh 2 or 3 

bedrooms. Formai dlning room. 2 
car garage. Full bsmt. Near Litbua-
nian Plaza. 

RZ/MAX SOUTH, INC 
TsL 9B1-1H9 

MARQTJETTE P ARK 
99 metą % kas*, mnr. fGeorgtan). 

Platas sklypas. Gacu JDdymas so 
centr. vtsiutuvu. Garažas Prašo 
$34joa 

SEWIHG MACHIUE 0PERS. 
WTLL TRAIIN 

kr Sirųjie A Ooubie Needle. Excellent 
ôrklDg conditions & Co. Benefits. 

Asr-Cnditioned. 
NU-ZTP DEE INC 

M Cmssen RdM Eik Grove Vluage 
Tei . 437-0000 

••iiifiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiitBi 

BOOKKEEPER 

3-jų aukitų 
mūr. Modemus ofisas (jstaijęoa nuo-
mJTSĮlrsi sutinka pasirašyti sStartį) 
ir 2 lotai — 8 ir 5 kamb. 2«ma kaina. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

Nouriataa — Vertimai 

B E L L REALTY 
4. B A C E V I Č I U S 

8455 S. KeosMs a m — 

We bave an, immediate opening 
for s full charge bookkseper to 
handle payablss recaiveablss, pay-
roll and payroll taxes. Excell sa
lary and benefits. Individus! pro-
fit sharing and full paid hospitali-
aatfcn. 

FoTinterview call 227-2700 
AAEBITT A0HESIYES, IRC 

2403 N. Oakky Aveitue 
Chicago, lllinofs 

HmroiinniimininnmmiiiiniHiiiHiHm 
• — • — ' — 

Perskaitę "Draugą" duokite 
ji kitiems pcMBakaityti. 



•SS vi JP'jį 
r"* 

ii 

* * 

IS SYDNEJAUS 1 GANBERRA (5) 
JUOZAS KOJEUS 

Sudiev Sydnėjui | 
Atsisveikinome su mielais ir 

vaišingais Lietuvių sodybos gy
ventojais, sutarę artimu laiku vėl 
susitikti, ir išskubėjome. Nes ir 
taip jau buvome nusivėlinę. 
Smagiai bėgo Mauragių "žirge
lis" Australijos keliais pro kal
nelius, klonius, besiganančių kar
vių ir avių bandas. Šiaip jau kraš
tovaizdis toje Australijos dalyje 
neįdomus. Nėra upių nei miškų. 
Auga išsimėtę, o vietomis kiek ir 
susitelkę tokie kerėpšlos medžiai, 
o ant žemės pūva krūvos nulū
žusių šakų. Tik prieš pačią sosti
nę pasirodė miškeliai spygliuo
čių. Bet tai ne natūralus, o so
dintas miškas. 

200 kilometrų (Australijoje 
jau kilometrai, o ne mylios) ke 

ba, daugelyje viešų įstaigų lietu
viškai susikalbėti net negalima, 
neleidžiama išvykti iš Vilniaus 
aplankyti giminių. Gintautas 
bandė išsiaiškinti, kas iš tikro 
čia darosi. 

— Pradėjau klausinėti savo 
kursų lektorius. Atsakymų nega-

KLAIDU ATITAISYMAS 
Mano rašte "Vyriausio Lietu

vos Išlaisvinimo Komiteto kil
mė, istorinė apžvalga ir atei
ties perspektyvos", tilpusiame 
"Draugo" atkarpoje nuo š. m. 
balandžio 5 d. iki gegužės 4 d., 
yra pasitaikę nemaža klaidų, 
kurių bent esmines čia noriu 
atitaisyti. Kitas skaitytojai, ti-

lionė, kalbant rimtai ir juokau- ninėmis ir kitokiais persekioji-

kiu, galėjo pataisyti patys, nes 
Įėjau gauti. Kiti studentai mane į M dauguma yra savaime su
tramdė, kad neklausinėčiau. Ne- prantamos. 
žinau, gal klaidą dariau, — pa- Šeštam tęsiny: 1 sk. 11 eiL iš 
šakojo Gintautas. aP- *•*» b ū t i : diplomatų š e f u ; ! ^ . ^ b u v o 

Bet Kaminskas, kiek per trum- 3 sk. 14 eil. iš v. tur i būt i : 
atitiko, (ne: atliko). 

Sept. tęsiny: 3 sk. 13 eiL iš 
a. data turi būti (1946. 11. 12) ; 
ten pat sakini " T o s . . . daly
vauti" ir sekančio sakinio žodį 
'Tada" reikia nubraukti. Šia 
proga dėkoju G. Galvai už pa
tikslinimą). 

Dešimtam tęsiny: 2 sk. 12 eiL 

pą pokalbį spėjau jį pažinti, yra 
vydūniško "sau žmogaus" tipo 
charakteris. Jis kitaip negali elg
tis, kaip sąžinė sako. Tokio tipo 
žmonės komunistams labai pavo
jingi. Sovietų Sąjungoje ir oku
puotuose kraštuose juos tramdo 
kalėjimais, psichiatrinėmis ligo-

jant, malonioje Mauragių drau 
gystėje nenusibodo. Tik niekur 
nepasisekė pamatyti kengūros. 
Nors Mauragiai tvirtino, kad jas 
galima pamatyti tik anksti rytą 
ar vėlai vakare, bet mes, matyt, 
jais nepatikėjome ir vis žvalgė-
mės. Jei kuris iš mūsų keliom 
minutėm ir prisnūsdavome, tai ki
ti du sustiprindavome budrumą. 
Taip ir likome jų natūralioje 
gamtoje nepamatę. Bet buvome 
padarę beveik ir įžadą — ne
grįžti Amerikon, nepalietę ken
gūros. Tad Adelaidėje turėjome 
aplankyti zoologijos sodą. 

Canberra — miestas, kokio iki 
tol dar nebuvome matę, nors ge
rokai pakeliavę Šiaurės ir Pietų 
Amerikose ir Europoje Mat, be
veik neturi miestams įprastų gat
vių. Eina išcentriniai keliai, ku
riais važiuojant miesto beveik ne
simato. Iš tų kelių įvažiuojama 
į gyvenamuosius rajonus, su 
trumputėm, dažniausiai lenktom 
gatvelėm, gražiais namais, pui
kiais kiemais. Miestas kontroliuo
ja statybas. įsigijęs sklypą, net 
būdamas didis turtuolis, negali 
statyti kokį nori namą, bet turi 
derintis prie to kvartalo charak
terio. 
Canberroje apsigyvenom Mau

ragių sūnaus Mindaugo šeimoje. 
Mindaugas — vietos kolegijoj 
dėsto matematiką, o žmona Rasa 
Mauragienė — muzikė. Ta pati 
Rasa, kuri, atvykusi į Sydnėjų, 
Brazdžionio poezijos vakaro prog
ramoje skambino Čiurlionio Pre
liudą ir akompanavo solistui 
Pauliui Rūteniui. Su jos tėveliais 
ir broliais, Kubiliais, netrukus 
susipažinsime Adelaidėje. 

Kaminskas, kurį išvarė 
5 Vilniaus 

Vakarienės metu susipažįsta
me su 30-ties metų ribą gal per
žengusiu, ramios kalbos ir ramių 
judesių vyru, Gintautu Kaminsku. 
Tai tas pats Kaminskas, kurį prieš 
trejus metus sovietų saugumas iš
varė iš Lietuvos. Jis prieš dvi 
dienas buvo išrinktas LB Canbe-
rros apylinkės pirmininku. 

Kaminsko istorija gan įdomi. 
Jis jau tokios prigimties žmogus, 
kad nori iŠ pagrindų išsiaiškin
ti, kaip iš t kro yra. Ta jo pri
gimtis ir privedė prie konflikto 
su okupaciniu režimu. Gimęs Vo
kietijoje, Muenchene, su tėvais, 
išvyko Kanadon, paskui persikė
lė į Naująją Zelandiją, o galiau- • 
šiai atsidūrė Australijoje. Baigęs 
studijas, atsirado Europoje ir ang
lų kalbą dėstė vienoje Ispanijos 
gimnazijoje. Prenumeravo "Gim
tąjį Kraštą" ir iš jo buvo susi
daręs gan šviesų Lietuvos gyve
nimo vaizdą. Panoro pasitobulin
ti lietuvių kalboje, ir per Vytautą 
Kazakevičių pasiprašė į Vilniaus 
universiteto ruošiamus lituanis
tinius kursus. Lietuviškame gyve
nime nebuvo pasireiškęs, tad so
vietų saugumas apie jį žinių su
rinkti negalėjo. Vilniuje atsirado 
specia :a Kazakevičiaus rekomen
dacija. I 

Atvykęs į Vilnių, tapo pritrenk
tas: viskas kitaip, negu "Gimta
jame Krašte" rašoma. Buvo susi
daręs nuomonę, kad Lietuvoje 
šeimininkas lietuvis. Atvykęs pa
matė, kad visur vyrauja rusų kai

mais. Kaminską, kaip kito kraš
to pilietį, tik išvarė iš Vilniaus. 

Prisimenu, tais metais buvo 
iškilusi spaudos polemika tų kur
sų klausimu. Kai kas labai jau 
naiviais argumentais gynė ne tik 
tuos kursus, bet ir patį okupa
cinį režimą. Apie Kaminską pri
vačiai buvo skleidžiamos paska
los, kad labai nerimtas žmogus, 
beveik chuliganiškas, kad išva
rytas buvo pačioje kursų pradžio
je. Iš tikro jis išsilaikė pusę kur
sų laiko, o kad jis rimtas ir ga

iš a. turi būt i : veiksminga (ne: 
reikšminga) ; 2 sk. 7 e. iš a. turi 
būti: kaitos (ne: kartos). 

Tryliktam tęsiny: 1 sk. 8 e. 
iš a. turi būt i : Pabaltijo. 

Keturioliktam tęsiny: 2 sk. 
šešto skyrelio antraštėj: Elta 
(ne: kalba). 

Penkioliktam tęsiny: 2 sk. 
13 e. iš a. tur i būti: autonomiš
kai, ten pa t 3 e. iš a. (500 
pusi.); 3 sk. 18 e. iš a. turi 
būti 1977 (ne: 197). 

Šešioliktam tęsiny: 3 sk. 19 
e. iš v. turi būti: "jokioje sri-

kariškai galin
giausia. . . 

17 (bal. 24) tęsiny: 2 sk. 5 e. 
iš a. turi būti: neigiamą. 

18 tęsiny: 2 sk 9 e. iš v. turi 

būti: 1977 (ne: 197); 2 sk 11 
e. iš a. turi būti: įrodančių (ne: 
įvedančių). 

21 tęsiny: 1 sk. 12 e. iš a. 
turi būti: lietuvybei (ne: lietu
vybės). 

22 tęsiny: 1 sk. 9 e. iš v. turi 
būti: nesutarimų (ne: nutari
mų) ; 2 sk. 9 e. iš a. turi būti: 
veiklą (ne: reikalą); ten pat 6 
e. iš a. turi būti: paminėtinos 
(ne: paminėtos); 3 sk. 9 e. iš a. 
turi būti: pastovia ir nekeis
tina. 

24 tęsiny: 1 s k 5 e. iš v. turi 
būti: dvigubos; 3 sk. 8 e. iš v. 
turi būti: kovai (ne: kovai,). 

Žodis "detentė'' keliose vie
tose yra atspaustas klaidingai 
(detante). 

bus žmogus, jau rodo ir tai, kad 
turi atsakingą valdžios darbą ir 
Australijos premjerui Malcom J. 
Fraser padėjo paruošti jo Vasa
rio 16 kalbą. 

Jaunieji Mauragiai mus taip 
pat nuoširdžiai globojo Canbe
rroje, kaip vyresnieji Sydnėjuje. 
Nežinau, kur miegojo šeiminin
kai, kai į šešių asmenų šeimą 
užgriuvo penki svečiai. Tik ma
čiau, kad kieme atsirado skautiš
kų palapinių. 

būti: pareigos (ne: progos);! Tęsinių numeracijoj 17-tas | 
ten pat 17 e. iš a. turi būti: vis numeris duotas dviem tęsiniam, 
(ne: JUŽ) ; 3 sk 11 e. iš v. turi! todėl visi sekantieji tęsiniai turi 
būti : jį (ne: jų). j klaidingą numerį 

19 tęsiny: 1 sk. 9 e. iš a. turi! St. Dokas 

A. + A. -
ANNA JONAITIS 

Pagal ttvus Kirsls 
Gyveno 839 W. 33 Piace, Chicago, Illinois. 
Mirė birž. 5 <L, 1978, 2:55 vaL popiet, sulaukus 74 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus John Boroski, marti Kathe-

rine, anūkė Debbie, brolienė Anna Kirsis, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas tret, 1 vai. popiet Jurgio F. Rudmino 
koplyčioje, 3319 S. Lituanica Ave. 

Laidotuvės Jvyks ketv., birž. 8 d. iš koplyčios 9.30 vaL ryto 
bus atlydėta į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Ka
zimiero lietuvių kapines. 

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

Nubudę: Sūnus, marti ir amlkl. 

Laid. direkt. Jurgis F. Rudminas, Tel. 927-1138 

A. t A. PETRONĖLĖ DAUTARAS 
(DAUTER) 

Švedaitė 
Gyveno Chicago, Ulinois, Brignton Park apyl. 
Mirė birželio 6 d., 1978, 5 vaL ryto, sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskr., Gaurės parap., Serapins-

kių kaime. Amerikoje išgyveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnėnai: Antanas Kasputis 

su žmona Ann ir jų duktė Mary Ann; ir Joseph Kasputis su 
žmona Stephany ir jų sūnus kun. Tom Kasputis (švč. M.. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vikaras), dukterėčia Cali-
fornijoje ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velione buvo našlė a. a. Kazimiero. 
Kūnas bus pašarvotas treč., 1 vai. popiet Petro Bieliūno 

koplyčioje, 4348 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks ketv., birž. 8 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnėnai ir kiti giminės. 
Laid. direkt. Petras Bieliūnas, tel. LA 3-3572 

P A D 
A f A VLADAS SKIRMUNTAS 
Mirė 1978 m. balandžio mėn. 30 d. Palaidotas gegužės mėn. 3 

d. Sv. Jurgio kapinėse Kenosfaa, Wis. 
Nuoširdžiai dėkojame: Sv. Petro parapijos klebonui kun. S. Sap-

liui, MIC už lietuviškai atnašautas Sv. Misiąs, maldas koplyčioje ir 
palydėjimą į kapines; L.S.T. Korp! Neo-Lithuania kolegoms, atvyku
siems iŠ Chicagos, Antanui Juodvalkiui. Jonui Jurkūnui, Mečiui Va
liukėnui, Stasiui Mankui, Juozui Graužiniui ir Juozui Jurevičiui 
už garbės sargybą prie karsto koplyčioje; už atsisveikinimo su ve
lioniu žodžius: Antanui Juodvalkiui — Korp* Neo-Lithuania, Jonui 
Jurkūnui — Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos, Lionginui Plut
ai — LB Racine-Kenoshos apylinkės ir Matui Tamulėnui — Lietu
vių saulių Sąjungos Tremtyje Wisoonsino kuopos vardu; prieteliams 
Algirdui Rakauskui. Nikodemui Reikalai, Petrui Petrusaičiui, Matui 
Tamulėnui, Jonui Milisauskui ir sūnui Jonui Milisauskui, kurie 
a. a Vlado karstą nunešė { jo amžino poilsio vietą. 

Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems už dalyvavimą 
laidotuvėse, aukas iv. Mišioms, gėles ir užuojautas. 

UfldinU ŠEIMA 

DALIAI IR DR. KAZIUI BOBELIAMS ir visiems arti
miesiems, mirus jų tėvui ir uošviui 

A. t A. DR. MYKOLUI DEVENIUI, 
nuoširdžią užuojautą skausmo valandoje reiškia 

STEFA IR PETRAS KISIELIAI SU ŠEIMA 

A. f A. 

ALEKSANDRAI UMBRAŽONIENEi mirus, 
jos dukrai ALEKSANDRAI BUIVYDIENEI bei jos 
giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia 

Lietuviu Opera 

i 

• 

A. A. 

MARIJAI CIVINSKIENEI 
m i r u s , 

jos sūnui VLADUI, marčiai URŠULEI, ANŪKAMS 
ir jų ŠEIMOMS ir kitiems giminėms reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Elena ir Jonas Gaižučiai 
Aušrele ir Rimas Izokaičiai 
Nijolė Stakauskiene 
Stefa Barmiene 
Dalia ir Stasys Zikai 
Živile ir Robert Sabin 

DRAUGAS, trečiadienis. 1978 m. birželio mėn. 7 d. 

Mylimai motinai, uošvei, senelei ir prosenelei 

A. t A. MARIJAI CIVINSKIENEI minis, 
mielus bičiulius URŠULC IR VLADC CIYIrfSKUS, jų 
dukras su šeimomis ir sūnų nuoširdžiai užjaučia
me 

Elena Songinienė 
Begina ir Leonas Baslavičiai 

A. 1 1 MARIJAI CIVINSKIENEI minis, 
jos sūnui VLADUI, marčiai URŠULEI, anūkui HEN
RIKUI CIVINSKUI. anūkėms BEATRIČEI STRUN-
GIENEI ir KRISTINAI VOL0DKLENEI su šeimomis 
reiškia giliausią užuojautą 

Aldona ir Vytautas Taurai 

A. t A. DR. MYKOLUI DEVENIUI 
m i r u s , 

žmonai p. ALENAI, dukrai DALIAI, sūnums KĘSTU
ČIUI, ALGIRDUI ir jų šeimoms reiškiame nuošir
džiausią užuojauta. 

Antanas, Birutė ir Antanas, Jr., čiuriai 

Mylimai motinai, uošvei ir močiutei 

A. t A. MARIJAI CIVINSKIENEI mirus, 
jos sūnui VLADUI, marčiai URŠULEI CIVINSKAMS, 
anūkėms BEATRIČEI STRUNGEMEI ir KRISTINAI 
VOLODKIENEI su šeimomis, anūkui HENRIKUI bei 
kitiems artimiesiems reiškiu giliausią užuojautą. 

Ema Pusneraitiene 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

00VYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMIP 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So California Aveniu 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

i605-Q7 South HonnHago Avenue 
Telefonas — T&nU 7 1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN ML 

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

PETKUS 
T E V I S IR Š O N U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TBYI MODERyiAKOS KOPLYOOS 

2533 Wesf 71 St. Tel. GRovenhlll 6-2345-6 
4I0 So, 50th Ave., Cicero TQwnhall 3-2I08-9 

tIKATt M-rOUOBILUJU? 9TATTO 

LAIDOTLTVTl) DIREKTORIAI 
LletuviŲ Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
rOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 90. LITUANICA AVE. TeL T Ardu 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IB SOMOS 
2314 W. 2Srd PIACE VlrgMa 7-8672 
2424 W. 69th STREET TeL EEimbUc 7-1213 
11028 Soothw««t ffighw»y. Palo* HUla. IDL TeL 974-4410 

PETRAS NIELIONAS 
4848 SO OAUFO&NIA AVE TeL LAJkyette 3-3572 

JURGIS F. RUDMM 
3319 SO. UTDANIOA AVE TeL T Arde 7-1138-39 

POVILAS L RIDIKAS 
38A4 SO HAL9TED STBfET 1 7-1911 

JASAITIS BUTKUS 
' *4«i 0O. flOth AVE. CICERO. HJL TeL 9-1989 

\ I 
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DRAUGAS, trečiadienis. 1978 m. birželio mėn. 7 d X Medicinos technologiją Sv. 
™"^™~~™™~—*"•"*• Kryžiaus ligoninėje baigė ir di-

x Lement* Birželio trėmimu ? ! ° ^ J * ^ * t S ž H ^ * 
prisiminimui Sv. Mišios bus bir iu baigusieji ir histologiją — 

trys. Tarp aštuonių medicinos želio U d., sekmadieni, 11 v a i 
ryto Sv. Šeimos namųlioplycio- t e c h n < ^ o g i J ą b a i S u s i , l tavo d v i 

je (Holy Family ViUa), McCar- J i e t u v a i t ė 8 ; N a n c v Shotas yra 
thy Road (prie Bell Rd.). Sv. 
Mišias atnašaus ir pamokslą pa
sakys kun. dr. Juozas Prunskis. 

baigusi Loyoios universitetą 
(ne De Paul, kaip vakar dienos 
"Drauge" paskelbta). Jos te-

X BirieMo skaudžiųjų Į v y k * ' 8 * P " 8 ^ *>** metu pir-; ™ ** * ^ f ^ J * ~ « * 
— įvyto h i r S o T d m ^ * • K™™1* lietuviškai [™™* ****** * * * 

įvyKs oinseuo xu <*•;. . T .___*.. v*. ;—„;,, ii+^„ Shotas buvo ilgametis Lietuvių 
vak. Jaunimo centro V™003 Lem<>nto Maironio "tua- tokiu instituto nirmi 

nistinės mokyklos mokiniai, pa-, t a u t i m " ^ ^ instituto pirmi-
ruošti seselės Gabrielės ir t ė v ų . ! n m k a s - ^ ^ ^ ^ ^ *">*&>-
Mišiomis rūpinasi LB Lemonto * * i r v i e n o s Ta***1* 
apylinkės valdybos nariai Milda s v e n t e s ^ ^ 
Povilaitienė ir Algis Kazlauskas. 
Visi apylinkės lietuviai kviečia
mi dalyvauti 

X Šv. Kryžiaus ligoninės x Dr. Aleksandras Vabalas, 
Candlelight banketų sambūris, žinomas Venecuelos lietuvių vei-
norėdamas pagelbėti ligoninei, kėjas, užsisakė "Drauge" įvai-
šių metų lapkričio mėn. planuo- rių lietuviškų knygų už 55 do-1 atostogų, kurias praleido Flo-
j a banketą Niko's restorano sa- ierius (knygos jam išsiųstos I ridoJe. Aktyviai įsijungusi į 
lėje. Banketui rengti išrinktas paštu). Suprasdamas sunkų visuomeninį darbą, ji su vyru 
komitetas, į kurį įeina pirm. lietuviškos spaudos darbą ir j J o n u r e m i a i r kultūrinę bei šal-
John G. Evans, Jr., vicepirm. didėjančius knygų leidimo kaš - lP 0 8 veiklą. Jų namai yra lyg 
Ant Rudis, Jr., ses. M Celita tus, paliko 20 dolerių auką i c e n t r a s - kuriuose buriasi plačios 

minėjimas įvyks birželio 10 d. maJa-
7:30 vai 
kavinėje. Minėjimą rengia Chi-
cagos lietuvių taryba. Šiais me
tais Chicagos lietuvių tarybos 
pirniininkas yra Algirdas Ja
saitis. Minėjime bus paskaita 
ir meninė programa. 

šokių 

X Cicero Krikščionių demo
kratų metinis susirinkimas įvyks 
šį šeštadienį, birželio 10 d., 7 vai. 
vak. mažojoje parapijos salėje. 

X Teresė Mildažienė, sveiks
tanti po operacijos, grįžo iš 

Gflk XV 
Redaguoja JT. Piačas. Medžiagą siusti: 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

£906 W. 65th Plaee, Cfckago, IL 60029 

— iždin., Loretta Taglieri — mūsų knygos leidimui stiprinti* į aPyunkės lietuviaL Todėl^ ne-
sekretorė. Leidiniui leisti iš- Nuoširdžiai dėkojame. 
rinkti F. Antanaitis ir F. Jucius, x A. a. Stanley Šūkis, gyv 
priėmimais rūpintis — G. Ca- 6930 S. Campbell Ave., Chica-
nellis, informacijai — ses. Ma- g0je, staigiai mirė birielio 6 d . l ? ė l i u 

rion Pahnke ir G. Liner. anksti rytą Paliko žmoną Ona k i n S a - ^ m y u m a . J1 visur tai-: rias laimės sąžiningai, įdomiai 
ir 4 dukras. Jo liūdi ir likus: 3 s i k m a ' a r vadovauja, kur tik yra ir tvarkingai atlikę darbą. Jū-

nuostabu, kad jai susirgus, daug 
kas lankė ligoninėje, o grįžusią 
į namus, apdovanojo gausybe 

NAUJAS KONKURSAS 

Baigiasi mokslo metai. Prasi
deda atostogos su daugybe įvai
rių programų, nuotykių, stovyk
lų ir kitų įdomybių. Įdomiai 
praleistas laikas palieka gražių 
prisiminimų ilgam laikui Už
rašyti prisiminimai lieka nieka
da nepamirštami. 

"Tėvynės žvaigždutė" skelbia 
dienoraščio rašymo konkursą. 
Konkurso pradžia — birželio 
mėnuo, o pabaiga — lapkričio 
mėnesio 1 diena. Pageidauti
na, kad trumpai būtų aprašo
mi kiekvienos dienos jdnmoffni 
momentai, bet jau būtina — 
kiekvienos savaitės pergyveni
mų aprašymas. Bus paskirtos 

Visados linksma, nuotai-; penkios didesnės premijos, ku-

X Chicagos ateitininkai šį 
Lottie , . . s <wx*>rv<?- î ortiP Oipdra.iti<* lietuviškas, tautinis reikalas, sų darbai be jūsų sutikimo ne-

£ " S S ^ n S h i Z T r J ^ t a i t a ^ J i t S S *™ k u k l u ™ W pavyzdžiu.bus naudojami - P — į t ^ - J 
K > Z X S ū n ė n o c ^ o n S : V e l i o n i s Pašarvotas Evans laid. ° pareigingumu skatina ir Įdubus aprašomi "Tėvynės žvaigž-
žojoje salėje bus atnašaujamos ^ P ^ o j e - Laidojamas penkta-

už antininkus — x j ^ y Į J ^ , Bendruome- t u kertinių stulpų, kuris jungia ar sutinkate, kad būtų spausdi^ 
Po Mišių bus trum-, , _ ^ _.A_ mm_a . . , , Roverlv Shores lietuvius i vi#*- narni Jei neduosite sutikimo, 

Kas mano 

šv. Mišios 
kankinius., 

tus. Teresės ir Jono Mildažių dutėje". Prieš grąžindami re-
tolerantiškumas yra vienas iš daktoriui darbus pažymėkite, 

n i c rw«™+« , n „ i i ' n w ,-jM-rKo Beverly Shores lietuvius į vie- narni 
pas paminėjimas. Po trumpos " » ***£.*»TT T * * ™ n i n s ą darbą. Cia niekas nė ne- nebus spausdinami. 
E ! ? ™ ^ 8 . * 7 * L XD?™?U Z „ T v ™ T £ Z t % Z , »ando « « " « • "aš iš to. jei.konkurse daiyvauti, tegul JM-susirinkimas. bet Visi ateitimnk"ai:vadov^ ****** K u ^ u " į f * dirbu 
ir svečiai kviečiami dalyvauti. • * * • . padėkojo "Draugui uz. > 

pirmojo Teatro festivalio Det-1 ..' . . 
x Scheinfeldo ir Regensbur- „^ garsinimą, šių garsinimų i nel* ™*°)\ * P° vieno uzsi-

go (Vak. Vokietijoje) gimnazijų dėka, - rašoma leiške. - į p * " 0 k i m b a l k l t a d * r i * 
buvusių mokinių ir mokytojų abudu Los Angeles Dramos x S. Ingaunis, Liet. B-nės 
suvažiavimas ruošiamas lapkri-, sambūrio vaidinimus atvyko po j Hot Springs apylinkės pirmi-
čio 25 d.. Jaunimo centre, Chi- 600 žiūrovų. Šia proga valdy- ninkas, padėkojo "Draugui" už 

ba paskyrė "Draugui" 50 do-jgerą informaciją ir atsiuntė 
lerių auką. Nuoširdžiai dėko-1 apylinkės 10 dolerių auką. La-

cagoje. 
X Cicero lietuviai birželio 

skaudžiuosius įvykius mini du 
sekmadienius. Birželio 11 d. mi
nėjimą ruošia Altos skyrius, o 
birželio 18 d. Cicero LB apylin
kė. Minėjimai įvyks tuoj po su
m o s parapijos salėje. 

x Chicagos Sauliai organi
zuoja autobusus vykti į Toron
t e ruošiamą Dainų šventę. No
rintieji dalyvauti dainų šventėje 
prašomi registruotis pas šaulių 
rinktinės garbes gynėją (ne 
teisininkę, kai buvo anksčiau 
paskelbta) Feliciją Gurevičienę, 
3004 W. 65 St^ tet 471-0720. 
Registracija priimama tik iki 
birželio 15-tos dienos. (pr.). 

x Putnamo seselių vienuoly
no statybai po 100 dol. aukojo: 
J . Alenskai, dr. Adolfas ir A. 
Damušiai. Marija Edelienė, Ma
rija Gilienė, Petras ir Antanina 
Indreikai, Ignas ir Bronė Kaz
lauskai, Ona Petravičienė, Fi
lomena Stončienė, Liudas ir Ona 
Šimaičiai. Aukas prašome siųsti 
rėmėjų iždininkui P. Pupini 
7022 S. Campbell Ave., Chicago. 
m . 60629. (pr.). 

jame. ibai ačiū. 

klausia, kur reikia kerpa šį straipsnelį, nes kon-
lietuviškoje - tauti- f kurso sąlygos nebus kartoja

mos. Premijų didumas bus pas
kelbtas vėliau. Kam kils klau
simų, tegul rašo redaktoriaus 
adresu. Geros sėkmės. 

Redaktorius 

RAKETOS 
Ir man patinka raketos. Sma

gu jas statyti ir skraidinti A š 
turiu daug knygų apie rake
tas. Perku savo raketas ir 
joms motorus iš Ester kompa
nijos. 

Mano raketų vardai yra: 
Streak, Sky Hook. Icarus, 
Screamer. Vienas draugas man 
parodė, kaip raketas statyti. 
Mano tėvelis dažnai man pa
deda išmatuoti reikalingas da-

KAČIUKAI 

Sigutė ir Laimutė buvo ge
ros draugės. Jos lankė trečią 
skyrių ir kasdien kartu eidavo į 
mokyklą, nes gyveno toje pačio
je gatvėje. 

Vieną gražią pavasario die
ną mergaitės po pamokų ėjo na
mo. Prie senos tvoros jos iš
girdo keistą balselį. Jos sustojo 
ir apsidairė. Paskui Laimutė 
prišoko prie krūmų. Nustebusi 
sušuko: 

— Žiūrėk,Sigute! Kokie gra
žūs kačiukai. Tokie mažyčiai! 

ją. Šveicarijoje eičiau slidinėti. 
Kai grįžčiau namo, papasako
čiau visiems apie savo kelionę. 
Jei liktų dar pinigų, pirkčiau 
saldainių arba dar važiuočiau į 
Hollywoodą. 

Rita Jaugelytė, 
Montrealio lit. m-los 6 sk 

mokinė. Kanada, "Liepsna" 

PAVASARIS 

Nuvarginti i lgų žiemos šalčių, 
sniego ir ledo, visi nekantriai 
pradeda laukti gražiausio metų 

„ . s.. . _ , laiko — pavasario. Taukia žmo-
Dgai mergaitės kačiukus g l o s - i n ė S ( ^ g y y u l i a i ) l a u M a 

paukšteliai ir visa gamta. Visi 
laukia pirmųjų pavasario žen
klų. 

Dienos pamažu pradeda ilgė
ti. Oras atšy la Saulutės spin
duliai šildo ir glosto žemę. 
švelnus vėjelis maloniai pučia. 

Kai nutirpsta sniegas, visa 
gamta pabunda iš žiemos snie
go. Žolė sužaliuoja. Gėlės iš
dygsta ir vėliau pradeda žydėti 
pievose, darželiuose. Medžių ir 
krūmų pumpurai išsiskleidžia. 
Lapai pradeda žaliuoti. 

Pavasarį paukščiai grįžta iš 
šiltų kraštų. J ie linksmai čiul
ba .suka savo lizdus ir deda 
kiaušinius. J ie mus liTiIrsnina. 

KO TAIP ŪŽAUJA VĖJELIAI 
Ko taip ūžauja vėjeliai, 
Ko girele gaudžia? 
Kas nešioja tėviškėlėj 
Jųjų raudą graudžią? 
Ko darželiuose nuvyto, 
Nužydėjo gėlės? 
Ko padangė apsiniaukė 
Mūsų tėviškėlės? 
Ko broleliai, sesutėlės 
Skundžias, kai dainuoja, 
O senieji tėvuiėliai 
Verkia, aimanuoja. 
Tai todėl ten skundžias, verkia 
Ir girelė gaudžia, 
Kad mūs mielą tėviškėlę 
Svetimieji skaudžia. 

Pranas Imsrys 

ateina pavasaris. Jie smagiai 
praleidžia daug laiko lauke. 
Vieni laksto, mėto sviedinį, šo
ka per virvę ir važinėja dvi
račiais. Kiti kasdien susirenka 
parke žaisti beisbolą. 

Pavasarį žmonės daug dirba. 
Ūkininkai paruošia žemę ir 
sėja javus. Mieste žmonės piau-
na žolę, valo langus bei tvar
ko kiemą. Po sunkių darbų visi 
gali pailsėti gražioje gamtoje. 

Pavasarį švenčiame dvi dide
les šventes. Per Velykas pri
simename Kristaus prisikėlimą 

Piešė Rima Polikaitytė 
tė, o jie tik kniaukė ir kniaukė. 

— Vargšeliai kačiukai. Par-
sineškim juos namo. Duosim 
pienuko ir košytės, — k a l b ė j o ^ atgyja miškų ir laukų gy- pasveikiname ir joms "dėkojame 
&&*&• Ivulėhai. Jie džiaugiasi, kad He- Audrius Polikaitis, 

iš mirties. Motinos dieną pa
savo gražiomis giesmėmis. Taip gerbiame savo mamytes, jas 

Mergaitės atsargiai paėmė ima pasibaigė. 

LB Vid. Vakarų apygardos suvažiavimo gegužės 14 d. prezidiumas. » 
kaires: K. Laukaitis, pirmininkas, Agnė Katiliškytė ir Juozas Ivanaus-

kas Nuotr. P. Maletos 

CHICAGOS ŽINIOS 

kačiukus ir įdėjo į Sigutės kny
gų krepšelį, nes ten buvo dau
giau vietos. Kačiukai vis kniau
kė. Tada draugės greitai bėgo 
namo. 

— Mamyte, žiūrėk, ką mes 
radome, — pasveikino Sigutė 
savo mamą. 

Mama nusigando, kai pamatė 
tokius mažus kačiukus. Ji lie
pė mergaitėms tuojau juos nu
nešti, kur rado. Mergaitės nu
siminė, bet turėjo klausyti ma-

lis, o po to aš jas išpiaunu. m o s * 
Aš laukiu vasaros, kada va- ^ ^ ^ ^ J 0 P r i e tvoros, jos pa-
žhiosime į parką arba pas drau- r n a t ė didelę, rainą katę. Ji žiū-
gą ir skraidinsiu savo rakė- rti° i mergaites liūdnomis, ža-
: a s įliomis akimis. Mergaitės pali-

Ir vaikai labai džiaugiasi, kai 
Marąuette Parko lit. mokyklos 

6 sk. mokinys. 

ko kačiukus krūmuose ir grei
tai nubėgo. 

Sigutė ir Laimutė suprato, 
kad geriausia kačiukams vieta 
yra pas savo mamytę. Visiems 

Anais metais aš žaidžiau krep-' vaikučiams pas mamytę yra 
šinį mokyklos komandoj. A š ; linksma ir smagu gyventi. 

Tomas Skučas, 
Rochesterio Et. m-los mokinys. 

'Tranksna''. 

KREPŠINIO KOMANDA 

Piešė Rama Bublytė, Clevelando šv. Kazimiero l i t m-los mokine 

MOTINOS PAGERBIMAS 

PAGRAŽINTI CHICAGA 

Meras Bilandic turėjo pasita
rimą su 47 miesto pareigūnais. 
Posėdis vyko naujai atremon
tuotuose kultūros rūmuose — 
centrinėj miesto bibliotekoj, ku
rios pastatymas 1897 m. kaina-

X TfcVŲ DIENOS šv. Mišių į vo 2 mil. dol., o remontas perei-
bei maldų novena prasidės bir- j tais metais kainavo 12 mil. dol. 

mai pavyko susijungti po ilgų i ž*16**** centro pozicijoje, ir ten 
pastangų. Atvykėlė tik apgai- i P " " 1 ^ žaidynes. 
lestauja. kad Maskvos aerodro-1 M ū s ^ komanda žaidė Šv. 
me rasai konfiskavo keletą d ė - J ū o z a P 0 krepšinio lygoje. Mes 
žūčių ikrų — kaviaro, vežamo: b a v o m e ^ P 1 * komanda, bet 
atšvęsti šeimos susmemjimui. j m e s ^ j o m e kelis sunkius mo-

i mentus. Pirmas buvo žaidžiant 
i prieš šv. Roberto mokyklą. Jų 
komanda nebuvo stipri, bet j ie 

Cbicagoje, anksti įmetė kamuolį į krepšį 

GAISRAS TEATRE 

Oriental teatre, 

vų turėjo išbėgti, bet pirmadie- m e ketvirtyje mes pradėjome rijonų koplyčioje prie "Drau- j sąrą švarinti ir gražinti Chica
go". Ši novena skirta Švč. Jė-jgą. 
zaus širdies garbei, meldžiant 
tėvams kūno ir sielos sveika
tos , sėkmės darbuose, kantry-sėkmės darbuose, 
bes kančioje, gi mirusiems — 
amžinosios laimės. Maloniai 
kviečiame įsijungti į šias ypa
t ingas mūsų maldas. Savo tėvų, 
vyrų, uošvių ir senelių vardus 
siųskite: Marian Fathers, 6336 
S. Kilboarn Ave., Chicago, ID. 
60629. (pr.). 

x Ieškomas nuomoti garažas 
apie 68 ir Rockweu iki Wasnte-
naw. Užmokės 6 mėn. pirmyn. 
Skambint GR 6-4965. (ak.) 

x Kana reikia gintaro žiedų? 
Terroj pats didžiausias jų pasi
rinkimas iš gražiausio gintaro 
įdėtų aukse ir sidabre. Kainos 
— nuo $29.00. Tena , 3235-37 
W. 63 S t Chicago, IU. 60629, 
telefonas — (312) 434-4660. 

(•k,). 

KONFISKAVO KAVIARA 

Iš Maskvos j O'Hare aerod
romą atskrido Nina Loos su sa
vo sūnumi Geraldu, 6 m. am
žiaus, pas savo vyrą Tim. šei-

! 
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JONIŠKĖLIO APSKRITIES 
PARTIZANAI 

I dalis 
Jų organizavimas ir slaptoji veikli. 
prie* bolševikus. Knyga parašč ma 
joras Petras Gudelis. 202 pusi 
Spausdfata Romoje 1975 Tik dabar 
gauta Raina $600 

Užsakymus siusti: 
Draga*, 4645 W. 6Srd « t 

Chicago, fu. 80*29 
(Ilinojaus gyventojai pridek &•*,, 

tnokest}. 
iiimiiHmiiiMiiiiHiiuuiiiiiiimiiiifiHiin 

nj. praslinkus 13 valandų po žaisti gaip gulėdami geriau, 
gaisro, teatras vėl veikė. Gaiš- I greit laimėjom, 
ras padarė apie £5,000 dol. nuo-' 
stolių. Kilo dėl neatsargiai nu
mestos cigaretės. 

i r 

Kr. 
Rima Polikaitytė, 
Donelaičio l i t m-los 

3 sk. mokinė. 

TRAUKINYS I O'HARE 

Federalinė vyriausybė patvir
tino planą nutiesti traukinėlio 

Antras kartas buvo žaidžiant 
už pirmą vietą prieš šv . Paska
lio mokyklą, šiame žaidime 
mes irgi buvome atsilikę. Tada niekada nebuvau 

Kiekvienam pavasariui bun
dant, mes prisimename savo 
motinas, minėdami motinos die
ną. Mes visi žinome ir supran
tame, kokias dideles pareigas 
mūsų motinos atlieka. A š no
riu paminėti pačias svarbiau
sias, bet deja — negaliu, ues 

m A š LADttCIAU m o t m 0 8 fc"***^ budėjimas 
jgnjimĮA "" s * e r u m a s H* J 0 8 nenuilstamas 

pasišventimas gyvenime vai-
Jei aš laimėčiau milijoną, a š karna — viskas yra svarini, 

nusipirkčiau gražu, raudoną Kada aš susirgau, mano ma-
automobilį. Paskiau dažnai ei- ma visada buvo su manimi ir 
čiau į teatrą. drauge kentėjo. Kai aš buvau 

Man patiktų nuvažiuoti į I i e - nubausta, ji ir vėl buvo su ina-
tuvą. Aš ten būčiau vieną sa- nimi, kad mane geriau išmo-
vaite. Važiuočiau į Vilnių, į kytų. Viskam turi būti ribos, 
Kauną, pamatyčiau Nemuną, aš gyvenime turiu tai žinoti. 
Paskiau gal važiuočiau į Kini- Dažnai, kada mes dar maži, 
ją k* į Ameriką. Kinijoje aš mama be poilsio dienomis ir 

Paskiausiai naktimis prie mūsų budi, mus 

Kaip dėkingi mes turim būti ma
mai ir klausyti jos pamokymų, 
kurie mums tik gero linki. Tu
rėti mamą yra Dievo dovana. 
Mums reikia suprasti, įvertinti, 
o ne greit užmiršti, kad vėliau 
gyvenime nereikėtų gailėtis. 

Danutė RerŽaitytė, 
Hamiltono vysk. M. Valančiaus 
lit. m-los 9 sk. mokinė. Kanada. 

"Kova". 

MESKIS 

mūsų žaidėjai pasispaudę ir lai
mėjome pirmą vietą. 

Mes, taip pat, turėjome žaisti 
iiniją iki O'Hare aerodromo. Tai j turnyruose. Mūsų pirmas tur-
kainuos 120 mil. dol. Federali
nis iždas jau šiemet duos dalį 
lėšų ir darbai galės būti pradė
ti. Tai labai palengvins susi
siekimą tarp miesto centro ir 
aerodromo. 

JAPONŲ MENAS 

Dešimties pirmaujančių japo
nų dailininkų 60 paveikslų iki 
birželio 30 d. išstatyta Japoni
jos informacijų centre, Water 
Tower Place, suite 960 E. įėji
mas nemokamas. Atidarą šio
kiadieniais iki 5 vai. vak. 

nyrąs Boromeo seminarijoje. 
Jame mes pirmą žniHinną žaidė
me su Gesu mokykla, ir mes 
juos sumušėme. Antrose žaidy
nėse surr.ušėme Immaculate Con-
ception. Tada turėjome žaisti 
prieš šv Gregorijaus mokyklą 
ir pralaimėjome. 

Mes pralaimėjome žaidimą ir 
kitame turnyre, nes trys iš mū
sų susirgo. 

Gytis Randukss, 
Clevelando šv . Kazimiero liL 

m-los 7 sk. motdnvs. 
"Atspindžiar. 

norėčiau nuvažiuoti į šveicari- prižiūri ir neprašo jokio atpildo. 

A š dabar turiu šuniuką, ku
ris vadinasi Meškis. Jis yra 
juodas su beitomis kojomis ir 
balta krūtine. 

Per vasarą aš pastačiau bū
dą ir laukiu, nes tikėjausi gauti 
šunį. A š j | gavau savo gimta
dienį, lapkričio 21 d, Jis buvo 
dar labai mažas, bet jauni šu
niukai labai greit auga. 

Dabar mano Meskis jau ge
rokai paaugo, yra kudlotas ir 
jam nebešalta lauke. Būdoje 
jam gera ir šilta miegoti, nes 
aš įtaisiau elektrinę lempą, Jis 
bėgioja visą laiką ir atrodo, 
kad jo energija niekad nesi
baigia. 

Ir aš j{, ir j is mane labai my
li, ir mėgsta su manim Žaisti ir 
išdykauti. 

Jonas Janavičius. 
Clevelando iv . Kazimiero l i t 

mokyklos 8 sk. mokinys. 

Piešė Vida Urbaitė, Dariaus Girėno lit. m-los 4 sk. mokine 

— Kliūtys yra tie baisūs) da
lykai, kuriuos regi, kai nukrei
pi savo akis nuo tikslo. 

Mere 


