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L A I V Y N A S P L A U K I A 
Kai žiemos ledai sukausto Mi-

chigano ežero bangas, kai ' 'Bal
tija", "'Vėtra" ir "Banga" nulei
dusios i>ures ir stiebas ilsisi po 
brezentais, kai a m priekabos ap
virtę kanojai, kaip lokiai, miega 
Jovarausko kieme, jūrų skautų 

Vidurio rajono vadeiva v. s. A. 
Karaliūnas sega žymenis Lituani-
cos tunto vadovams A. Paužuoliui 
ir A Pūrui. Nuotr. G. Plačo 

veikla liejasi, banguoja Jaunimo 
Centre. 

ir stovykloje, — tvirtai nuspren
dė brolis Marius, '"Šarūno" jūrų 
jaunių laive plaukė 16 mėlyn-
slipsių. Daug Širdies ir daug dar
bo jiems skyrė laivo vadas j .b. K. 
Miecevičius, talkinamas jaunes
nių jūrų budžių. Bebrų "Nemu
no" laive, kuriam vadovauja b. 
k. R. Parakkuakas, 6 broliai taip 
galingai paleido šūkį tunto suei
goje, kad, atrodė, ten ių šimtas 
stovi! 

— Tai kiek. plaukiančių '"Litu-
301005" laivyne?, — po sueigos 
klausiau tuntininką j . ps. L. Kup-
cikevičiu. 

— "Lrruaniooje' plaukia 7 o 
broliai!, — skambėjo atsakymas. 

— Bus dar daugiau, tik ruoš-
kit naujus jachtų vadus. Chica-
goję jachtų vadų ruošinio ir eg
zaminavimo komisija buvo pa
skelbta tunto sueigoje Brolijos 
YS įsakymu, ją sudaro: j . v.s. Br. 
Juodelis, j.s. V. Rupinskas ir j . į&. 
d r. J. Anysas. 

Brolių tarpe dar neišblėso la
bai mieli jūrų skaučių "NeT^jos,' 
tunto kūčių įspūdžiai, už kuriuos 
sesėms broliai labai dėkingi, o 
jau čia pat, netoliese, ir Klaipė
dos atvadavimo minėjimo šven-

Prezidenturos eglutės ir pa
čių Baltųjų rūmų kalėdiniai iš
puošimai pasižymėjo kuklumu, 
paprastumu. Iškilmingas Įėjimas 
buvo padekoruotas žalumynų 
vainikais. Abipus durų. keturios 
eglutės kukliai spindėjo mažy
čių lempučių švieselėmis. Vidu
je rūmų — daug žalumynų. Di
delėse vazose vietoje gėlių tarp 
pušų ir tglių šakų raudonavo 
obuoliai susmaigstyti ant stie
bų. Kambarių pakraščiuose po-
inskijos. hollys. Ant lentynų 
virš židinių — įspūdingos apie 
pusantros pėdos aukščio pira
midės, padarytos iš apelsinų, o-
buoiių, citrinų, riešutų. Visi tie 
augmenys ir vaisiai kukliai, bet 
Įmantriai puošė iškilmingus na
mus. 

Mėlyname salone tradicinė aš
tuoniolikos pėdų lubas siekianti 
eglutė taip pat kukliai atrodė 
apkabinėta medauninkais, obuo
liukais, iš konkorėžių ir kuku-

Kajeekas, patinusiu, pamėlyna
vusiu poakiu ir randais kaktoje, 
buvo matomas televizijoje. Re
porteris stovėdamas prie l i e t u -
vos pasiuntinybės pranešė taip 
pat, kad neseniai gatvėje buvo 
užpulta banditų Australijos am
basadoriaus žmona. 

Rašant šį kalėdinį reportažą 
buvo gauta žinia, kad Kalėdų 
metu iš O. Ka.įeckienėss gatvėje 
banditas ištraukė piniginę.. Tos 
žinios pasiekia Valstybės depar
tamentą. Nors Lietuvos pasiun 

dentas rr jo žmona pasveikinti 
svečiui*. Rytinėje salėje ant. pa
aukštinimo grojo k i tas orkest
ras šokių melodijas. Netoliese 
stovėjęs armijos majoras pasa
kė, kad šiame priėmime dalv-
vauja apie 800 asmenų. Su juo 
ilgiau pasikalbėjus. pasisakė, I 
kad pažįstąs keletą lietuvių i r i 
yra skaitęs pora knygų, para
šytų buvusio Lietuvos generali
nio konsulo Jono Budrio sūnaus. 
Esą jam labai malonu čia sutikti 
Baltųjų rūmų korespondentę lie
tuvę, rašančią į lietuvišką dien
raštį. Tarp kitko, kaip korespon 
dentei. jis tyliai pašnibždėjo 
''sensacingą naujieną", kad prieš 

tinybė. kaip ir kitos ambasados, j P ° ^ valandų prezidentas For 
dabar y r a atidžiau policijos sau
goma, bet barbariški užpuolimai 
tebesikartoja. 

Priėmimas korespondentams 

das maudėsi lauke esančiam 
plaukimo baseine, kuris yra at
virame ore. "Dabar, kai lauke 
yra vos 28 1. F .?" — nustebus 
paklausiau. "Taip, prie F 28 1., 
bet baseino vanduo yra šildo
mas". 

— Skautininke, sekantį sekma 
dienį lauksime atvykstant su pa
šnekesiu pas algimantėnus, — 
skambina brolis Kirvelaitis. 

— Gerai. Kokia tema?, — klau 
siau. 

— Apie burlaivių takelažą ir 
bures. 

Chicagos "Lftuanicos" tunto 
keturiolika algimantėnų 102 
•kambaryje jau klausės! laivo va
do b.k. ps. J. Kfrvelaičio instruk
cijų apie tunto varžybas ir apie 
ateities darbus. Neseniai perėmęs 
laivo vado pareigas brolis Justi
nas jau buvo "apsišarva<vęs" vi
sa jūrine literatūra ir jūrinę dalį 
jau žinojo, kaip senas jūrų budys. 
Mano dalyvavimas sueigoje gal 
buvo labiau reikalingas įvairu
mui ir susipažinimui su dabarti-l 
niais, naujais algfaiantėnais. 

— Pusės laivo trūksta sueigo
je. — stebėjau brolius. 

—. Visi yra. Keturiolika brolių 
iš laivo išleidome į jūrų budžių \ 
[gulą kandidatais, — šypsojosi lai 
vo vadas. 

Tikra tiesa. Juk paskutinėje 
budžių įgulos' sueigoje kandida
tai užpildė pusę klasės. 

— [gula skaičiumi pralenkė vi 
sus laivus, — šypsojosi ir vėl į-
gulos vadu 1976 metams išrink
tas ps. Jonas Jovarąuskas. Iš ke
lių kandidatų į Prezidento Sme
tonos jūrų budžių įgulos vadus 
fis ir vėl gavo halsų daugumą. 
Dabar įgulą sudarė vyresniųjų 
grupė su 9 budžiais, grupei va
dovaujant j .b. E- Nakučiui; jau
nesniųjų grupė su 10 budžių, gru
pei vadovaujant j .b. P. Aglins
kui, ir budžių kandidatų būrelis 
su 18 brolių. 

— Dar daug metų plauks "Bal
tija", — žiūrėjau į gausų prie
auglį jūrų budžių "Prezidento 
Smetonos'* įgufojp. 

— Per įžodį jachtos denis su
lūš, — juokiasi brolis Vladas. 

—Jachtos denis laikys! Tik pa
ruošk įžodžiui. 
Daug kandidatų laikė "Baltijos" 
denis praeitos vasaros įžodyje ir 
plaukimuose O plaukimų buvo 
daugiau, negu ankstesniais me
tais. Viso 39 plaukimų. Juose 
vadovavo: j.v.s. B. Juodelis. 13 
kartų, j.s. V. Rupinskas 12 kartų 
ir j.ps. L. Kupcikevičius 5 kartus. 

— Sekančiais aaeftais dvigubai 
daugiau buriuosime Miehiga*ae 

— J šventę atvažiuoja 12 bro
lių budžių iš Clevelahdo, — aiš
kino tuntininkė j.s. Aldona Jova-
rauskienė. — J kur, kada? 

— I Klaipėdos minėjimo šven
tę sausio 18 dieną 10 vai. ryte 
Jaunimo centre. Visi juk minėsi
me! 

Mūsų skautiškas jaunimas ir 
vadai ištvermingai plaukė pasto-

rūzų šiaudų padarytais angeliu
kais, išdrožinėtais mediniais gy
vuliukais, iš baltų siūlų išmegs-
tomis sukrakmolintomis žvaigž
dutėmis, kukurūzų, spalvoto po
pieriaus vainikais ir t. t. Visa 
eglutė tarp tu primityvių puoš
menų kukliai žibėjo tūkstančiais 
mažyčių švieselių. Nebuvo ant 
eglės puošnių žibančių bumbu
lų, nei stambių žėrinčių elektros 
lempelių. Ant grindų apie egię 
buvo pridėta senu vaikiškų žais
lų, lyg prieš šimtą metų su jais 
buvo žaidę vaikučiai. Čia buvo 
sūpuokliniai arkliukai, mediniai 
staleliukai, prie kurių sėdėjo se
nos skudurinės lėlės, toliau ap
sitrynusios karuselių gyvulių fi
gūros ir kt. Daugumas rankų 
darbo senų ir naujesnių eglutės 
puošmenų ir žaislų buvo gauti 
(paskolinti) iš Williamsburg, 
Va., muziejaus, Abby Aldrich 
Rockefeller Folk Ar t Colleetion. 

Kalėdų švenčių metu Baltuo
siuose rūmuose :vyko keli priė
mimai : diplomatinio korpuso į Užgrojo orkes t ras prezidento 
narių vaikams, kongreso ir jų ; maršą. Atėjo šio namo šeirninin-
šeimų nariams bei Baltųjų rūmų j kai. Prezidentas pasveikino 
korespondentams su žmonomis j trumpais žodžiais susirinkusius. 
ir korespondentėms su vyrais, j su humoru pastebėjęs, kad kai 
Ta proga jūsų korespondentė ir i kurie su juo važinėje Kini joje 
Domas (Krivickas gavo oficialų i ir kiti gal draugingesni už kon-
prezidento ir jo žmonos kvieti- i greso narius. Pra^ė visus vai-
mą atsilankyti i Baltuosiuose į sintis, šokti, linksmintis. Prezi-
rūmuose ruošiamą priėmimą. 

viu Kursu 
bės vandenyse 

skautiškuose lietuvv-

Br. J. 

Didžiajame prieangyje grojo 
orkestras, valgomajame ir ryti
nėje salėje prie ilgų stalų, ap
dėtų valgiais ir įvairiais gėri
mais, stovėjo padavėjai, lanks
čiai aptarnaudami svečius. At
rodo, kad populiariausi gėrimai 
buvo egg nog ir vaisių punčas. 

Šj kar tą korespondentai nesi
jautė čia tie žinių gaudytojai, 
vieni pro kitus besigrūdą ką 

dentas su žmona atidarė links
mąją dalį — šokius. Jiems t ik 
porą kartų apsisukus, viena ko
respondentė prisistatė prie pre
zidento, pageidaudama pašokti 
su juo. Ją pasekė jūsų korespon
dentė. Bešokant paklausiau pre
zidento, a r j is t ikrai š\ šaltą va
karą maudėsi lauke esančiame 
baseine? Taip, jis atsakė, ne t ik 
šiandieną, be t ir vakar. Jis t ik
rai smagiai šoka ne tik todėl, 
kad yra prezidontas. 

Naujesnieji papuošalai buvo pa 
daryti skautų, asmenų, esančių i r moterys, kurie paprastai Bal 

i- • _•- i , . _ _ . . 1 tiiTii yrimu i^Vi1mė»sn» natn lKin i 

naujo išgirsti, bet svečiai, gal j 
net pusiau šeimininkai, kurie | Palinkėjau jam linksmų šven-
savo žmonas ar vyrus supažin- i čhą i r smagaus slidinėjimo Colo-
dindavo su savo kolegomis, ap- j r a d o kalnuose. Pasveikinusi po-
rodydami įdomesnius ten esa- ; Ria- F o r d Paprašiau jos autogra-
muš daiktus, puošmenis, paveiks! f o - J i mielai man pasirašė a n t 
lus. Aplinkui sukinėjosi išeiginė- j atsiųsto pakvietimo Į šį priėrni-
3e uniformose karininkai vyrai i m a -

senelių prieglaudose, ligoninėse 
ir kitų savanoriškai prisidėjusių 
amžininkų - mėgėjų. 

Betty Ford. pasipuošusį kalė
dinių spalvų (raudona, žalia) 

tųjų rūmų iškilmėse pakalbina i 
svečius, gal dalinai eidami ir! 
saugumo pareigas. 

zas, E. Eicvaldas, Ch. Panderis 
pirmieji aprašė daugelį žuvų gen 
čių ir rūšių. Tačiau, beveik visi 
šie pavadinimai buvo priskirti 
šarvų fragmentams - atskiriems 
šarvą sudarantiems kaulams, 

>' KH:H'.:<.) 

r.iid-ii šią primit 
r'";rrą išpuoširr. nuotaiką. Prc-
zidcr.tier.ė? biuro pareiginė ža
dėjo tuo reikalu 
R 

vuotojų žuvų mito įvairiais bes-
pakaibėti su • tuburiais ir augmenijos liekano-

ijų rūmų dekoravimo įstai- :
 m j S 5 n e s jų žandikauliai ir dan-

~<- jtys dar buvo menki. Vidurinio ir 
Ilgiau pasikalbėti teko s u Ro- • vėlyvojo devono sluoksniuose jau 

ck*-tVller.o Liaudies meno muzie-. randama -u..? nlAšr-'u riešą x-'.e-
Skau 

idom,:a 
pasirodymas buvo 

Nuotr. G. Plačo 

•arr'igunc. kuri na rūpino 

VOKIETIJOS <\ \KO< 
! S T \ T Y \ 1 \ ! 

. . - j» u „ Fa.lclftum.-. nu. i :.>.i'ur:-'>:jcių žuvų liekanų — zvvnu, žan
d u o s puošmenis Baltiniems rū- j dikaulių su galingais dantimis, 
I m a - s . jos senelė esanti lietuvi* i pavieniu damų. Šios žuvys netu
r i mės. Bonus dienomis esu ga - | r e j o vientiso šarvo — jas dengė 

— - iš jos laišką, kuriame ji pa- Į kauliniai apvalūs arba rom-i • 

Prieš keletą metų Bundestagas 
priėmė švarios aplinkos išsaugo
jimo įstatymą. įstatymu numa
tyta sumažinti švino kiekį benzi
ne nuo 0.65 iki 0,40 gramo litre. 
O švino norma benzine nuo 19-
76 metų turi sumažėti iki 0,15 
gramų litre. To dėka oro užterši
mas sumažėtų 30 proe. Be to, pri
imtas įstatymas, numatąs šimto 
tūkstančių markių baudą ir iki 
dvidešimt metų kalėjimo už ap
linkos teršimą įvairiomis nuo
dingomis ir toksininėmis medžia
gomis, kurios gali turėti rimtų pa
sekmių. Griežtas įstatymas pri
imtas ir dėl aplinkos teršimo kie 
tosiomis atliekomis (stikline, 
plastmasine tara ir pan.). Šiuo 
metu šių atliekų utilizavimui iš
leidžiama apie trys bilijonai mar
kių. 

I 

£'. lauja gauti muziejui lietuvis- Į b m i a | žvynai, ir tik galva buvo 
kų šiaudinukų eksponatų ir lie- padengta nejudamai suaugusiais 
tuviškų Kūčių papročiu aprašy
mą. Pažadėįau jos pageidavimą 
patenkinti. 

Korespondenčių užuojauta 
dėl atstovo užpuolimo 

Daug korespondentų ir kores
pondenčių susirinko apžiūrėti 
Baltųjų rūmų kalėdinius išpuo
šimus, jų tarpe kelios geriau pa
žįstamos teiravosi apie Lietuvos 
atstovą Juozą Kajecką, kuri3 
prieš keletą dienų buvo trijų 
juodukų iš užpakalio užpultas, 
partrenktas ant veido apiplėši
mo tikslu. Jos reiškė pasipikti
nimą dėl to įvykio ir parodė gi
lią užuojautą. Apie tą įvykį pra
nešė radio ir TV stotys, o vieti
nė televizijos stotis VvTTG davė 
savo reporterio pasikalbėjimą su t 
Lietuvos atstovu l ietuvos pa- MDELB PASUUNKDaAS DAIRIAUSIŲ TELEVTZUŲ APARATU 
smntinvripfe. sužeistas Juozas SPALVOTOB TELEVIZIJOS APARATAI s w u a v o e j e . sužeista* Juozas A^yv^^—iiiMirirf innnnrinrinrinn-rnrrn " — 

kauliniais šarvais. Riešąpelekės 
žuvys lengvai pasivydavo neran
gias, blogai plaukiojančias šar
vuotąsias Žuvis. Dabar tyrinėtojai 
dažnai randa Šių žuvų kaulų, su
žalotų dar j <ms gyvoms esant. 
Žaizdą šarvuotosios žuvys suge
bėdavo užsigydyti kauline me
džiaga, aišku, jeigu pasisekdavo 
pasprukti nuo persekiojančio gro-
buonio. 

Daugiau kaip prieš 120 metų 
paleontologai ^mė tyrinėti Balti
jos devonų žuvų liekanas. L. Agsi-
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• Redakcija straipsnius taiao savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
oesaugo, juos grąžina uk is anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turirų neatsaką Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą. 

• Redakcija dirba kasdien 
nuo &30 iki 430, Šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Administracija dirba kas-
diea nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 
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AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

Valandos pa^al susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Ato^trlja Ir moterų Ugoa 
GinekoiostaiS ChiraagUa 

WA» So. Poiaskl Road (Crawford 
Priima U«onliia pagai aoBltarlma. 

Medkal Building) TeL LU 5-6446 
Jei neatatliepla, •kamblatl »74-S0li 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marcjaette Medlcal Oenter 
«i»ž So. Kedzie A»e. 

VaX- pirmad.. antrad. Ir ketvirtai. 
6 Iki 7:3b vaL vakaro. 

8e*tad. nuo ! ik: J vaL 
Pa«al analtarlma> 

Ofteo tetof. WA &-S670 
aesld. teL VVAJbrook 5-S048 

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
144S So. 50th Av enue, Ooera 

K&Miea 1-1 vai. ir 6-8 vai. vak-
U*k.yrv» trečttulKbnlm. 

AeiH6Ai*>ma^a 12 ir 4 vaL poptot 

TeL ffFJianoe 1-1811 
DR. WALTER I. KIRST UI 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West l9 tb Strest 

/ai.: ptmnąrt.. ajitrad., ketvirtai. Ir 
penktad. nuo 12-4 vaL p p. t-l 
vai. vak. Sestad. 19-S vaL p. p. 
trefitad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG1 
K.€DiH.rr; m VATKC LIGOS 

SP«3LAIJSTfi 
MXX>ICAIJ BCILDESG 

71541 Hooth Weatern AveaiM 
Valandos: Kasdien nuo l t vaL ryt» 
lkl 1 Tai. popiet 

Offtao telef. BE 7-11SS 
RetiA. telef S8S-SS1S. 

Nors pakvietime buvo pažy
mėta, kad priėmimas tęsis nuo 

, 7 ligi 9 vai. vakaro, bet buvo 
• jau pusė dešimtos, o preziden-

Štai vienas kariškis paprašė į tas su žmona dar sukinėjosi ir 
susirinkusius eiti j Ryt inę salę, į linksmai šnekučiavosi su sve-

drltažiaJs ' ilga^ priejuoste prisi- į k u r ^e tnikus a tvyksiąs ir prezi- į čiais. 
juosusi. aiškino, rodė korespon-j 
dentų būriui visas tas senoviš-į D E V O N O P E R I O D O Ž U V Y S 
k a s "naujenybes". Kitame kam-j 
baryje ji pristatė susirinkusiems į Devonas — ypatingas perio-
apie ilga stalą susėdusius asme- Į das žemės istorijoje. T o meto jū-
nis. jų tarpe 6 rn^tų berniuką, į rose susiklosčiusių nuosėdų moks 
bedirbanti tokius, kaip ant an t i lininkų tyrimai rodo, kad tada, 
eglutės matytus, puošmenis. | maždaug prie^ 350 milijonų me-

Ta pačia proga jūsų korės-1 tų, ypač klestėjo žuvys — vie-
pondentė įteikė B. Ford ir jos nintėliai tų laikų stuburiniai.!dantims arba jų dalims. Moksli-
•-: ;ro d ir--K t orei lietuviškų kalė- jžu\ys borvo labai įvairios, bet nėjninkai, nors teisingai spėjo, kad 
dinių šiaudinukų, past»-bedama. Į vienos panašios į dabartines ne-! tai yra seniai išnykusių žuvų, ne-
Kfid lietuviški šiaudinukai gal j buvo—įvairiausios šarvuotos su panašių į dabartines, liekanos, 

ms Kalėdoms galėtų pa- į kremziliniu -tuburu ir kauliniu j tačiau jų išvaizdos ir sandaros 
rią Baltųjų • išoriniu šarvu, kuris dengė prie-j dažniausiai neįsivaizdavo. O at-

kinę jų kūno dalį. Dauguma šar sitiko todėl, kad devoniniuose 
smiltainiuose ir moliuose išliku
sios žuvų liekanos buvo palaido
tos po ilgo transportavimo, sako 
bioL V.T. Mat, paleontologams 
labai retai pavyksta aptikti žuvį, 

ranaama •:;<;•.i olešr.ų n.i>a ^ c- netoli jos žuvimo vietos, kai žu
vis dar išlaiko savo išorinę for
mą, o šarvą sudarantys kaulai 
dar susijungę ir nesutrupinti. 

įstrižai sluoksniuoti smikiniai, 
kuriuose dažnai randama žuvų 
kaulų, yra susidarę upių deltose 
arba jūrų pakrantės zonose. Nu
gaišusias upių žuvis vanduo il
gai nešiodavo. Šarvo atskirus 
kaulus jungiantieji ir paviršiniai 
audiniai supūdavo, ir kaulai po 
kurio laiko išsibarstydavo. bū
davo trupinami i r zulinami. Tik 
labai stipriai su'ungtos šarvo da
lys — galvos šarvas ir krūtinės 
pelekai — kartais pasiekdavo pa
laidojimo vietą nesuardyti. 
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išlindę, pamažu traukia Ispani-

Neautoritetingi autoritetai 

NEPAISO PAVERGTU TIKINČIŲJŲ BALSO 
Greta fizinės jėgos, valstybių, tu reikiama tvarka buvo pateikti 

organizacijų ir atskirų asmenų pabaltiečių tikinčiųjų skundai, 
bendravimo atvejais lemiamos kurie, deja, reikiamo dėmesio 
reikšmės turi autoritetas. Juo mes nesusilaukė. Mes čia juos atpasa-
vadiname asmenis ir institucijas, kosime taip, kaip jų santrauką 
turinčias pasitikėjimą ir lemian- pateikė "Latvijos" savaitraštis 
čios įtakos asmenybes. (1975. XII. 23). 

įvairūs nuomonių skirtumai * 
lengviau išsprendžiami, ginčai, Suvažiavimo metu buvo pa-
konfliktai išlyginami, priešingos teikta Aizputės (okup. Latvija) 
nuomonės geriau suderinamos, baptistų kunigo Janis Šmits tele-
kai žmonės pasitiki autoriteto žo- gramą, kurios tekstas toks: ''Pra
džių ir priima jo sprendimą. Ta- šau užstoti krikščionis, kurie 
čiau autoritetu būti ir juo išlikti kenčia uždaryti už tikėjimą. Ko-
nėra lengva, nes jį visi stebi ir vokite už daugiau kaip 100 
kiekviena autoriteto klaidelė, ma- evangelikų baptistų ir jų sekreto-
žas žingsnis į šalį ar netikslumas riaus Georgo Vino laisvę. Vi-
lengvai pastebimi. Taigi būtina sų šių areštuotų krikščionių 
sąlyga — autoritetas turi būti au- bausmės laikas, kartu sudėjus, y-
toritetingas. Nedaug tereiškia tie ra 426 metai kalėjimo, 146 metai 
tėvai, mokytojai, dvasininkai, or- pataisos namų ir, be to. dar 69 
ganizacijų vadovai, kai jų autori- metai ištrėmimo." 
tetas pašlyja: jų žodžiais žmonės Toliau minėtoje telegramoje 
netiki, jų įsakymų neklauso, pa- kun. Šmits sako: "Aš turiu ap
tarimų nevykdo. Šis dėsnis taip tarnauti 490 tikinčiųjų, daugiau-
pat tinka įvairiems veiksniams, sia vaikų. Prašau mar padėti, 
spaudai ir kitoms institucijoms, Nuo 1974 metų man uždrausta 
kurios formuoja viešąją nuomo- skelbti Dievo žodį, nors esu bap-
nę. tistų kunigas. Mane persekioja dėl 

* to, kad leidau mažamečiams da-
Nors autoritetai yra reikalin- lyvauti pamaldose. Kad galėčiau 

gi, būtini, gerbtini, tačiau ir juos tęsti savo dvasinę profesiją kitur, 
reikia priimti krtiškai, nes vis prašiau leisti man su mano šei-
dėlto tai tėra žmonės, kurie gali ma (11 vaikų) išvykti į užsienį. 
ir suklysti. Tai turi žinoti ir pa- Bet 9 kartus man atsakė neigia-
tys autoritetai. Taigi tikrasis au- mai ir atėmė politines teises. Ti-
toritetas nereikalauja, kad jį kas kiu, kad šis mano prašymas ne-
nors dievintų, nes tėra tik vienas prieštarauja konferencijos temai 
neklystantis autoritetas — Ab- ir dvasiai", 
soliutas. Deja. šis dvasininko balsas,. 

Užimamoji aukšta vieta ar kad ir buvo išklausytas, nesusi-j b a r t i n i s burbonų režimas^ nėra 
aukštas postas įpareigoja atitin- laukė reikiamo klausimo spren-į PaJėgus ką nors pakeisti'". 

TRUMPA ŽMONIŲ ATMINTIS 
Ispanijos komunistai, išžudę tūkstančius, vel nori grįžti 

Harvardo universiteto ir Ma>-
^achusetts Technologijos institu
to mokslininkai ginklų kontrolės 

Ispanijoje, mirus Frankui. ko-|vaičių bėgyje nužudę 269 a s m e j P a r c o S. Juan seserų vienuolių s c m j n a r e kalbėjo apie branduo-
unicrfoi In ip ia *«itrilinirk Irt jrn n ic siKM>irio 1*287 Jmi inps cnrlfv- • V v i n a i h i i v n i š k a s t i iŠ ŽPTTlAs i r i ]\.n: L-ora SAtn inarp / l a K-vavr* 

ATOMINIS KARAS APIE 1999 METUS 
P. ŽIČKUS 

munistai. kurie civilinio karo. rus. sužeidę 1287 žmones, sude-! kūnai buvo iškasti iš žemės : 

tęsti griaunamąjį darbą. 
Komunistu vadė 

Gruodžio mėn. iš Sovietų Są-

lavonai, įdėjus į dantis pypkes j H a r v m į n u n i v e r s i t e t o biochemi-
ar cigaretes, buvo pamesti ant ; j o s p r o g e s o r įus Paul Dotv, che-
bažnyčios laiptų. | m i j-os profe.sorius George' Kistia-

Jūrų akademijos kadetai bu- kovvsky, politinės ekonomijos pro-
vo sumesti į ;urą, pririšus prie• ūsorius Thomas Schelling, 
jų kojų akmenis. Alkazaro gy- ; M-I.T. prof. George Rathjens ir 
nėjui pulkininkui Moscardo te- : ; I-B.M. (International Buseness 
lefonu buvo įsakyta pasiduoti.: Machine) Riehard Garvvin be! 
nes kitaip bus nužudytas jo sū- i e " e K ' tu-
nus. dar kūdikis. Pulkininkas; Po ilgų diskusijų jie visi pri-
atsisakė pasiduoti ir pasig; rdo i ėjo prie išvados: branduolinis 

domuose kraštuose, apie kurią j šūviai, atėmę nekaltam kūdikiui! karas bus apie 1999 metus arba 
paliudija Solženicynas. Sacharo- i gyvybę. Nužudytųjų tėvų vai- j atsiras labai žiauri diktatūrinė 

metu yra išžudę tūkstančius ne- j ginę 150 bažnyčių ir vienuoly-
kaltų žmonių, nusikaltę tarptau-: nų, Doleres Ibarruri sušuko: **ši 
tinei teisei, vykdę tikrą genoci- į tavo kalba yra paskutinė". Se
dą ir pabėgę nuo užtarnautos i kančią naktį Calvo Sotelo buvo 
bausmės, iki šiol slapstęsi įvai- j nužudytas, 
riuose laisvojo pasaulio kraštuo-l V i g . k a l b ė t o j a i į r 
se (kai kurie Sovietų sąjungo
je), dabar, lyg žiurkės, iš urvų! binę Ispanijos "didvyrę", smer

kę Franko, kad jis atėmęs Is
panijai laisvę, kuri dabar tur i 

jos link. laukdami pakvietimo į ̂  ^ ^ nutylėjo, kokia 
"Tižti arba leidimo vel laisvai • tikroji laisvė yra komunistų vai-

jungos į Romą atvyko garsioji K i c h i a t r i n e s , i g o n i l i e s . k a 
'Tassionana" — Dolores Ibar-' 

pasaulio valdžia. Pasaulio žiau 
rios valdžios atsiradimas ir de 

vas, Kovaliovas ir kiti sodinami Į kai buvo deportuoti j Rusiją ir 
j Sibiro koncentracijos stovyk- j ten išauginti komunistais. 

Ispanijos komunistams vado-1 mokratijų sunaikinimas galimas 
.Įėjimus. Apie tą laisvę galima vavo komisarai, diriguojami Ru-I tik tuo atveju, kai visas pasau-

rusi. Ta proga Romos miesto na- Į b u v Q g p r ę s t i g jAV-ėse, Angli- sijos ambasadoriaus Ispanijoj , i lis, norėdamas išvengti atominio 
rr.ų sienos ouvo tiusi-rrtts -<.u •.- ̂  Prancūzijoje ir Italijoje te-! Savaime aišku, kad pasibaigusj susinaikinimo, pasiduos tai jėgai 
šaukimais, kvietimais pagerbti 
"didvyrę, kovojančią už demo
kratiją ir laisvę". Buvo sureng
ti jai priėmimai, pagerbimai. 
Miesto burmistras krikščionis 
demokratas, priėmęs ją Kapito-
liuje, pasveikino kaip "nepalau
žiamą kovotoją už savo įsitikini
mus". Komunistų surengtoje 

levizijoje parodyto filmo, kur i karui Franko turėjo daryti vis-
matyti netoli Rygos esanti kon-j ką. kad tautos genocidas nepa-
centracijos stovykla, apsupta , sikartotų. Dėl to ir dabartinis 
spygliuotomis vielomis, saugo
jama ginkluotų enkavedistų. 

Tyla prieš nusikaltimus 
Kalbėtojai ir "Passionaria" 

arbintojai nutylėjo metodus. 
spaudos konferencijoje, kurioje: k o k i u f l ^ i r j o s ' ^ i b u v o 
buvo Passionaria" pagerbta I p a s i r i n k ę k a d s u t e i k c u fepani. i 

jai laisvę. Iki 1937 m. liepos 1 d. 
jau buvo nužudyta apie 300,000 
civilių gyventojų, jų tarpe 7534 
dvasiškiai, buvo sudeginta ir su- j 
naikinta 20,000 bažnyčių, kop-

sulaukusi 80 metų amžiaus, žur
nalistams kartojo savo šūkį, var 
totą civilinio karo metu: "Pasa-
remos!" (Laimėsime). Jos žo
džiais, "mūsų visa viltis ir jėga 
yra Ispanijos jaunimas", o "da-

Jaį iš šalies pritarė Ispanijos 
komunistų partijos pirmasis 
sekretorius Santiago Carrillo. 

kamą asmenį, jei jis nori būti au- dimo. 
toritetas, visais atvejais būti tie- * 
siu, nenusilenkti netiesai, nemo- Konferencijoje dalyvavęs Esti-
ralumui, net jeigu didelė jėga jos protestantų arkivyskupas J l ? ****** i l * * ^ *»tė iabai 
verstu tai darvti. Tokį autoritetą, tremtvje K. Verno šitaip pasakė: 11^*3** *&¥&*•• visuotinė amnes 
kuris šiuo atveju palūžta, žmo- "Aš atstovauju mažą tautą ir1 t ] J a kal«iams, panaikinimas 
nes nustoja gerbti, smerkia jį ir mažą bažnyčią. Bet ši tauta taip Pnešterorą nukreiptų įstatymų, 
istorija. Taigi istorijos lapuose iš- pat. kaip latviai ir lietuviai, ^ i paleidimas parlamento (Cortes), 
lieka gyvi ir švarūs ne tie autori- kovoję už savo laisvę jau prieš H 3 ?** komunistų vadovauja-
tetai, kurie keliaklupsčiauja ga- Amerikos atradimą ir ispanų - n u e m s sindikatams, laisvė vi
lingiesiems, bet kurie jiems portugalų kolonialinių valstybių'; s?™3 P»rt»J«n» (taigi ir komu-
nenusilenkia ir nepripažįsta sukūrimą. Mes išbuvome nelais-! I n s t ų > — m telP ' ^ ' ^ ' ^ a t" 

karalius negali duoti komunis
tams visiškos laisvės, kad vėl 
nesusidarytų tragiška konfūzi-
ja. kaip atsitiko Vietname. Kam 
bodijoje. Angoloje. Komunistai 
spekuliuoja žmonių ignorancija 
ir trumpa atmintimi. Ir dažnai 
laimi. Tai yra aLiku ir mūsų 
gyvenime. j . v . 

VĖJAI IR ISTORIJA 

Jie teigia, kad branduolinis ka
ras yra greičiausia neišvengiamas 
ir jis įvyks šiame šimtmečio 
ketvirtyje, nes pasaulio suvereni
nės valstybės nepasiduos panai
kinimui jų tautinių nepriklauso
mybių ir įvedimui tos baisios dik-
tacūros, o tuo pačiu branduoli
nių ginklų kontrolė nebus gali
ma išlaikyti. 

Ne visais klausimais tie moks
lininkai sutinka. Kai kurie jų yra' 
labiau optimistai. Tačiau jie su
taria, kad branduolinis karas ko 

norint išvengti pasaulio katastro
fos, valstybės turi burtis draugėn 
ir sudaryti kokią nors naują pa
saulio valdžią, kuri galėtų kont
roliuoti tų atominių ginklų ga
mybą ir uždrausti jų vartojimą. 
Todėl tautinis suverenumas net 
demokratinėse valstybėse, koks jis 
yra žinomas šiandien, turėtų bū
ti paaukotas atsižadant to suve
renumo, jeigu norima išvengti 
baisaus pasaulio sunaikinimo. 
Bet tokių valstybinių aukų nega
lima tikėtis, todėl atomir.is ka
ras, atrodo, neiš.-engiamas. 

Amerikoje žmonės jaujas; ne
saugūs dėl tokio pavojaus, prisi
mindami pirmųjų atominių l«om-
bų, numestų ant Japonijos, bai
sius padarinius. Žmonės turėtų 
būti informuojami apie atominį 
pavojų, kad jie galėtų pažinti 
Pentagono ir karo pramonės pro-
.pagandą, kuria peršama neatsi
likti nuo Sovietų Rusijos atomi
nio apsiginklavimo. 

To seminaro raportą jie žada 
paskelbti Harvardo universiteto 
leidžiamame "Harvard Maga
zine". Mūsų išvados iš šio se
minaro, kad kiek mums yra ži
noma, tie profesoriai aktyviai 
veikę Vietnamo karo metu prieš 
karo vedimą. Nors pradžioje jie 
pasisako, kad gali atsirasti labai 
žiauri pasaulio valdžia, bet j;e 
jos nesmerkia, o perša nusigink
lavimą. Jie visi labai gerai žino, 

^g rjkad, jeigu Amerika ir kitos de-
valstybės nusigink kioje nors formoje prasidės 

Kodėl savo metu vikingai nu! prieš 1999 metus. Jis neprasidė-1 rnokratmes 
lyčių ir vienuolvnų. pirmiau I traukė keliones į Siaurės Ameri- i siąs tarp JAV ir Sovietų Rusiics: l u ° s ; komunistai to nepadarys. 
juos apiplėšus ir sidabrą drau-įką? Kuo paaiškinti, kad poline- ar tarp NATO ir Varšuvos pak-: ° lS W «»*l ^ n J i komuno 
ge su valstybės banko auksu I ziečiai tyrinėjo Naująją Zelandi-į to .valstybių. Jis prasidėsiąs tarp simpatijų 
pasiuntus į Sov. Sąjungą. Karui ją, bet nepasistūmėjo toliau. Aust- mažų ar vidutinių valstybių, ku-
pasibaigus statistika, parodo, 
ka/* buvo iš viso nužudyta apie 
puse ilijono civilių gyventojų. 
16.750 dvasiškių, jų tarpe 12 
vyskupų (vienas subadytas dur
tuvais) . 

Nepalikti ramybėj net miru
sieji. Vietovėse Calle Aragon ir 

Jų apskaičiavimai de! atomi
nių reaktorių ir jų pajėgumo, kad ralijos ir Tasmanijos kryptimi? rios turi ar greitai turės savo 

Gal būt, atsakymą į šiuos klau p atominius ginklus. Toks karas ga- atominis karas gali prasidėti ne 
simus duoda A. Vilsono iš Ha- ; limas tarp Izraelio ir arabų vals- į t a r p didžiųjų, o tarp mažųjų ar 
miltono universiteto ir Č. Henrio tybių, tarp Indijos ir Pakistano j vidutinių valstybių, laikytinas re 

jėgos priemonių. vėje 700 metų, kol pagaliau Esti
ja, Latvija ir Lietuva atgavo lais-

Autoriteto klausimą mes šian- vę ir tapo Tautų Sąjungos na-
dien keliame todėl, kad pa- riais. Po 22 metų nepriklauso-

gaus laisvę. Netolimoje ateityje 
ispanų tauta išeis į gatves, su
stiprins manifestacijas. Ir žiū
rėsime, ar valdžia griebsis re-

Visa tai stebint iš šalies, a-
teina mintis: kaip trumpa yra 
žmonių atmintis! Šiandien tie
siog garbinami neseniai buvę 
žmogžudžiai. pagerbiami ano 
meto jų "žygdarbiai". O tie 
"žygdarbiai" yra labai ryškūs. 
Sustosime tik ties "Passiona
ria". 

Kai 1936 m. liepos 13 d. Calvo 
Sotelo parlamente viešai protes
tavo, kad yra nebaudžiami ko
munistai ir anarchistai, kelių sa-

TRYS TARPSNIAI 
JONAS JANKAUSKAS 

staruoju metu pasaulyje atsiran- mybės šios trys valstybės vėl y-? P r e ^ u - T
Je i J į tada"- Vfnu 

da vis daugiau tariamu autorite- ra tapusios didelės imperijos _ _ ' f * ^ u , Ispanijoje nebus tikros 
tu, kurie neišsilaiko moralinėje Sovietu Sąjungos - kolonijom. \ la if^8 i r demokratuos, kol 
aukštumoje, tokiu būdu tinkamai Mes kalbėjome šioje konferenci- j v a W z l 3 neateis komunistai... 
neatlieka, savo pareigų ir nepri- joje apie tautas, kurias kartais Trumpa politiku atmintis 
mena pasauliui tų skriaudų, ku- pavergia kokia nors didelė grupė, 
rias kai kurių valstybių vadai pa- bet Estija, Latvija ir Lietuva yra 
darė žmonėms, tautoms, valsty- mažos valstybės ir tautos. Jas pa-
bėms, išplėšdami nepriklauso- vergė ir nori sunaikinti didelė 
mybę, atimdami laisvę, uždraus- tauta, jų žemes patvindanti savo 
darni tikėjimo išpažinimą, suvar- atėjūnais, tokiu būdu vykdyda-
žydami asmens laisves. Kai išti- ma genocidą prieš vietinius gy-
si kraštai, didelės ir mažos tau- ventojus Mes prašome ir laukia-
tos yra terorizuojami, gyventojai me pagalbos...'" Deja, ir čia iŠkel-
prievartaujami, tremiami, jų tė- tas klausimas nebuvo reikiama 
viškės kolonizuojamos svetimai- tvarka sutvarkytas. 
šiais — tariamieji autoritetai tyli. * 
Ir ne tiktai tyli —dar daugiau, Pabaigoje mes 'dar sustosime 
svečiuojasi, glėbesčiuojasi, derasi prie Latvijos protestantų arki 
su pavergėjais, kelia už juos tes- vyskupo tremtyje A. Lūšio konfe-
tus, neprimindami padarymų rencijoje pasakytų žodžių: "Šio-
skriaudų ir nereikalaudami jų mis dienomis mes girdime 
atsitaisymo. daug kalbant apie kolonializmo 

* negeroves, apie tai, kaip ir kur 
Tuo tarpu palikę nuošalyj Vakarų kraštų vyriausybės per 

pasaulio valdovus, moralinius šimtmečius išnaudojo žmones 
autoritetus, mes sustosime va- bei tautas. Šis kolonializmas dau-
landėlei prie vieno autoriteto — gelyje kraštų panaikintas. Šis 
Pasaulio Bažnyčių organizacijos, tikslas kai kur buvo pasiektas ir 
kurią, kaip žinome, sudaro {vai- su Pasaulio Bažnvčių organizaci-
rios: protestantų ir stačiatikių jos parama. Tačiau yra kitos rū-
Bažnyčios. Ši sąjunga reikšminga sies kolonializmas ir tai tuose 
— jungia šimtus milijonų tikin- kraštuose, kurie po II pasaulinio 
čiuių ir todėl jos ir jos vadų mo- karo paėmė i savo kontrolę lais-
ralinis autoritetas turėtų būti di- vąsias valstybes Pumpoje. Dėl 
delis. Labai gaila, kad taip prak- mums nesuprantamų priežasč'ų 
tiškai nėra. net Bažnyčia Vakaruose prisilai-

Šios galingos organizacijos au- ko tylos konspiracijos. Jei senasis 
toritetas pataruoiu metu labai kolonializmas praktiškai yn pa-
pašlijo. kai ios vada? pradėjo sibaigęs. tai šis naujasis kolonia-
remti ne skriaudžiamuosius, ne lizmas yra pačiame klestėjime. 
nuskriaustuosius, bet stojo paver- Tai naikina mano tėvynę Latviją, 
gėjų ir netiesos, bedievybės gar- ir aš esu čia ir prašau pagalbos 
bintojų pusėje jiems ir kalbu vardu, tų, kurie yra 

Turime galvoje paskutinį šios priversti tylėti". 
Pasaulio Bažnyčių sąjungos atsto- Ar visi šie balsai buvo iškl?u-
vų visuotinį suvažiavimą, kuris syti? Gal ir taip. bet jie nebuvo 
įvyko pereitų metų pabaigoie paimti į širdi ir nesvarstyti. Dnr 
Nairobi mieste, Keniios sostinė- blogiau. į juos neigiama atsaky-
je, Afrikoje. Čia, kaip žinome, da- mą davė patys konferencijos da
lyvavo ir pabaltiečių — estų. Tat- lyviai. savo Bažnyčių ortranizaci-
vių, lietuvių protestantišku Baž- ios pirmininku išsirinkdami So-
nyČių atstovai. Suvažiavimo mc- vietų atsiųstą valdininką, b.kv. 

iš Kolumbijos universiteto tyrinė- • ar dviejų Afrikos valstybių, ku-
jimai, kurių objektas - paleokli-' rios tame laike jau turės atomi-
matinės poliarinių ledų studijos.; nius ginklus. 
Yra žinoma, kad poliarinių ir ek-j Iki 1999 metų pasaulyje bus 
vatorinių zonų temperatūros skir-j daugiau kaip tūkstantis didelių 
tingumas žymia dalimi apspren-! atominių reaktorių, kurių kiekvie-
džia vėjų kryptis. Iš antros pu- nas pagamins pakankamai ato-
sės, deguonies — 16 ir deguonies! minėms bomboms medžiagos, 
— 18 izotopų kiekis poliariniuo- kad kiekvieną savaitę bus galima 
se leduose leidžia nusratvti tem-

Didel^ dalis argentiniečių reikalau
ja, kad iš savo pareiga pasitrauktų 
krašto prezidentė Izabelė Peronie-
nė. Čia matoma ją savo patarėjų 
tarpe. 

peratūrą jų susidarymo periodu, 
o tuo pačiu apskaičiuoti tempe
ratūros skirtumą toje tolimoje 
epochoje, kada tie ledai atsirado. 

Mokslininkai nustatė, kad šis 
temperatūros skirtumas tarp ek
vatoriaus ir polių buvo 20—25 
proc didesnis ledynų periodu, 
negu šiltesnio klimato epochoje, 
kada sumažėjo ir vėjų jėga, ir 
audros. Tuo remdamiesi. Vilso-
nas ir Henris daro išvadą, kad 
po neilgo atšilimo XII ir XIII am
žiais prasidėjęs vadinamasis "Ma
žasis ledynų perioda>", trukęs iki 
XIX amžiaus, su pablogėjusiomis 
jūrų kelionėms klimatinėmis są-

pagaminti atominę bombą, net 
ir tada, jaigu tie reaktoriai bus 
vartojami grynai taikiems gyve
nimo reikalams. Reiškia, į galą 
šio šimtmečio kas metai bus ga
lima pagaminti apie 50,000 ato
minių bombų. Tai bus baisus ar
senalas, kuris galės nušluoti nuo 
žemės paviršiaus bet krkią gy
vybę. Tokią daugybę ginklų įvai
riuose pasaulio kraštuose nebus 
galima sukontroliuoti pagal da
bartines politines sistemas. Kad 
ir mažas atominis karas pareika
lautų nuo dešimčių 

aliu. Jeigu būtų įmanoma suda
ryti pasaulinę valdžią, kuriai pa
klustų visi, būtų labai idealu. 
bet juk yra Jungtinės Tautos. Ir 
matome, kam jos tarnauja. Nuo 
atominio karo gali sulaikyti tik 
labai stiprios Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir kiti demokratiniai 
kraštai. Kada įvairūs avantiūris
tai žinos, kad. pradėję tokį bai
sų žaidimą, jie patys bus sunai
kinti, jie tokio žaidimo nepradės. 
Tik stipri Amerika ir kitos de
mokratinės valstybės yra apsauga 
nuo tokio karo ir pasaulio su
naikinimo. 

BAUDA IŠAUGO 134 KARTUS 

Italijoje tūlas prekybininkas 
gavo pranešimą sumokėti baudą, 
priteistą 1933 metais už smulkų 
komercinės drausmės pažaidimą, 

tūkstančiųj Beveik 40 metų pranešimas klai-
iki milijono žmonių gyvybių. O Į džiojo It3lijos biurokratinės maš: 
jeigu toks karas įvyktų tarp JAV 
ir Sovietų Rusijos, jis sunaikin-

lygomis ir buvo ta priežastis, ku- '• tų abi valstybes ir būtų aukų iš 
ri privertė vikingus ir polinezie- j viso per bilijoną gyvybių. 
čius nutraukti savo ekspedicijas. | Tie mokslininkoi perša, kad, 

nos libirintuose. 5 lyrų bauda iš
augo iki 670 lyrų. Nubaus
tasis prekybininkas paskubėjo 
sumokėti baudą, bijodamas, kad 
ji labiau nepadidėtų. 

61 
— Tik Džimis. Stella liko namie. 
— Kaip tau ši draugija patiko? 
— Turiu prisipažinti, kad nelabai... Ypač <>su nu

sivylęs buvusiu tavo sužavėtoju — Džimiu. 
— Nepatiko jis ir man... Atrodo, ir geria per

daug. Iš kai kurių Stellos užuominų supratau, kad 
tikrosios šeimos laimės jų tarpe nėra. 

— Gal ir be reikalo jų kvietimą priėmėm ir čia 
atvažiavom, — suabejojo dr. Lukošiūnas. 

* 

Gyvenimas palaikomas ne ardymo aistra, bet 
užuojautos jausmu, kuris mūsų širdies kal
ba vadinasi meile. 

L. Tolstojus 

dusi. Ta nuėjo apačion į savo kambarį. Antrame aukš
te jokio gyvo žmogaus — tik ji ir Džimis. Ji nesuvokė, 
ką turėtų daryti. , 

Džimis atsikėlė nuo fotelio, užsirūkė cigaretę, su-
siiv ' >jo peleninę ir, pasidėjęs ją ant staliuko. pat3 

skęstantis turtuose, nelaimingas. Savo moteriška nuo- mį sėstis \ fotelį, pati atsisėdo 3ofos kamputy. Žiūrė-
jauta ji įtarė, kad Džimis jai neištikimas, nors pa- dama televizijos. Janina nežymiai dirstelėjusi į Džimį 
grįstų faktų ir neturėjo. pastebėjo, kad jis neseka televizijoj paveikslo, o akis 

Džimis dažnai vakarais iš narni; išvažiuodavo, ta- • įbedęs žiūri j ją. Jos įtarimas tvirtėjo. Negalėdama 
riamai turėdamas įvairių reikalų . negrįždavo iki vė-| susitelkti muzikai, juto baimę kadaise buvusios bai-
lumos. Jaunavedžiai, jo nesulauki, ne idavo miegoti. J siosos scenv,r pasikartojimo. Tarnaitę jau buvo atlei-
palikę belaukiančią Stellą vieną, kuri ner:tais atvejais 
dar jam negrįžus irgi atsiguldavo. 

Stella su Džimiu turėjo iš anksto įsigiję bilietus 
į vieno žymaus smuikininko koncertą. Džimis išva
žiuodamas iš namų žadėjo laiku grįžti. Stella jau ap-Į 
sirengusi jo laukė, bet pusę valandos prieš koncertą atsisėdo ant sofos, kur sėdėjo Janina. Janina neva sek-
Džimis paskambino telefonu, pranešdamas, kad dar, dama koncertą, zuikio akylumu stebėjo kiekvieną 
neatlikęs visų reikalų ir į koncertą nespėsiąs. Patarė Džimio judesį. Taip praėjo apie dvidešimt minučių lai-
žmonai važiuoti vienai arba kviesti Janiną ar dr. Lu- ko, baigėsi pirmoji koncerto dalis, televizija pradėjo 
košiūną. Stella labai norėjo į tą koncertą vykti ir jam' rodyti reklamą. 
iš anksto ruošėsi, aptardama su Janina api-angą. Kai — Atsiprašau, ponia. — prabilo Džimis, — aš pa-
viskas taip nelauktai susikomplikavo, ji labai nusimi- stebiu, kad jūs su manimi esate kiek suvaržyta ar 
nė. Kvietė drauge valiuoti Janiną, bet ta atsiprašė, net baugi. 
nes per tokį trumpą laiką nespėsianti susitvarkyti j Janina nesusivokdama greit atsakyti, pakilo nuo 
plaukų ir pasipuošti. Nebuvo kitos išeities —ją lydėti sofos, perėjo per kambarį ir prisėdo ant fotelio atra-
teko dr. Lukošiūnui. Vyrą su Stella išleidusi, Janina mos. 

Nuo jaunavedžių atvykimo j Kalifornija praėjo to paties koncerto klausėsi savo kambary per tele-1 — Atvirai pasakius, visai saugi nesijaučiu. Tam 
dešimts dienų. Tame laikotarpyje buvo atšvęstos ir ziją. Po kiek laiko kažkas pasibeldė į duris. Pakvie- turiu patyrimo iš ano įvykio automobily. 
mažosios Tildos krikštynos. Turėdami savo žinioje tus įeiti, tarpdury pasirodė Džimis. — Jau tada esu davęs garbės žodį. kurį dabar ga-

— Atleiskite už trukdymą. Labai norėjau pasi- liu dar pakartoti, kad toks įvykis daugiau nobeatsitiks. 
klausyti koncerto, bet mano televizija sugedo — ne- Bet meluočiau sakydamas, kad jūs mano širdyje ne

linkę, lankyti muziejus ir kitas įdomias vieta.-. Daug matyti paveikslo. Gal neturėsite nieko prieš, jei prisi- beegzistuojate. Aš jus mylėjau ir ligi šiol tebemyliu, 
maudėsi, plaukiojo laiveliu, sportavo. Daugiausia lai- jungsiu prie jūsų, — aiškinosi Džimis. — Jūsų duotasis žodis ir dabartinis jo pakarto-
ką leisdavo vieni du, kaip jaunavedžiams ir tinka. Janinai nebuvo kitos išeities, kaip sutikti, nors jimas mane kiek padrąsina. Bet kaip turėčiau supras-

Per tą laiką Stella buvusiai savo varžovei daug: galvoje dingtelėjo mintis, kad Džimis tyčia pavėlavo ti jūsų meilę? Jūs mylite Stellą, ją vedėte. turite gra-
pasipasakojr- apie jų su Džimiu gyvenimą. IŠ tų pokal- | į koncertą, norėdamas vakarą praleisti su ja. Ji pašte- žią šeimą. Be to. aš tain pat ;au ^ u ištekėjusi, 

įbiu Janina įsitikino, kad Stellos gyvenimas, oort ir (bėjo. kad seimininkas truputi įsigėręs Pakvietusį Dži-t (B« daužau} 

šeimininkų suteiktą laikinam naudojimui automobilį, 
spėjo aplankyti daug žymių vietų, susipažinti su apy-
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BARAS 
į DANA STANKAITYTE | 
f JONAS VAZNELIS 
| Solistams akompanuos 

NERINGA VERMONTE 
Lietuvių ir anglų kalba stovykloje 

ELONA VAIŠNIENĖ 

(Tęsinys) O čia -jie mato, 
kad mvlimais, populiariais, įdo
miais, galima būti ir visiškai ki
taip elgiantis. Jie pamato, kad 
linksmintis galima išradingai, 
kad juoktis galima nepajuokiant, 
kad įsigyti dalykus galima juos 
pasidarant, nebūtinai nusiper
kant (man labai patiko ping 
pongo turnyro laimėtojų prizai 
. .—ant ping pongo sviedinuko 
užlipdytas numeris, atseit, pirma 
ar antra vieta —iš apačios pri
lipdyta iš popieriukų trispalvė ir 
tą visą "medalį" buvo net gali
ma laimėtojui prisegti. Kitoj 
pusėj sviedinuko prilipdyta graf-
kute — žiogeliu. 

.Neužtenka mokėti gerai vado
vauti, neužtenka sklandžiai kal
bėti lietuviškai. Būt išradingam, 
kad vadovybė pakviestų būti va
dovu ar vadove Neringoj. Reikia 
4ar to "švarumo", kurio mus su-
#ančioj aplinkoj taip nedaug. 

Teko matyti vieną stovyklau
toją puikiai pravedančią progra
mas, gerai kalbančią lietuviškai. 
Ji mokėjo pakelti nuotaiką, už
degti kitas. Ot, bus vadovė už 
kelerių metų, —pasidžiaugiau 
vadovybei. "Pažiūrėsim..." buvo 
gana skeptiškas atsakymas. Nu
stebau. Vadovavimo talentas 
buvo tikras. Man buvo neaišku. 
kaip buvo dar galima turėti ko
kių nors abejonių. Tačiau su lai
ku supratau, kodėl galėjo kilti 

abejonių. Šios merginos praveda
mos dainos apie bernelius ir mer
geles kažkaip įgaudavo visokias 
"perkeltas" prasmes. Stovyklau
tojoms patiko, be t man juo to
liau, juo mažiau norėjosi, kad 
dukra šitokią vadovę imtų sau 
pavyzdžiu. Kur galėjo būti juo
kingas vaidinimas, išeidavo :ru-

putį nešvankus. Ne , tegu N e r i n 
goj vaikai pabūna švariam ore ir 
švarioj aplinkoj. 

Prie aplinkos švarumo išlaiky-
n o būtina prisidėti ir tėvams! 
Vyriausių stovyklautojų tėvai tu
rėtų paklausti vaikų, ar nesiveža 
cigarečių ir vyno. Kartais užtikti 
rūkant a r gurkšnojant, stovyk
lautojai ar stovyklautojos tikina, 
kad tėvai jiems leidžia namuose 
rūkyti ir vyno atsigerti, tai kodėl 
stovykloj tie patys dalykai staiga 
virsta tokiu nusižengimu! Ką tė
vai leidžia savo vaikams namuo
se, yra jų reikalas, bet cigaretės 
ir alkoholiniai gėrimai yra prieš 
stovyklos tvarką. Be to, tėvai, ku
rie iš tikrųjų leidžia savo trylik-
mečiams ir keturiolikmečiams rū
kyti ir gerti, turi žinoti, kad rūko 

Lietuvių kalba 

Šią vasarą Kennebunke įvyku
sioj Fronto Bičiulių stovykloj bu
vo jaunimo simpoziumas. Jauni 
žmonės sklandžiai lietuviškai dės
tė savo mintis apie lietuvišką jau
nimą. Viena dalyvė pritrenkė su
sirinkusius, pareikšdama, kad šie 
rinktiniai jaunuoliai save skaito 
lietuviais, bet kitokiais negu vy
resnieji. Ir tai ne vien t ik galvo
senoj. Ypatingai lietuvių kalbos 
vartojime — nors moka lietuviš
kai ir su vyresniaisiais lietuviškai 
kalba ir lietuviškai paskaitas skai
to, tarp savęs kalbasi angliškai. 

Tai fakto konstatavimas, bet jis 
buvo klausantiems skaudus, nes 
tai reiškė, kad šis pajėgiausias jau
nimas skiriasi net labiau nuo vy
resniųjų, negu jie patys galvoja. 
Bet nesileidžiant į mąstymus 
apie tai, kaip kalba veikia kal
bantį, grįžkim į Neringą. 

Neringoj taip džiugu vyres
niems, kurie brangina lietuvių 
kalbą, kad ten vadovaujantis jau
nimas kalba lietuviškai. Ga l tai 
yra vienintelė vieta Amerikoj, 
kur taip yra, nežinau. J ie kalba 
lietuviškai ne tik su stovyklau
tojais, bet ir tarp savęs. Ir kas 
ypač įdomu, kad vadovai lietu
vių kalbos atžvilgiu uolesni da
bar, negu prieš kelerius metus. 

tinės terminologijos (pp. 106-
109). Tačiau dar reikia ir dau
giau, pvz. plaukymo mokyme iš
kyla visokių sunkumų. 

Trūksta žodžiu mus supan
čiam amerikietiškam gyvenimui 
aptarti. Pavyzdžiui, kaip pasaky
ti " team work let's work iri 
teams"? "Team" ne talka ir ne 
komanda. Kaip pasakyti "vio-
lent", kaip pasakyti "counter", 
"knob"? 

Nėra kaip pasakyti to, ko 
anksčiau lietuviai nevartojo, ne
turėjo, nežinojo. Reikia naujus 
žodžius nukalti. Ir ta prasme gal 
išeivija ir turi būti tie kalbos vys
tytojai. Mes gi susiduriame su vi
sokiomis apraiškomis, kurios dar 
tautos kamieno nepasiekė, bet 
apie kurias lietuviams su laiku 
vis tiek reikės kalbėti. (Išeivijoj 
nukaldintas žodis, kuris ir Lietu-j 
voj prigijo yra "skaidrė". Kitas Į 
vykęs žodis yra "Mano žodyne" { 
vertimas angliškam žodžiui "has-
sock" - "sedenė"). 

Bet tuos naujus žodžius kalti 
turi ne patys jauniausieji, kurie 
"kala", pažodžiui versdami, k a. 
"softball" — "minkštasviedinis". 

Vadovai, pabuvę Neringoj, la
bai greitai patys pajunta savo 
trūkumus. Jie būtų linkę tuoj pat 
griebtis knygos —žinias pagilin- I 
ti. Tačiau jie yra taip užimti nuo i 

— Tėvynė mus pagimdė ta są
lyga, kad mes jos reikalams pa
švęstume savo dvasios ir kūno 
didžiausias ir gražiausias jėgas 

Ciceronas 

>.. 

t\, Pupučio pasauliukas, Dak
taras Aiskauda, Danutė stovyk
lauja. Senolės pasakos, Parti
zanai už geležinės uždangos, 
Vėjas lekia lyguma. Skudurinė 
Onutė. Vyko visokie sportiniai 
žaidimai — tinklinis, krepšinis, 
kvadratas, "minkštasviedinis", 
lauko tenisas tiems, kurie buvo 
atsivežę raketes ar galėjo ii drau
gų pasiskolinti, stalo tenisas ir Ą U J 0 fofa § h M | 
Šiaip visokie Žaidimai su sviedi- j ^dum* vism jau^eerijos darbus. 
niu. Buvo ir plaukimo pamokos, Į 2818 w . 4 ^ SLt chkagn, m. 
kurias pravedė vadovė, turinti j (Arti California Av.) TeL 847-5832 
amerikietiško (Bus daugiau) ' K a l b a m e U e t u v*k* i 

Maloniai jums patarnaus 

"ALRON" COBP. 

1* _ 2S% — 8S<fc pigiau mok&at 
oi apdr»«Ht4 ano agnia* b* »atomo-
Mtto peu 

F R A N K Z A P O L I S 
SJOSJį W e « t&tk Sere** 

Cfcicago, Iilinofe 
TtoL ' \ '. -.r, . 1 

Hil i i l IHMIitHUHaiti iJJSti i l l I l I l I l I l IHll l i l I l 
BETŲ NUOMAVIMAS 

H v m piršimas — Pardavimas — 
Valdymas 

DrMdimai — Iacome Tax 
Notariata* — Vertimai 

BELL RE A LT Y 
i, B A C E V I C I U S 

S4S5 & Kedrie Ave, — 77&-22S3 
i i i i i imuiHii i i i i i i imii imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

C L A S S I F I E D G U I D E 
S E A L E S T A T E 

GORGEOUS GEORGIAN 
located on a nice quiet residential 
street. Ali brick, plaster walls, 3 
bedrms., full basement, 2 car garage, 
nice yard. Ali ibis for coly $24,900. 

SPICER — 636-3550 

IS.NTGMOJAMA rX>8 BENT . HELP WANTED — MOTERYS 

Šitoks lietuvių kalbos vartoji-i ryto iki vakaro, kad sau neturi 

4 room heated apt. lst fl. Vrc. 59 & 
St. Louis Ave. Stove, refrig., cooking 
gas. $190 per month. Young workang 
couple. No children. No pets. Securiry 

I deposit required. 476-0862 

J O S Ų L A I M E I 
Liuksus nauja rezidencija. 8 kamb., 

FLAT FOR RENT 
Large 5 room, 2 bedrooms, 2nd fl. 
apartment with enclosed porcb; 
quiet adults or middle age or over. 
$190.00 per month. Vicinity of 66th 
and Taiman. TeL — 776-1062. 

M I 8 C E L L A N E O C S 

D R A P E R Y S H 0 P 
O P E R A T O R 

F^ll T«me — Experienced. 
Lavrrence & Cumberland 

TeL — 456-0825 

nų ir vyno gerejų stovykloj ne- m a s neabeiotinai duoda ypatingą į laiko. Gal tai visai ne įmanoma, tinka ir pajamoms. Arti Taiman oan-
- - i : * j ' - j ' „ „ «*t, , „ J ^ , „ , U A U^t . . . ,1 . ~ . . , . ._. . , , . . ko. Ekstra platus lotas. 2 auto gara-

pageidauja ne tik vadovybe, bet antspaudą visai sotvyklai. 

MARUA NOBEIKIENE 
VYTAUTAS 2CKACSKAS 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rOSlas į 
preaSs. Maistas iŠ Europos aandAlio. 
8698 W. OTtto Ml, Obicago 111. «06*t i 

TTX. — WA S-2787 

N O U S E K E E P E R 
j English speaking. Day work. Mon. 
Į through Fri. 8:30 a.m. — 4 p.m. No 
į washiag. Some ironing. 20..00 per day. 
i Refereoces required. River Forest. 
jCali Misa Jene 263-4500. — Between 
' 9 a.m. & 4. p.m. 

ta ip pat ir didelė dauguma kitų 
tėvų, kurie vaikus suvežą į Ne
ringą. 

Beje, šįmet visi norintieji ber
niukai galėjo stovyklauti. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Nevv York, N . Y. 

-: 
-
-

TARPTAUTINIU MOTERS 
METU UŽBAIGTUVES • 

Ta- svajonė, bet taip norėtųsi, kad jie žaš. $38 .000 . 

į New Yorke veikia 12 lietuvių 
*ooterų organizacijų: Pasaulio 
įaetuvių Katalikių organizacijų 
sąjunga, Lietuvių Moterų Klubų 
federacija, Skaučių židinių cent
ras, 29-ji katalikių kuopa, Lietu
vių Karių šeimų draugija, 24-jI ka 
talikių kuopa, Lietuvių Moterų 
kultūros draugija, Moterų Vieny
bė, Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 99-ji moterų kuopa, Vyres
niųjų skaučių židinys Vilija, Lie
tuvių Moterų federacijos New Yor 
ko klubas, Lietuvių Moterų atsto
vybė prie Pabaltijo moterų tary
bos. Visų šių organizacijų vardu 
1975 m., gruodžio 13 d. Kultū
rom židinyje buvo suruoštos 
Tarptautinių Moters metų už-
baigtuvės. Invokacifą skaitė kun. 
Viktoras Gidžiūnas, OFM. Pa-

proga visų lietuvių moterų orga
nizacijų, gyvuojančių New Yorke, 
aštuonių punktų pareiškimą, ku- *»* uždavinys yra stovyklautojai, 
riuo pasisako už tai, kad būtų | — W turtinimas, o ne vadovų, 
gražinta malda į mokyklas, kad f Tačiau gal vadovais galėtų pasi-
jaunimas būtų auklėjamas aukš- rūpinti sakykim, Švietimo tary-

čiau vasara, praleista Neringos j galėtų būti atleisti nuo tiesiog! 
stovyklose, duoda kažką išskirti- į nių pareigų kasdien kaip tik lie- j * ^ J ' s a z u 

nio ir patiems vadovams. Jiemsjtuviškoms žimoms pasisemti ko-
— tai lietuvių kalbos kursai. Jie 
gauna progos praktikuoti tai, ką 
moka. O taip norėtųsi, kad jie 
kaip nors galėtų dar ir kai ko 
naujo gauti, nes tai, ką j ie gautų, 
jie su savim nusivežtų į savo 
bendraamžių veiklą, tuo pratur
tintų kitus. 

Stovyklos vadovybės pagrindi-

Di<*eli> mūr. namas. 6 kamb. Pui
ki viKa. Marquette Pke. Graži vonia, 

šildymas. Garažas. — 

tos moralės pagrindais. Lietuvės 
moterys pasižada remti lietuvių 
politinių ir visuomeninių veiks
nių kova už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę, ateityje dar la
biau stiprinti tarpusavio bendra
darbiavimą ir vieningai protes
tuoti prieš religijos priespaudą ir 
mūsų tautos rusifikaciją bei kolo
nizaciją, reikalauti laisvės politi
n iam kaliniam, -kenciantiem so
vietų koncentracijos lageriuose ir 
kalėjimuose. 

Visų lietuvių moterų organiza
cijų vardu I. Banaitienė pasvei
kino šių metų Nevv Yorko popu
liariausią lietuvę — Sibiro kan
kinę Eleonorą Juocepienę, kuri 
1975 metų pradžioje atvyko į 
Nevv Yorką iŠ Lietuvos. Arti 20 

Sibire, Alta-

kio nors vyresnio asmens prie
žiūroj. Tam reikėtų, kad pvz. 
Švietimo taryba parūpintų žmo
gų, kuris galėtų pateikti vado
vams tai, ko jie jaučia, kad jiems 
trūksta, ir kad stovyklos vadovy
bę įgalintų paskirti "stipendiją" 
kokiam nors jaunuoliui ar jau
nuolei, kurie galėtų perimti va
dovų pareigas, sakykim, po pietų, 
kada stovykla maudosi, poilsiau
ja. 

Programa 

Stovyklos dienotvarkė jau nu
sistovėjusi. Rytais visokie užsiėmi
mai, po piet — maudymasis, va
kare — pasirodymai, laužai. 

Užsiėmimai —audimas, siuvi
nėjimas, medžio namelio staty
mas, tautiniai šokiai ir Šiaip šo
kiai, rankdarbiai. Šįmet bemiu 

Modernus 4 batu mūra*. 2 auto 
mūro garažas. Atskiri nauji Šildymai. 
Centr. air coaditionin*. Arti Maria 
High. $45.000. 

8 buto mūras. Naujas gasu Šildy
mas. Nauja elektra. Alumin. langai 
$15.900 pajamų metama. Arti musj 
$71.700. 

Modernas 2 ankšta namas. 2 auto 
mūr. garažas. "Radlant" Šildymas. 
Puiki apyl. Marqoette Pke. Vertas 
daugiau bet gavom ui $38,800. 

2 butų moderno* muro narna* so 
garažu. Atskiri šildymai. Rami graži 
gatve Marąuette Pke. $86,600. 

VALD1S REAL ESTATE 
2625 W. 71st S t , teL R E 7-7200 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HKATtNG CONTRACTTOB 

{rengiu miestą Ir užmiesty naajos 
tr perstatau senus visu rusiu namo 
apšildymui pečius, air oondltVontai 
tr vandens boilerius. Dirbu greit, •»• 
Ciningai Ir garantuotai. 

DOMAS »rK.AXSKA9 
4444 So. Wes*era Ava. 

Chtoago, n i t o * * 
Tel. V I 7-S447. 

^ooooooooooooooooooooooooo 

NAM9 APŠILDYMAS 
Toi.-aa *ena<* Ir fdedu naajas pe> 

čias. Pigiai i*vaJau taipgi alyvinius 
b? perdirbu dėl duju. įdeda vandens 
Sudytnvnsa. Kreipti* — 

A. BANYS — um-mm 

ba? Kaip? Nežinau. Iškeliu rei
kalą ir garsiai galvoju. 

Pavyzdžiui, vadovams labai 
reikia žodžių. (Tų pačių žodžių 
trūksta ir mums visiems). Jeigu 
jiems trūksta žodžių, tų žodžių jie 
negalės išmokyti jaunesnių už sa
ve. Kokių žodžių trūksta? Pir
miausia sportinių. O jų reikia kas
met. Bet ne taip jau lengva su-į kai dirbo prie medžio — droži-
rasyti reikiamus sportinius termi-} nėjo Aušros Vartų koplytėles. 

Mat . kartą mėginau šioj i Darbas buvo tokios kokybės, kad 

00000000000000000000000000 oooooooooooooooooooooooooc 
M. A. Š I M K U S V A L O M E ,^jss%srss^srm\ *«•**"$»« BALDUS 

4259 S. Maplewood, teL 254-745© i : \ ^kmjame 
Taip pat daromi VEP.TTMAI, T»SC r u ^ į grindis. 

GIMINIŲ IŠKVIETIMAI, pildomi j J. BUBN'YS TeL EK 7-516* PILIETTBE3 PRAŠYMAI 
kitokį blankai 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HELP WAXTED — VYRAI 

F O U N D R Y H E L P 
EXPERIENCED 

Apply iri person — 

FflūNT 
8524 S. Vinceimes Aveime 

GENERAL MACHINIST 
ENGIXB LATHE AND MILL 

EXPERIENCE 
Mušt be able to speak, read and 

write English. 

Johnston Pump Co. 
Umbard, Illinois 
Phone — 629-3345 

JOOOOOOOOOO- "• > 0 000000000000 

30 p. 

nus: 
srity padėti ir nustebau, kaip sun
ku surasti žmogų, kuris nesiųstų 
pas kita. Ir tai, kai j au atseki 
'"mokantį'", tai, žiūrėk, tas žino 
tik vieno kokio sporto termino
logiją 
jusioj 

,. f • , „ 1,1. . 1 metų jai te<o kentėti 
sauho Lietuvių katalikių o rgan i - t . ",' j , .. 

j » , j jaus krašte, kur ji taigose kirto 
zacrjų sąjungos pirm, dr. Aldona 
Janačienė kalbėjo tema* "Lietuvė 

koplytėlės prilygo toms, kurias 
perkam savo namams. Yra 
ir skaitymo būreliai — stovyklau
tojai paskirstomi pagal pajėgumą, 
pakaitom skaito ir aiškinasi žo-

Ačiū Dievui, pernai išė-1 džius. Šįmet naudotos knygos — 
"Žurnalistikoj" Kęstutis į Parkas anapus gatvės. Mieste 

j Cerkeliūnas duoda nemažai spor-1 nesaugu, Kelionė į septintą sto-

S botai ir biznio patalpa. 
sklypas. Brigbtou Pke. MOr. 
nebrancns. Reikia skubiai parduoti 

5 butai po 5 kamb. Marinis — me
dinis. $l.l!H> pajamų '. mSn. Prašo 
$50.000. Manruette Pke. 

10 botų mūrinis. Nauji įrengimai. 
Labai preron pajamos. Savininko pa
skola. Labai geras namas. Reikia 
skubiai parduoti. 

ocvvv- .-.->• „ • '•vo-f oC<W>*^vrxi<iOO siur'TJSui i urruYft 
Ir kilus krašfus 

NEDZTV^fLAS, 4M& Arcber A T C 
CUeago; fn. S062?, teL 927-598* 
O O 0 C ^ X X > O 5 0 « X l Q 0 0 O 0 0 0 0 0 O 0 0 C 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

moteris 1975 metais", o Lietuvių 
Moterų klubų federacijos pirm. I-
MBa Banaitienė kalbėjo tema 
'^Lietuvė moteris savoj organiza
cijoj." Abiejų kalbėtojų temos vie 
na kita papildė ir išryškino lie
tuvės moters kelią, kuriuo ji pa
siryžusi lfįlv*Ą\ i geresnę savos 
visur menės ir kartu į visos žmo
nijos geresnę ateitį. 

Tarptautiniai m o t e « metai te-
fui primiiis kiekvienai lietuvei, 
kad reikia prasmingai dalyvauti 
smo) organizacijoj, kad lietuvės 
pagrindinė mi«ija išeivijoje — iš
laikyti tautinę gyvybę mūsų at
žalyne ir kad už lygias teises ko
vojančiai moteriai, pirmoj eilėj 
turi rūpėti puoselėjimas šeimose 
tų principų, kurie pakels žmoni
jos moralę ir tuo pačiu pasaulio 
• rbuvį . Lietuvių delegacijos, prie į 
Pabaltijo moterų fatybęi pirm. j 
.-\sį~»* Z,..r.an;«uw j*rs*aiw i*a 

medžius ir sunkiai susižeidė koją. 
Su ja medžius kirto ir j'os sūnelis, 
tada tik 7-rių metų amžiaus. 

R. Žymantai tė jai prisegė gėlę 
su lietuviškomis spalvomis. Eleo
nora Juocepienė jau atšventė 
pirmas Kalėdas laisvame krašte. 
Aišku, jos dar nebuvo visiškai 
linksmos, nes jos dukra su šeima 
tebėra Sibire, o sūnus Lietuvoje. 

Pabaigai L Banaitienė apgai
lestavo, kad nėra galimybės pa
sveikinti šiu laikų mūsų visos tau 
tos didvyrės Nijolės Sadūnaitės, 
ir paragino visus rašyti jai Kalė
dines korteles į koncentracijos 
lagerį Mordovijoje. Po šios dalias 
buvo meninė programa, kurią at
liko dr. Marija Žukauskienė, Vida 
Penikienė ir Vida Jankauskienė. 
Jos skaitė poezijos pyne apie lie
tuvę moterį. - * <., 
..Vaišes paruošė bendromis jėgo

mis organizacijų, narės. g 
LB. 

PCTKI DOVANA 6VKK0IŲ IR n T O V š PROGOMIS 

ŠV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 

I & l e l d o 
LDETUVIC K I M M VUSnUR 

Mfftmatmu — Prrt. tuma* Karulio* 
Naa^asis TestamsetsM yra praktttko formato ristas kietais virse-

Umkt* Vertimas pa4aryt*a> grs^U lietuviu kalba. Mee*nato aftka laida 
parduodama prieinama kaina. 

Gumasa "DRAUGO" knycrne 
Kaimm — S&UMl 

t 

. 

riltivoie g> vntiojal srmAoml prtdetl SO esntu rr ^kesClams Ir per
siuntimui (kitur gyvenantieji pridekite U centas). 

Gera proga vwimM įsiicyti NaająjĮ Teotamenta. .siuskit ažs&k.rmiM 

D R A U G A S 
4545 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

imrmu • s •Bs 

M O V I N G 
Š I M A I T I S , R E A L T Y «ERfiN AS perknosto baW*i tr U-

2351 W. 63rd St. 436-7878 į t ^ ^ J J , ^ ^ * 
TELEF. — WA 5-806S 

oooooooooooooooooooooooooo 

DOVANOS Iš "DRAUGO" 
Dovanų rinkinys "DrangoM adm! 

aistracijoje kas savaite didėja. Dabai 
galima gauti dovanų gimžiiėms ir pa> 
tįstamieras visokioms progoms. 
J. Bodrys atvežė gražiai papuoStg 

lietuviškų lėUų, J. Vizgirda ir L. Mon
trimas atsiuntė rankdarbių, Z. Dapkie 
nė paliko rinksnj keramikos darbų. 

Atvykto f "DTaugą", 4Mf W. 0 St 
m 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PARDUOSIT -

NUOMOSIT 
IVAIROS DRAUDIMAI 

Maloniai )ums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

4369 Archer Ave., 254-5551 
Lemonte, I35th & Archer AY«\ 

TeL — 257-5861 

N O R I P I R K T I 

Privatus asmuo ieško pirkti 2ju 
butų po 3 miegamuosius namą tarp 
74-os — 59-os ir Rockwell — Califor
nia Ave. arba tarp 63-čios — 59-os ir 
CaHfomia — Kedzie. Skambinkit tel. 
• M M 

IŠNUOMOJAMA — ft>R KĘST 

ISMJOM. B kamb. apšild. batas. 
Gazas jr elektra. Apyl. 79-os ir 
Campbell Avenue. Tel. 434-9260 

n t. M F « » o : 

j f lMl l l t l l l i f l l l l l l l l l l | ĮHHI I i r i l lHI IMI I tHW 

TELEVIZIJOS 
Spalvoto* ir paprasto* 

D S M E S I O 

Perskaitę "Draugą", duokite jj kitiems. 

i i i i iMiii i i i i i i i i i i i i i imiii imiii i i immiiii i i 

AR REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIŲ? 

Vizitinių kortelių naudojimas vra 
irražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja, bet tinka ur visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreikitės i "Drauge** administra
ciją visais panašias reikalais. Bū
sit* patenkinti kiekviena kartą. 

8tsre>o b> oro veainfarvaJ 
Pardavimas b? teisvnas 

M I G L I N A S TV 
2846 W. (Sth Ht — TeL T76-14M 
IMHIl l l l lHHIUI I I I I i l I l i i lUi ini l l l lUlUlUI I I 

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

Apdraustas p*»rkramtymas 
|vairin atstume 

823 WEST S4th PL4CE 
TeL — FBontfer f-1882 

Pa^ank Rudžią kaimą, 
•luozai. 

IIHHIHIItlIlIlIUIIIIIIIIIMIIIIUIIIIUItUllllv 
JvsAHi) pr«kii) pasirinkimas, moto . 

eiklsi. saMytjval, maistas, dolsrlBlaJ 
CF-HT(FIKATAJ IK ArTOMOBTIilAl 
OOSMOS PARCELS E X P R E S S 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
asAi w. f ttsi M. ctai<-̂ sjo. m.se«9s. 
SJSS So. H«isted Chk»eo, EU. SOSOH. 

TeL WA S-S7S7. 2S4-SS30. 
V. \aJan^zMM 

iiiiiiiiiuiiiiuiniiuiMiuiuHuiiiiNiiiiiini 

PROGOS — Or^PORTrVTTTES 

Pmrdaodamas restoranas. Gerai ei
nas biznis. 3-ju miegamų butas už
pakaly. Marąuette Pke. Savininkas 
eina pensijon. Skambint 436-7346 

Biznieriams apsimoka skelbtis 

rie skelbtas* dienr. "Drauger". 

• . 



B O S T O N O Ž i N I O S 
B R O C K T O \ 0 CHORAS 

TELEMZITOJ 

Šv. Kazimiero para p: jos cho
ras iš Brockrono giedojo .per Ka
lėdų i r . Mišias Bostone, kurias 
atnašavo Bostono kard. Madeiros. 

ŠOKIŲ BTOEHA 
Gilioje senovėje šokiai nebu

vo suderinti kieno judesiais. Se
naisiais amžiais šokių buvo dve
jų rūšių — paprastieji i r šven
čių šokiai. Paprastieji šokiai bu
vo daug kur įvesti j visas reli
gines apeigas. Tačiau žydai sa
vo šokiais išsiskirdavo. Jie šo-

Tcs mišios buvo transliuojamos I ̂ įu s s u s ki r s tydavo į dvi grupes 
per televizijos 7-tą stoti. Choras j Šokančius" ir dainuojančius. 
giedojo lietuviška: kalėdines gies- vieni dainuodavo, o kiti šokda-
m e s * vo. Dėl t a m tikrų laimingų įvy-

Pasibaigus mišioms, prelatas ^ ž v d ų vyriausi kunigai at-
.pranešė, kad šis choras yra iš Šv. j l i k a a v o iškilmingus šokius, iš-

Brocktone, j r e i k š d a m i d ž i a u g s ^ i r Dievui 
kurios klebonu yra kun. Šakalis, 
Prelatas nepaminėjo, kad tai lie
tuvių parapijos choras, kad jis gie
dojo lietuviškai, o taip pat nepa
minėjo, kad chorui vadovauja 
koanp. Julius Gaidelis. Televizijos 
Klausytojai, girdėdami giedant 
svetima kalba, mažai ga! kas ži
nojo, kad tai giedama lietuvių 
kalba. 

Kai kur š is šokis buvo net vien 
moterų atliekamas. Tačiau ilgai
niui švenčių šokiai vis daugiau 
nustojo reikšmės ir įgavo teat
ralinio pobūdžio. Pavyzdžiui, 
graiko Ksenofano laikų mote
rys šokdavo ir atvaizduodavo 
Bacho meilę. 

Romėnę 

XIV net šokių karaliumi buvo 
vadinamas. J i s y ra pirmutinis 
šokių akademijos įkūrėjas. 

Iki 1772 metų šokėjai pasiro
dydavo scenoje tik su kaukėmis. 
Pradžioj tik laikinai šokėjas 
nusiimdavo kaukę, bet vėliau vi
sai kaukės buvo panaikintos. 
XVIII šimtmečio pradžioje bu
vo keletas šokių rūšių: ramus, 
terre a terre , i r vadinami ponų 
šokiai. Pažymėtina, kad visame 
pasauly išsiplatinęs valsas yra 
prancūzų kilimo, o ne vokiečių, 
kaip kad daugelis mano. Di-

j džiausi šokių mėgėjai buvo ir 
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Senovės romėnai taip pat yra 
pasižymėję šokiais. Romulas 
pirmasis įvedęs karišką šokį, o 
karalius Numa įkūręs šokiams 
specialią salonų kolegiją, kurios 

pagarbą. Juk ir Psalmėse yra į tikslas buvo paruošti ginkluotų! yra prancūzai. Be minėtos Liud-
pažymėta, kur sakoma, kad Do- Į sekėjų šokti ties Marso (karo '• viko XXV šokių akademijos, 
vydas nuo Obendono namų ir dievo) aukuru. Romos piliečiai 1 Prancūzijoje nuo 1789 metų 
Betliejaus šokęs, grojant arfai, į turėjo t ik švenčių — dievų šo- j ėmė veikti vadinama "Pary-
2ydai laimingai perėję Raudo- > kj. gi kitiems šokiams jie buvo ; žiaus šokių bendruomenė", 
nają jūrą, taip pa t iš džiaugsmo j priešingi. Kai kurie romėnų im- į ž i n o m a > kiekvienas šokis turi 
ir atsidėkodami Dievui šoko t peratoriai šokius tiek gerbė, j s a y o į storįįą. savo oraeitį 
t a m t ikrus šokius, pagal Mozės [ kad juos pavertė valstybiniais, 
sesers paruoštas dainas — me-. Bet dievams skirtos dramos su 

: lodijas. Senovės Egipto kunigai į šokiais palengva nyko, užleis-

tmrf. 
Lietuviai patys tu r i daug sa

votiškų, būdingų, atseit , tautiš
kų šokių. Tokių šokių turime 
labai daug. Iš jų paminėtini šie: 
blezdingėlė, avietėlė, čigonėlis, 
dribsukas. čiūtytė, džiūgūnas, 
dūda. gaila man, kepurėlė, kir
vis, klumpakojis, suktinis, ku
kutis, kubilas, lenciūgėlis, line
lis, martelė, muštinis, noriu mie
go, obelėlė, oželis, pagalvėlė, pa-
trepsinis, rugelis, rūmas, rūs-
toji. svirplys, trinyčiai, skrybė
lės šokis, mirtelė, snaudalė, su-
vertukas. sukčius, šienas, šok-
tinis, šakakojis ir daug kitų. 

Aišku, kad čia išvardinti šo
kiai ne visose Lietuvos vietose 
buvo šokami. Be to, i r patys tie 
senieji šokiai vieni y ra įdomes
ni, gyvesni, kiti ne ta ip įdomūs. 
Vieni lietuviškesni, ki t i skolinti. 

J . Mškns 

— Bet kada, kai geidauji pa
šalinti sunkų likimą, atmink, jog 
sunkus darbas yra geriausias pa
šalintojas. 

— Asmeniui reikia turėti savo 
kosmetikoj pipiru, kad būtų ver- -
tas savo druskos. •*• 

L.L. Gardner 
- t - l 

Lietuvių taut iški Šokiai 

Visai priešingai buvo pnes sa- . . . . . . , . .v . v. . , i m o k e v net astronomišku sokių. .darnos scenos dramai vietą. Zo-vaitę, kai is tos pačios stoties bu- . . . .... ?J~~<.. , TZvT^ , /?T ^ . 7? Z~* 
vo transliuojamos šv. Mišios, ku-' a 

rias laikė kun. Albinas Janiūnas 
ir nepaprastai gražiai pristatė ken
čiančią katalikišką Lietuvą. Tada 
ir apie chorą buvo pasak>ta pil
nai . 

JANELIŪNAS PROGRAMOS 
GLOBĖJAS 

Kiekvienais metais lietuvių ra
dijo valandos Laisvės Varpo ve
dėjas Petras Viščinis be sekmadie
ninės programos Kalėdų švenčių 
proga perduodavo grynai kalėdi
nę programą. Per eilę metų tos 
programos mecenatais buvo Vo-
lungevičienė ir jos sūnus iš Mil-
tono. Šiais metais tuo mecenatu 
buvo pensininkas, senesnės kartos 
ateivis Steponas Janeiiūnas, kuris 
apmokėjo tos programos išlaidas. 
Tai labai gražus pavyzdys. Reikia 
pažymėt. kad ir Volungevičienė 
irgi yra senesnės kartos ateivė. 
Tai yra lietuviško žodžio meilė 
ir noras girdėti tuo žodžiu tų di-j 
džių švenčiu programą. Be mece- j 
nato tokios programos nebūtų. 

GRAŽUS PAVYZDYS 

Mirusio kap. teisininko Algio 
Makaičio žmona Regina įdėjo į 
banką 1000 dol. savo vyro atmi
nimui, o gaunami procentai už tą 
tūkstantį bus skiriami geriausiai 
baigusiam Bostono lituanistinę 
mokyklą abiturientui. Šioje mo
kykloje yra mokytojavęs Algis ir 
jo žmona Regina. 

ŠVENTĖSE PAS GUSTAIČIUS 

Kalėdų šventėm pas Aleksandrą 
ir Antaną Gustaičius buvo atvy
kę iš Califomijos jų sūnus inž. 
Algimantas su žmona Rasa ir vai
kučiais Ina ir Marium. Taip čia 
svečiavosi ir Rasos tėveliai Vero
nika ir Antanas Arūnai iš Xew 
Yorko. 

TRUMPAI 

— Aktyvi skautų veikėja Vita 
Šmitaitė - Hodges su vyru Juozu 
ir dukrytėmis Anita, Cintia ir 
Kristina Kalėdų šventes praleido 
saulėtoj Floridoj lankydami Dis
ney Land ir kitas vietoves. 

— Jaunosios kartos veiklus at
stovas daktarautas Mykolas 
Drunga Kalėdų šventes praleido 
Chicagoj pas savo tėvus ir lanky
damas draugus. 

Praeitais metais Drunga vado
vavo lietuvių bicentennial komi
tetui Bostone. Šiais metais iš pir
mininko pareigų jis pasitraukė, 
tačiau komitete pasiliko. 

— fcnž. Tadas ir Česlava Alek-
sorūai, o taip pat jų dukra Astutė 
bei Ceslavos mamytė atostogauja, 
praleidžia šventes Floridoj. Po 
švenčių grįžta atgal. 

— Skalastika ir Vytautas Stel
mokai žiemą praleidžia saulėtoj 
Floridoj. Tai jau ne pirma jų žie
ma tame šiltame ir gražiame A-
merikos pamary. Orui šįlant jie 
grįš atgal į Bostono apylinkes. 

— Vasario 16-šios gimnazijai 
LB Bostono apylinkė aukojo 2.5 
dol, po 15 dol — d r. Genė Sta-
pulionienė, P. Janavičius ir J. 
Vembrė. T . ir V. Leveckai 10 dol. 

j Ja i s jie išreikšdavo įvairių 
žvaigždžių kelionę. 

Graikų šokiai 
Senovės graikai visada šo

kius jungdavo su muzika; šo
kiai buvo tam tikrų chorų lydi
mi, ta i buvo atliekami dievybių 
garbei. 

Tačiau seniausias graikų šo
kis — "guossų" šokis. Šis šokis, 

džiu, buvo prieita prie to, kad Į 
šokėjai buvo išlaikomi valsty
bės lėšomis. 

Iš tų visokių "dieviškų" ir as
tronomiškų šokių išsivystė ir 
šiaip pasiHnksrninimo šokiai, at
seit, nūdieniniai šokiai. 

Italijoje, laike vieno Milano 
kunigaikščio vestuvių su k a i 
kokia Izabele buvo šokami lom-

kaip ir daugelis kitų, buvo šo- Į bardiečio sugalvoti šokiai. Dėl 
karnas ties aukuru. Vėliau j is! šitų šokių buvo kilę daug ginčų I 
pasireiškė dievų dievo Zeuso; ir nesusipratimų, kad net vai-
misterijos apeigų dalimi. Išsky- džios administracija turėjo su-! 
rus girtuoklystes ir linksmybių sirūpinti. 
dievo Bacho šokį, ki t i buvo ' Jt- . . . „ . . . . . 

i.- J - ^ Prancūzijos sokių plėtra 
visai paprasti, nesudėtingi. ™ * w 

Kai kuriuose kraštuose šokiai! Praeitis rodo, kad plačiausiai 
turėjo gimnastikos pažymių: 'šokiai paplito Prancūzijoje. Ba-
būdavo kariško mokymo priruo- į lėtus ir įvairius balius įvedė ka-
šiamaisiais darbais, kurį Plato-: ralienė Katrė de Mediči. 

Nors Lietuvą valdė ilgus šimt 
mečius svetimieji, tačiau lietu-

i viai savo lietuviškus papročius 
sugebėjo išlaikyti. Vestuvių, 
pabaigtuvių bei didesnių šven
čių proga jaunimas susirinkęs 
dainuodavo lietuviškas dainas ir 
šokdavo. Žinoma, svetimiesiems 
valdant, a ts i rado svetimieji šo
kiai: fokstrotai, tango, džimi ir 
kitokie, kurie buvo iš kitur at
vežti, ypač rusiškos balaganiš-
kos polkos, bet jie lietuvio bū-

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
AUTORYSTĖS REIKALU 

1975 metais, gruodžio 8 dieną 
Drauge tilpo J . G. inicialais pa
sirašytas straipsnis "Kas būtų 
mums naudingiau". 

Pareiškiu, kad nesu "Kas bū
tų mums naudingiau" straipsnio 
autorius. 

Su t ikra pagarba 
Jurg i s Gliaudą 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

nas vadina karišku šokiu. Tas i Taip pa t Henrikas IV ir Liud-
šokis siekia mitinius amžius, vikas x m irgi buvo dideli šo- ĮI 

A. t A. STEFANIJAI SAKALIENEI mirus, 
jos vyrą, Technikos Žodžio administratorių, kolegą JUO
ZĄ, sūnų PRANĄ i r dukterį JOANĄ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame i r kar tu liūdime. 

Technikos Žodžio Redakcijos ir 
Administracijos darbuotojai 

t 
• 

M-

:-m 

'w£ 
A. A. m 

Karo Veteranų ligonines kapeliono, AIbuquerque, New Mestico, 

A, A. KUN, K£Z.!.;:ER0 PETRAUSKO 

A, f & 
STEFANIJAI SAKALIENEI mirus, 

jos vyrui JUOZUI, sūnui PRANUI, dukrai JOANAI NAU

SĖDA su šeima i r artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Alfonsas, Antanas ir Adolfas su seimą Jarai 

1975 m. sausio 7 dieną baigė šios žerr<ės kelionę ir amžiams iŠ 
gyvųjų tarpo išsiskyrė mūsų brangus ir mylimas brolis ir dėdė,, kurio 
kūnas buvo parvežtas j Čikagą ir palaidotas Šv, Kazimiero Lietuvių 
kapinėse. 

Jo brangų atminimą minint, vienerių metų mirties sukakties 
proga, 1976 m sausio 10 d. 10 valandą už jo sielą bus atnašaujamos 
šv. Mišios Tėvų Jėzuitų koplyčioje ir po to bus Šventinamas pa
minklas. 

Nuoširdžiai prašome visus: a. a. kun. Kazimiero Petrausko gimi
nes, artimuosius, draugus ir pažįstamus, buvusius parapijonus daly
vauti šv. Mišių aukoje — drauge pasimelsti už jo sielą. 

Giliai nuliūdę: sesuo Adelė Bričkienž Čikagoje, seserys Ona ir 
Jadvyga, brolis Juozas Lietuvoje. Jų ir mirusiųjų brolių a. a. Prano ir 
a. a. Vinco šeimos Amerikoje ir Lietuvoje. 

A. t A. JONUI JASIUKAIČIU! 
m i r u s , 

velionies našlei p. JASIUKAITLOII. sūnui ERIKUI 
ir kitiems šeimos nariams reiškiame gilią užuo
jautą. 

Juozas \r Roma Ivanauskai 

Mokytos! 
A.|A. 

Britas, jos vyrui JUOZUI, dukrai JORNAI su šeima 
ir rimui PRANUI reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Anonsas ir V'iada Pargauskai 

A, + A. ANTANAS JAKSTYS 
Gyveno 5841 S. Rockw©Il Street, C'-a:a<o IUinois. 
Mirė sausio 5 d., 1976, 6:30 vai. vak., sulaukęs 66 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, šakių apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 20 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona •'Tarnaus--:̂  :t :" 

Raimundas, 2 dukterys C&slcva Gudelis žentas Julius, ir Nijolė De-
beck, žentas Frank. 5 anūkai, ltiti *irti-:-f-s drau?a " tXi?.iv<*:'.-

K":ra.<-- pašarvotas Mažeikos-Evans kop!y<.'.-.oįe 
Avenue. 

(845 S. Western 

Laidotuvės įvyks ke*v.. s-r;<sio • d, iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėtas j Svč. M. Marijos Gimi-ro parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos ,ž velior.es -.ielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Sv. Kazimiero Hetuviu kapir.f* 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, sūnus, dukterys, žentai ir anūkai. 

Latdotuvnj dtrekajftiB Ma&tka-Evans. Tel. RE 7-3800 

Mylimam Tėvui 

A. t A. JONUI RASLAVIČMI Lietuvoj mirus, 
sūnui LEONUI su seimą ir kitiems artimiesiem: 
reiškiame bičiulišką užuojautą. 

Mfonsas ir Vlada Pargauskai 

A. f A. 
PETRAS GIRDŽIUS 

Gyveno 2460 W. 45th Place, Chicago, Illinois. 
Mirė sausio 5 d., 1976, 5:55 vai. ryto. 
Gim§ Lietuvoje, Jurbarko apskrityje,, 2indaičių valse. Amerikoje 

išgyveno 66 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Peter. marti Adela, duktė 

Josephine, žentas Lon Labanauskas, 7 anūkai, 4 proanūkai, švogerka 
Frances Prokol, marti Florence Tapreak, Lietuvoje sesuo ir dukte
rėčios ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionio žmona buvo a. a. Arina ir sūnus a. a. Alex Tapreak. 
Kūnas pašarvotas Eudeikis — Gaidas — Daimid koplyčioje. 4330 

S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks ketv., sausio 8 d. iš koplyčias 9:15 vai. ryto 

bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už veironies sielą. Po pamaldų bv. 
lydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da-
ryvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnus, duktė, marti, žentas, anūkai ir proanūkaL 

Dėl iniormacijos — Tel. 523-0440 arba YA 7-3401 

P E T K L S 
MARQUETTE FUTERAL HOME 

— T Ė V A S IR Š O N U S — 
TRYS MGDKB-N(£fcU, K O P I V . i u o 

2533 West 7lst St. UI GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicere T0wnhatl 3-2108-09 

AlKATfi AUTOMOBILL\MS > T \ n T l 

E U D E I K I S 
L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F, DAIMID 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 South California Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 Ii LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas YArds 7-1741 

j>*t 

r PSM 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Umtiavlą Laidotuvių Direktorių iaodacijod Nariai 

•i<- A 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

BV7 S. UTUANICi AVE. TeL Yard« 74*1 

STEPONAS C, LACK (LACKAvYlCZ) IR SŪNŪS 
B U W. ttri PLACE TeL Vlrginia 7-6173 
M24 W. IMi STREET TeL REpuhBc 7-1211 
UtO — — M Wr*1, P a t e ' Jte, m. TeL r4-44H 

PETRAS B ELI0NAS 

...... 

• . " . ; 

• I 

l 

0 « S. CALiFOfcNIA AVB. TeL LAfayetta M573 

POVILAS J. RIDIKAS 

S. HALSTEO STREET TeL YArtte 7-tlU 

JURGIS F. RUDMIN 

8313 ». LfTCANTCA AVE. TeL YArds 7-1138-39 

VASAITIS — BUTKUS 

L44A 6L SOth AVIL, CICERO. XLU TeL OLjmpie MOOS 

* ,..-

4 I 

http://velior.es


© DRAUGAS, trečiadienis, 1076 m. sausio mėn. 7 d. 

CHICAGOI IR 
APYLINKĖSE 
PAPIGINTI PIETŪS 

PENSININKAMS 

Chicagoje mero Richard Da-
ley pastangomis, daugely vietų 
duodami papiginti (50 et.) pie
tūs senesnio amžiaus žmonėms. 

X Kun. Jurgis šarauskas , 
St. Athanasius par. asistentas 
Evanstone, UI., ir s tud. Jonas \ M arquet te Parko apylinkėje ar t i 
Stundžia iš Lawrence, Mass., Į • * * » * pietų dalinimo vieta yra 
aplankė "Draugą" ir susipažino j ? r i e ^ i r Damen gatvių sankry-
su lietuviškos spaudos darbais, i žos> M e t o d i « U parapijos salėje, 
Kun. J . Šarauskas Chicagon a t 
vykusį stud. J. Stundžią pava 
žinėjo po visas lietuvių institu-

Valgyklos vadovas — Emest Luat, 
Visus atsilankiusius senelius grei
tai ir mandagiai aptarnauja trys 

cijas. supažindindamas su Chi- \V°rAoJ: ***** F™nc* P ° w c " » I r 

cagos lietuvių veikla. Kun. ša ' m a B a r n c s i r D r u c i 

rauskas yra ateitininkų mokslei
vių dvasios vadas ir vasaromis 
darbuojasi su lietuvišku jauni
mu stovyklose. Stud. J . Stun
džia reiškiasi jaunimo veikloje 
rytinėse valstybėse. 

X šios savaitės kultūrinė va
karonė skirta pokalbiui su Jau
nimo centro meno kursų dėsty
tojomis — dailininkėmis: Jani
na Kinkiene, Raminta Lapšiene, 
sesele Mercedes. Danguole Ston-
čiūte ir Marija Gaižutiene. Pa
šnekesys ir diskusijos bus ilius
truojamos skaidrėmis. Vakaronė 

Prie s:alų pavyzdinga tvarka 
ir švara. Toj apylinkėje papigin
tais pietumis pasinaudoja dauge
lis senesnio amžiaus žmonių, jų 
tarpe nemažai ir lietuvių, veik 
visi dr. J. Adomavičiaus vadovau
jamos "Sodybos" gyventojai. Kar 
tais parodomi filmai, dovanai .pa
tikrinamas kraujo spaudimas, pa 
tiktinama klausa ir duodami svei 
katos patarimai. Kartais surengia
mi didesnio masto pobūviai. į ku
riuos miesto autobusai nuveža į 
didesnes sales, vasarą ir į pikni
kus. 

Prieš Kū:-ių dieną buvo pa 

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Šv. Kazimiero bažnyčioje 
Los Angeles, Calif., buvo pa
krikštytas Gvido ir Stelos Sakių 
sūnus Kristoforo Kazio vardu. 
Krikšto tėvais buvo Zigmas i r 
"lamunė Grigavičiai. 

SUVALKŲ TRIKAMPY 
— Yilkapėdžiuose, Suvalkų 

krašte, y ra įsikūrusi lie4.uvių i r ' 
.•suomeninės kul tūros draugija . 
Jai vadovauja pirmininkas Vin
cas Vazneiis, sekretor ius Juozas 
Origutis ir iždininkė Danutė 
Markevičiūtė. 

sžH* 2VAIGZDUTE 
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plačaa. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 60636 

linksmybės" buvo su dėmesiu iš
klausyta. O kaip matėsi iš atėju
sių pasisveikinimų, jog daugis bu-
.'o seniai besusitikę, tai pasikalbę 
jimai pasidarė tiek gyvi, kad nu
stelbė radijo balsą. 

Dr. J. Adomavičiaus kalbos a-
pie ateitį — nuo ko priklauso 
žmogaus ilgas ir sveikas gyveni
mas, buvo atidžiai klausomasi. 
Anelė Kirvaitytė ir Alfonsas Šida 
gis pakaitomis dainavo liaudies 
ir patriotines dainas. Balys Braz
džionis pateikė pasaulio politinę 
apžvalgą su liūdnomis išvadomis 
dėl tirš:ėjančių sutemų politinia 
me horizonte. Ragino visus su
sirūpinti ir, kaip dera Amerikos 

MANO CK1S 

Aš labai norėčiau gyventi kai
me, turė t i didelį ir gražų ūkį ir 
auginti gyvuliukus. Aš turėčiau 
karvių, avių, ožkų, bulių, vištų, 
žąsų, ančių ir arkiių. Turėčiau 
daržą pilną daržovių. Auginčiau 
morkų, cibulių, bulvių, salierų, 
kopūstų, salotų ir pomidorų. 
Man patinka jodinėti arkliais, 
juos šert i ir prižiūrėti. Aišku — 
du vilkiniai su rys prižiūrėtų ir 
saugotų visą ūkį. 

KAI JĖZULIS G O t t . 

Kai Jėzulis gimė, danguje su
švito Kalėdų žvaigždė. Angelai 
giedojo ir pranešė piemenėliams 
apie tai. Taip pat nurodė jiems, 
kur eiti ir gimusį Jėzulį aplan
kyti. Piemenėliai rado mažam 
tvartelyje Mariją. Juozapą ir 
Kūdikėlį Jėzulį prakartėlėje gu
lintį. Piemenėliai labai džiaugė
si, kad gimė Jėzulis. Netrukus 
aplankė Jėzulį ir trys karaliai 
kurie jį apdovanojo. Ir karaliai 
labai nudžiugo Jėzuliui gimus. 

Edvardas Mickus, Kalėdos yra Jėzulio gimtadienis. 
Los Angeles I r . m-los mokinys. į Liana Vaičiulytė. 

"Saulutės Spindulys" K. Donelaičio lit. m-la, VI b sk. 

metus Kanadoje aš pagavau la
bai didelę žuvį, o tėtė pagavo 
mažą. Vydas Rekašius, 

Dariaus Girėno lit. m-los 
V sk. mokinys 

Jaunimo centro kavinėje šį penk. ruošti pagerinti pietūs ir kiekvie- P^eSams, veikti. 
tadienį (sausio 9 d.) 7:30 v. v. i nas dalyvis gavo po gražia, ka'.ė-• Antanas Kevėža deklamavo sa-

X Marija Naujalienė su Bro-.dinę dovanėlę. Buvo atlikta me- w> kūrinius, skirtus artimui Nau-
ne Pakštiene išvyksta trim rnė- J ninė programa: amerikiečiai pa- j jų Metų šventėje. Aleksas Krump-
nesiams atostogų į Floridą. j giedojo kalėdinių giesmių, mies- i 1: suskas paskaitė iš Solženicyno 

X "Pėdos mirties zonoje", ' to pareigūnai pasakė ^/eikinimo t knygos, jo paties matytus bei pa-
kuri buvo asmens pasiųsta kaip : kalbas. Lietuviai pagiedojo iietu-l tinus įvykius, būnant žiauriojo 

: viškai kalėdinių giesmių, kurios; režimo kalėjime. Ka lėdnė dovana su įrašu Gin-
pašto pr is ta tyta tui , 

gui". nes nebuvo tinkamo adre
so. Kas siuntė šią knygą, prašo
mas ją atsiimti "Draugo" admi
nistracijoje. 

X Cicero Marijonu bendra
darbių metinis susirinkimas 
įvyks sausio 11 d., 1 vai. p. p. 
parapijos salėje. 

X "Peikiu Žiburėlio" literatū
rinėje valandėlėje, girdimoje per 
Margučio radiją t a rp 2-3 vai. I 
p p. šį ketvirtadienį, sausio 8 į 
d.. Ieva Simonaitytė skaitys iš 
savo atsiminimų knygos "... o j 
buvo taip". 

x Dr. Jus t inas Dėdinas, Elm-1 
hurs t , 111., siųsdamas pinigus už 
Kalėdines korteles pridėjo 10 j 
dol. auką spaudos reikalams. 
Nuoširdus ačiū. 

X Prof. dr. Alfonsas fcešplau- ; 
kis buvo is South Bend, Ind.. 
ku r jis nuolat gyvena. į Chica- j 
gą atvykęs. Užsukęs į "Drau- • 
gą". rinko medžiagą savo nau
jam mokslo arabui. Šia proga 
paliko auką dienraščiui stiprinti. 
Dėkojame. 

X Ped. Lit. Inst i tuto linksma-1 
vakaris bus sausio 10 d , 7:30 
Jaunimo Centro didžiojoj salėj. 
Studentų meninė programa, šo
kiai, gros Neo Lituania jr . "Vy
čio" orkestras. Bufetas. Visi 
kviečiami atsilankyti ir užsisa
kyti stalus a r bilietus pas vy
riausias šio pobūvio šeiminin-
kes-ponias: R. Andrijauskienę, 
tel. 77fi-659'2 ir J. Mikutaitienę, 
tel. 847-5186. (pr.) 

x SPAUDOS BALIUS Mar-
tinique pokylių salėje sausio 
mėn. 24 d. Bilietus įsigyti ir sta
lus užsakyti pas Jurgį Janušai-

Drau- ' gražiu skambėjimu atkreipė ame
rikiečių dėmesį. Programos vedė
ja Frances Powell dėkojo lietu
viams už gražu bendravimą ir 
giesmes. 

J. Kaunas 

NAUJI METAI LIETUVIO 
SODYBOJE 

Sausio 1 d. susirinkę įnamiai 

kad prisiminus 
kenčiančius brolius ir seseris b e ' 
švenčių ir be poilsio. Juozas Gi -
lys deklamavo Maironio "Miš
kas ir lietuvis". 

Po Mar. Bosienės ir M. Liudžiu-
vienės patiektų sklindžių su al-
vudiška gira ir vaisių arbata, Re-

Simokaitienei 

»AAuM 

Kalėdų laivas. Piešė Audrius Rūbas, Dariaus Girėno lit. m tos 2 sk. mck. 

LIETUS IR VĖJAS 

Ruduo yra žavingas metų lai
kas. Lapų spalvos visai pasikei
tė. Geltona, ruda, auksinė ir rau
dona apvelka medžius. Stiprūs 
vėjai, pagriebę lapelius, neša į 
visas pasaulio šalis. Pavėjui la
peliai šoka sudėtingą šokį: su
kasi ratu, skrieja į tolį ir vėl 
grįžta atgal, tai vėl čiuožia že
me, prisiglaudžia pakrūmėje. 
Kai stipresnis vėjas juos palie
čia, jie skuba ieškoti kitos ra
mios vie.elės. Visur kvepia ru
deliu. 

Lietus ateina ir pakeičia vaiz- Į 
Ją. Lapus priplaka pr.e žemės, j . 
r čia jų kapai. Oras atšąla i r l f : r X f c < u -
langus apsiniaukia. Saulė nebe
kviečia taip linksmai, kaip va-
r-arą. Gamta darosi niūri. 

Paskutiniai lapai baigia kris
ti ir žiema jau čia pat. 

Lina Janavičiūtė,. 
Cleve'.ando Vysk. M. Valančiaus 
lituanistinės mokyklos 8 skyr. 

mokinė 

KALĖDOS 

Kalėdos yra Kristaus gimimas, 
Diena linksmumų ir malonumų. 
Jų visi laukia pasipuošę, 
Visokių valgių prisiruošę. 
Man patinka Kalėdos, kai būna 

salta: 
Visur gražu, vislias balta. 
2iba žvakutės ant eglučių, 
Džiaugiasi širdys mažų vaikučių. 
Kai bažnyčioj vargonams grojant, 
Sveikinam Jėzų prie prakartėlės, 
Laimę pajunta visas pasaulis. 
Nes žemėj gimė jau Atpirkėjas. 

Alma Lėlytė, 
Detroito "2iburio" lit. mokyklos 

8-to skyriaus mokinė 

GALVOSŪKIAI 

KELIONE I EUROPA 
Prieš du mėnesius aš su Bi- ! 

KAPŠIUKAS 

ginai patarnau
jant, buvo pravesta loterija be 
pralaimėjimo. Kiekvienas gavo ry-

su svečiais, p,?r 30 asmenų, 2 vai. j šuliuką su valgomais daiktais. Vi 
d., išgirdo Margučio sveikinimus j si skirstėsi vieni kitiem* linkėda-
sulaukus Naujų Metų. Ir daina j mi sveikatos ir laimės 1976-tuose 
"Pakelkim, pakelkime taurč > tuose. O. Algminienė 

TAUPUMAS 

Dalytės mama buvo nepa
prastai šykšti. Kiti sakė. kad ji 
taupi. Ji lankė virimo mokyklą, 

tik labai trumpom kojytėm. Jis , Mokykloje ji išmoko ne tik vai-

Mano mylimiausias gyvuliu 
shop Kearay gimnazijos orkest- i k a s y r a š u n i u k a s . J i s p a t s i l g a s > t 

r u skridau į Europą koncertuo- t i k l a b a i t r u m p o m k o j v t e m . J i s 1 
t i . Su orkestru buvo jau septin- j g r e į ta i bėga, greičiau už mane. j gių gaminimo, bet ir taupumo. 
toji kelionė į i-.uropą, o mana - •• J o v a r d a s V T a Rapsiukas. Ai jį Valgiai gali būti gardžiai paga

minti iš pigių dalykų, kuriuos 
kiti žmonės išmeta laukan. Ji 
neleisdavo išmesti laukan nie-į 

V sk. mokinė ko, k&s maistingo ir naudingo.' 
Likus : nuo pietų maistą atšildy-į 

Moteris a:nešė į turgų par
duoti pintinę kiaulinių. Vienam 

ji pardavė dešimtąją 
dalį visų kiaušinių ir dar vieną 
k aušini. Antra jam pirkėjui ji 
pardavė dešimtąją dali to, kas 
liko nuo pirmojo, ir dar du kiau
šinius. Trečiam — dešimtąją da
lį to, kas liko nuo antrojo, ir 
dar t r i s kiaušinius, ir t. t. Tuo 
būdu ji išpardavė visus kiauši
nius, duodama kiekvienam pir
kėjui po lygiai. Kiek ji turėjo 
kiaušinių ir kiek buvo pinigų? 

(10 taškų) 
U (mįslė) 

Kas ūžia be vėjo? (10 taškų) 
m 

pirmoji. Mums užtruko aštuo- L ^ m y l i J 
nias valandas skristi, kol pasie
kėme Italiją. Pizos miestą. Čia; 
t a s garsusis palinkę:- bokštas 
stovi. Pamatėme jį. Mums buvo 
sunku suprasti, kaip jis dar 

j stovį ir ner.ugriūna. 
i Iš čia nakvynei autobusais 
i važiavome į Florenciją. Kitą 
i dieną, šeštą vabndą ryto kė'ė-
1 mės kelionei į Romą. Apiankė-
• me Vatikaną ir popiež'ų. Tenai 

buvo susiri: kę tūkstančiai žmo
nių, kurie norėjo ir laukė jį pa-

Irena Gabalytė, 
Dariaus Girėno lit. m-lcs 

3IMBA ČIUOPIA dav o ciieną luooavo 

Vieną šaltą ž ei^.os dieną mes 
atarėme čiuožti. Marąue.te 

?ark2 prūdas jau buvo užšalęs. 
Tai en ir nuvažiavome. Bimba 
(mano šuniukas) labai atrodė 

nepaliktumėm. 

(Žiūrėti brėžinį). Skersai: 3) 

[ m a t y t i Kai popiežius įėjo. mes į padaryti? Paėmėm ją kar tu 
' jam grojom. Jis mums buvo pa

skyręs specialią audienciją. 
; Po to nuėjome apžiūrėti pa-
I šaulyje didžiausios bažnyčios — 
į Šv. Petro bazilikos. Jos viduje 
Į yra labai daug meno. menisk" 
I statulų, gražių altorių. Atrodo 
kad turėjo užtrukti tūkstančius: 

įetų taip ią išpuošti. 

šansai valgyti. Vaikus irgi mo
kė būti taupiais, nieko naudin-, 
go nemesti į atmatas. Tokie pa
mokymai liko vaikų atmintyje. 

Kartą Dalytė, eidama šaligat- Lietuvos sostinė. 5) Batsiuvio 
- - . , , viu, pamatė automobilio užmuš- ' t a n k i s daugiskaitoj. 6) Regėji-hudna ir norėjo, kad mes įos *„ i „ - . . i T- . . . . . . I - . „ _ . . . , 

1:1_ !_. J
T . .J tą kačiuką. Ji paeme, mėse Į m 0 organai. 7) Ema iš paskos. 

a: «ą galėjom kambarį įr r ^ o narnai sakyda-; 9) Erelio kitas pavadinimas. 10) 
raa: j Pakaitalas žodžio "valgytojams" 

.. , .- . ,, — Mamyte, žiūrėk ką aš ra - ! (taikoma daugiau gyvuliams), 
zzuoti mašinoje Mes ją apren-; d a u ^ d a r ^ g e r a g ^ mQ_ ; Gėrimas. 2) Nepuo-
gem su jos mažu megztnku (jai k ė s i k ą n o r g H ^ p a t a i g y t i ! j ^ y i l n i a u g 
as labai nepatiko, ir išlipom is K a i p j ū g „ ^ a r m a m ^ ė | P a k a i t a l a s \0(ii?Q . G i n k l a m s " 

Ji buvo labai patenkinta va-

našinos. Smarkus vėjas papū-
.ė ir Bimba įbėgo atgal į maši-
ą. Bet ją paėmėm; užsidėjom 

pažiūžas ir nubėgome prie prū-
3o. Tada mes ją paleidom. Ji 

priėmė Dalytės radinį? 

Kalėdos — džiaugsmo šventė 

CHICAGOS 2INIOS mo, bet brolis neleido. J is ją už
dėjo ant ledo ir ... Bum! Tas 

IŠDAVĖ PIKSTŲ 
NUOSPAI OOS 

m 

\umr. Algirdo Grigaičio j Važiavom autobusu. Matėm laižėsi ir verkė vargšelė! Aš no-
Romos miestą ir tuos senuosius fėjau ją paimti ir nunešti na 
rūmus, kurie y ra išlikę iš romė
nų laikų. Matėm katakombas. 
Jose yra k^li šimtai urvų, ku- i mums parodė, kad ji nemokėjo 
riunse persekiojami krikščionys į čiuožti ir niekad neišmoks. Kitą 

sykį j i nenorėjo važiuoti su mu
mis. 

Jūra tė Aviiienytė, 
Marąuette Parko lit. m-los 6 sk. 

mokinė 

TAI BENT LYDEKA 

SULAIKĖ 9;"> MIL. DOLERIU' buvo laidojami. Kunigai parodė 
JAV apyl inkės teismo teisėjas Į vietas, kuriose, jų galvojimu, 

Areštuotas Fr . J. Slago, 17 P. Marshall nusprendė, kad tu- į krikščionys laikydavo uždraus-
Libertyville gyventojas. Iš ri būt i Chicagai sulaikyta fede- i tas Mišias. Buvo labai įdomu. 

pirštų nuospaudų buvo nustaty- j ralinio iždo p a r a m a 95 mil. dol., Į Virš katakombų y ra tokia ma
tą, kad jis nužudė 16 m. mergai- '•• kol nebus a t s i saky ta ša l iškumo; za, graži bažnytėlė. I r ją apžiū-
tę Kimberly Muno. kurios lavo- priimant n a u j u s policijos t a r - j rejome. 
nas buvo rastas upely prie VVau-1 nautojus. Reikalauja priimti i Po to 
kegano. Kaltininkas buvo pasi- daugiau negrų, ispaniškai kal-

tį. Paramos prekyboje. Malonia:! ėmęs ją iš darbovietės parvežti bančių ir moterų . Nus ta tė tokią 
Jūsų laukiame. Paskubėkite! J namo. Kai mergaitė negrįžo na- proporciją pr i imant naujus : 

(pr.) ; mo, būrys savanorių išėjo ioš- 16$ moterų, 42ri- negrų ir Lo

mės grįžome atgal 

(apsiggynimui nuo kirčių). 8) 
Gyvulys duodąs vilną. 9) Siuvi-
nėju, lopau, taisau. (10 t a škų) . 
Iš "Šaltinio". 

Vakarų Vokietijoje vienkiemy j IV 
netoli Gosraro gyvenvietės, pavy- Centrinės ir Pietų Amerikos 
ko sugauti 12 metų amžiaus ly-1 šalys vadinamos lotynų šalimis, 
dėką, kuri svėrė 24,6 kilogramo ; Kodėl jos taip vadinamos? Ko-
ir siekė 137 centimentrus ilgio, j kios y r a valstybinės Lotynų 
Manoma, kad tai didžiausia ly
deka, kokią pavyko sugauti žve
jui mėgėjui šį šimtmetį Europoje. 

Žvejys vargo su lydeka apie 
pusantros valandos, nes kablį bu-

Amerikos šalių kalbos? 
(55 taškai) 

V 
Šiais metai3 JAV šver.čia sa

vo 200 metų nepriklausomybės 

MES ŽUVAUJAM 

Man patiko atostogos, užtat 

X Važiuoju j Sarasota, F l o r i - ' k o t i J o s I a v o n ą a t r a d o U p c I i o t y n ' A m c r i k o s k i l m ė s i r 4 2 r ; 

į Florencija. Sekančią dieną aš k a d m e s žuvaujam. Man patin 
su savo draugais vaikščiojome k a i š vandens ištraukti didele 
po šio miesto muziejus. Po kelių 
dienų nuvažiavome i Nicą, Pran
cūzijoje. Toliau sustojome Mo-

vo palikęs automobily, o į samtį! šventę. Tam paminėti skirsime 
tetilpo tik žuvies galva. Jam pa- ' po vieną galvosūkį. Štai vie-
gelbėjo susirinkę žiūrovai: kai nu
varginta lydeka atsigulė per po
rą me^rų nuo kranto, vienas jų 
įsibrido ir nutvėrė žuvį. Zve-

zuvj. 
ker' 

Mano brolis pagavo "sa-
su raudona uodega. Prieš i atsigauti — ilsėjosi. 

t r 

clą, galiu paimti vieną ar du ke
leivius. Kreiptis tel. 581-0840. 

(pr.) 

N VKKOTIK.VI UI DRAUSME 

Dienraštis "Chicago Tribūne" 
pateikė klausimus 535 Chicagos 
miesto mokyklų vedėjams, iš 
kurių atsakymų paaiškėjo, kad 
didžiausia problema mokyklose 
dabar yra kova su narkotikais 
ir drausmės palaikymas. Narko
tikų vartojimas sudaro rūpestį 
tri juose ketvirtadaliuose miesto 
aukštesnių mokyklų. 

dugne. Mergaitės automobilis k tokių. Meras Daley sako, k a d naco, kuris y r a tik 10 mylių at
rastas ketvertas blokų nuo na- kvetų įvedimas a t s tumian t i s . ; stume nuo Nicos. Grojome prie 
mų. Samdoma paga l kandidatų ge- j Monaco rūmų princui Renier, 

74 M. STUDENTAS j princesei Grace ir jų vaiką ms. 
Vėliau mes nuvykome į Monte 

rūmą. 
P E R K A N T AUTOMOBILI r , 

e Larlo. Siame mieste galima lai- Į 
Cook apskri t ies t a ryba nu- mėti labai daug pinigų, arba ga

j a u provaika.čių susilaukęs 
George Bravos, 74 m., baigė 
Roosevelto universiteto menų ?prendė imti 5 dol daugiau mo- Įima laba: lengvai viską pra-1 
skyriuje studijas, gaudamas kesčių nuo perkamo automobi-! lošti. Pats Monte Carlo mies-j 
magistro laipsnį. Studijas seniau lio ir dabar re ikės mokėti po 15 j tas yra labai gražus su dideliais' 
buvo du kartu pertraukęs. .dol. , pa statais (casinos) ir daug 

, jachtų. 
Dešimties dienų išvyką į Eu- j 

Gen. D. James, negras, bus ' Trys moksleiviai sužeisti, 10 ropą praleidau įdomiai ir įspū-
sausio 17 d. pagerbtas Chicagos areštuotų Steimetz aukšt . mo- dingai. Aš ilgai jos neužmiršiu, j 
negrų organizuojamuose pietuo- kykloje. 3030 N . Mobile, Chica- Į Arūnas Lipinas. į 

|8e McCormick rūmuose. 

PAGERBS GENEROLĄ RIAUŠĖS MOKYKLOJE 

nas is jų: 
Paskutiniai žodžiai vieno 

Amerikos patrioto buvo tokie: 
"I only regret that I have 

jys buvo taip susijaudinęs, kad b u t o n e Me to ^ f o r m y 

po to gerą pusvalandį negalėjo c o u n t r y " . 
Parašyki te šio patrioto vardą 

ir pavardę. (10 taškų). 

,goje, kilus rasinėms riaušėms. ,Rochesterio lit m-los mokinys. | Mano Čikaga. Pie6C Juozas Jokūbaitis, Dariaus Girėno lit. m-los 

LIETUVIO \TLTIS 

Tu nebūsi amžius rūsti 
Taip yra. 

Laikas bėga. amžiai kinta — 
Ir tamsi, 
Lietuva. 

Slėgta. guita ir siopinta 
Bus vaikai. 

Ir be vargo ir laimingi 
Bus laikai! 

Šviesūs, sotūs, sumaningi 
Ims vėjeliai švelnūs pūsti 

J a u kiti. 

Arėją* Vitkauskas 

file:///TLTIS

