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Tauragnų bažnyčios 
statyba 

Ar galima išgalvooti dar daugiau trukdymų? 

(Tęsinys iš vakar d:enos) 
Naujasis Tauragnų klebonas 

ir bažnytinio komiteto pirminin
kas Mackevičius nuvyko pas į-

šie ats:kalbinėjo, sakydami ne- pylinkę buvo pašauktai klebo-
turį laiko. Gruodžio viduryje U- nas ir bažnyčios komiteto pirmi-
tenos elektrikai prisiuntė 1976 ninkas Mackevičius. Apylinkės 
koplyčios elektrifikavimo pro- Vykdomojo komiteto pirminin-
jektą, bet darbo vis dar nepra- ko pavaduotojas Labanauskas 
dėjo teisindamiesi neturi stulpų, grubiai užsipuolė atvykusius, 

Nors Vykdomojo komiteto kad šie savavališkai žaloja kapi-
galiotinį Rugienj. š is uždraudė pirmininko pavaduotoja* Laba- nes. Jis dėjosi užmiršęs, kad ko-
k'ebonui rūpintis bažnyčios sta- nauskas klebonui prižadėjo ne- vo mėn. jis pats buvo pataręs 
tyba bei rinkti aukas, nes čia trukdyti elektrikams, bet visą paruošti statybai aikštele, nuke-
esą tik parapiečių reikalas. laiką elektrikams buvo dmidžia- liant iš tos vietos kelis pamink-

Keletas vyrų pradėjo tašyti m a važiuoti į Tauragnus. lus. Pavaduotojas grasino suda-
stulpus sandėliukui, kuri rengė- _ j ._ . . . ryti bylą. Labanauskas liepė už-
si statyti kapinių kampe. Sekan- } ^ kovo men. pradžioje e- ̂ ^ ^ ^ m ė g e t a r ė 
čią dieną rajono vadovai per a- J ™ * * 1 P " * * ^ T ? " ^^?^ susirasti miestelyje namą ir pra-
pylinkę uždraudė statyti sande- kapinėse Tuomet buvo pareika- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ £ į 
liuką. lauta: "Į koplyčią įvesime elek- galima įrengti tame name baž-trą tik su ta sąlyga, jeigu pa-

Rugpiūčio pabaigoje bažny- rapiečiai apmokės visas išlaidas, * 
čios komiteto pirmininkas Mac- reikalingas kapinių apšvieti- Netrukus rajono vadovai pa-
kevičius Rugieniui pristatė tre- mui". Pagaliau šešiems mene- sikvietė Tauragnų bažnytinį ko-
čią projektą priestatui, nes du siams praėjus, pareiškimas bu- ^ n t ^ i* nurodė, kokį namą 
pirmieji projektai buvo atmesti, vo patenkintas — įvesta elektra vienkiemyje galima pirktis ir 
Rugienis žadėjo trečią projektą j koplyčią. ^ o j į ™ P1 8 Rug^11! 
patvirtinti, kai jis bus kvalifi- Vasario mėn. pradžioje Mac- tao reikalu, 
kuotai paruoštas. Kuomet inža- kevičiui įgaliotinis pažadėjo pa- Kai komiteto vyrai nuvažiavo 
nierius - architektas projektą tvirtinti koplyčios priestato pr#- pas ;galiotinj, tuomet jis jiems 
pilnai paruošė Utenos rajono jektą. žmonės ėmėsi darbo — prižadėjo leisti statyti kapinėse 
vadovai pradėjo priešintis sta- paruošti aikštelę koplyčios prie- prie koplyčios priestatą. 

stato statybai. Susirinko kelias- Rugpiūčio 10 Tauragnų baž-
dešimt vyrų ir kapinėse buvo nyčios komitetas buvo iškvies 
nukelti keli seni paminklai. tas į Uteną. Juos priėmė įgallo-

Gegužės 31 d. į Tauragnų a- tinis Rugienis ir Labanauskas. 
Po to visi atvyko į Tauragnus 

tybai kapinėse. . 
Spalio mėn. viduryje buvo gau

tas pirmasis Rugienio raštas, 
kuriame priekaištaujama, kam 
be reikalo buvo kreiptasi i Valst. 
statybos reikalų komitetą. To
liau įgaliotinis dčsto, kad pateik
tieji tvirtinimui projektai nepil
ni, reikalinga pateikti pilną tech 
ninę dokumentaciją. 

Spalio mėn. pradžo-e buvo 
paduotas pareiškimas Elektros 
tinklams, kad įvestų elektrą į 
kapinių koplyčią. Baigr:ar>t-'s mė
nesiui elektrikai atvedė laikinus 
laidus j kapines, bet į koplyčią 
apylinkės taryba neleido įvesti 
Klebonas kalbėjosi dėl elektros 
įvedimo į koplyčią su rajono 
Vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotoju Labanausku. Jis 
pažadėjo elektrikams netrukdy
ti. Lapkričio mėnesio pabaigoje 
jau kelintą kartą klebonas vyko 
į Uteną kviesti elektrikus, bet 

T«$** '*W' V ~ ' " Čia jiems nurodė, koki namą ga 
Įima nusipirkti ir davė leidimo 
įsirengti bažnyčią. 

Namas buvo labai nepatogio
je vietoje. Beveik 3 km nuo ka
pinių. Toje pusėje tikinčiųjų bu 
vo negausiai, nes už 3 km pra 
sideda Daunori^ parapija. 

Įvyko bažnytinio komiteto pa 
sitarimas. Visi piktinosi valdžios 
sauvale, apgaule ir nauju pa 
siūlymu. Keli vyrai nuėjo pasi
kalbėti su minėto namo savinin
kės tėvu. Savininkė kažkur mo
kytojavo. Tėvas perdavė dukros 
sąlygas — už namą 10.000 rb. 
Tai dar vienas ateistų pasityčio
jimas iš tikinčiųjų: namas buvo 
vertas 3,000 rb. 

(Bus daugiau) 

Turkija. Buvusi krikščionių bažnyčia Cavusini miestely, netoli Sirijos sienos. 

Kaddaf i pasiuntė oro 
piratus 

Kairas. — Egipto ministeris 
pirmininkas Mamdoun Salem sa
ko, kad oro piratai, mėginę pa
grobti vietkio susisiekimo lėk
tuvą su 93 keleiviais ir 5 įgulos 
nariais, buvo pasamdyti Libijos 
diktatoriaus Muammar Kaddafi. 
Jiems buvo pažadėta 25C.C00 do
lerių. Libija tuor kaltinimus pa
neigė, sakydama priešingai: tai 
Egipto žvalgybos darbas, noras 
diskredituoti Libiją. 

Du iš teroriste buvo sužeisti, 
kai armijos parašiutininkai, ap-

SOVIETU ŽVEJAI ŠNIPINĖJIMO 
* TARNYBOJE 

Maskva. — Kad sovietų žve- karo laivyno vyriausiasis polit-
jų ir prekybinis laivynas kartu rūkas, kartą per Laivyno dieną 
eina ir kitas pareigas, surištas' yra pasakęs, jog Sovietų Sąjun-
su žvalgyba bei kitemis karinė 
mis operacijomis, seniai žinoma. 
Dabar tai patvirtino ir patys so
vietai. Admirolas Sergejus Gorš-
kovas, karo iaivyne viršininkas, 
duotame "Pravdai" pasikalbėji
me išsitarė, jog "transportaci-
jos, žvejybos ir mokslinis laivy
nas yra visos Sovietų Sąjungos 

sirengę mechanikų drabužiais, i laivyno galybės dalimi". Tokiu 
prisiartino prie lėktuvo ir juos j būdu pasaulis išgirdo iš paties 
nugalėjo. Piratai reikalavo ne į viršininko lūpų. jog didžiausias 
tik nuvežti juos į Libiją, bet ir | * moderniausias žvejybos laivy-
paleisti tris libiečius iš Egipto nas yra jo jurisdikcijoje 

Kiek anksčiau Gorškcvas bu^ 
vo išleidęs knygą "Valstybės jū
rinė galybė", kurioje minėjo, 
kad visi sovietų laivai tarnauja 
tam pačiam tikslui — "efektin-

Londonas. — Britų ministerių ^ ginti socializmo idėją prieš 
kabinetas vakar vėl svarstė su- fmperia!istų agresiją 
sidariusią padėtį ^— sausrą. Jei- Dar vienas, Vasily Giršanovas 
gu nebus greit lietaus, kai ku
riose Valijos vietose ir pietinėj 
Anglijoj bus įvesta dviejų dienų 
darbo savaitė, vandens taupy
mas. Sustabdoma vandens spor
to veikla, pievų laistymas — 
praeities dalykas. Svarstytas 
klausimas ir kaip pigiau impor
tuoti vandenį iš Airijos ar net 
Norvegijos. 

ga turi 24,000 mylias sienų su 
jūromis, ir visas laivynas, koks 
tik yra, turi tarnauti vienam 
tikslui — ginti Rusiją. 

T> • -•-. 11,-

Sovietams su satelitais 
nesiseka 

Maskva. — Sovietai turi var
go su savo padangių satelitais. 
Jau ketvirtą kartą per dvejus 
metus nepasisekė bandymas su 
satelitu, kuris padaręs iš didelės 
aukštumos nuotraukas jas ga
lėtų numesti, kur jam nurodyta, 
ir vėl pasilikta padangėje, tęstų 
tolimesnį fotografavimą. Ame
rika tokią sistemą naudoja jau 
penkiolika metų. Rusai turi siųs
ti trumpalaikj satelitą, padaryti 
nuotraukas ir j ; , patį greit grą
žinti žemėn. Tai sudaro daug ne
patogumų, ir programa daug 
brangiau kainuoja, 

HaKfax, Nova Scotia. — Tro
ckinė audra Candice slenka. At
lantu, apie 400 mylių nuo Hali-
faxo. Rytiniuose Kanados ir 
Maine pakraščiuose kyla dide
lės bangos, bet audra žemyno 
nepasieks, nuslinks j šiaurės ry
tus. 

Jie gavo 
nepriklausomybę 

New Yorkas. — Prieš du mė
nesius savo nepriklauson-ybę pa
skelbusi naujoji Seychelles res
publika kreipėsi j Jungtinių Tau
tų generalinį sekretorių Wald-
h^imą. prašydama priimti na
riu į šią tarptautinę organiza
ciją. Seychelles respubliką su
daro 80 mažv] salelių Indijos 
vandenyne su 53.000 gyventojų. 

Chirac pas Giscarda 

Paryžius. — Premjeras Ja-
cques Chirac visą valandą kon-
feravo su prezidentu Valery 
Giseard d'Estaing. bet atsisakė 
pasakyti, ar jis tikrai žada at
sistatydinti. Vietos laikraščio ži
niomis, jis liepos 26 yra įteikęs I 
atsistatydinimo raštą. Nesutaria ' 
su prezidentu dėl mokesčių Ita-

i piiaiui padidinimą i 

Vail, Colorado. — Prez. For
das naujuoju ambasadorium į 
Olandiją paskyrė Robertą Mc 
Closkey, valstybės sekretoriaus 
asistentą kongresiniams reika
lams, Kissingerio patarėją. 

Beirutas. — Antradien- Liba
no civiliniame kare žuvusių bu
vo 180, sužeistų 360. Daugiau
sia užmuštų buvo Beirute, kur 
abi kariaujančios pusės iš svn-
kiųjų ginklų šaudė bet kur, į gy
venamuosius namus. Dieną prie? 
tai užmuštų buvo 200. 

Norėjo pasipelnyti 

Bostonas. — Keturi asmenys 
buvo suimti ir kaltinami plana
vę susprogdinti Bostono Play-
boy klubą ir iš draudimo kom
panijos gauti 500,000 dol. Vie
nas iš suimtųjų yra to pastato 
savininkas, kitas klubo vicepre
zidentas. 

Houstonas. — John Connally 
sakęs, kad jis aktyviai dalyvaus 
riiikiminėj kampanijoj už For
dą, bet atsisakęs priimti res
publikonų partijos pirrmninko 
vietą svarbiausia, kad jau per 
vėlu suorganizuoti plačią kam

paniją. 

Marksizmas nepajėgus 
sukurti teisingume 

Amsterdamas. — "Mano įsiti
kinimu, humaniško veido socia
lizmas yra ne "gyvendinama sva
jonė", pažymėjo Andrejus A-
malrikas pasikalbėjime su pran
cūzų žinių agentūros France 
Press korespondentu. "Marksiz
mo atžvilgiu esu labai skeptiš
kas. Nemanau, kad marksizmas 
būtų pajėgus sukurti laisve ir 
tolerancija pagrįstą visuomeni
nę santvarką Niekur pasauly 
marksistinis režimas neparodė 
pakantos kitaip galvojančių žmo 
nių atžvilgiu. Marksizmas nėra 
pajėgus sukurti teisingą visuo
meninę santvarką, nes savo es
mėje paneigia bet kokią tole
ranciją žmogui kaip individui". 

Amalrikas, priminęs vadina
mąjį "Prahos pavasarį", kurio 
metu Čekoslovakijos komunistai 
bandė įgyvendinti humanišką so
cializmą, išreiškė įsitikinimą, 
kad jei šis bandymas būtų nor
maliai išsivystęs ir nebūtų bu
vęs sovietų grubiai nuslopintas. 

š . Korėja šnekesis 

Panmunjom. Korėja. — Šiau
rės Korėja ir Jungtinių Tautų 

j komanda susitarė šiandien su-
: sitikti ir kalbėtis apie dviejų a* 
Į merikiečių karininkų nužudy-
1 mą. S. Korėjos prezidento Kim 
Į II Sung raštas nors ir nepaten

kino, bet Valstybes departamen
te vertinamas "pozityvru žings
niu", ir Amerika savo poziciją 
sušvelnino. 

Lėktuvnešis Midway su 75 
lėktuvais jau pasiekė rytinius 
Korėjos vandenis. Radijo pro
paganda prieš Ameriką tęsiama. 
Prezidentą Fordą vadina "karo 
bosu". Apie save armiją sako, 
kad ji ''pasiruošusi niekais pa
versti Amerikos imperialistų 
bandymą įžiebti naujo karo ug
nį". 

Trečios partijos 
konvencija 

Chicaga, — Dar viena kon
vencija rytoj prasidės Ji bua 
Konrad Hilton viešbuty. Tris 
dienas posėdžiaus nepriklauso
moji partija. Suvažiuos apie 
1,000 delegatų M 40 valstijų. 

William Shearer, partijos pir
mininkas, mano, kad buvęs Ge-
orgijos gubernatorius Lester 
Maddox bus nominuotas kandi
datu į prezidentus, o Virginijos 
prekybininkas Richard Viguerie 
į viceprezidentus. Maddcx duo
tame pasikalbėjime minėjęs, kad 
"joks garbingas žmogus negali 
laimėti nominacijos nei pas res
publikonus, nei pas demokra
tus". Jis nebūtų sutikęs kandi-
datuoti, jei Ronald Rcagan ne
būtų respublikonų "nuverstas". 

Nepriklausomoji partija pra
dėjo veikti 1967 Ją suorganiza
vo George Wallace, bet dabar 
VVallace ja nesidomi ir konven
cijoje nedalyvaus. Platforma 
partijos yra ultra konservatyvi 

Nakties svečias 
ambasadoriaus bute 
Maskva. — Praėjusį sekma

dienį, 3:30 vai ryto, į Amerikos 
ambasadoriaus Sov. Sąjungai 
Walter Stoessel privatų butą 
netoli ambasados pasibeldė jau
nas rusas. Nėra aišku, ką tuo 
laiku veikė milicija, kuri visada 
stropiai budi gatvėje. Tas žmo
gus, kurio vardas neminimas, 
Stoesselio bute išbuvo iki 1:30 
v a i po piet. Išėjusį j gatvę tuoj 
suėmė. Sakoma, nad jis prašęs 
pasirūpinti jo emigracija. Am
basadoriaus too metu bute ne

būtų laipsniškai privedęs prie j buvo, jis buvo išvykęs savaitga-
visiško atsisakymo nuo mark- imi į amerikiečių "dacą" Tarasi-
sizmo. Vadinamasis liberalinis j kovą, už Maskvos ribų. Su juo 

Pirmasis soviete lėktuvnešis Kiev. 

marksizmas būtų buvęs tik per
einamasis tarpsnis į tradicinę 
vakarietišką laisvų žmonių ben
druomenę. 

Tragiškos mirtys 
ok. Lietuvoj 

Vilnius. — Kaip praneša "Tie
sa" rugpiūičo 19 d. numeryje, 
automobilių katastrofoje tragiš
kai žuvo šie Vilniaus universi
teto mokslinės bibliotekos dar
buotojai : Romualdas Domantas, 
Bronė Kaušylienė ir Albertas 
Kaušyla, 

Taip pat neseniai mirė Birutė 
Kasperavičienė, žinoma archi
tektė ir valstybinės premijos 
laureatė. 

Baoca. — Bengalijos kariuo
menės štabo viršininką? gen. 
Ziaur Rahman praneša, kad vėl 
prasidėjo kovos su iš Indijos a-
tėjusiais. partizanais. 

šnekėję kiti ambasados parei
gūnai'. 

Užsieniečiams laikraštinin
kams Maskvoje y ra neaišku, ar 
tai buvo tikra intencija to žmo
gaus, ar tik paprasta provokaci
ja, kokių KGB sugeba suorga
nizuoti. 

Damaskas. — Sirijos policija 
suėmė kelis palestiniečius radi
kalus ir kaltina juos bombų 
sprogdinimais Damaske. Juos 
teis karo teismas ir laukia mir-
ties bausmė. 

KAI JTNDORIUS 
Rugpiūčio 25; Liudvikas, Pat

ricija, Gilius. Mirta. 
Rugpiūčio 26: Zeferutts, Pan* 

dvina, Algimantas, Ugnė. 
Saulė teka 6:08, leidžias 7:37. 

ORAfl 

Daugiausia saulėta ir šilta, a-
pia 85 laipsniai. 
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. SINTETINU; ŽVILGSML 

Mielosios Sesės, 

Pradėdamas eiti Seserijos dva
sios vadevo pereigas, norėčiau 
Jums priminti tai, kas, mano ma
nymu, yra svarbiausia, kad Se
serija būtų verta savo gražaus 
vardo — kad visas jungtų į vie
na bendrą šeimą tikra, seseriška 
meilė. Tai pasiekti nėra jau taip 
sunku, tik reikia į kiekvieną sesę, 
į kiekvieną asmenį žiūrėti ne 
analitiniu, o sintetiniu žvilgsniu. 
Ką tai reiškia? Čia mėginsiu tai 
paaiškinti. 

I kiekvieną asmenį, į kiekvie
ną gyvenimo reiškinį ar įvykį 
mes galime žvelgti dvejopai: ana 
litiškai. arba sintetiškai. Analiti
niu žvilgsniu žvelgiame tada, kai 
nežiūrime į visumą, bet į atski
ras detales, į smulkmenas. O kai 
žvelgiame į visumą, per daug ne
sigilindami į detales, tai tokį 
žvilgsnį vadiname sintetiniu. 

Nedaug meniško grožio pa
justume, jeigu, nuėję į kokią nors 
meno galeriją ar parodą, pradė
tume į paveikslus žiūrėci iš ar
ti, studijuodami kiekvieną teptu
ko brūkštelėjimą, stebėdami kiek 
vieną užkritusią dulkelę ar kokį 
nors vos pastebimą dažų nutrupė-
įimą. Tai būtų analitinis žvilgs
nis. Jeigu norime pamatyti pa
veikslo meninį grožį, turime žiū
rėti iš toliau, žiūrėti ne į atski
ras detales, į kokias nors atsitik
tines smulkmenas, bet į visumą 
— žiūrėti sintetiniu žvilgsniu. 
Tą pat galima pasakyti ir apie 
kitas sritis. Pvz. jeigu mes pradė
sime analizuoti Kristaus įsteigtą
ją Bažnyčią, įvairius jai vadavau 
jančius asmenis, tai surasime 
daug netobulumų, bet jeigu pa
žvelgsime į ją sintetiniu žvilgs
niu, tai pamatysime tikrąjį jos 
tobulumą ir grožį, suprasime jos 
dievišką-kilmę, nes per tiek am
žių, nežiūrint visokių žmogiškų 
netobulumų, ji klesti ir auga. 
Taip pat jeigu pradėsime anali
zuoti skautų organizaciją, tai ir 
čia pastebėsime daug netobulu
mų, klaidų, prasilenkimų su jos 
ideologija, bet, pažvelgę į jos vi
sumą, suprasime, kiek gero ji yra 
padariusi, kiek tūkstančių jauni
mo apsaugojusi nuo klystkelių 
ir paruošusi gerais piliečiais, tau
riais žmonėmis. 

Tad tokiu sintetiniu žvilgsniu 
reikia žiūrėti ir į kiekvieną as
menį, nesiknibinėjant ir su mik
roskopu ar padidinamuoju stik-
iu neieškant jame visokių dulkių, 
klaidų, netobulumų. Tur būt, 
daugelis yra pastebėję, kad, kai 
žmogus su mumis gyvera ir dir
ba dažnai jis yra kritikuojamas, 
kalbama apie jo ydas, o kartais 
net ir spaudoje viešai smerkia
mas. Tačiau kai tas žmogus 
-mirlta, kai jo kūnas guli laido
tuvių koplyčioje, kai ateina atsi
sveikinimo vakaras, tai apie jį 
prisakoma tiek gražiausių žodžių, 
taip yra iškeliami jo nuopelnai, 
kad mums atrodo, jog tai buvo 
tikras šventasis. Kaip tokį reiš-
kfatį aiškinti? Ar tai nėra veid
mainiavimas? Ar tos kalbos prie 
mirusiojo nėra tik tuščios, be
prasmėm panegirikos? Juk tas kal
bas dažnai sako tie petys asme
nys, kurie pirmiau tą žmogų pei
kė h* kritikavo. 

Nereikia manyti, kad tai yra 
veidmainųnrirnas. Norėdami Sį 
reiškinį suprasti, vėl turim* grįž
ti prie to analitinio ir sintetinio 
žvilgsnio. Kaf tas žmogus gyve
no, kai su mumis bendravo ir 
dirbo, mes ji •-.kuomet stebėda

vome iš labai arti. Kartais ty
čia stengdavomės jame ką nors 
blogo surasti, jį (pažeminti, nu
vertinti, nes sąmoningai ar nesą
moningai bijodavome, kad jis ne
būtų mums konkurentas, kad sa
vo šešėliu neužstotų mūsų švie
sos. O kai tas žmogus iš mūsų 
taijpo pasitraukia, kai jis jau ne
bepavojingas, tada į jį ir į visą 
jo gyvenimą pažvelgiame tuo 
sintetiniu žvilgsniu, pamatome, 
kiek jis yra nuveikęs, kiek daug 
dirbęs, aukofęsis. Tada lyg ir pra
nyksta tos menkutės smulkme-

L. S. Seserijos dvasios vadovas v. s. 
Juozas Vaišnys. 

Nuotr. V. MažeSo 

no*, kurias mes išposdavome ir 
padidindavome, kai jis buvo gy
vas. Tai prisiminus, mums gal 
pasidaro gėda. kad buvome tokie 
trumparegiai, neobjektyvūs, kad 
per tuos mažučius netobulumus 
neįstengdavome pamatyti jo tik
rosios vertės, kad tik dabar pa
matėme, ką mes turėjome ir ką 
.praradome. 

Tad kol dar ne vėlu, pakeis
kime tą >avo žvilgsnį į asmenis 
iš analitinio į sintetinį. Tada 
mūsų sprendimai bus daug ob-

esni. Tada pamatykime. 
kad esame apsupti ne priešų, o 
draugų. Jeigu stengsimės kiekvie
ną kito veiksmą ne pasmerkti, o 
pateisinti, jeigu stengsimės su
prasti tikrąsias kito intencijas, tai 
gyvenime daug rečiau klysime. 
Tada mes patys pasijusime lai
mingesni. Pamatysime, kiek tu
rime tikrų draugų, o ne įsivaiz
duotų priešų. Analitinis žvilgs
nis žmones dažniausiai išskiria, 
o sintetinis — sujungia. Tejun-
gia jis jus visas į tvirtą, 
seserišką Seseriją! 

LS Brolijos vyriausias skauti
ninkas s. f ii. Sigitas Miknaitis 
rugpiūčio 13-15 d. lankėsi dvejo
se Kanados lietuvių skautų-čin 

j siovykiose. 

Montrealib skauių'-čių "Baltija 
XII" stovykla vyko gražioje Bal
tijos stovyklavietėje, maždaug 
90 mylių nuo Montrealio miesto. 
Cia stovyklavo 74 skautai-tės su 
vadovais-vėmis, (37 broliai ir 33 
sesės). Berniukams vadovavo 
Gintaras Nagys, o mergaitėms 
Elė Jurgutienė, koordinuojant 
vietos tuntininkui ps. Broniui 
Niedvarui. Čia vyr. skautininkas 
praleido dvi dienas apžiūrėda
mas stovyklą ir dalyvaudamas vi
suose "didžiojo" savaitgalio įvy
kiuos. Sutiko ir pažįstamu, tęi — 
čikagietis V. Rasutis ir trys Rako 
stovykloje buvę svečiai iš Brazili
jos. 

Rugpiūčio 15 d. popietėje, vyr. 
skautininko automobilis įriedėjo 
Romuvos stovyklavietėn, kur tuo 
*netu stovyklavo Toronto ir Cie-
velando skautai-tės, viso — arti 
200 brolių ir sesių. Stovyklavietė
je jį suliko antrosios savaitės sto-

j vykios vadovai Petras Būtėnas, 
Rūta Žilinskienė ir kapelionas 

j kun. Kulbis, SJ. Čia vyr. skauti
ninkas apžiūrėjo stovyklą ir da
lyvavo iškilmingame vėliavų nu
leidime. Nors būtų malonu il
giau pabuvoti, teko atsisveikinti 

J nes diena ir savaitgalis baigėsi, 
o kelionė Chicagon tolima. 

Vyr. skautininkas grįžo Chi-
I cagon su geriausiais įspūdžiais 
į apie kanadiečius brolius - seses, 
į jų stovyklas veikią ir malonų 
i -priėmimą. 

<\ VRBl.S PRAVĖRIMAS 

Visi Chicagos skautai ir skau
tės privalo dalyvauti Tautinių 
šokių šventėje, kuri fvyks š. m. 
rugsėjo 5 d. Amfiteatro patalpo
se. 

Visi nešokantieji privalo nedel
siant registruotis pas savo turiti-
ninkus ir dalyvauti tautinių šo
kių šventės talkoje — -..:-~-i'-•-
jant vietas, palaikant tvartą" Sr-
lėje, platinant leidinius. Visi 
skautai-tės, vyr. skautės, sk. vy
čiai ir j . budžiai, o taip pat sfeMr-
tininkai-kės registruojasi įte tįį-
vo tuntininkus iki rugpiūčio 2 8 ' 
d. Šiuo atveju gražų pavyzdį pa
rodė Nerijos jūrų skaučių tauttafc 
kurio sesės ir vadovės jau prieš 
kelis mėnesius yra talkai užsire
gistravusios. 

Visi ažsiregistravę talkimakai 
atvyksta Arafiteatran iešt, rugsė
jo 4 d. 11 vai. ryto, kur gaus sa
vo talkos tarnybos nurodymus ir 
bilietus. Prašoma nesrvėluoti. '*-
kilus neaiškumams kreipki te* ' 
savo tuntininkus ar šios "taikos 
koordinatorių- v.s. foną Parotų, 
tel. RE7-2261. 

ja siun:klojama Seserijos Vądijos 
narėms, LSS Garbės Gynėjai, 
LSS Tarybos, Garbė* Teismo ir 

Skautininkės įsakymams, LS Se
serijos !*• kitų LSS orranų narių 
sąrašai, paskutiniame psl. redak-

r Vvr. Skautininkės Kontrolės Komisijos narėms, ra- j tt>r^s žodis 
jonų vadeivėms, lumininkėrm, \ raginimas 'Į gamtą, į stovyklą!" 
vietininkėms atskirų v ieįietų v a- Bendrai — leidinėlio turinys 
davėjus, LSS-jos Vyriausioj Skau- įdomus, informacinis, išvaizda 
tiniokės nurodytiems kitiem* as-! patraukli. Linkime "Gabiįar to-
menįms ir Gabijos prenumeratą t buteli ir rievėluojant dažnai lan-
sumokėjusioms skautinmkems. j M* ir informuoti Seserijos vado-

Gabijos spausdinimo išlaidoms į ves 
padidėjus, LSS Seserijos vadi jos • 
posėdžio, įvykusio I976.IV. 12 nu- į 
tarimu, prenumeratos mokestis 
pakeliamas iki 3 doi. metams. Jei 
prenumeratų skaičius bus gausus, 
Gabija lankys jus kiekvieną mi
tų ketvirtį, — esant priešingoms 

L>s -KSKKDOS YAMJA 
Vyr. skautininke v. s Irena 

Kerelienė prc.neša sekantį Se
serijos Vadijos sąstatą. 

Atlanto rajono vadeivė s. Re
gina Petrutienė, 7407 Kipling 

20028. Tel. 301336-3205. 
Kanados rajoao vadeivė s. 

sąlygoms, Gabija bus spausdina-j f ^wy, DistrictHeigbts, Md. 
ma vasario, birželio ir lapkričio 
mėnesjais. Seserijos vadija prašo 
tuntų ir kitų vienetų vadijų ap- Liuda Gvildienė, 75 Eow Valley 
mokėti Gabijos prenumeratą sa- j E*- Scarboro. Ont., Canada. Tel. 
vo vieneio vadovėms. į 416 439 - 7888. 

Nuoširdžiai dėkoju sesei ps. j Vidurio rajono vadeivė j . v. s. 
Danutei Juodgudienei, sutikusiai i Aldona Gasnericnė, 6519 S. 
Gabiją administruoti. Visais pre
numeratų reikalais prašau kreip
ti; i sesę Danutę: 

ps. Danutė Juodgudienė 
6635 South California Avenue 
Chicago, IL 60629 
(Čekius prašau adresuoti: LJth-

uanian Scouts Association Inc.) 
Artėjant prie upelių, ežerų, 

miškuose ar kalnuose pasislėpu
sioms tuntų. ir vietovių vienetų 
stovykloms, nuoširdžiai kreipiuo
si į visų rajonų vadei ves, prašy
dama jų stovyklinių informacijų, 
darbotvarkių, nuotraukų, įdomių 
.palnekesių ar laužų pasirdymų 

RockvvelL Chicago, Illinois 
6C629. Tel. 312 737-2311. 

Anglijos seserijos vadeivė s. 
Janina Traškienė, 28 Hazelwood 
Ra. West York's, Bradford 
BD96 ES, England. 

Vokietijos •'Jūratės" d-vė — 
Vasario 16-je gimnazijoje v. si. 
Justina Dirgėlaitė, 684 Huttan-
field - Lamperlieim Schloss 
Pennhof, VVest Germany. 

Australijos rajono vadeivė v. 
si. Pajauta Pullmen, 3 Castle 
Hovvard Rd., Cheltenham NSW 
2119. Australia. 

Vyr. sk. ir vyr. sk. židiniečių 
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Itf. PB 8-3229 
DR. ANNA BALIUKAS 

AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

2858 West 68rd Street 
Valandos pagal Busitarimą 

įtaigos ir boto teL 652-1881 
DR. FERD. VYT, KAUNAS 

BENDROJI MEDICIN-A 
1407 S. 49th Ooort, Ciosro 

Kaadien 10-12 ir ftff« 
Sskyrua tree. Ir 6e4t t 

it" 
OR, K. G< BALUKAS * • 

nin i i ^HĮIMT Cnirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medkal BuildJnsi. TcL LB 5^446 

I Pr i ima lijęoniua pasą) susitarimą 
Jei neabsUiepia. Bkajnbir.ti a:i-!xM(4 

vadovė ps Rita Pencylicnė, 3353 aprašymų ii visu rajonuose vvks- „ . c o ,K •, ~ . *^, ~ZZXZ W. 63rd PI., Chicago, TJL 60629. 
Tel. 312 737 - 4888. tanėių stovyklų. Būsiu labai dė 

kinsja. 
Tikėdamasi mielų sesių nuo

širdaus bendradarbiavimo ir lauk
dama gausios medžiagos, 

budėdama 
ps. Irena Serelienė 

3829 West 66th Street 

Skaučių skyriaus vadovė ps. 
fil. Hona. Laudenė, 8500 S. Lo-

I rell, Oaklawn. Ui 60453. Tel. 
312636-3362. 

Paukštyčių skyriaus RB&Vč 
s. Aldona Katinienė, 85 - IK • 
104th Street. Richmond Hiii, X.. Chicago, IL 60629 y l u l g 

Jūrų skaučių skyrau> >*aA)-j 
vė j . ps. Bronė EKrukaidfesč, 
7311 S. m i H f e Chicoso. II. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ TP. VIDAUS UGOS 

M a r q o « x e M'-tLcal Oent«r 
61^2 -<_; Kfl.-.i-; i - -:.J 

V a i : pirmad., antrad. Ir ketrirtad. 
i '.'<\ ' - 3 0 vai. vakaro. 

Sečtad. nuo l . i k i S vaL 
Pairai Busitarimą 

Ofbo telef. WA V26T0 
Rezld. ūei. Vk'Alfcr(x.» 'i-i04S 

SVEIKINAM -(.ABIA 

Tet Ofiso HE 4-5849. r^z. 3-v*-?233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJ AS IR CHIRURGAS 

84.^ West 7Lit Street 

Prieš keletą- dienų iš spaudos' 
;šė:į p:-;nasis t\o% kadencijos LS 
Seserijos periodinis informacinis 
leidinėlfs "Gabija". Tai 24 ps!., 
gerame popieriuje spaustuvėje at-
V'J..>:as, nuotraukom ir vinje-
rė«B iliustruotas leidinėlis. Lei
džia LS Seserija; redaguoja s. Ir. 
Serelienė. "Gabija" dėl techini-

• kliūčių porą mėnesių pa- 312 

tikrai 

v.s. Juozas Vaišnys, S.J. 
Seserijos dvasios vadovas 

SKAUTTNINKi;-KrLT 

DĖMESIUI 

Chicagos skautininkų-kių Ra
movė ir skautininkių draugovė 
ragina visus skautininkus ir skau
tininkės įsijungti į Tautinių Šokių 
Šventės talkos tarnybą. Registra
cijos reikalu kreiptis į Ramovės 
pirm. v.s. V. Tallat-Kelpša 776-
3827 ir Draugovės vadovę v. s. 
Alę Namikienę tel. WAo-5390. 
Talka labai reikalinga, todėl visi 
jon įsijunkime. 

ATSISVEIKINIMAS SU 
KLIOREMIS 

Ilgamečiai veiklūs Chicagos 
skautininkai Broiy'us ir Antoni
ja Kliorės Švykšta nuolatiniam 
apsigyvenimui Floridon. Chica
gos skautininkų Ramovė ir skau
tininkių draugovė š. m. rugsėjo 
1 d., (treč.), 7:30 vai. va k.. Jau
nimo centro kavinėje ruoSia atsi
sveikinimo vakaronę. Visi kvie
čiami. 

CABJTi 

k;-— - -t-. oq<-.-:o>t3 ir ^įtikus 
perimti Gabijos redagavimą, dė-
kodama buvusiai V.S. v.s. L. Mi-
lukienei. dabartinei Tarybos Pir
mininkei, už rūpestingai perduo
tas informacijas ir patarimus, no
rėčiau pasidalinti keliomis minti
mis bei rūpesčiais su visomis se
sėmis vadovėmis. 

Gabija yra LSS Seserijos skau
tiškojo kelio gairė nurodyta Vy
riausios Skautininkės, skirta va
dovėms, informuojant jas apie 
LSSS Vadijos veiklą, nutarimus 
ir ateities planus bei numatytus 
darbus. Tuo pačiu Gabija reiš
kia ir pasikalbėjimą tarp visų 
vadovių, gyvenančių ir veikian
čių čia, ten, ar anapus jurų. Tuo 
tikslu visos yra nuoširdžin: pra-
šoMM siųsti įvairios skautiškos 
veiklos informacijų, nuotraukų, 
sumanymų veiklos paįvairini
mui, pagerinimui, pasisakymus ir 
kūrybinius žodžius. Laukiame se
seriško, skautiško bendradarbia
vimo, tikėdamos nuoširdžiai p«-

<albeu prie Gabijos ugnele*. 

Remiantis LSS Seserijos Va<įį- • ̂ ^ ^ ^ 

"R-j<mf<;" fįtrr '• oa •• - "širtinkei j . ps. 
M'irte.! Kopcikevičiūtei raportuoja 
IdbpABKė 1 R a Karaiiunaitė. 

kaip tai: sveikinimai naujajai-LSS 
vadovybei, Vyr. Skautininkės žo
dis pareigas pradėjus ir kt. jau 
kiek pasenusi, bet vis tiek isto
riniai įdomi. 

Viršelyje — v.s. Juozės Augus
ta itytės - Vaičiūnienės eilėraštis 
"Lopšinė Mano Žemei". Pir.ua-1 
jame puslapyje įdomus LS Sese
rijos vyr. dvasios vadovo v. s. I 
Juozo Vaisiio. SJ, aktualus 
straipsnis. Puslapis skirtas mirų- • 
šiam į.v.s. kun. Jonui Raibužiui į 
prisiminti. Aštuntame psl. prista
toma daug lietuviškai sfcautijai j 
pasidarbavusi Geležinio Vilko or- f 
dinų apdovanota v. s. Ona Sau-1 
laitienė. Keturi psl. paskirti' 
"Aušros Spinduliu" suvažia-

. 60629. Tel. H2 176 - 7-827. 
Skautininkių ,--:v. v:'.d "ė ? 

: Danutė Siemaskienė, 443 W; :' 
HillRd.. Dix Hills. X Y 11746 
Tel. 516 271 - 8214. 

Protokolų sekretore oa Aldo
na Kaminskienė 014 ? AT-r -
le, Chicago. E. 6<J62P. Tei 
778-645 >. 

Iždininkė j . ps. L»ai- I (ia 
nė, 6753 S. A r ^ : a ^ CSticago 
D. 60829. Te. 312*4-, - 3>2:. 

Cintaro m-ios vadovė s. V*0 
da Aleknienė, 11027 South Chi
cago, Lnois. Te. 312 238 - 6378-1 

Tiekimo skyriaus vadovė s. Jo
ana Krutulienė, 7355 Richmond. 
Chicago, I. 60629. Te. 312 178 
-2929. 

Tiekimo skvriaus spaudos ".a-
dovė s. Albina Ramanauskienė, 
7143 S. Troy. Chicago. I:i. 6<:!629. 
Tel. 312 434 - 8428. 

Tiekimo skyriaus uniforrr.ir.'\? 
medžiagos v. s. B. Kučic-nė, 8626 
S. Mozart. Chicago. H 60652. 
Tel. 312 778 - 035S 

Socialinio skyriaus vadovė j . 
ps. Vena JLauraiticnė, 516 Charl-
ton Ave.. Wfllow Springs, UI. 
60680. Tel. -312 839 -1748. 

"Gabijos" redaktorė ir kores
pondente ps. I^na Serelienė, 
3829 W. 66th Street, Chicago, 
Minois 60629 Tel. 312 585-4274. 

Garbės gynėja v. s. Marija 

vai . DITTS.. -:er? 
M l -i 

OR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHmURCAg 

1443 So. 50th Ave.. Cicero 
Kasdien 1-1 vai. Ir 5-8 vai" « a k 

išakyrus tre^iadlenl'us 
SeStadltr.iaia 12 Iki 4 vai. popiet 

TeL RElianc* 5-1811 

OR. WALTEP J. K1RSTUK 
(Lietuvis gyd^-tojas). 

3925 West S9th Street 
VaL: pirmad. . aBtrad. , Icetvirtad. b 
penktad. nuo 12-4 va i . popiet ' tr 6 - t 
vaL vak. š e š t a d . paga l «i«ita.r6B4 

o t reč iad ien ia i s uždaryta 

DR. IRENA KilflAS' 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKJFT; m. VAIKŲ uGOg 

vpfcClAI 1S1T. 
MEDTCAL B r n j B T V O 

71.'įP S^»:th ^cstvro Avenoe. 
Va landoe: K a s d i e n n u o 10 vaJL r y t o 

iki i vai. pop ie t . 
Ofiso teL R E 7-1168; retskL 3 3 t - 2 » l » 

DT. Ant. Rudoko k«.btrK-ta pervrof 

DR. EDMUND L CiAHA 
OPTO^.TRISTAS 

2T09 West alst Street 
TeL — « B 5-340« 

Vai.: v-jin. ^ ^ ' ^ i n r - j . ; j>.-tr'->J ir 

l ' - 4 : »ešti t i -Z va.i. 

Of iso R E 4 - 1 8 1 8 : ROTTI*. PR «-*8«1 

DR, j , MEŠKAUSKAS 
•T7TYTOJAŠ IR CHIRURGAS 

s!t54 »V^T TKt Stiret 
• :T r -v 'r • .-,n-,r,|iei! Are . - 'jnpa8 ,

l 
V?.:.: r-'-y.-t •:. 'ncra-I. «=t^.rt%i. h 
penkta-! S iki T T p p TU? s s a f t a n a 

^ - r . : 

«Uft-'?S Ofe. teL 73J-4477: Rez. i&h-i 
^sie- DR, E. DECKYS 

,>y 

GYBYTIMA ER CKIR1 :liiit. 
9pecialyb5 — >»-TV« » 

Emocinfe! !lsr» 
' . R A S O K I ) M l f M C M Bvn.OIN'' -

<vt49 -k*. Pnlask; Hmifi 

R«zi<L teL — Gi a-h*;'-! 

DU W, M. EISIN-EJSiHAS 
kKV5EB.UA W. MOTERŲ 'JGOi 
GINEKOLOGIN* CHlRUTiGUA 

6132 So. Hedzie Av«. W^ 5-^T( 

0 p T T C A L » T " B H 
% r o i . h T . i i i A 8 0 š \ r f * 

70" 1 v> ff»<*MK»t t^i- 77>-8?M 
P i į ta ikomi a M a M ^-wraJ gy4jrtoj'4 

receptoa. 
Dide l i s a k i n i u rSmų pa«triAldBiaa. 
Vai . : pirm., antr., penkt . 10-5:30 

Ketv . 1-g v. vak. Softt. 10-4 v- p.p 
TreciadieDiaie uždaryta. 

TPL f. — i«2-442? 

DR. RCMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — r nimiiužifl 

111 S O . \ l VJRASH AVB. 
4200 J«0. C > \ T R . u 4V-B. 
Valandoa pagal sv^sMaHma. 

p a s a i susitarimą. Jei 
•Usrtj«-pln. skambinti \H 2-<v*oi 

1V4. — 

DR. A, I , 
BE S.««9S 

GLEVECKA5 
GYDYTOJ A3 IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Lig-cs 
S907 W^»t irvr.i Strfet 

ValandB pagal susitarimą 

DR. FRANK PLE6KAS 
OP^ O vfETRIST A S 

XX* W. Tist F.t, — T»L ,W-514S 

T-.lcrirjj akis. J*r<»Aik». »kcri4fc įr 

VaL pajra 

.•**t'»rir/ia- T/idaryta ta-"*. 
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titttanittingg mokyklai — 

KOVA UŽ LIETUVYBĖS IŠLAIKYMĄ 
Lietuvybės išlaikymo šia- koma Švietimo tarybos veikla, 

me krašte reikaluose mūsų tarpe mokslo priemonių parūpinimas, 
yra dvi nuomonės: viena išeivių vadovėlių paruošimas ir jų išlei-
dalis, kai kurios organizacijos ir dimas. Galima pasidžiaugti, kad 
vienas kitas laikraštis — kad lie- po ilgų .pastangų besiaukojančių 
tuvybė šiame krašte turi baigtis mokytojų ir švietimo vadovų dė-
*"su mumis". Vadinasi, mes esame ką, turime tikrai gerus vadovė-
ir turime būti lietuviais, tokiais liūs ne tiktai turinio, bet ir for-
Jr mirsime, bet mūsų vaikai, vai- mos atžvilgiu. Daugumas mūsų 
kaičiai ir tolimesnės kartos, gimę vadovėlių ir techninio apipavi-
ir augę šiame krašte, gali lietu dalinimo požiūriu jau prilygsta 
viais ir nebebūti — susilieti su šio turtingo krašto švietimo 
šio krašto kitų tautų žmonėmis įstaigų išleistiems vadovėliams, 
ir tokiu būdu iš savo tautos išei- Nelengvai sprendžiamas, bet 
tL vis dėlto kiekvieneriais metais iš-

Einant šia praktika veikiame sprendžiamas mokytojų klau 
savo klubuose, ruošiami lietuvis- simas. Senųjų, dar iš nepriklau-
ki parengimai, vakarai, reiškiasi somybės laikų mokytojų yra jau 
kitos lietuviškos veiklos apraiš- nedaug. Jaunieji mokytojai į li
kos, bet už gyvosios lietuvybės iš- tuanistines mokyklas ateina 
laikymą nebekovojama, nu- dviem keliais: vieni jų paruošia-
mojama ranka — "po mūsų nors mi mūsų pačių mokslo ištaigų — 
ir tvanas tebūnie". Pedagoginio lituanistinio insti-

* tuto, kiti mokytojai (daugumas) 
Tačiau kita dalis lietuvių gal- ateina į mokyklas įvairiais ki-

vofa priešingai. Jie sako, kad, ir tais keliais. Tai jaunesnio am-
savo tautybę bei kalbą išlaikyda- žiaus asmenys, dažniausiai jau
nu, mes ir mūsų ateinančios kar- nos mamos, besidominčios litu-
tos gali būti ir gerais šio krašto anistiniu švietimu, turinčios sa-
piliečiais, amerikiečiais. Būti ge- vo vaikų. Užuot mokiusios 
ru amerikiečiu netrukdo nė ap- tik savo vaikus, jos apsiima vyk-
sisprendimas būti lietuviu, mo- dyti mokymo darbą ir kiek pla-
kėti savo tėvų kalbą, kovoti už tesniu mastu — lituanistinėse 
tėvų žemės laisvę. Nei JAV kons- mokyklose. 
tkucija, nei įstatymai ir teisiniai Prie mokytojų paruošimo 
nuostatai nekliudo veikti etni- daug prisideda ir kasmet Daina-
nėms grupėms. Tiesa, valstijų ir voje ruošiamos mokytojų ir jau-
federacinė vyriausybės etninių nimo studijų savaitės — lyg ir 
grupių veiklos paprastai ne- savotiški pedagoginiai kursai 
remia, bet ir jų sukurtų bei vei- mokytojams. Š.m. rugpiūčio 8-15 
kiančių institucijų nepersekioja, d. studijų savaitė buvo sėkminga. 
E čia galima padaryti praktišką Jos dalyvių skaičius siekė apie 
išvadą: galima kartu būti geru 150 asmenų, iš kurių tarpo vy-
amerikiečiu ir kartu lietuviu. Tė- resnio amžiaus dalyvių buvo 100, 
vų kalbos mokėjimas ne tiktai o lituanistinius — pedagoginius 
nekenkia Amerikai, bet greičiau kursus lankiusių abiejų lyčių jau-
dar praturtina jos kultūrą. nuolių skaičius siekė 50. 

NEĮLEISK NIEKAD 1$ AKIŲ 
PAGRINDINIO TIKSLO - LAISVĖS 

Raimundo Kudukio paskaita LFB studijų savaitėje 

(Pabaiga) 

Štai kodėl mes vertiname to Apie lituanistines mokyklas 
kius jaunus lietuvius tėvus, ku- mes dažnai rašome ir todėl, kad 
rie patys savo šeimose lietuvis- norime priminti lietuvių visuo 
kai šneka ir vaikus gimto- menei, kad jos nėra vien tiktai 
šios kalbos dalykų moko. Geriau- tėvų ir mokytojų reikalas. Nėra 
šias kalbos mokytojas yra šeima, bet kurios abejonės, kad tai visos 
Jei šeimoje padedami tvirti gim- lietuviškos visuomenės, visų geros 
tosios kalbos įpamatai, nėra abe- valios lietuvių reikalas. Lietuvių 
jonės, kad tokių tėvų vaikai ga- Bendruomenės apylinkių, kurios 
lės išaugti lietuviais ir gal būt, dažnai rūpinasi mokyklų reika-
lietuvybę perduoti ateinan- lais vadovams tenka maloni pa
čioms kartoms. reiga organizuoti morališką ir 

Antroji priemonė, galinti pa- medžiagišką paramą mokyk-
dėti lietuvybę išlaikyti, yra mūsų loms. O padėti galima įvairiais 
.lituanistinės mokyklos, o trečio- būdais: tiesiogiai aukojant pini-
.ji — lietuviškos organizacijos. gaiš, prisidedant prie mokyklos 

Šia proga mums tenka ypač savo darbu, padedant mokyk-
akcentuoti jaunųjų lietuviukų loma ruošti parengimus, juos 
mokymą per lituanistines mo- lankant, pagaliau padedant mo
kyklas, nes artėja rugsėjo mėnuo, kinius į lituanistines mokyklas 
o su juo ir mokslo metų pradžia, surinkti, parūpinant joms trans-
' Kas liečia lituanistines mokyk- porto priemones. 
las, jų reikalai nėra labai linksmi. Lituanistinių mokyklų darbą 
Pirmiausia kiek statistikos. Dar sunkina ir ta aplinkybė, kad mū-
trk 1967 m. JAV-bėse buvo 44 Ii- sų senosios tradicinės lietuviško-
tuanistinės mokyklos, kuriose šios kolonijos sparčiai nyksta. 
mokėsi 3,223 mokiniai. Šiandie- Jaunieji tėvai, baigę aukštuosius 
ną, po dešimties metų, teturi- mokslus, tik retais atvejais gau-
me apie 30 lit. mokyklų su apie na darbą ir apsigyvena netoli 
2500 mokinių. Tuo tarpu mokyk lietuviškų kolonijų. Dažnai ten-
linio amžiaus vaikų skaičius sie- ka vaikus į lituanistines mokyk-
kia 8000. las vežioti keliasdešimts, o nere-

Lituanistinėms mokykloms tai daugiau kaip 100 mylių. Ir 
dar beverk pakanka mokytojų, vis dėlto reikia pasidžiaugti, kad 
surandamos patalpos, praktiš- mūsuose netrūksta tokių jaunų 
kai netrūksta ir lėšų, nes moki- tėvų, motinų entuziastų, kurie šį 
nių tėvai .padengia mokyklų iš- daugelį metų trunkantį darbą 
laikymo išlaidas, visuomenei ir atlieka, paaukodami lietuvybės 
Švietimo tarybai nedaug tenka labui gražiausius savaitgalius, 
pridėti. Metinis visų lituanistinių Taigi į lituanistines mokyklas 
biudžetas siekia netoli 150,000 reikia šviesiu žvilgsniu žvelgti 
dolerių. Apie 80-90 proc. šios su- bent tol, kol bus minėtų lietu-
mos sudeda tie jauni tėvai, ku- vių tėvų ir mokytojų, motinų. O 
rių vaikai mokyklas lanko. Vi- tuo tarpu reikia baigti ruoštis 
suomeninės institucijos, jų tarpe naujųjų 1976-7 mokslo metų pra-
Liet. Bendruomenės Švietimo ta- džiai: užregistruoti vaikus, baig 
tyba ir Lietuvių fondas, kasmet ti mokytojų komplektavimą, pla-
švietimo reikalams skiria 20 — nuoti mokslo metų eigą ir me-
25 000 dolerių. dzia-ginę param* mūsų mieloms 

* lituanistinėms mokykloms. 

Buvo net reikalaujama, kad Son-
nenfeldas atsistatydintų, bet jis 
to nepadarė. Visa tai rodytų, kad 
Sonnenfeldo "'mintys" nebuvo jo 
asmeniškos, bet greičiausiai mū
sų valdžios pritariamos, kaip ba
rometras poiitinei krašto at
mosferai matuoti. 

Be abejo, daugelis mūsų jau
čiame, kad už prosovietinę mūsų 
vyriausybės poziciją, ypač Balti
jos valstybių atžvilgiu, yra atsa
kingas dabartinis valstybės sekre
torius Henry Kissinger. Manoma, 
kad jam pasitraukus, Amerikos 
užsienio politika bendrai ir Bal
tijos valstybių atžvilgiu ypatin
gai pasikeistų geron pusėn. 
Mes turėtume atsisakyti iliuzijos, 
kad bendra Amerikos politika, 
ypač užsienio politika, yra vieno 
kurio asmens sprendimas. Reikia 
atsiminti, kad Baltijos kraštų si
tuacija Amerikos akyse nepasikei
tė nuo 1940 metų, nuo to laiko, 
kai Sovietai jas okupavo, nors per 
tą laiką ne vienas asmuo sėdėjo 
valstybės sekretoriaus kėdėj. Ta
čiau yra ženklų, kurie rodytų, 
kad Baltijos valstybių statusas 
Jungtinių Amerikos valstybių 
akyse netolimoj ateity gali pasi
keisti. 

Tiesa, mūsų valdžios oficialūs 
žmonės visada kalba apie nepri
pažinimo principą. Bet kai pasi
daro "neoficialūs", jie prakalba 
atviriau. Pavyzdžiui, buvęs am
basadorius Maskvoje Jacob Beam, 
išėjęs į pensiją 1973 metais, rašė: 
"Žiūrint iš moralinio matymo 
taško, likimas Rytų Europos kar
tu su užgrobtom Baltijos valsty
bėms lieka antro pasaulinio ka
ro biauriausias paveldėjimas'' 

\ ("Most monstrous legacy"). Bet 
jis taip pareiškė tik išėjęs iš 
valdžios tarnybos, Atstovauda
mas Amerikai tokiam aukštam 
poste, buvo bejėgis, nors ir sielo
josi nelaimingųjų kraštų liki
mu. 

Net ir prezidentas Fordas, prieš 
išvykdamas į Helsinkį, savo pa
reiškime susilaikė paminėti Bal
tijos valstybių nepripažinimo 
principo, nors iš anksto paruoš
tame kalbos tekste tokia frazė bu
vo. Vieši mūsų valdžios -pareigū
nų pareiškimai apie Baltijos 
valstybių nelaimes bei kitų man
dagūs gestai yra tik "krokodilo 
ašaros", liejamos mūsų paguodai 
ir viešai šio" krašto moralei pa
laikyti. 

Iš tikrųjų Baltijos valstybių 
ir bendrai Rytų Europos rolė 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
užsienio politikoje mažėja. Bet 
tai nėra Henry Kissingerio sukur
ta situacija. Tai yra jo paveldėji-
jimas anglo — saksų filosofijos, 
pagal kurią reikšmingi istorijos 
įvykiai vyksta vakarinėje Reino 
pusėj. Tai, atrodo, perdaug su
prastina, bet iš tikrųjų čia glūdi 
anglo —saksų laikysenos šaknys. 
Todėl mes turime blaiviai žiūrėti 
į mūsų tėvynės dabartinį statu
są Jungtinių Amerikos Valstybių 
akyse ir rimtai pagalvoti apie 
ateities perspektyvas. 

Gaila, kai kurie mūsų politi
niai veikėjai savo laiku buvo taip 
paverkti prezidento akivaizdos, 
kad dabar kaip papūgos kartoja 
oficialius vyriausybės pareiški
mus, į kuriuos daugelis blaiviau 
galvojančių lietuvių žiūri skep
tiškai. Tai simptomai susiskaldžiu 
šios vadovybės lietuvių visuome
nėje. Tam tikras asmuo ar grupė, 
siekdami vadovybės ir autoriteto, 
lengvai tampa auka valdžios 
agentūros, kuri tuščiu pagyrimu 
bei paplojimu per petį užsitikrina 
sau draugą, kad tas veiktų savo 
bendruomenėje ir propaguotų 

jiems trūksta materialinių ištek- Į 
lių ir kitokios paramos. Tikras j 
dalykas — Amerikos valdžia ne
sirūpins mūsų atstovavimu, jei
gu mes patys tuo nepasirūpinsim. 

Aišku, tik stiprūs lietuviškos! 
bendruomenės veiksniai galėtų 
tai pasiekti, ir šiam tikslui mums 
reikalingos jėgos, plaukiančios iš I 
vienybės. Kitaip kaip mes galime : 
tikėtis, kad Jungtinės Amerikos: 
Valstybės pripažins mūsų atsto-: 
vavimą, kai jiems atrodys, kad j 
mes patys esame netikri, kas muši 
reprezentuoja? Kieno yra pareiga 
paruošti būsimus atstovus, jei ne
vieningos visų mūsų pripažintos 
vadovybės? Neužmirškime, kad 
jau ne vieną kartą Jungtinių 
Amerikos Valstybių valdžia yra 
bandžiusi matuoti reakciją, kuri 
kiltų nepripažinimą nutraukus. 
Reakcija, jų nuomone, būtų 
griežtai negatyvi. AŠ tikiu, kad 
mes savo vyriausybei duotume 
labai patogią progą nutraukti Lie
tuvos statuso tęstinumą, jei būtu
me užklupti nepasiruošę tam mo
mentui, kai dabartiniai atstovai 
nebus savo postuose. Aš manau, 

kad dabar būtų labai sunku šį 
valdžios pozicijos teisingumą. Į klausimą kelti kur nors valdžios 
Atrodo, kad šiuo metu mes kaip 
tik ir pergyvenam tokį fenomeną 
lietuvių politinėje veikloje. 

Kokios tad mūsų veiklos per
spektyvos vieniems metams po 
Helsinkio praėjus? 

Vienas ligi šiol dar neatsiektų 
tikslų yra vieninga politinė vado
vybė. Nėra reikalo dėl to disku
tuoti. Užtenka pasakyti — ir to, 
tur būt, niekas neginčys, kad rei
kia vieningos lietuviškos visuome
nės. 

Reprezentavimas šio krašto 
įstaigose yra esminė mūsų veik
los sąlyga. įvairių pažiūrų bei 
nuomonių rungtyniavimas yra 
teigiamas reiškinys. Todėl iš šių 
šaltinių demokratiniu būdu su
daryta vadovybė sustiprins patį 
demokratinį principą ir kalbės 
viešai vienu balsu-

Esminis tokios vadovybės rei
kalas turi keletą aspektų. Vienas 
svarbiausių — tai diplomatinio 
statuso tęstinumas. Mes turime 
pagalvoti apie ateitį, kai dabarti
niai atstovai Washingtohe turės 
savo postus 'palikti. Iš kokių šal
tinių bus parinkti nauji diploma
tiniai atstovai? Kad tokį šaltinį 
turėtume, mes turime išvystyti 
išeivių diplomatiją. Dabartiniai 
atstovai yra spaudžiami tai pada
ryti, bet jie to nepajėgė ne dėl to, 
kad nenorėtų, bet dėl to, kad 

Sen. Robert Dole, respublikonų partijos kandidatas j viceprezidentus, su 
dr. Petru Vileišiu viename ankstesniųjų pokalbių lietuvių reikalais. Sen. 

R. Dole, lietuvių reikalus gerai pažįsta. 

faktas vieningos vadinamos "Lo- Mes turime atsiminti, kad po-
bbying povver" yra pakankama litinėj plotmėj interesai ir laiky-
priežastis turėti reikšmingus, pa- sena pasikeičia staiga. Sąjungos ir 
kartoju, reikšmingus kontaktus j savo ištikimybės partnerius 

sferose, kol mes vieningo atstova
vimo klausimo neišspręsim patys 
tarp savęs. 

Tikėkim, tą padarysim, kol dar 
nevėlu. Skaldymas ir tarpusaviai 
ginčai daro labai neigiamą efek
tą, ypač jaučiamą jaunojoj kar
toj. O daugelis mūsų žmonių 
bendrai suakmenėjo ir yra ne
veikius ii apatiški. Jie pasidarė 
tik "sekmadieniniais patriotais". 
Manau, kad aktyvi, pasitikėjimą 
turinti vadovybė galėtų šią situ
aciją pakeisti. 

Vieninga politinė vadovybė yra 
svarbi ir kitu atžvilgiu, atžvilgiu, 
kuris praktiškai yra ignoruoja
mas, išskyrus tam tikrus ceremo
ninius atvejus. Tai būtent nuola
tinis kontaktas ir veiklos koordi
navimas tarp kitų dviejų Balti
jos valstybių — I^atvijos ir Esti
jos. Šio krašto valdžios atstovai 
mato mus tarp savęs susiskaldžiu
sius. Šis įspūdis dar dvigubai- ar 
trigubai padidėja, kai jie nemato 
jokios reikšmingesnės koordinaci
jos tapp visų trijų Baltijos vals
tybių. 

Mes laikome savo bylą svarbia. 
Ji tokia yra. Bet nepasirodykime 
kitų akyse, kad mes esame trum
paregiai, kad, besirūpindami savo 
byla, išskiriame kitus, esančius 

ir koordinaciją su latvių ir estų 
veikėjais. Šiam tikslui, žinoma, 
mums reikalinga ne tik mūsų 
vieninga politinė vadovybė, bet 
taip pat ir anų dviejų Baltijos 
kaimynų. 

Vieningos akcijos tikslas, su
prantama, yra daryti įtaką šio 
krašto politikai. Ligi šiol iki tam 
tikro laipsnio mums pasisekė ne
pripažinimą išlaikyti. Bet mūsų 
galutinis tikslas visada buvo Jung
tinių 'Amerikos Valstybių politi
ką pakeisti ta kryptim, kuri ves
tų j Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą. Turint galvoj dabar
tinę pasaulio jėgų konsteliaciją, 

i Rusijos imperialistinius tikslus ir 
1 Amerikos laikyseną, šis mūsų 

tikslas, atrodo, šiuo metu nepa-
pasiekiamas. Iš tikrųjų vieninte
lis kelias šiam tikslui siekti būtų 
visuotinis karas, kurio šio krašto 
vyriausybė stengiasi išvengti. 
Apie karą žmonės nenori nė gal
voti. Apie karą nenori girdėti ir 
kiti kraštai, nes jo rezultatas bū
tų visuotinis susinaikinimas. 

Kokiu tada būdu mes galim 
pasiekti mūsų pastangų galutinį 
tikslą. Nors ir atrodo, kad Lietu
vos laisvė šiandieną yra nepasie
kiamas tikslas, mes neturime į 
laisvės bylą žiūrėti negatyviai ir 
beviltiškai. 

Besivaržančių jėgų santykiai 
yra laikomi labai komplikuoti, ir 
jų interesai keičiasi. Vyriausybės 
politika ir viešoji nuomonė for
muojama įvairių politinių bei 
ekoniminių grupių (Pressure 
Groups). Jų dydis kartais nereiš
kia jų pajėgumą. Mes turime tęsti 
savo veiklą su mintimi, kad mū-

keičia nuostabiais būdais. Prisi
minkim Egipto Sadatą, kaip jis 
'padėkojo' Sovietams už Aswano 
užtvankos pastatymą ir materia
linės ir militarinės jėgos pateiki
mą. Valstybės, nieko bendro su 
mūsų byla neturinčios, gali tie
siogiai ar netiesiogiai padėti pri
artinti mus prie tikslo. Kas atro
do beviltiška šiandien, rytoj gali 
žadėti viltį. Prisiminkim, kad pa
vyzdžiui Simo Kudirkos išlaisvi-

fnimas buvo visų mūsų vieningos 
veiklos rezultatas. O atrodė, kad 
tai visiškai neįmanomas uždavi-
nys. 

Mes privalome turėti tikslą, 
bet tai lengva. Svarbu kad 
tikslo nuolat siektume, tuo būdu 
užtikrintume jo tęstinumą. Tam 
reikalingas vieningas tikslo su
pratimas ir aktyvi organizuota 
veikla bei pasiaukojanti laikyse
na bendram mūsų tikslo labui. 

Tiktai tuo keliu eidami, 
mes galime tikėti kurią dieną pa
siekti aukščiausią savo pastangų 
tikslą — laisvę savo tėvynei. 

tokioje pat kaip ir mes situacijo- sų sujungtos jėgos gali paveikti 
je. Nekalbant apie kitą, jau vien įvykius. 

.MIESTO TARYBA 
Chicagos miesto taryba nuo 

naujo Daley termino, kuris pra
sidėjo 1975 m. balandžio mėn., 
priėmė 98 naujus nuostatus. Ta
ryba paprastai priima mero De-
iey pasiūlymus. Sen. M. A- Bi-
landic, padaręs miesto tarybos 
darbų apžvalgą ir surašęs tai j 
19 pusi., skelbia, kad Chicagos 
miesto taryba esanti geriausia 
įstatymų leidimo institucija 
JAV-sc. 

Šiais doleriais faktiškai išlai- b. kv. 

ATRASTOS SENIAUSIOS 
HEBRAJŲ TABLETĖS 

I do Mosje Kosjavi. Tel Avivo ar
cheologijos skyriaus direktorius, 
ir Mosje Garcial iš Bar Dan uni-

Izbet Sarte, apie 40 km nuo j v e r s į te to . (t) 
Tei Avivo, atrasti tablečių frag- ' 
mentai su hebraiŠkais užrašais. 
Manoma, kad tie užrašai yra iš 
XI a. pr. Kr. Tai yra užrašai iš 
seniausių iki šiol žinomų hebra
jų alfabeto pavyzdžių. Jų teks
tas dar nėra iššifruotas, nes rai-
iįį, lįbai a / ^ i š h m Tabletės Br 

Tokia yra motinos meilė, tiek 
karštai myli net tuos vaikus, ku
rie nėra dar gimę, jog ir dėl jų 
nebijo ir nesvyruoja paaukoti sa
vo gyvscimą^ , 

AUŠRA IŠEINA | GYVENIMĄ 
Dviejų draugių laiškai 

Romanas iš okupuotos liefavos 
MARIJA VTNCERYT* 
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Motina tykšt jai per vieną žandą, per kitą. Zita nė 

iš vietos nepajudėjo. Užkaito tik kaip liepsna, kaip ža
rija, 

— Muškis! O aš tau pasakysiu, kad mudu su Zig
mu ženysimės. Ištekėsiu už Zigmo, ir niekas man 
nieko nepadarys. 

Motina išsižiojo iš netikėtumo. 
— Žiūrėk, Zitulė! — nusistebėjo Valė, 
— Erzina ji mane ar teisybę sako? — kreipėsi 

Žolėnienė j mane. — Tu žinai. Sakyk teisybę kaip prieš 
Dievą, 

•— Zita nemeluoja. Jiedu žada tuoktis. 
— In trobų! — sukomandavo Žolėnienė Zitą, — 

Einam, paėmė mane už rankos. 
Zitos naujiena Zolėnienę pritrenkė. Įėjus J vidų. 

ji atsisėdo ant suolo ir gerą valandžiukę sėdėjo nu
leistom rankom. 

— Negalvojau, kad Zita toks didvyris, —nusišai
pė Kostas. — Draugą užstoti geras dalykas. Jie su 
Vale /buvo tikri, kad Zita prisiima Zigmą, tik mane 
gindama. 

— Už ką tu, Viešpatie, mane baudi, — prašneko 
po geros valandžiukės Žolėnienė. — Kad mano vaikai 
šitaip. Jeigu teisybė, apsirenk ir vesk mane pas tą ber
ną,. — įsakė ji Zitai. — O tu marš į darbą, — tarė man, 
paimdama iš rankų čemodaną, — Sužinosiu ir apie ta-

1 v& Pati viskį ištirsiu. 

Zigmo dabar nebus namie, — pasakė nustebus išsiaiškinti. 
ir nusiminus Zita. — Jis darbe. 

— Surasma ir darbe. 
— Zita taip narsiai gynus mane, dabar pritilo ir 

ėmė jaudintis. 
— Aušra, kas bus? — dejavo ji. paskui mane atė

jusi į kambarį. — Ką pasakys mama jam! Aš bijau, 
kad nepradėtų muštis. 

Taip aš vėl išėjau į statybas, o Zitą palikau besi
ruošiančią žygiui pas Zigmą. Dabar vėl gyvenu pas Žo-
lėnus, vėl dirbu statybose. 

Aušra 
Vilnius, 

1961. XI. 18. 

Ne, Virgyte. Nemesiu statybų, kaip Tu man pata
ri. Nenoriu likti be darbo. Juk ir pas jus ilgai negalėsiu 
sėdėti. Didesnieji nesusipratimai traukiasi, gal bus ga
lima dirbti. 

Baigsiu tą nemalonią istoriją. Grįžus tada iš dar
bo, radau namie visą Žolėnų šeimą be Valės. Kostas 
buvo apstulbintas, kad jo sesulė iš tiesų pasiruošusi 
tekėti už Zigmo ir kad Zigmas tada tikrai lankėsi pas 
ją, o ne pas mane. Dabar jie visi ir dėl Verbleckio nebu
vo tikri. O Žolėnas patenkintas kikeno: 

— Matai, motin, matai! Dabar merginos nesnau
džia. 

Žolėnienė buvo susimąsčiusi, liūdna. Mane sutiko 
kažkaip nuolankiai, padavė tuoj valgyt. 

— Teisybė, kad tu tū bernu pažįsti, ar melavai ta
da? — paklausė manęs. 

— Pažįstu. — atsakiau ir papasakojau apie Zig
mą visa. ką žinojau. Žinoma ankstyvesnių jo išdaigų, 
apie kurias buvau girdėjusi, neminėjau. 

Manųjų nusikaltimų Žolėnienė taip pat nebeminėjo 
Jalvojau, kad viskas taip ir baigsis. Bet pavakary, jau 
visai brėkštant, ji liepė: 

«N Užsivilk, aifiina. pas tj; ligoni km sake!, Reikia. 

Mudvi išėjom. Žolėnienė visą kelią tylėjo. Tik prie 
pat bendrabučio pratarė: 

— Jei nekaltai kenti, Dievas tau atlygins. 
Verbleckienę radom sėdinčią lovoj. Susikuitusi, 

nešvari, pilkais apdirskusiais marškiniais. Ji , matyt , 
neseniai buvo gėrusi analgino — du popieriukai nuo 
miltelių gulėjo prie lovos ant grindų, 

— Atėjau sužinoti dėl tų šnekų, — tarė Žolėnienė 
— dėl pačios vyro. Norėjau pasiteirauti. 

Ligonė nustebus žiūrėjo į ją. 
— Ir tau mano vyro prireikė! 
— Susimildama! — sušuko Žolėnienė, — su to

kiom šnekom! Aš pati turiu vyrą, ir protą dar turiu, 
ir Dievo neatsižadėjau. Pas mane gyvena va šita mer
gina. Mano pareiga sužinot — teisybė, ką girdžiu, a r 
pikti liežuviai. 

Žolėnienė paėmė mane už rankos ir privedė prie 
lovos. 

— Aš noriu sužinoti, ar teisybė, kad ji su tavo vy
ru prasideda? 

— O kas ją žino, —atsakė Verbleckienė. įsmeig
dama į mane pavandenijusias akis. — Mergos loja. Gal 
ir teisybė. Ko ji čia ateina. Kitos neateina, o ji ateina, 
Gal teisybė, gal ne. 

— Jei nežinai, tai nespėliok. — tarė Žolėnienė. 
— Turi. turi jis tą prakeiktą. Tą seną. 
—Susimildama, nekeik taip, — pertraukė ją Žo

lėnienė. —Geriau apie aną gyvenimą galvok. Melskis 
geriau. 

— Užmušiu aš ją kaip gyvatę! Kad tik aš pasveik
čiau. Va. dabar man nieko neskauda, — ji pasirangė 
lovoje, pajudino pečius. — Nieko neskauda. Apsireng
čiau, truputį pudros, dažų, — kalbėjo, braukydama 
rankomis savo suvytusį, išgeltusį veidą.. - „Vacka į ją 

I ir nebežiūrėtų. Stikliuką mudu. kaip ankščiau. 
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BOSTONO ŽINIOS 
3*HRĖ MEILA ŽIAUORIENfi-

EITMA-XAms 
re, laimėjo Nr. 07&SS5, tr is k.. 
limėliua, dovanotus Broachva • 

v ė i i o l g o s , kuri ja kankino ke- ^ I a ^ * > * - J * * * . T ^ 1 

lis metus, mirė Meila Eltmanai-
tė-Žiaugrienė. 

Velionė Lietuvoje buvo bai
gusi Saulės gimnaziją 1941 me
ta is , o taip pat lankė konserva
toriją — smuiko klasę. Kon
servatoriją baigusi, grojo Kau
no radiofono orkestre. Pasi
traukus dėl karo vykių j Vaka
rus, buvo priimta j Breslavo 
radiofono orkestrą. Karo eiga 
ir tą darbą sutrukdė. 

Velionė palaidota Forest Hills 
kapinėse rugpiūčio 14 d. Ve
lionė paliko du sūnus: : inžinie
rių; Marių ir Gytį. kuris studi
juoja Bostono universitete, ir 
vyrą inž. Vytautą žiaugrą, se
serį Laimą Eitmanaitę ir tėvus 
Lietuvoje. 

ŠOKO AMERIKIEČIAMS 

Onos Ivaškienės vadovauja
mas lietuvių tautinių šokių 
sambūris liepos 11 d. šoko Bo
stono mero per visą rugpiūčio 
mėnesį rengiamuose parengi
muose, vadinamuose "Wednes-
day Evenings on the Plaza". 
Šia trečiadienis buvo skir tas 
tautinams šokiams. Juos šoko 
škotai, italai, graikai ir lietu
viai. Lietuvių sambūris pašo
ko net šešis šokius. Lietuvių 
buvo gražiausia grupė, gražiau
sias ir spalvingiausiais tauti
niais rūbais, o be to ir gražiau
siai šoko. 

Džiaugiamės Onos Ivaškie
nės i r x>s sambūrio 
reprezentacija. 

BOSTONO NAMŲ 
MOKESČIAI 

Seat Cover iš Perkins Sq. Sup-
piy krautuvės So. Bostone, lai
mėjo Nr . 077064, $5 pinigais 
laimėjo Nr. 077082, $5 pini. 
gaiš laimėjo Nr. $77058. 

šių metų Bicentennžal gra 
žuolė "Miss Li thuania of N. 
E." y ra Lynn Jonai t is iš No. 
Quincy, o antroji y r a Jane 
Volkavičius iš Dorchesterio. 

Šokių konkursus laimėjo: 
,'Mamės i r papės" polką — 
Sonja i r Jonas Strazdai iš 
Melrose, "Jaunimo polką" lai-

Mūsų kolonijose 
STASĖS DAUGĖLIENĖS 

KONCERTAS 

Rugpiūčio 1 d. Kennebunk 
porte. Maine, įvyko gražus ir re-

» 

šiems, kurie pirko ir pardavė, proga tėvai pr 
laimėjimo bilietus, visiem už, va>arvietėje atž; 
suaukotas dovanas, už pinigi
nes paramas i r šeimininkėm, 
kurios parūpino maisto. 

Dėkojam visiem, kurie pa
gelbėjo pravesti šį pikniką, 
įvykusį baisaus lietaus metu. 

Steponas ir Valentina Minkai 

m o v i N G 
&ERENAS perkraassa baldas ir ki
tus daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir palua apdr&uda. 

TELEF. — WA 5-8063 

mėjo Maryte BiaintiUijkailtf iš į 
Brocktono ir Juozas Dapšya iš 
So. Bostono, valcą laimėjo — 
Maajš Mord JŽ Lunenburg, j [ — -
Mas., ir Mare Oberly iš Nrw- K e n n c b u n k p o r t . M a k * * * ~"""5į i s C E L L A N E O C S 
ton, tango — laimėjo June i r ' 
Raimo Akti iš Lua*aberg, 
Mass., tvistą laimėjo Janes 
Strazdas iš Melrose ir Tom 
Schelf iš Braintree. 

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems dalyvavusiem piknike : į tai girdimas Sta*ė* Daugėlienės 
svečiam. ir pagelbininkam, koncertas. Tarbtatninio Eucharis 
grožio ir šokių rinkėjam, vi-jtinio kongreso Philadelphiįoje 

pranciškonai savo 
atžymėjo šį svarbų 

įvykį gera programa. 

Vakare, Švento Antano šven
tovėje, susirinkus tėvams pran
ciškonams ir jų svečiams vasaro
tojams, pranciškonų provincijo
las kuri. Jurgis Gailiušis .pasvei 
kino susirinkusius ir trumpa, tu 

C L A S S I F I E D G U I D E 
IŠNUOMOJAMA — FOK BJLVI H E L P W A N T E D — VYRAI 

ooocoooooooooooooooooooooo 
V A L O M E 
Plauname ir vagkuejamr 

vi^n ričių grfaidifc. 
J. Bl"BNYS — TeL R E 7-5168 
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NETRUKUS LAIKYSIU DIDELI EGZAMINĄ 
Pokalbis su tautinių šokiu šventes meno vadove 

Galina Gobiene 
Praėjo pusantrų intensyvaus 

darbo metų, besiruošiant penic-
tajai Lietuviu Tautinių šokių 
šventei. Šventės išvakarėse užkal
biname vyr. rneno vadovę Gali
ną Gobienę. 

— Kokių turėjote problemų ir 
kokiais rūpesčiais gyvenote, be-
ruošdama Sa Tautinių šokių 
šventę. 

— Pradžioje man buvo dide
lis galvosūkis, kokio pobūdžio 
programa duoti. Temų ir idėjų 
nestigo. Tačiau, pradėjus planuo 
ti programa, sutikau daug kliū
čių. Amfiteatro salės aikštėje nė
ra galimybių įdomiau h* įvairiau 
išdėstyti grupes IT plačiau pasi-

lietuvių reikšti, šventės ^ro^ramą n.orė-
• Į jau pravesti paėmus vieną temą 

iš .papročių, apeigų ar pan. Tada 
būtų reikėję kai kur keisti drabu
žius, "scenovaizdį", daryti persi-

Mūsų turimomis žiniomis Bo- į rengimus. Besitariant su kitais 
stono nuosavybių taksai bus vadovais, (paaiškėjo, kad daug vie 
pakelti 59 doleriais kiekvienam netų atsisakytų įsigyti reikiamus 
tūkstančiui. Iki dabar buvo; antrus drabužius tik Šiai šventei 
mokama $196 kiekvienam tūks- j įr apsunkintų grupių dalyvavi-
tančiui. Dabar bus S255 kiek-; mą. Dėl to šios, kad ir labai 
vienam tūkstančiui. Tai p a t y s . gražios, minties teko atsisakyti. 

Šioje šventėje Šokiai bus isdės-

čiausiu tempu. Kada mergaitė au
dė audinius, ji atsargiai rinko raš 
tus atidžiai vėrė nytis, iš širdies 
derino spalvas, kad audinys būtų 
puošniausias, spalvingiausias. 
To nepasieksi skubėdamas. Ir 
taip visuose šokiuose reikėtų ieš
koti liaudiškos teisybės, bet drau
ge ir sceninio grožio. 

— Ar šventės programą ruo
šiant pasitaikė trukdymų? 

— Ši šventė įvyksta ne įprastą, 
liepos 4 savaitgalį, bet rudeniop. 
Vasara — jaunimo stovyklų lai
kas. Daug šokančio jaunimo pa
mainomis išvyko stovyklauti, da
lis atostogauti, tad vasara buvo 
grupėm sunku repetuoti. Tai la
bai didelis darbo stabdis. Svar
biausias darbas — prieš (pat 
švente šokių pakartojimas, pa
skutinės repeticijos. Turėtume į-
srdemėti, kad šokių šventė vyks-

rininga kalba pranašė apie kon
greso atidarymą Pniiadeiphijoje, 

j Perinsi I vani joje. Po kalbos poe-
| tas Leonardas Andriekus pasakė 
trumpą žodį, vasarotojų choras 

| atgiedojo "O salutaris" ir prie 
išstatyto m. Sakrament Vytenis 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
nmų REMONTAS 
PRIEINAMA KATKA 

Taisau ir naujai įrengiu vonias. 
virtuves imaujas lubas. Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Zigmas, tel. 778-0682 po 8 v. vak. 
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MARIJA NOREIRIKNft 
VYTAUTAS /-LKAFSKAS 

SIUNTINIAI f UETUYą 
L*bai pageidaujamus «eru* rūšie* 

Vasyliūnas pagrojo Anton, de ! E E * 6 ^ * l ^ * * L & J^"™'**' =»n«i»i<i. 
, i~1> ) » , 2«os w . «»til St , O K S I D O fH. SeSSS 

babezon vargonų veikalą Tien j TEL . — w a S-27S7 
to del Primer Tono", pradeda- *- Ž±Ž 
mas koncerto programą, "jei čia — 
esi", J.S. Bacho dieviškas kuri- Į S I G Y K I T E D Ą B A B, 
nys, skambėjo nuotaikingai, at-

ISNUOMOJAMAS suaugusiems a 
kamb, butas su baldais. 62-ra ir Ar-
tesian. Skambinti j>o 7 v a i vak. 
737-7568; trečiadieniais ir sekmadie-

aiais skambinę visą dieną. 

R E A L E S T A T E 
- — r —•• • i M I i • ••. . j _ _ 

PRiCED- TO SELL, by ovvner, near 
63rd and- Puiaski, 6 rms., 3 bdrms., 
mod. ceramie bath, mod. kitehen, 
seraifln. bsmt_ tow taures, !ow hear, 
earpetmg, drapes, many extras. 

bnmed. poss. 582-2137. 

MKROFILM CAMEM 
OPEMTOR 

to werk in saialier Loop fir». 
Caū. MRl SIM0N: 
2 2 6 - 1 1 * 0 

TOOL & DIE REPAIRMAft 
Expenenced wrm die castmg dies. 

Aallied Die Casting 
Fraaklin Park, Itt. 

Tet — 455>91fi6 

Mūrinis — 5 kamb. ir 2 ka.n'h 
pastogėje. Centr. gazu šildyaaas, 
garažas. 56 ir RoekwetL $22.000. 

2 po 5 kamb. mūr.. Centr. gazo 
šfldymas. 2 mai. garažas. 61st ir 
Talman. $29,900. 

3 butai ir tuščia krautuvė. $366 
mėn. pajamų. Brignton Pk. $28,000 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street — 436 7878^ 

VAINA Real Estate 
Norintieji pirkti, parduoti a» 

mainyti namus, tarpininkaujame 
liekamas mezosoprano. Bachas j «iMunuiumiiiiimimiiiiiuiiiimiiimi«iiį Mia^į Beach, FL ir Chicago, IL. 

REFRiaERATIOH TRAINtE 
To Lrearn- Water Cooler 

Business 
Prefer some person. witk refrigera* 
tion exper., or refrigeration schooiing 

graduate. 
Call ERIC MHT.FR 

10 A M. — 1WL M. 2424»40 
NEEJ>ED — AN EXPĖErEN"€fED 

DE.AEEB8HIP StECBAMC 
Familiar with- A.M.C.-Jeep repaira 
Top wages, good working condi-
tions, company benefits. 

Call Rudy — 743-3700 
BERWYN A.il.C./JEEP 

Kiekvienam idomi knyga yra 

MYK. KRUPAVIČIAUS 

KUNIGAS DIEVO IR 
ŽMONIŲ TARNYBOJE 

Ji t inkama ne tik kunigams. 

aukščiausi visoje Amerikoje 

PARENGIMAI 

— Tautos šventės minėjimas 

ryti visai kitokiais brėžiniai, ne
gu kitose šventėse. Visas išdėsty
mo formas taikiau, atsižvelgda 

kurį rengia LB Bostono apylin- m a -{ k)ido t u r f n ^ +gX&jaiDęa. 
kės valdyba, jvyks rugsėjo 26 mą^ bruožą- Pavyzdžiui, blezdin-
d. Lietuvių Piliečių d-jos salė
je, So. Bostone. Bus kalbėto
jas ir gera programa. 

— Lietuvių radijo valandos 
Laisvės Varpas rudens koncer
tas jvyks spalio 10 d. Lietuvių 
Piliečių d-jos salėje, So. Bos
tone. 

LAIMĖTOJAI PIKNIKE 

Rugpiūčio 8 dieną Įvyko aemau 
sių lietuviškų radijo progTa-
mų Naujojoj Anglijoj meti
nis piknikas Romuvos Parke, 
Broktone. 

Laimėjimo dovanas laimėjo: 
Automobili, dovanotą Juozo 
Kairio, sav. Fitzmaurice Motor 
Sales Brocktone, laimėjo Nr . 
0217 — Jnlie Aukštuolis iš 
E a s t Walpole: $100 — So. Bo
stono Savings Banke, laimėjo 

gėlėje stengiausi pabrėžti paukš
čio sparnus, pasiruošusius skridi
mui. Rugeliuose — rugių pėdų ri
kiavimą į eiles. Malūne aikšte 
paverčiau darbo skruzdėly
nu. Bus pavaizduotas malūnas ir 
jame vykstąs darbas. Ir taip vi
suose šokiuose iškėliau tai, kas to 
Šokio n.iotaiką atitiktų. 

Mano didžiausias rūpestis buvo 
ir yra, ar visi vadovai suprato 
mano minfj, ar jie išreikalavo iš 
Šokėjų nuotaikas, ar išlaikys raš-

gyvena jau ilgai ir dar jis iigai Į 
gyvens. Mums visiems gerai ži
noma melodija C. Sasnausko 
"Skubink prie kryžiaus" pradėjo 
smuiko garsai, o prie jų prisidė
jo Stasės Daugėlienės sodrus ir 
stiprus balsas. Melodija pynėsi su 
smuiko garsais, kartais susilieda-, 
vo, tai vėl išsiskirdavo. Česlovas I * * h pasauliečiams, kurie šių 
Sasnauskas, mūsų kompozitorius ! I a i k ų naujoje dvasioje nori geriau 
pradininkas, visą gyvanimą d i r b - l p a ž m u B a ž r r yčios gyvenimą, jos 
damas Bažnyčiai, tapo mūsų m y - l ! a r n ų uždavinius, pareigas ir ne-
limu kompozitorium. Stasė Dau- į s a m* «a*omyDc. 
gėlienė yra neįprasta dainininkė: į 720 puslapių knygos kaina tik 
jos specialybė yra bažnytinė mu- j 5.00 dol. Gaunama 'DRAUGE. 
zika, ir jos darbas yra jai paskir
tas. Kiek mes bažnytinių spėriaiis j niinois gyventojai prie knygos 
tų turime vokalistų tarpe? S a s - į ^ " 1 0 3 prašomi pridėti 5 proc 
nausko smuiko partiją atliko ' ms. 
Ladoans \ asvliūnas ir buvo ste-i 

711 85tk St., Miansi Beach, FL 
teL (305) 864-3586 

BETŲ NUOMAVIMAS 
Nastę pirkimas — Pardavimas — 

Valdymas 
Draodimai — Income Tax 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Ketizie Ave. — 778-2235 

bėtma, v id jis taip žavingai gro-
p M M ;. kuris nėra modernus. 
Juoze Vij jal io "Malda" pakėlė 
•nūsų širdis prie Dievo, kuris 
gal mūs geriau supranta, kada 

\-M Ė*es giedame, o mes giedame 
mm taip mažai. Vėliau pasigirdo Zig

mo Aleksandravičiaus "Sveikai 
Marija 

UHiiHMIHIlHMIlIlIUIIIimiHIIMtlIlHIIII 

NEGĘSTANTI 
ŠVIESA 

PRANAS GARŠVA 

Marijonų vienuolijos 50-ties 
smuikui solo ir vėl Iz. I m e t 4 sukakčiai atžymėti išleista 

Vasyaūnas grojo iš savo draugo j marijonų veiklos istoriia Amen-
rankraščio kuris birvo atvežtas I koje. Tampriai susijusi su Ame-

tų taisyklingumą, grožį, tikslų 
žingsnį, ypač lygiavimą. 

— Ar grupių vadovai rodė pas
tangas šokėjus parooiti ir ar va
dovai bendradarbiavo? 

— Daugumas vadovų dirbo 
ryžtingai, nuoširdžiai kooperavo 
su manimi, dažnai skambindavo 
telefonais, aiškinomės problemas 

is Lietuvos, bėgant per ugnį. 

Bronio Budriūno "'Sveika Ma
rija" nukreipė .mūsų mintis į Die 
vo Motiną, kurios angelo pasvei-

~ ., - — - — - •- - i Kin]'mą žavingai dainavo Stasė 
Galina Gobienė, Tautimų šok.ų Dauf fė l i enė \r tai JcnsA* ar 

šventės meno vadove. W a U g , ! i e n e - "^r J a i a k u < ; t 3 f a ' a r 

tai solistes išraiškingas balsas ir 
ta kas penkeri metai. Tad šiuo puiki dikcija taip kalba į širdis? 
atveju reikėtų šokančiam jauni- j Ar tai meno bnrtai ar daininin-
mui pireiofe eilėje rinktis Šokių j kės emocijos mus žavi? 
paruošimą ir tik tada stovykiau- 1 
tj Cezar Franck T a n i s Angeli-

— Kiek grnphi ir kiek šokėjų j k u s " ' a t I i k*as balsu ir smuiku ne 
suskrenda j šventę? vienam davė progos susimąstyti 

— Šventėje dalyvauja 96 g r a - 1 i r Pasvajoti, apie Dievišką duo-
pės ir daugiau kaip du tūkstan-i n a " k u r i o s d e k a m e s dvasiškai 

Nr . 13879 Helen Nevulis is So. j r a š t a i s Vienas kitas parodė kant 

sia . gyvenime ir religiškai elgiamės. 
— Koks Jūsų paskutinis ž o d i s , | C e ^ r F r ? a c k 5^3 populiartrs n 

didįjį darbą baigiant? 'plačiai giedamas ir yra mielas 
— Mano darbas eina prie galo. 

Greitai laikysiu didelį egzaminą 
Boetoao, kelionę lėktuvu dviem į ̂ ^ stokojimą. Bet, juk iŠ daruge-|Esu širdy rami, nes dirbau nuo-

lio 
tis. 

ppsitaiko viena kita ir išim 

— A.- ir patys tautiniai šokiai 

žmonėm j tautinių šokių šventę 
Chicagoje. dovanotas Galaxy 
Toura ir Birutės ir Algio Mit
kų, laimėjo Nr. 1004 - Eddie 
Skabeikis iš Randolph, kelio- publikai nematytf? 
ne l ė k t i n i vienam iš B o s t o n o ^ ~" " * • " to^te b»us šokami 
į N Y , ir atgal, dovanotas U. i daugiausia nauji, niekur nema-
S. kongresmano John Joseph Į ̂  arba pertvarkyti masiniam 
Moakley. laimėjo Nr . 3988 - i r i m u i šokiai. Bus ir kita nau-
joaepb Sakalauskas iš Dor- :J<™>. I P ^ a m ą tvedu jau-
chesterio: 100 galionų degini- j mus ir b m osrus šokėjus. Šių vie
niui aliejaus, dovanotas Fortu-! n ,c t« b u ^ į*«W drabuž.ai ir 
na Fuel Co., iš Quincv, laimėjo j skirtingas šokių išdėstymas. 
Nr 3857 _ Jim Harvey iš So. ~ , ?[ ? Į 1 , ^'f14* P " ^ 3 ' 
Poetono. $20, pusmetinę Rožės!"« . .» ^ ***** daugiausia de-
grožio Salono laimėjo Nr. 2987 ' ' 
— Irene Caldrvell iš Dorcheste
rio, pietus dviem žmonėm Mil-
ton rtiff Hbuse Restanrante, 
Miltone, laimėjo Nr. 06322 — 
Alan Jay iš Dorchesterio. Į S S Ž ? ^ ? t j S S 2 

— I šokio grožį, jo mintį ir at
likimą. Aš visada pasigendu žiū
rovų geresnio supratimo apie mū
sų tautinius šokius. Žiūrovas net 

Įžangos dovanas laimėjo Šie 
numeriai : krepšys maisto, do-
v a ^ o u s Monteiio Package Sto-

| tautosakos dalis. Lietmis šokiu 
norėjo ką nors pavaizduoti, išsa- Už visa tai, kas aŠ esu ar ri-

širdžiai, negalvodama apie save, 
o tik apie žiūrovą, kuriam noriu 
suteikti pasigrožėjimo valandėlę,! * " F u S a G M o į i ' b w a baig-
stebint mūsų nuostabų tautos šo
kį. 

Sia (proga noriu padėkoti vi
siems grupių vadovėm* ir vado
vams už ryžtą ir meilę pasiim
tam darbui, o jaunimui ištverti 
iki pabaigos. Detroite gyvenan
čiai V. Veselkų šeimai, kuri tiek 
daug techniškai man padėjo at
likti su švente susijusius darbus. 
Karolei Veselkaitei, mano "sek
retorei", kuri gyveno mano dar
bu rūpesčiais. Ta*p pat dėkui ir 
mano palydovui Pranui už didžią 
talką. Šventės komitetui už ma
lonų bendradarbiavimą. 

J. Janusams 

kiekvienai širdžiai J.S. Bacho 
"Sfrdis pralinksmėjo" parodė so
listę esant patyrusią, turinčia ne
mažą dainavimo techniką. To pa 
ties kompozitoriaus "Fantazija" 

VEf?TrN6U RAMU 
GALERIJA 

Denta! Technictan 
Experienced Chrome polisher or 

finisher. 
ROGEBS PK. BENTAL CASTTNGS 

TeL 338-3662 

HXXP WAMBD — MOTERYS 

EXPEfitENC£D UOY 
Por gen'l housework. Good home, 
fuD. time, will offer excell. condl-
tions. Reąuire references. 

Please call MRS. STERN — 
2 7 2 - 9 9 1 • 

Beauty Operator Warwted 
Apply in person. 

LrCTULBTS BEAUTY SALON 
1573 No* Miiwaukee Ave. 

TeJ. — 278-OM9 

.-

rikos lietuvių gyvenimu, ji įdo
mi kiekvienam, kuris nori atsekti 
pirmuosius mūsų tautiečių žings
nius šiame krašte. 

T ik paskaičius šią knygą susi
daro pilnas vaizdas, kokį darbą 
atliko marijonai įsteigdami čia 
savo vienuolijos padal inį 

Knygos lengva, sklandi kalba, 
gyvas stilius ir intriguojančiai 
pasakojami įvykiai skaitytoją pa
gauna ir visa istorija atsfstoja 
prieš jo akis ne kaip sausa moks- , 
line praeities registracija, bet 
kaip gyvas gyvenimo fragmen
tas. 

Patart ina kiekvienam perskai
tyti. Gaunama "Drairge", kaina 
$3.50. 

Illinois gyventojai furi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc mo
kesčiams. 

* bala moderniai įrengtas narna.-
už Ke&ue, šalircai pko. Vinį $4.0091 
pajamn. Kaiiruoja S30.900.»0 

4 botu m tiras prie Maria Higb. į' 
Naujas »azu Šildymas, nauja elektra. Į 
3 auto mūro garažas. $44,900.90 

Ant Hickory kalno prie ąžuolų 11 
metų 7 kambarhj rezidencija ir 3 J' 
auto garažą*. Savininką** I f 8 * " Pa r"' 
duoda už $52,70000. 

5 *wt« mfirM ir 2 attto m*ro x m > * 
Jaa. Prlė* 15 meti) gražiausiai pasta- ; 
tvtas nantas Marąuette Parke. 
$S5,000\00. 

Mūrinis - medtnit pajamą namas. 
2 butai. PirkSjuf tikras radtnya Mar-
ąuette Parke. $59.999.06. ^ 

17 merą dKleHs 2 ankštut mūra* T A D M A I 1 T O . I A I 
ir 2 anto rrrffcro zaražaa. -Radianf' Į 1 * % 1 ^ 1 ^ > * W t \J\M*+.M 
Sildj-ma-o. Marquett« Parke. 
$38,000.09. 

Platus lotas arti ftv. Kryžiaus U* 
gonmSs. P l s u s 

i 

V Y K A I EB. MOTERYS 

REIKALINGI 

FABRIKO 

AT? VALDIS REAL E 
2SSS W. 71 Street 

TeJ. 737-7200 arba 737-^34 

BUDrS REAL ESTATE 
PIRKSIT - PSRDU0SIT 

NŪOMOSIT 
{VMRČS DMUDMH 

Maloniai Iiuris patarnaus 

traputi kalbantys angliškai. Aukš
tas valandinis atlyginimas, pastovus 
darbas, tarnautojams apmokėti pilai 

"benefits". 

LEHH0N WALLPAPER C0. 
307 4th ̂ e „ U>M. M 
Telefonuoti TED BRENKACZ 

(815) 727-9245 

D S M E ' S JO 

M 1 --r t t 

4369 Archer Av. — 254-5551 

135th & Archer Av. — 257-5861 

Tik ką is spaudos išėjo žymiausių 
anglų raSytojjų novelių antologija 

A N G L U N O V E L Ė 

tas koncertas. Vargonai skambė
jo kaip ir dideli vargonai. 

Po koncerto buvo palaimini
mas Sv. Sakramentu, giedojo va
sarotojui choras ir, iškilmingom 
pamaldom bei didžiam koncer- • Tai pirma tokios apimties (4W\ 
ttri pasibaigus vasarotojai traukė j pnsi.) ir vertes antologija talpiiian-
1 didelę salę, kwr buvo pašnekę-! ° w "nk^nes aovsiet, kurios pir-
*ų ir kavutė. Sis koncertas, kaio! 5 J ^ S J ^ u T ^ Z * ??*" l 
; , i^*; v „ L ' . t . : | «^ Kn:-gą- Jos sugavi kiekvieną; 
H- km KennebunKport koncertai, | .iraitytoją. Antologiją paruože i- ! 

M. A. Š I M K U S 
>"OTARV Pimi i lO 

EfCOME TAX SERVICE 
4250 S. Maples-ood, teL 254-7450 

j'aip pat daromi VERTIMAI, 
OIMIKTV iAkviotlmsl. pikioml 

P1UETYFSS PRAATMAI ir 
kitoW blankai 

000<>000<>0<KX>©<>OCK>0<K>Oi>0<>0<> 

TELEVIZIJOS 
M ! &L ! r t f iS TV 

Spalvotos ir Paprast©!* fiadijai, 
Steres Ir Oro Vėsintovai 

Pardavimas ir Taisymas 
M I r, i i v » • T V 
2846 W. 68th S I . tel. 774-1486 

•ooooooooooooooooooooooooot 
— . — t — . . . > • - I , 

10<* — SS«įi — *•"» pkgnm mokįgtm 

F R A H K Z A P 0 L I S 
SMS K WeM 95th Street 

ChtCB«n. nilaoto 
Teiff. 1 * 4-SSM 

sujungia vasarotojus, rne^a bend 
rą mintį ir bendrą jausmą. 

Elena Vasyliūnienė 

Kas naudoja daug žodiių be t 
kuriam dalykui aiškinti, elgiasi 
11 seri ja, pasislėpdama daugiau-

komen tarus pridėjo Povilas Gaudys 
Užsakymus siusti: 

DBAl CAS 4545 W 53rd .«U 
Chkago, ILL S0«29 

Kaina 1700. 
Einota gyventojsi prid«da 5% 

mokesti. 

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

į NftDZLVSRAs—iCrt»5 Archer Ave^ 
Chkago . I1L 60632. teicf. 927-5980 

MAMŲ APŠILDYMAS 
•*^*»a v m a tr MOdnfin naatm ps_ 

ra*. PlirhU tfvalan taipc* \trrtnhM 
.'r p»>rr»ir»ya 3?) lajn- Id«Jn Taadeas 
(fkJrtrnrtia. Kretpthi — 

A BANYS _ tel. 447-8806 

kytL Toki aituoaytį šokant, 5o- Įduosi būti, esu diddaai dėkingas |«i* » « o pačioe raŠ&ie. 
kėjai negali lakstyti* sukus gren- •• savo an^e^kai m o t n a t I 

Perskai tę Draagą" , duokit* 

J*airtq pr^kltj 
brandai M m A ^ aanr^tto. 

na^trinkhna* a*. 
mrtMta. 

C<KMOS P A R C E L S E X P R K S S 

A u i i i AA A c SIUNTINIAI J LIETUVA 
«eoi w. estu ».. CUOMPV m. eosas 

M O V I N G 
4Mrs«staf i^rkraofttt nas 

f TmifVj atstu mq 
82S WEST S4th PIACE 
TsL — rRostter S-1882 

— Eay j JI kitiems paaiskaitytL 

Tekf . 925-27.T7 — 254-3320 
V. 

Remkite tuos biznierius, 
rie skelbiaai "Draage", 



M . JUOZĄ ZUBRICKA PALAIDOJUS 
Velionk buvo gimęs 1896 m.I veiksnių darbus ir. kiek pareigos 

gegužės 22 d. Turdnų kaimo, • idsdavo, lankydamas įvairius lie 
Bubelių vmlsčiaas, Suvalkijos s tamtmių ir ateitininkę renginiu*, o 
baus ūkininko Šeimoj vieninteli* j kai liet. televizija, ištiko finan
sinius, turėjęs dar dvi seseris, ku-lsinė krizė ir grėsė likvidacija, tai 
rios su šeimomis dabar gyvena Į d/. Zubrickas su žmona Emilija 
Clevelande. ' stambesne pinigine parama išgei-

Mokslus pradėjo eiti Vilkaviš- bėjo lietuvių televiziją. 
kio gimnazijoje, kuri pirmojo pa-
saui. karo metu buvo pasitrau
kusi j Voronežą. Ją baigė gerais 
pažymiais 1918 m. Būdamas 
gimnazistas, ten suorganizavo 
pirmą lietuvių skautų būrį ir 
jam vadovavo. Po revoliucijos, 
kai buvo suimti lietuvių tarybos 

Dr. Zubrkko sveikatai pašlijus, 
iį rūpestingai gydė hr globojo na
mie ir ligoninėje daktarai Vincas 
Janevičius ir Kazys Šukys. Šir
dies priepuolio ištiktas velionis 
mirė ligoninėje 1976 m. gegužės 
12 d. 1 vai. popiet Pašarvotas bu-

Oman .<JO vy r c s j i i ų j \ į SOKC. grupe "Aušra". 
Nuotr. Jono Urbono 

vo Yates koplyčioje Kankakee. 
kai kurk; nariai, velionis kartu su i Po pamaldų Šv Patriko bažnyčio- j 
kitais patriotais moksleiviais vie-jje buvo atlydėtas į Chicagą ir O m a h a N ė b r , 
šame susirinkime reikalavo, kad palaidotas Tautinėse kapinėse, 
suimtieji būtų paleisti. Už tokį i Koplyčioje, bažnyčioje ir kapinė-

MŪSŲ KOLONIJOSE 

reikalavimą pats buvo suimtas ir 
kalintas. 

Grįžęs po karo Lietuvon, tuo
jau įsijungė į Lietuvos nepriklau
somybės gynimo veiklą, dirbda
mas spaudos biure, kurio svar
biausias tikslas buvo verbuoti 
kariuomenei savanorius ir demo
ralizuoti priešo karines pajėgas. 
Tą įstaigą likvidavus, kurį laiką 
velionis buvo Vilkaviškio apskri
ties darbo ir socialinės apsaugos 
inspektorius. Nepriklausomybės 
gynimo kovoms aprimus, studen
tija ir abiturientai galėjo vėl tęsti 
mokslą. Nemažas skaičius iš jų 
vyko į užsienį, gavę iš vienokių 
ar kitokių šaltinių stipendijas ar 
kitaip materialiai susitvarkę. Ve-
ionis J. Zubrickas turėjo dar pa

jėgių giminių JAV, todėl finansi
nių sunkumų neturėjo, išvykda
mas studijuoti mediciną Berlyno 
universitete. Studijas baigė 1929 
mttais daktaro laipsniu. Medici-

se pamaldas ir laidojimo apeigas 
atliko kunigai P. Hayes, dr. J. 
Tremoti ir J. Skrodenis. Kapinėse 

0MAHO6 STUDENTAI 
Nors Omahos lietuvių koloni-

ja yra mafe, toli n«o <i*žim 
lietuvių centru, ji stengiasi kuo i, . ^ 

bet prisidėjo visi lietuviai. 
S.A.L.S.S. centro valdyba no

ri nuoširdžiai padėkoti Omahos 
lietuvių kolonijai, o ypatingai 
Omahos lietuvi1.! studentų klu-

stipriau veikti, įvairios orgam 
zacijos ruošia susibūrimus ir pa
rengimus, liečiančius lie-cuviską 
reikalą. 

.-.ais metais ypatingai iškilo 
Omahos lietuvių studentų klu-

._ Į turės daugiau pasisekimo ir jų 
žygiai bus visų Įvertinti. Linki
me jiems daug laimės 

Gaudeamus igitur! 
S.AX-S.S. centro vaTdyba; Suopys 

Walsh 

kyklos adresas: Sacred Hearf 
Church, 819 N. 16 Ave., Mel-
roae Park, Iii. 

TRADICINIS KONCERTAS 
Spalio 30 d. 7:30 vai. vak., 
Meiroee Parko LB ir lituanis
tinės mokyklos tėvų komitetas 
rengia uadicinj koncertą . ba-

| lių Eagičs salė, 147 N. Broad-
: way, Melrose Park, UI. Bilie
tus jau daoar galima įsigyti 
pas tėvų komiteto pirmininką: 
ini. V. suopį (tei. 343-1253) ir! 
pas LB apylinkės ižd. inž. J. I 
Urbelį (teL FI 4-9033). Pelnas' 
skiriamas lituanistinės mokyk- Į 
los reikalams. Kadangi mūsų! 
kolonija nėra didelė, kviečiami i 
tautiečiai iš arti ir iš toliau at
vykti į koncertą . balių ir tuo 
prisidėti prie lietuvybės palai
kymo ir palengvinimo tėvams 
naštoc, 

TĖVŲ KOMITETAS 
Tėvų komiteto pirm. R. Če-

DRAUGAS, trečiadienis, 1976 m. rugpiūčio m. 25 d. 

RENKAMI PA17KSČHJ 
NARVELIAI 

Pasaulyje yra daug paukščių 
giesmininkų mėgėjų, bet nema
žai pasitaiko ir tuščių paukščių 
narvelių mėgėjų. Prancūzijoje 

inž. i. Laboin«: :!> T.fjono surin
ko daugiau kaig 500 paikščių nar
velių. Dauguma jų — garsių
jų architektūros statinių mode
liai. Labonas — trijų tarptauti
nių parodų nugalėtojas. 

jm. 

omahos studentės, grįžu- Melrose Park, 111. 
;į pereito s a u r e s Amerikos Ijttuvhi St-.. ii tąjgGįPĘ su-

i±ia.:: . Hoatr a.yje, labai 
ijįį i į/k ir nutarė prisijungti 
prie organizacijos darbų. Dan-
tįmbĖh aJBttntiytė išrinkta khi-
bo D irto T. yak - stipriai vedė me-

f S ; .^<s-t m:.kiai dirbo. 
' ^ "•> J . 

A. a. dr. Juozas Zubrickas 
atsisveikinimo kalbą pasakė dr. 
Balys Poškos. Pabaigai sugie-

nos praktiką atliko Berlyno gar-i dotas tautos himnas. 
Kruopščiai atlikęs darbus že

miškoje kelionėje, ilsėkis Viešpa-
sioje Charite ligoninėje. 

Studijuodamas Berlyne, buvo 
tada lietuvių studentų draugijos, 
turėjusios apie šimtą narių, ir atei
tininkų pirmininkas. Velionis vi
są gyvenimą nuo pirmųjų gimna
zijos klasių- buvo nuoširdus atei
tininkas, vėliau sendraugis ir 
Ateitininkų Šalpos fondo narys. 

Lietuvoje medicinos praktika 
vertėsi Kybartuose, taip pat bū

tyje. 
B. Vitaitis 

lai, kuri aeįmį/eį 
ta ^ ".. zpi ičio 

:c-b^v. žter.Kcr 

t: k ouve iūcna (jrr.&r.oz 
derv.; 
ai. Ne 

lietu--:., ttočeotų .< ubui, bet b 
visai lietuvių kolonijai. 

Daug laiko buvo praleista 
ruošiant šią stov 
ne rien buvo stu 

PRASIDEDA MOKSLO 
METAI 

Melrose Parko lituanistinės 
mokyklos mokslo metai prasi
dedi. 1911 ". r-gsėjo 11 d. Tą 
cucr.ą visi te vai savo vaiKus 

•''•'•'v- K" . : ic_is Jonai R-£-:-.:£. .'-agi.-.i 
- rvykti j yjgus tėvus, turinčius mokykli-

G- ? '~" tu'ir.istinę .-r.okVK.a pramokt: 
rtovyk-hjetuvių Vį;v.s rasisemti ži-

pelei pasitraukus iš pareigų, 
savo susirinkime tėvai išsirin
ko tokį tėvų komitetą: inž. V. 

— pirmininkas, Z. 
iždininkė ir Grinienė 

— sekretorė. Melrose Parko 
lituanistinės reikalais prašoma 
kreiptis \ tėvų komiteto pirm, 
V. Suopį (teL 343-1253). Mel
rose Parko lituanistinėje mo
kykloje įvyko mokytojų pasi
keitimas. Kelerius metus mo
kytojavusi mokytoja A. Stan
kevičienė iš mokytojos pareigų 
pasitraukė, jos vieton pakvies-
ta Rasa JuKnelytė, kuri nuo 
Lų mOi-sio rnet4 prauz-os ; • 
ae=. w ; ^ - (k t ) . 

Mielam bendraklasiui Marijampolėj ir Voroneže, 
nuoširdžiam draugui ateitininkui, Vteikliam politi
kui ir visuomenininkui 

A. t A. Dr. PETRUI KARVELIUI mirus, 
jo žrrscnai GERTRŪDAI, dukrai UGNELEI reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Vincas, Kęstutis, Algirdas 
Žemaičiai 

&fflH&RffiNS 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 S0. WESTERN fiVENUE 
TBTS MODERNIŠKOS 

AIR-CONTMIIONED KOPLYČIOS 

MAŠLVOMS VTETA 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601 

DVI SAVAITĖS — TIK LIETUVIŠKAI 
Sekmadienį, rugpiūčio 15, pra

dėjo darbą lituanistikos kursai 
Loyoloj of the Lakęs prie Akron, 

vo Kybartų miesto gydytojas, bet Ohio. Vakare susirinko pasitarti 
neapleido ir visuomeninio dar- dėstytojai ir klausytojai. Dėsty-
bo: rūpinosi pavasarininkais, \ tojų šeši: mkt. Stasys Barzdukas, 
ruošė jiems jvairias paskaitas or- dr. Antanas Klimas, dr. Ilona 
ganizavo šaulius, pirmininkavo Maziliauskienė, dr. Benediktas 
1934-42 m. Kybartų sporto klu- Mačiuika, dr. Rimvydas Silbajo-
bui "Sveikatai" ir buvo jo me- ris, kum Juozas Vaišnys. Klau-
eer-atas. Aktyviai dalyvavo krikŠ- Į sytojų — 34. Jiems privalomi 
čkmių demokratų partijoje 

Okupantams užplūdus Lietu
vą, suprantama, kad toks asmuo 
jiems nebuvo priimtinas: 1941 
metais buvo bolševikų suimtas ir 
kalintas Kauno kalėjime, iš ku
rio išlaisvintas vokiečių - sovietų 
karui prasidėjus. Iš kalėjimo iš
ėjo fiziškai pakirstas. Kaune apši
ltojo pas vieną mokslo draugo 
Seimą, kol bent kiek atsigavo u 
sustiprėjo. Po to vėl grižo i Ky
bartus ir vertėsi medicinos prak
tika. 

Antrajai okupacijai artinantis, 
pasitraukė j vakarus, 1951 me
tais atvyko į JAV. Čia vedė gai
lestingąją seserį Emiliją Baltru
šaitytę ir pastoviai apsigyveno 
Kankakee, III. I JAV atvyko ve
lionis kiek vėliau, negu daugu
mas kitų. nea tam tikri elemen
tai buvo įskundė. Skunde nuro
dytas laikas supuolė su tuo. kai 
dr. Zubrickas. išėjęs iš kalėjimo, 
buvo apsistojęs Kaune pas savo 
draugo šeimą sveikatai atgauti. 
Šitą faktą draugas jau atvykęs į 
JAV, oficialiu notaro dokumen
tu patvirtino ir skundas prieš dr. 
Zubricką buvo atmestas — jam 
leista -emigruoti iš Vokietiios į 
JAV. 

Apsigyvenęs Kankakee dr. 
Zubrickas visą laiką gydytojo pa
reigas sąžiningai ėjo psichiatrinė
je ligoninėje. Reikalui esant, jo 
pagalbos galima buvo susilaukti 
dieną ar naktį. Užtat administ
racija ji labai vertino, atitinka
mai atlygindama. 

Nors velionis gyveno ir nuo
šaliau nuo lietuvių didesnio Chi-
cagos centro, bet nuoširdžiai rū
pinos lietuvybės ;r Lietuvos lais-
'»iiiiiv-Aj MMMjmL 

kalbininkų raštai, grožinės mūsų 
literatūros veikalai, mūsų tautos 
istorijai skirtos knygos ir kt. Sem
kis nors rieškučiom! Ir semiama-
si: jaunieji klausytojai šiuos 
mokslo turtus žiūrinėja bei var
to, paskaito, ko iš jų reikalauja
ma, renkasi medžiagą rašomie
siems darbams ir kt. Rytą nu
girsti: sėdėjau prie knygos iki pir
mos, iki antros, iki trečios... Va
dinas, pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos ryšių centras, jau trečią 
kartą tokius kursus organizuojan
tis, iš tikrųjų atlieka didžiai ge
rą ir labai mūsų tautinei ateičiai 
reikalingą bei naudingą darbą. 
Gražu, kad šį darbą visaip re
mia ir mūsų Bendruomenė. Kur
sų darbą tvykęs nuo pat pra
džios stebi PLB valdybos jauni
mo vicepirmininkas Romas Kas
paras. Pakalbintas pastebėjo: gai 
ką nors panašaus būtų galima 
organizuoti ir kituose kraštuose, 
tokiose pastangose slypi mūsų 

mažiausiai keturi dėstomi kursai, 
bet gali klausyti ir daugiau. Dės
toma lietuvių kalba **— linksniai, 
žodžių daryba, rašyba ir kirčiavi
mas, lietuvių literatūra — apysa
ka ir poezija, Lietuvos istorija — 
nepriklausoma Lietuva ir poka
rio Lietuva. Trys paskaitos ar pa
mokos būna prieš pietus ir trys 
po pietų, kai prireikia — viena 
ir po vakarienės. O klausytojai 
susirinko iš arti, pvz. Clevelando 
ar Detroito, ir iš toli, ipvz. Los 
Angeles Montrealio, Toronto, 
Hamiltono, Chicagos, Washing-
tono, New Yorko, Bostono, New j tautinės gyvybės šaknys. 
Haveno ir kt. Viena klausytoja,! Beamoontaa į, ^ o l a o f ^ 
Eugenna Bacevičiene, yra atvy- _ , į, , _ , . . _ . 
, • . .v r. i-- v J La*ces šiuo būdu įsirašo i mūsų 
kusi ir is Brazilijos. Kursų vado-' 
vybė (Romas Sakadolskis, Emi
lija Pakštaitė ir Rūta Nainytė — 
Sušinskienė) yra paskelbusi, kad 
kursuose tevartojama tik lietuvių 
kalba, ir tuo šie kursai išsiskiria 
iš kitų lietinių jaunimo susibūri
mų. Ir jei kam čia nptyčia iš
sprūsta svetimas žodis, loks pasi
junta nusikaltęs. Tiek klausyto
jas, tiek dėstytojas. Ir kaip džiu
gu, kad tokių išsprūdimų beveik 
nepasitaiko. Niekam nemalonu 
atgailoti. Tad šie kursai iš tikrųjų 
tampa didžiai reikšmingu veiks
niu tautinio mūsų ugdymo sie
kimuose bei pastangose. 

Šiems kursams taip pat būdin
ga ir darbo nuotaika. Yra atvy
kęs mūsų jaunimas, kurio nerei
kia "gaudyti". Tvarkosi pats ir 
gerai: yra aktyvus, laiku renkasi 
į paskaitas ir pamokas, nusitei
kęs dirbti ir ką nors išmokti. 
Šiam tikslui gerai tarnauja paly
ginti didelė lituanistinė bibliote
ka. Net keli šimtai knygų. Tarp 
jų. — lietuvių eneikkpedijt, Jab- i ka. 

į^š be. kitų i&ūsu. t St- B. 

ių apie savo tėvu kraštą, girr,-
t . - ' . c . T £ J j B ^ - c u Z . r . , . . £ J p c - V r / T į . -

-"? Li-tuvos varęsi? -r /.a^č:--'. 
::J.Ž. Melrose P^r-:o Lfc va
dyba rcvic^ia visus iėv_i£. :ur::\-

.Hg,:r"š**: -r'.-k y k'.o? --'vc-'v pra
šymą ir savo vaikučius atvežti 
j lituanistinę mokyklą. Mo-

AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ 

C- NENDRE 
Tremtinių, t i i atryKusrų I A 

neriką, gyvenimo aprašymas 
kuris atitiks daugumos prisirm 
oi mus 

?":-r:e; iSpūcižia. svetimam* 
•:-iV^ 3U*_k*os čia problemos 
.-• '-"""-r-.c sunkumai, nu-oasako 

Kad būtum das"us 

išeivijos istoriją. Turime būti di
džiai dėkingi Kento universiteto 
įprof. J. CacTzowui, Loyolą mums 
suradusiam. Tai ideali darbui 
vieta. Toli nuo didžiųjų miestų 
triukšmo. Aplinkui, kur žvelgi, 
platūs laukai su žaliuojančiais 
medžiais bei krūmais, su ūkinin
kų sodybomis. Kiekvienas dėsty
tojas ir studentas turi po atskirą 
kambarį su specialiu darbo stalu 
ir kitais patogumais. Ir maitina 
gerai bei sveikai. 

O baigiant dar kyla ir toks 
klausimas: ar galėtų ir turėtų bū
ti klausytojų daugiau? Deja, Lo-
yolos patalpos užimtos ne visos, 
nors vietų skaičius jose ribotas. 
Norintieji taip pat gali gauti ir 
Kento universiteto kreditus — už
skaitas. Bet Loyola domėjomės to
li gražu ne visi. O ypačiai tie, ku
rie daugiausia rėkiame patrio
tizmo vardu. Taip, konkrečioms 
bei pozityvioms pastangoms mū
sų domesio dar ne visada pakan-

būk trum
pas: nes su žodžiais, kaip ir su 
saulė? spi.iduliais, — juo jie la-
hMM su.čiKU juo giliau degina. 

— *south-N 
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KELIAS į ALTORIAUS 
GARBI 

J, VAIŠNORA. MiC 

Tai 32 psl. ark. Jurgio Matulai
čio beatifikacijos bylos apžvalga, 
prauecanf nuo bylos užvedime 
1953 metais iki šių dienų. 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T i V A S IR ŠONUS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS: 

2533 West 71M St. Tel. GRcvenhili 6-2345-6 
14(0 Sc, 50fh Ave. Cicero Tuwnhaii 3-2108-9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STAI^TI 

Leidinio autorius yra bylos ca-
bartinis generalinis postuliato-
rius, gerai žinąs visa jos eiga, ir 
lengvu planingu žodžiu sugebąs 
tuo reikalu išsamiai informuoti 
skaitytoją, Jis atskleidžia daugu-

Įmai nežinomų faktų, kuriais tu
rėtų visi susidomėti, kad pilnai į-

įamj lietuvės našlės lūpomis įvertintų tėvų rnarinonų pastan-
kuri atvykusi su trimis vaihafc igas siekiant Bažnyčios nutarimo 
s t e k a s : ;ia sukurt jiems ii į pripažinti ark. Jurgį Matulaitį 
*au ateitį. !iver.*un-u 

R.ea-ūs vaJzdai. kasdieniški i Leidinėlis lengvai skaitomas, 
kalba, lengvas stilius neturi jo- j informatyvus ir naudingas kiek-
<iu varginančiu mioimenų, kny
gą paverčia yg paties skarty 
*ojo autobiografija 

Gaunama 
15.00 

Drauge". Kaina 

n i l n o U State ?%T%ntnla.i o""« !t».iao« 

i vienam lietuviui, <uris didžiuoja-
i į <avo tautos nepaprastais žmo-
' nėmis. Jo kaina 50 et, gaunamas 
DRAUGE. 

Illinois gyventojai prie fcryg .< 
kainos prašomi p r dėti 5 proc 
~"k=cč ;3ns-
• * « t i t i i i t i i i i i t » r f i i f t i i i n i t t f i i t i i ( * 
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laldofuvlu Dlrek^or u Asociacijos Radai 

ANTANAS M, PHILLIPS 

TOMiS Ir LAURYNAS UBANAUSK^S 
tSfn SO. UTUANICA A^~E. TeL YArds 7-5401 

STEPOHiS C UCK iLACKAW!OZi ir S0N&S 
23:i W. IZr^l Pl.\rr, TeL Vlr^iBi» 7-6€X! 
HM • 0 t t STREET Tel. REpabttc 7-121S 
U02O S<rathwest H}gbway, P&I<M HTlta, m. TeL 974-4410 

PETRAS S l l J ^ i S 

(M8 So. CALTFORN'LA AVE. TaL LAl»y*tte 3-S57* 

A. t A. BARBARA STUNGIS mirus, 
jos vyra GEORGE J. STUNGĮ, sūnų Dr. GEORGE E. 
STUNGI, maičia L0IS ir vaikaičius nuoširdžiai už
jaučia ir kartu liūdi 

Cecilija ir Martynas Januševlciaį 
Elena ir Adolfas Švažai 
Brcnč ir Česlovas Milkauskiai 

POVILAS i, RIDIKAS 

$254 SO. HAIV»TED STREET TeL YArd» 7-1911 

JURGIS F. RUDMIM 

$219 SO. UTTJANICA A\"E. TeL YArd» 7-llSJW» 

VASAITIS - BUTKUS 

144^ SO 50tfc ^vê , CICERO. U-L. Tf4 OLjmpic 5-10M 

remdamas į lonskia, B 



DRAUGAS, trdfafllmte, 1976 m. rugpiūčio m. 25 i f nė iš Chicagos. Skautam* pâ i 
" " " — - — — — • — — — — — — — — — — — — | m a j ( ) a 3 atlaikė kun. Bruno Mar- Į 

kaiti3 ir pasakė turiningą pa-, 
mokslą. Jį į stovyklą nuskraidi
no nuosavu lėktuvu A. Pažemė-IS ARTI 

IR TOLI 
nas. 

— Los Angeles LB Lietuvių 
diena įvyks rugsėjo 25 ir 28 d. 
Bus pas ta ty ta A. Kairio kome
dija "Sidabrinė diena". 

OKUP. LIETUVOJE 
— H. Sudermanno, žinomo 

J. A. VALSTYBĖSE 
X Elena Juciūtė, buvusi Sibi- — Henrikas ir Stefanija Sta

ro kalinė, žinomų atsiminimų sai, Clevelando gyventojai, išvy-
autorė, dabar gyvenanti Bosto-iko keturiom savaitėm atostogų 
ne, mums rašo: "Noriu išreikšti'į Europą. Dalyvavo Lietuvių i vokiečių rašytojo, novelė "Kelio-
savo ir daugelio kitų skaitytojų studijų dienose prie Paryžiaus. n ė i Tm^" b u v 0 suekranlnta. 
nuomonę apie "Drauge" spaus- Dabar keliauja po Vokietiją, I s - ! V e i k a I 3 režisavo A. Galinis, ki-
dinamą romaną "Aušra išeina i paniją, Portugaliją, Italiją ir k i - ! ™ operatoriai _ J. Botyrius i 
gyvenimą". Mano nuomone, j i j tus kraštus. Į Clevelandą grįš 
reikėtų išleisti atskira knyga ir.rugpiūčio gale. 
pirmoje eilėje anglų kalba. Juk i 
tai gyvas sovietinio gyvenimo — Birutė Motiejūnaite, Los Ališauskaitė, Ansą R. Rimeikis, 
paveikslas. Romane niekas ne- j Angeles, Calif., Jono ir Onos Buše — R. Kirkilionytė. Kiti ak-
perdėta — ten taip yra, o šio' Motiejūnų jauniausioji dukra, toriai: Alf. Radzevičius, L. 
krašto žmonės to viso nežino, j išvyko studijuoti į tėvų mari jo- į Kupstaitė, T. Vaisieta. Filmas 
Daugelis šį romaną skaito, nes; nistų vedamą kolegiją Konulu-! susilaukė palankaus žiūrovų ir 

ŽVAIGŽDUTĖ 
[steigtai Lietuvių Mokytojų Sftjungoa Chicagos skyriau* 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Aveaue Chkago. Illinois 6063F 

MANO LIETUVIŠKA 
MOKYKLA 

TINGINYS DU KARTU D I R B A 

(lietuviška patar lė) 

Vieną dieną Jonukas norėjo 
Šeš adienį aš einu į lietuvišką 

į R. nĮn^TTiiftiini rrnSSiS ITS25? .Mano fS^JI"** s 
;kytė, kompozitorius T. M a k a č i - j j j j j j j J ™ E f S S S I T * 

nas. Indrę vaidino aktorė A. J a - j ™ £ ° ^ ™ ° p e ^ j £ į g r e t o j j t j r i * blogai^išravėjo 

šokių mokytoja yra ponia Peč-
kaitienė. Ponas Rudys yra ma-

MANO VASAROS 
ATOSTOGOS 

Atėjo draugai. Jonukas tėvą 
klausė, a r gali žaisti. Tėvas, pa-

no dainavimo mokytojas. Mano T * " ? * * « s r avė t ą daržą, ne-
leido Jonukui eiti žaisti . Kol 

jia yra labai idomus." 
X Marąuette Parko Švč. M. 

lu, Havajuose. kritikos įvertinimo 
šunomanal , kaip rašo 

w . I Los Angeles, grįždami iš I "Valstiečių laikrašt is", vežioda
m i , i >° P a i S ' . m ° - • ^ l Eucharistinio kongreso, buvo at- į miesi šunis, labai kenkia gražia-
- f ^ S f f ^ ' ^ ^ ^ ^ l v y k e prel. L. Tulaba iš Romos, L , Kuršių Nerijai. Keturkojai 

prel. P. Celiešius ir kun. P . Gir- \ palydovai išbaido žvėrelius i r 
čius iš Vokieti jos. Rugpiūčio 12 paukščius, jauniklius, teršia ap-
dieną jiems pagerbti Šv. Kaži- i n^ką. Ne visiems patinka mau-
miero parap. klebonijoje buvo į dytis a r degintis saulėje šunų 
suruoštos vaišės, kuriose daly- ; kaimynystėje. Taip rašo P. Rus-
vavo: kun. A. Vaikiška iš Phoe- ! teika, biologijos mokslų kandi-
nixo, kun. M. Jodka iš Argenti- \ datas. 

— Vilniuj gastroliavo Maskvos 

nį, rugsėjo 8 d., 8 v. r. Vaikų 
darželis — rugsėjo 13 d. 

X Sol. Romos Mastienės dai
nų ir arijų rečitalis bus rugsėjo 
26 d. Jaunimo centro salėje. Bi
lietus jau dabar galima gauti 
Vaznelių krautuvėje. 

X Atlanto rajono skauto Ir į nos, kun. V. Palubinskas iš San-
skaučių stovykla "Laisvės Var-Jta Monica. kun. V. Šiliauskas 
pas" atsiuntė "Draugo" redakci- j iš Tustin ir kun. R. Tierri iš Ar-
jai nuoširdžius sveikinimus ir, gentinos. Viso su vietiniais — 
linkėjimus. Sveikinimą pasirašė: 9 lietuviai kunigai, 
visi stovyklautojai Už sveikini
mus redakcija dėkoja. 

x Vladas Keiba, Rocsester, 

mokytojai yra labai geri. Aš la
bai mėgstu savo mokytojus ir 
mokyklą. 

Julija Zook, 
Gary (Ind.) lituanistinės mo
kyklos mokinė 

j is nepadarys duoto darbo gerai , 
tol negalės eiti žaisti. 

Detroito 
mokinys 

Linas Girvydis, 
'Žiburio" lit. m-los 

("Skambut i s" ) 

čigonų t ea t r a s "Romen", paro
dęs scenoje keletą pjesių jų 
tarpe V. Liubinskio "Čigonų 
melodijas". 

— Sidabrinis jubiliejus. Rug- \ 
piūčio 7 d. Los Angeles skauta i ! 

t} ir kartu pridėjo 10 dolerių 
auką jam stiprinti. Dėkojame. 

X 
neorganizuoja Chicagos vyrų 
tinklinio komandą ir kviečia ge
rai žaidžiančius atsilankyti į pa
sitarimą rugpiūčio 28 d. 2 vai. 
Marąuette Parko salėje. Po pa
sitarimo įvyks pirma naujo se
zono treniruotė. 

J ~S 

MIRĖ NUO NARKOTIKU 
N. Y., žinomas visuomenės vei- bei skautės paminėjo savo 25-; Barbara Hanley, 14 m., gavu-
kėjas ir uolus lietuviškų dalykų Į riU m e t ų Los Angeles įsikūrimo s i n u o draugų kelias piliules, pa- j 
kolekcionierius, mums atsiuntė į jubiliejų ir 10 metų nuo savo ė m ė t r i S i s u s į r g u S į parėjo namo, j 
malonius sveikinimus, gražų at- j stovyklavietės įsigijimo sukaktį. įgu lė jo n dienų be sąmonės :r 
siliepimą apie "Draugo" dienraš- Minėjimas įvyko stovyklavimo i ^ ^ g v g ž a r i j o s ligoninėje 1 

metu Holcomb Valley, Big Bear, | t ė v a s y r a policininkas, g 
Cal., kur losangeliečiai skautai , ' 30^) \y . Palmer Chica=- * 

7u Žiupsnys ir J . Izokaifis18000 pėdų aukštyje, turi savo, 
gerai ir garžiai įrengtą stovyk-! **: AIGIO** MIKT1 > 
lą "Rambynas". Minėjime daly-j N e t o l i ch icagos e s ^ č i a m s 9 t 
vavo ne tik skautai ir jų vado-i C h a r l e s mieste staiga ufe* : T 
vybė, bet didelis būrys skautų j m g a r r y Ogder ir 19 m. Mark 
tėvelių, bičiulių, rėmėjų bei šiaip | jviartiri o trečias D. HarJon. 
visuomenės. Šventėje dalyvavo Į jy m paguldytas ligoninėn be 

Į ia j sąmones. J ie paveikti ?>--.: ::ams 
i naudojamų trankvilaiztr u Ki:^ 

Kaip aš laukiau savo vasa 
ros atostogų ir pagaliau atėjo! 

Aš turiu tr is mokytojus. Vienas z a i s \ J T , ~ ? ^ . t ė v a s lie- D a u ^ a u n e b u s p a m o k ų ! N e 
pe eiti išravėti daržą. J o n u k a s ., ? . , , , _ , . ... 

reikės eit i į mokyklą! Galėsiu 
eiti su draugais , kur t ik norė
siu, ir bus smagi vasara ! 

Iš pradžios aš nuvažiavau į 
stovyklą. Stovykla buvo pas 
seseles, Vermonte. Ši stovyk
la vadinasi Neringa. Stovykloj 
sportavom, eidavom į meno 
namelį i r praleidome labai 
smagiai dienas. 

Kai grįžau, mano draugas 
E rn i s pakvietė mane pas jį į 
Cape Codą. J i s gyvena prie 
ežero ir tu r i daug laivų. Mes 
buriavom, maudėmės, irklavom 
ir slidinėjom ant vandens. 

Kai grįžau, vienas kaimynas 
pakvietė visus vaikus iš mūsų 
gatvės i r mus nuvežė į Bosto
ną. Iš Bostono paėmėm laivą 

jį "Pa ragon Park" , ten mes 
j maudėmės iki pirmos valandos. 
I Tada nuėjom į Parką i r ten 
i važinėjom visokiom karuse
lėm. 

I š viso aš turėjau puikią va
sarą. 

Raimundas Sodeika, 
Bostono lit. mokykla 

K A S M A N LABIAUSIAI RŪPI 
MANO RELIGINIAM 

GYVENIME?? 
Man rūpi papročiai. Sekma

dieniais mes visi penki einam 
k a r t u į bažnyčią. Tėtė ir ma
m a nueina į priekį atsisėsti , o 
sesuo, brolis ir aš liekam sto
vėti bažnyčios gale. Ta ip būna 
jėzuitų koplyčioj, o parapijos 

Įima visur, nebūtinai eiti į baž
nyčią. Bet bažnyčioj melstis 
geriau — niekas netriukšmau
ja, nėra radijo, nei televizijos. 
Tik dažniausiai aš užmirštu 
melstis ir dėkoti. Dažniausiai 
meldžiuosi i r prašau. 

Tai man atrodo, kad malda 
man labai rūpi. 

Kristina Likanderytė, 
Čikagos Aukštesnioji lituanis

tinė mokykla 

PELYTĖ 

Piešė Viktorija Kučaitė, K. Donelaičio lit. m-la, VI kl. 

ir L S. S. 
skautininke 

NAKTINIAI ŽATDrMAI 

x Julija Cgfinelienė pradėjo 
dirbti Wolski Realty Co., Le-
mont, I L Wolski Realty turi 
dar dvį pardavimo įstaigas Chi-
cagoje. Norintieji pirkti ar par
duoti nuosavybę bet kurioje 
Chicagos dalyje, užmiestyje, Le-
monte ar jo apylinkėse gal: 
kreiptis įstaigos tel. 257-2234 
ar namų tel. 257-6510. Ji miela: 
Jums padės. (pr.) 

x A. a, Prano Pilipausko e j , Į 
mėn. mirties liūdną sukaktį mi->' 
n in t šv. Mišios bus atnašauja
mos sekm., rugpiūčio 29 d., 7 v. 
r. t. Marijonų koplyčioje, 7:30 
v. r. t. Jėzuitų koplyčioje be: 
pas Tėvus Pranciškonus Kenne-! D*1* Lietuvių fronto 
bunkport, ME. Giminės, draugai' v y W o s ^ ^ 

v. s. I rena Kerelie- metais stovykloje mes 
tik prieš ta buvo įsilaužimas i žaidėme labai įdomų nakties 
leger gyvulių ligoninę t ame pa t | žaidimą. Aplink Rako stovyk-

krūmus, ne t medžių v i r šūnės bažnyčioj einam visi kar tu 
linko. I atsisėst i . Bet vistiek einam 

Parėjęs namo, Nikodemas k a r t u į bažnyčią. P e r Kūčių 
užgirdo vėl miške ūžimą. 2iū-! vakarienę susėdam k a r t u vaka-

i ^ T ^J'uT'il? tzjJut - .Į-UISL I i i " I . " ĮT- . " ! ! r ! ^ ^1 "!ri — atbėga kipšiukas su dviem : rienei, paskui visi einam į įeste n* is ten išnešti gyvuli- ; lą nakties metu buvo apsukta: .. . & . . . . ^ .__*, , , : - ; „„ v , , m ( 1 ;_ ti<.A 1 maišais — vienas r iešutų, o: Bernelių Misiąs. Mama ir tėte 
antras tabako. Nikodemas la- i sako, k a d jų šeimose irgi taip 
bai apsidžiaugė, gavęs r iešutų buvo daroma. Užaugusi ir aš 
i r tabako. Galvojo — užteks j t a ip darysiu. Paskui man rūpi 
visai žiemai. Išėjus kipšiukui, į malda. Reikia pasimelsti ir 

kad padėtų. 

Jeigu būčiau aš pelytė, 
Tokia pilka ir mažytė, 
Bėgčiau nuo kačiųšunų, 
Griebčiau sūrių aš skanių. 

Nieks negali pamatyti, 
Kitaip mane išvarytų. 
Ką daryčiau be namų, 
Tokių gražių ir šiltų? 

Smagu būti pelyte,-
Bet gerai — ir mergyte. 
2aisti su gerais draugais 
Bėgt su šuniukais mažais. 

Milda Palubinskaitė, 
Los A n g e ^ s lit. m-lo3 mokinė 

"Saulutės Spindulys" 

PARODA MUZIEJUJE 

Man labai patiko muziejų. 
Ten buvo labai smagu. Geriau
siai man patiko seni lietuviški 
pinigai ir gitaras. Man nelabai 
patiko paveikslai. Kai mums rei 

I kėjo eiti namo. aš labai nenorė
jau, nes aš norėjau daugiau pa
matyti ir angliškų dalykų. Mano 
tėtė sakė, kad mes ten galėsi
me grįžti. 

Vilija Kontrimaitė, 
Los Angeles lit. m-los mokinė 

"Saulutės Spindulys" 
• / i i » . - , w » • •• 

ūai tr*nkvila:zer:ai. 

v \ n \ PYRTIJA 

^ ,. -v -~ad>;-~.: Chicašo-
•is konservatyviej i Nu 

virvė. Mes turėjome jas sekti, j 
kol surasime teisingą vietą. 
Ka r tu nešėmės balionus. Žai-! 
d :~o tikslas — grįžti su kiek 

daugiau balionų. Pake-Į.V „ . ,... 1 f. . _ r , , . i s dreves paziureio NiKodemas ; papraš\*ti Dievą 
:ad jų suvažiavime Conrad Hil-• liui mums buvo daug khucių: į. ^ • -•- • • ' £ 7 . - 1 _+ . ,1,0 i,»i^ .T-. *. o 1 - -^A ~ .-,. J u- J , 1 J savo turtą . O gi, ž iur i ir Skaičiau kar tą pasaką, kaip on viešbuty dalyvaus apie 1,000 pagalių, duobių ir kitų dalvkų. į * . . 7* . . . ° , ' . . . . - , . _,_M*MMZ ^00 —J . . ; ,. „ .. . . , . . , .*. savo akimis net iki ! V įename. kregžde atskrido pas smenų. Jie nori su savo kandi- , Reikėjo dviejų valandų apeiti .. , . , , j . . , . , . i , ,-. ZZ J įmaiše kopūstų lapai, o a n t r a latu dalyvauti prezidento rinki-. visą mišką, bet grąžome net su ' 

bičiulių sto-
klausosi paskaitų. 

1 Prieky matyti inž. P. Narutis ir dr. 
bei pažįstami prašomi pnsmun- ^ Kuras 
U jį savo maldose. (pr.) Nuotr. J. Urbono 

X Edas Modestas Korp ! Neo-
Lithuania tarybos posėdyje rug
sėjo 4 d. Chicagoje skaitys re
feratą, pateikdamas diskusijoms 
šios korporacijos veiklos planą. 

X Stasio Džiugo eilėraščių rin
kinio vaikams "Kiškučio vardi
nės" išleidžiama an t r a laida. Pir
moji laida, išleista 1953 m., j au 
buvo seniai išsibaigusi. Rinki
nys iliustruotas dail. VI. Stanči-
kaitės. 

X Pe t ras Milašius, gyv. Cleve-
lande, per St. Džiugą atsiuntė 
100 dol. Penktai Tautinių Šokių 

X Santaros-Šviesos Federaci
jos suvažiavime Tabor Farm, 
Sodus, Michigan š. m. rugsėjo 
9-12 d. Vincas Trumpa skaitys 
paskaitą "Justino Marcinkevi
čiaus dramų Lietuva". (pr.) 

X "Uehrviij diena" ruošiama 
"Lietovic Televizijoje" ateinantį 
sekmadienį, rugp. 29 d., 12 vai. 
p. p. ir veiks iki vėlumos Vyčių 
salėje (prie 47-tos ir Campbell). 
Kiekvieną valandą įvyks kas 
nors naujo ir įdomaus. Gros or
kestras "Vytis". Programoje da
lyvaus Anglijos taut. šokių gru
pė "Lietuva". Bus kugelio kon
kursas. Prašome pristatyti ku
gelius konkursui prieš 1 vai. p. 
p. Lauksime Jūsų atsilankymo. §j rdži ą auką švenlės komitetas 

muose. Jų vadai — New Hamp- j t r imis iš šešių balionų. 
Prieš žaidimą turėjome lauk

t i apie t r is valandas, iki antros 
valandos ry to . Pavargome, bet 
buvo ir smagu. Pašokome, pa
dainavome, pavaidinome, pasi
kalbėjome i r pajuokavome. 

Man šis žaidimas buvo labai 
smagus. 

Ginta Remeikytė, 
Marųuette Parko lit. m-los 

8 sk. mokinė. 

ATSISKYRĖLIS NIKODEMAS 

Tankiame miške gyveno atsi
skyrėlis Nikodemas. J i s gyve
no storo ąžuolo drevėje. Niko
demas buvo senas ir apsileidęs, 
bet buvo labai gabus. Jis rin
ko įvairius riešutus, uogas ir 
grybus. Džiovindavo žoleles 
arbatai ir iškasdavo visokias 

Rūbus 
kailių. 

shire gubenator. M. Thompson, 
buvęs Georgijcs c-jbom L Ma-
ddox, moterų veikėja Ph. S^-ha* 
ly, buvęs Louisianos kongres-
manas J . Rariek. ir "Conserva-
tive Digest" redaktorius R. Vi-
guerie. Dauguma veikėjų y ra iš 
American Independent Par ty , 
kuri norėjo pas ta ty t kandidatą 
gub. G. Wallace. 

L E N K I J O N 

Lenkijos vyskupai, lankyda
miesi Chicagoje, pakvietė kard. 
Cody atvykt i į Lenkiją. Pirma
dienį lenkų organizacijos suren
gė pietus vyskupams, o vakare 
išvyko kai kurie į New Yorką, 
kiti į Californiją. 

PAMOKOS ANKSČIAU 

Cicero šiais mokslo metais 
miesto mokyklose pamokos pra-1 šaknis, kaip daržoves 
sidės kiek anksčiau: 8:40 vaL į pasisiūdavo iš žvėrių 

me maiše maži akmenukai . 
Taip kipšiukas apgavo gudrųjį 
Nikodemą. 

Antanas Bugailiškis, 
Hamiltono vysk. M. Valančiaus 

lit. m-los mokinys. Kanada . 
"Naujos m i n t y s " 

PIKTAS GAIDYS 
Vieną kartą Lietuvoje mano 

tėvelis su savo t r imis broliais 
žaidė kieme. J iems bežaidžiant, 
gaidys užpuolė mano tėvelio jau
niausią brolį, kur i s buvo pus
antrų metų amžiaus. Jį paver tė į sekimo moksle, kad t ė tė ir ma 
ir įkirto į veidą. Mano tėvelis | m a da r gyventų, kad brolis i r 
gaidį nuvijo nuo brolio. 

Paskui jis tą gaidį pagavo ir 
pakišo po statine. Kai šeiminin
kas grįžo namo, j i s tą gaidį pa-
piovė. 

a tskrido pas Dievą 
skųst is , kad žmogus žada medį 
kirs t i . Medyje buvo jos lizdas 
su mažais kregždžiukais. Die
vas liepė kregždei nebijoti. 
I r ta ip kelis kar tus . Bet vieną 
ry tą kregždė atskrido pas Die
vą vėl skųst is , ir Dievas t a r ė : 
— Negaliu, kregždele, nieko 
padėti . Žmogus p ra šė mano 
pagalbos. J i s sakė: "jei Dievas 
padės, ry to j kirsiu medį". Ves
kis, kregždele, vaikelius kitur. 

Aš pasimeldžiu prieš egzami
nus a r prieš rašomąjį darbą, ir 
man geriau pasiseka. Reikia 
paprašyt i man sveikatos, pasi-

Lietui lyjant. 
Piešė Jeaimette. Londono Kt. m-los 
mokinė. Kanada. 

"POLAROID" VAKARAS 

Buvau bažnytiniame susirinki
me, kuriame visi septinto ir aš
tunto skyriaus mokiniai dalyva
vo. Visi vaikai buvo suskirstyti 
į būrelius. Kiekvienas būrys tu-

sesuo manęs neskriaustų, ir 
reikia melst is . Kai babunė sir-
go, aš meldžiausi, kad jai t a i p ! r e*> ^ P * I m a š i n ^ . k u n * v a i " 
neskaudėtų. Malda y r a prašy- į r a v o " « • » • žmo^s- V i s i b e 
rnas pas Dievą. Bet mama s a - ! h a i t u r ė J ° t U 0 s P a č i u s u ž d a v i ~ 

ryto, o iš mokyklų bus 
džiami 2:30 vai. p. p 

P 3 ^ 1 " į Sėdėdavo lauke prie savo 
1 ąžuolo ir rūkė iš savo gamybos 

Darius Motiejūnas, į ko. kad negalima visą laiką « 
Clevelando šv. Kazimiero i prašyt i , reikia ir padėkoti. Ne- j 

lit. m-los mokinys. , galima pasakyti "ačiū". Rei-
"Pavasario derl ius" • kia vėl pasimelsti. Melstis ga-

Šventei paremti. Už tokią nuo- į PIRKS 1.500 TONŲ DRUSKOS PyP^^8- Rūkė tabako lapelius 

Įėjimas suaugusiems 2 dol., vai 
kams vienas liet. žodis. (pr.) 

X Dailininku Kasiulių paroda 
atidaroma s. m. rugpiūčio 27 d. 
7 vai. vak. Jaunimo Centro 

labai dėkoja. (pr.) 

x Stalo sidabras ir 
stainless steel Terroj (3235 - 37 
West 63rd Street, Chicago, UI.. 

Cicro miestas iš Domar Che
mical bendrovės jau nupirko 

s t a ^ Q ; 1,500 tonų druskos žiemą kovo*-
' ti su ledu gatvėse. 

IMAIŠfe I GfcRIMA 
Pobcija areš tavo R. T. Hen-Čiurlionio Galerijoje ir tęsis i k i , 6 0 6 2 9 ' telefonas (312) 434 — 

rugsėjo 6 d. Paroda a t idaryta ' 4 6 6 0>« dabar ir visada išpardavi- Khaw. 19 m., ir perdavė teismui. 
Šiokiadieniais 7-9 vai. vak., o m o kainomis, t. y. su 3 0 — 40 rč kad jis buvo įmaišęs barbitūra-j tų! _ šaukė kipšiukas 

ir galvojo apie dangiškus mig
dolus. 

Vieną rytą, po lietaus. Niko
demas išėjo grybauti. Begry
baudamas, pamatė spąstuose 
įlindusį velniuką. 

— Dėde Nikodemai! Gelbėk 
mane iš tų nelaimingųjų spąs-

O ką man duosi už tai? šeštadienį ir sekmadienį nuo 11 nuolaida nuo pilnų setų kainų tų į 15 m. berniuko gėrimą. 
vai. ryto iki 9 vai. vak. i rinkoje. VVallace sterling (pil- Berniukas parėjo namo pabalęs , !— paklausė Nikodemas. 

Visi maloniai kviečiami atsi- no sidabro) dirbiniams nupi- .svaigulio kankinamas. Buvo nu- — Maišą tabako ir riešutų. 
lankyti ir pamatyti paryžiečių ginimai taikomi ne tik se tams , ; gabentas pagalbai j Christ ligo-
dsilininku parodą. .(pr.) 1 bet i r jų dalims. (Sk.), ' iune. 

Paleido Nikodemas kipšiuką . 
ii .mastų, o t a i nudulkėjo per. • Befie jSailė Eidukaite, Dariaus - Girėno iiL m-k* Y sk. aoLnė-

nius atlikti. Tie uždaviniai t a i 
buvo nuvažiuoti į paskirtą vie
tą ir nuotrauką padaryti. Todėl 
ir vadinosi "Polaroid" vakaras. 
Išvardinsiu kelis uždavinius: nu
važiuoti į miesto centrą prie 
"Chinese Restaurant" ir nusifo
tografuoti su kiniečiu, stovint 
prie tos valgyklos, Ki'as užda
vinys — nuvažiuoti prie "Civic 
Center'* fontano. Ten mums rei
kėjo visiems sulipti į vandenį ir 
padaryti nuotrauką. Mat, už 
kiekvieną nuotrauką buvo duo
dami taškai. Tas būrelis, kuris 
pririnko daugiausia taškų ir lai
ku sugrįžo atgal, laimėjo, gis 
vakaras buvo labai linksmas ir 
aš jo ilgai nepamiršiu. 

Ramunė Cibaitė, VI kl. 
K, Donelaičio m-la 


