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Aliarmas Portugalijos sostinėje 

„Berlyno siena" Lisabonoje 
Nuolat didėjantis sovietų diplomatų skaičius 

Lisabonas — Lisabonos gyven
tojus stebina du faktai: aplink 
Rytų Vokietijos ambasadą mūri
jama stipri siena ir nuolat didė
jantis sovietų ambasados perso
nalas, rašo Helen Gibson, "Mo-
nitor" korespondentė. Portugali
jos oficialiems asmenims tai su
kelia tiesiog aliarmą. 

Gerai informuotų sluoksnių 
pranešimu, kiekvieną savaitę į 
Lisaboną atvyksta vienas ar du 
sovietų diplomatai ir pradeda ei
ti kažkokias naujas pareigas. 
"Niekad nesibaigiantis judėjimas. 
Mes stebimės kam jiems reikia 
tiek daug personalo", sakė vienas 
oficialus asmuo. 

Dar prieš sovietų pradėtą ant
plūdį ambasadoj jau dirbo 300 
žmonių. Buvo ir taip didžiausia 
ambasada. Nujaučiama, kad per
sonalas bus padidintas iki 700 
žmonių. Jiems gyventi šalia biau-
rių ambasados cementinių rūmų 
sovietai nupirko sklypą su pasta
tais. Priešingai yra su kitomis am
basadomis. Amerikos ambasadoj 
dirba 90 žmonių, įskaitant visus 
sekretorius, marinų sargybą ir ka
rinius NATO atstovus. Britų am
basadoje yra tik 26 žmonės. 

Dar keisčiau, kai Rytų Vokieti-

Kubos konsulatas 
ruošė šnipus 

Ottawa. — Kanados Užsienio 
reikalų ministerija penkiems Ku
bos konsulato Montrealy žmo
nėms liepė apleisti kraštą. Trys 
ii jų buvo diplomatai. Ministe
rija .juos kaltina, kad jie užsi
iminėjo nelegalia veikla, ruošė 
šnipus. Plačiau nebuvo paaiškin
ta. 

Monrrealis. — Bostoniškio 
"Monitor" žiniomis, Kubos 
konsulate ruošiami slapti agen
tai Rodezijai. 

Suėmimai 
• - • 

Čekoslovakijoj 

Praha. — Čekoslovakijoj pra
dėta akcija prieš disidentus, jų 
grupę Helsinkio akto vykdymui 
sekti. Buvo kratos ir suėmimai. 
Suimtas Jin" Hajek, buvęs Dub-
čeko laikais užsienio reikalų mi-
nisteriu, ir dramaturgas Pavel 
Kohout. 

Sustiprins 
Minuteman jėga. 

Washinglonas. — Gynybos de
partamentas leido gaminti nau
jus užtaisus Minuteman III tarp-
kontinen:inei raketai. Galvutės 
turės dvigubai daugiau atominės 
sprogstamos jėgos. Apie Pentago
no sprendimą buvo painformuo
tas ir Kongresas. 

Washingtonas. — Sen. Barry 
GoMtvateris s.'ūlo prezidentui 
Fordui dovanoti bausmes visiems 
Watergate dalyviams. Jeigu bu
vo galima dovanoti Nixonui, rei
kia tą patį padaryti ir kitiems". 

Montgomery. — Alabamos gu
bernatorius George "VVallace ža
da kandida'uoti į Senatą. For
malaus pareiškimo dar nepadarė. 

jos ambasada pradėjo mūryti sie
ną, panašią į Berlyno gėdos už
tvarą. Mūrija aplink visą pasta
tą, atkirsdama ir pusę šaligat
vio. Leidimą sienai davė buvu
si po revoliucijos komunistinė Li
sabonos savivaldybė. Kai valdžią 
perėmė socialistai, liepė Rytų Vo
kietijai sieną nugriauti. Davė ir 
terminą — iki gruodžio 20. Ry
tų Vokietijos ambasadorius suti
ko, tik paprašė pratęsti laiką 
iki sausio 3. Terminas praėjo, bet 
mūras tebestovi. 

Lisabonai kyla klausimas: kam 
jiems prireikė stiprios sienos? Ką 
jie ten saugos? Juk čia ne Ber
lynas. 

Sienos statymas yra jau antras 

portugalų diplomatinis susirėmi
mas su Rytų Vokietija. Pirmas 
buvo pernai, kai muitinėje kilo 
įtarimas ir abejonės ir kurį lai
ką buvo sulaikytos didelės dė
žės su labai sudėtingais ir ga
lingais radijo aparatais. 

Prokinietiški komunistai Por
tugalijoj tuo nesistebi. Jie turi 
žinių, kad Sovietų Sąjunga Por
tugalijoj laiko 120 diplomatinių; 
kurjerių, nuolat skraidančių iš 
Portugalijos, o KGB agentų yra 
šimtai. Maskvinius komunistus, 
vadovaujamus Aivaro Cunhal, 
vadina "socialfašistais" arba 
"'Cunhalo naciais", o Maskvą 
"socialimperializmo vyriausiąja j 
būstine". 

Senatas tiria 
kabineto kandidatus 

Washingtonas. — Senatas pra
dėjo apklausinėjimus Carterio pa
skirtų sekretorių. Pirmiausia klau
sinėjo abiejų moterų. Patricia Ro-
berts Harris, atrodo, bus paskir
ta, nors sen. Proxmire ir yra 
prieš ją opozicijoj, sakydamas, 
jog ji neturi patyrimo tvarkyti 
urbanistikos departamentą. Kiek 
mažiau opozicijos susilaukė nu
matyta komercijos sekretorė Ju-
anita Kreps. 

Vakar Senatas pradėjo pasikal
bėjimus su numatytu valstybės 
gynėju Griffin Bell. Prieš jį ko
voja kai kurios juodųjų grupės. 

Darbininkija 
prieš Carterį 

Washingtonas. — AFL-CIO 
jau pasmerkė Carterio ekonomi
nius planus, pavadino laužymu 
rinkiminės kampanijos metu duo
tų pažadų sumažinti bedarbių 
skaičių. Unijos numatytą mokes
čių sumažinimą laiko nevykusiu, 
dvejų metų planai nepakankami. 
Siūlo per dvejus metus į ekono
minį atkutimą įlieti 30 bil. do
lerių. 

Argentina barzdotų 
neįsileis 

BUENOS AIRES. — Argen
tinoj uždrausta auginti barz
das, bet ūsus leidžiama. Tai 
daroma norint išvengti pasų ir 
dokumentų padirbinėjimų ir 
kad būtų lengviau susekti tero
ristus. 

Tanklaivių grėsme 
- vandenynams 

New Yorkas. — Tanklaiviai 
pasidarė didžiausia grėsmė ap
linkai. Per pirmuosius 1976 devy
nis mėnesius viso pasaulio van
denyse buvo papilta 198,277 to
nos naftos, sako Tanker Adviso-
ry Center New Yorke. Į ta sta
tistiką neįeina paskutiniųjų kelių 
savaičių tan klaivių skendimai, 
apie kuriuos buvo daug rašyta. 

Per anuos devynis mėnesius bu
vo 604 akcidentai su tanklaiviais, 
įskaitant 15 susidūrimų su kitais 
laivais, 50 gaisrų, 164 "kontak
tai", t.y. kai laivas į ką atsimu
ša ar ką užkabina. 

Pakrančių apsauga pranešė 
apie naują nelaimę su tanklai
viu, šešios ar aštuonios mylios 
nuo Gloucesterio, Mass. Laivas 
lūžo pusiau, bet, laimei, jis bu
vo pripildytas ne nafta, bet van
dens balastu. 

STOCKHOLMAS. — Pirmoji 
po 44 metų nesocialistinė vy
riausybė paskelbė 30 biL dole
rių biudžetą. Taksai bent kiek 
sumažinti, bet pakelti akcizo mo 
kesčiai tabakui, gėrimams ir 
elektrai. 

Tokijo. — Japonijai trūksta 
erdvės, ir į pagalbą ateina gamta, 
lakūnai pastebėjo PaciBke, apie 
750 mylių į pietus nuo Tokijo, 
naują vulkaną ir susidariusią di
doką salą. 

PEKINAS. — Hua Kuo-feng 
ir kiti partijos bei kariuomenės 
pareigūnai diskutuoja vis didė
janti visuomenės spaudimą į 
valdžią įtraukti radikalų nuže
mintą Teng Hsiao-pingą. 

Kad nebūtų taip šalta, verta prisiminti Karibų salas, kur amžinas pavasaris. St. Lucia sala. 

SENO KOMUNISTO LAIŠKAS BREŽNEVUI 
Kapitalistai ir dvarininkai buvo pakeisti 

partijos ii sovietinių biurokratų privilegijuota kasta 

i Tęsinys iš vakar d;enosi 
N. Chruščiovui atidengus Sta

lino kruvinus nusižengimus, ku
rie mandagumo dėlei buvo vadi
nami "asmens kultu", pradėjau 
žingsnis po žingsnio suprasti, kaip 
toli Sov. Sąjungos KP ir sovieti
nė valdžia jau degeneravusi ir 
kad aš, kaip partijos narys, taip 
pat esu irgi iš uaues atsaKingas 

Amnesty International duomenimis, Rytų Vokietijoje laikoma 3000 
politinių kaliniu. Nuotraukoj vienai U kalėjimy — Bautan 

už tai, kas įvyksta. Lūžis mano 
įsitikinimuose įvyko 1968, kada 
savo akimis stebėjau ''Prahos pa
vasario" įvykių raidą ir mačiau, 
su kokiu entuziazmu ir vienybe 
čekų ir slovakų tautos rėmė CKP, 
jos socializmo idealų atnaujini
mo pastangas, kad sukurtų socia
lizmą su žmonišku veidu. 

Bet kada jūsų tankai ir armi
jos okupavo Čekoslovakiją ir pa
vergė šį kraštą jūsų politinei dik
tatūrai bei beprasmiškam ūkiš
kam išnaudojimui ir pavertė jį I telektualinės nei kūrybinės lais 
jūsų kolonija, tada man žuvo pas- į vės. Ar ne gėda, kad žymesnieji 
kutinės iliuzijos jūsų santvarkos j kultūros atstovai Sov. Sąjungoje 
esmės. Aš supratau, kad Sovie- j — Solženicinas, Rastropovič, Nek-

rinkimų vietoje reikia balsuoti už 
iš viršaus varu nurodytus kandi
datus, policiniame gyvenime nė
ra jokių perspektyvų. Streikuoti 
uždrausta, ir profsąjungų veikla 
paveržta valstybiniams intere
sams. Politinės diskusijos yra už
draustos, viską kontroliuoja ir se
ka visuotinė cenzūra. Teisingos 
informacijos yra .pakeistos mela
ginga propaganda arba daline 
teisybe. Sov. Sąjunga yra sunkiai 
nusižengusi prieš žmogaus teises: 
skirtingų pažiūrų asmenys žiau
riai persekiojami, dešimtys tūks
tančių tokių trokšta kalėjimuose, 
koncentracijos stovyklose ir psi
chiatrinėse ligoninėse. Taip kali
nama yra daug tokių, kuriuos per
sekioja už jų religinius įsitikini
mus. 

Sov. Sąjungos šeštame dešimt
metyje nėra net elementarinės in-

tų Sąjungoj. KP jau seniai ne
beegzistuoja kaip politinė partija, 
o yra virtusi organizacija, kurios 
tikslas yra paremti "penkmečio 
plano {vykdymą prieš terminą". 
Jų nariams, kongresams ir net 
centro komitetui nėra beveik jo
kios galimybės paveikti Sovietų 
Sąjungos KP partijos politiką, ku
rią nusakote vien tik Jūs ir sau
jelė vyraujančios klasės asmenų. 

Sovietuose nėra socializmo 
Ir apie bet kokį socializmą Sov. 

Sąjungoje nėra pagrindo kalbėti, 
nes ten kapitalistai ir dvarininkai, 
aukštesnė išrinktoji klasė, yra pa
keista partijos ir sovietinių biuro
kratų privilegijuotų kastų, kurios 
skęsta prabangne, gyvena atsisky
rę nuo tautos, kuria, iš viršaus 
niekina ir negaii ir nenori supras
ti, ko liaudžiai trūksta jr kaip y 
kenčia. Apie kokį socializmą gali
ma kalbėti, jei? i Jūs leidžiate, kad 
Stalino to'alinc diktatūra tęs'ama 
vidaus politikoj • ir jo didžvalsty-
binė politika — už ienio politi
koje? 

Sov. Sąjung e nėra net ele-

rasov, Niezvetnyj ir tūkstančiai 
kitų yra priversti išemigruoti. 

Tautų aneksijų grandinė 

Kalbant apie nacionalinę poli
tiką Sov. Sąjungos istorijoje, ten 
yra vienintelė nenutrūkstama te
ritorijų aneksijų grandinė: kitų 
šalių varu prijungimas, daugelių 
tautų — Krymo tototrių, Volgos 
vokiečių, žydų, Pabaltijo tautų, 
Kaukazo ir Vidurio Azijos tautų 
ir daug kitų — pavergimas ir 
diskriminacija. Visa tai sudėjus, 
Sov. Sąjunga yra virtusi dides
niu tautų kalėjimu, negu tai 
bet kada yra buvę caristinėje 
Rusijoje 

Jūs skambiai kalbate apie "tarp
tautinį atoslūgį", apie "taikingą 
koogzis'enciją", bet tuo pačiu me
tu Sov. Sąjunga uoliai krauna į 
andėlius vieną atominį ar ra

ketinį ginUą po kito, išranda 
naujus ginklus, skirtus žmonių 
masiniam sunaikinimui ir ruošia
si puolimo karui. K:ekyb:niai di
delės Sov. Sąjungos karinės pajė
gos yra išdėstytos už jos teritori 

Europoje, Azijoje ir ruošiasi oku
puoti Rumuniją ir Jugoslaviją. 

Prisidengdami "pasiaukojama 
parama", kurią suteikiate tauti
niams laisvės judėjimams ar že
mės ūkio pagerinimui, Sov. Są
junga nesuskaitomais atvejais yra 
mėginusi įfiltr'uoti ir uždėti savo 
militarinį ir politinį viešpatavimą 
įvairiose šalyse, arba parėmusi re
akcinius fežimus ir tarptautinių 
'eroristų gaujas. 

(Bus daugiauy 

Rūpinasi Sadunaites 
išlaisvinimu 

VVashingtonas. — IUinojaus 
kongresmanas Frank Annunzio 
vėl užklausė Valstybės departa
mentą apie Nijolę Sadūnaitę ir 
gavo atsakymą. Rašoma, jog vi
sokiomis progomis sovietiniai 
sluoksniai informuojami apie 
Amerikos susirūpinimą dėl per
sekiojimų už žmonių (politinius, 
kultūrinius ar religinius įsitikini
mus. Kad ir nedaug kas tokiais 
priminimais pasiekta, bet tokios 
pastangos bus daromos ir toliau. 

Gaisrininkų darbas 
pavojingiausias 

Washingtonas. — Gaisrininkų 
darbas yra pats pavojingiausias. 
Gaisrininku unijos surinktomis 
žiniomis, iš 100,000 gaisrininkų 
oer metus eidami savo pareigas 
žūsta vidutiniškai 90, kai iš to 
paties skaičiaus policininkų 45. 
Beveik pusė visų gaisrininkų 
1976 buvo sužeisti. 

mentarjnJĮj demokratinių teisjų:jos, jos pajuosia rnilitariaes bazes 

Colombo. — Jau trečia savai 
tė, kaip vyksta geležinkeliečiu 
streikas, ir Sri Lankos vyriausy
bė ipašaukė kariuomenės rezer 
vus minimaliam susisiekimui pa
laikyti. Žada prie geležinkeliečiu 
orisidėti dar ir aut< busų, elektri-

Bombos Maskvos 
požeminiuos 
traukiniuos 

Maskva. — Maskvos požemi
niam traukiny sprogo bomba. 
Užmušti buvo trys žmonės, su
žeistų buvo daugiau. Viktor Luis, 
sovietų laikraštininkas, neoficia
lus Kremliaus atstovas, aiškina, 
kad tai disidentų darbas. 

Kitomis žiniomis, tą pačią nak-
tįbuvo dar pora sprogimų, o už
muštų buvo septyni. 

Amerika nėra 
atsilikusi 

\Vashingtonas. — Valstybės 
sekretorius Henry Kissingeris 
Spaudos klube turėjo paskutinį 
susitikimą, atsisveikinimą su laik
raštininkais. Savo žody jis panei
gė kai kieno gąsdinimus, kad 
Amerika atsilikusi, kad apsigink-
Ivime ją Sovietų Sąjungą pra
lenkusi. Atominiam amžiuje abi 
galybės gali vienodai sunaikinti 
pasaulio eivizaciją, todėl prak
tiškai karinė galybės viršijimas 
neturi reikšmės, o tie, kurie kal
ba apie Amerikos atsilikimą, jai 
nieku nepasitarnauja. 

Pagyrė prezidentą Fordą, kad 
jis sugebėjo nuraminti šalį ir 
Carteriui galės perduoti Ameriką 
ai užgijusiomis žaizdomis. 

Karibų salos 
ir socializmas 

Washingtonas. — Yra žinoma, 
kad Jamaicos rinkimuose vadina
mam socialistui premjerui Mi-
chael Manley laimėti daug pa
dėjo Fide! Castro. Dabar abu 
stengsis Karibų jūroje įvesti "so
cializmą", kiekvienas pagal savo 
receptą (U.S.News). 

Teismas paleido 
palestinietį teroriste 

Paryžius. —Laideliam visų nu
stebimui prancūzų teismas liepė 
paleisti palestinietį teroristą Abu 
Daoud. Jį susekė Izraelio, pran
cūzų ir vokiečių agentai, Bonna 
ir Jeruzalė reikalavo jį išduoti. 

DES MOINES. — Iowoa teis-
mas nuteisė vieniems metams 
kalėjimo Constantiną Guians u i 
bereikalingą žmonių gąsdinimą. 
Jis, būdamas girtas, du kartus 
paskambino į lėktuvų linijas, 
sakydamas, kad jo draugai ruo 
šiasi pagrobti ir nukreipti lėk
tuvą. 

CHICAGA Amerikos vidų 
rio vakarų ir rytų valstijas iš
tiko labai dideli šalčiai ir snie
gas. Daugelis mokyklų uždary
ta. Wisconsine vienoj vietoj pir 
madienio rytą temperatūra, 
kaip rašo "Wall Street Jour
nal" buvo pasiekusi minus 60 F 
laipsnių. Chicagos apylinkėje 
dėl šalčio ir sniego mirė septy
ni žmonės. 

Dėl sniego gausumo Kanados 
rytinėse provincijose nutruko 
lėktuvų susisiekimas. 

KALENDORIUS 
Sausio 12: Modestas, Tatja

na, Linas, Gidą. 
Sausio 13: Hiliarijus, Juta, 

Dargaudas, Gilvė. 
Saulė teka 7:17, leidžias 4:40. 

ORAS 
Saulėta, bet labai šalta, nak-

nių ir naftos pramonės darbinin- tį tarp nulio ir minus 10, dieną 
.<a*. tarp 5 ir 10 laipsnių. 
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LS BROLIJOS VADOVAMS 
Komisijų įsteigimas 

... 

• 

Metų pabaigoje visuomet per
žvelgiame kas buvo nuveikta 
praeityje ir planuojame ateinan
čių metų veiklą. Daugumas 1976 
m. Vadijos veiklos yra apibūdin
ta Krivūles antrame numeryje 
(1976 , lapkritis), kuris Jums 
jau išsiųstas. Užbaigiant Šiuos me
tus pristatysiu Jums Krivūlėje 
neminėtus Vadijos darbus, atei
ties planus, pastabas dėl skautiš
kos veiklos vienetuose ir t.t. 

1976 m. sąskrydžiai, 
suvažiavimai ir ki t . 

Clevelande 5-29 savaitgalį 
įvyko bendras sk. vyčių-budžių ir 
vyr. skaueių-gintarių sąskrydis, 
(minėtas Krivūlėje Nr. 2) 

Draugininkų, jų pavaduotojų, 
adjutantų ir kt. jaun. vadovų są
skrydis įvyko Dainavoje 10-30-

Brolijoje buvo sudarytos trys 
komisijos žemiau išvardintiems 
projektams paruošti: 

1. Įsteigus prityrusių skautų ša
ką (LSB Vadijos nutarimas 
75.XI.7 ir Pirmijos tvirtinimas 
75.X. 10 ir 26), jos veiklos prog
ramoms paruošti įsteigta Skautų 
Programų Komisija į kurią pa
kviestas s. R. Fabijonas — komi
sijos pirmininku, s. J. Liubinskas. 
ps. R. Strikas, j . ps. L. Kupcike-
vičius ir s. G. Plaeas komisijos 
nariais. Komisijos uždavinys yra 
išstudijuoti pateiktus programų 
projektus, Seserijos prityrusių 

| skaučių programas ir, galimai ar
čiau laikantis minėtų Brolijos 

; nutarimų, paruošti skautų bei pri-
• tyrusiu skautu veiklos programų 

31 savaitgalį. Dalyvavo arti 100 į proi-ektą: šis bus pateiktas Broli-
įaunų vadovų iš įvairių vietovių, | j o s v a d 0 v a m s svarstyti, o vėliau 
kurie aktyviai dalyvavo progra- I _ Vadijai tvirtinti. 
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2 Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Publlished daily, r 
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" by the Lithuanian Catholic Press Society , 2 
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and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $28.00. Foreign coun- HJ 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume- C 
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, S 
gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada skaitytojas yra užsi- s 
mokėjęs. 1 

Sesės klausosi LS Brolijos Vyriausio Skautininko s. :c» 1. Sigito Miknaičio kalbos. 

mų eigoje. Sąskrydį pravedė Bro-
1-- . • c \T J T -• luni skautų patvnmo laipS' 
Inos ir Seserijos Vadovu Lavmi- L 
mo skyrių vedėjai, talkinami k i - I ' 
tų vadovų. 

ir uniformoms 
pertvarkyti, suvienodinti Įsteigta 

; komisija, i kurią pakviesta j.ps. LSS I arvbos akivaizdinis po- •• T v .upcikevieius — pirmininkas, sėdįs jvvko 10-23-24 savaitgali . ; Z - T T ra.- . , , j . ? T? j . ps. }. Anvsas ir s. j . Jovaraus-C^hicagoie; lame dalyvavo aidele \ \ . - TV. . ' . . , j T - i . . kas — nariais. Pirmasis šios ko-dauguma Tarybos narių, kurie 
dvi dienas tarėsi sąjungos reika
lais. 

Brolijos vyresnių vadovų, tun-
tininkų, vietininkų, jų vad.ijų 
(įskaitant draugininkus parei
gose) sąskrydis planuojamas 
kviesti 1977 m. gegužės" 15 d. 
Clevelande. Jau tariamasi su vie
tovės vadovais ir bus kreipiamasi 
į visus Brolijos vienetų vadovus 
dėl programos sudarymo. Ten 
pat vyks ir Seserijos vadovių są
skrydis. 

Brolijoje esame aptarę pasi
ruošimą Vl-jai Taut. Stovyklai 
Australijoje ir šiuo metu visais 
Australijos T.S. klausimais kreip
kitės į mane. Tautinė Stovykla 
taip pat įvyks ir Amerikos žemy
ne, jos vietą ir laiką nustatys Ta
rybos Pirmija. 

Ramiojo Vand. Rajono skautų 
vadovų kviečiamas XII . 11-12, 
lankiau Los Angeles vienetus, 
švenčiančius 25 m. įsikūrimo su
kaktį. Tarėmės su jūrų skautų va
dovais ir tėvų komitetu, su skau
tų tunto vadija bei kalbėjomės 
skautininkų-ių ramovės sueigoje 
Sekmadienį visi skautų-čių viene
tai gražiai atšventė jubiliejų, bu
vo atžymėti vienetų steigėjai ir 
buvę vadovai. 

misijos tikslas — išstudijuoti Bro
lijoje naudojamas ar pasiūlytas 
jūr. sk. pat. laip. programas ir, 
koordinuojant su Skautų Progra
mų Komisija, paruošti pat. laip. 
programų projektą; jį pateikti 
jūrų sk. vienetų vadovų diskusi
joms ir po to paruošti Brolijos 
Vadijai priimti. Antrasis tikslas — 
suvienodinti jūrų skautų unifor
mas ir. kartu su skautų unifor
mų nuostatais, paruošti jūr. sk. 
unif. nuostatus Brolijos Vadijai 
priimti. 

3. Brolijoje veikiantiems nuo
statams, reguliaminams ir uni
formoms pertvarkyti bei papildy-

— kovoti, nepasiduoti, kad mū
sų didinga, sena ir graži kalba 
skambėtų skautiško jaunime 
lūpose. 

Drausme stovyklose, sueigose ir 
kituose Srtautų užsiėmimuose 

Skautai nėra karinė organi
zacija, tačiau savo veiklą vykdo 
drausmingu metodu, kurio pa
grindus nustatė įkūrėjas Ba-
den-Powell, pats buvęs ne t ik 
kariškis, bet ir jaunimo auklė
jimo autoritetas. Kai kuriais 
atvejais pas mus, laikų keitimo
si pretekstu, pradeda pasireikš
ti drausmės sušlubavimo žy
mių. Sunku šį drausmės laips
nį nustatyti, kol neatsiranda 
vadovų nusiskundimų ir tėvų 
priekaištų po stovyklų, sueigų 
ar iškylų, kol drausmės trūku
mas nepadeda kliudyti auklėji
mo pažangai. Asmeniškomis 
laisvėmis mes negalime aukoti 
organizacijos auklėjimo darbe 
ir gero vardo visuomenėje. Or
ganizacijos visuma privalo iš
likti virš asmeniškų nuolaidų 
nepaklusniesiems. 

Po praeitos vasaros stovyk
lų teko išgirsti nusiskundimų 
įvairiose vietovėse dėl tvarkos 
trūkumo, tėvų priekaištų dėl ta 
riamai vykusių su skautų draus 
me nesuderinamų įvykių. Mūsų 

t ę s i ama Brolijoje ir tol iau: su i veiklos klausimais, skautų pro-
sekanč ia vieneto registraci ja Į g ramų peržiūrėjimo reikalais, 
bandyk ime pravest i ne vien pi- j iškelt i savai vietovei rūpimus 
niginę prievolę, bet i r auklėja- :; re ikalus ir t. t. Nepamirškite. 
mąjį gerojo darbelio prasmės: k a d tylinčių niekas negali iš-
mokymą skautų t a rpe . Noriu į k lausyt i . 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
n etams 6 mėn. 3 mėn S 

Chicago, Cook apskr. 
ir Kanadoje . $3000 
Kitur J.A.V 28.00 
Užsienyje 31.00 
Savaitinis 20.00 

i i 7.00 
16.00 
19.00 
13.00 

$12.(H 5 
u.oo 5 
13.00 E 
7X»rS 
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pabrėž t i , kad gerojo darbelio 
pa jamos siunčiamos kitų kon
t inen tų lietuvių s k a u t ų veiklai 
pa remt i . 

"Skautų Aidas'' užsienio 
skautams 

Mūsų oficialus skau tų žurna
las t u r i lankyti kiekvieną I 
skau t i šką šeimą. Tač iau užsie- ; 

nyje gyvenant iems skau tams 
dėl ekonominių sąlygų y ra daž- • 
nai neįmanoma susimokėti 
$5.00. Todėl raginu visus vie
netų vadovus pravest i "Skau
tų A i d o " užsakymo vajų savo 
užsienio broliams. Sėkmės! 

Registracija ir "Skautų 

Lankiu Jums sėkmės skautiš 
koje tarnyboje! 

Budėkime! 
s . Sigitas Miknaitis 

USB Vyriausias Skautininkas 

JŪRŲ SKAUTU-CIŲ 
DĖMESIUI 

Ateinant} sekmadienį, sausio 
16 d., įvyks metinė Klaipėdos die
nos sueiga, jaunimo centro že-

! mutinėje salėje. Visos Nerijos 
j tunto sesės ir Lituanicos tunto 
j jūrų broliai 9:15 vai. ryto rena-
| si žemutinėje salėje. Sueigą pra-
į dėsime šv. Mišių auka 9:30 vai. 

Po pamaldų tose pačiose patal-

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniai? 
8:30 — 12.00. 

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

• Redakcija straipsnius taiso savo.-5 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu;" S 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anks- S 
to susitarus. Redakcija už skelbi-1 2 
mų turinį neatsako. Skelbimų kairr S 
nos prisiunčiamos gavus prašymą^ 5 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiuiitttii! 

Aido" prenumeravinutš p o s e į v y k s i š k i l m i n g a s u e i g a . Su_ 
Broli jos iždininkas neseniai j eigon atvykstant laukiame Cle-

kreipėsi į j u s su informacijo- į velando Klaipėdos vietininkijos 
mis i r raginimu sur inkt i nario j ]ūr. budžių. 
mokesčius iš savo vieneto skau- j Maloniai kviečiami sueigon 
tų i r vadovų bei užregis t ruot i j atsilankyti visi "atsargon" išėję 
juos Brolijoje. Taip pa t ragina
me įvykdyt i kitą pareigą — už
s i saky t i "Skautų Aidą", k a d vi
sose skautiškose šeimose lan
k y t ų s i mūsų skaut i škas žurna
las. NEPAMIRŠKITE laiku į-

vadovai privalo saugoti gerą lie j vykdyt i šias abi svarb ias pa-
tuvių skautų vardą, palaikyti | reigas-
skautų tarpe tinkamą drusmę i r 
neleisti savivaliauti nepaklus
niesiems. Mums svarbesnė y r a 
organizacijos VISUMA ir Ko-
KYBĖ — tik susidrausminime 

"Krivūlės" leidimas 

jūrų skautininkai-kės, broliai ir 
sesės, tėveliai ir svečiai. 

IŪRU BUDŽIU IR GINT ARIU 
DĖMESIUI 

Primename, kad kiekvieną 
ketvirtadienio vakarą, 7v.v. Jau
nimo centre vyksta j . ps. Jurgio 
Anyso vedami teoretiniai jūri-

Lapkričio mėn. išėjo an t r a s i s , ninkystės ir buriavimo kursai. 

ti sudaryta Nuostatų Komisija į i nėję 
kurią pakviesta v.s. J. Paronis — I Skautiška tvarka uniformose, 
pirmininku, s.v.v.sl. V. Krapaus 

"Krivūlės" numer is . Jos išleidi
mo i r siuntinėjimo išlaidų ne
bus galima sumokėt i iš Broli-

glūdi skautiško auklėjimo pasi- j jos iždo. Bū tų labai gera, kad 
sekimas ir ateities pagarba į tuntininkai i r vietininkai užsa-
skautams lietuviškoje visuome- j ky tų "Krivulę" savo vadi jų na

r i a m s iš t un tų iždo. P ra šau da-

kas u v.s. R. Račiūnas — nariais. 
Komisijos tikslas — pertvarkyti 
bei papildyti Brolijos ir šakų 
nuostatus, pristatyti juos Brolijos 
vadovų diskusijoms. p&niuSti Va
dijai priimti ir išspausdinti vie- i 
nu leidiniu. Komisija, peržiūrė-1 , .. ~ 
dama uniformų nuostatus, ture- ' 
t 
baltinukii įteisinimą nuostatuose, 
švarkų, kepurių ir pan. įvedimą 
vasaros stovyklų ar iškylų nau-
d'iįimui. 

komandose, įsakymų gerbime 
Noriu atkreipti vadovų dėme

sį, kad skautiškos tvarkos ne 
įrnanoma surašyti į nuostatus 
ar instrukcijas. Mes jau tur ime 

I savas tradicijas, nusistovėju
sias per daugiau kaip penkias-

• nepamirškime 

Visiems jūrų budžiams ir kan
didatams, gintarėms ir kandida
tėms (anksčiau šių kursų ne
lankiusiems), lankymas yra 
privalomas., 

•'GABIIOS' DRAUGOVĖS 
VEIKLA GRUODŽIO 

MĖNESYJE 

,ir nenaikinkime jų! Išorinis u atkreipti dėmesį 1 ealimą žaliu ] . , . y , . , . , . . . . & tvarkingumas vra nemažiau 

lyvaut i "Krivūlės" leidime ne 
vien finansine pa rama , bet ir 
savomis idėjomis, komentarais I Aušros Vartų tunto "Gabijos" 
ir s t ra ipsniais vadovų lavini-i draugovės vyr. skautės nepasi-
mo temomis. Be jūsij pagalbos \ duoda žiemos šalčiams. 
i r bendradarbiavimo bus sunku : Sekmadienį, gruodžio 4 d., 
išvystyti aktual ią "Krivulę" . 

Atleidimo nuo atsakomybės 
dokumentai 

L S B vadovams y r a labai svar 

TeL PB H-322S 
DR. ANNA BALIUHAS 

4KIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

2858 West 6Srd Street 
Valandos pagal ausi -arimą 

DR. K. e . BALUKAS 
Akušerija tr moterų Ugo* 
Ginekologine Chirurgija 

6441 So. Pulaski Road (Crawford 
MedksI Boilding). Tel. LC 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti S74-S0O4 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Bfarqnette Medical Center 
A1S2 So. kedzie Avenue 

Vai.: plrmad., antrad. ir ketTirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 

Segtad nuo t iki S vai 
Pagal susitarimą 

Ofiso telef. WA 5-2670 
RCBfcL teL WAJbrook 5-S048 

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-223S 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Stret 

Vai. pirm. ketv. 1 iki 6 •. popiet 
Antrad., penktad. 1-6, trei. ir seetad 
tik susitarus 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perSmS 

DR. EDMUND E. C1ARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL — GK 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: plrmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ii penkt 
10-4: lesta. 10-8 vai 

Ofs. teL 735-4477; Res. 246-2839 
DR. E. DECKYS 

GVDYTOJA CR CHTRCRG* 
Spedalybi — Nervą te 

Eanocinfti Ugoa 
| CRAWFORD MEDICAL BCILDCrr, 

4441 So. Polaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-41» 
OR. P, KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A ve„ Ckero 

Kasdien t - l vai. ir 6-8 vaL vak 
lžakyrus tre£ia<?lenlQS 

fiaštadienials 12 iki 4 vai. popiet 

TeL REliance 5-1811 t 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 West 59th Street 
Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. B 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-1 
vai. vak. Tre6. ir šeetad. \tdaryta 

DR. IRENA K U R A S -

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
K.CDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BCILDING 

71S6 Sontb W estėm Avenocu 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryta 

iki 1 vai. popiet 
Ofiso tel. HE 7-1168; rezid. 2S«-291t 

svarbus jaunimo auklėjimui 
kaip ideologijos ar vidinio as
meniško susidrausminimo mo
kymas 

Skautų uniformų nuostatuo
se surašvta, kas ir kokias imi-

•d abijos" draugovės "Ginta
rėlių"' skilties sesės susirinko Jau
nimo centran, pasiryžusios atlik
ti savo bendrą gerąjį darbelį. 
Buvo nutarta nuvvkti į Lemonte 

bu išlaikyti pilnoje tvarkoje t e i Į e s a n č i u s S v e n t o s ^ m o s s e n e H u 

sinės 
dėl 

apsaugos priemones. To- m m i r ]ų ^entoįus p r a d | r u -
ręikia nuola t per t ikr in t i i r } g i n t i k a | ė d i n e r n į s giesmėmis, py-

papild-.-t? ATLEIDIMO KIJO Į 

Prieš sueigas Chicagos skautės ir skautai dalyvauja lietuvišku šv. Mišių 
aukoje, šv. Mišias kiekvieną sekmadienį Jaunimo centro Čiurlionio gale
rijoje atnašauja s. kun. Algimantas Kezys. S.J. 

U E T r V T V KALBA 
HKAtTIšKAME D A E B E 

Kiekviena tau ta tu r i savo bū
dingų bruožų, sukurtų per li-
gus jos gyvavimo amžius, ku
riuo* tautos brangina ir sten
giasi perduoti ii ka r tos j kartą. 
Savo tradicijų, kalbos ir prin
cipų praradimas gresia tautos 
isnyfermu. Sis procesas ypač pa
vojingas tautinėms grupėms, ku 
rios netari geografinio ryšio su 
tautos kamienu. 

Mfftsą Jaunajai kartai nėra 
lengva išmokti lietavių kalbą. 

i viena proga priminkite ir re i-
į kalaukite. kad visi įsigytų ir 
i dėvėtų tvarkingas uniformas. 

Rikiuotės prasmė dainai ig
noruojama, bet visi gėrisi gra-

įžiai komanduojama ir žygiuo
jančia draugove, 

įkad mes patys, būdami skautų 
j amžiaus, mielai žygiavome i ko-
| ją ir mėgome pasirodyti savo 

— į darniomis gretomis. Įdomu, a r 
ypač jei ir tėvai nesistengia jos j jūsų vadovaujami skautai neno-
mokyti su dideliu užsispyrimu j retų panašiai pasireikšti; pa-
šeimoje. Lietuviškos mokyklos i mėginkite pravesti gerą rikiuo-
atlieka milžiniška 

ATSAKOMYBES dokumentus į 
su skauto pavarde , vardu i r i 
abiejų tėvų pa raša i s . Nepamirš ; 

formas privalo dėvėti. Vadovai ki tę ir neatidėliokite šio svar-; 
yra atsakingi už savo tuntą — b a u s įsipareigojimo. Šie doku-. 
draugovės — skilties skautų ' raenta i laikomi tunt ininkų, vie-i 
uniformų tvarkingumą. Kiek- j t ininkų ar ki tų vietovės viene ' 

to. vadovų atsakomybėje . 

ragaičiais ir skautiška nuotaika. 
Pirmą valandą p.p. automobi-

I liais išvykome į Šventos Šeimos 
j namus. Atvykusios jau radome 
| namų gyventojus mūsų belau-
I kiančius salėje. Ilgai negaišdamos 
| pradėjome programą. Giedojome 
; lietuviškai ir angliškai visu mė-
į giamas giesmes, o mums pritarė 

PriMatijmai pakėlimams ir I s a ] ė n susirinkę seneliai. Daina -
apdovanojimams v o sesės: Danutė Račiūnaitė, Ju-

Už g'-r'ą darbą su skauta is a r lyte ir ajnytė Cepaitytes, Lore-
administracijoje i r pan.. reikia! ta Daulytė ir Nida Misiulytė, gi-

AtsiminkTrne | a t ^ y & m l i pakė l imais ar apdova- Į tara paiyding sesei Audronei 
nojimais žymenimis a r ordi- į Brakauskaitei. 
nais. Negailėkite pagi r t i i r p r i - | Pagiedojusios pavaišinome se-
statykite pakė l imams a r apdo-įnel ius savo keptais pyragaičiais 
vanojimams, kad darbas da r ge j ir padovanojome: kalėdinei eglu-
riau vyktų. į tei lietuvišku šiaudiniu papuoša-

Pakeltųjų ir apdovanotųjų są (Nukelta į 4 psl.) 
rašai nebus skelbiami spaudoje, 

Rerfd. teL — GI 8-6873 
DR. W. M. EISIN-EIS1NAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie \ve WA .>2fi70 
Valandos paoal susitartai*, ^el ne
atsiliepia. -*JimWntl Ml I-00O1. 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 94801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-o- ir Campbell Ava. kampaai 
Vai.: pirma4., antrad., kemrfaft. tr 
penktad. S iki 7 v. p. p. Tik •uattaro* 

O P T I C A L 8 T U D H ) 
VIOLETA KAROSAITfi 

7051 So. VTashtenaw. TeL 77S-C7A* 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoje 

receptna. • 
Didelis akinių r6mų pasirinkimas 

Vai.: pirm., antr., peakt. 10-B:I6 
Ketv. 1-8 v. vak. Sėst 10-4 •• s . • 

Trečiadieniais uždaryta 
. i « 

Telef. — 285M4ft ; 
DR. ROMAS PETKUS 

\KTC UGOS — OH1KUKGUA 
Ofteal: 

111 N a WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AV» 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLEČIAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba li3taviikal) 

»18 W. 71st St. — TeL 787,5111! 
Tikrina akte. Pritaiko akinto* tr 

"Coutact lenses" 
Vai. pagal susitarimą.. T "ždaryt* traf 

DR. A. B. GLEYECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Aldų ligos 

89OT Wegt lOSrd Street 

darbą lietu-itę savaime vienete, pasirodant I k o 1 ^ n e t ^ vadovai neturės pro 
i gos ju-ns p raneš t i ir pirmiau-
isia paskelbti savoje vietovėje. 

i s ^ ^ r b t a o fonnoa ga l ! J f ^ » f r c H Į a « , W o r m a c i « 
spausdins "Kr ivū lė je ' . iš ku-

laikraščiuo 

viškumo išlaikyme. Lietuvių; sesėms. Nenustel 
skautų organizacija prisideda skautams pat iks! 
nemažiau reikšmingu įnašu. Va
dovai turi skiepyti jaunimui su-,ir keičiasi, bet visi sueigose a r ; -..••. 
pratimą, kad savosios kalbos iškilmėse įsakymai f pradedant j n o R -^k a u t l* s y1"1^1 

t , , ., . . ; , . . , - , T, , . . se salės Derspausdinti visuome-
įslaikymas y r a jaunimo asme-• draugoves ir baigiant Brolijos! 
niškos garbės ir tautiniai gyvy- įsakymais) privalo būti gerbia-
binis įsikaląs. Tod<M lietuviu :mi komajida "Ssmia i " ir pnbli 
skautų veikime yra nepaprastai j kos atsistojimu. 
«varbu* vadovų įsisąmonini- i Gerasis darbelis 

nes informacijai. 

Baigdamas šį pranešimą, ra 
ginu visus vadovus aktyviau 
reaguoti į Brol i jos re ikalus : pa 

majE u* pasiaukojimas dirbti ( Gerojo darbelio tradicija y r a I reikšti s a»o nuomones skyrių, 

S 0 P H I E B A R Č U S 
8ADUO ŠEIMOS VALANDOS 

Vtaos prognnos i i WOPA. 
Uetovft) kalba: kasdien nuo plrms 

dienio iki penktadiento 12:30 — 
i ^ » vai popiet — Šestadienj tr 
sekmadieni nuo 8 30 iki 9:30 ral 
ryto 

Talei: HEmtock V241J 
l « 0 A M 

ntš So MAPL£WOOD AVr 
CHICAGO. CLX S062S 

Ofiso t e t — PB 8-2220 

OR. JANINA JAKŠEVI6IUS 
t O K I A 

V A I K U L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Plrmad , antrad., ketvirtad ir penkt 
nuo 12 ncl % vai. tr nuo 5 iki 8 vai 
•ak Sestad nuo l M 4 n r 

Ofs. teL PO 7-6000. Rez. GA S-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

OR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA -

CHIRURGIJA 
SD.4 No. We»tevn Aveane 
1909 No. Westeni Avenue 
Tei. atsakomas 12 valandų 

488-4441 — 561-1608 

Įstaigos ir Imto tel. 632-1381 
OR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1497 S. 4*01 Conrt. Cicero 

Kasdien 10-12 (r 4-7 
t » 6 . l r i o 4 t . 

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLfSS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare. 

Ofiso teL 776-2880, rez. 448-5543 

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

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
oftso telef. RE 5-4410 

Rerfdendios telef. GR S-OS1V 
Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad fer 

Oenktad nuo 1 Iki t vai. poptst 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2852 W. 5*th S t 

TeL PRospect 8-1223 
Ofiso vai.: pirm., antr., treč. Ir 

penkt. nuo 2-4 ral. tr ft-8 v. vak. 
šežt 2-4 p. p. ir kitu laiku susitarus. 

Ofoo teL HE 4-2128, ssuna Gfl Š«ĮfW 

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

2454 Weat 71st Street 
VaL: virta., antrad., ketv. Ir 

S-S ir <-? — U anksto 

TeL ofiso PR 64448 
DR. F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8107 West 71st Street 

Valandos: 1-6 vaL poptat 
TraS. Ir sestad. pagal susitarimą 

Ofiso teL 5664166; narna 696-4856 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
«tS4 S. Najragaaiett A v* 

Vai. pirm., ant>-„ ketv. fr poaki M 
AastadiaaUa pagal •iisllsitaU 

- * 
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Nutylimas Lietuvos varias, 

KLASTOJAMA LIETUVOS ISTORIJA 
Kas skaito ar seka okupuotoje ža besimokančio Lietuvos jauni-

Lietuvoje leidžiamą sovietinę mo dalis apie senąją Lietuvos pra-
spaudą ir ten išleidžiamas kny-eitį ir jos nepriklausomų laikų 
gas, galėjo pastebėti, kad bet ku- įvykius sužino tiktai iš bolševikų 
rios šakos literatūroje niekur ne- išleistų vadovėlių ir jų mokytojų 
sutiksi nepriklausomos Lietuvos pasakojimų, kurie, liepiami iš vir-
vardo. Ten Lietuva yra arba so- šaus, visomis išgalėmis niekina 
vietinė (tarybinė, Tarybų Lietu- Lietuvos praeitį, 
va), arba "prieškarinė", "iki ka- Platesnės apimties okup. Lie-
rinė", o dažniausiai "buržuazinė tuvos mokyklų istorijos vadovė-
Lietuva". Lygia dalimi nėra to- liuose, kur jau neišvengiamai 
kių sąvokų, kaip "Lietuvos vals- tenka kalbėti apie Lietuvos di-
tybė", "Lietuvos kariuomenė", džiąją kunigaikštiją ir jos valdo-
"Lietuvos aviacija" ir pan. Ne- vus — kunigaikščius bei kara-
retai rašoma "buržuazinės Lietu- liūs, pateikiamas išvirkščias ano 
vos kariuomenė", "tarpkarinės meto žmonių ir faktų vaizdas. 
Lietuvos pramonė" ir L t Tokie dalykai, kad Lietuvos ryti-

Vis dėlto okupantų rašeivoms nės sienos traukėsi beveik ligi 
labai sunku išsiversti be Lietu- Maskvos arba kad D.L.K. Algir-
vos vardo. Juk tokia valstybė das buvo pasiekęs Kremliaus pi-
nuo senovės laikų buvo. Šiam lį, nutylimi, 
reikalui ir atsirado "Feodalinės m 
Lietuvos" sąvoka. 

Niekur literatūroje neminimas 
Vasario 16 dienos aktas, — ne
priklausomos Lietuvos laikai 
apeinami. Taip, kalbant apie 
1918-1920 metus, primenami tik
tai V. Kapsuko "sovietinės Lie
tuvos" laikai, jo ministeriai, ka
rinės pajėgos, kurios, kaip žino
ma, buvo ne kas kitas, kaip ru
sų raudonarmiečių gaujos su ma
ža lietuvių priemaiša. ; s 

LIETUVIŲ DIENOS AUSTRALIJOJE " 
Australijos lietuvių dienos. Į Sveikinimus raštu atsiuntė 

įvykusios gruodžio 26 — sausio' Viktorijos gubernatorius Sir 
2 dienomis Melbourne, prr.ėjo Henry VVimeke. užsienio rei-
darniai ir įspūdingai. Pradėtos'kalų ministerls A. Peacock. soc. 
pamaldomis Šv. Patriko kated 
roję, kurios 2000 vietų visos bu 

. vo užimtos suvažiavusių lietu-
, vių. Šventoriuje išsirikiavo gar 
j bes sargybos — skautai, ramo-
vėnai su savo vėliavomis. Jie 
sutiko arkivyskupą, aukštuo-

į sius svečiu? ir su jais įžengė ka-

reikalų ministeris M. Guilfoyle, 
Etninių reik. ministeris M. J. 
MacKeller, eilė senatorių, kon-
gresmanų. Lietuvių dienas ati
darė didelėmis ovacijomis sutik-
tas parlamento pirmininkas Bill 
Snedden, lietuviams gerai pa
žįstamas iš tų laikų, kai jie ruo-

Kalbant apie nepriklausomos 
Lietuvos laikus (1918-1940), nu
tylėjus —užslėpus faktus, kad 
mūsų valstybė pavyzdingai tvar
kėsi ir pasiekė žymių laimėjimų, 
vietoje jų įterpiami skyriai bei 
poskyriai apie "nuolat besitęsian
čią klasių kovą". Rašeivos vėl 
stengiasi įrodinėti, kaip "labai 
buvo spaudžiami fabrikų darbi
ninkai, ūkininkų samdiniai". Ta
čiau patiems bolševikams ano 

Sydnejaus Dainos choras su dirigentu Kiveriu, atlikę s meninę programą 
bourne metu. 

Australijos Lietuvių dienų Mel-

Sunku apjungti priešiškas partijas 
Ispanų žingsniai į demokratiją 

_ „ -. j -v . .v, . meto tariamą klasių kovą la-Istonjos vadovėliuose visiškai , . , • » ~« .. . , _,-. J
 r « . , , i n o A bai sunku įrodyti, nes jos prak-nutyhmas raxtas, kad 1920 me- ..v, . , T , . , , " . 7 .,, T . ._ , tiskai nebuvo. Juk nepnkiauso-tais nepriklausomos Lietuvos ka- _ T . . _,J. . , * 1 mos Lietuvos ukmmko eKonomi-

Politiniai neramumai, lyg mil
žiniškos audros sukeltos bangos, 
sukrėtė Ispaniją. 1936 m. prasidė
jęs pilietinis karas, tapęs tarptau
tinių jėgų išbandymu, net ir šiuo 
metu yra palikęs ryškius pėdsa
kus. Respublikonai dėl jėgų iš-
skaidymo ir tarpusavio nesutari
mo karą pralaimėjo. 1939 m. 
apie 600,000 ispanų pasitraukė į 
užsienį. Daugumas ieškojo prie-
bėgos Prancūzijoje. Apie 200,000 
anksčiau grįžo į savo kraštą. 
60,000 ispanų pabėgėlių tapc 
meksikiečiais. 

riuomenė sumušė raudonąją ar
miją ir ją išvijo ne tiktai iš Lie
tuvos, bet ir privertė bėgti 
už Dauguvos upės. Jeigu kur ne-

nis gyvenimas, darbo sąlygos, 
maistas, apranga, butas ir pana-; 
šūs dalykai labai nedaug tesi-

Ispanų politinės partijos užsie
nyje niršo, bet jos neturėjo nė 
mažiausios įtakos gen. F. Franco 
valdymo metais. Diktatūrinė šan

kus, tai rašoma, 
turėjo kariauti su vokiečiais, ku
riems "talkininkavo buržuazinės 
Lietuvos gaujos" ar panašiai. 

Paneigę nepriklausomos Lietu
vos vardą ir egzistavimo faktą, 
šiuo požiūriu neišlaiką nuoseklu-

'mo, sovietiniai rašeivos staiga 
stengiasi visur pabrėžti, kad So
vietų Sąjunga visomis išgalėmis 

skyrė nuo samdinio sąlygų. Tie- j tvaAa ^ i k i j o m i r t i e s 1 9 7 5 
nažiau' 

kaT'bolševikai P f t u r i n ^ > *** Jie terP »vęs 

išvengiamai reikia minėti nepr. , 
Lietuvos valstybės kūrimosi lai- ^ b«vo^turtingesnių ir mažiau. x i . 20, nes generolo žodžiais: "ls-

. , v . T . ,. turėjo problemų, bet jos buvo ki-
rėmusi buržuazine Lietuvą ypač ^ k a « ^ 
Jos Vilniaus ir Klaipėdos bylose: V i l n i a u s ^ ^ a t v a d a v i m a 
užstodavusi tarptautinėse insti- K1 • -d «laikvmo reikalai Da-
tucųose dariusi jos labui demar- ^ ^ J ĮSk^ą linksniuo-
sus. Dažnai minimi ano meto So- j a m ų . ^ ^ k o y a „ a t s i r a d o ^ vietų užsienio politikos vadovų 
— Otvinovo, Cičerino pareiški
mai bei notos. 

I panijoje viskas tvirtai surista ir 
nekariavo. O kas liečia pramonę | ?acĮarytas didelis mazgas". Vie 

nas vadas, viena politinė parti
ja ir falanginė sąranga lėmė Is
panijos visuomeninę ir politinę 
raidą. Tebuvo tik vienas kelias. 
Kas nenorėjo juo eiti, turėjo iš 
jo pasitraukti ar buvę išblokš
tas. 

Tik prieš pat diktatoriaus mir
tį prasidėjo neramumai Ispanijo
je. Teroro veiksmus atliko ne 
partijų hanai, bet baskai. 1975. 
IX.29 buvo sušaudyti 5 teroris
tai. Vakarų Europos 16 valstybių, 
reikšdamos protestą, atšaukė am
basadorius ir pasiuntinius iš Mad
rido. Prasidėjo įtampa, kurią su
švelnino diktatoriaus mirtis. 

GEDIMINAS GALVA 

ir jos darbininkus, visiems gerai j 
žinoma, kad Lietuva tada buvo 
beveik išimtinai žemės ūkio kraš
tas, taigi ir pramonės darbinin
kų skaičius nedidelis. Jų tarpe 
bolševikų ir jų simpatikų labai 
mažai tebuvo, nereikėjo ir "kla
sių kovos". Tiesa, lietuvių tauta 

tai po II pasaulinio karo ir tik
tai bolševikų rašeivų propagan
diniuose leidiniuose. Ir pokario 

. t „ «. metais okup. Lietuvoie vyko ne 
tai daroma? Yra , , . , „.,. . ,-" 1 • . 

klasių kova, o tiktai lietuvių tau-OKU-

Kam visa 
oriežasčių. Nepriklausomos Lietu- , i • ^ r i^ i J tos kova pnes rusiškuosius vos vardas ir pats raktas, kad ^ 
tokia valstybė 1918-1940 metais, I*"1"15* 
taigi ilgiau kaip 20 metų, egzis- * 
tavo, pavyzdingai tvarkėsi, ture- Taip pat bolševikų propagan-
Jo savo vyriausybę, mokslo įstai- dinėje literatūroje yra daug už- , 
gas, kultūrines institucijas, pra- metimų del nepriklausomos Lie- ^ l a i ^ įad b e n 
monę, prekybą. įysius su uzsie- tuvos vyriausybės politikos tau 

Diktatoriaus Įpėdinis 
F. ^ranko savo įpėdiniu numa

tė karalių Juan Carlos, bet jį su
pančiojo įvairiais įpareigojimais, 
kurių tikslas kuo ilgiau tęsti fa-
langišką santvarką Ispanijoje. 

1,000 metų tęsis įvestoji santvar
ką. 

Ne tik Franco, bet ir ispanų 
tauta tinkamai neįvertino kara
imus Carlos. Jis turėjo skubiai 

spręsti daugelį painių klausimų. 
Parankiausias kelias buvo palik
ti Franco-sukurtą santvarką ir va
žiuoti senu vežimu. Jis to kelio 
atsisakė pačioje karaliavimo pra
džioje. Gerai numano, kad pali
kimas diktatūros be diktatoriaus 
gali sukelti riaušes krašte. Dik
tatūra jam neabejotinai trukdys 
užmegzti glaudesnius santykius su 
demokratiniais kraš:ais ir įstoti 
į Ūkinę bendriją. 

Karalius pradžioje paliko bu
vusią vyriausybę, be: pradėjo pa
mažu svirti-į demokratiją. Ką 
tik įžengęs į sostą 1975JCL30, jis 
amnestavo 5,626 kalinius. 1976. 
VII.30 paleido 500 politinių ka
linių. 

Karalius pasiūlė Cortes (par
lamentui) išleisti įs'atymą teikti 
pensijas 10,000 kairiųjų ir 4,000 
respublikos tarnautojų. 

Diktatūros šalininkus, ypač 
generolus, pašalino iš pareigų ir 
skyrė, nuosaikesnius. Prasidėjo 
lenkimas link demokratijos. Ši? 
mostas buvo ryškesnis, sudarius 
naująją Adolfo Suarez -vyriausy
bę. Lenkimas buvo sunkus ir net 
pavojingas, kai diktatūros sali-į 
ninkai ėmė niršti, o demokrati-, 
nės partijos piktžodžiauii. kad, 
vienu mostu neįvedama demokra
tinė santvarka. 

Tautos atsiklausimas 
Dešinieji — diktatūros šali

ninkai panaudoję nepaprastas 
priemones kiršinti . visuomene, 
ministerį pirmininką vadino iš
daviku ir, net prisidengę antifa
šistinio sąiūdžio vardu, daryti 
nusikaltimus. Visos demokratinės 
partijos, anksčiau susitelkusios 
demokratiniame sąjūdyje, lapkri
čio pradžioje net išdrįso vyriau
sybei įteikti ultimatumą, reika
laujant įteisinti visas partijas, im
tinai komunistus, 

pa-
Vy-

Viso to nepadarius būsiąs 
skelbtas visuotinis streikas, 
riausybė atsidūrė ugnyje. Minis
teris pirmininkas Adolfo Suarez, 
ištikimas karaliui, bet demokrati
nio polinkio šalininkas, linko į 
reformas. 

Karaliaus pavedimu vyriausy
bė įteikė parlamentui svarstyti 
tautos atsiklausimo įstatymą. 
Tauta turi būti atsiklausta dėl 
350 atstovų demokratinio parla
mento rinkimo. Senatas, turįs 
207 narius, taip pat turi būti 
tiesiog renkamas, nors penktada
lį senatorių paskirs karalius. Dik
tatūros šalininkai visur kėlė 
triukšmą, bet Cortes 425 balsais 
pasisakė už tautos atsiklausimą, 
59 pasisakė prieš, o 13 susilaikė. 

Tautos balsas 

tedron. Pamaldų metu giedojo išė demonstracijas ir reikalavo 
parapijos ir Dainos sambūrio! atšaukti Australijos Whitlamo 
choras. Koncelebracines šv. Mi- vyriausybės suteiktą Pabaltijo 
šias laikė Melbourr.o arkivys- kraštų pripažinimą Sovietams, 
kupas dr. Francis Litte kartu Kalbėtojui, lietuvių draugui, su
su lietuviais kunigais — dr. Ba keltos didžiulės ovacijos. 
činsku, P. Butkum, Pr. Vaseriu, 
St. Gaideliu, Pr. Daukniu, Vyt. 
Volodka. Vargonais grojo Zita 
Prašmutaitė. Šv. Komuniją pri
ėmė diddžiulės minios tikinčių
jų. Pamokslą pasakė ir gražų 
sveikinimo žodį tarė ark Littie. 
Toliau Lietuvių dienų progra-

Meninėje programos dalyje 
pasirodė Melbourno Dainos 
sambūris, "Klumpakojo" šokė
jų grupė. Gražiai reiškėsi bosas 
Jurgis Rūbas, eikagįškiai solis
tai — Nerija Linkevičiūtė 
ir Benis Prapuolenis ir kiti. 
Daug plojimų susilaukė iš Ka

ma buvo tęsiama Dalias Brooks j nados atvykussi "Gyvataro" 
rūmuose. I tautinių šokių šokėjų grupė. 

Į tolimesnes šventės iškilmes j Meninę programo dalį užbaigė 
Dalias Brooks rūmus — žy

giuojančią lietuvių minią sau
gojo Viktorijos valstijos polici
ja, sulaikiusi automobilių judė 
jimą. Ypač puikiai eisenoje at
rodė Kanados "Gyvataro" ir 

"Dainos" sambūris, diriguoja
mas Alberto Čelnos, puikiai at
likęs Vergų dainą iš Verdi ope
ros "Nabucco" ir "Lietuva 
brangi". 

Iš viso, atidarymo iškilmės 

Prieš pat tautos atsiklausimą svečių iš JAV, Kanados, Argen 
XII. 11 buvo pagrobtas valstybės tinos, Brazilijos ir iš Lietuvos. 
tarybos pirmininkas Antonio Ma- j 
ria de Oriol, žinomas turtuolis. 
Pagrobė] ii reikalavo paleisti po
litinius kalinius. 

Gruodžio 15 d. įvykusiame tau
tos atsiklausime susilaikė balsuo
ti tik 22 proc, ypač baskai. 95 
proc. balsavusių pasisakė už tie
sioginius, slaptus parlamento ir 
senato rinkimus, daromus 1977 

Australijos lietuvių tautinių šo buvo labai igkilmingos, pras-
kėjų grupės. j m ingos, kalbėtojų — australų ir 

Šventės iškilmes salėje prade iietuv:ų kalbos prasmingos. 
jo Lietuvių dienų komiteto pir-! Susidarė įspūdis, kad lietu-
mininkas inž K. Lynikas, pa-' ^ ų tautos pastangas kovoti ui 
sveikindamas susirinkusius ir ' pavergtos tautos laisvę Austra-
aukštuosius svečius, kurių tarpe [ ^ ^ valstybės vadovai nuošir-
buvo ark. Littie, Federalinio; ^įa\ remia, 
parlamento pirm. Bill Sneden. j Kitomis dienomis vyko įvai-
Emigracijcs ir etninių reikalų | ^įg posėdžiai, pasitarimai, me-
ministeris VValter Joną, Kana- j n įn j a i pasirodymai, jaunimo, Ii 
dos gen. konsulas Armstrorg, • teratūros — dainos vakarai, 
eilė senatorių, parlamentarų, i m e n o paroda, skautų pasirody

mai, sporto šventė. Šventė už
baigta sausio 2 dieną. 

niais, diplomatines atstovybes ir tinių mažumų požiūriu. Skelbia-
kitus nepriklausomos valstybės ma, kad "buržuazinė Lietuva" 
požymius, bolševikams yra labai engusi ir persekiojusi tautines ma-
nemalonus. Taigi stengiamasi vi- žumas. Nutylimi faktai, kad jos, 
somis išgalėmis nepriklausomos jų bažnyčios ir kitos institucijos 
Lietuvos egzistavimo faktą pa- turėjo visišką laisvę. Žydai, vo-
neigti. O jeigu kur kas rašoma, kiečiai, lenkai, rusai, latviai Lie
tai tiktai iš blogosios pusės, iš- tuvoje turėjo ne tiktai savo pra-
keliamos ano meto gyvenimo džios mokyklas, bet ir gimnazi-
tiktai neigiamos savybės, nu- jas. O kiek dabar yra sovietinė-
tylint viską, kas buvo gera. je Lietuvoje žydų, lenkų, vokie-

Priminti kuriuo nors būdu ne- čių, latvių mokyklų? Nė vienos, 
priklausomą Lietuvą ir jos laikus O dar buvo sričių, kurias tauti-
šiuo metu labai "ne madoje" ir nės mažumos buvo visiškai už-
privačiu būdu, šeimose Taigi ne- valdžiusios, 

i nuostabu, kad terorizuojami tė- Truputis statistikos. Nepriklau- Nelengva versti indėnų kalbas arba iš portugalų 
vai, seneliai ir vyresnio amžiaus somybės metais Lietuvoje buvo j kalbos. Prieš kiek metų vienas misionierius prašė i n 

go Carillo buvo suimtas Madri-S 
de. Komunistų partijos įteisini
mas vėl iškilo. Kairiosios partijos] 
reikalavo suteikti komunistams j 
viešos veiklos teisę. Carillo ir ki- i 
ti komunistai paleisti iš kalėji-l 
mo, nes vengta riaušių. 

386,000 vyrų kariuomenė yra; 
ištikima karaliui. Ji iki šio me-1 
to nesikišo į krašto politinius; 

Tautos atsiklausimas nenura-' reikalus. Jos pareiga esanti klau- j 
mino ispanų. Dešinieji panaudo-1 syti karaliaus įsakymy ir ginu 
jo kiekvieną progą daryti susi
rinkimus ir šaukti: ispanai negar
bingi, nes griauna tai, I 
Franco. Gruodžio 18 ir 19 die
nomis Madride įvyko protesto ei-

Krastą. 
Kariuomenėje ir saugume dar 

kūrė j stiprį Franko šalininkų įtaka, bet 
juos pavyko suvaldyti. 

Ispanai šiuo metu baiminasi, 

EKSPEDICIJA J tKC 
LAŠIŠOMS TYKINĖTI 

JAV Pennsylvanijos universi
teto mokslininkai suorganizavo 
ekspediciją, kurios tikslais — 
tyrinėti jūrinių lašišų senėjimo 
procesus. Tikimasi, kad t3i 
jiems padės suprasti daugelį 
žmogaus ligų, pvz.. širdies ir 
kraujagyslių, kai kurias kaulų 
ligas ir neteisingos mitybos su
keliamas ligas. 

Jūrinės lašišos pasensta per 
3—4 savaites (tai atitinka 20— 
40 žmogaus gj.'venimo metų). 

tynė dėl ūkinės padėties pablo- abiejų kraštutinumų: demokratu ! p e r t a s s a v a i t e s lašišos nuplau-

s, paskelbti am- ypač 
ris kaliniams, te- Į neišs 

gėjimo. Kairiosios partijos šaukė: 
tautos atsiklausimas — tik pro
pagandinė išdaiga ir reikalavo 
skubaus demokratinės santvar
kos įgyvendinimo. 

įsijautrinimas krašte sutrukdė 
prieš Kalėdas paleisti bent dalį 
politinių kalinių. Tai palietė 

č baskus. Oriolo reikalo dar 

ners-

nestiją politiniams kaliniams, te- j neišsprendus, atsirado kita byla. 
roristams ir panaikinti saugumą, j Komunistų partijos vadas Santia-

oakrikimo, savažudiško pilieti-1 k l * l š vandenyno j upių 
nio karo ir diktatūros priespau-; v i e t e s - T"0 m e t u J09 visiškai-
dos. Ar ispanai išmoks tvarkytis. į nesimaitina ir energiją palaiko 
nešokinėdami iš anarchijos į i tik iš susikaupusių riebalų. LA« 
priespaudą, parodys ateitis. Jau į šišos organizme vyksta proce-
išmušė valanda ne tik politinius Į ?ai. visiškai priešingi arterio-
ir ūkinius klausimus skubiai sklerozei, kurios metu organiz-
spręsti, panaikinti 20 proc. inflia- (me susikaupę riebalai sukelia 
cija, bet ir sušvelninti nedarbą, Į širdies nepakankamumą ir pa
neš šiuo metu milijonas ispanų ] žeidžia smegenų kraujagysles, 
laukia darbų. jm. 

Dešimt tūkstančių km 
per Amazoniją 

A. SAULATTIS 
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Žmonės neretai vengia apie tai 1150 įmonių, iš kurių 1058 pri
kalbėti. Visos nepriklausomybės klausė žydams. Likusios 92 įmo-
metais išleistos knygos, ypač is- nės priklausė lietuviams ir kitų 
torinio pobūdžio, jau seniai iš- tautybių savininkams. Iš bendros 
rinktos iš viešųjų ir net priva- visų įmonių apyvartos žydų lai-
Čių bibliotekų. Dr. A. Aleknos, dr. komoms įmonėms teko 367 mi-
A. Šapokos, dr. V. Sruogienės ir lijonai litų ir tik 35 milijonai li-
kitų mūsų istorikų parašyti Lie- tų ne žydų savininkų įmonėms, 
tuvos istorijos vadovėliai yra ar- Tai iš kur tautinių mažumų per-
ba sunaikinti, arba laikosi "spec- sekiojimas? Tegu sovietiniai ra-
fonduose", taigi platesnei visuo- šeivos suranda pasaulyje kitą ku-
menei neprieinami. rią šalį, kurioje tokie faktai bū-

* tų buvę. 
Taigi nenuostabu, kad nema- b.ko. 

dėnų talkos išversti maldą Tėve mūsų. Pasakydavo 
žodį, indėnai atsakydavo sava kalba. Priėjęs prie te 
ateina tavo "karalystė", išgirdo indėnų atsakymą ir 
jį užrašė. Tik po 20 metų, kai misionieriai gerai iš
moko čiabuvių kalbą, sužinojo, kad per tą ištisą laiką 
indėnai meldėsi sava kalba: "tesie šventas tavo var
das, teateina tavo kas tai yra, tesie tavo valia...", nes, 
misionieriui pasakius "karalystė", indėnai klaisė, "kasį 

dėnų tautos kalba. Jų kalbų žodynas yra daug turtin
gesnis už portugalų kalbą, kur šiaip skaitoma labai 
graži. Pavyzdžiui, kartą indėnai atsisveikindami sa
kė: "Tu esi mūsų toks-ir-toks (jų žodis)". Paklausęs, 
ką žodis reiškia, kun. Bėkšta sužinojo: "Tu esi mūsų 
draugas-iš-toli — kai tu esi toli, mes galvojame 
apie tave". Tas žodis išreiškia daugiau, negu drau
gas, prietelis, bičiulis. 

Indėnų kalboje (kurių gramatikas, žodynus ir 
sintakses kun. Bėkšta yra paruošęs) yra vienuolika 
esamų laikų. 35 būtųjų laikų, ir todėl Indėnai gali la
bai tiksliai išsireikšti. Jeigu šiaip europietiška kalba 
paklaustum, "Kur dirbi?" žmogus atsakytų, "Dirbu 
Sao Paulyje". Iš tikrųjų, atsakymas nėra tikslus, nes 
šiuo metu, kalbėdamas su indėnu, nei dirbi, nei esi 

LIETUVIŲ IR INDĖNŲ ŪKIMAS 

Kartą Rondonijoje. Brazilijos pasienyje su Boli
vija, pas kun. F. Bendoraitį vakarieniauti atėjo teri
torijos gubernatoriaus sekretorius, jaunas ir smagus 
vyras. Besusipažindami su kun. Bėkšta, tuomet vie
šinčiu Guajara-Mirim mieste, pradėjo kalbėti apie in
dėnus ir jų likimą. Dar gerai, kad valdžios pareigū
nas simpatingai į klausimą žiūri, nes šiaip jis būtų 
pakliuvęs netikėtai į pinkles ar į iš abiejų pusių zvim
biančią kulkų ugnį. 

Paklaustas, kokių ar kiek apylinkėje yra indėnų, 
kun. Bendoraitis kaip žirnius išbėrė visas gimines ir 
jų gyvenamas vietas, neužmiršdamas pažymėti, kad 
valdžios indėnams globoti įstaiga neturinti sąlygų jais 

tai y r a ? ' Jų socialinė santvarka ir dorovė tekia kad, ^ ^ j k u l t ū r o s , k a l b o s . meno," žmogiškumo ver-
n p h n t i n a i -Ln«ns;f> IraThAco^ np-rn Tf%n :-in 5 V P . . _ . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 

AUTO NELAIMIŲ 
IŠVENGIMAS 

Pasaulinė sveikatos apsaugos 
organizacija paskelbė tragišką 
statistiką. Kasmet auto nelai
mėse žūva apie 250,000 gyven-
lo& Ai nagiHmi tos 

(žinoma, nebūtinai visose kalbose) nėra žodžio "sve
timauti" — arba tokio įvykio visai nebūna, arba ką 
halticji vadintų svetimavimu yra tam tikromis progo
mis ir sąlygomis priimtina, nepeiktina. 

Kun. Bėkšta sako, kad jo specialybė ;ra "pri
taikomoji kultūrinė antropologija", bet reikė'ų jį va-

Sao Paulyje. O jų kalboje yra tikslus išsireiškimas, j t i n k a n i a i rūpintis. Dar pridėjo eilę sakinių Pacaas-
liksli veiksmažodžio forma, šiame šimtmetyje, tur N o v a s ind->nų k a l b a ^ patvirtindamas, kad jis su jais 

P * f _ , . . i - ; • . • j i r k i t o m i s giminėmis dirbo, jų papročius, gyvenimą ir 
rūpesčius, ypač sveikatos srityje, pažįsta. Net kun. 

į 3ėkšta, kurio specialybė ir pašaukimas yra dirbti ir 
vien tik Brazilijoje, iš likusių 140 yra mažų ir nyks-

tybės gali žmonijai visai dingti. Tokią temą palietus, 
kun. Bėkšta tiesiog užsidega. 

Kartą Manaus mieste federalinė policija sugavo 
indėną, šiam perkant ginklus be asmens dokumento. 
Policija pasišaukė kun. Bėkšta su indėnu pasikalbėti. 

mes pristabdyti? Atrodo, kad dinti ir puikiu lingvistu. Su juo po džiungl-3 vaikš-iir šis pasakoja, kad pagal senovinį paprotį ii.s. kaip 
prieš ji jo tėvas, ateina iš Peru kalnų aplank\1i tro
pinio miško indėnų genčių. Nors indėnas dar nupa-

galima. Pasaulinės sveikatos j tinėdamas turi nešiotis užrašų knygelę, nes aklausi, 
apsaugos organizacijos ekspertų "kaip vadinasi šis medis?", o salezietis atsako: "Ku-
nuomone, būtiniausia sąkyga — ria kalba?" Jis laisvai kalba tukanų, janomami ir dar šakojo perdaug, kun. Bėkšta mano. jog tai vėi ki.as 
kelti vairuotojų atsakomybę, vienos tautos kalba (jos visai skirtingos) ir oendrąja įrodymas, kad ryšiai tarp inkų imperijos ir Amazo-
kad jie mažiau kely nuvargtų ir į Amazonės baseino tarptautinę tupi kalba, kuri nėra 
našautu. |rit niro MfaUizfifc . j tiek išsivysčūin, kiek pietį Braa ĵoje tupiguaraai m-

kovoti už indėnus, pakėlė antakius. 
Tada atėjo kun. Bėkštos eilė, ir jis per keliolika ar 

keliasdešimt minučių išpylė puikiausią apžvalginę in
dėnų gyvenimo, kultūros, dabartinių sąlygų ir likimo 
santrauką, vis daugiau užsidegdamas, bet nepraras
damas moksliško žvilgsnio. Indėnų klausimas Brazili
joje labai jautrus, ir besiklausančiam gali suvirpėti 
širdis, kad kalbėtojai paklius kam nors į nagus, ypač. 
kai kun. BJkšta po to prasi.arė, "Matai, išbėriau vis-

nės baseino indėnų buvę daug artimesni, negu iigi šioL k 3 '• 



DRAUGAS, trečiadienis. 1977 m. sausio 12 d. j D * L DANGAUS TYRUMO j žemės ūkio kultūrų derliai daug 
— — — — • — ~ — — — — ^ — _ _ _ _ _ — — — — — — — _ — ^ mažesni, negu kitose apylinkė-i 

Civilizacija davusi žmonėms " " „ 2 • -^ • -
_ , - , , ~ , - „ . - . T-TT ^.rA-rr^^^TT-. J se. JAV tyrinėtojai oazymi,: 

K A L Ė D O S P I E T I N Ė J E F L O R I D O J E i d a ^ gero. padare i r nemaža I > ^ priežasties: 
*̂  žalos. Viena jų. tai užterštas » . _. . , £T_ , ,. 

, . , * : , žemes ūkio kultūrų derliai men-
Sekant pranešimus apie snie- mas ir jos veiklos platumas bei | e ras , ypač dideliuose miestuose, j k e g n i d e š i m t e n t ų P a s . 

guotas ir šaltas Kalėdas šio svarbumas paskatino daugumą i Užterštame miestų ore randa-, ^Taisiau metais visuose pramo-
krašto šiaurėje, pradedi su- naujakurių įsi jungti j LB apy-1 ma dešimtys kenksmingų me- n ė g k r a š t u o s e d&rom& r^ų 

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

prasti, kodėl kasmet šiuo laiku linkės, nors kai kurie senų pa-
tūkstantinės turistų masės už- žiūrų tautiečiai ir būrelis anti-
plūsta Floridos Atlanto pa- bendruomenininkų dar liko iš-
kraštį, kur galima maudytis ir tikimi taip vad. izoliuotų klubų 
saulintis. tradicijai. 

Nenuostabu, kad pastarai-! Teko dalyvauti kūčiose, ku-
siais keliais metais iš š iaurės 'nas savo nariams ir jų sve-
lietuviškų kolonijų vis daugiau čiams suniošė LB Auksinio 
atvyksta žmonių praleisti Ka- ( kranto apylinkės valdyba. Su-
ledas saulėtoje Floridoje, kur; sirinko per 70 žmonių. Iš svečių j 
jų dažnai laukia jau čia pa- j dominavo detroitiškiai. Visos • Amerikiečių ekonomistų apskai-
stoviai įsikūrę giminės ar pa- kūčių tradicijos buvo išlaikytos. į davimais nuostoliai, kurių pa-

Vyravo jauki, draugiška m i o t a i - , d a r o QrQ' užteršimos, vien JAV 
ka, malonu buvo sėdėti prie Į pramonėje kasmet siekia bilijo-
turtingo stalo, kalbėtis a p i e j n ą d o l e r i ų Vokietijos specia-

aziagų. Daug jų — chloro jun-1 . . . . . . . f t • ., zygHi oro užteršimui sumazmti. gmiai, gvvsidabns, arsenikas, L " . ±~. &. ' . . , . T T . Kol k a s efektvviausia priemo-s.eros dujos, azoto dioksidas — , -.,. , . . „ , . . , .. i nė — filtrai, nuodingi. Taigi, daugelio gydy-
Mšk. 

tojų nuomone, miestuose, kur 
smarkiai užterštas oras, dažnai 
pasireiškia kvėpavimo takų su
sirgimai. 

Užterštas oras kenksmingas 
ne tik žmogaus sveikatai. 

žįstami. 
Jeigu čia anksčiau buvo lan

komos tokios vietos, kaip St. 
Petersburgas arba Miami, šian
dieną jau daug kas pasuka į 
Broward ir Palm Beach aps
kritis, kur tokios Atlanto pak
raščio vietos kaip Pompano 
Beach, Fort Lauderdale, Holly-
wood, Juno Beach, Palm Beach 
ir keletą kitų jau pasidarė po
puliarios lietuviams iš šiaurės. 
Atrodo, kad šiam populiarumui 
daug padėjo dviejų LB apylin
kių, Auksinio Kranto ir Palm 
Beach apskrities, atsiradimas. 
Liet. Bendruomenės nesrovišku-

AUTOMOBILIAI CHICAGOJE 

Chicagoje 1976 m. pabaigoje 
buvo 1,194,940 motoriniai veži
mai. Jų tarpe buvo 56,664 
sunkvežimiai, 12,609 motociklai, 
800 motorinių priekabų, di
džioji dalis — automobiliai. 

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

S K A U T A I 
(Atkelta iš 2 psL). 

lų. Programą baigusios atsisvei
kinome ir išvykome į namus su 
maloniu jausmu, kad savo apsi
lankymu pradžiuginom senelius. 

Gruodžio 21-mos dienos vaka
re visos "Gabijos" draugovės se
sės susirinko draugininkės ps. 

— Skurdūs žmonės neturi pi-
praeiti, dabartį ir gana neais- j l i s t a i i r g i n u s t a t ė k a d tose I nigu, — fie turi laiko. Laikas yra 
kią ateiti mums ir visai zmo- r p yl inkėse , k u r kenksmingosios tai, ką mes turime naudoti. 

šiaurės atro- m e d ž i a g o s o r e ^ r š i j a n o r m a s > | Q c h ^ eijai 
dė esą patenkinti dalyvauti kū
čiose pusantro tūkstančio my
lių nuo savo namų ir jautėsi 
buvę pamylėti. 

Už savaitės teko būti X. Metų 
sutikime, kurį suruošė LB Palm 
Eeach apylinkė. Nors šis įvykis 
nebuvo daug reklamuotas, susi
rinko per 120 svečių, kurių pu
sę sudarė lietuviai turistai iš 
šiaurės valstijų ir iš Kanados. 

Buvo nemažai jaunimo, atke
liavusio su tėvais. Subuvimo 
nuotaika irgi buvo jauki, publi
ka tvarkinga, linksma ir gra
žiai atrodanti. Šoko senieji i r 
jaunieji, nors pastarieji skundė
si, kad trūko moderniškų šo
kių muzikos 

Iš įspūdžių, gautų per Kalė
dų šventes piet. Floridoje, no
rėtųsi padaryti išvadą, kad 
lietuvių imigracija Floridon 
(pensininkų ir ne pensininkų) 

NAUJAUSIOS KNYGOS, NEjTRAUKTOS Į "DRAUGO" 
PLATINIMO KNYGŲ KATALOGĄ 1976 METŲ 

Noros Sugintaitės namuose kalė
dinei sueigai. Sueigos programą ; esanti reikalinga ir naudinga 
paruošė ir pravedė "Laumės taip pat ir šiaurėje gyvenan-
juostos" būrelio sesės v. si. Vili- tiems tautiečiams. Čia keliau
ja Vakarytė ir v. si. Felicija B a- darni jie nesijaučia esą svetimi 
nytė. Labai įdomiai buvo prista-jir niekeno nelaukiami. Priešin-
tyta kalėdinė mintis apjungianti gai .čia jie suranda tautiečius, 
jausmus, kuriuos pergyvena jau-j kurie juos pamyli, nes apskri-
ni ir vyresnieji Kalėdų švenčių 
laikotarpyje. Po programos pa
bendravome besivaišindamos se
sės Noros paruoštais užkandžiais 
ir palinkėjusios linksmų švenčių 
išsiskirstėme Kalėdų atostogoms. 

Gruodžio 28 d. visos "Gabi 
jos" draugovės sesės buvo nuvy
kusios į Arie Crotvn teatrą pasi-

tai floridiečiai laikosi nuomo
nės, kad svečias iš šiaurės, y ra 
mielas svečias. 

Šis korespondentas neturėjo 
galimybės aplankyti daugiau 
kalėdinių parengimų, kurie, rei
kia manyti, irgi buvo jaukūs ir 
malonūs. Tačiau iš to, ką jis 
matė, galėjo spręsti, kad lietu-

grožėti "Spragtuko". Visoms ši viai, per praėjusias šventes 
kultūrinio pobūdžio iškyla labai 
patiko. Už jos suorganizavimą 
sesės dėkingos "Laimės juostos" 
rjurefio. vadovei' ps. "Jūratei Zigai-
tienei. 

Visos "Gabijos" draugovės la
bai laukė gruodžio bendros su 
Lituanicos tunto broliais slidinė
jimo iškylos. Gruodžio 30 d. iš-

viesėję Floridoje, buvo paten
kinti, nors ir nematė per Kalė
das įprasto šiauriečiams sniego. 

V. Balčiūnas 

LEIDDIAI GEGUŽINĖMS 

Jau galima išsiimti leidimus 
gegužinėms Chicagos apylinkės 

vykome į Alpine Valley. Besi- j miškeliuose. Išduodami miesto 
džiaugiant žiemos pramogomis : rotušėje, dabar vadinamoje Da-
diena per greit prabėgo. Nė ne- ley centre, 121 N. La Salle, 
pajutom, kaip atskubėjo vidur- kambarys 406. Chicagos apylin-
naktis ir teko vykti namo. 

Nei šalti žiemos vėjai, nei snie-
kėse yra 64,774 akrai miškelių 
miestiečių atgaivai. Leidimai 

go pūgos nepaveikia "Gabijos" duodami grupėms, nemažesnėms 
sesių. psl. Nida Misiulytė Į kaip 25 asmenys. 

Waukegan, Illinois 
P A D £ K A 

LIETUVIŠKAS PAMARYS 
H. Tamašauskas 
Pakalnės ir Labguvos apskritys, 336 psl. 

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS ŽODYNAS 
V. Petraitis 
Apie 30.000 žodžių kietais virš. 

minkštais virš. 
LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTOBUA. m ir IV dali* 

Pranas Naujokaitis 
MOČIUTĖS DOVANĖLE 

Danutė Lipčiūtė-Augienė 
Iliustravo Jadvyga Paukštienė 

Vaikams. 71 psl. 
NEGĘSTANTI LIEPSNA 

Religiniai sonetai, 50 psl. 
Rankraštis gautas iš Lietuvos 

PRANAS DOVYDAITIS 
Juozas Girnius, išleista 1975, 776 psl. 

ROMAS KALANTA 
V. Alantas, 114 psl., 1976 

RCTOS IR LELIJOS 
P. Enskaitis, 134 psL 
Skautiški apsakymai 

UŽ VASAROS VARTŲ 
Leonardas AndrieSkus, Poezija 80 psl. 

LITHUANLANS LN AMERICA 
Dr. Antanas Kučas, 1975, 349 psi. 

RELIGIJOS FILOSOFIJA 
Antanas Maceina, 335 psl. 

HISTORY OF LITHUANIA 
Dr. Joseph B. Končius, 142 psl. 

POPULAR LJTHUANIAN RECLPES 
J. Dauzvartfis 
VII-th edition. 130 psl. 

KIŠKUČIO VARDINES 
Stasys Džiugas 
Eilėraščiai mokyklinio amžiaus vaikams, 80 psl. 
Iliustravo dail. VI. Stančikaitė 

JUODVARIAI 
Paulius Jurkus 
Pasaka - Poema, 200 psL 

LIKIMO AUDROSE 
Madas Vailionis 
Romanas. 344 psl. 

LJTHUANIAN CHRISTIAN DEMOCRACY 
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Jonas Matulionis, 579 psL 

PENKTOJI LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTE 
Red. D. Bindokienė 

PO VASAROS 
Vitalija Bogutaitė 

Eilėraščiai, 69 psl. 
RINKTINIAI RAŠTAI 

K. Avižonis, 614 psl. 
SAVANORIO LR KONTRAŽVALGYBININKO 
ATSIMINIMAI 

Jonas Demereckis, 200 psl. k. v. 
m. v. 

VAKARAS SARGO NAMELYJE, Antanas Vaičiulaitis, 165 p. 
STRIPTIZAS 
Iocokas Meras, 277 psL 

ŠIMTAS ŽAIDIMŲ • 
V. Augulyte ir J . Ptaeas, l^S psL 

ŠV. DVASIA, BAŽNYČIOS ATNAUJINTOJA 
123 psl. 

TOLIMŲJŲ KRAŠTŲ MIRAŽAI 
A. Saudargjenė. 342 psl. 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visu rūšių gnadis 
J. BUBNYS — TeL RE 7-5168 

XKXXKKXX>O0O0O0000O0<K)000C 

Aplankius savo gimtąjį kraštą — I Dėkinga lieku E. ir P. Kružikams 
Lietuvą ir grįždama į Australiją/už vaišes ir dovaną, o yjįtingai 
sustojau J.A.V. aplankyti savo gi-; dėkoju E. Kružikienei už jos sukur-
minių. draugų ir pažįstamų, iš ku- tą gražu eilėraštį mano atsisveiki
nu patyriau didelį nuoširdumą ir -nimo proga. 
paslaugumą, tad jiems priklauso O taip pat dėkoju Feliksui Kai-
mano padėka. riui už dovanas. 

Nuoširdžiai dėkoju savo sesutei Dėkoju L. B. Waukegan Apylm-
Aleksandrai ir svainiui Povilui Gri- kės Pirmininkui G. Damsiui. kuris 
žams už malonią globą, viešint pas : mane pristatė tos apylinkės lietu-
juos penkis mėnesius, už surengtus ! viams laike jų rudens tradicinio 
pobūvius, išleistuves ir dovanas. 

Dėkoju sūnėnui Geniui ir jo žmo
nai Franciškai už malonų priėmi
mą, globą ir aprodymą Georgia 
Valstijos gražių apylinkių, 

Dėkoju giminėms Sidabrams, Au-
gustauskame, C Sodaitieni ir Prū
sams už gentišką priėmimą. 

Dėkinga lieku Šv. Baltramiejaus 
parapijos klebonui kun. J. Kuzins-
kui už jo didelį nuoširdumą, o taip 
pat negaliu pamiršti parapijos cho
ro puikiai giedančio Sumos metu. 

Dėkoju mano sesutėms ir svainio 
bičiuliams M. ir H. Butkams. S. 
O m a i ir Jf. Aoromui, kurie pir
mieji mane aplankė man atvykus \ 
Waukegan. 
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RR REIKIA VIZITINIŲ 

KORTELIŲ? 
Vizitinių kortelių naudojimas yra 

grąžos paprotys. Biznieriai jas 
plačiai naudoja, bet tinka ir visų 
luomų atstovams turėti gražias 
vizitines korteles 

Kreipkitės į "Draugo" adminla 
traciją visais panašiais reikalai? 
Būsite patenkinti mūsų pataruavi 
-nu. 
<iliiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii'»iiVi 

00000000<XXXXXXXX>OOOOOCO<X" 
įvairia prekių pa.<drinktmas nr 

franciai iš ma^n sandelio. 
OOSMOS PARCELS EZPRESS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

SS3S S. Halsted St. Chicago 111. «060* 
2501 W. 6»th St., i'nicago. OX. 6062t 

Telef. 925-2737 — 254-3320 
V. Valantlna* 

oooooooooooooooooooooooooc 

R E A L I I I A t l 

Parduodami 3 nauji namai su 3 
miegamais, Darien, Hinsdale gimna
zija. Skambint Vytui, Bud s R. E., 

847-5100 

oooooooooooooooooooooooooc 

MOVI NG 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir ki
tus daiktus. I r iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda 

TELEF. — WA 5-8063 
oooooooooooooooooooooooooo 

Savininkas parduoda Marauette 
Parke mūr. 7 kamb. namą. 4 mieg., 
valgomasis. Visas namas moderniai 
{ruoštas, grindys išklotos kilimais, 
užuolaidos. 2 mas. didelis mūr. ga
ražas. Galima tuoj pat perimti namą. 

Skambint 920-05S4 

Orland Park 
SHAGBARK HILLS APARTMENTS 

151ST ORLAND BROOK DR. " 
(8600 W.) 

Deluxe 1 and 2 bdrms. Some Tvith 
Lake View. Fully carpeted. colored 
appliances in kixch. continuous clean 
oven, disawasher r-efrig. Large balco-
ny or private patio. Drapery rods, 
window in kitehen that nas room for 
table, spacious dining rm. Immedia.te 
oceupancy. No pets. Heat and cook-
ing gas included. Orland Sąuare 6 
blocks away. 

Rent $250. -$285. 

Models Open Daily 10-5. 
Sat and San. 10-6 

15121 ORLAND BROOK DR. 
TeL 349-9545 or 349-7474 

Take Harlem Ave. to 151st SC, 
then West. 

HELP rVANTED — MOTERYS 

CTflLD CARE — *>vanston. Lovhig 
lady under 55 to care for doctor's 
ehildren — 2 scbool age and 2 prer 
school. Live-in, 5 days. $100.00. 
Private room, bath aud TV. Aepa-
Private room, bath and TV. Sepa-
rate apt. available for husband and 

CaU 491-9630 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

IŠNUOM. miegamas kamb. su vir
tuve. Atskiras įėjimas. Vyresnio 
amž. vyrui ar moteriai. Informuo-
tis teL 776-3727 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Ir kitos kraštus 

NEDZLNNSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, m . 60682, telef. 927-5980 

oooooooooooooooooooooooooo 
BUTŲ NUOMA VTMAS 

Namu pirkimas — Pardavimas 
Valdymas 

Draudimai — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

| 6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233 
| O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O ' 

I - • . . . . — 
• MARIJA NORELKLENfi 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI I LIETUV4 

Maistai Iš Knropoe mndSUi^. 
Latbai paeeidaajamos gero* rūSien 

2608 W. 69tta St., Chicago. TU. 80S2S. 
TEL. — WA 5-2787. 

ISNUOBL naujai dekoruotas švie
sus 4 kamb. butas 2-me aukšte. Su
augusiems. Pečiais apšild. Apyl. 31 
ir Lowe, Bridgeporte. 842-8366 

IŠNUOM. 4 kamb. geras, gražus 
butas prie prie 71-os ir Richmond. 
Skambint savininkui 436-3676 

ĮSIGYKITE DABAR ! 

k. v. 
m. v. 

vakaro. 
Dėkoju architektui Edvardui ir j 

jo žmonai Elenai Skališiams už vai- i 
: šes jų gražioje rezidencijoj ir pasą- ; 
; kytą kalbą mano išleistuvių proga > 
į ir jo linkėjimus, kaip P. L. Bend- j 
i ruomenės Valdybos nario, Vakarų ; 
' Australijos Lietuvių Bendruomenei 

Dėkoju V. Petrauskui ir S. ir D. ' 
[ Urmanams už jų paslaugumą. O 
' taip pat dėkoju visiems kitiems už , 
! jų dėmesj ir paslaugumą man, ku-
rių pavardžių neprisimenu. 

Visuomet prisiminsiu nuoširdžius I 
Waukegan lietuvius būdama toli-

1 moj Vakarų Australijoj. 

PROF. AUGUSTINAS VOLDEMARAS 
Red. Morkus Šimkus, 672 psl. 

ERELIU KORAI 
Petronėlė Orintaitė 
Romanas, 384 psL 

ElROPIETft 
Stasys Budavas 

Jūsų Marija IJngieaė 

Romanas, 173 psl. 
• 

METMENYS Nr. 32 
Kūrvbos ir Analizės žurnalas 

DULKES RAUDONAM SAULfiLEIDV 
Vincas Ramonas 

Romanas, 399 psl. 
BODŽIAI K U P SALOS 

Aldona Vešeronaitė 
Eilėraščiai, 64 psl. 

KCCIOS 
Stasys Yla 
Prasmė, simboliai, maldos, 22 

JAUNAMARTĖ 
Jonas Valaitis 

Apysaka, 126 psL 

pA 

k. v. 
m. v. 

*. 
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M, A. Š I M K U S 
IfOTARY FUBMO 

FVCO>TE T A I SERVICE 
4259 S. Map!ewood, teL 254-7450 

TaiD pat darOTrU VERTIMAI, 
OrMTNTU ^kvietimai. pildom] 

PILIBTTBfia PRASTMAI fer 
U t o U blankai 

iiiHiiiiiiiiiiiiiiiHfiiiiiiiiiiiiniiinmiiHiii 
NAMTJ APŠILDYMAS 

Tatsan ** nu= tr aadeda naujas pė
dins. PisrfaJ iŠ' alan taipgi alyTlnlm 
ir perdirba del <lujq. Įdeda vnmUtm 
Sfldytirvns. Kreiptis 

A. B A N Y S — tau 447-8806 
mniiiiHuiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii! 
— _. . -.-. 

oooooooooooooooooooooooooc 
nmų REMONTAS 
PRIELN/HIA KAINA 

Taisau ir naujai įrengiu vuniaa 
drtuves trnaujas lubas. {rengii: 
icambarius rūsy. Dažau. 
Zigmas, teL 776-0882 po 6 v. vak. 
oooooooooooooooooooooooooo 

luiiiniiuiuiuiiuMiiiiUiinHiiuiuiuiimi 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S TV 

Spalvotos ir Paprastos. Radijai 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 
M I G L I N A S T V 

8 4 6 W. 69th St.. teL T76-14M 
KJiiiiKMiiimiiimiiiiiimiiimmiiiiiiiuii 

Oak Lawn — Savininkas parduoda 
mūr. 'Taneli" namą. Didelis skly
pas, 3 miegami, valgomasis, židinys. 
Šeimos kamb. Priedai. $59,900 

Skambint 599-3931 

SU SAVAIS APLINKUI 
Labai grail 2-ju a-akštų rezidencija 

1% vonios. Sausų pušų beiamentaa 
Karpetai, virtuves pečius, daug prie
dų. ĮmokSti apie $7,000.00 ii galite 
keltis. Arti 72-os ir Kedzie. 

4 butų mūras. S auto mftro gara
žas. U geru rankų, priasaia parka. 
Nacijas gazu šildymas ir elektra 
$8,500 pajamų. Vertai $50,000. 

\Vt ankšto mūras. 2 auto mūr. ga
ražas. Originali 25 metų gera statyba 
Erdvus 2 butai. Senute nepajSgia, 
tori parduot. Marųuette Pke. Pigiai 
$32,000. 

Vienintele stilinga 6 kambarių t 
metų rausvo mūro rezidencija Ir l 
auto garažas. Pulkus vidaus planas 
Marauette Parke.. $29,750.00 

Marinis - medinis pajamų į — 
2 butai. Pirkėjui tikras radinys, l l a r 
qnette Parke. $29 900.00. 

17 metų didelis 2 ankštų mttra* 
Ir 2 auto mflro garažas. "Kadiant" 
šildymas. Marauette Parka. 
$38,000.00. 

Platus lotas arti Ir. Kryžiaus ilgo 
nlnSs. Pigua , 

VALDIS REAL ESTITE 
2625 West 71st S t r ^ t 

TeL 7S7-7200 arta 737-8534 

ADDISON, ILL. 
Parduodami išnuomoti 6-buta liuk
sus namai. Po 1 ir 2 miegamus. 
Įmokėti $35,800.00. Raštinė atdara 
nuo 11 iki 7 v, v. 2-me aukšte 

ttt RFTAGE BANK BLDG. 
777 Army TK&U Rd. 

C.C.A., Inc. - 543-3750 

l > M t l > M » » » ' 

T H E F O R T Y Y E A R S 
OF D A R K N E S S 

Apie istorinius lietuvių kovos metus. 
Parašo Dr. Juozas Vaišnora 

l anglų kalbą išvertė 
Juozas Bulevičius 

SI {domi knyga gaunama DRAUGE 
Kaina $2. Kietais viršeliais — $3 

iiHiiltHHtmimiItlHIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIt 

Puiki dovana — bet karia 
proga! 

Popular Lithuanian 
Recipes 

PATIKSLINTA IR PAQRAŽESTA 
LAIDA 

• 

Suredagavo 

Juozapina Daužvardienė 
Šiom dienom Draugo spaustuvą 

išleido šeštąją laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujom 
žmonom ar marčiom. Daugelis ap
dovanoja kitataučius supažindinti 
ruoš su lietuvišku maistu ir viri
mu. Si knyga yra sukėlusi daug 
pasisekimo Sėtuvių ir kitataučių 
darbo vietose ir organizacijose. 

Knyga yra labai gražiai įrišta !r 
spalvotomis iliustracijomis. Labaf 
patogi vartojimui. 

Užsisakykite paštu: 
DRAUGAS, Knygų skyrius 

4545 West 63rd Street 
CMeaęo, Hlinoia 80629 

Kaina $3.50. Pridėkite 30 centų 
pašto išlaidoms. Illinois gyventojai 
pridėkite 50 centų mokesčiams k 
paštui. 

oooooooooooooooooooooooooo 
Paikus 8 batij maras. Arti I?. Kry- į 

Siaus ligonines. Virš $13,000.09 paja- j 
miį. Palikimas — lengvai nusirksit*. ! 

Gerai Klaikjta* mįrirts. $ po S k. j 
ir veikiantis biznis. Arti Campbell ir U į 
S o s s-vte. VirS $500.00 pajamų m6n.! 

Tikrai grąžos bangaknv. 8 mieg. ir! 
valgomasis. Patogus susisiekimas. Į : 

vakarus o i Cali/ornia ir S3-Sioa 

S I M A I T I S REALTY 
Insurance — Inrome Tax 

2951 W. 63rd Street — 436-7878 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

«mnnmiiiminiiiiiiHiiiiiiiiiuiHuiiiiHN 
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4.00 

Užsakymus siusti; DRAUGAS, 4541W, «Snl Si , 
Chicago, IL 60629 
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P. 8. Sj skeftkną išsikirpti ir pasilaikyti 

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

Apdraus tas perkr&astymtt 
Įvair ia atstumo 

D Ė M E S I O : 

RADIO PROGRAMA 
* 

Seniausia Lietuvių Radijo Programa 
Naujojoj Anglijoj iŠ stoties WLYN 
1360 banga veflda nfcmadleaiais aso 
1^0 m l-M vai. po ptetų — per 
duodama vėliausių, pasaulinių žinhj 
santrauka tr komentarai, muzika, dai
nos, ir Magdures Pasaka. Sią pro 
eramą veda Steponas J. ir Valentina ; admiruPtracijoje. Yra gražių do-
Minkai. Biznio reikalais kreiptis j varių įvairioms progoBCMt Prie 
Baltic Ploristi — gelių bei dovanų p r o ? r r t , apsilankvkit ir roatvaite, 
krautuve, 802 E. Broadwav, So. Bos- , , , • ' . . 
ton. Msį,. 02127. TeMon*, 2K-04R9 k a d k a m 0 8 **» P******* 
Ten pat gaunamas dienrastii "Drau Galit gauti mažų lietuviškų vė-
gas** k didelis pasirinkimas lietuvi* ; liavėlių ir kortelių visoms pro
tai knygą. goms. Aplankykite "Draugą", 
iūK»riirinw>jt»inr««mKM»iMSWii»»sjH 4545 W. 63rd St. Chicago, UI., 
— 80629. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
- j f T i skelbtis šm. BBAUGE, Į HĮWwmi»niHmmiwimttmfiimttfiiiiiti 
nes j » plačiausiai Bkattomas lie* i « , . . ... . . » . . 
tuvių menrsJtis, gi akelbimų ks t BiinierUmu apsimoka skalbtis 
nos yra visiems prietesmoa "Drauge". Pasinfludnkite. 

X Medžio ir keramikos rank
darbiu ealirna gauti "Draugo" 



Laiškas iš Hispaniolos DRAUGAS, trečiadienis, 1977 m. sausio 12 d. 

SANTO DOMINGO APVYLĖ 
hispa . bei nemeluojant jus 
kitokiais terminais ir negali pava
dinti. 

GR. VALANČIUS 

Puerto Rico kaimynė Hispani-j visi siūlosi gidais už kvoterį. Pa-
ola (ispan. E~oagnola), t. y. ma-įsiskundžiau policininkui. Šis jų 
žoji Ispanija, yra apie 8 kartus di- ( nebarė ir nevaikė. Girdi, nebijok. 
desnė (Republica Dominicana! cia ne Amerika. Mes nesimuša-
18,816 ir Haiti 10.714 kvadr. my-trne ir nežudome. 
lių) ir turi jau šimtmetinę poli
t inę istoriją. Lėktuvas nutupdė 
mus kažkokių sausų krūmokšnių 
dykumoje ir jokio didmiesčio pėd-i 
sakų nebuvo matyti. Reiškia 
nuo seniausio 

Netoliese užėjau turtingą gin
taro krautuvę. Gandas pasitvirti
no. Gintaro randama ir čia, siau
roje dominikonų pajūrio juosto-

jie. Anksčiau rasta labai apsčiai, 
bal'arasių euro- i dabar jau žvmiai mažiau. Tikras 

piečių įkurto miesto vakarinėje j tikriausias gintaras, patrvnus trau-
Už 

piricti gabaliuką, ku-
seniausias, bet ir garbingiausias. į r i o v iduJe buvo kelios dešimtys 
Cia juk palaidotas pats Kristupas j m u s e l i ų . Bet jos man neatrodė 
Kolumbas, netoliese — jo brolis .60 milijonų metų amžiaus, o 

tartum tik vakar į tą gintaro ga
balą itirpintos. Žinoma, šito ne
pirkau, o už 5 dol. nupirkau ma-

r*^*>* i»unu niitriiu va \ auuqc i tikriausias gintaras, patrynus tr 
hemisferoje yra toli. Santo D o - ! Į-įą popierių ir sakais kvepia, 
mirrgo (700 tūkst. gyv.) ne tik j 59 dol. siūlė pirkti gabaliuką, 

Bortolomiejus ir sūnus Diego 
Nuo mano viešbučio "EI Turis

tą", Duarte ir Garcia gatvių 
kampe, iki Basilica Santa Maria 
la Menor su Kolumbo antkapiu 
yra beveik 10-ties mylių atstu
mas, nes klampinau pėsčias ilgiau 
kaip 3 valandas be sustojimo. Ši 
bazilika ir pilies griuvėsiai (Alca-
zar de Colon) ir yra tie du daly
kai, kuriuos čia keliautojas turi 
pamatyti. Šiaip nieko, ničnieko ki
to įdomaus čia ir nepamatysi. Tik 
pajūrin nusibastęs matytum pus
tuzinį moderniškų viešbučių su 
kazinais ir kitokiais prašmatnu
mais, bet juk dėl to ketvirtis mi
lijono turistų, iŠ San įfuan grįž
dami ar nuvykdami, čia sustoja. 
Nors buvo sekmadienis, bet turis
tinio judėjimo nejautei. Abi His
paniolos respublikos, Dominica
na ir Haiti, dar labai neseniai te
bebuvo taip neramios, nesaugios, 
kad svetimieji čia nė kojos nekė
lė. Neseniai kardu ir krauju čia 
viešpatavo du galvažudiški dik
tatoriai (dominikonų Rafael 
Trujillo 1930 — 1961 ir hiatų 
Francois Duvalier — "Papą Doc", 

;1957 — 1 9 7 1 ) . Pirmasis net ir 
pačią seną sostinę (Santo Do
mingo) buvo savo paties vardu 
(Ciudad Trujillo) perkrikŠtinęs 
ir ji iki diktatoriaus nužudymo 
1961 m. taip vadinosi. 

Dar ir dabar žmonės pasakoda
mi dreba, tuos vardus minėdami, 
įaudrintas politinis gyvenimas tik 
pamažu teaprimsta, nors jau de
šimtmetis kaip prezidentauja ke
liskart demokratiškai išrinktas Jo-
akimas Belaąuer į 1971) m. mirda
mas "Papą Doc" Haiti diktato
rium '"paskyrė" savo devyniolika
metį sūnų Jean Duvalier). 

Tuos du skurdžius ir toliausiai 
užpakaly atsilikusius kraštus pa
matyti pastūmėjo vien tik grynas, 
gal ir tuščias smalsumas. Vos per 
trumpus 22 nepriklausomybės me
tus Lietuva klestėte suklestėjo, o 
Dominikonų respublikai neuž
tenka nė 167 metų (nepriklau
soma nuo 1809 m.) išlipti iš cha
oso ir skurdo. Jei dominikonų 
chaosas ir skurdas keliautoją tik 
apvilia ir nustebina, tai politiš
kai dar senesnė Haiti (nepriklau
soma nuo 1804 metų) nežmo
nišku žmonių skurdu nugąsdi
na ir purtyte supurto. Negali su
prasti, kaip iš viso toks baisus at
silikimas yra galimas, kai čia pat 
už durų kaimynai (Puerto Rico, 
Curacao, Trinidad) švaroje ir 
gerovėje gyvena. Jei esi liurbis, ir 
išteklių turėdamas būsi skur
džius. Jei esi neturtingas, nebūti
nai turi būti ir purvinas. Ne vien 
tik duonos trūkumas, o ir žmogiš
kosios vertės praradimas daro ta
vo lizdą kiaulės gurbu. Tokie ir 
panašūs dūmojimai palydi tave 
bene pačią pirmąją Kolumbo at
rastą salą aplankius. Ar jis čia ir 
palaidotas, gali ir abejoti, kaip ir 
aš abejoju. 

Štai jau trečią Kolumbo kapą 
lankau (lankiau Montserrate ir 
Seville Ispanijoj). Tai kuris iš jų 
tikras? Sako yra dar kažkur ir ket
virtas. Ta kohimbinė bazilika ne
imponuojanti. Iš lauko apšepu
si, vfdaje tamsi. įėjimas užbarika
duotas globuso pavidalo pamink
lu su sengraikiŠkais rašmenimis. 
Paminklinė lenta sienoje su loty
niška pop. Benedikto XV dedika
cijų attfrtlna ir neįskaitoma. Al-
ktzare vaikščioti nejauku ir bau
gu, fjtitjuįn tave vaikėzų būrys, 

žą gintaro žieduką, kurį Jamaiko
je buvau pametęs, bet vėl radau. 

Visur seka tave tamsiaodžių 
metisų akys. Jų čia didelė dau
guma (70 proc.) Gal dėlto ir to
kia nešvara ir netvarka gatvėse 
ir .namų užpakaliuose. Negrų 
dar didesnis procentas kaip Ame
rikoje (15 proc. vs. 11 proc.). Po
litikoje ir ūky dominuoja betgi 
15 proc. baltųjų, kurie daro gerą 
biznį su JAV, šiom santykius su 
Kuba nutraukus. Parduoda ne
mažai cukraus, nikelio, boksito, 
tabako, kavos ir kakaos. Jei kurią 
dieną vėl prasidėtų prekyba su 
Kuba, Dominikonų ūkis bema
tant susmuktų. O dabar jis kas
met auga po 12,5 proc., kaip nie
kur kitur. Pati valdžia skatina tu
rizmą, finansuoja valstybinių 
viešbučių statybą, bet skurdas 
krašte nė kiek nemažėja. Trečda
lis gyventojų tebėra analfabetai 
ir gyvena pusbadžiu. 

Krašto vidus kalnuotas, žemė 
nenaudojama. Pajūrio juosta bū
tų derlinga jei žemei trąšos duo
tum. Tik derlingame Cibao slė
ny auga vaisiai, daržovės ir be 
trąšų. Klimatas idealus. Tempe
ratūra per ištisus metus svyruoja 
tarp 72 — 83 laips. F., tik kal
nuose šalčiau. Kolumbas 1492 m. 
čia radęs dvi skirtingas indėnų 
kiltis: karingus karibus ir taikin
gus žemdirbius aravakus. Vėliau 
atvežta juodųjų vergų iš Afri
kos. Saloje įsigalėti ispanam ilgai 
kliudė prancūzai. Jie patys įsiga
lėjo šiauriniame salos trečdaly, 
dabartinėje Haiti, kurios karin
gieji juodukai daug metų valdė ir 
terorizavo "dominikonus"'. Skai
čiumi abu beveik lygūs: domini
konų truputį mažiau kaip 5 mili-

Lietuvių tautinio meno amsamblis Čiurlionis New Y02 ke. Kanklės, ragai, dainininkai ir dirigentas muz. Alf. 
Mikulskis. Chicagoje Čiurlionis turės liaudies dainų, muzikos ir šokių koncertą sausio 22 d. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje ir lietuviškas mišias — sausio 23 d. Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje Brighton Parke. Tuo 
pagerbs arkiv. Jurgi Matulaitį, mirusi prieš 50 metų sausio 27 d. 

jonai, haitiečių — su dideliu kau
pu 5 milijonai. Dominikonai ver
gavo net 22 metus (1822 — 1844) 
haitiečiam, kurie nemažai jų iš
žudo. Bet ir 1844 metų išsilaisvi-
įimas, Jonui Duartei vadovaujant, 
Dominikonų respublikai ramy
bės ir gerovės neatnešė. Ilgus me
tus po to siautė diktatoriai ir maiš
tai vienas po kito.Haitiečiai to
liau nuolat užpuldinėjo. Jau 1870 
metais prašėsi JAV globos, bet 
senatas tada nesutiko Dominiko
nų respubliką priimti ir padary
ti viena iš valstijų. Tik suirutėm 
krašte tęsiantis, JAV 1916 - 1924 
metų periode paėmė kraštą savo 
kariškon kontrolėn (muitus tvar
kė ir kontroliavo iki 1941 m. ) . 

1930 — 1961 m. žiauria kumš
timi dominikonus valdė jų pačių 
diktatorius generolas Trujillo 
Molina, o po jo nužudymo (1961 
— 1966) — nepastovi provizori
nė valdžia su radikaliai kairiu po
litiku Bosch priešaky. Jis nesisau-
gojo Kubos, kuri labai aktyviai 
infiltravo komunistinius agitato
rius. 1965 metais radikalų disi
dentai sukėlė civilinį karą. Domi
nikonų respublika atsidūrė labai 
rimtame .pavojuje pasidaryti ant
rąja Kuba Karibų jūros erdvėje. 
Prezidento Johnsono parėdymu 
1965 m. išlaipinta ten 28,000 ma
rinų tam pavojui užbėgti už 
akių. Kraštas apsiramino tik 
1966 metais (pabaigoje), de
šiniųjų politiką Joakimą Bela-
guer išrinkus prezidentu ir priė
mus naują konstituciją. Jis 1974 
m. vėl perrinktas, nors ir turėjo 
( turbūt ir tetari) daug sunku
mų su Kubos atsiųstais "savano

riais partizanais" 1973 m. Komu
nistai žino, kur lįsti. Nagi, ten, 
kur skurdas ir beraščiai. 

Per ilga būtų istorija pasakoti 
apie mano vidurnaktinę kovą su, , . . , v. . r TV 
moskitais viešbutv (maniau, kad | PoKcminKas gražia uniforma. Is 
užpuolę parazitai kandžiojo) i &stK nereikalingas. Tenoųs pa-

nintelis geras dalykas — susira
dau sąžiningą šoferį. Jis "nenu
lupo". Išlaikė žodį. Lygiai šeštą 
ryto pasibeldė į duris, kaip bu
vom susitarę. Pakely sulaikė mus 

parazitai 
Vargu kam įdomu, kad kelias va
landas užgeso elektros šviesa Ko
lumbo sostinėje ir "apsišvietėme" 
žvakutėmis. "Ei Turistą" savinin
kas labai senas ir basas kinietis 
verkšlendamas prašė primokėti 
25 centus (pats viešbutis 7 dole
riai nakčiai) už geriamą vande
nį, nes, esą, labai brangus. Iš vi
so nieko gero neturiu papasako
ti iš krašto, kuris apvylė. Vie-

vežinamas, ir už tai nemokėjo, ne 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 S0. WESTERN MVENUl 

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HDLLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd SREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Taip pat naujoji Barbaros ir 

Gene Drishių krautuvė. 
THE DAISY STORE 

9918 Southwest H\vy, Oak Lawn, 
Tel. 499-1318 

TRYS MODERNIŠKOS 
iflt-OONDITTONED KOPLYČIOJ 

A. f A. 
EMILIJAI GAUCIENE! mirus, 

jos vyrui POVILUI, sūnuiJILGIUI ir jo šeimai bei arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Dr, J, Jerrome su šeima 
Dan Kuraitis 
Jonas Karvelis su šeima 

K U S 

BOSTONO ŽINIOS 
MIRĖ ONA ULEVIČIENĖ 

Gruodžio 31 d.. Naujų Metų 
išvakarėse, mirė Ona Ulevičie
nė. Jos vyras mirė prieš kelioli
ka metų, o sūnus, bandito pa
šautas, mirė prieš porą metų. 

Kol jos sveikata leido, Ona 
Ulevičienė būdavo šeimininkė 
įvairių lietuviškų parengimų ir 
visų buvo mėgiama. Ji rėmė sa
vo parapiją, vienuolynus ir jos 
aukos tiems reikalams buvo di
delės. Todėl ir *os laidotuvėm© 
dalyvavo seselės iš Brocktono, 
Putnamo. Sekmadienį prel. V. 
Balčiūnas iš Putnam. Conn., 
kalbėjo rožančių laidotuvių ko
plyčioje. Lietuvių Moterų fede
racijos Bostono klubo vardu at
sisveikinimo gražų žodį tarė Ele
na Vasylinnienė. Ulevičienė bu
vo pašarvota Lubino laidotuvių 
koplyčioje. 

Palaidota sausio 3 d. po šv. 
Mišių iš šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčios Naujosios Kalva
rijos kapinėse. Laidotuvėse į am
žino poilsio vietą palydėjo abu 
parapijos kunigai, kun. Baltru-
šūnas ir kun. Janiūnas. 

Velionė nuliūdime paliko duk
terį Birutę Skabeikienę su vyru, 
seseris Magdaleną Ambutavičie-
nę So. Bostone, Teresę Lorencie-
nę Kanadoje ir tris brolius Lie
tuvoje, o taip pat septynis vti-

{ kaičius ir viena provaikaitį. 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAI 

Šiais metais Bostone lietuvių 
kiek didesni ruošti N. Metų su
tikimai buvo du, vienas Lietuvių 
Piliečių d-joj, o antras Tautinės 
sąjungos patalpose. Čia progra
moje dalyvavo Solistas Benedik
tas Povilavičius, akomp. komp. 
Juliui Gaideliui. Susirinkusius su 
Naujais Metais pasveikino inž. 
Vytautas Izbickas ir palinkėjo vi
siems sveikų ir gerų metų. O 
šiaip buvo keletas mažesnių su
tikimų privačiuose namuose. 

JASAIČIAI SVEČIAVOSI 
CALIFORNIįOJ 

Dr. Stasys Jasaitis su žmona 
Kalėdas praleido ir Naujus Me
tus sutiko pas sūnų ir dukterį 
Los Angeles mieste, Californijoj. 

PARENGIMAI 

Bostono vyrų seksteto vakaras 
įvyks vasario 5 d. Liet. Piliečių 
d-jos salėję. 

Vasario 16-sios minėjimas — 
Vasario 20 d. Liet Piliečių d-jos 
salėje. 

Naujosios Anglijos Baltų d-jos 
koncertas —kovo 11 d. First 
ir Second Church, Bostone. 

M inkų radijo metinis koncertas 
ir filmų vakaras — kovo 27 d. 
Liet. Piliečių d-jos stlaje. 

S i 
3 i 
s 

A. t A. Anelė Sfsnclkieri 
GUZEVIČIŪTĖ 

Gyveno 5952 S. Campbell Ave.. Chicago. Illinois. 
Mirė sausio 11 d.. 1977. 8:15 vai. ryto, sulaukus 81 m. amž. 
Gimė Rusijoje. Amerikoje išgyveno 20 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Alfreda Vileišis, žentas 

dr. Vilius, sūnus Algirdas, anūkė dr. Rita Harriss su vyru 
Steve, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje. 6845 South 
Western Avenue. 

Laidotuvės Įvyks penktad.. sausio 14 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią. 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 3ielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, sutros, žentas ir amvkė. 
Laid. direkt. Evans ir Sūnūs, tel. 737-8600 
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PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IK KTTOMIS PROGOMS E 

SV. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO f 
A N T R A L A I D A . = 

— I š l e i d o — | 
LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBE 1 

Mecenates — Prel. Juozas Karalius = 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR ŠONUS 

rBY8 MODERNIA&Ott KOPLYČIOS: 

2533 West 7 Ist St. Tel. GRovenhfH b-2345-6 
1410 So. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2106-9 

AKATS AUTOMOBILIAMS STATUTI 

EUD EIK IS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

00YYDAS P. SAIDAS ir GERtLDAS F, DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

1330 

4605 

34 South Califtrnla Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

LAnxmjviy DIREKTORIAI 
lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SO. LTTUANICA AVE. Te!. Y Arda 7-3*1 

įtato 
Naujasis Testamentas yra praktiško formato plStas kietais vlrse- 2-

Vertima* padaryta* gTažla Hetariu kalba V«K>nato d»k» iald» r 
parduodama prieinama kaina £ 

Gaunam "DRAUGO" knygyaa = 
Kaina — $5.00 I 

STEPONAS C. LAOK (LACiCAvViGZ) ir SUNOS 
!S14 W. tSrd PLACE TeL Vlrejnia 7-6871 
1424 » . fM) STREET Tel- REpuhUc 7 1213 
1112*. SouUnreat Higbway, Paku Mito, m. TeL 174-4411 

PETRAS BIELIŪNAS 

« 4 SO. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-3571 

POVILAS L RIDIKAS 
Dlinots gyvento'ai praSoml prM8ti 60 centij mokesčiams u 

•hintlm"" (kitur gyvenantieji pridėkit* 26 centus). per OS4 SO. HALSTED STREET TeL YArtb 7-1IU 
Gera proga rtaleme įsigyti NaoJaJJ Testamentą. giaskH a*»kytno» j 

D R A U G A S I 
4S4S West 63rd Street f 

Chicago, Ulinois 60629 | 
7iiiiiiimiiiiiimiiilininiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHiniiiniiiiiiiUMiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiimi»i-

JURGIS F. RUDMIN 

8S1S 80. UTTJANICA AVE. TeL YArda 7-1188-80 

Perskaitę "Draugą" , duokite j į kitiems. 
VASAITIS BUTKUS 

14* SO. SMS Av«* CICERO, ILL Tel OLYtnpfc 3-1M8 



' 

DRAPGAB. tregfggfenfr. 197? a . mndo 12 3. . v Ke«rum T* OaMm JeChL. 
' Villa Park, 111., anksčiau gyve-

x Juozas Žvynvs su šeima n e Chicagoje ir sėkmingai velkę 
grįžo iš žiemos atostogų, ku- lietuviškose organizacijose, at-, 
rias praleido filtesniame "klima- s i u n t ė m a l o n ų l a i š k ą i r a u k ą 

te - St. Petersburg, Fla. Lee- • &™™&™ stiprinti. Dėkojame. 
kadija ir Juozas Zvyniai ten turi; x V m c a s BirSe^ Chicago, 

111., uolus "Draugo" skaitytojas, 
atsiuntė laišką, kuriame rašo 
buvęs susirgęs ir negalėjęs lai
ku atsiųsti prenumeratos mo
kesčio. Dabar, pagerėjus svei-

ikatai, jis atsiuntė prenumera-
dol. auką. 

mokyklos salėje sausio 22 d. 
7 vai. vak. Koncertu susido
mėjimas yra didelis, nes an
samblis atvyksta su atnaujintu 
repertuaru — liaudies dainomis, 
kanklių muzika, tautiniais šo
kiais. Bilietus jau galima įsi
gyti Marginiuose, 2511 W. 69 
St, Chicago, UI. 60629. 

X Lidija Ječiūtė, Kęstučio ir 
Dalios Ječių dukrelė, gyv. Villa 
Pak, Dl., kaip praneša "The 
Villa Park Argus" laikraštis, 
įvertinant jos gerą mokymąsi 
aukštesnioje mokykloje, buvo 
atžymėta stipendija, Ulinois val
stijos stipendijų programoje. 
Ji pasiryžusi JJJinois valst. uni
versitete, Urbanoje, Inžinerijos 
fakultete studijuoti kompiute
rių technologiją 

x Stasys Martišauskas, gyv. j 
Brighton. Mass., savo laiške1 

"Draugui" nusiskundė, kad la
bai netvarkingai gaunąs dien
raštį, pavėluotai, o kartais po 
3—4 laikraščius iš karto. Joj 
skundas persiųstas pašto įstai-į 
gai. Kartu pridėjo 7 doL auką. 

nuosavą rezidenciją, nors šiaip 
gyvena ir darbuojasi Chicagoje. 

X Žydų naikinimas Lietuvoje 
ir lietuvių tautos atsakomybė. 

kus koncertas paminėti arkiv. !gia tema kalbės kun. dr. J. 
Jurgio Matulaičio 50-ties metų' Prunskis ateinantį sekmadienį., 
sukakčiai nuo jo netikėtos mir-! sausio 16 d., Jaunimo centre i t 0 3 m o k e s t i i r *2 
ties rengiamas Marijos a u k š t į vai. po p. Liet. Kat. Mokslo I M a l o n i a i dėkojame 

akad. metiniame susirinkime. 
X Pr. Dielininkaičio mokslei

vių at-kų kuopos ledo iškyla 
įvyks sekmadienį, sausio 16 d., 
nuo 11 v. r. iki 1 v. p. p. The 
Chalet čiuožykloje, 8300 So. 
Wolfs Rd., Willow Springs, Dl. 
Informacijos reikalais skambin-ly~7 .' 
ti PR 8-2709. x p e t r a s V a f f i e k ū l i a S f E j j ^ . 

X Alfonsas Piežinis, šiuo me-jbeth, N. J., kaip ir daugelis ki
tu gyvenąs Hot Springs, Ark . , j t ų prenumeratorių, skundžiasi 
prisiuntė "Draugo" prenumera- j netvarkingu pašto patarnavimu, 
tos mokestį ir pridėjo 10 doL h 0 skundas priimtas dėmesin, 
auką. Nuoširdžiai dėkojame. į K a r t u g e r b prenumeratorius 
A. Piežinis anksčiau gyveno! atsiuntė prenumeratos mokestį 
Chicagoje ir yra nuolatinis j u 7 d o l auką. Dėkojame. 
"Draugo" rėmėjas. Į x E I e o n o r a R ^ V U ^ c i c ^ 

X Albertas Puskepalaitis, m%j atnaujino prenumeratą ir 
Boston, Mass., žinomas Mažo- atsiuntė 12 dolerių auką. Nuo-
sios Lietuvos lietuvių veikėjas, širdžiai dėkojame. 

X A. a. Uršulė Kosmonienė US e s n i ! a ' k ^ negalavęs, pasta- x Antanas Makaras, Hot 
mirties metinių proga šv. Mi- r " ° * m e t u sustiprėjo ir atsiun- Springs, Ark., maloniu laišku 
šiomis buvo prisiminta Marijonų «* "Draugui" malonų laišką, o padėkojo "Draugo" redakto-
koplyčioje sausio 9 d., o po pa- ***? 1 * a u k a - dienraščiui sti- rfam, kad jie savo rašiniais tik-
maldų velionės v#ras, vaikai. V™^- rai gerai gina lietuvių gerą var-
anūkai ir artimieji aplankė jos x BĮ. Liet. Gydytojų ir Dan- dą ir garbę. Kartu pridėjo ir 
kapą Šv. Kazimiero lietuvių ka- tų Gydytojų dr-jos ir Moterų auką. Nuoširdžiai dėkojame, 
pinėse ir pasimeldė bei padėjo Pagelbinio vieneto susirinkimas x Juozas Kriščiūnas, Chica-
gėlių puokštę. Visi iš ten buvo įvyks sekmad., sausio 16 d., go, UI., prie prenumeratos mo-
pakviesti į Village Inn restora- 4:30 v. popet Lietuvių Tauu- kesčio pridėjo 10 dol. auką. La-
ną pusryčių, kur prisiminė ve- niuose namuose. 5:30 vai. įvyks bai ačiū. 
lionę. prof. konsulo Felikso Stnngevi- x S. Vilinskas, Windsor, 

X Zigmas Paulauskas, gyv. ėiaus, M.S., M.A., B.S., paskai- Conn., padėkojo už korteles ir 
Chicagoje, pris.untė -Draugo" ta tema — "The Business of atsiuntė 10 dol. auką. Labai 
prenumeratą ir pridėjo 10 dol. Communications for Survival". ačiū. 
auką spaudos reikalams. Nuo- Paskaita mums lietuviams ypa- X Po 5 dol. aukojo: 
širdžiai dėkojame. Z. Paulaus- tingai būtų įdomi, nes liečia et- Fr. "VVertelka, Chicago, 
kas eina atsakingas pareigas ninių grupių išsilaikymo gali- J. žema'tis, Chicago, 
(asmens skyriaus vedėjas) mybes ir todėl kviečiami ne tik 
Berkshire bendrovėje. Šiuo me- kolegos, draugai bet ir visuo-
tu sunegalavo ir yra gydomas menė dalyvauti. 7 vai. vaka-
šv. Kryžiaus ligoninėje dr. J. rienė. Rezervacijos būtinos. 
Meškausko žinioje. Skambinti ponioms: V. Glevec-

x Vienos savaitės ekskursija ^ ^ f f T t i į ? " ^ ^ t o J a i £ t !P<f a s a v o ***** * > 
i Lietuvą, balandžio mėnesio S S ^ J s ?ftS^i S ^ ^ ***** ^ ^ 
\ <ft„„ _ T, :_• :_ ;_ 7041. Tuo pačiu laiku įvyks 

fSh» 2*̂ JGŽDUT£ n t f tg taa Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagoe skyrlaut 
J. Plačaa. MadUagą siųsti: 7045 So. Claremoat Avenue, Ciiicago, BUiioia 60636 

MANO JSPCD2LAI IŠ SNIEGO SENIS 

^ O K ^ V I N ^ ^ . ̂ s 0 j į* beS^eniL!to" 
v vi mano kieme. Nieko nedaro, 

Man patiko, kad vyrai šoko nieko nedirba, tiktai sau stovi ir 
su lazdomis ir kad man nereikė- žiūri. Bet jis nevienas. Jis tu-
30 šokti. Nebuvo per šviesu, tik ii žmoną. Jiedu šnekasi, kai 
vietomis šviesiau švietė. Man, niekas nežiūri ar nemato. Dau-
taip pat, patiko, kai žygiavo giausia sniego senė duoda jam 
grupės šokėjų, jos labai gražiai valgyti sniego duoną ir sniego 
atrodė. Juozas Stoškus 

pyragėlius. Jie miega ant snie
go ir sapnuoja sniego sapnus. 

i Bet jie tiktai labai trumpai gy-
Man patiko, kai gimnazistai vena. Pavasarį, kai saulė pra-

ir studentai šoko. Bet didžiau- deda šildyti, jie ištirpsta. Gai
šią įspūdį man padarė eisena, la! Bet jie grįš kitą metą ir 
kada visas jaunimas su vėliavo- m e s turėsime daug džiaugsmo. 
mis ir plakatais įžygiavo į salę. 
Buvo ko žiūrėti. 

Laura Ragaitė 

Renata Jiešmantaitė. 
Dariaus-Girėno lit. m-los 

4 ak. mokinė 

AŠ NORIU B Ū T I . . . 
. dainininkas arba lakū-

Man patiko tautiniai rūbai ir 
šokiai, bendrai visa šventė. Bu
vo labai daug žmonių tą dieną. nas. 
Aš buvau nustebusi, kad dalyva- į Darius Steponavičius, 
vo mūsų prezidento žmona po-1 3 sk. mokinys 
nia Ford. Pradžioje nenorėjau . . . policininkas arba "kau-
šokti, bet paskui labai patiko ir bojus". 

Algis Kasulaitis, 
3 sk. mokinys 

su noru šokau 
Melissa Bucelevičiutė 

Melrose Parko lit. m-los 
Abu Clevelando Šv. Kazimiero 

Lt. m-los mokiniai. 

MŪSŲ KATINAS 
Aš visą laiką norėjau katino. 

Vieną vasaros dieną mano ma
ma sakė, kad mes važiuosim i 
Torontą išsirinkti mažo katinė
lio. Nuvažiavome pas vieną 
ponią, kuri mums parodė tris 
katinėlius. Visi buvo gražūs, 
bet man patiko oranžinis ir bal
tas. Mes jį pavadinom Murkiu. 
Dabar jis yra dviejų metų. Jis 
yra labai storas, nes mėgsta 
daug ėsti. Mėgiamiausias jo 
valgis yra kepenys. Norėtų pa
gauti ir mano auksinę žuvytę. 
Kai susitinka su mūsų šuniuku, 
tai gerai pasipeša. 

Rita Ankutė, 
Toronto "Maironio" lit. m-los 

4 sk. mok. Kanada. "Mūsų 
pasaulis". 

ŽIEMA 

V sk. mokiniai | 

Jau ateina ruduo, 
Lauke bus šalta. 
Tuoj sušals vanduo, 
I r visur bus balta. 
Kai tik bus šalta, 
Štai ir žiema! 

Darius Jatulis, 
"Pavasario Los Angeles lit. m-los mokinys, 

derlius", j "Saulutės Spindulys". 

KALĖDOS 
Kalėdos, Kalėdos už lango 
Sniegulėm jau beria takus. 
Užgimęs Dievulis mus saugo 
Ir laimina žemės vaikus. 
Toks mažutis, be pastogės, 
Kaip pabėgėliai ir mes. 
Klaupias keliais jam karaliai, 
Piemenėliai laimę neš. 
Viena žvaigždele *r sustojo 
Ties prakartėlės langeliu, 
Guli Jėzus, Kūdikėlis, 
Ant šienelio gyvulių. 
Kalėdos, Kalėdos už lango 
Sniegulėm jau beria takus, 
Užgimęs Dievulis mus saugo 
Ir laimina žemės vaikus. 

Alb. Kašiubiene 

M. Korsakienė, Utica, 
Balys Karazija, Chicago, 
E. Taraškevičius, Chicago. 
Nuoširdžiai dėkojame. 
x Gausiomis aukomis skaity-

d.. 1977 m. Rezervacijoms ir m- , _> „ . . . . . , ' * 
.. . , . , . . . „ _ dr. R. Povilaičio paroda ' Gnita-formacijai kreiptis = Heger Tra-

vel Bureau, Inc., 6118 W. Cer-
ras ir varis". 

imas būtinas. 
Narių dalyvavi-j 

Valdybos 
(pr.) mak Rd.. Cicero, Ui. 606.50, tel. 

242-3590 ar 8T>3-4774. (sk.l 
X Antro Kaimo naujos pro- Į x Dail. Vlado Žiliaus tapybos 

gramos paskutinis spektaklis į ir grafikos darbų parodos atida- j 
sausio 30 d., 3 vai. popiet Jau-1 rymas įvyks šį penktadienį, sau- į 
nimo centre. Rengia ir kviečia; sio 14 d. 7 v. v. Čiurlionio gale-
Jaunimo centras. Vietos rezer- ] rijoje, Jaunimo centre. Daili-
vuojamos tel. 778-7500. (pr.) | ninkas, neseniai atvykęs iš Lie-

A. Velavičius, Warren, 
Jonas Butkus, Los Angeles, 
Jonas Valiukonis, So. Bos

ton. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame. 

Chicagos žinios 
NEPALAIDOJO 

Colorado kalnuose Piešė Linda Mikučauskai tė, K. Donelaičio lit. mokyklos vaikų darželio auklėtine 

GALVOSŪKIAI NR. 12 
I (mįslė) 

Mįslių tėvas klane guli. (10 
taškų). 

n. 
Žemiau parašyti penki žodžiai 

ne raidėmis, bet skaičiais. 
Vienas skaičius reiškia vieną 
raidę. Tas pats besikartojantis 
skaičius, reiškia tą pačią raidę. 
Parašykite tuos žodžius raidė
mis. Vienas taškas už teisingai 
parašytą žodį. 

' 1) Kalbos dalies pavadinimas 
— 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

2) Vyras, kuris piauna javus, 
šieną — 8, 6, 9, 5, 10, 11, 2, 7. 

3) Muzikas, grojąs styginiu 
instrumentu — 7, 12, 13, 6, 14, 
6, 15, 14, 2, 7. 

4) Mūsų transatlantinių lakū
nų lėktuvas — 3, 6, 16, 13, 2, 
15, 6, 14, 2. 

5) Viena didelė religinė šven
tė _ 5, 17, 3, 4, 14, 9, 7. 

ra. 
Kada rašome: darbininkas 

— "Darbin'nkas", dirva — 
"Dirva", lazda — "Lazda", so
dyba — "Sodyba", varpas — 
'Varpas". (5 taškai). 

IV. 
(Žiūrėkite piešinėlius). Pa

aiškinkite. (5 taškai). 
i ' " 

KA AŠ VEIKIAU KALĖDŲ 
ATOSTOGŲ METU 

Kūčių rytas. Visa šeima atsi
kėlus, apsirengus, visi ruošiasi 
Kūčių vakarienei. 

Mama kepa, maišo, verda. Aš . tuvos, yra atvažiavęs į Chicagą Dvylika laidotuvių kurios tu-
X Komas rauienas, naujas i r d a l y v a u s atidaryme, (pr.). : r ė j o į v y k t i pirmadienį, buvo ati-i dengiu stalą. Tėvelis nors ir su 

brokeris -padeda nupirkfc, par- j - 1 , • «, - l..«- - . ." . -
duoti stakus. options, bonus ir x Chicagos Lietuvių Taryba fetos, nes penkiose Chicagos sloga bet irgi padeda, j * nesą 
fondus Reikalui esant kreiptis i ruošia Vasario 16 os minėjimą, kapinėse streikuoją darbininkai - ' " -

(312) i kuris įvyks vasario 13 d., sek- atsisakė kasti duobes. Bodman 
JB2-0500 

& Renshaw, 
(ak 11 madienį, 2 vai. popiet Maria 

. , . , _ . _ _ j aukštesniosios mokyklos salėje. 
X Adrianos Jocytes Baudies Į S m u l k e s n ė p r o g r a m a b u 3 p r a . 

ir estradinių dainų koncertas į - į n e š t a v ė l i a u < ( p r }< 
vyks vasario 6 d., sekmad., 3 
vai. popiet Jaunimo centre. Adriana yra jauna pasižymėju-

NUBAUDĖ GAIL. SESERĮ 

DAUG SNIEGO 
Chicagoje pirmadienį iškrito 

daugiau kaip 10 colių sniego, o 
naktį į antradienį buvo stiprus 

X "Dr. Kripštukas pragare"! šaitiS) vietomis net daugiau kaip 
j — Kas? — Tai dr. Juliaus 10 laipsnių žemiau nulio. Dėl 

si Argentinos" lietuvaitė, "laimė- J K a u P ° literatūrinis kūrinys. — | šalčio Chicagoje mirė 9 žmonės, 
jusi estradinių dainų konkursus, i K u r $*? G a l * f S a l i m a n u s i " 
Jinai taip pat sužavėjo El-čiojo i * * J į * n o r s ' bet msccnizuo-
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kon- n*> *f" E * ^ F i T r y U k a i ^ a i l e s t i n ^ W s e 8 e n i ' 
greso dalyvius, dainuodama F«natyti 197 <. I. 15 d. Pedago- k u r ios , neklausydamos teismo 
liaudies dainas Ruošia Pasaulio «™° MtuaniBa«» _ instituto draudimo, suorganizavo streiką 
Lietuvi Jaunimo Saiunea > I i n k s m a v a k a r y , Jaunimo centre. Cook ir Oak Forest ligoninėse, 

ų c>ajunga. i J e į norįte p a m a tyt i , tai malonė- uždėta bausmė: dirbti dvi die-
įkite užsisakyti stalus ar kvieti- ras kalėjimo ligoninėje, negau-

X Aplankykite International mus pas p. Sofiją Pranckevi- nant atlyginimo. 
Meat Market, Atvykę rasite čienę, telef. PR 6-2191. (pr.). j n f l u r m K A i f t i n m 
mūsų gamybos produktų ge-' x B r a d f l n a s __ | 200 METŲ KAEtJIMO 
riausią kokybę ir pasirinkimą, . ^ ^ į p a s : d a l i n g m n t i m i s R- Gorman, 25 m., kuris žmo-
kaip skilandžiai, rūkyti Įvairus v i t a l į j o g B o teitėg kū_ nos pakur^tyias nužudė jos vy-

iybą Jaunimo Centro kavinei r^ ' ««teistas kalėti nuo 100 iki 
J X _ . . _ . „ . . 7:30 v. v. Vakaronėj susipa'- 2 0 0 met* V e I l o m o z m o n a K a t h " dešros, jauni paršiukai, šonines y 
ruledoms, veršiena ''"'''' 
aviena ir kiU^ Tai mūsų Ogų i į į į ^ ^ T ^ M a T i i i i ^ < > Heights 
metų specialybė! Rūkytus pro- , . 
dūktus, pagal užsakymą, siun-j 
Čiame paštu ir j kitus Amerikos X Tradicinis Grandies vaka- Norintieji būti karininkais ir 
miestus. Parengimams ir ba- ras įvyks sausio 22 d.( 7:30 v. v. jstoti į aviacijos, laivyno, pre-
siams duodame nuolaidas. Savi- Jaunimo centre. Įdomi progra- kybos jūrininkų mokyklas, gali 
ninkai — Izabelė ir Pe'ras Bur- ma, šilta vakarienė ir šokiai, kreiptis į kongresmaną John 
kauskai. tel. 436-4337. Interna Jūsų visų laukia Grandies so- Fary (House of Representati-

kėjai. Užsisakykite vietas pas ves, Vvashington, D. C. 20515). 
S. pranckevičienę tel. PB 6-2191. Jis sutinka gabius, gero būdo 

I (pr.) jaunuolius rekomenduoti 

,<umpiai, palengvicos, medžiokli
nės dešrelės, rūkytos ir šviežios 

^ ^ f e : ž i ' n ^ ' s u " n a u j u o j u " l ^ t a i t e s l e e n Thomp«)n nubausta 10 m. 
jautiena, d i ė r a š č i r i n ] d n i u .,p v a s a r o s , . ( kalėjimo, šeima gyveno Chi-

KARO MOKYKLOS 

ir deda kėdes. Sesutė šiaip ne 
taip užrišo Margiui raudoną 
kaspiną — jis labai purtėsi ir 
to kaspino nemėgo. 

Jau ir vakaras. Visi pavalgę 
ilsėjosi ir laukė Kalėdų senelio. 
Staiga, kieme pasigirdo didelis 
triukšmas. Tėvelis greitai ati
darė duris ir~ beveik nuvirto. 
Kieme aštuoni briedžiai bėginė
jo po sniegą. Rogės sulūžę, 
žaislai išmėtyti, o Kalėdų senis 
bėginėja ir bando pagauti tuos 
briedžius. Mes negalėjom įsi
vaizduoti, kas čia atsitiko. Stai
ga, Kalėdų senis sučiaudėjo, ir 
taip garsiai, kad net sniegas 
nuo medžio šakų nukrito že
mėn. 

— Į sveikatą! — sušuko se

sutė. 
— Ačiū, — atsakė Kalėdų 

senis. 
Mama tuoj griebė jį už ran

kovės ir įsitraukė į kambarį. 
Senelis ėmė skustis, kad jam 

labai nesisekė. Užpuolė jį di
delė sloga, rogės nuo debesų 
nukrito, briedžiai pasibaidė. Jis 
taip buvo pavargęs, kad. ne
galėjo nei paeiti, o dovanos 

dės spindi, mėnulis išsižiojęs 
žiūri ir galvoja, kas čia per Ka
lėdų senis, o aš nuo vieno namo 
prie kito, iš vieno krašto į kitą, 
dovanas tik dalinu. Vaikai man 
padeklamuoja, pašoka, padai
nuoja, aš jų visų kalbas supran
tu. Per visą Ameriką į Euro
pą, Australiją, nu Lietuvoje tai 
turėjau slėptis, kad manęs ne
pamatytų, nes tikrai mano ke-

buvo dar neišdalintos. Mamytė |lionė būtų baigta! Lietuvoje 
jį tuoj paguldė į lovą, davė as
pirino, ir senelis užmigo. Aš 
pradėjau galvoti, kas bus, kai 
vaikai negaus dovanų — visi 
jų taip laukia. Ką reikia daryti, 
iš kur gauti sveiką Kalėdų se
nį? Na, aš gana aukšta, turiu 
gerą balsą, su pagalve galima 
mane pastorinti, kodėl nepa
bandyti man pabūti tuo sene
liu? 

Žiūrėkit, aš jau stoviu apsi
rengus, barzda priklijuota, ro
gės sutaisytos, briedžiai pririšti, 
žaislai sukrauti. Aš jau rogė
se. Jos taip greit lekia, žvaigž-

tional Meat Market. 2913 W 
63rd S t . Chicago. 111 60629. 

(ak.)-

(m$Ę) 

buvo gražiausia, ten maži na
meliai apsnigti, iš kaminų lekia 
dūmai, gražūs balti laukai ir 
miškai. Ten dvigubai daugiau 
žaislų vaikams palikau. Man 
Lietuvą buvo liūdna palikti, bet 
jau aušo rytas ir aš turėjau 
grįžti namo. 

Ilgai netrukus atsiradau Ame
rikoje. Nusileidau kieme. Brie
džiai sušilę, pavargę, žaislai iš
dalinti. Įėjus į vidų radau Ka
lėdų senelį valgantį pusryčius. 
Jis buvo išmiegojęs, ŪŪŠIS dar 
šiek tiek išsipūtus, bet iki kitų 
Kalėdų pasveiks. J is man padė
kojo už tokį didelį darbą, sėdo 
į roges, ir kaip vėjas, nušvilpė 
į šiaurę. 

Užsrvilkau pižamas, atsiguliau 
ir užmigau. Atsikėlus išbėgau 
j kiemą. Kieme tiek daug snie
go, sesutė su Margiu 

Į Sniegas jau sutryptas. 

A^V*-t< 

• 

P&<i6ko« diana aruiminu* Piatt JOBAS Račkauskas (Mukaa) 

V. 
Vienas gyvūnas turi anties 

snapą, kūnas apaugęs ne plunks
nomis, bet plaukais. Jo jaunik
liai išsirita iš kiaušinio, o min-

žaidžia. j ** mCtinos pie-.u. Kas per vie-
Pasiė-; n a s š i s nepaprastas gyvūnas ir 

miau kastuvą ir pradėjau t ą : k l l r J i s gyvena? (5 taškai). 
sniegą kasti. Staiga, kažkas; 
užkliuvo. Pasilenkiau ir ištrau-J niekam pasakyti. Kas gali ti-
kiau mažą lėlytę. Ji buvo da- \ keti, kad aš tikrai buvau Kalė-
ryta Lietuvoje. Medinis vei-j-S senis? Tikėkit ar ne, bet 
das, lininiai plaukai, tautinių aš turėjau įdomiausias ir gra-
raštų drabužėliai. Paėmus ją į į žiausias Kalėdas. 
rankas ilgai galvojau, kaip ji Renata Bielskyte, 
čia atsirado. Staiga, viskas Marąuette Parko ht m-los 
paaidajr* aiiku, bet to nagai*jau aMlfcl 


