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Remontuoti bažnyčia 
draudži rauaziama 

12 

Tarybų Sąjungos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto Gene
raliniam Sekretoriui Leonidui 
Brežnevui. 

Nuorašai: 

1. TSRS Religijų reikalų ta
rybos įgaliotiniui. 

2. Lietuvos TSR Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumui. 

3. Lietuvos TSR Religijų rei
kalų tarybos įgaliotiniui 

4. Vilniaus arkivyskupijos val
dytojui 

kun. Vladislovo Černiausko 

P A R E I S K I M A S 

1974 lapkričio 14 pasiunnčiau 
TSRS.Centro Komiteto Genera
liniam Sekrctoriui pareiškimą. 
Jo nuorašus — TSRS Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumui. Lie
tuvos TSR Religijų reikalų ta
rybos įgaliotiniui, Vilniaus arki
vyskupijos Vildytojui. Pareiški
me aprašiau ateistų daromas 
skriaudas Mielagėnų ir Trakų 
parapijų tikintiesiems. Atsaky
mo negavau nė iš vienos virš 
minėtos ištaigos. Tik 1974 gruo
džio 26 mane buvo pasikvietęs 
į Mielagėnų DŽD Tarybos vyk
domąjį komitetą Ignalinos rajo
no vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotojas A Vaitonis, 
c 1975 sausio 20 — i Vilnių Lie
tuvos TSR Religijų reikalų ta
rybos įgaliotinis K. Tumėnas. 

Jas na kinti — leidžiama 

Įgal'otiris K. Tum r a s nepa
tenki" fc\> kalbė'c: ' Kcdčl r š?i 
pareiškimus i Ma k ą ? Par if-
kimus rašyti nekeboro, o b-f-
nyčios kom'teto rdk las". Sakė. 
kad pareiškimas esąs be pagrlr-
do ir kad į tokius raštus ateity
je nekreipsiąs dėmesio. "Raštu 
niekad neatsakysime. Jeigu to
kius atsakymus jums duoti raš
tu, tai užsienio radijas tuoj ims 
visa perdavinėti". Tą patį sakė 
ir A. Vaitonis: "Jūs turite ži
noti, kad jusi} skundai bus pri
siųsti mums. Tokių menkų daly
kų tirti niekas nevažiuos iš Mas
kvos. Atsak'-mo jums niekas ne
davė ir neduos" 

Gruodžio 26 A. Vaitonis man 
rodė bažnyčios remontams lei
dimus, kurių anksčiau nematė 
nei bažnyčios komitetas, nei aš, 
ir teigė, kad jie buvę prisiųsti 
Mielagėnų DŽD tarybai, kad tai 
žinojęs bažnyčios komitetas, o 
man, kaip parapijos klebonui, 
jie neprivalėję apie tai sakyti, 
Paprašiau parodyti raštą, drau
džiantį bet kokį mūsų bažnyčios 
remontą, po kuriuo 1974 gegu
žės mėn. liepė pasirašyti ir baž
nyčios komiteto pirmininkui J. 
Ba joriūnuL Parodė visai kito tu
rinio raštą. Kokia klasta! 

Be to, Vaitonis pabrėžė, kad 
kunigui rūpinti? bažnyčios rei
kalais negalima: "Tiems, kurie 
imasi ar imsis iniciatyvos vado
vauti, nulaužysime ragus ir at-

Lrsime teisę ei1 i kunigo pare • 
gas, o jei ;'ūs eisite kunigo pa
reigas ir vadovausite, pri,ersi 
rze to nedaryti". 

Civilinė ateistinė va'dža re 
montuoti bažnyčias draudžia, ta 
aišku iš aukščiau pažymėtų ci
vilinės valdžias atstovų pasisa
kymų, o jas naikinti leidžia. Pa
vyzdžiui 1974 liepos iš 16 į 17 
dieną kažkas naktį įsilau**ęs į 
Mielagėnų bažnyčią, išniekino 
Švenčiausiąjį o 1975 balandžio 
7 pamaldų metu padegė bažny
čią. Iškviesta rajono milicija pa
sitenkino tik padarytų nusikal
timų apžiūrėjimu, o chuliganų 
visai neieškojo. Esančios aplin
kybės verčia manyti, kad šiuos 
nusikaltimus įvykdė vietiniai a 
teistai, kuriems pritaria ir mi 
licija. 

Iš visa, kas anksčiau pasaky
ta ir 1974 lapkričio 14 dienos 
pareiškime TSRS Centro Komi 
teto Generaliniam Sekretoriui 
aprašyta, aiškiai matyti, kad 
tarybinėje Lietuvoje Katalikų 
Bažnyčia žiauriai persekiojama, 
o tikintieji diskriminuojami 

Prašome T3KP Generalinį 
Sekretorių užtikirinti Lietuvos 
katalikams teisę naudotis religi
jos laisve, kurįį skelbia konsti
tucija ir Visuotinė žmogaus tei
sių deklaracija. 

Mielagėnų bažnyčios administ
ratorius kun. A. Černiauskas 
Ignalinos rajonas, Mielagėnai 

1975 VL23 

Įvažiavimas į kaimą. Meironių km., Ignalinos apylin. ėj (Prieškarinė nuotrauka) 

Jam Lietuvoie civventi neleidžiama 
'Kas ramiai galėjo žiūrėti į motinas su vaikais apsuptas durtuvais ginkluotų 

svetimų kareivių, kurių tėvus ir vyrus vežė į Sibirą' 
Balys Gajauskas, atkalėjęs Si- neleidžiama. 

bire 25 metus, grįžęs namo ne
gauna leidimo gyventi pas moti
ną Kaune, ne'eldžiama pasilikti 
nei Lietuvoje. TSRS Anksčiau
sios tarybos prezidiumui rašy
t a m pareiškime sako, kad tai 
prieštarauja ir konstitucijai, ir rybų valdžią?" 
Visuotinei žmogus teisių dekla
racijai, kurią pasirašė ir Sov. 
Sąjunga. 'į 

Besikalbant su stovyklos ad-
ministracijes darbuotojais arba 
su KGB darbuotojais., mums 
dažnai užduodavo klausimą: 

"Kodėl jūs kovojate prieš ta-

praeitį, juk 
, tačiau viso 

(Tęsinys iš vakar dienos) 

Kuo pasireiškia šio bestaty-
miškumo pasekmės? 

Atkalė jus 15 metų, o neretai 
ir 25 metus, žmonėms neleidžia
ma gyventi su savo šeimomis. 
Vaikai, žmonos ir seni tėvai gy-

Jie nenorėjo matyti realios 
tikrovės, nenorėjo žinoti tos ne
teisybės, kuri tade viošpatavo. 
Kas galėjo ramiai žiūrėti į poli
tinių kalinių kolonas \z Kauno, 
Šiaulių, Vilniaus ir kitų kalėji
mų, kurios tęsėsi prekinių va
gonų link. tie kaliniai buvo iš
vežami iš Lietuvos. Kas ramiai 
galėjo žiūrėti į motinas su vai
kais, apsuptas durtuvais gink
luotų svetimų kareivių, kurių 

SOVIETU ŽODYNAS KANADOS 
ADRESU 

"Kam grąžinti 
dabar šito nėra", 
to pasekmės liko. 

Aš negaliu kęsti, kada mane 
gainioja i š kampo į kampą kaip 
gyvulį. Žodžiais aš esu pilietis 
(nors tarybinės pilietybės nie
kada nepriėmiau), tačiau tikro
vėje mano pilietinės teisės ne
teisėtai apribotos, šia? teises 
apriboja daugeMui buvusių po
litinių kalinių jau po to. kai jie 
atkalėja • savo bausmės laiką, o 
tas laikas dažniausiai buvo 25 
metai. Dabar veikia kitas baus
mių laikas, tai yra neribotas jau 
anapus spygliuotų vielų. 

Iki šiol man niekas nepaaiš
kino, pagal kokius konstitucijos 
straipsnius ir įstatymus aš ne
galiu gyventi tėvynėje Lietuvo
je, kodėl negaliu gyventi su sa
vo senutėle motina? 

Prašau atšaukti viešai nena-

vena Lietuvoj?, o vyrai arba sū- tėvus ir vyrus vežė į Sibirą? 
nūs tūri bastytis po Rusijos pla- Kas galėjo žiūrėti į tai abejin-
tybes. Sūnūs turi palikti tėvus, gai? širdis plyšc žūrint į vaikų 

j kuriems senatvėje ir ligoje taip ašaras. 2mogus su akmenine £ir-
E u c h a r i s t i n i O ko lT 'TeSO į reikalinga parama, kai daugeliu dimi galėjo ramiai praeiti pro skelbtą įstatymą, kuris apriboja 

, *̂  atvejų jie jau neturi sveikatos, šąli. girdėdamas nelaimingųjų mūsų teises, 
p a g a u b a u a d a U j a n t i e į I l S j š i s nenormalumas veda prie šėi- raudas. Ir sąžinė neleido tylėti. Balys Gajauskas 

į mų iširimo. O pareigūnai aiškino; Kaunas, 1974, balandžio 2 d. 
PnUadelphija. — Prisilaikant 

Eucharistinio kongreso temos. 
Pabėgėlio advokatus pavadino gangsteriais ir barJitais delegatai suorganizavo 200.000 

! svarų ryžių ir jucs itsiuntė alks
tantiems i Bengaliją, pakrovė 
"a'vą Ph'ladeloliijos uoste. 

Montrealis. — Sovietų olim
pinės komandos vadovai kaltina 
Kanadą, kad ji? "perplovė sme
genis" pabėgėliui Serg. Nemt-
sanovui, 17 metų plaukikui A-
nato'y Kolesov pasakoja, kad 
šeštadienį komandos treneris 
Gerdt Burov ir kiti buvo susiti
kę su Sergejum ir kalbino atsi
sakyti plano pasilikti Kanadoj. 
"Jis susidarė įspūdį, kad Ser
gėjus buvo psichologiškai pa
veiktas profesionalų specialis
tų". Sergėjus buvęs išbalęs, nu
siminęs ir kaip papūga kartojęs 
"AŠ noriu laisvės", sakė Kole-
sovas. 

Su Sergejum susitiko sovietų 
oficialūs asmenys Kanados ka
rališkosios raitosios policijos 
būstinėje. Dalyvavo du Serge
jaus advokatai ir Imigracijos 
įstaigos pareigūnai. Kitas sovie
tas David. Ambartsumijan, dar 
sakes, jog jie Sergejui pranešę 
apie jo senelės ligą, bet pabėgė
lis nenorėjęs jų klausyti. 

Ryšium su tuo ar ne su tuo 
sovietai atsisakė dalyvauti plau
kimo ir nėrimo pasirodyme 
Dartmouth koelgijoj. Kcmandai 
liepė važiuoti namo. 

Kolesovas Nemtsanovo pabė
gimą pavadino ' tyčia sufabri
kuota provokacija, i-ienu iš dau

gelio numerių vos tik jiems at-
| vykus į Montrealį". Jam dar r.ė-
! ra "paa;škėję", a r advokatai 
j Alex Paterson ir David Mathe-
. son tikrai yra advokatai, atsto-
j vaują Nemtsanovą, ar tik pap
rasti gangsteriai. "Kaip sovietų 
oficialus asmuo ir kaip žmogus, 
aš susidariau įspūdį, kad tie vy- j 
rai yra gangsteriai ir banditai,; 
jie ir elgėsi kaip banditai". Skun į 
dėsi. kad jiems buvo pranešta ; 
tik prieš 14 minučių laiko iki su- i 
sittkimo. kad nebuvo leista jam : 
kalbėti privačiai, negalėjo įteikti 1 
iš motinos ir senelės laiškų su 
raginiamis grįžti namo 

MontresUi*. — Laikraščiuose 
rašoma, kad vienas McGill uni
versiteto studentas, vertėjas, is 
pareigų Olimpialoje buvo paša
lintas dėl patarimo sovietų atle
tams pabėgti ir pasilikti Kana
doje. 

Washin stonas. — Politinė iro
nija: tie respublikonų konserva
toriai, kurie kaltino Fordą už 
pasirinkimą viceprezidentu Nel-
son Rockefellerį. didelio libera
lo, dabar suporavo Reaganą su 
pačiu didžiausiu liberalu sena
torium Sehweikeriu ("U.S. 
New8'). 

Coloradoj žuvusių 
jau 77 

Loveland, Colorado. — Bijo
ma, kad Big Thompson tarpek
ly žuvusių gali būti iki 200. Iki 
vakar dienos nuskendus" ų rasta 
77. Sužeistų ar sunkiau nuken
tėjusių yra 260, o pasigendama 
dar daugiau. 

Colorado gubernatorius Ri-
chard I-amn sako. kad reikės 
3 metų ir kainuos 10 mil. dole
rių atstatyti nuplautą labai gra
žų kelią Nr. 34 einant1 tuo tar
pekliu šalia Big Thompson upės, 
iš Ester Park į Loveland. 

Narkotikai vargina 
ir Maskvą 

Maskva. — Sovietai susirūpi
no narkotikų įvežimu per Mask
vos aerodromą Kaltina ameri
kiečius, ypač jaunus žmones. 

Vakariečiai Maskvoje aiškina, 
kad ieškojimas narkotikų yra 
pasiteisinimas pasauliui dėl di
desnės kratos. Kratos metu ieš
koma svarbiausia 'nelegalios" 
literatūros iš Vakaru. 

Kai kurie buvę politiniai kali
niai yra tokioje padėtyje, kad 
praktiškai re t negali sukurti 
šeimos. Juk žmogus niekur ne
prisiregistravęs, neturi teisės 
tuoktis. Ši padėtis prieštarauja 
Šeimos Kode::sui i r Visuotinei 
Žmogaus teisių deklaracijai, ku
rios 16 straipsnyje sakoma: 
"Pilnamečiai vyrai ir moterys, 
nežiūrint jų rasės, tautybės ir 
reigijos, turi teisę tuck t s ir 
kur i Irimas... šeima yra natū
ralus ir pagrindinis visuomenės 
grupinis vienetas: ji nusipelno 
valstybės ir visuomenės apsau
gos". 

Daugelis buvusių politinių ka
linių savo p a l o s e turi specialų 
atžymėjimą "Ypatingi atžymėji-
mai". Tai mus stato į žeminan
čią padėtį prisiregistruojant, į--
stojant j darbą Net pernakvoti 
viešbutyje be milicijos sutikimo 
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Kiniją vargina 
žemes drebėjimai 

Pekinas. — Kinija varginama 
1 pasikartojančiais žemės drebėji

mam. Mažesni drebėjimai nelei
džia vykdyti gelbėjimo darbų. 
2uvo nemaža gelbėtojų, rašo 
Pekino laikraščiai. Iš Pekino e-
vakuojami visi užsieniečiai, o 
gyventojai dienas ir naktis dau-

• giausia praleidžia palapinėse. 

Sovietu pažadai 
nieko nereiška 

Viena. — Rytų Europos dip
lomatai neslepia nusivylimo, jog 
Sovietų Sąjunga R. Berlyne 
nors ir pažadėjo nesikišti į savo 
kaimynų vidaus reikalus, bet vi
sai galimas dalykas, kad pakar
totų invaziją, kaip buvo 1968 su 
Čekoslovakija, jei matytų pavo
jų maskviniam ''socializmui". 

Vikingo atsakymai —-
mįsle 

Pasadena, Cal. — Mokslinin
kai, studijuoją Vikingo atsiųs
tus pranešimus apie Marso pa-

I v'ršiaus sudėt?. susidūrė su mįs-
i le. Gauna atsakymus, kokių ne-
sitikėjo. Nežinoma, ar tyrimų 

1 atsakymai y ra kilę iš cheminės 
j reakcijos, ar jie turi ryšio su 
t organinėm medžiagom. 

Portugalija įsijungs 
į Bendrąją rinką 

Lisabona. — Portugalijos mi-
nisteris pirmiriinkas Mario Soa-
res su savo programa pasirodė 
parlamente. Minėjo, kad 50 vy
riausybė nesistengs įgyvendinti 
priverstino socializmo, bet pri
žadėjo sutvarkyti unijas, domi
nuojamas komunistų. Pramonės 
nacionalizacija, pradėta pasku-

j bom po revoliucijos, nėra labai 
1 naudinga kraštui ir bus sustab-
; dyta. Žemės reforma, kiek jos 
jau atlikta, bus palikta, nebus 
gr žtama į senus laikus. 

Užsienio politikoj Portugalija 
sieks įeiti į iEuropos Bendrąją 
rinką ir Europos tarybą, glau
džiai bendradarbiaus su Vaka
rais. 

Tito apkaltino 
Amerikos ambasadorių 

Washmgtonas. — Valstybės 
departamentas paneigė Jugosla
vijos prezidento Tito kaltinimus 
ambasadoriui Laurence Silber-
manui. Tito duotame pasikalbė
jime vienam laikraščiui sakęs, 
kad ambasadorius kišasi į Ju
goslavijos vidaus reikalus. Sil-
bermanas tik smarkiai gynė ir 
išvadavo iš kalėjimo Amerikos 
pūietį Laszlo Toth, nuteistą "už 
pramoninį šnipinėjimą'*. 

Paslaptinga liga 

Pnijadelphija Paslapt-nga li
ga ištiko dalyvavusius Pennsyl-

! vanijos American Legion kon-
| vencijoje. 16 žmonių mirė, 35 
i paguldyti ligoninėn. Liga pasi-
j reiškia dideliu karščiu ir skaus
mais krūtinėje. Valstijos svei
katos įstaigos dar nerado ligos 
priežasties, bet mano, jog galėtų 
būti ir vadinamoji "swine flu", 
nuo kurios pradėtas visuotinis 
skiepijimas. 

Neleidžia kurtis 
okupuotose žemėse 

Jeruzalė. — Izraelio kariai iš-
va'kė ultranacionalistus, dau
giausia jaunus žmones, neklau
sančius valdžios draudimo ir 
bandžiusius įsikurti vakariniam 
Jordano upės krante, 1967 me
tais okupuotoj teritorijoj. 

Evakuoti sužeistieji 

Beirutas. — Libano krikščio
nys leido iš apsupto Tai Zaatar 
evakuoti sužeistuosius. Raudo
nasis kryžius vakar darbavosi 
septynias valandas, kol buvo iš
gabenta apie 4,000 sužeistų pa
lestiniečių. 

Suomijos prezidentas 
Amerikoje 

• 
Washingtonas. — Amerikoj 

lankosi Suomijos prezidentas 
Kekkonen. Vakar jis buvo atvy
kęs į Baltuosius rūmus ir konfe-
ravo su prezidentu Fordu. 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 4: Domininkas, 
Perpetua, Gerimantas, Nemune. 

Rugpiūčio 5: Sikstas U pop., 
Nona, Mindaugas, Idita. 

Saulė teka 5:46, leidžias 8:06. 
ORAS 

Dalinai saulėta, šilčiau, apie 
90 laipsnių. 
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GLOBOJA ČHICAGOS' SKAUnMMvH.fc .1 
— Redaguoja skta, Irena Begfenft, 3652 VS Sftfc S t C hfa _ 
«.«, Telefonas r76-T\S*$ 

VAKARONE SU BRAZILIJOS 
SKAUTU VADOVAIS 

Šią vasarą J. A. Valstybėse ir dovanėlę keKonės išlaidoms pa-
Kanadoje lankosi keturi Brazilijos j lengvinti. Vokelį fteikė ir Chica-
lietuvių jaunimo vadovai, siekda- '—•"'"-"* » ——<*-

,.'. mi susipažinimo su Šių kraštų 
- lietuvių jaunimo veikla ir stovy-

-«3 Elomis. 
,,, Dvi savaites Rako stovykloje su 

Čikagiečiais skautais ir skautėmis 
sėkmingai stovyklavę Eugenija 

• Bacevičienė, Beatričė Bacevičiūtė 
Ir Robertas Jonas Saldys keletą 
dienų viešėjo Chcagoje. Jiems 
išvykstant į Torontą, LS Brolijos 
rr LS Seserijos vyriausių skauti
ninkų pastangomis, liepos 29 d., 

. vakare Jaunimo Centro kavinėje 
buvo suruošta kukli atsisveikini
mo vakaronė. Nors vasaros ato
stogų metas labai nedėkingas lai
kas tokiems renginiams, vakaro-
nėn -atsilankė keliasdešimt as-
memj. 

Vakaronę pradėjo LS Brolijos 
vyr, skautininkas s. fil. Sigitas 
Miknaitis. Sveč:us su susirinku
siais supažindinti buvo pakvies
ta "Skautų Aido" redaktorė s. So
fija Jelionienė. Supažindindama 
šu svečiais sesė Sofija trumpai pa
minėjo kiekvieno biografinius 
bruožus, dalyvavimą Brazilijos 
lietuvių veikloje bei ateities pla
nus. Papasakojo apie sunkias 

\ , Brazilijos lietuvių skautų vadovo 
pareigas ir nepalankias veiklos 
sąlygas. Kvietė visus susirinku
sius pagal galimybę padėti bro
liams ir sesėms Brazilijoje jų vei-

T'; klai plėtoti. 
LS Seserijos vyr. skautininke v. 

s. Irena Kerelieaė savo sveikini-
mo žodžius palydėjo sentimenta
liomis dovanėlėmis. LS Brolijos 

gos skautininkų Ramovės vardu 
sveikinę v. s. Vaclovas Tallat-
Kelpša ir v. s. Ona Siliunienė. 
Stovyklos metu vyr. skautės įžodį 
davusiai sesei Eugenijai Bacevi
čienei s. Jelionienė prisegė to 
įvykio prisiminimui sukurtą ati
tinkamą ženklelį. Svečių vardu 
kalbėjo ir padėką išreiškė Sao 
Paulo mišraus '"Palangos" skau-
tų-Čių -vieneto vadovė Eugenija 
Bacevičienė. 

Oficialiai daliai pasibaigus, vi
siems sustojus ratu buvo padai
nuota keletą dainelių. Vaišinan
tis kava ir pyragaičiais praleista 
keletą valandų šnekučiuojant ir 
asmeniškai susipažįstant Su sve
čiais, kurie visiems paliko labai 
malonų įspūdį. Pažymėtina, kad 
visi svečiai gimę Brazilijoje ir 
Lietuvos niekada nematę, puikiai 
kalba lietuviškai. Bacevičienė ša
lia skautiškos ir kitos lietuviškos 
veiklos, dėsto lituanistinėje mo
kykloje ir vadovauja tautinių Šo
kių grupei. Jų kilnias pastangas 
ir pasiryžimą lietuviškumui išlai
kyti ir lietuvišką skautybę ugdyti 
paremkime palaikydami ryšius, 
pasiųsdami spaudos, knygų, va

dovėlių ir kt. priemonių sesei 
Eugenijai Bacevičienei, Rua Ped-
ro de Godoi 396, P. Villa Pru-
dente 03138. Sao Paulo S. P., 
Brazil. 

Išlydėdami seses ir brolį toli-
[mesnei kelionei, linkime malo
naus stovyklavimo kitose lietuvių 
skautą stovyklose^ o ten papildy-

yyr. skautininkas s. Sigitas Mik-j tas skautiškas žinias ir patyrimą 
sto-

LITOTVA 
Tyliai skrenda mano mintys 
Ten toli, toli. 
Kur 5.ŠL;.X- ir Nfevėiis, 
Kur miškai žali, žali. 

Ten močiutė mano augo, 
Ji ir >akė, kad gražu, 
Ten tėveliai mano gimė 
Ir mylėjo ją abu. 

Mūsų tėveliai visi bėgo 
J Amerikos krantus, 
Bet jų mintys vis dar grįžta 
I ienas namus. 

Violeta Dirvonytė, 

I 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenuine- = 
ratas nusiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, s 
gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada skaitytojas yra užsi- _ 5 
mokėjęs. r 

"...tas puodas, ta v is juodas..." 
Nuotr Algirdo Grigaičio 

naitis išreiškęs linkėjimus įteikė 
svečiams po vokelį — piniginę 

sėioningai pritaikyti savose 
J vykiose Brazilijoje. 

Seses Danute Eiduklenes pasikalbėjimas 
su muz. Faustu Strolia 

Pirmą kartą mūsų stovykloje J Yra 
stovyklauja jaunimo pamėgtas 
muzikas Faustas Strolia sū ponia. 
Kaip pernai, taip ir šiemet mūsų 
stovyklinių dainų "Sutartinė"' ir 
"Mano žemė" kompozitorius. 

Po dainavimo valandėlės ir 
pirmo atsikvėpimo klausėme ko
kie įspūdžiai? 

Kadangi atvykęs naktį, pasitiko 
juos tamsa ir ramybė. Ta miš
ko tyla užbūrusi jau pirmąjį va
karą. Ryte pamatęs daugybę 
skaučių ir skautų, kurių smagūs, 
balsai klegėjo kiekvienoje stovyk-' 

parašęs jaunimui daug 
dainų. Glaudžiai dirbdamas su 
jaunimu pažįsta laiko pulsą, 
jaunimo norus ir sugebėjimus. 
Yra giliai išstudijavęs lietuvišką 
liaudies dainą, todėl kurdamas 

1976 M. VASA 
STOVYKLOS ŠIAI 
AMERIKOS ŽEMYM. 

Chicagos ir Detroito skautų-
čių tuntų stovykla, Rako stovy
klavietė, Custer MLh., liepos 
10—24 d. 

Montrealio skautų-čių stov., 
Canadoje, rugpiūčio 1—15 d. 

Los Angeles skautų-čių stov., 
San Bernardino kalnuose, rug
piūčio 1—15 d. 

Toronto skautų-čių stov., Ro
muvoje, rugpiūčio 7—21 d. 

Omahos skautų-čių stov., Prai-
rie Rose State Park, Harlem, 
lovva, rugpiūčio 15—22 d. 

Atlanto raj., Laisvės Varpo sto
vykla, Resolute Scout Reserva-
tion, Bolton, Mass., rugpiūčio 
15—22 d. 

Detroito jaun. skautų stovykla, 
Dainavoje, rugpiūčio 22—29 d. 

VIENETU REGISTRACIJA 
Iki Šiol dar ne visi Brolijos 

vienetai yra atlikę 1975 m. re
gistracija bei susimokėję nario 
mokestį. Registracija su nario 
mokesčiu turėjo būti pristatyta 
Brolijos išdininkui iki 1975 m. 
gruodžio 31 d. Visi vienetai ra
ginami kuo greičiausiai šrą pa
reigą atlikti. 

derina lietuvišką melodiją. Gi
liai jausdamas atsakomybę ne
leisti svetirnybėrns viršyti, bet 
sukti į lietuvišką motyvą ir ke
liauti lietuviškos dainos keliu. 

Žalgirio stovykloje stovyklauja 
muziko keturi sūnūs 
kai ir vienas skautas. 

Mūsų mielam muzikui F. 
loję. Akys krypo į pastatus, ku- \ Stroliai ir Poniai esame nuošir-

trys vi'kiu

riuose atsispindėjo lietuviškos 
talkos darbas, meilė jaunimui. 

Labai buvo sužavėtas aplankęs 
Miško Brolius ir jų kilnia idėja. 
Pagarba, kuri skiepijama partiza
nams vis dėl to neperžengia savo 
ribų. jautėsi tik gili pagarba, o ne 
fanatizmas. 

Pedagąginis kelias muz. F. 
Strolios ilgas ir šakotas. Turi ma
gistro laipsnį iŠ muzikos pedago
gijos. Mokytojauja Dariaus Gi
rėno, Brighton Parko, Aukštes
nėje Lhuanisunėje mokykloje ir 
dvejose amerikietiškose mokyk
lose. 

Penkiolika mėtų vadovauja 
"Vyčių" chorui, ketnrfs metus 
Jaunimo Centro "Audros" cho
rui, keturis metus "Vaivos" stu
dentų vokalmiam vienetui, var
gonininkauja daugelį metų ame
rikiečių parapijoje. Dirigentas 
S" mginiams vaikų chorams 2-jojė 

amų šventėje. 
Aštuoniolika vasarų praleidęs 

jaunimo stovyklose (Dainavoj, 
Neringoj, Romuvoj), vieną vasa
rą ištisai stovykloje praleido tris 
aeneifes, dėl » būva praradęs 
ir savo tiesiog) darbą. 

džiai dėkingos už skambias sto
vyklines dainas ir dienas praleis
tas su mumis Rako miške. Tiki
mės, kad šis kartas nebus pas
kutinis. 

STOVYKLOJE 

skautiškos pratybos miškuose, 
žeraoae ir pan. 

Jei trūksta atsakomybės atpalai
davimo formų, kreipkitės į LSB 
iiliTilĮlTį v. s. J. Paronį, 6219 S. 
Wh;p.e BĮ* Chicago, 111. 60629. 

BUOLIJOjE 

LSB "Pilėnų" tunto Clevelan-
de tuntininko pareigas laikinai 
ėjęs s. v. v. si. Remigijus Belzins-
kas, pasibaigus kadencijai, pa-
reikas perdavė s. v. v. si. Gintui 
Taorui. 

"Aušros" tunto Sydnėjuje, 
Australijoje tuntininkui s. Baliui 
Barkui pasitraukus iš pareigų, 
tuntininko pareigoms skiriamas 
s. v. v. si. Jeronimas Belkus. 

"Vilniaus" tunto Adelaidėje, 
Australijoje, tuntminkas s. Vacys 
Ilgūnas užbaigė kadenciją. Nau
juoju tuntininku paskirta ps. Bi-, 
rutė Mikužienė. 

GERASIS DARBELIS 
Lietuvių >kautų vadovai iŠ 

Pietų Amerikos lankosi J. A. 
Valstybėse ir Kanadoje, pasigi
lindami skau:;škame darbe, susi
pažindami su šių kraštų skautų-
čių vadovais, vadovėmis bei įsi
savindami papildomų žinių sto
vyklų pravedimo technikoje ir 1.1. 

Tauro skautų tuntas Nevv Yor-
ke apmokėjo keturių P. Amerikos 
svečių, skautų-čių vadovų kelionę 
iš Nevv Yorko į Neringos stovyklą 
Vermonte ir parėmė juos pinigine 
auka įvairioms- išlaidoms. 

KERNAVĖS TUNTO 
DĖMESIUI 

Kernavės tunto "Draugystės" 
stovykloje po uždarymo buvo ras
ta užmiršti šie daiktai: miegmai
šis, dvi skautiškos uniformos, 
daug įvairaus dydžio darbo uni
formų ir kitokių daiktų. Atsi
imti galima pas v. s. Oną Siliū-
nienę, 6839 S. Rockwell, tel. 
PR 8-0149. 

Aš jau buvau stovykloje keturis 
sykius, bet kai aš atvažiavau šiais 
metais, jautėsi, kad buvo mano 
pirmi metai. Yra keista, nes aš 
susitinku savo žinomas drauges 
ir susipažjstu su naujomis mer
gaitėmis. Yra *magu sužinoti 
kaip mergaitės iš Detroito stovy> 
klauja ir gyvena. Man irgi yra 
smagu kai ateina lankymas ir 
einame i Lituanicą. Ten mes 
susipažįstame su berniukais ir su 
mergaitėmis iš kitų tuntų. 

Kai lankymas užsibaigia, visi 
grįžta į savo stovyklas ir nuleidžia 
vėliavas. Po to mes ruošiamės 
laužui ir einam naktipiečių. Lau
že mes dainuojame ir darome pa
sirodymus. Kai laužas gesta, mes 
sudainuojam "Ateina Naktis" ir 
tada einam miegoti. Labanaktis. 

Rasa Plioprytė 
Petnpiu skiltis 

Paukštyčių vakarinis susimąstymas 
stovykloje. Nuotr. Algirdo Grigaičio 

BAIGĖ A71 f M / ) MOKYKLA 
LSB informacija praneša, kad 

Vytenis Vilkas ir Algis Stančikas 
iš I-os Angeles, Cal., ''Kalniškių" 
tunto sėkmingai baigė Ąžuolo 
mokyklą. Jiems leidžiama nešio
ti AM ženklą. 

ATSAKOMYBĖS 
ATPALAIDAVIMAS 

Primename vadovams, kad jie 
patikrintų, sutvarkytų savo viene
tų skautų atsakomybės atpalaida
vimo dokumentus. Toks doku
mentas (Agreement to Release 
& Mcdical Release), pasirašytas 
skauto tėvų ar globėjų, privalo 
visą larką būti laikomas vieneto 
(tunto, vietininkijos ir t. t.) by
lose. Tai yra svarbu dabar, kai 
vyksta stovyklos, iikylos ir knoa 

PIRMA STOVYKLA 
Šitas yra mano pirmas kartas 

stovykloje. Man čia labai patinka 
ir visada įdomu. Visos mano 
draugės čia buvo daug sykių. Kai 
jos man papasakojo apie stovyk-
ą, aš negalėjau įsivaizduoti kaip 
;i atrodys. Bet kai aš pamačiau 
stovyklą pirmą kartą, aš žinojau, 
kad bus įdomu ir linksma. 

Pirmą dieną stovykloj mes vi
sos dirbom apie palapines. Vė-
iau susipažinom su kitomis skil
timis prie laužo. Antrą dieną 
mes dar vis statėme papuošalus. 
Vėliau naktį visa stovykla turėjo 
laužą. Atėjo mergaitės iš Neri
jos. Visos dainavo ir turėjo 
linksmą laiką. 

Aš manau, kad šitas dvi savai
tes bus kaip aš norėjau — links
ma ir įdomu. 

Laima Černiauskaite, 
Pempių skiltis 

ŽIDINTEČR DOVANA 
BRAZIUrOS SKALTAMS 

Toronto vyr. skaučių židiniečių 
būrelis, vadovaujamas Baltaduo
nienės, įteikė 20 dolerių auką 
apmokėjimui įvairių skautiškų 
ženklų dovanai Brazilijos lietu
viams skautams-tėms. 

NAUJAS KANADOS 
RAJONO VADEIVA 

Kanados rajono vadeivai v. s. 
Vladui Morkūnui baigus kadenci
ją, naujuoju vadeiva nuo s. m. 
birželio I d. paskirtas s. Leonar
das Kalinauskas. 

DŽIUGI ŽINIA 
BROLIJOS VADOVAMS 

Vyriausio skautininko "Krivū
lė"* Nr. 1 jau išėjo iš spaudos ir 
artimiausiu laiku pasieks LS Bro
lijos vadovus. Patrauklios išvaiz
dos, septynių puslapių spaustuvė- • 
je spausdintas leidinėHs talpina 
apsčiai įdomios ir vadovams svar
bios informacijos. "Krivulę" lei
džia LSD Vyr. skautininkas, ad
ministruoja Spaudos — Informa
cijos skyrius. Spausdina v. s. V. 
Vijeikio spaustuvė Chicagoje. 

"Krivulę" numatoma leisti 4— 
5 kart per metus. Bus siunčia
mas galimai didesniam vadovų 
skaičiui (iki draugininkų imti
nai). Kiti Brolijos nariai, skau
tininkai, pageidaują "Krivulę" 
gauti, prašomi užsisakyti per 
Spaudos — Inf. skyriaus vedėją 
c. J. Toliušį. 7220 So. Califomia 
Ave., Chicago, 111. 60629. 

LAISVĖS VARPO ATLANTO 
SKAUTV-ČIŲ STOVYKLA 

Šiais metais, dėl vykstančios 
Tautinių šokių šventės Chicago
je, Atlanto rajono stovykla 

(Nukelta J 5 poat) 

"*Drango" preenamerau mokama Iš anksto 
metams 6 mėn. 3 mea. 1 mėn. 

Chicago, Cook, OL $28.00 $15.00 $10.00 $4.00 
Kanadoje $28.00 $15.00 $10.00 $4.00 
Kitur $26.00 $15.00 $10.00 — 
Užsienyje $29.00 $17.00 $11.00 — 
Savaitinis $18.00 $10.00 —• — 
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• Redakcija dirba kasdien 
&30 — 4:30, šeštadieniais 
&30 — 12:00. 

• Administracija dirba kas- ] 
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakeija už skelbi
mų turinį neatsako Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą. 

aiiiHiiiiinniiiiiimiiiiiiiHiHiiiiiiiHiiiiHnuiiiHHiiiimmiHiinimmiiuHHHiHtT 
Įstaigos ir bato teL 652-1381 TeL PR 8-3229 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES UGOS 
2858 West 63rtl Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L G. BALU KAS 
Akušerija ir moterį; Ugoe 
Ginekologine Ciururgua 

6449 S o . Polashi Boad <Crawford 
Medical Buf ldmg) . TeL I X 5-6446 
Priima ligonius p&gal susitarimą 

lej neatsiliepia, skambinti 374-8004. 

DR. VL. BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR V I D A U S LIGOS 

Marrinette Medical Center 
6132 So. E.ed.-ue Aveout 

VaL: pirmad.. antrad. ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 

SeStad. nuo i iki 3 vai. 
Pagal susitarimą 

Ofteo telef. WA &-2670 
Readd. teL WAIbroob &-3048 

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
T<d. pirm., ketv. 1 iki 6 v. popiet. 

Aatrad.. penktad. 1-5, tret (r SeStad. 
tik »usitaras. 

OR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 S. 49th Coart , Cicero 
Kasdien 10:12 ir 4-7 

T£skyn» tre^ Ir Seftt 
— — • - — — - • — — • • > • • • — 

TeL ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

1443 So. SOtb A v & . Cicero 
Kasdien 1-3 vai. h- 6-8 vai. vak.. 

išskyrus trefladientus 
Bettadieniais 12 Iki 4 vai. popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kaMo-tą pr-Kme 

DR. EDMUND L OiARA 
O P T O M E T R T S T A S 

TI09 West 51 st Street 
TeL — GR V244K5 

Y«i.: pagsJ 3"}«Mtar<ni;į. pr—.ajj '--
ketv. 1-4 ir 7 -9 ; antra i - ir peokt, 
10-4: šeš ta . 10-S vai . 

OfL teL 1 S ^ 4 4 n Rn MH-~«U-4 

DR. E. DECKYS 
GVDYTCM4 TH CK IK I liC.fi 

SpeciajyWj — Ncn-vu it 
Ern»«?infs itzof 

CRAWronn m:r> ir* i . tv^^i»!^'"; 

Valą r. d o= saga,' - „-: -' i -^ ' i i 

RezJd. ifl — « 84873 

DR, W, M, EiS!N«EiSiNAi 
GEvEK 

8132 So. fcedrie A v . W \ V?6*<» 

TeL REliane* 5-1811 

DR, WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

$925 West 59th Street 
Vai.: pinnad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet Ir 6-8 
vai. vak. šeštad. pagal susitarimą. 

o trečiadieniais uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
K M M K i : IR V A I R V U G O S 

S P E C I A M f f r t • 
METHCAL BrTU>rN€J 

7156 South vVestern Avenoe . 
Va landos : Kasdien n u o 10 vai . ryto 

iki 1 vai. popiet . 
Ofteo tel. R E 7-1168: rez id 239-291* 

Ofiso H E 4-1818; Kezid. PR 6-9801 

DR, J, MEŠKAUSKAS 
<~* v n V T O T A a rp C H T R I TP r* A ^ 

Si:eci^:ybė '~AZJS l igos 
:HSS Wpst 71st Street 

(71-i- ir Oampbel] A g . kampas) 
Vai.: pimaad., antrad, ketvirtad. b 
penktai. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus 

0 P T I C A L S T C D I O 
TTO? FT * K \ K O « A f T f 

"."V.: s#. Wasbt(>naw, tel. "78-8788 
Pr i ta ikomi akiniai paga l gydytoju 

receptus . 
Didelis a k i n i ų r ė m u p&rinakkr.aa 
V a i : pkT»., a n t r . p « n k t 10-5:30 
Ketv. 1-8 v. vak. i e * t . 19-4 v. p.p 

Treciadieaiate uždaryta. 

DR 

R. MOTERŲ LIGC^ 
N f i CHIRURGIJA 

..MiiiiiiiiiiMiinu'HMiliiiiiiiiiiMiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiitiMiiiMniniiiiinimiiHtMtmfiftff'jĮ 
5 PTTKI DTJV.V.VA >VK>(1(, IK KrTO>n> PROT^>M> 

I 5V RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 

pusKil »n-lt«rinv» 4ei 
s k a m b t e U : UI 2-0081 . 

fo]pi — ^SWU44^? 

. R0M4S PETKUS 
LIGOS — OH1HCRGMA 

111 NO. V A B A J R A V E , 
4208 NO. C E N T R A L A V E . 
Va laados pagal Pasitarimą. 

DR. FRANK PLE6KAS 
OPTOMETRMTA* 
(Kalba ttetuvi&kai) 

3fii8 W. 71»» S4. — TeL 731-5149 
TeL _ B F S-!«M»3 

DR, A. B, 6LEYECUS 
8YDTTOJ \ a D) CHIRURGAS 

Speciaiyise Aki-. ~,~.ąt? 
39*7 *T^t r«ard >tr*et 

Valanda saga! aas^taruna 

A N T R A L A I D A 

— I š l e i d o - -
UETUVIV KUNIGŲ f l f t A l M 

Mpc<inflta« — Prel. <IaozM Karaitos 
N a u j a i Testamentas yra praktlAko fonrvato jriMaa kletata 

11*1* Vertimas padaryt** gra?la lietuviu kalba. M«>CAn*tci dAka laida 
parirjodama prieinama kaina 

Gannkim •DRArGO51 knJKTM 
Kate* — tt-00 

pridėkit* U sentn*). 
p0!*-Illinot* gyventojai praAoml pridėti 

•iuntlmvl (k.Hnr gyvenantiej 

Gfsr% proga <«?m« \<\zyti VanjąJ TefftanMBtą. Bh)akit 

D R A U G A S 
I 4545 Wesi 63rd Street 
| Chicago. Ulinois 60629 
^mmiirwirdW!m!iiimtnniirmtiirawHiuiuiiMiiiui«iiiiiiiiiMiiiiMiniii«i •' 

Ofiso tel- — PR S-2̂ 30 
DR. JANIMA JAKiEViaiUS 

. J O K I A 
V A I K Ų L * " ' " ? 
2f&, We«it <?3H Str^P* 

Pirmad.. antrad., ketvirtad, ir penkt 
t t» I l f l d l vai. tr nuo 5 iki S vai 
vak Sefttad. *«o 1 Bei 4 vai. 

Ot*. 1*0 7-3000 R « . OA S-7278 

DR, A, JEriKIMS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

3844 W«8l SSrd Srr#et 

Valandos pagal susitarsią 

DR, K. A. JUČAS 
DER.MATOLOGUA — 

CHIRURGIJA 
1008 No. Weatero Areno« 
&^14 No- W»sti»rn Avenae 
Tel. ataakoTiiaa 12 n I a a A | 

489-4441 — 561-1605 

Apainioka ikelbtla di^i D R A U G E 
a « jia pla£tauaia: «ar tomaf ;"> 
tovtq i iaara&ia <n «ke !^-nu ka 
•M vtetemi prt«t»^rnr« 

Tikrina ik .« I>Hal»»w a k i n t o Ir 
"Coo>*<1 tanses*1 

Vai. pagal susi tarimą. UMaryta treč 

D R T I E0N AJ^iEI 8 UTIS 
INKSTŲ. P C S L S S IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd S « « r t J. 

Vai. aatrad. a o o 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Oflso teL T76-288(k, rea. 448-5345 
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Amerikos pranašumą sišelb 

ŠVIESA B W 
"Esame nepaprasto istorini 

įvykio išvakarėse. Netrukus ii 
girsime stulbinančią naujiem 
kad žmogaus proto, darbšci 
rankų ir karštos širdies suku 
tas kosminis laivas nugabeno 
mūsų planetos ištikimą kaim; 
ną Mėnulį pirmąjį kosmonaul 
- žmogų ir su juo, palietusiu M 
nulio veidą ir pasėmusiu Mėn 
lio saują, sugrįžo į motiną Ž 
mę. Nuo tos netolimos akimi 
kos prasidės amžiais žmoni j 
išsvajotos tarpi anetinės keli 
nės. Suprantama, pirmiausia 
t rasa bus Žemė - Mėnulis - Ž 
mė, o po to sieks toliau. Vis 
tos kūnai taps tais uostais, k 
rie šauks ir vilios neramųjį žm 
gų. Dabar mūsų pirmasis uc 
'tas Visatoje — Mėnulis I r m 
galime būti ramūs: pi rmasis 
uostą pasieks tarybinis žm 
gus" (Jaunimo Gretos Nr . 3 
1968 m.) . 

Šiuos žodžius iš Sovietų spa 
dos mes šio rašinio pradžic 
pacitavome priminti, ko y r a ve 
ta Sovietų technika, kad skait 
tojas geriau suprastų jų pror. 
gandą, gyrimąsi ir k a r t u mė 
Nuo šių žodžių paskelbimo pi 
ėjo j au devyneri metai i r per 
laiką nė vienas "tarybinis žrr 
gus" savo kojomis nepalietė i 
Mėnulio, nei bet kurios kit 
planetos paviršiaus. P e r tą 1; 
ką nesėkmingai sugniužo da 
gelis Sovietų tarplanetinių sk 
dimų projektų jų ta rpe keti 
raketų skrydžiai j Marso plar 
tą. 

Ti'.o tarpu amerikiečiai moi 
nninkai, nesireklamuodami 
perdėtu būdu nesigarsindar 
per tą laiką daugeliu a tve jų r. 
siekė Mėnulio planetą, š i o krs 
to astronautai iį ištyrinėjo, 
vaikščiojo, išžiūrėjo, nufotogi 
favo, atgabeno į Žemę šimt 
svarų Mėnulio paviršiaus žem 
bei uolienų Dalį šių mokslui ' 
bai vertingų dalykų padovaJV 
įvairių kraštų mokslo įstaigon 
jų t a rpe ir Sovietų Sąjungai. 

Tiek pats tarplanetinio skr i 
mo paruošimas, tiek gauti 
duomenys ir nuotraukos ame 
kiečiams nėra "karinė pasla 
t is". Čia visi galime minė tus T 
slaptingus ir be galo įdomius c 
lykus savo akimis stebėti , v< 
tinti, komentuoti ir džiaugtis ] 
siektais rezultatais d r auge 
projekto autoriais ir šio proj< 
to finansuotojais, kur ia is « 
me mes patys — mokesčių n 
keto jai . 

* 
N e t ir labai įdomūs pasai 

niai įvykiai — Pasaulinės s p 
to olimpiados Montrealyje ž 
dynės, šiurpus žemės drebt 
mas Kinijoje, s v e t i n g a ir į< 
mi JAV rinkimu kampanija i 
galėjo ir ligi šių dienų neg 
nustelbti epochinių š io k r a 
laimėjimų kai Amerikos rak< 
"Viking I", pasiųsta j Mai 
planetą, atlikusi nuostabią i 
milijonų kilometrų kelionę. -
siekė artimą Žemės kaim1 yną 
Marso planetą. 

JAV mokslininkai pr ie š 
raketos gaminimo, montav i 
i r aprūpinimo įvairiais inst 
mentais darbų dirbo aštuo 
rius metus. 170 įvairiausių e 
vės specialistų — mokslo ir b 
nikos žmonių nepaprastu tiks 
mu ir kruopštumu p a d a r ė 
kad be galo sudėtingi rakė 
įrengimai pasiektų M a r s e pai 
šių. 

Nėra reikalo čia atpasakot 
vykių raidą, nes apie j ą smi 
meniškai rašė visa pasai 
spauda, išskyrus Sovietu Sąj 
gos spaudą, kuri paskelbė 
patį faktą, būdingas smulki 
nas ir Amerikos laimėjimus 
tylėdama. 

MARQUETTE PARKO TE1 

Radijo komentatorius J. M 
gan, kalbėdamas antradienį 
WBBM žinių stotį, pabrėžė, 
teismo posėdyje, kur bus sp 
džemas Marquette Parko den 
stracijų. klausimas, turi dalyv 

I 

RSO PLANETOS 
> * 

Marsas — a r t imas Žemės pla-
, netos kaimynas, ketvirtoji paga: 
l a ts tumą nuo Saulės. Marso at 
- s tumas nuo Žemės, turint galvo 
į j e planetų sukimosi skirtingu* 
- laikus, svyruoja n u o 57 ligi 10J 
į milijonų kilometrų. Apie šią pla 
- netą buvo suku r t a daugybė le 
- gendų ir paskleis ta įvairių spė 
h liojimų. Įvairūs fan tas ta i rašy 
'- tojai ir ne t kai kur ie mokslinin 
s kai rašė apie t e n gyvenančia 
>- prot ingas būtybes, kurios, be ki 
ų tų mandrybių, iškasusios taisyk 
J- lingus kanalus. K a i kas užsimin 
L- davo ir apie aukštesnį k a i p Že 
i- mėje Marso gyventojų technir 
*• įygi-
i- Tačiau realybė buvo kitokij 
s Marsą pasiekusios "Vikingo I 
>į raketos nesutiko bet k o k s sp< 
>- cialus "sutikimo komite tas" . N< 
U buvo t en nei mažų žalios spa 

vos Marso žmogelių, nei į bit€ 
i- a r skruzdės panašių Marš 
ie "prot ingų būtvbių". Nepas t eb 
r- t a net augalų, gyvulių, vabzdži 
'- a r kurios nors rūšies auganči 
t- žolių. "Vikingą" sutiko pliks 
i- dykumų paviršius, nusė tas u< 
i- lomis, akmenimis , Kai bū t , g 
ą būt, meteori tais . 
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Šimtus tūkstančių pasauli 
žmonių, kurie per televizijc 
pr i imtuvus seka iš Marso plan< 
tos perduodamus vaizdus, s teb 
na ne vien t iktai Marso reginia 
bet ir nepapras ta Amerikc 
mokslininkų pasiekta tochnifc 
Pagrindinė Marso raketa pasiųs 
t a be galo taikliai, ant Marso p? 
viršiaus nuleista labai tikslia 
Visi ins t rumentai , į skai tant k» 
tur ias pagrindines tyr imo lab< 
ratori jas , veikia. Be galo tiki 

r liai veikia radijo siųstuvai, pr 
imtuvai, televizijos tarny*~ 
"techniškoji r anka" , k u r i pa 
m a Marso paviršiaus tur inį 
atiduoda laboratori joms dary 
tyr imus. 

Ligi šiol jau spėta i šmatuo 
Marso planetos t empera tū r 
magnetines savybes. atmosfer< 
sudėtj. Saulės spindulių veik 
mą ir atlikti ki tus svarbius u 
davinius. 

Mums. eiliniams Žemės plan 
tos gyventojams, per mūsų b 
levizorius įdomiausia s tebėt i \ 
galo ryškiai pe rduodamas spa 
votas i r papras tas Marso pavi 

L" šiauš nuo t raukas . Tuojau bm 
nus ta ty ta , kad Marso planet< 
paviršius yra raudonos spalvo 
Prieš keletą dienų buvo perdu 
t a įdomi žinia, kad, gal bū 

Į. Marso planetoje gali bū t i bal 
teriologiniai gyvybės pradai . 

i- * 
jį. Marso planetos tyriniai be g 
o_ ko iškėlė Amerikos mokslą \ 
e . šame pasaulyje. Milijonai s teb 
iii tojų ir be propagandos priem 
to nių arlfkiai suprato , kur i s kra 
t a t a s šiandien pasaulyje pirmau j 
ao Nėra abejonės, kad sekantie 
JQ "Vikingai", ku r i e yra pakeliui 
a - Marsą, atneš d a r daugiau švi 

sos, daugiau žinių * Tikimas 
kad 1980 metais "Vikingai"' a 

os gabens į mūsų žemę Marso p 
n o viršiaus pavyzdžių. 
u - Minėtas Marso tyrimo proje 
te- t a s Amerikos mokesčių mokėt 
d- jams kaš tavo bilijoną doleri 
ch Tai didelis kapitalas, be t j is n 
u - r a nei į balą išmestas, nei t 
ai, prasmiškai į o rą paleistas. J 
os jau pradėjo neš t i real ius pr 
ir- centus : padeda a tgaut i pirma 

jančio kraš to prestižą, kur i s b 
į- vo p r a r a n d a m a s neperdaug gu 

Ik- rių politikų. Reikia t ikėt is , k 
lio naujoji šviesa i š Marso planet 
m- apšvies vadovaujančių asme: 
Lik protus atneš pasitikėjimą An 
ie- rjkos p ranašumu ir sustabd 
m- nereikalingą ta iks tymąs i didž 

jam priešui. b. h 
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di -
per 
tad 
— 
on-

ir \ tarquette Parko gyvent 
atstos'a i. Jis priminė, kaip W o 
lawn ir paežerės rajonuose, 1 
JMkūrė kitos rasės gyvento 
daugelis vertingų namų suny 
nusikaltimų skaičius gausiai 
augo. Komentatorius iiryšk 

mti j žmonių teisę nuo to apsisauge 

KARINIS AMi 
Laiku pr 

Santykių atšilimas (detente) 
[ \ s u Sov. Sąjunga i r Vietnamo 
•; ka ro pralaimėjimas taip mig-
• į dančiai paveikė amerikiečių vi-
i i suomenę j kongresą, kad buvo 
J' pradėta pro pirštus žiūrėti į J A 
- Valstybių karinių jėgų ir gink-
- į lavimosi tobulinamą. Esamą būk-
- j lę net buvo norima dar labiau 
- ' susilpninti, smarkiai apkarpant 
- j lėšas kraš to gynybos reįkaLams. 
s 

Karinių pajėgų stiprinimas 

- : 
-
i 

Tuo ta rpu Sov. Sąiunga ne 
t ik nesustabdė ginklavimosi, bet 
jį vis plėtė ir tobulino, kol ga
liausiai daugelvje sričių net pra
lenkė JAV. Pentagonui garsiai 
pradėjus šaukti apie JAV gre
siantį pavojų kariniu požiūriu 
atsidurti antroje po Sovietų vie
toje, prez. Fordas ryžos< taisyti 
susidariusią grėsmingą padėt;, 
kol dar yra laiko, sustabdyti ka-

. i rinį JAV silpnėjimą ir prarastas 
| pozicijas atgauti . Jeigu tai ne-

^ į bus padaryta , parei-kė prezi-
į dentas Fordas. JAV negalės su-
j laikyti Sov. Sąjungos užmačių 

l l ir derybos dėl ginklavimosi kont 
rolės gali baigtis nesėkme. Ne
paisant ginklavimosi nepopulia
rumo, didelio nedarbo ir kon
greso nusiteikimo ginklavimuisi 

s j skirtą lėšų da'.į perkelti sociali-
i- nių reikalų tvarkymui, prez. \] 
į. Fordas aiškino tautai , kad būtų j v< 
i, didelė politinė rizika krašto sau-
6 į gumo reikalus atidėti j šalį ir Į m 

pirmiausia tvarkyt i vid?us rei- p; 
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"Viking I" tarpplanetiiiė raketa su dau 
Marsą. 

AUŠRA IŠEINA 
Dviejų draugių la 

Bomanas iš okopnotos I 

MARIJA VTNCER 
29 

— Brolis, brolis, jau aiškiai ni 
ris I ̂ P anksčiau, būčiau jsižeidus ir 
•o. j žinoma, nebūčiau į jį ir žiūrėjus), 

leisti, norėjosi mylėti dėl prisikėh 
jau, kad jis žmogus, ir man to pak; 

u-
u-
d-
ad 
os 
a ų 
te-
y s 
ia-

Geležinkelio stoties aikštėje p 
ir jis. įsupome, paėjo jis keletą 

— Kodėl tu melavai. —kad aš 
— Pagal Dievą tu man brolis. 
— Tai a r yra Dievas? — prat 
— Yra. Tu nežinai? 
— Vaikų namuose sakė, kad r 
— Zigmai, mes kitą kartą p 

man reikia skubėti į traukinį, — T 
•yių i Leonas man sudarė gerą įspūdį. 1 
-KJ. , mus. Taip pat mamytei su tėveliu. 
cur | 
įai, 
ko, 
P 3 " ! Aušrele! 
i no 
>ti. 1 Smagioj buvo ir man tos Sv 

v 

tf!!IW} PAJi 
.deda suprasti tvirtumo reikalą 

P . GATJCYS ir pov 
svarbi 

is. Todėl gynybos reikalui atomi) 
ia duoti pirmenybę prieš so- tais — 
inių ir jpšsJpų 
dymą. 

programų i vojuje 
gumą. 
sigenc 
tankų 
Vis d 
laukia 
Vis ds 
nių lė 
tos dė 
pat t 
kurio: 
naus 

Tu< 

Mask 
stovi 
taip ] 
apgir 
ir dv 

entagono pateiktais duome-
is šiais metiis krašto gyny-
reikalams rciki2 101 bil. do-

\į. užuot 91 bil. dol. skirtų 
eita 's nietais Pajai Pentago-
planą turi būti padaryti pa-
ūmai. Strateginės atominės 
os turi būti taip modernizuo-

kad būtų cr?lima yj'aikyti 
i e tų agresija. Tu d būti padi-
ta pasauli r. > JAV galia, ap- | 
einant ją didesniu skaičium | l e a i c ; j 

derniausių karo lai\Tj, lėktų- , a s r :J 
ir tankų, o fa:p pat ir gausia l e n k e 

linicija. Reikia pagreitinti re- **ie J 
ntą laivų,. Ičktmų ir kitokių i P ° v a 

klų, daba^- esančių arseną-1*^1"1 

se. Reikia išplėsti kar inu ty-
ių programas ir rusnms su-
kdyti vadovavimą karinėje 
hnologijoje. Kongresas neno-
o visų tų prezidento reikala-
nų patenkinti, tač'au eksper-! C]x\ s 

ir patr iotškai nusiteikusios i s a i " 
uomenės buvo spaudžiamas įlc?t^-
iliudvti tos rrogramos grei- i "* ^ 

vykdyti, jeigu norima padi- \ 
\i\ JAV jėeą ir pasiruošimą. į t a l l c 

kalui esant, reaguoti, nes '• * -
Lskva nei>aliauiamai didina sa-; ' u o t : c 

karinį potencialą. i k a ' ^ 
§tai kaip Gynybos dep^rta- , 
^ntas vaizcuioįa JAV karine i -

Y ' aaus 
Oro 
tų 1 
Sovi* 
šias 
bius 
500 
E u n 
karii 

;giau 
Pi 

save 

dėtį. JAV B-52 bombonešiai 
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sišaipė Zigmas. Jei 
nuėjus (anksčiau. 

Dabar norėjosi at-
sio Kristaus. Zino-
ko. 

kilau išlipti, pakilo 
ingsnių, stabtelėjo, 
avo brolis ? 

rė. 

ira. 
.sikalbėsime. Dabar 
įsakiau ir nubėgau, 
erduok jam linkėji-

Aušra 
Ržerėnai, 

1960.I\'.24 

ntėa. Tik labai gai

lėjaus, kad nežin 
Aš baisiaus 

onu. Bet, matai, 
Užtikau jo 

Jo dienoraštis f 
perskaitė Tavo 
rioliktą. 

'Terskaičiai; 
do jie iš tiesų įd 
lė Dievui! Užsis 
nepadarė. Įdon 
blogai, kai žmoj 

Toliau raš< 
norįs ką noi 
būtų dirbti ir n 
Ranka rankpn. 
malonu. Nereik 

"Kodėl tai 
traukti. Ir švies 
tartum kitokiu 
Kada gi aš bet 
kaip melstis p 

Tavo va rd 
venimo aušra? 

"O tas šri 
gąsdina, čia v^ 

; rūpesčio. Per c 
\ Bet Zigmas. Kc 

Matai, Au: 
kyk ir neišduo 

l i k sveika 

GUMAS 
LAI5KA 

DV 
ndeninių lai\ų raketos — 
.usios priemonės išlaikyti 
ei pusiausvyrai su Sovie-
baigia pasenti ir yra pa-
prarast i savo veiksmin-

Sausumos kariuomenė pa-
i pakankamo skaičiaus 
raketų ir kitok'ų ginklu, 

iėjąs karo laivų skaičius 
pagrindinio atnaujinimo, 

ugiau naikintuvų ir takti-
ctuvų išimami iš apyvar-
a fskinj dalių stokos. Taip 
ūksta ir amunicijos, be 
negalima vesti moder-

:aro. 
tarpu So\detai JAV pra-
beveik visose ginklavimo-1 

į'se. J au šią vasarą jie pra-
JAV strateginėm raketom. 

turi 1500 o JAV 1054.! 
deninių laivų ral:etų j i e ; 
t50, o amerikiečiai 6S6. 
'a pakeičia sen<\s. žemėje 
čias raketas naupmis , o 
at ir povandeninius la'vus I "T^*," . . . . . .. . patiksi.. duoja žymia; pajegesnem T. . . . . , ., . mą. }i si Ecubai toliau už amt'ruie-
:rendančiom raketom. Ru-
vysto naują specialią ra-
skiriamą Vakarų Europai j 
ii jai. 
ietų kariuomenė padidin-
1,7 milijono vyrų, suskirs-
168 divizijas. Jos apgink-

! naujais ir gausiais tan-
Lr kitais ginklais. Bendra 
ė jėga siekia 4,4 mil. vyrų, 
i tant sienų apsaugos, vi-
saugumo karių ir rezervų, 
aivynas nuo 1968 m turė-
00 lėktuvų pakilo iki 5000. 
tų karo laivynas, didžiau-
pasaulyje, turi 225 stam-
caro laivus ir daugiau kaip 
povandeninių laivų. Rytų 
poje Sovietai laiko 150,000 
ir 10.000 tankų, daug dau-

negu NATO. 

tų Korėjoje JAV tebelaiko 
kariuomenę ir tuo sulaiko 
ės Korėjos puolimą. Vidu-
.ytuosP' Sovietai remia k r a š 
ius kairiuosius, norinčius 
bdyti naftos pristatymą 
tač 'au ių VI laivvTias Vi-

:mio jūroje laikomas pa-
ama apsigynimo priemone. 
:oje rusai graso atkirst i 
s pristatvmą JAV iš bazių 
dijoje, o dabar dar ir iš An-

Šį laiš 
Port of S 
jau perra 
vau suk 
Tik daba 
šias infoi 
nazistai i 
tenkinti, 
ka sveti n 
seniai mc 
pasitikėti 
rias vare; 
kūmo kn 
Digest Ii 
Metrašty 
nę: Trini 
teturinti 
savo ak i r 

• no dydži 
ta iš ser 
met kar 
netikslur 
iš viso h 

Guajai 
studentė. 

ini 
si 

Venecue 
iš Indijo 
dentės n 
kito ind< 
Indų ir 
gyvena 
milijono 
ajanoje 
gyventoj 
gabeno 
tai tebe'c 

Maži; 
na, tik 5 
vo valst; 
tebėra 
buvusio 
ir kalin 
si. Abiej 
Įėjau lė 
dori a i n 
stuclenu 

N'anji ginklai 

brangai 
naujo ] 
laivo T 
liau kor 
sumą t 
Ir visor 
paskyrė 

Nepa 
kariuon 
sulaikoi 
mas, pa 
atliekar 
nių bas 
mažinta 
gynimo 
va vyri; 
čiau, 
antroje 

ant tokili būklei, preziden-
Fordas n o r išplėsti naujų 
ų gamybą. Tik klausimas. 
W turės pakankamai kari-
ėgos ateityje apginti, sulai- . rasta a 
ir pataisyti toms negero- | eitis. J< 

-. F ign J 0 3 *f toliau plėsis.! bus išr 
prez. Fordas prašė kongre- j rodo. k 
teinantiems metams skirti • didesnii 
i bil. dolerių, a rba 14,5 bil.: nybc.s i 
daugiau negu šiais meta-.s.! dž'os ir 
i didelis ginčas spaudoje i r į reikalai 
rese vyko dėl naujo labai nesikei< 

»jau, kokioj Tu bažnyčioj būsi. 
ii nustebau, kai pamačiau tave su L< 
r susekė Tave, ir atpažino, 
iienoraščius. Aušrele, -vnen apie Tav< 
*adėtas rašyti tą pačią dieną, kai ti 
liškus. štai kaip j is ra io vasario ket 

tos Virginijos draugės laiškus. Pasir 
mūs. Kas ten per mergšė ? šitokia m« 
jyrus! Nieko neišsigąsta. I r nieko j 
i kaip ji atrodo? O iš tiesų tai n 
us turi ko nusitverti. 
kad ir jis norįs būti rimtas žmogi 

i naudinga nuveikti. "Kaip leng 
jkytis, jeigu su tokiu žmogum drau$ 
Kalnus galėtum nuversti . I r gyvei 
tų blaškytis." 
> gera ją matyt i! Akių negaliu a 
i, džiugu darosi, į ją žiūrint. Net aš pa 
žmogum darausi. Viešpatie tu mar 
ivau meldęsis! O šiandieną nepajuts 
adė jau! Aš, vadinamas vėjo botag 
s Aušra. Argi tu tikrai būsi mano į 

peiis, matyt irgj į ją įsižiūrėjęs. < 
gerinąs. Bet t a s stilega man neke 

iug lėkštas, kad jos dėmesį patrauk 
lėl ji taip meiliai į jį ž iūrėjo?" 
ra, kaip apie tave rašo! Tik Tu nepa 
:, kad žirai. 
Kai susitiksim, dar daug api/ką pi 

SI5VEXECUELOS 

je radau tokią nesąmo-
dad sostinė Port of Spain 
11 tūkst. gyventojų, o 

nis mačiau — ji yra Kau-
o miestas. Klaida perim
tų enciklopedijų ir kas-
tojama. Radau ir kitų 
nų, o turizmo lapeliai 
įbai nepatikimi šaltiniai. 
los Georgetovvn un-to 
, lėktuve šalia sėsdėjusi, 
o mano klaidingą žino-
i motina vyko pas dėdę į 
lą. Jis ten seniai gyvena 
s atkeliavęs kartu su stu-
įotina, kuri ištekėjo už 
) ir persikėlė į Guajaną 

IGUAJANOS !R TRINIDAD/ 
Dr. GR. VALANČIUS 

-ką buvau jau parašęs apie jas, taipgi apie Sv 
ipain viešbuty, bet ture- papasakojo> Mane stebin 
syti Venecueloje, nes bu- j tas tų mažų kraštų rašl 
laidintas informuotojų. j laipsnis. Švietimu jie t< 
r patyriau, kad geriau- j lenkę daugelį Pietų A 
macijų šaltinis yra gim-j kraštų. Pavyzdžiui, S 
r studentai. Jie labai pa- Į (buv. olandu Guajano 
kai juos užkalbini, mo-; prieš šimtą metų įvastas 

ių kalbų ir žino, nes ne- : tinis pradžios mokslas. 
įkėsi geografijos. Negali ten įVvieni juodukai dab 
nė enciklopedijomis, ku n-anašesnių indų gelbsti 

iau Caracas kun. A. Per- lės ir nuo olandų neprik 
yeyne. Štai net Readcr's. gerai tvarkytis, nes raš ir 
>76 metų Almanache —Į atžvilgiu neatsilikusios ir < 

britų valdytos Guajana 
nidadu. Tie kraštai turi 
ekonominę bazę, brangi! 
ralų, derlingus vaismec 
dus ir dar neatkastų turti 
glių miškuose ir kalnuose 
prancūzai investuoja mi! 
savo čionykŠ:į erdvės 
centrą, gyvina ir kolor 
mės ūkį, kelia žmonių gei 
čia pastatė ir didžiulį pt 
fabriką išnaudoti labai gi 
piermalkių žaliavą viet( 
rūšies miškuose. Tik jie c 
nepadarė komerciškai ek; 
ti boksitą, kurio rezervai 
ko, esą labai dideli, kaip 

indonezų labai daugjene kaimynuose. 
Trinidade (36 proc. iš; ^ „ , . l s 

v . s . ^ Georgetowne kelias 
visų gyventojų) ir Gu- j , ..a - o l i : 

tekę laiko ir Šiaulių dydž 
apžiūrėti, bet nežinoje 

(net 48 proc. iš 800,0001 
ų ) . Juos ten anglai at 
darbams, kai šie kraš 
»uvo jų kolonijos. 

taip ilgai reikės laukti, l 
lėktuvu buvo netvarkoj, 
dukė vėliau ypa? noriai ; 
gimtąjį kraštą pasakojo. 
Šimts metų esame nor. 
mi. o prieš 6 metus pasis; 
publika, nė karalienei 

tkė prancūziškoji Guaja-
<0 tūkst. gyv. teturinti, sa-
ybės negali ture i. Ji te-
kolonijukė, iš prancūzų 
kalėjimo "Velnio Saloje*' 
ių palikuonių išsivysčiu-JI nebetarnaujame, čiav 
ose Guajanose tik stabte-JTik mes indai (progres 
ktuvo laukdamas, jų pa-įtija) nelabai sutariame 
ė nemačiau, tik ta indė j je su gausesniais juoduk 
i labai noriai ir daug; dininkais — naoionalii 

vadas Bumham jau treč 
' išrenkamas premjeru, 

iš bombonešio B-l ir 
pobūdžio povandeninio 
ridento s ta tybos Paga-
įgresas paskyrė prašomą 
am bombonešiui statyti , 
ns kitoms ginklų rūšims 
s daugiau lėšų. 
prastai daug lėšų reikia 

kis Jagan vis dar tebėra 
joj. Mes turime labai i 
pinių, dar neištirtų i 
daug baksito, iš kurio g 
aliuminijų. Tik 10 prc 
žmonių nemoka skaity 
visi kiti moka. Georget 
tas turi daug studentų. 

įenės išlaikymui. Todėl j antri metai studijuoja I 
n a s atlyginimų pakeli-.los moteriškės, bet jas 
jiaikin^ma 20.000 eivi'ių; bedantis ir šveplas dėd 
nų darbų, visa eilė kari- ji5 mokėjo šoferiui tik p 
rių bus uždaryta a r su-i kita pusę — jų gi buvo 
L. Skiriant lėšas krašto vos. 
reikalams vyko ilga ko- _ .„ . _ . . . . 

ausybės su kongresu, ta- G r l ž : " P n e T " n . l d a d o 

JAV nenorint atsidurti1 ™ty t . . ! aba . norėjau i: 
vietoje, galiausiai b u v o i 1'" 2 d.enas ten praleidę 

biem nusėm priimtina iš-! niai buvau girdėjęs a pu 
>igu naujuoju prezidentu | z : ą ^ l ų s a I ą , r š a h a ]C 

inktas J. Carteri?, neat-
ad ir jis padarytų kokių 
i aokarpvmų krašto sy - . . . . . . .v . , 
reikalams, nes, nors vai- ; l l o n e * e ^gaiš t i , buvau 
• keičiasi, dėlto rd*fc»m °r

 d a r . tB?„9!£* 
ir politika dažniausiai j a k l s - L>'* i a i P n e s 3o° ' 

Sia. (Nukelta į 4 pui 

salikę, spalvingų rojau 
čių karalystę. Jos nea 
nenorėjau ilgai užtruki 

kalbėsim. 

Pašiliai, '. 

Mirė Aldutės tėvelis. Sunku man šiuo n 
ką nors kitą kalbėti. Viskas nublanksta pri< 
dingą mirtį. 

Gulėjo lovoje Aldutės tėvelis tik vieną 
Ką pasakyti apie Aldutę Šitokiu atveju? J 

vyre. Tik dėl to vieno dalyko ji graužėsi. Tėi 
kentė ir nupirko jai iš pirmos padidintos peną 
pelinę suknelę. I r Aldutė pergyvena, kad ji, ta 
nuskriaudė tėvą: jis nebegalėjęs sau maisto j: 

Dabar Srauga ant lentos. Mano tėvelis t 
tvarko ir rūpinasi laidotuvėmis. Aš tik vienai 
lei parbėgau į namus ir radau Tavo laišką. 

Savo broliukui Leonui pasakyk, kad A 
šviestų, jeigu negautų šviesos iš Saulės. Myliu 
myliu gyvenimą ir mirtį. 
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P a s t a b a čia galima sakyti, mūsų tų metų 
nėjimas ir nutrūko, nes abiem prasidėjo ej 
Aš netrukus susirgau. Aušra dar porj 
rašė, bet trumpai. Baigus vidurinę. Aušra 
Medicinos seserų mokyklą. Ten pat ruošiasi s 
kanciais metais Aldutė. J ą dabar globoja Auš 
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DV! GUAJANOS IR TRINIDADĄ! 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

tuvos — Lenkijos vasalas Kur-
landijos hercogas Kotfleris Taba-
goie įkūrė latvių koloniją. Ta 
proga latviai prieš pat mano lan
kymąsi pastatė ten paminklą, į 
kurio atidengimo iškilmes atvyko 
gausus jų būrys i? Venecuelos ir 
atstovai iš kitų kolonijų. Žino
ma, butų buvę įdomu pamatyti 
tą paminklą ir tuos rojaus paukš
čius, bet negi viską gali žmogus 
apžiati ribota kišene ir fiziniu 
paiėgumu. 

Trinidado sostinė Port of Spain 
visai šaunus miestas. Žmonės 
(beveik pusė juodukų, 36 proc. in
dų, kiti mišriarasiai) dailiai, 
švariai apsirengę, atrodo, turi ką 
valgyti ir nebiedniokai. Daug ir 
gražių visokių tikėjimų, bažny
čių (57 proc. anglikone, katali
kų ir kitų krikščionių, 23 proc. 
hin-dų ir 6 proc. musulmonų ir 
kt.). Jie čia iš gazolino ir asfalto 
praturtėję gerokai Turi apsčiai 
tropikinių vaisių, cukrinių 
nendrių, kakavos ir vertingo miš
ko, o ir pramonę sparčiai vysto. 
Turi dideli pelną (85% viso eks
porto) iš alyvos rafinerijų, ku
rios iškėlė Trinidadą — Tobago 
į bene aukščiausią ūkinį standar
tą Karibų jūros srity. Trinidado 
rafinerijos perdirba, valo didelius 
kiekius artimos Venecuelos ir net 
arabų alyvos žaliavos. Žibalo 
kainoms pakilus, iš jų eksporto į 
Karibų salas ir kitur jie gerai 
pelnosi. Dideles pajamas turi ir 
iš turizmo. Tai viena iš žiemos 
"vasarotojų" - turistų mėgiamiau
sių ir gausiai lankomų vietų Ka 

kokj vandeni neprotinga ir net 
pavojinga. Vos kojas viešbutin 
parvilkęs valandėlę snustelėjau 
ir mano šnekutis šoferis prisistatė. 
Aerodromas toli kaip ir visur ki
tur. Tai vienas išlaidingiausių ne
patogumų keliautojui. Autobusų 
į juos arba visai nėra, arba neži
nančiam sunku pagauti. Jiem šo
feriu unijoms reikalaujant daug 
kur (pvz. Argentinoje, Peru) nė 
neleidžiama arti privažiuoti aero
dromų. 

Važiavom pro aukštus įvairiom 
spalvom žydinčius, taigi žydinčius 
medžius ir alėjas. Šoferis gyrė sa
vo kraštą išsijuosęs, tik negyrė 
juodukų valdžios, kuri skriau
džianti indus. Darbiečių parti
ja padarėm klaidą, jis kalbėjo. Boi 
kotavom 1971 metų rinkimus, 
nebalsavom, ir juodukai (nacio
nalistų sąjūdis), paėmęs valdžią, 
užėmė geriausias vietas mus opo-
zicijon nustumdami. Jie mūsų in
dų nemėgsta ir dėl to, kad esa
me už juos šviesesni ir ekonomiš
kai stipresni. Jie vaido ir juodą da 
bą dirba, o mes bizniaujame ir 

turtėjas*. Be mūsų .r jie butų!rys mis»werės pradėjo dirbti f 
skurdžiai. Be tų 150.000 indų, I Meksikoje. Paskutinių trijų, 
kurių anglai prigabeno į Guaja-Į rnetiį iaiKotarpyje jos įsteigė 
ną ir Trinidadą 1 pasaulinio į net tris tavo bendruomenės Je-
karo-pradžioje ir anksčiau, čia meno arabų respublikoje Arti-
viskas, girdi, kitaip atrodytų. Tri-1 muose Rytuose. Po Gvatemaio-
nidad esąs senas kraštas, jau 1498 j e įvykusio žemės drebėjimo, 
m. Kolumbo atrastas. Tik ispa- j motinos Teresės seserys vienuo
liai su savo juodais vergais iš Ai- j fo nuvyko į šį k a š t ą teikti 
rikos tesugebėjo kakavą ir cukri- p a g a l b ą n u o katastrofos nuken 

tėjusiem, viską praradusiem 
žmonėm. Si seserų vii Ą gru
pė Gvatemaloje dabar įsteigia sa 

x — i • • i i? 

C L A S S I Fl ED G U I D E 
D t M E S I O 1 

Du studentai kruopščiai, tvarkingai 
ir pigiai atlieka visokius dažymo dar
bus. Tomas 325-6489. 

B K A E S T A T E H F l P WANTED — VYK Al 
, ^ , m - Į - Į ,Į , I I i M r-

M A I N T E N A N C E 
žJseelleni opportunity for "tadividual 

nes nendres auginti. Viskas 
pasikeitė, kai 1797 m. anglai už
valdė, ypač vėliau, kai mes indai 
atvykome. Be mūsų dr. YVilliam-
so valdžiai būtų sunku, nors jau 
laikas j? pakeisti, perilgai (nuo 
1958 ra.), girdi, premjero kėdėje 
sėdi. 

Panašų pašnekesį tęsiau lėk
tuve su jau minėta studente ir jos 
motina. Kaip paprastai vėlavome. 
Caracas pasiekiau jau po vidur
nakčio. Turėjau nemažai vargo 
kol, kaip koks naktibalda įsibro
vęs, prikėliau giliai įmigusį dar-
bėniškį žemaitį salezietį kun. Ant. 
Perkumą. Puikus žmogus ir idea
lus vienuolis. Dideliai svetingas. 
4 dienas priglaudė savo "Centro 
Lituano de San Casimiro" ir su 
Krikščiūnu valgydino mane. Tik 
vargšelis sirguliuoja ir baisiai ner 
vingas pasidarė buvęs Kinijos mi
sionierius. 

vo namus. Artimo meilės sese
rys misijonierės, kaip žinoma, 
rūpinasi visų užmirštaisiais, pa
čiais vargingaisiiiis žmonėmis 
ypač Azijos ir Lotynų Ameri
kos kraštuose. Jų centias yra 
Indijoje, kur veikia net 66 šios 
vienuolijos namai. Vienuolijai 
priklauso 1.200 seserų vienuolių 
ir 240 naujokių, besiruošiančių 
įžadams. 

AR REIKIA VIZITINIŲ 
KORTELIŲ? 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas 
plačiai naudoja, bet tinka ir visų 
luomų atstovams turėti gražias 
vizitines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

•Į...JMH — i 'I I I I 

Chicago I.awn area. By ovvner. 6 rm. 
brick oc 2 iots, 2 car garage. Carpet-
iag, drapes, stove and reirigerator, į e*j>eri«no©d in *u aspects ol .-nechan-
aiummum srorms and sereens, ary, . ^ tAmiiietr ^ ^ m e t a , fai»rication 
ilOOd COntrOTed Oasement, enclosed ' eųuipment such as: Shears, Punch 
rear eorch. oi>en front pore* gdod t P****. Prese Brake. Spot Weide.- & 
iawn, fckndS throughOUt. Pnce Epper . B ūiwttn | Ma-ntenar.oe. Pay commen. 
30>s. Make ofter. Phone 

7J7-&554 
evenings 

Queen of the Universe parap- apyl. 
74 ir Centrai P&rk Ave. parduoda
mas 4 miegamų mūr. namas. lVz 
vonios, pusiau {rengtas šeimos 
kamb. Skambint po 5 v. v. 436-3498 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
P u t n a m , Cortn. 

PAIEŠKOJIMAS 
Ypatingai skubiai paieškomas 

liepos pradžioje mirusio Prano 
STRAZDO-BURROS brolis, gyve
nąs Ohicagoje ar apylinkėse. Bro
lis ar ir šiaip giminės skubiai at
siliepkite adr.: Algirdas Jonys, 
307 Burlington Ave., Detanco, 
New Jersey 08075. (sk.) 

IŠNUOMOJAMA — FOB KENT 

Išnuomojamas namas — 5 kamb. 
Ir uždaras porčius. Arti 80-os ir 
Knox Ave. Skambinti 585-3051 

VYSKUPAS IR 
GUBERNATORĖ 

IJETUVTŲ ŠVENTĖJE 

! patekti. Pasveikino lietuvius, pri 
; siminė, kad lietuvių reikalai jai 
yra žinomi. Dar būdama Ameri 
kos kongrese ji ir savo darbu 

! prisidėjusi prie Lietuvos bylos 
1 gynimo. Jai irgi buvo įteikta do 

N. P. Marijos seselių vienuoiy . f | - a r ^ . k a l b ė j o k o n g r esman8s 
no sodyboje Putname, Conn., lie- j - ^ 
tuvaitės seselės kiekvienais me
tais rengia lietuvių susiartinimo 

ribuose. Čia nėra nei žiemos, nei š v e n t ę š i a i s ^ ^ t o k i a š v e R t ė 
vasaros. Vidurinė temperatūra per b u v 0 l i e p o g 25 & 
ištisus metus — 92 laipsn. F. i _ . , . , , . „ , . 
Karštis nevargina: pajūry p u č i a j Diena buvo ideal, Saulėta, pu-
gaivinantis vėjelis, kalnuotoj salos! U v e J e h s i r • * • * * « ^ Stava-
giiumoj - visai vėsūs vėjai. iįavo t iknu daug lietuvių iš įvai-
' Port of Spain k o p t a s m**]**F*&* ^ T B r ° į t 0 " 

no, Hartfordo, I\ew Haven, New 
Yorko, Waterbury, Worcesterio 
ir kitų. Spėjama, kad buvo 5,000 
žmonių. 

aukštų kalnų. Šeštadienį ap
vaikščiojęs miestą, nutariau sek
madienį, jaukioj katedroj pasi
meldęs, keliauti į tuos kalnus. Ta
riausi, pasižiūrėsiu į miestą ir uos
tą iš viršaus ir į salos tolius ki-

Stovyklautojos, pradedant pa 
čiomis mažiausiomis, šoko tauti 
nius šokius, kurie bus šokami š. 
m. Tautinių šokių šventėje Chica 
goję. Parodė gyvą vaizdelį — 
Amerikos laisvės statulą. Mer
gaitė- baltuose rūbuose, iškėlusi 
degantį žibintą, žygiavo į jai pa
skirtą aukštą kėdę aikštės vidu
ryje, o stovyklautojos ją sekė. 
Apie šią "statulą" jos sudarė tą 

S 0 P N I E B A R Č U S 
RAOUO ŠEIMOS VALANDOS 

Vteoa progrmes iŠ WOPA, 
Uetuvii} kalba: kasdien nuo pirma 

dienk) iki penktadienio 12:30 — 
\.*<K> vai popiet — šeštadienį ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki %30 vai 
ryto. 

Teleft HEmlock 4-2413 
14M A. ML 

7158 So. MAPLEWOOD AVE> 
CHTCAGO. ILL. 60620 

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

•<>0<><>0<X><X><>0<><X>0<><>0<X><>0<><>0' 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisan teno* Ir sodedo naajns pe 

HTM. Plsrtal iš-ralaa taipgi ftlj-vtnrcu 
(r perdirba d€l daja. įdeda vanden* 
hldytaTiia Kreiptt* — 

A BANYS — M . 447*8806 
•ooooooooooo-&ooooooooooooo< 

6 kamb. mūr. "face-brick rancb" na
mas. 3 miegamieji, didelės rūbinės. Ki
limai, užuolaidos įrengtas rūsys; šei
mos kamb. Ąžuolo papuoSimai. Radijo 
— "intercom". Centr. oro vėsinimas. 2 
maš. garažas. Aptvertas kiemas. 36-os 
ir Sacramento apyl. "Mid 40's." Skam
binti savininkui tel. 434-7580 

BY OVVNER 4/JO West, 8500 South 
Brick raised ranch. 3 bedrm. Central 
air cond. Brk. garage with automatic į 

door opener, side drive & patio. Semi- j 
finished basement with bar and stools. ! 
ProfessJonally remodeied kiteben & 
bath. New wa!l to wall carpeting į 
throughout. Many extras. Mid 50's 

582-1242 

vainiką, koks yra ant statulos 
Programa prasidėjo šv. Mišio-' galvos. Buvo sugiedota '0 Beau-

mis. kurias atnašavo net penki j tiful". Po to iš aikštės išžygiavo 
toj pusėj. Bet nepasisekė. Viliojo I kunigai. Pamokslą buvo pažade- Lietuvos trispalve nešinos, šven 
mane labai patraukliai atrodanti j jes pasakyti vysk. D. ReiUy. bet ; tėję dalyvavo ir Putnamo meras 
didelė balta kat. bažnyčia, pana- \ jis pranešė, jog vėluosis. Tada la j 8 U žmona, 
ši į Šiaulių aukštabokštę ir į to-,bai eražų pamokslą pasakė kun. _ _ \ . 
kią pat Bogotos kalne Montserrat.; Zakaras. Pamokslui baigiantis Šios lietuvaites seseles, kunos 
Kitos pusės kalne, orie senojo Utvvko ir vyskupas. Po Mišių ^ Įsikūrusios Putname, dirba 
uosto, riogsojo Šv Jurgio pilis - j vvskupas kalbėjo apie Lietuvos dide.į ir gražų darbą su hetuvis-
tvirtovė, turizmo lapeliuose įrašy- istoriją. Mindaugo krikštą, Vy- k u į a « « » « ^r ? • » U^f ' 
ta pamatyti. j tauto Didžiojo krikštą, kad lietu «*• k a ^ ^ r n darbščiom seselėm 

Bet štai kas atsitiko. Šventom U * priėmę katalikų tikėjimą, nepritruktų plaukimų ir josig»-
dienom čia absoliučiai viskas ui- j v> 8Upriai laikėsi ir laikosi. Ka- l ė t ^ tęsta darbą labai ilgai. O to 
daryta, net restoranai ir a l i n ė s . ^ per Europą plito protestan- ^ia žmonių minia, susinnkusi 1 
Negausi niekur nei užkąsti, nei iš;tizmas, Lietuva išlikusi katali- š i * ^ent^' T* Įrodymas, kad jų 
gerti. Autobusai "nevaikšto", fe- fcgka. Uetuvos valstybė buvusi darbai yra labai vertinami.^ 
ferių neprisišauksi. Laimė, kad su | nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų. 
daug šnekančių indų (visi čia į Kalbėjo apie Lietuvos okupaciją, 
kalba angliškai) iš anksto susita-, tikinčiųjų persekiojimą, apie Lie U n i O I l P l © r , M i e l i * 
riau vakare — į aerodromą už 12 j tuvoje leidžiamą Katalikų kroni 
jų dolerių (6). Jei būčiau iš sa- ką, Sadūnaitės teismą ir jos žo-

P. Žičkus 

KAIP S U D A R O M ! 
T E S I A r - f N I i 1 

Parooi* -
•Mpt tebt Pn*na* Auijhf 

rts*ame«tai su !ega'lškom»j 
^rmomls bei atidavitab 

jau gaunami 
tai nauja pagerinta laida 
CU tuoseklla; &ptariaznaa testb 

IMOtų r*ULbAiIkglim*m) O Jy galii 
M aurodom* j \ rynn* u paduoda 
•3 gmvyadtksi e« t u f»<aJ JAV 
ralklročiut jatstyicu* bei ir Votde 
ajoi* m\a0m%mkmm% pasauly}* be 
YaprHklauaoaoji LiffruT,.je 

Osanama •^DRACOE'% 

iaisa n L«K«jLiakouu« formom • 
O.S0. 5t rų t^m<4 $5.00 

Utaote ijmntGTmj praAomJ pnd>-
I pro* vokaatiam* 

fvatrhj prektp 
>raxyrjai Ii tnū.«q 

COSMOS PARCEL8 BCPRESS 

S«l»r»T!R!AI f LIETUVA 
..».M S. Hal-ted St Cbica«o m. 8M4H 

, *s«i w «t«tb su. (Macu n. toeat 
TeJef,- 92S-2737 — 254-3320 

V. V^learttoa* 

10% — 20% — SO* plglao ai u Ii gaili 
A apdraiMia ano Įignter B* u t o m o -
lillo pus 

F R A N K Z A P O L I S 
t20S% W«M t5tta Str«e* 

Crtlca^o. tUlDOta 
Teief. OA 4-M64 

Pastovūs namai 
Marąuetie Parice 

2 botų moderniai Įrengtas namas už 
Kedzie, šalimai parko Virš $4,000.00 
pajamų. Kainuoja $30,000.00. 

4 mitų mūras prie Maria Hign. Nau
jas garu Šildymas, nauja elektra. 3 au
to mūro garažas. $44,900.00 

2 butiĮ po 6 kamb. liuksus 6 metų 
mūras ir mūro garažas. Atskiri šildy
mai, įrengtas beismentas. Arti 71 ir 
CaKfornia $55,000.00. 

6 kamb. didelis mūro namas. Naujas 
į gazu šildymas. Garažas. Tuoj galima 
užimti. $20,900.00. 

Platus lotas arti Sr. Kryžiaus lig«-
nines. Pigus. 

VALDIS REAL ESTATE 
2625 W. 71 Street 

« TeJ, 737-7200 arba 737-8534 

«urate vrnr. abiiitse* * expexieEce. 
Excellent rr'.nge fcenefits. 

AIRWAY PRODrCTS 
EMHAftr IXDISTKJKS, DTC. 

S801 Rose St.. ScniUer Park, nL 
Ka ScruaJ Opportumty Employer M/1» 

NEW PLANT OPEKJNG — needs 
furniture assembiers, packers and 

generat ptent workers. Excellent work-
iag conditions. 

S K PRODUCTS CORP. 
3000 West 123rd Su, Alsip, OL 

PHONE 371-7100 

M A C H I N l S T i 
Ejrper'ce necessary on LatheMill 
and Blanchard grinders. Day or 
night shift. Appry in person — 

CEEST M.ACHLVE COMPANY 
840 Indnstrial Dr., Etauiurst, Di. 

Phone — 279-2994 

HELP WANTKD — MOTERYS 
m — > » — * — < • » » — — — « — w i ^ — 1 • 11 

K I T C H E N H E L P 
Need woman ior kitehen 

r.elper. mušt speak English. 
Northwest area. 

oooooooooooooooooooooooooo 
N A M Ų , R E M O N T A S 

PRIEINAMA KAINA 
Taisau ir naujai įrengiu vonias, 

virtuves ir nauja* lubas, {rengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Zigmas, tel. 776-0882 p© 8 v. vak, 

o o o o o c o o o o o o o o o o o o * « « o o o o » 

vo bazės ("Errol Lau" viešbu- džius teisme. Taigi vyskupas yra 
LIETUVll" POBCMS 

čio Edward gatvėje) nors duonos gerai supažindintas su Lietuva, 
plutą pasiėmęs. Kelias valandas1 jog garbe ir kančiomis, 
žygiavęs išalkau ir ištroškau, j Mišios buvo laikomos lauke. 
Karštuose kraštuose didžiausia Gal per tūkstantį žmonių ėjo 
vertybė — tai alus ar berit kokia4prie komunijos. Po to. kalbėda 
peruviška "Lika - Cola", bet kur į rni rožinį, via ėjo prie Fatrmos 
gausL Beje, visur čia alus labai j Marijos statulos. Šventėje daly 
brangus (63 — "5 c.^ ir nekoks. | vavo daug kunigų. 
Tik Brazilijos alus nepaprastai! P o p i e t ų vyko programa, kurią 
gardus, genausias kokį bet kur gė-1 a t J i k 0 N e r i n g 0 8 stovykloje sto 
riau- vyklaujančios mergaitės. Ta sto 

Iškaitęs ir sulinkusiom kojom vykia irgi išlaikoma šių seselių, 
pagaliau priėjau ir Šv. Jurgio pilį. j I šią programą kariniu helikop 
Bet ne man ten užlipti. Šoferis sa- teriu atskrido Connecticut zu 

Union Pier Lietuvių N. S. 
draugijos tiadiciru3 metinis po
būvis j vyks šeštadienį rugpiū-
Čio 7 dieną, Petrausko Lietuvių 
salėje, Union Pler, Mich. 

l i n i n i 

T E L E V I Z I J O S 
M I G L J H a S TV 

Spalvotos ir Paprastos Radijai 
Stereo b* oro vėsintuvai 
Pardavimą* b taisymas 

M I G L I N A S T V 
284« W. 6»<J> St> t*l 778-1436 

BUTC ^XHM1AVD1AS 
Naton pirb«mas — Pardavimą* — 

Vaidrma* 
Draodu&ai — lAOome Taz 

Notariataa — Vertimai 

B E L L REALTY 
J. B A G E V i e i l i S 

8453 So. Kedzie Ave. — 77S-22S3 
>ooooooooooooooooooooooooo< 

to 

Call — 237-0512 

For extiiisi>e Loop Ataletic Cmb. 

Mušt be Dlicois iicecsed. min. 
10 yeara exBerienee in field. Euro-
pean training preferred. 40 hour 
week, benefits. Salary negotiable. 

Call MB. BEPP — 

9 2 9 - 1 7 3 7 
SECRETARY, U W OFFICE 
Intelligent person possessing high 
degree c£ secretarial skills, needed in 
growing law ffrm. Position entails full 
secretarial duUes and reiated adm. 
resp. for partner. Ex SaL 346-7404 

tm > * » • • * * • >•«>>•»-« 

V A L O M E 

iTE 

} 0 O O C 0 9 0 O O 0 « X X M X X > 0 0 O O 0 O O C 

Marian shrines of the 
Americas 

Parašė Titas Narbutas 

Šių metų pobūvis jurgiamas' 
s« JAV 200 metų nepriklauso-

Įdomi knyga anglų kalba, 
versta iš lietuviško leidinio, ku
ria reikėtų kiekvienam perskai
tyti 

mvbės minėjimu. Po trumpos j Atsekant Marijos kultą nuo 
programėlės — šokiai, bufetas, į pirmų misionierių, čia aprašo-
baras, laimėjimai. Pradžia 8 vai. mos svarbiausios Pietų, Centro ir j 
vakaro vietos laiku. Gros Ą. j Siaurės Amerikos Marijos šven- j 
Stelmoko orkestras. Įtovės. 

KiekviencTi?.h matais draugi-! Knygoje gausu iliustracijų, ku 

vfeq rfdtą gnadn 

i. BEB-VYS - Te l M 7-516>> 

'LIETUVOS ATSiMINiMAi 
K*dJJ« Vs'&ods !to » « taraaoj* 
$#n Jeraer S«w r ark ii Coonectl 
ant Ueturt&mn! KAC kertadlen) ano • 
iki i ral popiet U W VD Stotie* 
Se-n Tork« (11»» ML KM Ir 97 v 
na«m KM) 

rMrrjkt — Dr iokfitiM i. etaka* 
1 **7 Forop Ori** 

KonotatnndP, S. J. 070M 
Tel *S2-5&«8 (ooda M l ) 

Kviečiame taip pat klaosytl* -
U«ttiv1ikq knltSrtnlų ralandų ajigh | 
Kalba Ii Beton Hali Universiteto ra 
lUo «totle«. (New Jeney W^Ot, 
i9.5 me». FM) Ptrmad,. f:«0-8:t< 
•. vak fV*doT»oj» prof J StukAa 
> t i n i M i n i i i i i i i i ' < i i I M I I I I ' M I I I K I I I I I O 

BUD'S REAL 
PIRKSIT — PABDTIOSIT 

Maloniai Jum 
BALYS 

B O O K K E E P E R 
Full charge. Smail manuTg^o. 

needs full charge bookkeeper. Ex-
cell. employment opport'y, 3-5 yrs. 
mininrum eatper. 

MBS. POHTER. 738-1031 

Euc: UITIS 
4369 Archer Ave. — 254-5551 

LSM B Archer Ave. — 297-5861 
<929 So. Hartem A»e, — 59R-32SM3 

Reikalinga patikima moteris namų 
valymo darbai 3 kartus per savaitę. 
Jokių naminių gyvulėlių. Liuksus vė
sinamas butas. Rekomendacijos reika
lingos. DowDtown rajone. Skambint 

WH 4-8331 

PJL SUPERV1SOR FOR MLES 
NTRSING FACILITY 

L.P2J. $5.50 an hr. and up R.N's 
$12.000 a year with experience. 
Call Mrs. Qukm 8 to 4 — Monday 
thru Friday — 967-7000. 

VYRA! IR MOTERYS 

TRATN AS 

CREOfT SUPEHVISCR 
Person familiar with small Loan & 
Finance Co. background. Interest-

' * ed in obtaining a credit position. 
"*" m^mK^K w b e r e they may movė up in credit 

rNOOHE TAX SKRVICF j | h |d . C f l for appomtment -
1259 So, Itapre^oo* tęi^54-7450 BTGKLOVV SA.VTORD. INC 

Taip pat daromi VvariMAI. ' 
Roe»r įieht — 2,>Wiiio 

iajrooil VTarTMAI. 

Ptl-Tį—FBS? P"..JjtT-WUI tT 
kitokį blankai. 

užvešiąs ilbernatorė Ella Grasso. Tai. ro jcs metmis pobūvis sutraukia i rrq tarpe yra net du Šiluvos Ma-
kaIna. Eik tu geriau ir pasikark,Idos, vienintelis gubernatorius oaug dainuojančio jaorimo ir;mos statulos VVashingtone pa-
nemokėsiu, nesu toks turtingas j moteris visoje Amerikoje. Sto linksmo senimo, šiemet tikimasi tikslai ir platus naujiausjos JA , 
mėtyti de?imkes. Taip ir prapim-1 vvklautojos išsirikiavo aikštėje, dar daugiau. Jaučiai papiauti,! V s^ toyes bei p i * esančios Be-1 
pinėjau visą diena pėsčias. Vienrr. sudarydamos Bicentennial datą alus p ra ry ta s , && papuošta, tuvtų koplyrhos aprašymas, 
telėj atidaroj krautuvėj pakely į ir Amerikos vėliava. Programai. Visi džiaugsis atvykę. i Knyga patraukiiai ir rūpestinga 

M O V I N G 
aERfcNAS perkraosto bairfa- if to
tas daiktus. IT ii toO mir«to M A 

IT pilna apdraada. 
TEUEF. — WA > 808B 

- • # - * - * * • * - - * •*• * . ^ . ^ * - » > ^ • • » • • • • • • 

vitr'-ę — < fcajrb. ;- 2 Jrar-b pa-

i6 ir RecktrelL $22.rxr 
i pr 5 c«.5ib- mOi. C»otr e«7c iii 

'yrrjis ; asai. garažas. Si j Taimaa 

I t^xt3d *sr ta»«a fcrtutgv*. fAC T 

I M i l T I S « E I L T Y i 

pyrago nusipirkęs užkandau ir i prasidedant, vienuolyrro vyresni c 
kažkokių vaisių limonalu troškulį 
numalšinau. Ilgai ant suolelio sė
dėjau, koja*: ilsinau, j baltus gra
žius premjero rūmus žiopsodamas 
Salia didžiulėj aikštėj, juodas jau 
nimas sportavo, žaidė, pikniką ve 
Kiti jau iŠ ryto nugūžėjo į pajūrį, 
dar kiti sėdfnėJT-tarp medžių sa
vo dailiose priemiesčių reziden 

ji seselė Margarita pakvietė vys 
kūpą Reilly prie mikrofono. Ir 
vyskupas džiaugėsi lietuviais, jų 
gražiu gyvenimu ir darbais. Gy 
rė seselių dirbamą gražų darbą 

Vlkt Šimaitis išleist?, gaunama 
kaina $3.50. 

DRAUGE 

VIENUOLIJOS VEIKLA Ta pati knyga čia gaunama ir 
lietuvių kalba. Jos kaina $2.50 

į v a i r i u o s e p a s a u l i o k r a š t u o s e ' nUnotoJState crr«ntotal prte kaino* 
tori prtdčti 5<Sį a»ok«*cio-

Vyskupui buvo įteikta dovana — v i s '* h i a u plečiasi motinos ' P ^ V ooocoooooooooooooooodooooo 
Aušros Vartų Marija — medžio * ^ įkurfr* artimo meilės sese-
raižmys. Tada buvo pakviesta rų misijonierių vienuolijos veik-. 
gubernatorė. Ji pradėjo kreipda fa. Biržebo mėnesj Romoje bu-

oooooooooooooooooo^ooooooc 
SIUNTINIAI 1 LIETUV4 

ir kitus kraStus 
NEDZINSKAS, 106S Archer Ave. 
Chk«co, IU. 6063t, lelel. 927-5980) 
000<X>00<>0<>0000<>000000<><>00<* I 

4A6-1H7S 

[TE "DRJ 

SHORT ORDER COOKS 
U MTER A WAITR£SS£S 

Denrjr*s is now intervicwinĮC for the 
above positions at our Rolling Mead-
ows. unit. Enjoy top pay, profit shar-
tng. free msurance, paid vacations and 
otber benefits. Fuil and part time pdsi-
tioas are available fer waiters/,??aftres. 
« s . Pull and part time positions are 
also available for short order cooks. 
Please apply in person immediately, 
no phone caHs please. 

DENNY'S, 2905 Algon<riiin 
Rolling Meadows, DL 

Barrri te tuos biznieriua, kn-
-ie skelbias "I>-a::įce". 

rTEIJ> VFANTED — \TRAI 

Ap«iraoka rttelbtto dlen. D r ^ U G E 
^ T M U T M G dvTeT^e! masiį vyskupą. Esą, jeigu ir "ten p a r y t i jau antri šh, .es^rų I ^ ^ S S ^ ^ S ^ W 
vietose paprašiau gerti, nors žino- j sukatai yra taip gražu kaip čia misijonierių namai. Balandžio 
jau, kad šiuose kraštuose gerti bet į šiandien, tai ji irgi norėtų j ten,mėnesi, taotmos Teresės sese-

aoe rleiems pHe:n&mos. 

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

ApdranfitM perkTamtma* 
Ivairln Btntamo 

323 UTVT 34tb P l ^ O 
Tel — FRonHer 8-3882 

1MMEDIATE OPENINGS FOR MACHINISTS 
F D L 

Need eiper'd machbusts f 

T i I M £ 
įaintertance of Eactory machini^. 

Top rate of pay. E x » l l e n t eompaay benefits. Mant an. 
derstand English. Call: 

PAT E S P O S I T O 
PHONE — 829^800 



NAKTIS PRIE EŽERU 
Ir vėl atostogaujame. Jan' c ir mūsų šnekos nesibaigia, 

daug metų", tos pačios šeimos.; Konradas mėgina žuvauti; eaa 
prie to paties ežero ant Minne- naktį tik didelės kimba. 
sotos ir Kanados sienos. Jonas turi planą: kiekvienas 

Keli metai iš eilės tariamės' papasakoja nuotykį iš savo gy-
kokią naktį praleisti laive ant venimo. Bus apie ką galvoti, ap-
ežero — žuvauti ir pernakvoti, rims vanduo, lengvai uimigsi-
Tik šiemet pagaliau išsirengia- me. 
me. Jonas, Konradas ir aš. Kon-' Jono planas, todėl pasakoja 
rado laivas gana didelis, yra,jis pirmas, 
vietos trims išsitiesti. — Kaip žinote, teko ir man 

Graži popietė, nors vėjas ga- pakariauti. Kažkur Rytuose, jau 
lėtų būti mažesnis. Tikimės, šaltoką rudenį, siunčia mane su 

Mažieji Chičagos lietuviukai atlieka programą. 

turime po ranka. Šautuvai šalia, i Tai, atrodo, jiems patiko, 
mudviem čia kad vakarop aprims. Plaukiame I trims vyrais j užfrontę, išsprog-, 

apie 30 kiometrų, į žinomas žu-idinti tatą. Krūmais ir medynais ^ k a r t a i s ^Joč^ pasipainio-, Grįžta ir sako 
vavimo vietas, prie Mėlvnių sa-inepersunkiai pasiekiame tikslą.!**- N a k t i s *****, šviesi, be vėjo. ateiti pirmą valandą, 
los. Nepaprastai gražios vietos: \ Upė nedidelė, tiltas medinis. Til- , J a u snūduriuojam, kai staiga j Sutartu laiku jau mudu lai-
dangaus ir vandens mėlynė, tas išlekia į padangę, bet t u o j , * * P»* &S » P° ž e m i u ^girsta- ve. Apdalinava visus cigaretė-
miškai ir salos: didelės, uolėtos j prasideda susišaudymas. Staiga l m e m o t e r s b a I s * : helP> h e l P ' ū-: mis ir prasideda visai draugiš-
ir apaugusios eglėmis, pušimis, I man viskas aptemsta. ĮvėL- telp> h e l P ' n e l p -
beržais, drebulėmis, gluosniais, j Kai atbundu, jau naktis, i Abudu atsiduriam lauke su 

Dideli plotai, jokio žmo- į Žvaigždės tokios aiškios, kad šautuvais rankose. Nieko nema 
gaus. Tik kartais pamatome į rodos ranka pasiektum P 
stirniukę, atėjusią atsigerti, tik Ižu susigaudau kur esu, kas a*-,«««»——»• *.,*>+*• yi***™. »*«» ^ m , j 
koks gyvuliukas iš salos į salą į sitiko. i miegas dingsta. Abu stovime, 
pasisvečiuoti keliauja, tik žuvėd-! Ant žemės gulime penki vy-; kai staiga užsidega lempa. Nė
ra suklykia, tik juodvarnis su-įrai. Apie gulinčius vaikščioja' žinom nei ką galvoti, nei ką da-
krankia ... Tikra Dievo gamta, rusas sargybinis su automatu; ryti. Nei iš šio nei iš to, skardi-
žmogaus nepaliesta. Lyg nejau- j rankose. Kai sargybinis nutols-1 nė su gazolinu pradeda riedėti 

kas pokalbis. 
Vokiečių laivai, vokiečiai jū-

jrininkai, bet viskas anglų tar-
Ir vėl kartojasi tas pa t s j n v b ° j e . N e i vienam laive nėra 

Šiurpuliai eina kūnu, ]J° k i o anglo. 
Minogaudžiai yra visai lėkšti, 

plūduriuoja ant vandens. Atvi
roje jūroje bangos tikrai dide
lės, laivą mėto kaip skiedrą. 

^ Laivyno viršininkas, lyg ir lauk-
ku, kai mūsų motoras ūžia, kai I ta, bandau pajudinti kojas, ran- j nuo palapinės tolyn Vėjo nėra, | damas mūsų skundo, iš pirmu-
laivas vandenį rėžia. Nesideri- į kas. Esu sustiręs, bet judu. Tik j lyguma. Žiūrim vienas į kitą, j tinio laivo per radiją klausia 

dešinė akis ir galva kruvina, i trūksta žodžių. Tame negyvena-
Y; = •;>:>" rr.lr.V.; visok: pUr.a. rr. a rr. r.ar.-.:- sti-.<s. :.-š.\~.:.~.± .i.-.-
sukasi galvoje. Nelaisvė ir kas gai, iŠ tolo matosi viduj vaikš-
toliau. ^ Soja žmonės. 

Sargybinis vaikščioja tuo pa-j — Tai kiek gi buvote išgėrę? 
čiu ratu. Kažkodėl jis pradeda į— -:.a^.c. Jonas, 

bangos didokos, bet nėra uodų. I nervingai dairytis ir automatą — Nieko. Tik per vakarienę 
Ištiesiame miegojimo maišus. savo rankose vartyti. Tokj nėr- su t£ušmB&aa po vieną stikliu-

Tens'.a V;ra* apnmsta bet vingumą esu matęs .<e.eta xar 
bangelės viš dar supa laivą, tų, kada kareivis tiesiog nujau 
Užmigti nesiseka. Laivas juda,\ Čia nelaime. 

11 Nutaikęs patogų momentą 
1 staiga šoku ant sargybinio Po valą . 
trumpų grumtynių automatas užgęsta Aislnež^m-? r.u^eiė;.:-
mano rankose. Sargybinis viMd =-*• -hardinę ir svarstome: eit ! 

jaunas vyrukas. Nedaug moku gulti ar laukti. Likvsi nakties 
rvsiškai. bet suprantu, ^ac pra-

VfSKTftJOS 000 
SUKAKTIS 

Du Lenkijos kardinolai, visi 
krašto vyskupai, šimtai kunigų 
ir daugiau negu 70,000 tikinčių
jų, dalyvavo Przemyslio vysku
pijos įsteigimo šešių šimtų 
metų sukakties minėjime. Ta 
proga iškilmingas šv. Mišias 
atnašavo Krokuvos arkivysku
pas kardinolas Wojtyla, Varšu
vos arkivyskupas kardinolas 
Višinskis, pamaldų metu kal
bėjo apie Katalikų Bažnyčios 
vaidmenį lenkų tautos istorijo
je ir jos dabartinę misiją saugo-
jant ir ugdant tautos dvasines 
ir tautines tradicijas. Šiandien, 
kalbėjo kardinolas nepakanka 
ginti savo religinį palikimą nuo 
ateistų puolimų. Katalikai šian 
dien privalo skleisti naują, la
biau dinamiškesnę dvasią. 

METŲ | DRAUGAS, trečiadienis. 1976 m. rugpiūe'io m. 4 d. 

nam. 
Kaip paprastai, žuvų prisi-

gaudome nesunkiai. Valome, de
dame šaldytuvan. 

Rengiamės nakčiai. Įmetame 
inkarą tolokai nuo salų; kad ir 

Pasakojamuoju tonu klausiu: 
— Jonai, klausai ar miegi? 
Neatsako. Vadinas, visa ma

no publika miega, tai kokiem 
galam man aušinti burną. Na, 
palaukit, klausit galo — nesa
kysiu. 

Vanduo ramus, visiška tyla. 
Tik kažkur kažkoks paukštelis, 

Jauūasi matyt sapnuodamas, patyli mūsų kapitono: kaip 
svečiai? Mūsų kapitonas užtik sucirpia. S^usirangau~giliaūma 
rina, kad mudu esam geri jū
reiviai. še ir dingstu. 

Saulutė jau pakilusi per kelis 
sprindžius, kai sukylame. Vis 
dar miegūsti, apsiblausę. Kon-

į P a t 
- J a K 
,-irtins 
Ta it 

Labiausiai mėto laivo priekį. 
Siūlausi nuo kapitono tiltelio1 

nueiti ten. Pataria būti atsar- j radas tos didelės nepagavo, bet j 
giam, nes iš tokių bangų būtų; ir masalo neliko, 
sunku mane ištraukti. b£kH riša tai yra t ie 

pažįstat Antaną jis pa- Einu siaurais laipteliais že
myn. Staiga laivą taip meta į 
šoną. kad pasijuntu kabąs ore, tovime apie gerą pus-

S K A U T A I 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

vyksta neįprastu laiku: rugpiūčio 
15—22 dienomis ir jos adresas 
yra Resolute scout reservation, 
Route 85, Bokon, Mass,. Tel 
(617) 779-2777. j yra Volgos 

Stovyklos vadovybė prašo su-;liko du jaunesni br 

Lempa ir šviesos name r a n k o m i s įsikibęs turėklų. i • 

Konradas rai knarkia. 

Plaukiam prie salos, gaudom 
žuvį, kepam pusryčius. Apšne- Į 
kam nuotykius — tik apie ma
no istoriją nei vienas neužsime
na. 

4 -T, Dėdinas 

šo jo nežudyti. Siūlau eit: ?u 
manim kartu per frontą. Jis 
pradeda aiškinti, kad jo tėvas 

Namiš-

dalis praeina ramiai. 
Rytą prieinam prie to namo. 

Pro langus matom gražiai pa-
dengtą stalą, tartum svečiams 

nti. Net ir dvi žvakės 
Apie pietus atvažiuoja 

ĮSU misijos Kdoeiionui 

Kunigui ANTANUI VALIUSKA' 
stovi \j i . i » i i i i » a . i uu . i . .ai 

interesuotus asmenis skambinti 
tik būtinais reikalais. Taip pat 
broliai ir sesės galės susirišti su 
namais, tačiau už tai turės mo
kėti tėveliai. 

imininko Jam pasako-

Pagrindiniai vadovai į stovyklą 
gali atvažiuoti šeštadienį, rug
piūčio 14 d, nuo antros valan
dos 

— Nieko naujo. Judviejų pj 

kiams grėstų dideles bausmės, 
jeigu jis pabėgtų. Man nurocio 
knr ir kaip pereiti fronto Uruią. 
Prašo jam palikti automatą, 
nes jo praradimą niekaip nega- lapinė stovi ant senų indėnų ka
lėtų pateisinti. Ar galiu pasiti- pų. Tame name kelios šeimos 
keti? Pagaliau išimu apkabą su mėgino gyventi, bet turėjo jaV 
šoviniais, sviedžiu į krūmus, o .ūkti. Kasnakt vidurnaktyje čia 

po"-pietų. Visi stovyklautojai I automatą atiduodu. Kiti gulin- kartojasi neišaiškinami dalykai. 
suvažiuoja į stovyklą sekmadienį, į ^eji nejuda, taigi vienas dings- Bet prašau nei žodžiu apie tai 
rugpiūčio 15 d., tiktai po 12 va-įtu naktyje. j neužsiminti tėvui. Jis nenori 
landos. Visi atvykę dalyviai gausi Šalna, o aš basas. Visų t en , a P i e ^ kalbėti. 
pilnus pietus antrą valandą. Į gulinčiųjų čebatai buvo numau- J°nas »• aš vis dar abejoja-
Kalbant apie maistą yra malonu j ti. Pasiekiu vokiečių sargybas ^ t o s istorijos tikrumu. Kon-
pranešti, kad ūkio skyrių tvarko j—šėtonai vos nenušovė. Teirau- į r a d a s prisiekinėja ir šaukiasi 
mums visiems gerai pažįstamas j juosi apie savo dalinį, bet nie-;^1*115* žudytoju. 
ir mėgiamas Palubeckas, o vir-įkaa nežino. Nušalusiomis kojo-į Dabar mano eilė pasakoti: 
tuvę — geriausias lietuvių skautųj mis ir sužeista galva nusiunčia: — Anais laikais, kai už ame-
draugas M. Beaudette. . . . i 

A. A ZUZANAI VALIuŠKIF^EI 
Lietuvcįs mirus, reiškiame nuoširdžią užuojauta. 

Phesniio Lietuviu Kataliku Mlsra 

A. t ANELEI ŠOUŪNIENEI mirus, 
T • tr . f , f • ? • ? > • » , " . iLtiuūi SULiŪN 

ickratu Centro Komiteto Pirmimnk 
VXI 

i o m ^ 

:rciz]a 

* T I į i ? ? M s /4- i i i f\ :ei3K:a 

į į l rac-nc 

mane i lauko ligonine,o iš ten į;nkomškų cigarečių pakelj buvc 
Kauną. Taip mano karas ir pa- S ^ m a gauti k m * markių, Ka-
sibaigė Tik randas vis neleidžia! 2 u m e r a s "* » **}*™m v a z l u o t ] 

to nuotykio užmirštL atostogų^ Goettmgene g * * -
_ O kaip tie vvrai, kurie su j temptai dirbam visokiais moks-

. . . ? ; lais užsiėmę. Prasiblaškyti rei-
- ĮĮ&toaąjų tarpe nebu- ; k i a- Valiavau i Nordernei, vie-

vo. Vėliau sužinojau, kad visi ną iš Fryzų salų. 
.„ Ruduo. Vasarvietės tuščios, 
- T u r b ū t kryžių gavai daugelis visai uždarytos. Atra-, 
_ Ne Tikriausiai užmiršo. d a u ™"*< ^ " O J d v i seiminm-s 
Po to," savo nuotykį pradeda , k u d u k r o s M™*™ ™k* ^ ^ ^ i 

_ , * , sutvarkyti. Ten ir apsigyvena-1 
^ ^ , Pereitą žiemą Antanas ir aš v a - . . , . . . . ' 

vykios viršininku yra v. s. Petras I a g a v o m į Wyoming medžio-1 N°rrva bent kartą išvažiuoti i 
Mo!fS J o pavaduotojas- p s . | a ^rnoeu, kurio žemėje « „ J visai dienai su vietiniais žvejais.; 

Tėveliai yra prašomi prisilai
kyti nustatytos tvarkos ir lankyti 
savo vaikus tik per lankymo va
landas 5:15 — 6:30 kasdien. Ki
tais atvejais stovyklautojas bus 
pakviestas \ stovyklos štabą pasi
matyti su tėveliais. Lankymo me
tu krautuvėlėje bus galima nusi
pirkti skautiškų reikmenų ir taip 
pat Šaltu gėrimų bei saldainių, to
dėl prašom į stovyklą nesi vežti 
jokių saldumynų ar maisto. 

Kaip jau buvo minėta šios sto-

A. t A. ANELEI ŠOLIONlENEi mirus, 
VYTAUTUI ŠOLJCNUI, jo šeimai ir visiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

LB Ls-r,:to Apylinkė ir 
Lemonio Maironio Lituanistinės Mokyklos 
Tėvų Kon,itrtas 

Rimas Zinas. Seserijos pastovyk-
lės viršininkė — s. Regina Pet-
rutienė, Brolijos pastovyklės vir
šininkas — ps. R. Zinas. 

PTrrrią stovyklos dieną, t y. 
sekmadienį, stovykloje nebus šv. f 
Mišių. Kiekvienas yra kviečia
mas šią pareigą atlikti privačiai. 
Stovykla baigiama rugpiūčio 22 
dieną. Tą diena šv. Mišios įvyks | 
9:30 iš ryto. Stovyklos uždarymas 

igiamės medžioti, turi aštuonis' Kazimiero ir mano didelis jau-
tūkstančius akerių su šešiais! ***** tarpas praėjo ant šesu-

Mielai 
/L t A. ALBINAI ŽELVIENEI mirus 

jos vyrui Petrui, dukterims Seselei M. Lu-
cille ir Nijolei ir jos šeimai reiškiame gili* 
užuojautą ir drauge liūdime. 

Edvardas ir Aldcna Varekojai 
*X0RIDA 

Terese Kav Hauskas krikšto duktė 
DETROIT 

Edutis Varekojis jur. 
CINCINNATI 

{n 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 S0. VYESTERN RVZNUE 
TRYS MODERNIŠKOS 

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

MAŠINOMS VIETA 

REp-iblic ?• 86 GO REpub.ic 7-36GI i 
I 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T I V A S IR S O H U S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS: 

2533 West 7Įsi St. Tel. GRovenhii! 6-2345-6 
1410 Sc 50rh Ave., Cicero T3wnha'i 3-2108-9 

\IKŠ>T£ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

E U D E I K I S 
LAIDOTtJVIŲ DIREKTORIAI 

4330 • 34 Souih California flvenue 

* t n •s 1-^8S2 

4605 • 07 Scufh Hermitsss &vsnue 
7^et--a^"— Y 3 r ; s 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
l ietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ftMTAN&S M. PHILLiPS 

TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 
580? SO. UTTJANICA AVB. TeL Y.Ar^ 7-3401 

į-ijiĮfMi"»iiiiiMii!iiH!i:HiHm!iiHni!nn îiiiiMHini!Hiiiiiiiunmtiniti!UHH:i!i!ii!!̂  
= 

uk?ars, kuriuos išnuomoja. Siū
to ?mms nakvoti jo name, bet 

įmes turime palapinę, norime 

— It): 15. Pietūs — 1:00 ir išvyk- j 
štame į namus 3:00 vai. vak. 

Stovyklautojus tėveliai galės 
atsiimti tik sekmadienį, pasibai-
gtrs stovyklai. Su pirmuoju pra-

pės krantų, taigi vanduo ir žu
vys mudu vis vilioja. Deja, žve* 
jai vis negali išplaukti; kaip jie 

nakvoti lauke, ktir anksti §** [ • * * , t p e r **+ v ė j o " ' 
tume pradėti medžioklę. Leng- j Tajp įr varlinėjava pakrantė-
vai pasnigta, bet mūsų maišai »mia> neturėdami ką veikti. Ran-
šflti, kaip Antasas aako, "žąsų i^va keistų gyvių, potvynio ant 
plaukų**. kranto paliktų. Uoste stovi be-

Papročių ir pažiūrų 
!>::-. ginęs ižk^^onas. 
galioja pasakoms. J 
kasinėjimai "f^ >~ 

pairu rix;a] 
. â  srupra.wį 

-aist-v-sni už me
ldi jos. Si tiesa ypač 
nemažiau sėkmingi 

STEPONAS 0. LACK (LACKAW1CZ) !r SOMOS 
8S11 W. »f^ PLACE T«L Vlrsfinia ?-6632 
3424 W 69tb STREET TeL REpablk 7-1213 
11620 SoatkweM Hijįrbw»7. Paloe Hi!K QL TeL 974-4410 

PETRAS 8IED0NiS 

XM» Sa CALTFORNTA A VE. TeL LAiftyettr 5-3572 

Vytauto Bagdonavičiaus 

KULTuRiHtS GELMES PASAKOSE 
TT im -s 

S 

POVILAS i. RIDIKAS 

1154 SO. a.AL«TED STREET TeL Y Arde 7-L911 

Seimininko sūnas, universiteto Į J^ penki karo laivai — mino-
studentas, nuveža mus į gražią! gaudžiai. Netoli eina t rys vokie-
lyruma. Art; kalvai hr eana dj- čiai jūrininkai ir kalba, kad po 
deli? kalnas. Ĉ a ^»a vienu iŠ!pietų teks plaukti minų ieškoti, 
geriau3-.u vnerų rr.edšfcitL Neper-iMudu jsiterpiava į jų pokalbi 

nešimu visiems vienetų' vado-! t o H V* n a r r ? s N s u n a 8 ^ f S ^ i r klausiame, ar negalėtų ir mu-
vams buvo išsiuntinėti žemėlapiai I namas, bet mums pataria \ J i du paimti kartu. 

neiti. — Paklausime kapitono. Bet-kaip pasiekti stovyklą. Jei yra 
suinteresuotų tėvelių, prašome 
kreiptis į vietovės vadovus ir jie 
nurodys kaip atvažiuoti. 

Laukiame visų ir ligi pasima
tymo Laisvės Varpo stovykloje. 

Liekame dviese. Pasistatome 

maišus. Prie durų pasistatome 
T, 

IT. ar suprantate. 
žygis? 

— Suprantame. 

kaip pavojin-

Pagaliau to-
iempą a: gazolino atekinę. Jei kių benamių, kaip mudu, gyve-
reiks šviesos ar siiuaaos, viską rūmas ir nėra daug vertas. 

knyga i 
-.—̂  ----- .•]-?* »k.j-^--.ja i Drotstor^lą. ^5T p«i. Kaina ; 
5 dol. Knyga gaunama Drauge ir pas platintojus. Liet 
Knygos klubo nariams trečdalio pigiau. : 

• 

I 
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FRANK'S TV and RADIO. INC. 
B* SO HAL51TD STREET rEJ_ - CA » - ? » 
RADIJO fK STFREO APARATŲ PARDAVTMAS FR TAISYMAS 

OOELIS PASIRiNKniAS rVAJRiAUSTVi FELEVTZUV ±PKKKT\, 
SP AL VOTOS mLEVlZUOS A*A«ATAJ 

JURGIS F, RUDMtN 

S219 40 LrTXA>TCA AVTi TeL fAnte 7-US8-39 

VASAiTiS • BUTKUS 

!44« SO. 50th t f i ų CICEBO, OI* TeL OLjnipki 3-10CS 

Perskaitę "Draugę" , duokite jj kiliems. 



DRAUGAS, trečiadienis, 197fl m. rugpiūčio m. i d. 

X Audronė Ambrazaitytė, 
j nuo šių metų pradžios studijuo
janti prancūzu kalbą ir meną 
Prancūzijoje, Aix-eu-Provence. 
pateko į garbės studentų sąra
šą, kaip viena iš geriausių stu-

Į denčių. Gris rugpiūčio gale stu-
i dijuoti Lake Forest, 111., Beret 

Apie Eucharistinį kongre-; kolegijoj. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

są televizijos 7 kanalas Cbica-
goje duos plačią programą sek
madieni, rugpiūčio 8 d , tarp 
3:30 ir 6 vai. p. p. Tai praneša 
Cbicagos arkivyskupijos infor
macijos asistentė Dana Tiškus. 

x Bronius Nainys, P L B val
dybos pirm., respublikonų par
tijos centrinio komiteto pakvies
tas rugpiūčio 9 d. vyks į to ko
miteto Pogramos komisijos po
sėdį Kansas City ir padarys 
pranešimą J A V užsienio politi
kos klausimais. 

x Moterų s-gos 67 kp. susi
r inkimas i r bunko žaidimai 
įvyks šį sekmadienį 2 v. p. p. 
Sv. M. M. Gimimo parap. salėje. 

x Vy tau ta s Nakas — dai
nininkas ir Raminta Lampra-
ty tė pianistė atliks koncertine 
programą per Europos lietuvių 
studijų dienas rugpiūčio 1 — 8 
Prancūzijoje, netoli Paryžiaus I 
Chateau de Chantiliy pilyje. ; 

Koncertas įvyks rugpiūčio 7 d. 
| studijų savaitę žada suvažiuo 
ti nemaža lietuvių ir kitų tauty
bių, gyvenančių Europos kraš
tuose. Bus svečių ir iš Š. Ame
rikos. Vytau tas Nakas padai
nuos 16 lietuvių kompozitorių 
dainų. Solistui akompanuos 
R. Lampsatytė . kuri taip pat 
paskambins fortepionu ir solo. 
Abu yra iš Chicagos. 

x Irena Polikaitienė, Chica-
go, 111., mums atsiuntė malonų 
laišką, kuriuo Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos mokyklos 
Motinų klubo vardu nuoširdžiai 
padėkojo už paramą, informuo
jan t visuomftnę-apie jų organi
zacijos bei mokyklom veiklą. 
Kartu ats iuntė ir 20 dol. auką. 
Labai ačiū. 

X Mokytojų ir jaunimo stu
dijų savaitė Dainavoje — kitą 
savaitę. Dalyviai tu r i atsivežt! 
savo lovos baltinius — dvi 
klodes, pagalvės užvalkalą, 
asmeniškus reikmenis. Vado
vybė duoda valgį ir pastogę. 

x Eugenija ir Andrius Dau
girdai, "Draugo" administraci
jos tarnautojai, pasinaudodami 
atostogomis, išvyko į Eucharis-

I.EIDIMAS ŽYGIUOTI 
I MARQUETTE PARKA 

Marąuette Parke įvyks Martin 
Luther King grupės demonstraci
ja rugpiūčio 21 d. kaip buvo 
pramatyta. Taip pareiškė tos 
grupės atstovas adv. Edward T. 
Stein. 

Leidimas demonstruoti buvo 
Pa" pačiu įstatymu automatiškai su

teiktas, kai Gatvių ir sanitarijos 
komisionierius per dvi dienas ne
atsiliepė į lio:os 27 d. raš u pa
teiktą leidimo prašymą. Stein 
pacitavo miesto įstatymą, pagal 
kurį komisionierius turi duoti, 
ar neduoti leidimo dviejų dienų 

S | i ŽVAIGŽDUTĖ 
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tinį kongresą ir Ateitininkų laikotarpyje nuo prašymo įtei-
sendraugių susirinkimą Phi'a- kimo. Kitaip "leidimo prašymas 
delphijoje. bus laikomas užtvirtintas ir su-

X Kun. Juozas JuozeviČius 
ateinantį penktadieni per "Lie
tuvos Aidų" radijo valandą kal
bės tema "Nežudyk". Progra
ma girdima ne t ik Chicagoje, 

I bet siekia r.eL Union Pier, Mich. 
Vadovauja K. Brazdžionytė. 

X šv. Kryžiaus ligoninės me-
' dicinos technikos specialybėms 
j įsigyti įstojo Nijolė Dunbrytė, 

D. Maskoliūnas, A. Šmaikštis., 
Kristina Tautvilai.ė. J03 jau 

; baieru^os aukšt"o?.ius mok-' 

i teiktas' 

MARQUETTE PARKO 
DELEGACIJA PAS MERĄ 

Pirmadieni Marąuette Parko 
gyventojų delegaciją priėmė Chi
cagos meras Daley. Delegacija 
išdėstė demonstracijų žalingu
mą, pasiūlė naujas statybas prie 
ytinės Marąuette Parko ribos ir 
pabrėžė gyventojų teisę Mar
ąuette Parke pasilikti netrukdo
miems. Meras parodė daug su
pratimo ir delegacija apsilanky
mu patenkinta. Vienas iš delega
cijos siūlymų buvo išgriauti na
mus tarp Bell ir Western gatvių 
ir t a r p 62 ir 76 gatvės ir čia pa
statyti apartamentinius namus 
bei vadinamus ' 'town houses". 
Tas padėtų stabilizuoti gyventojų 
padėtį Marąuette Parke. 

PASAKĖ PRIEŠ MIRTĮ 

Penkis kartus Sandburg Villa 
ge priemiesty peršautas pardavė-
as Alan Fineberg, 26 m., prieš 

mirtį telefonu dar įstengė polici
jai pranešti žudiko pavardę. Mirė 
nugabentas į Henrotin ligoninę. 
Policija areštavo Tomą Bijano, 
22 m. 

Dovydo, perspėjo jį negraužti dainių ir Ukmergės. Ir, žino-
ant kelio rastų obuolių, c paval
gius išsiplauti dant is . Kitaip 
nemalonumų daug turėsi . 

Rena t a Nelsaitė, 
Los A'ige'es lit. m-los 7 sk 
mokinė "Saulės spindulys" 

MANO NORAI 

ma, čia pat Nevėžis. 
Snieguolė 

Norėč'.au žaisti beisbolą ir 
aplankyti New Yorko miestą bei P r i m e n a 
Kanadą. Su broliu norėčiau nu- i 
vykti Floridon, ku r ka r š t as 
oras ir kur galėčiau nudegti 
saulėje. Tada grįžčiau namo. 

Ju ly tė Wal h 
Melrose P a r k o lit. m-la 

3 sk. mokinė 

Mano mama gimė Kaune. 
Ten ji gyveno kai buvo maža. 
\T£mas bu. c- 2aiiakainy. Pro 
langus buvo matomas Kaur.o 
miesto cent ras ir Nemunas. Kai 
mama iš Lietuvos išvažiavo, ji 

tik namo parketo 

Bet kai mama, sesutė u* as 
nuvažiavome i Lietuvą, į jos 
namą, kaip gražu jai ten buvo. 
Tas namas yra vaikų darbelis. 

Kai mama buvo maža, ji sėdė
jo balkone ir mati , karia Kauno 
miestas degė. ji dar pris'mena 
ir niekad nepamirš, nors buvo 
t ik dviejų ir pusės metų. Ten 
jos tėtis pasodino obels medį. 
Kai mes nuvažiavome, jis buvo 

,lių. 

Dariaus Girėno lit. 
Lėlė 
m-la 

Marąuette Parko lit. m-los 8 sk. mokinys 

GABRIUKO UŽRAŠAI , Tėtė neaukštas, juodais plau-
j . - -_ į v . kais. Jis mėgsta žaisti golfą., 

Vieną kar tą Gabrių šeuna at- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

x 
bank^t. 

Į Tautinių šokių Šventės 
tą biiJ"tu jau nėra. pr. 

x Minime a. a Valės M. Jo-
knh:i!-~k -oės liūdną vienerių 
metų mir t ies sukaktį, šv. Mi
šios bus a tnašaujamos: rugpiū
čio mėn. 5 d. Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčio
je, 7 vai. r y to ; rugpiūčio 7 d. 
T. T. Jėzuitų koplyčioje 8 vai. 
ry to . Taip p a t rugpiūčio 7 d. T . 
T. Marijonų koplyčioje, 4545 
West 63rd Street, 10 vai. ryto . 
Po pamaldų 11:30 bus šventina
mas paminklas Šv. Kazimiero 
kapinėse. Šios liūdnos sukak
ties proga prašome gimines, I 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti pamaldose ir paminklo Šven
tinimo apeigose ir pasimelsti 
prašant Dievo gailestingumo 
šviesios atminties Valės Marijos 
sielai. (pr.) 

PREKYBOJ TERRA vėl 
gauta daug naujų Baltijos gin
t a ro papuošalų. Jie visi iš pir-
~'r-ūšių tik geriausiems papuo-
=;»'=>—* atrenkamo' gintaro, 
puošnūs, spalvingi, daugumoj 
skaidrūs, įdomūs viduje esan
čiais įakmenėjimais. Ypač dide
li ir įvairūs rinkiniai gintaro 
žiedų ir apyrankių, komponuo
tų su auksu ir sidabru. Temos 
adresas — 3235-37 West 63rd 
S t , Chicago DL 60629, telefonas 
— (312) 434-4660. (sk.) 

X Penktosios Lietuvių Tauti
nių šokių šventės bilietų plati
nimo komisija praneša, kad 
paštu užsakymai bilietų į šokių 
šventę daugiau nepriimami, be t 
asmeniškai dar jų galima gau t i 
Marginiuose. (pr.) 

y Lemonto apyl., netoli auto
buso stoties, galite įsigyti 1}£ 
akro sklypą su vaismedžiais, ma
žu vasarnar i iu ir išgręžtu šuli
niu. Briedis Realty — 257-7388 

x Algis P. Ankus šį pavasa- j 
rį baigė Illinois universitetą, j 
gaudamas farmacisto diplomą 
hr du laipsnius — iš biologijos 
ir iš farmacijos. J is yra Onu
tės ir Petro Ankų sūnus, gimęs 
Vokietijoje, bet visus mokslus I 
išėjęs Amerikoje. Šiuo metu 
dirba Lilly kompanijoje, Chica- ] 
gos šiaurinėje dalyje. Naująjįi 
farmacininką sveikina draugai 
ir pažįstami. 

BRANGS VA2MA 

Numatoma nuo rugsėjo 5 d. 
Chicagoje važmą miesto susisieki
mo .priemonėmis pakelti 5 et. ir 
tada .kainuos 50 c. Prieš tai dar 
bus gyventojų apklausinėjimas. 

MIRTIS ANT BĖGIU 

sikraus-ė į naują namą. Jie visi 
labai daug dirbo. Tada kažkas 
paskambino prie durų. Raliai 
atvažiavo į svečius. Vėliau at
važiavo Algis, jų geriausias 
draugas. J is atvežė Juozui ir 
Aldutei katiną. Jie taip norėjo 
jo, kad mama turėjo leisti jiems 
laikyti. To katino vardas buvo 
Pūkutis. 

Jie visi apsiprato gyvendami 
tame naujame name. Juozukas 
važiavo aplankyti savo drau-

Jis ten 

I MCSŲ TĖVELIŲ GDlTINĖ 

Rašo 7 tojo skyr iaus mokiniai 

Mano mama gimė Ukmergė
je, bet kai ji buvo 3 metų, jos užaugęs ir turėjo skanių obuo-

! šeima persikėlė į Češniškę. Jie 
Į turėjo ūkį, gyvulių ir didelį so
dą. Pr ie ūkio buvo mažas prū-

|das. Vieną kar tą , mano mamos 
brolis Algis, įkr i to į t ą prūdą 

.žuvaudamas. P r ū d e buvo var
lių i r žuvų. 

Vėliau, kai m a m a buvo pen
kerių metų, j i pasiėmė gerą 
raudoną skėtį ir nušoko nuo 
kluono. Mama įsivaizdavo, kad 
ji buvo parašiut ininkas . Po tos 
dienos ji daugiau nenorėjo žais
ti parašiut ininku. 

Mano mamytė buvo išdykusi. 
Ji dažnai sur inkdavo varles iš r 

LIETUVA YRA GRAŽI 

Lie'uviai kuria ir saugo savo 
kultūrą. Lietuviai myli savo 
kraštą. Amerikiečiams Lietuva 
y r a kaimiška ir komunistų pa
vergta vietovė, bet lietuviams 
y r a sava tėvynė. Lietuva yra 
graži vieta. Man patiktų gyven
t i Lietuvoje. 

o mamy-
F.ta sportuo.i. J i dažnai pasą- p r U ( j 0 įr užkišdavo te ta i už nu 
koja apie Lietuvą ir savo vai
kystę. 

Kartą ji pasakojo apie Kalė
das. Lietuvoje kunigas prieš 
Pla.ėdas lankydavo namus. Kai 

Gary, 
Zita Raudonytė, 

Ind. lit. m-los mokinė 
garos. Teta rėkdavo, 
tė bėgdavo slėptis. 

Viktutė BALTIJA 

Vakare saulė leidžias raudona, 

Traukinys sekmadienį užmušė 
Teresę Reyes, gyvenusią 8830 So. gus : Kęstutį ir Andrių 
Houston, Chicagoje, sužeidė jos buvo dvi savaites. 
dukterį 9 m. ir jos seserį Olivąj Kai Juozukas grįžo namo 

Mano tėvelio gimtinė Pane 
kunigas atvažiuodavo į namus, vėžys. Teko m a n aplankyt i Pa- A n t smėlio guli gintarai, 
tuoj vaikų klausdavo poterių, nęvėžį, būnant Lietuvoje antrą Jūros bangos mula-krantą, 
Vaikai labai bijodavo, nes ne kartą . Mačiau namą, kuriame •? dainos skamba pamariais 
visi gerai mokėjo poterius. I tėvelis gyveno. Pr ie pradinės Ten svajones neša vėjas, 

Kūčių dieną priklodavo šieno mokyklos s tovėjo senoviškas Kur pušys rymo pamarių, 
ant stalo ir uždengdavo staltie- namelis, kur iame buvo mažas Kur bangos seka pasaką 
se. Po vakarienės t raukdavo sodas su a p t v e r t a sulūžusia 

J" 

šieną iš po staltiesės. Kieno bu
vo trumpas, tai to amžius bus 

j t v o r a Sode matės i vaismedžiai, p r į e Baltijos krantų 
kuriuos jo senelis pasodino 

slaptingą, 

x Albinas Žaliauskas, Chica-! R e y e s * 9 ? ? \ J^%automobilis su-[rado Pūkutį sergantį. Mama r a 
go. III., savo laiške "Draugui" 
išreiškė pasitenkinimą dienraš
čiu. Atnaujindamas prenume
ratą, pridėjo 6 dolerių auką. 
Dėkojame. 

stojo ant bėgių, kai užmuštosios | n ^ o Juozuką ir sakė, kad ry
šulius Jose, 20 m., vairavęs a u t o - j ^ j v e š Pūkutį pas daktarą, 
mobilį, bandė pravažiuoti pro J 
žybčiojančią raudoną svipsą. 

trumpas. Kieno ilgas — to a m - : prieš 30 metų. Lankymosi die-
žius ilgas. Tirpydavo vašką ir na. nebuvo saulės. Mes važiavo-
pildavo į šaltą vandenį; žiūrė- jme iš Biržų į Panevėžį, bet tė-

x A. a. Adomo Banio 2-jų 
metų mirties sukaktį minint, šv. 
Mišios už jo sielą bus a.našau
jamos rugp. 7 d. švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčioje 7:30 vai. 
ryto. taip pat ir T. Jėzuitų bei 
T. Marijonų koplyčiose. Gimi
nės, draugai ir pažįstami prašo
mi prisiminti jį savo maldose. 

(pr.) 

IŠ ARTI IR TOLI 
AUSTRALIJOJE 

X A. a 

— Melboumo lietuvių para
pijos bažnyčioje 1950 — 1975 
metų bėgyje pakr ikš tyta 550 
kūdikių, palaidota 297, susituo
kė 293. 

— Lietuvių namuose Melbour 
ne akademinis paskaitų ciklas 
įvyksta liepos 31 — rugp. 1 d. 

dr. Zigmo Rudaičio Skaitomos 6 paskaitos bendruo- į likti pas 

Anksti rytą jie visi važiavo pas 
gyvulių dak arą. Jis jiems pa
sakė, kad Pūkutis buvo mergai
tė ir kad ji laukiasi kačiukų. 
Daktaras prirašė vaistų. 

Praėjo daug savaičių 
išvažiavo ir paliko Pūkutę. Kai 
grįžo, rado Pūkutę su trimis 
kačiukais. Tie kačiukai užaugo 
ir jie juos pardavė. 

Mamos brolis mirė ir paliko 
mamai namą Amerikoje. Turė
jo kraustyt is į Ameriką. Jie 
plaukė laivu. Pūkutę turėjo pa-

Juozuko draugą nes 

davo kaip atrodo, kokia išvaiz
d a Tėvai važiuodavo į Bernelių 
mišias rogėmis. Arkliai turėjo 
skambučius, važiuojant gražiai 
skambėdavo. Būdavo labai daug 

Visi s n ^ 0 *r ša-lta 
Eglutė būdavo papuošta sau

sainiais, tikromis žvakutėmis, 
saldainiais, obuoliais: 9 kar ta is 
ir šalta ugnis degdavo. 

Ramūnas Balčiūnas, 
Clevelando Sv. Kazimiero lit. 

m-los 5 sk. mokinys 
"Pavasario derlius" 

velis sakė, kad, kai įvažiuosime 
į Panevėžį, saulė švies. Taip ir 
buvo, kaip j is sakė. Panevėžys 
žemėlapyje r a n d a m a s netoli Kė-

Norėčiau sugrįžti prie Ealtijos, 
Ei t i jos smėlėtu krantu, 
I r pakelti akis į dangų: 
"O Dieve, kaip čia gražu!.' 

Audronė Nelsaitė, 
Los Angeles lit. m-los 

9 sk. mokinė 

30 dienų mirties sukaktį minint meninėmis temomis. DalyVauja į jgjyu n e ga l ima ' vežtis gyvulių, 
šv. Mišios bus atnašaujamos ir prelegentai australai. Paskai-'; Juozukas ir Aldutė nenorėjo 
penktad.. rugp. 6 d., 8:30 v. ry- tų ruoša rūpinasi ALB švietimo > palikti Pūku 'ę . Juozukas pa
to T. Jėzuitų koplyčioje. Malo- vadovas P . Songaila 
niai prašome gimines, draugus į — Adelaidės lietuvių Šv. Ka 
ir pažįstamur tą dieną prisi- į zimiero savaitgalio mokykla , 
minti velioni ir pasimelsti kartu! gavo iš vietos australų valdžios 
su mumis už jo sielą. (pr.) 297 dolerius pašalpos. 

! klausė draugo ar jis gali jam pa
skolinti tokių vaistų, kurie už-

i migdo katinukus. Juozukas už
migdė savo Pūkutę ir vežėsi ją 
į Ameriką. Niekas jos nepaga-
vo. 

Audronė Naumaitė, 
Detroito "Žiburio" lit. m-los 
8 sk. mokinė "Skambutis" 

MCSŲ ŠEIMA 

TALENTINGAS ILMOTIEJUS 

Kitame pasaulyje gyveno pe
liukas vardu Timotiejus. Jis su į 
savo draugu ėjo į mokyklą ir j 
mokėsi fleita groti ir pianinu : 
skambinti. Vieną dieną einant į 
mokyklą. Timotiejus rado di
delį obuolį. Kai pabaigė v a l g y 1 
ti, pamiršo išplauti dantis ir] 
jam išpuvo visi dantys. Buvo Į 
gaila, kad talentingas Timotie-! 
jus vaikščiojo su supuvusiais i 
dantimis. 

Kartą Timotiejus susipažino 

Pi«šė A. Polikaitis, Marąuette Parko lit. m-los 4 sk. mokinys 

KARALIUS IR J O RCMAI 

su jauna pelyte — Fryda. F r y - ' 
Mūsų šeimoje yra penki šmo- da buvo labai gražiai pasipuo-

nės: tėtė. mama. dvi sesutės ir Susi. Jai patiko Timotiejus toks 
aš. Jų vardai : Donatas, Nijolė, talentingas ir gražus. Jį pamilo. 
Danutė. Lidija ir aš Ramūnas, jo kai pradėjo kalbėtis su juo, 

Danutė yra 17 metų ir lanko jai beveik akys iššoko, kai pa-
Villa Angelą gimnaziją. Ji yra matė jo supuvusius dant is! 
aukšta, turi trumpus plaukus. , Fryda labai mėgo Timotiejų, tik 

Lidija yra plona, turi t rum- ne jo dantis t 
pus plaukus. Eina į V. A. Gim- j Timotiejus įsistatė netikrus 
naziją. Ji tur i vištą, vardu Ple- \ dantis. Fryda pamačiusi įsimy-

Chicagos juodųjų suorganizuota eisena į Marąuette Parką. f*m*r J. Va«aiči» į putė. Uėja J ie susituokė. Susilaukė 

Vieną ka r t ą gyveno karalius. 
J is turėjo žalius rūmus . Ne 
vien tik rūmai buvo žali. bet ir 
visi baldai ir da ikta i . 

Vieną dieną kara l ius sušaukė 
visus 
j iems. 
pat inka. Pas i t a r ę visi nuspren
dė, kad reikia rūmus nudažyti 
geltonai. Visi labai sunkiai dir
bo, bet po kur io laiko rūmai, 
rūbai bei visi daiktai buvo gel
toni. 

Karal ius neilgai buvo paten
k in tas geltonos spalvos rūmais. 

J o pavaldiniai vis turėjo keisti 
rūmų spalvą. 

Kraš to žinovai labai susirūpi
no, kaip patenkinti karalių. Il
gai galvojo ir svarstė. Daug 
naktų nemiegojo. Pagaliau 

pavaldinius ir pranešė į jiems kilo mintis. kad reikia 
kad j a m žali rūmai ne- i rūmus bei visus daiktus nuda

žyti įvairiomis spalvomis. Jie 
taip ir padarė. Karaliui labai 
patiko, ir jis patenkintas labai 
ilgai gyveno. 

Andrius Plienas, 
Marąuette Parko lit. 

m-los mokinys 


