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Bombos Maskvoj -
provokacija? 

KGB 

Įtartinas sovietų pasiskubinimas žinią pranešti 
ir disidentams kaltę primesti 

/-. 

Maskva. — Tasso ir kitų sovietų 
žinių šaltinių paskelbimai apie 
bombos sprogimą Maskvos -pože
miniam traukiny, Ščelkovskio sto
ty, yra neįprastas atsitikimas ir 
kelia įtarimą, kad tai KGB provof-
kacija. rašo Philip Caputo, "Chi-
cago Tribūne" Maskvos korespon 
dentas. Sprogimas gali būti pre
tekstu uždėti kietą ranką visiems 
disidentams, juos sunaikinti. 
Sprogime, sakoma, žuvo keturi 
žmonės, o sužeistų buvo daugiau. 
Vėliau kitais kanalais buvo leis
ta sužinoti užsienio koresponden
tams ir dar apie vieną bombą 
krautuvėje, netoli Lubiankos (K 
GB vyr. būstinės). Laikraštinin
kai bandė pamatyti sprogimo vie
tą, bet nieko įtartino nerado. 

"Valdžia paprastai tokių atsiti
kimų negarsina, kaip dabar, Jei
gu daro, tai daro turėdama tam 
tikrų tikslų", paaiškino vienas 
vakarietis, oficialus asmuo, gerai 
pažįstąs sovietų tikslus ir meto
dus. "Mes negalime nuneigti įta
rimo, kad visas tas reikalas yra 
KGB provokacija". 

Laikraštininkas Viktor Luis, 
, neoficialus sovietų, valdžios atsto

vas, tuoj kaltę dėl sprogimo su
vertė disidentams. Disidentai, 
kaip visi žino, yra daugiausia vy
resnio amžiaus, subrendę žmonės, 
intelektualai, tokiais darbeliais 
neužsiima. Jie tik bando legalio
mis priemonėmis, įstatymų ribo
se reikalauti sovietų įsipareigoji
mų gerbti žmogaus teises, laiky
tis Jungtinių Tautų, Helsinkio 
akto ir savos konstitucijos nuos
tatų. 

''Valdžiai dabar bus patogu už
gniaužti disidentų veiklą", sakė 
kitas ekspertas, sovietų politikos 
ekspertas. "Tam yra pats geriau
sias laikas. Fordo administracija 
baigia dienas, neturės kada veik-

Naujos rūšies piratai 

— Čia spaudoje 
paskelbta žinia apie naujos rū
šies piratus. Kai kuriose Azijos 
šalyse (nepasakyta kuriose) ga
minamos visokios rūšies prekės ir 
prisegamos žinomų, patikimų fir
mų etiketės. Daroma dviguba ža
la toms firmoms: per metus ne
tenka šimtus milijonų dolerių pa
jamų, o prekės esti blogos rūšies 
ir kompromituoja firmas. Gami
nami ''šveicariški" laikrodžiai, 
"vokiški" foto aparatai, optikos 
instrumentai, kitų šalių audeklai 
i r t t . 

Itano naftos neperka 
Teheranas. — Iranas sulaikys 

savo užsienio pagalbos programą. 
Pirmoj eilėj nukentės britai, tikė
jęsi" gauti 1 bil. do. paskoją. Nu
traukė, nes pirmoji šio mėnesio 
savaitė parodė, jog jų pabrangin
tos naftos pirkimas sumažėjo 38 
procentus. 

Vilnius. — "Tiesoj" įdėtas 
skelbimas, kad Sporto rūmuose, 
Vilniuje, bus Leningrado valsty
binio ''miuzikholo" gastrolės. 
Muzikiniam amsambliui lietu
viškojo aut ik i mm s nesugalvojo. 

ti ir ginti disidentų, o Carteris 
dar nepradėjo eiti pareigų. Pir
momis savo dienomis Carteris 
dar neturės galimybės spausti ru
sus laikytis humaniškumo. So
vietai gerai žrno, kad vėliau jis 
iems reikalams bus labai jautrus. 

Sovietai žino, ir iki pavasario no
ri apsivalyti ir galimai mažiau 
skundų turėtį būsimoje Belgrado 
konferencijoje." 

Belgrado konferencija susi
rinks ateinančią vasarą. 35 valsty
bės, pasirašiusios Helsinkio aktą, 

patikrins, kiek susitarimas vyk
domas ar nevykdomas. t 

Juri Orlovas ir kiti disidentai, 
sudarę komitetą sekti kaip sovie
tai vykdo Helsinkio įsipareigoji
mus, praėjusią savaitę buvo su
imti. Paimtos jų rašomosios ma
šinėlės ir visi popieriai. Dar ki
tuose disidentų butuose kratos 
metu KGB paliko ginklų, sveti
mos valiutos ar pornografinės li
teratūros, kad būtų galima vė
liau inkriminuoti ir įrodyti jų 
"kaltę". 

Gina azylio teises 

Geneva. — Princas Sadruddin 
Aga Khan, Jungtinių Tautų aukš
tasis komisionierius pabėgėliams, 
prašo visų kraštų vyriausybes jo
kiu būdu neatsakyti azylio, kai į 
juos kas kreipiasi. Taip jis kalbė
jo atidaromoj 40 valstybių sesi
joj azylio reikalams. 

Khan savo laiku protestavo ir I-
ranui, kai šachas liepė sugrąžin
ti sovietų lakūną. 

Izraelio protestas 
Paryžiui 

Jeruzalė. — Izraelis atšaukė 
savo ambasadorių Prancūzijai, 
protestuodamas prieš nutarimą 
paleisti suimtą palestiniečių tero
ristą Abu Daoud. Apkaltino Pa
ryžių begėdišku nusilenkimu ara
bų grasinimamas. Dėl tokio žy
gio pareiškė nepasitenkinimą ir 
Valstybės departamentas. 

Teismas, paleidęs Daoud, pa
skelbė savo motyvus: Vakarų Vo
kietijos reikalavmai jį išduoti nė
ra pagrįsti; Izraelio tokie pat pa
geidavimai neturi teisinio pa
grindo. Palestinietis išsiųstas į Ai
ži riją. 
Tel Avhr.— Vakar tame mieste 

vyko demonstracijos prieš Pran
cūziją. Apie 1,000 izraelitų su pik
tais šūkiais buvo susirinkę prie 
Prancūzijos ambasados ir pasmer
kė jos elgesį, palestiniečio tero
risto Abu Daoud paleidimą. 

Bonna. — Vakarų Vokietijos 
oficialūs asmenys sako, jie yra 
tiesiog apstulbę prancūzų pasiel
gimu. Britų spauda vadina tai 
nedovanotinu nusikaltimu. 
Šalia kitų pasiteisinimų prancū

zai mini ir tą: sausio 22 prezi
dentas Valery Giscard dTs-
taing vyks į Saudi Arabiją ir nori 
gerų santykių su visais arabais. 
Buvo gandų, kad Saudi grasino 
atšaukti prezidento vizitą. 

VVashingtonas. — Senato komi
tetai apklausinėjo jau keturis bū
simuosius Carterio kabineto na
rius. Žemės ūkio sekretorius Bob 
Bergland komitete buvo patvir
tintas vienbalsiai. Kiek daugiau 
susilaukė sunkumų būsimasis 
valstybės gynėjas Griffin Bell. 

Washingtonas. — Prjez. For
das savo namą Washingtono prie
miesty, Alexandrijoj, Va., parda
vė už 137,000 dolerių. 1955 na
mą pirko ir mokėjo tada 55.000 
dol. Pirko Moussa Moaader, 
1964 atvykęs iš Irano ir pradėjęs 
uždarbiaut! kaipvyj. kelneris vie-
M B t Vv'ashingtono restorane. 

Reikalauja panaikinti 
monarchiją 

Stockholmas. — Švedų ko
munistų partija vėl pareikalavo, 
kad būtų panaikinta monarchi
ja. Karalių Carl XVI Gustafą kal
tina organizuojant išgėrimų par
tijas ir visa tai darant mokesčių 
mokėtojų sąskaiton. 

SIRIJA IŠVARO SOVIETŲ LAIVUS 
V/ashingtonas. — Sirija pap

rašė Maskvą atsiimti savo povan
deninius laivus ir visą kitą, kas 
reikalinga laivams aprūpinti, iš 
Tartus uosto. Šis uostas iki šiol 
buvo vienintelė vieta Rytinėj Vi
duržemio jūros daly, kur sovietų 
laivai, išvarius iš Egipto Alex-
andrijos uosto, dar galėjo sustoti. 
Tokiu būdu Sirija eina tuo pa
čiu keliu kaip ir Egiptas. (Neims 
week" 1,10) 

Ucniakalnio 
išsiveržime žuvo 2,000 

"Mirties zona" perėjo 
4 tūkstančiai 

HANNOVER, V. Vokietija. -
Dar du Rytų Vokietijos kariai 
pabėgo į Vakarų Vokietiją, lai
mingai pereidami minomis ap
sėtą vadinamąją "'mirties zoną". 
Kariai pareiškė, jog jie pabėgo dėl 
nepakenčiamų gyvenimo sąlygų 
jų tėvynėje. Vakarų Vokietijos 
pasienio policijos žiniomis, vien 
1976 metais iš Rytų Vokietijos į 
Vakarus pabėgo apie keturi tūks
tančiai vokiečių. 
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Su mirusiu Mao 
lengviau tvarkytis 

Pekinas. — "Washington 
Post" korespor* "m ntas Jay Ma-
thews, aiškindamas kaip bando
ma atskirti Mao Tse-tungas nuo 
vadinamųjų radikalu, net \o pas
kutinės žmonos, mini pavyzdį a-
pie pomirtini filmą. Jo žmonos 
vainikas prie karsto paslaptingai 
dingo, nors r>or visas laidotuves 
buvo. Išvengti filmuojant jo ne
buvo galima, negalima buvo nei 
iškirpti, bet jo vis vien nėra. Spė
liojama, kad su mirusiu Mao yra 
lengviau tvarkytis nei su gyvu, 
tai jo karstas vėliau buvo atvež
tas į Didžiąją liaudies salę ir nu
filmuotas be vainiko. 

Apsaugokime 
vandenynus 

Washingtonas. — Prancūzų o-
keanų tyrinėtojas Jacques Cous-
teau reikalauja griežtų taisyklių 

Minės Vilniaus 
universiteto jubiliejų 

Vilniuj. — Vilniaus universi
teto 400 metų sukakčiai minėti 
jau pradedama ruoštis. Sudary
ta kraštotyrininku mokslinė me
todinė taryba, jos pirmininku pa
skirtas prof. Č. Kudaba. Jie rinks 
buvusių ir esamų profesorių ir 
studentų atsiminimus apie tą pir
mąją aukštąją mokyklą dabarti
nės sovietų imperijos ribose, jė
zuitų įkurtą 1579 metais. 

Kinshasa, Zairas. — UPI pra
nešė apie užgesusio Nyragongo 
ugniakalnio netikėtą išsiveržimą. 
Žuvo apie 2,000 žmonių. Ugnia-
kalnis yra netoli Kivu ežero, vals 
tybės rytuose. Praėjusią savaitę 
toj vietoj drebėjo žemė, bet di
desnių nuostolių nebuvo padary
ta. 

Ilga procedūra 

VVashingtonas. — Kongreso 
sluoksniuose abejojama, kad 
1980 rinktumėm przidentą tie
sioginiu balsavimu, kad būtų pa
naikinta elektorių kolegija. Jeigu 
Kongrese tas konstitucinis pro
jektas ir nesunkai praeitų, bet bū
tų sunkumų ratifikuoti valstijų 
legislatūrose. 

Geras derlius 

VVashingtonas. — Praėjusių me
tų derlius buvo geras Kinijoj, So
vietų Sąjungoj, Indijoj, Kanadoj, 
todėl bus mažiau spaudimo Ame-

MERE LIETUVOS 
ATSTOVAS 

A GRISONAS 
MONTEVIDEO. — Tik da

bar gauta žinia, kad sausio 1 
mirė ir kitą dieną buvo palai
dotas Anatolijus Grišonas, dip
lomatas, Lietuvos atstovas Uru
gvajuje. Buvo gimęs 1902 Ki
jeve, nuo 1930 dirbo Lietuvos 
konsulate Buenos Aires. Kon
sulatui persiorganizavus į pa
siuntinybę, buvo konsuliąrinio 
nio skyriaus vedėju. Pasiunti
nybė vėliau persikėlė į Urugva
jų, kur, ministeriui K. Grauži
mui mirus, jis perėmė jo parei
gas kaip charge d'aff aires. 

Podgorny lankysis 
Afrikoj 

Maskva. — Kovo vidun.' sovie
tų Podgorny lankysis Afrikoj. 
Svečiuosis Zambijoj, Mozambike 
ir Tanzanijoj. Ko galima laukti 
iš jo lankymosi? 

Pirmiausia reikia tikėtis nacio
nalistų partizanų Rodezijoj ir 
Namibijoj padrąsinimo. Pažadės 
daugiau pagalbos. Visa tai įeina 
į pasaulio sukomunistinimo prog 
ramą, reikia progą išnaudoti. 

Antra, norės diskredituoti A-
merikos ir Britanijos iniciatyvą 
toj Afrikos daly taiką užlaikyti, 
bandys įrodyti, kad: Vakarų pas
tangos yra tik apgavystė, noras 
pratęsti baltųjų viešpatavimą. 

Trečia, norės labiau įsiteikti 
visiems afrikiečiams, parodyti, 
kad Maskva yra jų draugas, kad 
be sovietų rankos negalimas joks 

rikai, mažiau pasauly alkanų I sprendimas, aiškinama diploma-
žmonių, rašo "U.S. News". Itiniuose sluoksniuose. 

SENO KOMUNISTO LAIŠKAS BREŽNEVUI 
Sovietų Sąjungoj viešpatauja konservatyvišTriausias režimas 

pasauly, administruojamas senuolių 

(Tęsinys ifi vakar dienos) 

Politinė ir socialinė sistema Sov. 
Sąjungoj jau seniai kenčia nuo 
stagnacijos. Sovietų Sąjungoj vieš
patauja vienas iš konservatyvi au-

tarptautinėj navigacijoj, kitaip j sių režimų pasaulyje, senuolių ad-
visi jūrų vandenys pavirs į ministruojamas. Jūsų pretenzijos 
naftos ir vandens mišiniu. Yra i viešpatauti tarptautiniame ko-
tokių šalių, kai kiekvienas, j munistų judėjime, nepritariant 
nieko nežinodamas apie jūrinin-Į pilnai Sovietų Sąjungos KP ir so-
kystę, gali gaut-' laivo kapitono j vietų valdžios konjunktūros inte'-
titulą. Užtenka 
ti čekį. 

IK pastų nusiųs-

Kur ribojasi du pasauliai, arba Va
karų ir Rytų Berlyno siena. Prie 
Šios iškabos turistai mėgsta foto
grafuotis. Nuotraukoj atpažįstame 
3. Balzeką Jr.. BU savo jaunimu 

Hastings, Bn: -nija. — Sovietų 
šachamatų didmeisteris Oleg Ro-
manišin tarptautiniam šachma
tininkų kongrese pralošė Izraelio 
lošėjui Shimon Kaganui. 
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Ltet'ivos Ir Vokte^jos siena 1938 m etaia. Šioj puse;: Kybartai, kitoj — 
įfi. Gucevičiaus auotr.) 

resams, kas matyti iš neseniai įvy
kusio komunistų partijos suvažia
vimo Berlyne, privedė prie to, kad 
Vakarų Europos gausesnės komu
nistų partijos pradėjo kratytis nuo 
Sovietų Sąjungos KP ir sovietų 
socializmo modelio. 

Bloga ūkinė būklė 
Tokiose sąlygose — nepaliau

jamai didėjant milžiniškoms su
moms, kurios reikalingos išlai
kyti kariuomenei, dideliam KGB 
aparatui, o tašp pat ir valstybei, 
ir partijos biurokratijai — tai vi
sai natūralu, kad valstybės ūkis 
vis blogėja. Infliacija ir kainų ki
limas oficialiai paneigiamas, bet 
ir ten padėtis vis blogėja. Pramo
nės produkcija yra žema, gami
niai yra menkos kokybes ir pre
kės blogesnės negu Vakaruose. 

Ar ne tragedija, kad žemės ūkis 
pirmiau buvusiame Europos grū
dų aruode šeštame dešimtmetyje 
po revoliucijos nebepajėgia gy-
MUtujaiiis parūpinti duonos, mė
sos, žuvies ar nors bulvių,? Sovie

tų Sąjunga normaliose sąlygose 
nebegali aprūpinti net didesnių 
miestų. (Apie miestelius ir kai
mus nekalbama). Trūksta maisto 
produktų, daržovių, vaisių, dra
bužių, baldų, pramonės gami
nių ir vaistų. 

Ar galima visus Šiuos reiškinius 
ignoruoti, eiti pro šalį ir nepa
daryti išvadų? 

Buvimas komunistu partijoje — 
reikštų išdavystę 

Visai nenoriu paneigti Sov. Są
jungos laimėjimų, likviduojant 
analfabetizmą, pagerinant mo
kyklų sistema bei mokslo ir tech
nikos sritį, kaip ir suteikiant gy
ventojų daliai geresnius butus. 
Bet žmogus ne vien duona gyve
na. Jam būtinai reikia laisvai pa
sakyti, ką jis galvoja, pareikšti 
savo mintis raštiškai, skaityti ką 
jis nori, pasikeisti laiškais su bet 
kokiu žmogumi visais klausimais, 
pasirinkti sau gyvenimo vietą 
pagal savo norą ir išvykti kur tik 
jis nori. Bet šiandien vėl taip 
pat, kaip Stalino laikais: mes bi
jome, kas atsitiks su mūsų rank 
rašeiais. Mes nebepasitikime vie
nas kitu, rašome nieko nepasa
kančius laiškus, mes bijome cen
zūros. Mes nutraukiame ryšius su 
savo draugais. Ar tai yra žmoniš
kumas, kada vaikus atima nuo 
tėvų, kada neleidžiama šeimoms 
susijungti, kada uždrausta vykti 
pas savo gimines į užsienį ar kada 

tus politiniams kalimams drau
džiama pasimatyti su giminėmis 
ir net susirašinėti. 

Ką tai reiškia? Ar įmanoma 
gyventi tokiose sąlygose? Kaip il
gai taip galima gyventi? 

Mano nusprendimas išstoti iš 
komunistų partijos jokiu būdu ne
reiškia, kad aš paneigiu socializ
mo idealą, su kuriuo susipažinau 
1910, ir kuris nuo to laiko buvo 
man ilgo ir audringo gyvenimo 
vienintelis turinys. Kaip tik prie
šingai — esu tvirtai įsitikinęs, kad 
tolimesnis mano buvimas Sovie
tų Sąjungos komunistų partijoje 
reikštų socializmo, humanizmo 
ir naujos žmoniškos bendruome
nės idealo išdavimą. O tų idealų 
aš — nežiūrėdamas į savo klaidas 
ir trūkumus — per visą gyvenimą 
siekiau." 

Šiais žodžiais baigiu savo laiš
ką Brežnevui vienas žymiausių 
komunistų partijos narių, prof. 
Arnost Kol man. 

KALENDORIUS 
Juta, Sausio 13: Hiliarijus, 

Daugaodas. Gilvė. 
Sausio 14: Feliksas, Makri-

nas, Laimutis, Auksė. 
Saulė teka 7:17, leidžias 4:41. 

ORAS 

Daugiausia apsiniaukus, ga
limas sniegas, šilčiau, apie 22 

per mėnesius, o dažnai ir pes rne- j laipsniai. 
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I 
iŠ anksto 

6 men. 3 men. 

Chicagos vyčių choras repeticijų metu. Savo 80 metų gyvavimo sukakti jis minės šį šeštadienį iškilminga 
vakariene B. Pakšto svetainėje. fe 

aaresus: 
E>vasios vadas — kun. Anta

nas Jurgelaitis. Providence Col-
!ė*"e," Prcn-tdence te 02918. Pir-
minrn-ka< — Anfrrony M. Mirrer, 
M Bruce St.. Grafron Mass. 
01519. Prrrnofi -dceoirmininkė 
— Arni m& Ka'ssel. 11!29 
High Rrdgė Ave.. Westcftė5tef I 
H. 60133. .Antrasis vicepirminin
kas _ Prtvoa* S B B S d ^ 102-25 
m Ave.. Richrnond HilI rf.T. 
f 1418. Trečiasis vicepirmininkas 
— foseph l White. 427 E. 7rh 
St , So. Boston Mass. 02127. Pro
tokolų sekretore Ann H. Bender, 
45 Providence 9t., Worėester 
Mass. 01604. F5nan*u sekretorė 
— Teresė Trainienė, 215 Jeffer-
son St., Fairrield Conn. 66132. 
Iždininkė — Rita Pinkutė, 76 j 
Providence St.. Woreester Mass. 

f fru komi*et*as' 01604. Iždo globėjai: Anthonyį . , ' , * ,' 
n * - , r . ^ . - » J 'Aleksandra 
Racrzev-eh. R.D. 3. Amsterdam 
N.Y. 12010; Karolis Mačutas. 
4915 Berkshire Dr., No. Olm-
stead Ohio 44070: Vytautas Ra-
dzivanas. 84-16 St., Richmohd 
Hil! N.Y. 11418. Lietuvos Reika
lų komiteto pirmininkas — kurt. 
Kazimierai: Putrevičius". 64-09 56th \ 
1W.. Maspeth N.Y. 11378. Lie
tuviškos Kultūros komiteto pir
mininkė — Aldona Ryan, 6591 
MeEwen Rd.. Certterville Ohio 
45459. Apeigų komitetas: pirmi-
nmkė — B e n h a - -Janus. 4978 
Finchlev Ct.. Sterling Hts. Mieli. 
48078. nariai — F. Petkus ir S. 
Boroškas. Stipendijų komitetas: 
prrrrrinmkas — Vatferis Svekla, 
44 Olemson Rd.. Cherrv KIIL 

U420; nariai — kun. Valteris 
Karaveckas, dr. Jokūbas Stukas, 
Anthony M. Miner. Pilypas Ska-
beikis ir Jonas Narušis. Informa
cijos komitetas: pirmininkas — 
Danielius Avefka, 14 Codman 
Hill Ave.. Dorchester Mass. 
12124; narys Vidurio Centro apy-
gardai — Juozas Sadauskas, 1513 
Larchmont Rd., Cleveland Ohio 
4-1110; narys Atlanto Pakrančių 
apygardai — Pranas Vaškas, 24 
E / P a r k St.. Ne t a rk N.J. 87108; 
narys Illinois Indiana apygardai 
— Vincas Samoška. 2415 S. 
Saviyer Ave., Chicago flį 60623; 
narys Kalifornijos apygardai — 
Antanas Svirius, 949 E. Amherst 
Dr. Burbank Calif. 91504: na-
fys Naujosios Anglijos apygardai 
— Joan LaFramboise, 18 Keefe 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

Ave. Holvoke Mass. Garbės na-

PASVEIKO 

St Petersbuirgo lietuvių kolo
nija buvo sukrėsta dėl pakarto
tinai ištikusios LB apylinkės, 
pirm. Praną Stanelį ligos. Prieš 
Kalėdas Pr. Starielis, visų džiaugs
mui, grižo iš ligoninės ne tik fi
ziniai gerai sustiprėjęs, bet pil
nas energijos, iniciatyvos ir pla
nų tiesiant gaires LB apylinkės 
veiklai 1977 metams. Linkėtina 
jam sveikatos ir sėkmės šakoto
je visuomeninėje veikloje 

JASINSKŲ ĮKURTUVĖS 

pirmininkas — 
Aleksis, 30 VVest 

Main St.. Waterbury Conn, 
06702: sekretorė — Eleonore 
Laurin, 6800 S. Rockvvell St., 
Chicago 111. 60629; nariai Anta
nas Mažeika, Stasys Vaitkus ir 
Helen Shields. LCRA koordina-

ftorė — Helen Shields, 243 
West End Ave. Apt. 812. New 
York. N.Y. Apygardų pirminin
kai: Illinois Indianos — Algirdas 
Brazis, 8022 W. 85th Pi., Justice 
111. 60458. Vidurio centro — 
Eleonora Služienė. 55 Brandt St., 
Dayton Ohio 45404; Naujosios 
Anglijos — Albertas Jaritis. 75 
Gatės St., So. Boston Mass.; At
lanto Pakrančių — Laurynas Ja
nonis. 2124 Ellis Ave., Bronx 
N , Y. (B "Vyčio") 

Nesenai iš New Jersey, Ocean 
City, Fla. atsikėlę Rožė-Gražina 
ir Jonas Jasinskai gruodžio 29 d. 
surengė savo naujame name. Se-
minole, įkurtuves su vaišėmis. 

gan Oakland university ir kito- j Mpntrealio, čia su savo tėveliais 
sė meno. mokyklose ir pas pri-j atvykusios atostogų. Tenka pa-
vačius menininkus Michigane ir žymėti, kad jų tėvas P. Lukoše 
Floridoje. Yra dalyvavusi paro-[viėius daug metų yra buvęs LB 
dose Chicagoje, Detroite ir Flo- i Kanados k raš to valdybos pirm. 
ridoje — Juprter. Tląuesta. Ju- Jos abi labai gražiai padainavo, 
no Beach ir kitur. Pernai pati 
didžiausia North Palm Beach — 
Lighthouse Gallery savo metinė
je parodoje Zotovienė* kūrybą 
Įvertino antrąja premija. 

G. Kodatienė baigė pažangių 

DRAUGO prenumerata 
ff.etoms 

Chicago, Cook apste. 
u Kanadoje $30.00 $17.00 
Kitur J.A.V. 28.00 16.00 
Užsienyje ~.* >... 31.00 19.00 
SavaHiala - 20.00 13.00 

$12.00 
11.00 1 
13.00 | 
7.00 s 

H • Redakcija dirba kasdien 
E &30 — 4:30, šeštadieniais 
5 8:30 — 12.80. 
r • Administracija dirba kas-
§ dien nuo S-M 3d 4:30, šegta-
5 dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo £ 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių s 
nesaugo. Juos gražina tik iš anks- s 
to steitaroa, Redakcija už skelbi- s 
mų turinį neatsako. Skelbimų kai- { 

s nos prisiunčiamos gavus prašymą, g 
^iinniiitHiiiiHiuiinmiiiiiiimiiiHiiHiiiuiiiiuiuiimHimiiiiiimiiiiimiiHiiHŠ 

gi tara pri tariant , keletą dainų, 
labai gražia lietuviška tarsena. 
Gausiais plojimais visi dalyviai 
joms pareiškė padėką. 

TeL PR 8-3229 
DR. AKIUI BALIUKAS 
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GėRKLfiS LIGOS 
2858 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR, K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir motera 

Ginekologine Cliirargija 
6449 So. Pulasfci Boad (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą:. 

Tei. ofiso Ir boto: OLympic 24139 

DR. P, KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHLRURį^ 

1443 So. oOtk Ave., Cicero.. 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. yaj:. 

išrffcyras trečiadienius. --'* 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

Puikiai muzikai grojant, šo
kant i r dainuojant, greit priar-i 

klasę Art Institut ot Flint, Mich. j tėjo ir paskutinės senųjų metų 
Vėliau lankė meno kursus Hot: muratės. A^r lmkės pirm. Ja-
Springs, Ark., ir mokėsi priva-j kubauskas visus nuoširdžiai pa 
čiai. Pirmą savo parodą suruošė I sveikino ir palinkėjo l a imingų ' J e i neatsuiepia. skambinti 374-80O4. 
Detroite 1966 m., vėliau Cleve- metų. Visus sveikino ir šaunius 

linkėjimus pareiškė ir L B tary 
bos na rys Br. Aušrotas. Sugie
doti Amerikos ir Lietuvos him 
nai, pakeltos šampano taurės. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avcnue 

Vai.: pirmad., antraed. ir ketvirtad. 

vėliau Cleve 
iande. Worcester Mass. Čia Flori
doje eilę metų priklausė North 
Miami George Sellier meno klu
bui ir dalyvavo klube ruošiamo
se parodose. Už kūrybą gavusi 

Susirinkus dideliam svečių būriui, Į k e l e t ą a ^ 1 1 ^ ^ -
prel. Jonas Balkūnas atliko namų į _t x t . .. 
šventinimo apeigas, o po to ta- | kria»klėmis apiipdo Įvairias va- pįrmą kartą taip gražiai, kultu- Tel. Afiso HE 4-5849, 
rė ir gražų žodį, pabrėždamas šio j z a s- J u n o lT apylinkių lietuviai ringai sutikę šiuos Naujus me- n|> pCTCR T 
Floridos kampo lietuviško gyve- džiaugiasi jos darbu. Tikime i r ^ - -- • ' - - - ----- - un* r t , t " •• 
nimo gražiąsias apraiškas, linkė- Miami lietuviai jos darbu gerė
damas Jasinskams gražaus ir lai- s*s-

J. Daugėlienė s 

112 KUOPOS 
SUSIRINKIVLAS 

Pr. metų gruodžio 21 .d. 112 
tuopos vyčiai Chicagoje buvo 
susirinkę Marąuette Parko lietu
vių parapijos salėje. Susirinkimą 
atidarė vicepirmininkas A. Za-
karka, maldai vadovavo kan. V. 
Zakarauskas. Praeito susirinki
mo protokolą perskaitė sekretorė 
Šoo-Hie ŠTieminsk'i. Pirmininkas A. 

Siuntinėjami pakvietimai ir 
kraštų • konsirfams 
šiems svečiams. P 

kitų 
bei garbin

ėse darbu ir 
patarimais prisidėti, kad banke
tas būtų gražus-

Finansų sekretorė Alice Ceka 

mingo gyvenimo. Baigęs kalbą, 
jis pakvietė tarti žodį čia daly
vavusį JAV LB Krašto, v-bos 
vykd. vicepirm. Balį Raugą, ku
ris savo sveikinimo žodyje primi
nė, kad jį riša su Jasinskais per 
20 metų laikotarpis, gyventas 
Nev Jersey, kur jam tekę LB 
pietinėj N. Jersey apylinkėje arti
mai su J. Jasinsku dalyvauti LB 
veikloje. Jis priminė J. Jasinsko 
gražiąsias asmens ypatybes ir 
džiaugėsi, kad jo gyvenimo drau
gė yra kilusi iš B. Raugo kaimy
nystės, gražiojo Sartų ežero pa
krantės. Kalbėtojas palinkėjo Ja-

, 1 , nor si vakarą tureio daug d a r - ; į f s į m s ****?& a t e i t i ! f d i ^ 
bo, nes kuopos nariai skubėjo i Floridoje. ręiksdamas_ viĮti,_ kad 

Dalyvių tarpe buvo ir keletas 
amerikiečių, kurie užklausti, 

A. Požėrienė labai skoningai j ̂ ip j iems patiko, pareiškė, kad 

tus ir kad kitais metais norėtų 
atsivesti ir savo draugus. 

P . Mikšy s 

TeL KElianee 5-1811 
DR. WALTER A KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) " ^ 
3925 West 59th Street 

Vai.: piirmad., antrad., ke tv i r ta i tf 
I>enktad. nuo 12-4 va.. i>opietH«^6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

>Iistė dar iš Lie
tuvos — koloratūrinis sopranas, 
gražiai reiškiasi-Floridos koloni
jose. Miami lietuviams" pažįsta-

:ma iš ankstyvesnio jos koncerto. 
Atvyks su nauju repertuaru. 

Klubo TfldovjF&i kviečia Mia
mi ir apylinkių lietuvius, suva
žiavusius sveč'us į šią meno po
pietę atsilankyti. Auka 2 dol. Sa
lė bus atidaryta nuo 2 vai. p.p. 
Norintieji ilgiau pasigėrėti me
no kūriniais, gali atvykti anks
čiau. 

K.K. 

prieš N-a-ufus Metus užsimokėti 
nario mokestį. 

Minutės atsistojimu buv 

i iie abu ir čia aktvviai reikšis LB 
veikloje. 

Po gražaus pasivaišinimo lydė-
' i jo dainos, kuriose ypač gražiai 

DAŽNAI GERIA MA2AI 

Prancūzų tapytojas Toulou-
se Lautrec buvo nemažas gėro
vas, i r j am parankėj vis stovė
davo butelis. Viena proga drau
gas j a m aštriai priekaištavo už 
girtuokliavimą. 

— Kaip t u gali taip nežmo
niškai ger t i? 

— Koks čia mano gėrimas, 
aš negeriu daug, geriu dažnai 
po mažai. 

6 iki 7:30 vaL vakaro, 
šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-267« 

Rezid. tel WAtf>rook 5-3048 

rez. 388-2233 
BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

Vai.: pirm., ketv. i iki 6 v. popiet 
Antrad., penktad. 1-5, treč. ir šeštad. 
tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL — GR 6-2409 

Vai.: pairai susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; aritrad. ir p e n k t 
10-4; Šeštad. 10-3 vai. 

Mockus į susirinkimą n e a r d o , į gobtas daug gero Chicagos mies- j „Skė^ueAMmaa^-^^A. 
nes turėjo kelius puošti Kalėdų se- i tur padaręs ė.a. burmistras R i - | t ė G r a ž i n a J a s i n s k i e ^ E l e n a 
neliui. Susirinkime buvo laisva j chard Daley. Kan. V. Zakaraus-
š\'očių nuotaika, tačiau valdybos į kas h maldą pravedė už jo sielą 
nariai savo pranešimus vis tieks 

pateikė. 
Kuopos kasininkė Monika 

Kasper pasiuntusi linkėjimus pa 
sverkti sergančiam 

A. Zakarka visus pakvietė prie 
! vaišių. J. Zakarkienė ir R. Da-
| gienė buvo jau apkrovusios stalą 
j įvairiausiais valgiais, fr maža eg-

Monika tvarkingai, sąžiningai atjįma, pakili, t i k liūdna žinia 
lieka, smulkiai nupasakoja, išu-0 ;§ t o ] j g Vokietijos. Miręs 

Kuopos tvark- | ] u t į mirkčiojo tarp skanumynų. 
dariai Louis Rogers. Savo darbą | IVuotalka buvo kalėdiška, links-

atė-
iau-

kur pinigai gauti ;r kam išleisti. n^ žmogus, kuris dar tebesiver-
Kvietė dalyvauti §v. Kryžiaus Ii- gg j gjl^ifrrną. kuris žadėjo būti 
i w * n * personalo pietuose. Ji pa- p a g u o a g tė\-eliams genaU^ėje. N e 
ti dirba toje ligoninėj* j v - r ? n a k a r t g ^ T C j a i hirvo girdėję 

A. Zakarka įteikė kalėdinę j a_a_ Vytautą \ a k a dainuojant, 
dovanėlę dvasios vadui kanau- j džiaugės? matj'dami natrią meni-

į nę jėgą lietuvių tarpe augant, ir 
Įstaiga jo nebeliko. Ir šių eilučių 

autorei sunku buvo patikėti, kad 

ninkui Vaclovui Zakarauskui 
Dėkojo jam už gražias mintis, su
sirinkimuose pareikštas metų bė
gyje, prašė ir toliau būti kelro
džiu vyčiams. Dvasios vadas pa
dėkojo už dovana priminė, kad 
jau yra Šv. Kalėdų išvakarės, lin
kėjo linksmų švenčių ir laimin
gų naujųjų metų. Jis. turįs stiprią 
viltį, kad vyčiai ir ateityje pasi
liks darbštūs savai organizacijai, 
ištSumi savai tautai ir fefi, pa
vyzdingi katalikai. 

eefJetu\'ii? prisfmmfrfių*' rengi
mo komiteto prfmfninkas Jonas 
EvarTS pasakojo apie pasiruoši
mus banketui. Troja u po Naujų 
Metų būsiąs šaukiamas komiteto 
pfisedfs-. Bffictžr? f banketą jau 
e«ą pfatmarrri. Or^ftrzarijų pir-
miriinkarns išsiuntiiiėti ItsBtai, 

jos vaikų draugo Vyturiuko jav 
nebėra gyvųjų tarpe.; Žvalgėmės 
apHnkm* nusigandę, klausdami: 
Dieve, kas toliau atsitiks-. ir 
skirstėmės nafn<~. nuliūdę. E. P. 

LIETUVOS PRISIMINIMU 
BANKETAS 

Liotm^os pririminimų banke
tas, Chicagos vyčių ruošiamas 
Lietuvos nepriklausomybei pa
minėti, bus vasario 6 d. Marti-
niųue salėje, 2500 West 94 Place, 
Evergreen Park. Svečių susipaži
nimas prasidės 5 valandą, vaka
riene 6 valandą. Bus pagerbta 
Lietuvos generalinė konsule Ju
zė Dauivardienė. Seks meflinė 

Rūkšte'ienė, o vykusiai dainoms 
vadovavo Monika Juodienė. 

K. Gmž. 

MiamL Fla. 
MENO PARODA 
IR KONCERTAS 

Sausio 27 d., ketvirtadienį, 3 
vai. p.p. Miami Lietuvių klubas 
savo patalpose 3655 N W 34 str. 

Pohtt Beach, Fla. 
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 

L B PaJm Beach apylinkės 
pirmą kartą surengtas Naujų j 
Metų sutikimas laikomas pui-į 
kiai pavykusiu. Nors LB Palm-į 
Bėach apylinkė vietiniais na-j 
r iais nėra gausi h* t ik prieš po-{ 
rą metų čia Įsikūrusi, bet pats j 
^Bg^JC vardas — Lietuvių j 
BetKiruomenė labai daug su- Į 
t r aukė atostogautoji}, atvyku
sių iš kitų valstijų i r iš Kana
dos. Hilton balių salė buvo pil
nutėlė 

Apylinkės pirm. J . Jakubaus
kas pasveikino visus dalyvius, 
nuoširdžiai padėkojo už atsilan 

LIETUVOS AIDAI 
Radijo programa 
1490 AM Banga 

Penktad. 9-.30 iki 11 v. v. 
K. Brazdžionyte, vedėja 

2646 W. 71 St., Chicago. III. 60629 
TeL 778-5374 

Miami. Fla. ruošia visiems meno j k v m ^ į pakvietė vicepirm. P 
mėgėjams įdomią popietę. Rim- ^ ^ h kuris pristatė visus sve 

gailė Zotovienė-Jonynaitė iš Ju
no Beach ir Gunda Kodatienė is 
Miami išstatys savo meno kūri
nius — paveikslus ir Apolonija 
Požėrienė iš Juno Įvairias kriauk
lių vazas. Drauge įvyks ir Juo-
zės Daugel ienės-Krištolaitytės 
koncertas. Visi svečiai bus vaiši
nami kavute su ponių keptais 
pyragais. 

R. Zotovienė meno studijas 
pradėjo 1953 m. Art Institut of 
Chicago, vėliau jas gilino Michi-

čius, atvykusius iš šiaurės. 
P o šiltos vakarienės meninę 

programą atliko Ina ir Rasa 
Lukoševičiūtės iš Kanados. 

MmiuiiHHmiiiiiiiuimiHiimiMiimiiiHi< 
ST. PETERSBURG BEACH, 

FLORIDA 
Jeigu įdomaujatės įsigyti Stoję 

apylinkėje nekilnojamo turto nuo
savybe maloniai jums patarnaus 
Veronikos Jakusovienes vadovau
jama lietuviška įstaiga. Darbo va
landos kasdien 9-4:30 

GULF ASSOCIATES 
REAL ESTATE 
6705 Guli Blvd.. 

81 Pf i^rvbnrg Resch, FL. S37M 
Tel. 81.VS67-171H ikmą arba 

*!S-S60-ffT44 vakare. 

Ofs. teL 735-4477; Bez. 246-2839 

DR. L DtCKYS 
GYDYTOJA m CHIRURGfi 

Spe&sftybS — yerfu Ir 
Bmociiiies UgOs 

C R A T V F O R D M E H I C A I I BtmajrjTG 
6449 So. PulasliJ Road 

Valandos pas-al misitarimą. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHLTtURea 
KŪDIHUr; m VAIKI LIGO& 

S P E C T A I J I S T E 
MEDICAli VmUDTSG '>« 

T15« Sooth W«stern AvenORf 
Valandos: Kasdien nuo 10 va;'.-jryto 

Ai 1 vai. popiet. 
Ofiso teL HE 7-1168; rezid. 23»-$91» 
Ofs. HE 4-1818; Bez. PR 94801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos y*' 
2454 West Tlst Street į 

(71-os ir CampbeU Ave. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtadi it 
peifktad. 2 iki 7 v. p. p. Tik sus 

O P T I C A L S T U D I O 
VKfUStA KAKOSATTfi -•.." 

T051 So. Wa,%cnaw. TeL ;f8-frlM 
Pritaiomi akiniar paea.1 gs^IytSjų 

receptus. 
Dideiis sikinių rėmų pasfetakinjįDBi 
Vai.: pirm., antr., penkt 10-E:30. 

Ketv. l-g v. vak. še§t. 10-4 v. p, p. 
Trečiadieniais uždaryta. * 

Rezid. teL — €» 8-6873 
DR. W. M. EISM-E1SINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LH30S 
GTNEKOLOGINfi CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave. WA 5-2670 

Valapdos pagal susitarimą.. Jei ne-
atsiHepia škamoHrti: Ml a-eoOl, 

Telef. — 282-44» 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 KOi WABASH AV15. 
4208 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą, 'f 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) *& 

OPTOMETRISTAS 
2618 W. 71st S t — TeL 7374149 

Tikrina akis. Prltaffto akintas fr 
"Contact tentas*" * 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treJ. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CffiRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofise tel. —• PR 8-2220 
DR. JANINA JACEVIČIUS 

4 O K š A 
V A J K L J L I G O S 

2656 West 63rd Street 
Pirmad, antrad., ketvirtad. ir penkf. 
įmo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki S vai. 
vak. šešta/1. nuo 1 iki 4 vai. 

DR. LEONAS SEI1UTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR ^ 

PROSTATO CHIKURCrLKr 
2656 W. 63rd Street s 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-f vakare," i 

Ofiso teL 776-2880, rez. 448-5545 
• . ^ ^ . . -*-• - ' J « -

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

Adresas 4255 W. 68rd Stresf 
Ofiso telef. R E 5 .44 ia 

RezSdencijos telef. GR «-0«17 
VaL: pirmad., antrad. ktftvtrtaC fir 

penktad. nuo 1 iki S vaL voįHet 

4IIIIMIIIIIII1IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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programa ir šokiai. Iškilmėms va
dovaus kun. Antanas Zaka
rauskas. Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti. Dėl vietų skambinti 
rengimo komiteto pirmininkui 
Jonui Evans, RE7-R600. arba Al
girdui Braziui, 595-6193, arba 
Emilijai PakalrrišTciaiei, FR6-
6489. 

k r 

. 

M U M S tODYNAS STUDEITTAMS 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS ŽODYNAS 
Išleistas minkštais viršeliais 

S •">: 
s Kai kurios kolegijos dabar mokina lietuvių kalbą ir dažnai E 
s studentar.A reikia lietuviškai angliško žodyno pamokoms. Dabar £ 
j Draugas išleido studentams papigintą laidą šio žodyno, kurį aure-

s dagavo \ Mina PeteraHIs. Kietais viršeliais šis žodynas kamuoja 
| $10.00. 

i Rasykltr. DRAUGAS, 4545 W, 63rd St.. 
| Chicago, m. 60629 
i (StaloMkite pridėti 35 centas pašto išlaidoms; ir mokesčius, įėA 

gyveaate niinote valstybėje). 
i m i . . . 

Ob. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

3844 Weat 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR, K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGUA 
5214 No. Western Avenoe 
1002 No. Western Avenme 
Tel. atsakomas 12 valandų 

489-4441 — 561-4605 

ISMKOS ir boto teL 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 S. 49th Court, CScero 
Kasdien 10-12 ir 4-7. 

Išskyrus trež. ir seit. 
• - b i i M i t t f i M K i B b i U B B S 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHTRURG||S 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2652 W. 5Mb St 

T e t PRospeet 8-129S 
Ofteo vai.: pirm., antr., t f e i W 

peakt. nuo 2-4 vai. ir 6-8 v. vak. 
§eSt 2-4 p. p. » kita lafka saaBaM* 

Ofiso teL H E 4-2123. namą OI S^tlfS 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H 1 R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir peattad. 

2-5 ir 6-7 — iš aaiksto sosHartH. 

• • • 

i 

Tel ofiso PR 6-6446 

DR. F. C. WIIISKUNI 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71 st Street 
VatorsRjB: l-e vai. popiet. 

Treč. ir šeštad. pa«al s*1 

Ofiso tel. 586-3166; munn 636-4850 
DR. PETRAS ŽLI0RA 

GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 
6234 S. Narragaosett Av*. 

Vaj. pirm., antr., ketv. ir penki" 2-T 
fieStadieniais pagal susitarimą 

amuum^mm —!••—•• iia^asiaa* 
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CroimS liteiatūia 

NĖRA VIEN TIK PRAMOGA 
Kiekvienerių senųjų metų pa- Apie literatūros vertę ir mo-

baigoje ar naujųjų pradžioje, kai dernumą pasisakė Nobelio pre-
Jeidyklos skaičiuoja, kiek kurios miją priimdamas ir čikagietis ra-
knygos parduota, kai įteikiamos šytojas Saul Bellovv, pastebėda-
h* priimamos premijos, vis iškyla mas, jog svarbiausia, kad kūry-
klausimas, ar literatūra pergyve- ba būtų paprasta ir teisinga. Į tai 
na krizę, aT iš viso romanas dar atsakydami kiti komentatoriai 
reikalingas ir prasmingas žan- patikslino, kad šiandieną tiek ra-
ras. Panašių klausimų kilo ir šį- šytojai, tiek skaitytojai yra iš-
met, kai Švedijoje priėmė litera- varginti literatūros pasinešimo į 
tūros Nobelio premiją čikagiškis naujoves. Sakoma, kad, norėda-
autorius Saul Bellovv. Ko- mi būti modernūs, nutraukiame 
mentuodami iškilmių kalbas, ryšius su praeitimi, o per daug 
spaudos žmonės kėlė klausimus, skiriame dėmesio moderniai for-
ar romanas sensta ir miršta ir iš mai, bet amžinieji dalykai kaip 
viso ko žmogus nori iš literatu- teisingumas, visais laikais yra tie 
los ir kokia ji turi būti. patys. Esą, modernioji literatūra 

Apie romano atgimimą ar kri- Į viską žvelgia vieną akį primer
kę ne kartą buvo kalbama ir mū- kus. Tikram veikalui sukurti rei
sų spaudoje. Iš viso manoma, ar kia klausti savo sąžinės. 
Šiais laikais, kada tiek daug fii-

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS GIMNAZIJOJ 
Pokalbis su mokiniu bendrabučio vtede ju 

mų ir televizijos siūlomų progra
mų, dar yra reikalo žmogui teik
ti knygas, kurios vargiai gali 
konkuruoti vaizdingumu su fil
mu. Tačiau manoma, kad filmas 
negali nukonkuruoti knygos, 
nors ir už filmo nugaros taip pat 
stovi rašytojas, nes be teksto 
nėra filmo. 

* 
Kad grožinė literatūra tebėra 

gyva, rodo faktai, nes grožinės 
literatūros kūriniai iš visų par
duotų knygų Amerikoje užima 
daugiau kaip pusę. O tos sumos 
yra apie trys bilijonai dolerių. 

Tai, be abejo, nieko naujo Va
karų pasaulyje, bet blogiausia 
tiems, kurie yra už geležinės už
dangos. Ten rašytojas dažnai turi 
išduoti savo aš. Tačiau ir ten 
kalbama apie sąžinę. Komunisti
nis autorius Vyt. Petkevičius sa
vo atsiminimuose teigia, kad jam 
K. Boruta kartą pasakęs "Tik 
nemanyk, kad rašančiam viskas 
galima. Ir jis, kaip uoliausias 
maldininkas, privalo kiekvienąą 
rytą ir vakarą suklupti prieš sa
vo švenčiausią altorių, kuris va
dinamas sąžine". 

Kaip minėjome, ryš ium su Bel-
Taigi, nepaisant įvairių progra- low premijos įteikimu, primena
mų, skaitytojas nori išgyventi mas ir kitas Nobelio premijos 
pats visa, tegu ir fiktyvaus veikė- laureatas William Faulkner, kū
jo, istoriją, nori pats matyti ris reikalavo grįžti pr ie pagrindi-
vaizdą, kokį jam pateikia knyga, nių dalykų, teigdamas, kad rašy-
Firme viskas nueina paviršiumi, tojas turi kurti "nepalikdamas 
filme, nepaisant, kad jis susuktas jokios vietos ant savo darbo sta-
pagal rašytojo kūrinį, vis tiek lo kitam kam, kaip tik senosioms 
jaučiamas įtaigojimas. Dažnai širdies tiesoms", 
skaitytojas kaip tik nori tų vaiz- * 
dų, kurie filme praleidžiami, nes 
kiekvienas skaitytojas yra kitoks, 
kūrinį kitaip išgyvena ir kitaip 
mato tuos aprašomus vaizdus. 

Kaip psichologai tvirtina, žmo
gus nėra vien seksualinis mani
akas, vien tik lėkštos galvosenos, 
aštrių paveikslų jaudinama skur
di asmenybė, kurį vaizduoja 

Romanas tebėra gyvas, skaity
tojas jį mėgsta, ir tiek, kurie 
mano, kad romanas yra tik pra
moga, klysta, nes grožinės lite
ratūros kūrinys «gali skaitytojui 
padėti išspręsti vieną ar ki
tą problemą, pamąstyti, kaip jis 
pats pasielgtų būdamas ano vei-

«» ~r^\ i*~j^ .*"**., *«*"•" ""J" įėjo v i e toj turi progos pasvars-
tukstanciai ryainų filmų. Zmo- ' . ' • » 

tyti apie gyvenimo prasmę. Ro-gus nėra vien tik negalvojanti 
tam tikrų chemijos substancijų 
krūva. Skaitydamas romaną 
žmogus gali pats pergyventi, įsi
vaizduoti, atkurti kai kurias vie
toves, skaitytojas gali gyventi 

manas nėra skirtas vien tik pra
mogai. Tokios mintys kyla lau
kiant naujo šįmetinio "Draugo" 
romano konkurso laureato. 

Suprantama, kad, jei nėra to-
kartu su romano veikėjais. Kai bulas rašytojas, tai nėra tobulų 
filmas nušviečia žmogų is išo- kritikų ir komisijų. Paskyrus pre
kės, tai romanas žmogų vaizduo- mijas dažnai kyla įvairių spėlio
ja fš vidaus, ir visa tai pagauna jimų ir nepasitenkinimų, bet nie-
skaitytojas. Žmogus, bėgdamas ko negalima kaltinti, nes kiek-
nuo vienumos, ieško draugų, o vienas asmuo kitaip žiūri į kūrinį. 
tokių draugų jis randa romane, Panašių klausimų kyla" ir kitur. 
ir kartais skaitytojui tie romano Kaip jau buvo rašyta, Anglijos 
veikėjai yra gerensi draugai už laikraštis "The Guard ian" tuo 
Realiuosius gyvenimo žmones, reikalu atsakė, kad viskas pri-
Dėl viso to neatrodo, kad kada klauso nuo pažiūrų ir įsitikinimų 
nors romano žanras nebeg- žmonių, kurie būna komisijose, 
zistuos ar bus atmestas. Nepai- Pakeisk komisiją ir gal premiją 
sant visų romano silpnybių, jis gaus visai kitas autorius. 
neatrodo, kad išsisems. Roma- *. . . . , 

. ',. , «,.. . „.'. Šiaip ar taip, nors daug fias ir toliau bus skaitvtoiui pro- , , _ . , , ° Kas pranašavo romanui galą, net 

Laikraščio bendradarbis, be
gaudydamas žinias apie Vasario 
16 gimnaziją, susitiko su gimna
zijos mokinių bendrabučio vedė
ju, galima sakyti, lietuviškojo 
tautinio darbo (peace corp.) tal
kininku, kuris, iš Kanados nu
vykęs, metus 1970 — 71 m. laiko
tarpiu talkino a. a. prof. Z. Ivins
kiui tvarkyti šio raštus, bei kitą 
istorinę medžiagą. Po to kelis 
mėnesius padėjo gimnazijoje, o 
nuo 1975 — 1976 mokslo metų 
pradžios yra berniukų bendra
bučio vedėjas. 

Algirdas Stankus, baigęs To
ronto universitetą (mod. kalbų 
skyrių), įsirikiavo į paskutinį 
penkmetį vasario 16 gimnazijai 
ten darbu paremti atsidavusių 
savanorių iš Kanados ir JAV ei
les. Jie — Birutė Bilkštytė, Aldo
na Rygelytė, Eglė Pauliukonytė, 
Paulius Kolyčius, dr. Violeta Jo-
naitė, Marija Dambriūnaitė, Ma
rija Saulaitytė. 

Smonės, kuriems labai rūpi ši 
lietuvių gimnazija, aišku, norė
tų daugiau ką apie ją išgirsti. 

A. Stankus geras šaltinis per
teikti informacijoms, kurios la
biausiai liečia mokinius, kai šių 
vis daugiau nuvyksta iš Kanados, 
JAV h kitų Amerikos kontinen
to kraštų. 

Mokinių diena 
i Mokinių diena ilga: keliasi 
6.45 v., o gula 9 v. v. (I-III kla
sės) ir 10 v. v. — visi kiti. Pamo
kos n u o 8 v. ligi 1.05 v. Po to 
pietūs ir laisvalaikis ligi 3.30 v. p. 
p., kada ruošiamos pamokos li
gi 5.40 v. v. Vakarienė 6 v. v., 
tvarkymasis. 8 v. v. vėl ruošiamos 
pamokos. 

Šventom dienom dienotvarkė 
kita: ilgiau miegama, pamaldos 
ir daugiau laisvo laiko. 

Mokiniai ruošia pamokas: I— 

vus. Antanui Bimbai, Leonui Prū-
seikai ir man pačiam ne kartą teko 
nukentėti nuo lietuviškųjų buržua
zinių nacionalistų. Tačiau tiesos žo
džio tokiais išpuoštais dar niekam 
nepavyko užgniaužti.', 

Gerą Amerikos duoną valgyda
mas, Jokubka šmeižia šį kraštą ir 
pabėgusius nuo kruvinojo Stalino 
lietuvius. Jokubka nieko nenori ži
noti apie enkavedistus, apie ištrem
tuosius į Sibirą, apie dabar tebežu-
domus mokslininkus. Jokubka nori, 
kad lietuvį i r toliau engtų rusas. 
Šmeiždamas Ameriką ir lietuvius, 
Jokubka skundžiasi, kad čia Ame
rikoje blogai, nė nesigėdydamas 
bučiuoja purvinus okupanto ruso 
batus. 

Iš šk> Jokubkos skundo okupan
tui" matyti; kad'k'iėfcviėn'as Komu
nistas ar jo bendrakeleivis yra lais
vės priešas. Jokubka, prisikimšęs 
amerikietiškos duonos, šmeižia 
Ameriką, bet ir jis gyvas nenori pa
siduoti ar į pavergtą Lietuvą gy
venti nevažiuoja. Jis tik skundžiasi 
okupantui, kad už JAV šmeižimą 
jam dar per mažai moka. L, 

IV klasių — s*vo klasėse, V — 
I klasių —bendrabutyje, VII ir 
VIII, taip pa t IX M > (abiturien
tų) klasių mokiniai pamokas 
ruošia savarankiškai savo kam
bariuose. 

I — VIII klasių mokiniai gy-
vena kambariuose po 2 ar 3 , o 
abiturientai turi Kiekvienas savo 
atskirą kambarį- Erdvu visiems. 

Vadovėliai ir knygos 
Kai gimnazijoj,* daug dalykų 

dėstoma lietuviu kalba, tai dalis 

HWMM'H , w ' 

tion to Modem Lithuanian. 
Ta ip pat visiems, o ypatingai 

vyresniesiems, svarbu turėti St. 
Barzduko parašytą lietuvybės ke
liu eiti knygą: Lietuvis Savo Tau
toje, Valstybėje, Bendruomenėje. 

Bendrabučių vedėjai ir kiti Į 
Vas. 16 gimnazijos mokytojai mie
lai padeda ir dar daugiau gale- \ 
tų padėti atitinkamus mokslo da- j 
lykus mokiniams sekti ir anglų. 
kalba. Bet jų pagalba būtų sėk- j 
mingesnė, jei kiekvienas mokinys 
ir mokinė turėtų vadovėlius iš 

dalykų turi būti dėstoma vokie- Į m m k r a § t o 
čių kalba, kas laba: svarbu tiems 
mokiniams, kurie laikys abitūros Laisvalaikis 
egzaminus ar pagaliau persikel
tų į vokiečių mokyklas. 

Mokiniai iš Amerikos konti
nento, ypač atvykę \ Vasario 16 
gimnaziją šakytis tik metam ar 
dvejiem, nega:> spėti vokie-

Vasario 16-sios gimnazijos klasių pastatas, baigtas 1965 m. 

— 

Laisvalaikis svarbi mokinio gy
venimo dalis. 

Laisvalaikiais, be buvimo lau
ke, kokio sporto, galima būti lais
valaikio kambaryje pilies pastate, 
klausytis radijo, tarpais žiūrėti te-

čių kalbos _ W * t i tiek, _ kad kv ia jos ar užsiimti ir kuo kitu. 
galėtų sėkmingai mokytis kai ku- P e r ^ t e l e v i z i j -e l i m a 

rių dalykų (pvz. „kos, chemi- | %-&& 2 k u I t ū r i n e s i r , p r a m o g i . 
jos, socialinių mokslų ir. p . ) , 
dėstomu vokiečių kalba. O jei jie 
ir pajėgtų vokiškai pramokti, tai 
turėtų šiokios tokios skriaudos, 
jei tų dalykų tęsinius turėtų vė
liau mokytis sa\\> krašte moko
ma kalba. 

Užtat patogiausia, jei iš kitur 
atvykstą į Vas. 16 gimnaziją, a t 
sivežtų ir atitinkamus savo vado
vėlius. Būtų svarbu vadovėliai 
ar ir pagalbinės Knygos: a) Ame
rikos (ar atitinkamai kito krašto) 
istorijos; b ) visuomenės mokslo 
(ar socialogijos); c) fizikos ir 
chemijos; d) Europos istorijos; 
e) bažnyčios istorijos ar ir f) kito 
dalyko, kurio tais metais moky
sis. 

Ypač svarbu — lietuvių kalbos. 
Tie mokiniai, kurie atvyksta 

silpnai mokėdami lietuvių kal
bą, būtinai turėtų atsivežti lie
tuvių kalbai mokytis ir savo kraš
to vadovėlių bei knygų. Moki
niams iš JAV ir Kanados labai 
patartina turėti Amerikoje išleis
tą knygą — vadovėlį: Introduc-

w 

ga išsivaduoti iš vienatvės, bus 
Tašomi tūkstančiai romanų, juos 
skaitys milijonai žmonių, ieško
dami savo asmeniškom proble
mom, jei ne sprendimo, tai bent 
išsiblaškymo. 

jis vis dar gyvas ir manoma, kad 
dar ilgai gyvens. Žmogus knygo
je ieško ne tik pramogos, bet ir 
draugų ir taip pat atsakymo į 
daugelį jam rūpimų klausimų. 

Al. B. 

Spaudoj ir gyvenime 

JOKUBKA SKUNDŽIASI MASKVAI 
Am«rikos lietuvių komunistų i kovoti u i savo teises. 

laikraščiai "Laisvė" ir "Vilnis" dar 
via tebesilaiko Stalino linijos. Jie 
Bebuvo pasmerkę Stalino. Ameri
kos lietuvių komunistų laikraščių 
redaktoriai Andriulis ir Prūseika 
nuolat kovojo, kad nebūtų depor-
tuoti į okupuotą Lietuvą, Jie sakė, 
kad kol gyvi nepasiduos. Į Lietuvą 
tebuvo nugabenti tik negyvi, tik jų 

Mes, pažangieji JAV lietuviai, ir
gi pagal aavo išgales stengiamės 
dalyvauti kovoje už šviesesnę atei
tį. Leidžiame laikraščius: Chicagoj 
—- "Vilnį". Niujorke — "Laisvę", 
šiuose laikraščiuose pasakojame 
savo skaitytojams apie JAV darbo 
žmogų, jo sunkią būklę, klasių ko
vą, atskleidžiame kapitalistinės yi-

V. Natkus, Vasario 16-sios gimna
zijos direktorius 

ne programas, kurias ipagal moki
nių pasirinkimą žiūrima grupė
mis. Be to veikia berniukų tink
linio komanda, kuri kartais lo
šia, vietinio sporto klubo globo
jama, ir už gimnazijos ribų. Ru
denį ir pavasarį laisvalaikiais ga
lima lauke žaisti tinklinį, krepši
nį ar (europietiška) futbolą. O 
žiemą, kada prūdas užšąla, gali
ma smagiai pačiužinėti. 

Yra ir tautinių šokių grupės, 
seniau buvusios gyvesnės. Dabar, 
M. Dambriūnaitei perėmus jas 
globoti, tikimasi vėl sėkmingiau 
veikti. Gimnazijos šokėjai daly
vauja lietuvių šventėse visoje 
Vokietijoje. B. Krivickienė regu
liariai laisvalaikiais praveda rank
darbių valandas, kuriose moki
niai dalyvauja savarankiškai. A. 
Lipšiui padedant, organizuojasi 
fotografijos meno klubas. 

Mokinių komiteto prižiūrimas 
mokinių laisvalaikio didelis kam
barys pilyje —gera vieta viduje 
praleisti laisvalaikį. Yra radijas ir 
dar šis tas. Galėtų būti daugiau 
knygų, laikraščių — žurnalų, 
kokių žaidimų sėdint užsiimti 
ar net ir kavos —arbatos. Tam 
kambariui praturtinti būtų la
bai miela kokių daiktų ar p. lais
valaikiu užsiimti tikėtis iš 'gerų
jų gimnazijos draugų užjūryje, 
nes vietoje visiškai nėra lėšų 
tam reikalui. 

Jei kas gimnazijos bičiulių iš 
kitur norėtų kaip prisidėti prie 
mokinių ne pamokų metu užsi
ėmimų ar laisvalaikio kambarį 

-praturtmtiT sporto ar kitokių žai
dimų priemonių parūpinti, ar 
ir pinigais paremti, savo gerą va-
ią turėtų pareikšti: berniukų 

bendrabučiui, mergaičių bendra
bučiui, mokinių komitetui lais
valaikio užsiėmimų instrukto
riams tiesiogiai ar per bendrabu

čių vedėjus. Jei siunčiama tik 
gimnazijai bendrai (o jos skylės 
labai didelės), gali dalykai įkris
ti ne į tą skylę, kuri tuo turėtų 
tiesiogiai papilnėti. 

Bendras adresas yra: 
Privates Litauisches Gymnasium, 
6840 Lampertheim 4, 
W . Germany. 

Mokinių prašomi, abiejų ben
drabučių vedėjai pradėjo lėšas 
kaupti laivalaikio kambaryje įtai
syti biliardo stalą. Ligi šiol jau 
sukaupta DM 400, iš viso reikia 
apie DM 1200. 

Protarpiais ypač vyresniųjų 
klasių mokiniai nueina į kaimo 
"ledų kavinę'*, kur klausosi pa
rinktos muzikos, užvalgo ledų, 
pabendrauja. Vis šiokia tokia 
išeiga. 

Šeštadieniais, mokinių inicia
tyva ir atitinkamam klasės auk
lėtojui sutikus, įvyksta ir savybės 
šokių vakarėliai, kartais ir su 
įdomia programėle. Gimnazija 
yra mažoje vietovėje, tai į kokius 
didesnius kultūrinius parengimus 
— koncertus, teatrus, parodas, 
šventes ir pan. reikia vyti toliau. 
Yra ir 7 vietų autobusiukas, ne
retai naudojamasi juo tokiems rei
kalams. 

Kaip su maistu? 

Gimnazijos valgykloje, kurioje 
valgo visi bendrabučių moki
niai, mokytojai ir kiti čia gyveną 
asmens, maistas geras ir sveikas, 
ir gali pavalgyti sočiai. Gal 
maistas nėra labai įvairus, gal 
amerikiečiams "per riebus", gal 
būtų pageidautina daugiau žalių 
daržovių ir ypatingai daugiau 
vaisių. Bet tie dalykai gimnazi
jos silpnam biudžetui nelabai pri
einami... Vedėjas nėra girdėjęs 
mokinių kitokių pageidavimų 
maisto reikalu. 

Berniukų bendrabučio vedėjo 
prieškambaryje yra mažutė vir
tuvėlė, A. St. joje nieko nedaro, 
mokiniai gali, jei nori ir turi ko, 
pasinaudoti ką pasišildyti ar išsi
virti. 

Toks pat būdas ką mokinėms 
pasišildyti ar išvirti yra ir mer
gaičių bendrabutyje. 

Kaip su mokinių 
privačiais pinigais? 

Norima, kad dėl įvairių prie
žasčių vaikai pinigų nelaikytų 
su savim. Jie ar jų tėvai tokius 
pinigus "deponuoja" pas bendra
bučio vedėją, o mokinys, kai jam 
pinigų reikia, pasiima iŠ savo "ei
namosios sąskaitos",kurios buhal
teriją veda ir atitinkamas ben
drabučio vedėjas. 

Svarą? 

Savo kambarius ir kai ku
rias bendras patalpas tvarko ir 
valo patys mokiniai. Ir tą jie at
lieka gerai. Šiaip valymo darbams 
atlikti yra tarnautoja. 

Yra mokiniams prasyklos, yra 
ir dušai. Jie yra abejuose bendra
bučiuose. 

Guolio baltinius ir, kas nori, 
asmeninius atiduoda nuvežti • į 
skalbyklą miestelyje. Kitus balti
nius ar kokias smulkmenas moki
niai gali išsiskalbti prausyklose. 
Be to, ponai Sabai (iš JAV dirbą 
Europoje) nupirko gimnazijai 
skalbiamą mašiną, tai tam tikra 
eile vaikai gali ja naudotis. 

Paklodžių turi gimnazija, bet 
iš Vokietijos visi mokiniai 
turi savo atsigabenę; iš Ameri
kos kontinento, gal dėl svorio 
lėktuvu keliaujant, mokiniai nau
dojasi gimnazijos paklodėmis. 

O kaip sveikatos reikalai. 

Sveikatos reikalais gimnazijoje 
rūpinamasi. Per savaitę du kartu 
į gimnaziją atvyksta gydytojas 
mokinių sveikatos reikalais. Rei
kalui esant, pati mokykla nuga
bena susirgusį mokinį pas dakta
rą ar į ligoninę. 

Vokietijos gyventojams gydy
mo ir vaistų išlaidos tvarkomos 
tam tikru būdu, kuriuo negali 
naudotis mokiniai iš kitur. To
dėl labai svarbu, kad nuo ligos, 
kokių nelaimingų atsitikimų ar 
p. vaikai iš Amerikos kontinento 
būtų apdrausti jų šeimų, ir kad 
draudimo kokius dokumentus 
mokiniai turėtų su savim Vas. 
16 gimnazijoje. 

(Nukelta į 5 pusi.) 

pelenai. Panašiai elgiasi dabar ir j guomenės prieštaravimą." 
**VTlnies" redaktorius Jokubka. Jis 
apsilankė Lietuvoje, ten emgebistų 
buvo apdovanotas už Amerikos ir 
Hetuvių niekinimą, o sugrįžęs į 
Ameriką vėl tą Ameriką ėmė nie
kinti. Gruodžio 19 d. Vilniaus 'Tie 
soj" Jokubka pasiskundė: 

"Ypač sunku pas mus, Ameriko-

Lyg badu mirštantis Jokubka to
liau skundžiasi Maskvai: 

"Ypač aršiai puola, bet kokią ge
rą žinią iš mūsų tėvų žemės poka
rio metais \ Ameriką pabėgę lietu
viškieji buržuaziniai racionalistai. 
Daugelis jų karo metais susitepė 
savo rankas nekaltų žmonių krau

ją, negrams. Jie — labiausiai Į ja iįtikimai tarnaudami hitlerinin 
skriaudžiama JAV liaudies daHs." Į kams. Pabėgę į Ameriką jie daužŽ 

"Ne ką geriau gyvena ir baltieji j pažangiųjų organizacijų pastatų 
(jarbininkai. Tokios sunkios gyve- | langus, draskė mūsų knygas, už-

lįpggn wuaa darbo taras f%UUtt)» I U oręsaaaoia csdo-

Dešimt tūkstančių km 
per Amazonito 
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Paskai tęs knygą, kun. Bėkšta ir sako, kad indė
nų likimas y r a visai toks, kokį aprašo Rūkienė savo 
atsiminimuose apie Sibirą lietuvių tautos atžvilgiu: ką 
sovietai daro lietuvių kultūrai ir tautinei gyvybei nai
kinti, taip baltieji, "civilizuotieji" elgias su indėnų 
tautomis. Ta i kun. Bėkštos pastangoms indėnams rem
ti duoda ypatingą asmeninį ir tautinį atspalvį: juk 
žmogaus teisės nepadalinamos. Dėlto kun. Bėkšta ne
pageidaujamas savoje prelatūroje, kurioje keliolika 
metų su indėnais dirbo — vyskupo nuomonė tokia, 
kad t ik reikia išmokyti portugalų kalbą ir tada indė
nas tampa civilizuotu ir krikščioniu, nereikią gilintis 
į indėnų kultūros vertybes. Užtat lietuvis salezietis 
ir kun. Bendoraičio prelatūros senasis vyskupas sa
ko, kad indėnų klausimas išsprendžiamas tik "baltojo 
pacifikacija", ypač, kad indėnai savaime taikingi ir, 
tik gindami savo žemes ir savą tautą, yra aršūs. 

Skaudu kun. Bėkštai žiūrėti į mieste sutiktą in
dėną, kuris gėdisi savo tautinės kilmės. Paklaustas, a r 
jis indėnas (aišku, matyt i iš veido, ir kun. Bėkšta i i 
fizionomijos gali gentis atskirt i) , atsako, kad ne, o ei
damas didmiesčio gatve šeimą veda žąsele, pats eida
mas paskutinis, ka ip džiunglėse, kur leopardas užpuo
la paskutini eilutės žmogų, l i k kai misionierius pa . 
TriaiHHi u jis BPMaaaa tokiai ir tokiai gimiau taįaa 

veidas nušvinta ir jis klausia, "Ar pažįstate tą vietą? 
Ar iš t en kilęs". Tai indėnų kultūros nuvertinimo iš
dava, įskaitant ir tokius dalykus, kaip portugalų kalbos 
mokymą mokyklose indėnų giminėms. 

Kun. Bėkštos dabart inis darbas tą pusmetį, kada 
nedėsto inst i tute Manaus mieste, yra per keletą mėne
sių pri taikyti ir išrasti raš tą indėnų kalboms, kad in
dėnai visų p i rma išmoktų savąja kalba ra šy t i ir skai
tyti , o t ik t ada svetimąja — portugalų kalba. Tokiu 
būdu j i s y ra buvęs Amazonijoje nuo vakarų iki rytų, 
nuo šiaurės iki pietų, dienų dienas sėdėdamas su jau
nu indėnu, kiek mokančiu portugališkai, surašydamas 
žodyną, gramatiką, sintaksę, raidyną — ir visai jam 
anksčiau nepažįstamoms kalboms. 

Kaip tik kiek pataisęs sveikatą — j a u vienuoli
ka k a r t ų sirgo malarija — kun. Bėkšta iš kun. Ben
doraičio ligoninės nuvyko į Abuna miestelį, kur sale
zietis vokietis veda parapiją. I r iš keliavo indėnų 
ieškoti. P i rma 83 km vieškeliu, autobusu, t a d a miškan. 
Klausinėja vieno kito gyventojo, susiranda kelrodį, 
bet žmonės nepažįstamu žmogumi nepasitiki, nevisa-
da tiksliai nurodo. Tris paras išbuvęs miške, negalėjo 
suras t i indėno, nei indėnų kaimo, nes toje vietoje jie 
gyvena ne kar tu , o atskirai , išbarstyti po gumos me
džių sritį, kurioje kaip tik jie nuo baltųjų nuken
čia. Už ta t kun. Bėkštos uždavinys y ra ne tik surasti 
sau mokytoją ir išrasti raštą, bet ir perkalbėti indėnus, 
kad šie pasitrauktu, kiek šalin nuo baltųjų užimtų že
mių. 

Pagal iau prie kelio sutiko vieną indėną, kuris ke
letą dienų su juo ankštoje ir tikrai neturtingoje kle-

bos, o kun. Bėkšta užmokėdavo indėnui institute gau-
namą alga, o šiuo metu, institutą pertvarkius, j i s ne
turėjo lėšų, kuriomis pamokų pabaigoje už kelių mė
nesių galėtų indėnui nupirkti ta i . ko jis norėtų mies
te — drabužių, įrankių. Čia buvo proga prisidėti prie 
jo pastangų ir jam iš šv. Kazimiero parapijos pinigų 
šiek tiek palikti. Ir būtinai reikia indėnui užmokėti, 
kad jo giminės suprastų, kad ir intelktualinis užsi
ėmimas yra darbas. 

25-erius metus išgyvenęs miškuose, kun. Bėkšta 
jau sako, kad nebe taip lengva po džiungles keliauti 
kaip anksčiau. Mieste po kiek laiko j is nekantrauja, 
nes visai a tpra to nuo "civilizacijos". Kaip vilkas miš
kan žiūri, kur yra jo indėnai. Kun. Bendoraitis, pri
tyręs tropinio klimato sveikatos reikaluose, liūdnai 
linkteli galva, su kun. Bėkšta atsisveikindamas: "Ma
tysi, jis netrukus sugrįš ligoninėn". O malarija kepe
nis pamažu visai sugadina. Buvome ir tiesiog susirū
pinę, nes baltųjų provokuojama indėnų giminė gali 
kiekvieną nepažįstamą užklupti. Ne veltui tarp gautų 
laiškų ieškai kun. Bėkštos rankraščio. 

Jeigu lietuviai bendrai žinotų, kiek kun. Bėkšta 
plačiai Amazonijoje ir tarp Amazoniją pažįstančių 
antropologų žinomas ir tiesiog gerbiamas, kaip įdo
miai jis pasakoja apie indėnų tautas, j a s iš pagrindų 
pažindamas, kaip jautriai suriša lietuvių tautos kovas 
už tautinę gyvybę su indėnų padėtim, tikrai sudary
tų j am sąlygas dalyvauti, pavyzdžiui, lietuvių kultū
ros kongrese ar apkeliauti š. Amerikos lietuvių kolo
nijas su nepaprastai įdomiomis iliustruotomis paskai
tomis. Ir lietuviai turėtų kuo didžiuotis, kad lietuvis 
mokslininkas šiandien išranda visai eilei tautų raidy-bonijoje dirbo prie žodyno, kol perdaug pasiilgo savo 

sužadėtinės ir išvyko, žadėdamas atsiųsti brolį. Tada j ną ir parašo pirmuosius veikalus tomis kalbomis. 
»fH""frT"rT iflifiniuKas kuo. Bėkjta mcko savo kai-! (Dm fc«<£i«i _ • 
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, ke tv ir tad ien i s , 197? m. saus io 13 d. 

JAUNIMO DĖMESIUI 

Detroito ir jo apylinkės jauni
m u i žinotina, kad jau yra suorga
nizuotas mergaičių choro bran
duolys. Repeticijos vyksta kiekvie
n ą sekmadieni nuo 1L 45 v. iki 
1:15 v. Dievo Apvaizdos parapi
jos patalpose Suinteresuotos mer 
gaitės, turinčios 13 metų a m 
žiaus h- vyresnės, prašomos regis-

B u e n o s Aires . Nuo mažens Ad
riana domėjos i muzika. Ji lan- į 
k o dainavimo pamokas aštuone 
rius metus . Adr ianos specialybė į 
yra l ietuvių ir ispanų liaudies', 
dainos , kur ias ji pat i aranžuo- j 
ja. Ka ip įprasta š ių dienu liau-. 
d ies dainų dainininkams, ji sau 
pritaria g i tara , 

Argentiniečiai gerai pažįsta I 
truotis repeticijų metu sausio 9 i Adrianą ir vert ina jos talentą, j 
ir 16 dienomis. Žinotina, kad 
sausio 9 d. dėl jaunimo miš ių re
peticija prasidės 1 vai. p. p. 

Jaunimas ir tėvai nori žinoti , 
kas gali kandidatuoti į chorą? At 
sakymas yra palankus visoms m e r 
gaitėms, kurios mėgsta dainą ir 
turi muzikinę klausą. Taigi už
tenka tik tų dviejų privalomų, 
kuriuos čia suminėjau. 

Mergaičių choro gera pradžia 
gal i duoti paskatinimo kiek vė 
l iau prijungti ir berniukus. 
Artėjanti D a i n ų šventė, kuri n u 
matyta 1978 metais Toronte, Ka
nadoje, skatina ir įpareigoja D e t 
roito koloniją eiti kartu su kito
m i s kolonijomis ir stengtis m ū 
s ų jaunimą išjudinti ir paruoš
ti lietuviškos dainos triumfui. 
Turiu galvoje ir m ū s ų art imus 
kaimynus Windsoro jaunimą, ku
ris praeityje buvo labai pareigin
gas ir aktyvus chorinėje veikloje. 
Taigi v isoms mergaitėms durys 

Ji dažnai a t s i lanko pas lietu 
v ius s u savo g i tara , o argenti 
č ių varžybose laimi premijas, l , 
_, . ' . . i - - j - : soliste Adriana Jocyte koncertuos 
Ber i s so m i e s t o mokiniu damavi r__̂ _,i± T V* „„ _-..i.- *. 

-?3 * , . '• Detroito Lietuvių Kultūros centre 
m o konkurse 1972 m. Adriana; š i šeštadienį, sausio 15 d. 
la imėjo pirmąją premiją. Tais į 

t Mcreikit ienės, prot B. Psnaglia 
ir R. Singletary. Taip pat Lieder-
-Chanso\vs dainavimą gilinosi 

į pas Frederiek Schauw ecker, 
N u o 1969 pradėjo gilintis C h i -

jcagos konservatorijoje — Tex Ri-
j chardson dainavimo studijoje ir 
įvairiomis progomis išpildo kon
certus amerikiečių visuomenei. 
Pastoviai dirba ir repetuoja su 
komp. D . Lapinsku. 

Simo Kudirkos tragedija liko 
muzikiniai įamžinta ir atžymėta 
Margučio pastangomis D. Lapins
ko komp. "II Vigilante del Ma
re" spektakliais 1971 sausio 27 
ir 28 dienomis. Čia buvo Dalios 

j pirmas įsipareigojimas su simfo
niniu orkestru. 

1972 metais koncertavo Pietų 
Amerikoje: Buenos Aires, Urug
vajuje, Sao Paulo, Montevkleo, 
kur dainininkei po triukšmingų 
auditorijos "'bravo, bravissimo" 
šauksmų tekdavo grįžti į sceną. 

Dal ia yra atlikusi Musettos 
partiją Puccini operos "La Bo-
heme" Chicagos operoje, kuriai 
dirigavo maestro G. Favario. Lie
tuvių "Pirmyn" choro statytoje 
operetėje "Komevilio Vaupai" 

C L A S S I F I E D G U I D E r 
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VALOME 
KILIMUS M BALDUS 
Plauname ir vaAknojasas 

vis»c rūšiŲ grindis 
J. BUBNYS — TeL BE 7-5168 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO į 

Parduodami 3 nauji namai su 3 
nuegaaMuš Dariem Hinsdate gimna
zija. Skambint Vytui, BIKTS R. E-, 

. . __ 847-5100 __. 

Savininkas parduoda. Marąuette 
Parke mūs. 7 kamb. namą. 4 mieg., 
valgomasis. Visas namas moderniai 
įruoštas, grindys i&iotos kilimai,, 
užnc-Hk-įg. 2 maš. _ici_us mūc, ga
ražas. Galima tuoj jĵ t perimti namą. 

Skambini 920-0584 ,_. 

pač ia i s m e t a i s ji da lyvavo "San j s a u l i o Lietuvis. 1976, Vasaris) . 
Andreas de Giles" tarptaut inio! A d r i a n o s j o č v t ė s koncertas 
fo lkloro fes t iva ly je ir gavo ant D e t r 0 i t e sausio 15 d. prasidės 
rają premiją. Ki tuose f e s t i v a - į 8 v v Kokteiliai nuo 7:30. P o | / D 

l i gose 73 ir 7 5 meta i s ji užėmė k o n c e r t o __ i o k i a - k u r i e m 6 ! ^ P^n^į t e> a į l k o į j į ? 
pirmas ar antras vietas. R i m o K a s p u č i o orkes tras . !? 8 « * i r *J*į?* M e d e S 

ST. , ., , . « _. i dama operetėje Beliabrunos ro-
Adr iana atkreipė pasaulio l i e . ^ Pat veiks baras ir saitas į j rf k u r i o s ^ ^ m u z 

t u v i ų v i suomenės dėmesį prieš ; b u f e ^ ^ ^ į ^ - 3 « • Į V. Jakubenas savo recenzijoje 
taip išsireiškė: "Primadona Bel-
labruna iškilo | dominuojančią 
vietą, operetiniame stiliuje \i jau-

UŽGAVĖNĖS S U SOL. 
DALIA KUČĖNIENE 

m e t u s , trečiajame l ietuvių jau-
riimo kongrese . Ji s a v o baisu 
t a i p sužavėjo j kongresą susi
r inkusius , k a d Pasaul io Lietu
v ių Jaunimo są junga nusprendė 
ją ats ikviest i j š iaurės Ameri
k ą koncertuoti , nors tai būtų ir 
r iz ik ingas f inans in i s žyg i s . Štai 
pora reakcijų i š Adrianos pasi
rodymų jaunimo kongrese: "Ši 
mergaitė , jei t ik g a u s tinkamą 

jaunimui, 5 dol. kitiems. Tie, į 
kurie atvyks tiktai šokiams, pa-
piginirno negaus. V. N. 

Vasario 19 d. Detroite, Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūros 
centre, suskambės nuotaikingi 
įvairių kompozitorių kūriniai, ku
riuos išpildys solistė Dalia Ku-

ciasi kaip namie . 
Paskutiniųjų penkių metų lai

kotarpyje, solistė atliko virš 200 
solistinių įsipareigojimų dvylikos 
valstijų ribose Amerikoje ir pen
kių šalių platybėje: Amerika, Ka
nada, Argentina, Urugvajus ir 
Brazilija. 

praviros ir visos esate laukiamos į m o k v k l ą i r n e t in gės dirbti, iš- čėnienė iš Chicagos. 
prisijungti į jau veikianti mergai - j a u g s p i r m a e į i e sol iste . Visuose! Tai bus tikros užgavėnes Det-j D a h a n e t l k dainuoja. Jos aka 
čių chorą. Iki pasimatymo sausio ; j a u n i m o kongreso pasirodymuo I roito visuomenei, nes solistė Det- i f ėmimus straipsnius užtinkame 
9 ir 1 S d - S - • • * » ' se . kur tik ji dainavo, visur su-l roite koncertuos oirmą karta. Tie- "etuvisxoje spaudoje. Ji reiškia-

S P O R T O K L U B O ' 'KOVAS" I l a u k ^ a v o gaus iaus ių plojimų. ] sa, ji jau yra buvusi Detroite su 

ŽINIOS 

Sporto Įdubo koncertas — bal ius 

Detroito sporto klubo v a i - j 
dybos ruošiamas koncertas — ba- į 
l iūs įvyks vasario 5 6V Kultūros 
centre. Balius prasidės 7 vai . v. 
kokteiliais ir S vai. m e n i n e pro
grama, kurią atl':ks moterų a n 
samblis, vadovaujamas muziko 
Stasio Sližio. Stalus iš anksto re
zervuoti pas Rasą Orentienę te le
fonu — 274 — 4 1 3 6 . arba pas Sta
sę Matvėkienę tel. — 47708765 . 
Įėjimas suaugusiems tik penki do
leriai, o jaunimui ir pens inin 
kams tik trys. Baliaus metu bus 
įteiktos taurės golfininkams, pra
eitais metais laimėjusiems gol
fo žaidynes. Balius ruošiamas 
sutelkimui pinigu, sportininkų 

išvykoms, apygardinėms, įvykstan
čioms Chicagoje, ir f inal inėms — 
N e w Yorke. paremti. 

Atvyksta Toronto sportininkai 

Vasario 5 ir 6 dienomis į Detro i 
tą yra pakviesti Toronto sporto 
klubo "Aušra" sportininkai drau
giškoms žaidynėms su Kovo spor
tininkais. Žaidynės vyks Kultūros 
centre ir jos prasidės šeštadienį 
2-rą vaL p. p., o sekmadienį 12 
vaL tuoj po lietuviškų pamaldų . 

Sporto klubo susirinkimas 

Sausio 16 d. šaukiamas visų 
sporto klubo "Kovas" narių ir 
sportininkų tėvų susirinkimas. į 
Susirinkimas šaukiamas išvykų J 
į Chicagą ir N e w Yorką reika- • 
l ams aptarti. Sporto klubo vado- j 
vybė kviečia visus, sportininkus ir 
Detroito lietuvišką v isuomenę, \ 
t i ek koncerte - baliuje, t iek žai-
dynese gausiai dalyvauti ir pa-
remti sportinę veiklą. T a i p pat 
nori priminti, kad jau pats laikas • 
visiems pradėti ruoštis 1978 m e - ' 
tais Toronte, kartu su D a i n ų ! 
švente įvvkstančioms Pašalio 3ie- ' 

SM * 

tuvių sportinėms žaidynėms. 
Jonds Urbonas , 

Į 

K A S Y R A 
A D R I A N A J O Č Y T Ė ? 

Daug r a š o m a ap ie A d r i a n ą ; 
JoČytę. P a g a l i a u , k a s ji i š t ik-1 
r u j ų y r a ? A d r i a n a J o č y t ė y r a j 
l i e tuva i tė , kuri g i m ė A r g e n t i - j 
n o j e i r dabar k a r t u s u t ė v a i s 1 

g y v e n a B t r i s a o mies te ly je , ne- j 
t o l i nuo A r g e n t i n o s s o s t i n e s 

| J o s balsas nepaprastai sodrus ! A. Kairio operete "Sidabrinė Die-
ir ga l ingas — tai š io jaunimo j na", kurioje atliko Salomėjos Jo-
kongreso žvaigždutė" (Korneli- į varienės partiją, bet šį kartą ji 
jus Bučmys , Darbininkas, 1976. j bus scenoje viena, akompanuo-
V I 1 8 ) . "Sodraus balso, popu- į jant muzikui Dariui Lapinskui, 
l iarių dainų dainininkė, kuriai ; Dalia, kaip dainininkė, išėjo 
žiūrovai negai lėjo katučių" (Pa į i sceną būdama septyniolikos me-

Per tradicini Marijos Aukšres-

fllllllllUIUllllllllUUHllllHJII!IIH!HLNIIIII 

AR R £ i m VIZITINIŲ 
KORTELIŲ? 

VMttniu kortelių aatido^mas yr* 
gražus paprotys. Biznieriai jm 
plačiai naudoja, bet tinka ir vmų 
luomų atstovams turėti gražia* 
vizitine* korteles. 

Kreipkitės } "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais 
Būsite patenkinti mūsų patarnavf-
am 
imimnif i i 
o<>oo<><>oo<><vo<>ooo<>oo<x><><>oo<>e, 

Ivairio pi«*Jų Įl-i i_- lll> S — tm 
brancriai Iš mū^a MadeVa 

OOSMOS PAKCEL8 E-PKBB8 

SJUNT1NIAI į LIETUVĄ 
SSSS S. Halsted S t CUo-co KO. «MQ» 
asei w. M-h sc , cūo_«o, ILL. « M » 

Telet 92S-27fT — 254-8820 

oooooooooooooooooooooooooc 
oooooooooooooooooooooooooc 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkraueto baldus ir ki
tus daiktus. Ir i i toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda. 

TELEF. — WA MOet 
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 c 

Oak Lawn — Savicinkas parduoda 
mūr. r_ncū" namą. Dideiis skly
pas, 3. miegami, vaigoir.aaL*, židinys. 
Šeimos kamb. Priedai, §59,900 

Skambint 599-3921 

6 rooru brick bna^ik»w near 63th 
and Campbell. ExceUent condition. 
Low taxes. For appt. call — 

BE 5-6197 

3 & S *w3SSf ^TiJJSBSHS 
I l » » H » M > « I « H M I » I 
REIKAJLINGA ^ETMTVTNIC* — 

GERA VlRl-f A 
3 suauEsg, L<__(« .Sbore Drive. 5 die
nas. Reikia nors kiek angliškai kal-
bSfc. R«_»r_*««iacijos reikaiiB«o% a e -
ras atlyginimas. Geri najnai. Atski

ras kamb., spalvota TV. 

IteL — 248-7171 

IsXtO-ff l )JA5L\ — F(r>B RENT 
ISNITOM. miegamas kamb. su vir
tuve. Atskiras įėjimas. Vyresnio 
ami vyrui ar moteriai. Informuo-
tis teL. 776-3727 

SU SAVAIS APLINKUI 
labai S H - H 2-Jų aukStų ******* 

1% Toaioa. Šansų pužų beismenta*. 
Karpet-j, v_rtnv__ pečius, daug yrto-
aų. ĮmokSti apie $7,006.00 Ir galite 
keltis. Arti 72-os ir Ked-ie. 

4 bota maras, t auto mOre Sara-
žas. I i gerų ranku, priešais parka. 
Naujas gasit Mldymss kr elektra. 
>8,500 pajamų. Vertas $50.000. 

1$_ aukšto noflrae. 2 auto mftr. ca-
raiss. Orig-aaS 26 metų gera statybs. 
Erdvfts 2 butai Senute nepajėgia, 
turi parduot. Marquette Pke. Pigiai 
$22,000. 

Vienintele stStaga C kaoabarrų f 
metu rausvo muro reaideBoljs ir 1 
auto gajnžaw Puikus vidaus planas 

ette Parke.. $29.760,00- • • 

IŠJTUOM. naujai dekoruotas švie-
sus-4 ^ a p b . butas 2-me aukšte. Su
augusiems. Pečiais apšild. Apyl. 31 
ir Lowe, feridgeporte. 842-8366 

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

nosios moKyklos mokinių kon-
ertą Chicagoje, j i su fleitos 
alyda atliko Alabieff 'Lakš-

1961 m. baigė Lojolos universi
tetą B.S. laipsniu iš vokiečių ir 
prancūzų literatūros, o 1969 m. 
įsigijo M A laipsnį iš ispanų li
teratūros. Šalia tiesioginių moks
lo studijų lavinosi muzikoje Įvai
riose studijose: A. Dičiūtės, Iz. 

si kaip muzikos bei literatūros 
kritikė, eilėraščių vertėja ir yra 
atidavusi savo duoklę kaip m o 
kytoja Dariaus ir Girėno litua
nistinėje mokykloje. 

Laisvai kalba vokiečių, pran
cūzų ir ispanų kalbomis ir ypa
tingai pamėgusi Sspanų kultūros 
pasaulį, nes yra augusi ir 

(Nukelta j 5 pusi.» 

SIUIfTINIH | UETOV_i 
Ir kitus kraštus 

NEDZUTOSKAS, 4MB Anher Ava, 
Ohicago, HL 0O6S2, tetof. 927-5086 

lllllllllllllftUIIIIIIHItlimillttIIIIIHUIIilII 

P L U M B I N G 
Vonnj, virtuvės sinkų ir vandens 

iiktytuvų speciališias. Virtuvės ir 
vonios kabfaietai Keramikos ir k t 
plytelfis, Glass blocks. Sinkos vamz
džiai i_vak>nri eiektra. Kreiptis »uo 
7 iki 8 vaL ryto arba po 5 vai. vak 

a-atAFENAS — 778-82S5 

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 © 
B U T Ų NUOSfAVrMAS 

N a m u pirkbnae — Parda-via-M 
Valdymas 

Draudimai — Income Tas 
.Vomristas — Vertimai 

BELL REALTY 
1. B A C E V I Č I U S 

6435 go. Redzie Ave. — 778-22S3 
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 -

S butai. Ptrktjui tBcrss radiny* 
auetbs Parke. $2t 900.00. 

17 meto SUelki S 
tr 2 auto mūre garais-. "Badianf' 
Šildymas. Marąuette Parka. 
$88,000.00. • 

Platus totas ant Sv. K I J I U I M n«t>-
ntBes. Pigua 

VALDIS REAL ESTATE 
2625 West 71st Street 

TeL 787-7200 a i t e 737-8534 

MARIJA \OBEIKIENfi 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 

ADDISON, ILL. 
Parduodami išnuomoti 6-butiĮ liuk
sus namai. Po 1 ir 2 miegamus, 
{mokėti $35,800.00. Kaltinė atdara 
nuo 11 iki 7 v. v. 2-me aukšte 

HER1TAGE BANK BUDO. 

777 Anny Troil Rd. 

0.S.A., Ine, — 543-3750 

B0DYW0RRcolt'_į^eLMRTS 
(Fender) Pilnas Pataisymas 

TK-oamissiea* . . . Dažymas — Motoro 
— Karoserijos (body) ir Sparnų darbas 

GAS FOR LEkSS 

Chicago, Illinois 60632 
2637 W. 47th St., tel. 523-1240 

D A R G A L I M A G A U T I Š I Ų P L O K Š T E L I Ų 
LIETUVA, TĖVYNE MCSŲ — 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos himnai, Lietuviais esa
me gimę. Mes su rūtom, Lietuva brangį, Kada no
riu verkiu, Ištraukos iš Verdi operos "Trubadūrai" 
ir kitos. 

2. GOKIME — 
Dar kartą apie meilę, Lauksiu Tavęs, Gražiausia 
mergina, Meiks istorija ir 1.1. 

S. TYKUS BUVO VAKARĖLIS -
Siu nakteiy (Dzūkų daina), Kas bernelio sumisiyta, 
Oi laukiau, laukiau. Bernužėli, nesvoliok. Dėdės Jo
no polka ir kitos-

4. ANTANAS KUČINGIS — 
Kur lygūs laukai, snaudžia tamsūs miškai, Tyliai, 
tyliai Nemunėlis teka, Iš operų "Eugenijus Onie-
ginas" "Don Juan" ir t t 

5. SKAITO DALIA JUKNEVIČIŪTĖ -
I pusė — Vincas Krėvė-Mickevičius, Janina Degu
tytė: Eilėraščiai. 
II pusė — Liūne Sutema- Badmečio ciklas. Taip 
pat Algimanto Mackaus eilėraščiai, 

t LEONAS BARAUSKAS — 
Sandaros skrynia, Žemaičių pasveikinimas, Naujiest 
nadektousi, Žemaičių daina. Aš lietuviškas žemdir
bys, Po gimtuoju dangum, Opera "Lokys" ir kiti... 

7. SKAMBĖKITE, DAINOS - sol. Juzė Krikšfolairvtė-
Ko vėjai pučia, Paimėjau vakar, Treji gaidžiai ne
giedojo. Verpsiu, verpsiu, Mozarto, Fr. Schuberto, 
Banaičio ir kitos dainos. 

Kama kiekvienos plokštelės S6.00 

A DVARIONO PLOKŠTELĖJE yra 12 šokių su daino
mis. Ne tik šokti smagu, bet ir :>asiklausyti dainų 
labai malonu. 
1. Ispanų — Valsas 
2. Sapnas — Tango 
3. Gyvenimas — Fokstrotas 
4. Tu tik man priklausai — Fokstrotas 
5. Liūdna man be tavęs — Tango 
6. Daina padės gyventi — Fokstrotas 

n pusė 
L Bučkis — Valsas 
2. širdie — Tango 
3. Skraido garsai — Fokstrotas 
4. Skrenda naktys — Fokstrotas 
5. Paskutinis sekmadienis — tango 
6. Turiu dvi marginas — Fokstrotas 

Kaina tik $6J0 
• 

TREČIAS LITERATŪROS VAKARAS 
Skaito savo kūrybas A Baronas. K. ftadūnas, Dr. 
H. Nagys, B. Pūkelevičiūtė ir L. Sate__a-Katiliš-
kienė. Sią plofcšteię klausydami, gausite sodrų dva
sinį malonumą. Kaina tik $6.00. Ją įgydami, pa
gerbsime mūsų kultūrininkus, rašytojus 

Prisiminkime Joną Aistį. Jis pats savo kūrybą įkalbėjo 
| plokštelę, jų yra 30 ir kaina <1k $6.08. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 454S W. 6Srd S t , Cakag* U_ 60629 

Labai pageidaujamos geros 
prekes. Maistas iš fuaropos 
2608 W. 69th St., Chicaeo, IS. S9S-S. 

TEI_ — WA 5-2787. 

M. A. i I M K U S 
NOTABT PTTB«C 

mOOME TAX SEBTTCB 
4259 S. Maplewood, teL 954V74M 

Taip pat daromi VBRTI-taI, 
GUMTNTr; lAkrietlnis-. pUdomJ 

PTLEETTBES PRJ-fTHAt tr 
kltokl 

iHHiiiHiiiMiimiiniiiiUHUiiHimiiiiiiim 
N A M Ų APdH_DTMAS 

Tateen senas ta- sadcrii 
«ws. PlgUU srvalan tal_«, 
tr perdirba del daja. Įdeda 
Sūdytoms. Kreiptis 

A. B A N Y S — teL 447-8806 
innniimiiminiiiiimintifUHiiHiiiiiHin 

oooooooooooooooooooooooooo 

NAMŲ REMONTAS 
PR-ETNAIIA KAINA 

TMesu fcr naujai {rangiu vuaia* 
rlrtuves irnsu jas lubas, {rangm 
kambarius rūsy. Dalau. 
Z-gnas, teL 776-0682 po 6 T. fak. 
•oooooooooooooooooooooooooc 

IIHIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIUUIIIUUIIHIIN 

TELEVIZIJOS 
M I 8 L I N - S TV 

Spalvotos Ir 
Stereo _r Oro VėrtsUnsI 

tr 

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 
Ptdkaa 8 bota m-ras. Arti iv. Kry-

žiaws Il?oni_Ss. Virs $19,000.00 paja
mų. Palikimas — lengvai nuptrkstts. 

Gerai telaikytas mūriais, 2 po 5 k-
tr veikiantis biznia Arti Campbell tr St 
dios g-v€s. Virš j&oo.oo pajamų mes . 

Tikrai gražus bongakn*. S mieg. tr 
•algomasia Patogas sustoie-Umas. { 
vakaras ui Calij'orma Ir SS-čtoa 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Income Tax 

3651 W. 6$rd Street — 436-1816 
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 

O t M E S I O ! 

U A O H E S M E N A S 
*^)RACGIr , 

"-yraago*' administracijoj* 
galima pastrinicti įvairių liaii-
dies meno darbų: medžio, kersv 
mikos, drobes, taip p a t lietuviš
kų lėlių ir tietuviSkų koetiumų 
moterims. 

Ape___nkykite ! "Draugo" ad-
ministraciją ir pasižiūrėkite. 
Gal rasite kai ką padovanoti 
draugams. 

-w *«. „ - Orland Park 
SHAGBARK HH-LS APASTMENTS 

151ST ORLAND BROOK DR. 
(8600 W.) 

D«JHXC 1 and 2 bdrms, Some wit3_ 
Lake View. Fully carpeted, colored 
appiiances in kitch. ccntiriuoiie cl«aa 
oven, dishwasner refrig. Large balco-
ny or private patio. Drapery rodą, 
wtedow in kttcben tbat kas room for 
table, spacious dining rna. ImmedjSM 
oocupaacy. No pets. Heat a n č oooit-
iag gas Lacluded. Orland Sa-are S 
blocka aw_.y. 

Rent $250. -$295. 
• - . 

Models C_pen Daily 10-5. . 
Sat. and Sun. 10-6 

1*121 ORLAND BROOK DR. 
T«L 34SHsS45 or 34S-7474 

Take Kariem Ave. to i S i s t S t , 
then We_L 

• - < • » • '—£ 
fSIGVKTEE D AB A B ! 

Mariau šlitines o! fhe 
Amerikas 

Paraše Ti tą , Nsodksrtas 
. 

įdomi knyga angių kalba, ver
s t a is lietuviško leidinio, kurią rei
kėtų kiekvienam perskaityti. 

Atsekant Marijos kultą nuo pir
mų misionierių, čia aprašomos 
svarbiausios Pietų, Centro ii* š iau
rės Amerikos ir Marijos švento
vės. 

Knygoje gausu iBustracijų, ka
rių tarpe yra net du Šiluvos Ma
rijos statulos Wasninjrtone pa
veikslai ir platus naujausios JAV 
šventovės bei joje esančio lietuvių 
koplyčios aprašymas. 

Knyga patraukliai ir rūpestingai 
išleista, gaunama DRAUGE, kai^ 
na $3.50. 

T a p a t i . k n y g a čia gaunama tr 
lietuvių kalba. J o s kaina 52.50, 

Dliao-B State gyventojai prie kai
nos turi pridėti 5% mokesčių. 

. ' ' 

^ 

— 

M I G L I N A S T V 
XS46 W. ftrtfc S t , teL T76-14M 
HiiiiiiiiiuiiiiniHuiiiiiuituuuiuiisHiniit 

•Draugo" adresas: 4545 W. 
63rd Street, Cbicago, HL 6062& 

A. V I L I 
M O V I 

Apdraos tas 
{vairių 

A S 
G 

RAMO PROGRAMA 
lietuvių Radijo Pragnuas 

Naujojoj Anglijoj i i stoties WLYN 
U* banga v*»k-
W i «»d VM vaL po 
dnodanui vėliautių, pasauliniij ttoią 
santrauka ir komentarai, muzika, dai
nos, ir MafdutSa Pasaka, Šią pro
gramą veda Steponas t. it VatniiLua 
N-nkaL Biznio reikalais kreiptig i 

tas, Mats. 02127. 
Tas pat gaunamas dieni atris f n a > 
tmr rr side_-
kų knygų 

P-Qd d o v a n a - b e t 
proga! 

Popular Lithuanian 
Recipes 

PAtT_eW_WTA Ht PAGRAMNT4 
LAIDA 

— m 
ve 

Šiom drenom Dranga spausto?* 
išleido šeštąją laidą šios populi* 
rtss virimą knygos. 3. Dau_^ard_s-
Bš vel patitaslino fr pagražino šią 
laidą naujais paruošimais. 

Tat aovana naujom 

Ir vtrW 
knyga yra sukėtasm 

lietuvių ir 
tr 

Knyga yra labai grašiai Jrišta _F 
spalvotomis muatr i^oto t s . LiBat 
patogi varto jhnuL 

I 

DRAUGAS, B a y g f 

4IMA Wsst ASrd St rss i 

93 50. PrkHIdta S0 
i-Saidoms. mot** m 

m 
.. _J 
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A. A. KUN. ALOYZAS JAUNIUS 
Dažnai, vaikštinėdama Mar-iboną kun. John E. Jordan. 

quette Parko gatvėmis, praeinu, Tačiau vieną šaltą pereitų 
pro didelį namą 69-toj gatvėj metų lapkričio rytą, matyt, pa-! 
i r kažkaip graudu pasidaro, sijoto tikrai labai blogai, nes 
kad viename JJ-o aukšto lange užuot ėjęs kaip kas rytą baž-
nebedega šviesa. Tai kambarys, nyčion, jis nuėjo i čia pat kitoj i 
kuriame gyveno a. a. kun. A. gatvės pusėj esančią Šv. Kry-j 
Jaunius. Prie lango stovėjo r a - ž m u s ligoninę. Ilgai negalavęs; 
somas stalas, ir visada galėjai širdimi, pergyvenęs kelias šir-' 
pjamatyti palinkusį jo siluetą, dies operacijas, šį kartą pateko 
Tea jis skaitė, rasė ir anglųi ligoninėn, sutrikus inkstų vei-
kalba pamokslus ruošė. Ten kimui. Jautėsi geriau, pailsėjo, 
j is ir kasdienes kunigo maldas;su gera nuotaika laukė tyrimų1 Los-Angeles prie šv. Kazimiero par. mokyklos stovi iš ka ; 
kalbėjo. Kažkaip nenori tikėti, i rezultatų. Buvo nutar ta daryti B. Brazdžionis, inž. J. Mikaila, poetas kun. L. Andriekea, iri. 
kad j is niekada t en nebesėdės. į operaciją. Mirė kitą dieną po k o n i s į ' t e i s - v - Kazlauskas. Nuotr. 

Gyveno jis kukliai. Tame vie-į operacijos, lapkr. 25 d., sulau-
nam kambarėly tilpo jo lova, i kęs 82 metų. 
svečiais sofa, rašomasis stalas, j Lauktuvių pamaldos buvo 
mažas šaldytuvas ir maža viri- j lietuvių Marquette Parko parap. 

§. Negali pamiršti jo | bažnyčioj, dalyvaujant dideliam G r a n d R a p i d s , M i e l i . 
' " > •»* > j ^-"- būriai žmonių ir daug kunigų. 

Koncelebracinėm Mišiom vado
vavo vysk. V. Brizgys. Daly
vavo ir velionio buvęs klebonas, 

. poetas 
J. Valu-
Briedžio 

U t i -

MUSUKOLON 
mo krosnelė, 
mėgiamų mažų ^vargonėlių, ku 
rie vieni buvo liudininkai jo 
sunkių gyvenimo sąlygų, o kar
tais ir sunkesnių jo gyvenimo 
valandų. Mėgo ja i s groti, nes 
buvo didelis muzikos mylėtojas. 
J i s grojo gerai, ne kar tą yra 
pavadavęs mano vyrą bažnyčio-l 
jė, ' vargonininko darbe. 

Tylus, kuklus ėjo per gyveni
mą velionis kun. Jaunius. Ne
norėjo nė vieno užgauti, neno
rėjo dėmesio nei pagarbos. Pats 
gi skubėjo padėti pagalbos rei
kalingam. Rėmė gimines ok. 
I*ietuvoj, gelbėjo misijoms, stu
dijuojančiam jaunimui. Visur 
tiesė savo dosnią ranką, jaukų 
žodį, patarimą, suraminimą. 

Pažinau velionį Los Angeles 
1953 m. Niekada mūsų ryšiai 
nenutrūko^ J i s buvo labai arti
mas mūsų šeimos draugą? ir 
visada laukiamas svečias. Lan
kydavo mūsų namus dažnai 
Su a. a. mano vyru buvo labai 
artimi, vienas ki to kibai rei
kalingi, vienas k i tam padėjo, 
kiek galėjo. Dabar k* vėl juo
du abu drauge. 

Į kunigiškas pareigas žiūrėjo 
labai rimtai ir paskutiniu laiku 
Bet skrupulingai. Į mūsų, jo 
draugų, patar imą pasitraukti 
bent laikinai ir išvažiuoti kur 
pailsėti jis nekreipė dėmesio. 
Didelę, a tsakomybę j is jautė sa
v o darbui ir savo noru nenorėjo 
jokiu būdu pasi t raukt i nuo al
toriaus. 

I r taip sąžiningai, kiek jo 
sveikata leido, kas ry tą jis ėjo į naujų 
j gretimoj gatvėj esančią sve- į rinkti 
timtattčių Sv. Adrijtmo 

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS 

L B Grand Rapids 
kuriam padėkota už jo dalyva-1 suruošė 

ciškaus bažnyčioje Athole, ku
rias atnašaus kun. Justinas Ste 
ponaitis. Jis pasakys n pamoks 
lą. Brocktono choras, vad. mu- į dalyviai bus pavaišinti, 
ziko Juliaus Gaidelio, ciedos ir 

;bus iškilmingos lietuvių kalba; DRAUGAS, ketvir tadienis , 1977 m. sausio 13 d. 5 
! Šv. Mišios už kenčiančius betų- " "-"-"""""" 
ivius. Pamaldom pasibaigus bus — Privalu bent vieną melodi-styti gerą paveiksią ir, jei įma-
perkelta į Lietuvių klubą, (922 i ją girdėt i kiekvieną dieną, pa- noma, padaryti kelias opias 
Valley St.) , kur įvyks oficialioji skai tyt i puikų eilėraštį, pama- ; pastabas. Goethe 
dalis. Pagrindinę kalbą sutiko j i .,., 
pasakyti Daytono teisėjas Carl 
B. Rubin. Meninę programą at

l i k t sutiko Clevelando studenčių 
j vokalinė grupė "Nerija", vado
vaujama R. Čyvaitės. 

Rengėjai kviečia vietinius ir 
• plačios apylinkės lietuvius su 
į savo draugais gausiai dalyvauti 
minėjime ir išgirsti pirmą kar
tą Daytone studenčių grupę, ku
ri yra sužavėjusi ne vieną lie- j 
tuvių koloniją. Savo dalyvavi
mu mes parodysime, kad įverti-! 
name mūsų jaunųjų menininkų! 
pastangas. Tuo pa t parodysime 
savo meilę Lietuvai, mūsų tėvų 
kraštui. 

Programai pasibaigus, visi 
J-s 

A. t A. JONUI BLEKIUI mirus, 
liūdinčius brolius PETRĄ su šeima. BRONIŲ ir 
ALFONSĄ nuoširdžiai užjaučiame. 

A. ir 1. Lakai, J. ir S. Šidlauskai 
E. ir V. Palilioniai. T. ir J. Jokubkos 

vimą ir globą. 

apylinkei . . . . po to atliks menine dali, kuri Naujų metų sutikimą £" • ' 
t r„žHt», M i i ^ M f**155 saitle 2 .3» v. p . p. Bos aka

deminė dalis, o po minėjimo ka 
vutė. Kun. Steponaitis kviečia 

NE LABAI PATOGŪS 
POTVARKIAI 

M. ir Ig. Kušlikių rezidencijoj. 
Paskutinioji senųjų metų vaka- j 
rienė pradėta malda, Besivai-1 . , . . . —. . . . . ,, - JVBUS apylinkes lietuvius daly Į sinant skambėjo lietuviškos dai Į •* ' N e y i s ^ g e r a n a u j į e n a Wor 

Inos, juokai. Tenka paminėti,į ' cesterio gyventojams, bet no-
įkad atsilankė būrelis studen-į MIRTYS | r i n t išvengti gaisrų, gal ir ne-
| tų bei baigusių aukštąjį moks-j A ^ Kastantas įimkūnas j blogai. 
;lą, kurie padainavo šių dienų, „ ^ s u i a u k c S 93 m e t ų . Buvo į Miesto valdyba (City Hali) 

Worcester, Mass. 

Motinai mirus, sūnui 

INŽ. ALGIRDUI STANČIKUI ir 
dr. VILEIŠIO šeimai 

reiškiame mūsų gilią užuojautą. 

Elena r Vytautas Lapenai 

studentiškų dainų. 
Keletą minučių prieš vidur-

" S ? ^ J f 1 * " V \ J o n ^ t i \ t 3 x ė įlinkėję. Daug metų buvo rasti- j dymo k rosn ie , . . - ; , . zodj, dėkodamas seimininkams . . * 
I ir kitiems, prisi4ėjusiems prie j 
; parengimo. Linkėjo visiems lai- * * ^ 
imingų 1977 metų. 

į bene seniausias Gardnerio lietu 1976 metų pabaigoje įvedė pot-
vis. Buvo gimęs Rokiškio apy-jvarkį, kad virtuvės, buto apšil-

ninkas įvairiose lietuvių drau-1 prijungimą prie gazo vamzdžių 

A a. kun. Aloyzas Jaunius 

Kapinėse, pučiant saitam vė
jui, paskutines maldas atkalbė
jo jo artimas draugas kan. P . 
Juknevičius. 

Kunigų bloke Šv. Kazimiero 
liet. kapinėse iškilo dar vienas 
naujas kapas a. a. kun. Aloyzui 
Jauniui, iškeliavusiam į Viešpa
ties namus. 

Paliko 4 vaikus. Žmona j turi atlikti leidimą turį prijun-
(Marcelė Likaitė) mirė jau;gėja i ir savo leidimą tur i užre-

Nuskambėius paskutiniam se j ̂  " * * . s e n i a u " V * i k a į ^ j ̂ ™f • " * * £ 1 v ^ h o ^ 
'nųjų metų bubno dūžiui, pakel- | » * Palaidojo savo torą. Be vai j (Plumbing mspektor, Kai ui
tos taurės šampano, sudainuo- i *» P a l l k o P l a c 1 ^ Kraskauskų! spektonus patikrins t ik t ada 

I ta Laimingų naujų metų. Toliau i s e u n ^ * B u t e m * i r Šimkūnų j galima saukti gazo b-vę atidary-
seimas. jti gazą. (Karšto vandens pri-

A. a. Jonas Deveikis mirė su- į jungimo potvarkis veikė 
į sekė asmeniški sveikinimai. 

KVOTOS 

JAV apeliacinis teismas pa
tvirtino Chicagos miestui pas
kirtas kvotas, kokį procentą 

policininkų reikia pa-
iš mažumų. Taip pat 

patvirtino sprendimą, kad gali-
čią talkinti kunigams parapijos ma sulaikyti išmokėjimą mies-
darbuose. Darbo sąlygomis bu- tui dalies federalinės paramos, 

Šokiams bei šiaip visą laiką, 
grojo V. Baniukaičio įrekorduo 
ta į juosteles plokštelių muzika, j 
Norintieji galėjo smagiai pa-j 
šokti. Neturint nuosavos salės, i 
tai y ra viena iš nedaugelio p ro j 
gų visiems drauge pabuvoti . ; 
Tenka džiaugtis i r dėkoti šeimi! 
ninkams Kušlikiams, kurie nei 
tik leido naudotis savo patalpoj 
mis, bet įdėjo daug darbo i r i 
triūso ruošiant Naujų metų su-į 
tikimą. Be to, dar paaukoj i 30 į 
dolerių LB apylinkei. 

Naujų metų sutikime dalyva-j 
vo svečių iš Muskegan Lekučių 
šeima ir iš Lansingo Blain šei
ma. Augis 

laukes 61 metų. Čia gimęs. Tė
vas buvo kilęs nuo Raguvos. Pa 
liko žomoną, 2 vaikus, brolį ir 
seserį. 

Abu palaidoti katalikiškai. 

Dayton, Ohio 
SĖKMINGA BALFO 

RINKLIAVA 

se
niau). Tai užtrunka apie 2 sa
vaites, nes šilumos prijungėjai 
yra apsikrovę darbais ir greit 
negalima gauti. Be to , miesto 

j inspektorius irgi yra labai užim-
Koresp. \ t as patikrinimo darbais, nes jis 

tikrina ne tik krosnių, bet ir 
karš to vandens prijungimą vi-

turi apie 

&EVANS 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SO. WESTER3 AVĖTOJE 
SRYS MODERNIŠKOS 

AOUCONDmONED KOPLYČIOS 

MAŠINOMS VIETA 

REpublic 7-8600 REpublic 7.8601 

vo labai patenkintas, ypač aukš
ta i vertino humanišką savo kle-

kol nebus pasalinta diskrimina
cija samdant policininkus. 

VASARIO 16 GIMNAZIJA 
(Atkelta 9 3 pusi.) 

Mokymosi pažymiai 

Gardner, Mass. 

— Atholio ir Gardner Vyčių 
kuopa, kaip ir kasmet, vėl rengs 
Vasario 16 minėjimą. Minėji
mas, pradedamas vasario 13 d. 
10:30 v. šv. Mišiomis šv. Pran-

same mieste, kuris 
200.000 gyventojų. 

Todėl žiemos laike patar iama 
1976 metais lapkričio ir gruo- nesikraustyti, nes teks gerokai 

džio mėn. buvo pravesta Balfo j pašalti, kol prijungs pečius, pa-
rinkliava. Daytoniškiai ir apy- j tikrins ir atidarys gazą. 
linkių bei lietuvių draugai gau-| Antanas Bušmanas 
šiai parėmė šią rinkliavą. Pir- | . 
mą kartą buvo surinkta tokia 
rekordinė suma 667 dol. Balfo 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S IR S 0 N U S 

TRYS MODEBNISKOa KOPLYČIOS; 

2533 Wtst 71 it SI. Tel. GRovenhlll 8-2345-6 
1410 So. 50fh Avt* Storo TOwnhaII 3-2108-6 

AUTOMOBILIAMS STATUTI 

Tėvai, kurie patys mokėsi mo
kyklose, kai blogiausias pažymys 
buvo 1, neturėtų nusiminti, jei 
vaikas praneštų gavęs 1. Vas. 16 
gimnazijoje mokslo pažangumo 
pažymiai rašomi nuo 5 ligi 1, ir 
tas 1 yra aukščiausias pažymys, 
o tradiciniai labai geras — 5 — 
yra pate blogiausias... 

Kaip su auklėjimu? 

/r. statutus pssfsaice IMROFIS 
svarstyti mokymo Teikalų, jam 
labiarfsrai rūpls jo tiesioginis .už
davinys, nž kurį jis jaučiąs ir mo
raliai atsakingas. Tai gyvenimas 
bendrabutyje ir mokinių auklė
jimo bei auklėjimosi raikalai. 

Visa Vas. 16 gimnazijos buvi
mo esmė yra, kad joje jaunimas 
būtų ugdomas Ketuvfšfca ir 
krikščioniška dvasia, paremiama 
plačia prasme demokratiškumo 
nuotaika. 

Laikoma, kad teisės ir laisvės 
uždeda ir pareigas. Bendrabutis 
yra savitas visuomeninis gyveni
mas, kartu iš mokinių laukią* ir 
visuomeniniu darbu — dalyvau
ti ir prisidėti, tvarkyti parką, šva
riai laikyti aplinką, kuo rūpintis, 
ką atlikti ar ką nunešti ir t t 
Žodžiu, aktingai dalyvauti visų 
bendrame gyvenime. Stengiama
si, kad tame gyvenžflle butų tyt-
ku teisingumas, atsakingumas, 

Abiejų bendrabučių vedėjai 
(Algirdas Stankus, Marija Dam-
briūnaitė, Marija Sauiaitytė) yra 
jauni žmonės, amerikietiškojo 
auklėjimo ir moderniškesnių su
pratimų. Jie rūpinasi, kad moki
niams bendrabučiai mokslo me
tais būtų jų, kiek galima, jau
kūs namai, miela aplinka, nuo
širdi draugystė. Todėl vedėjai ne
norį, kad į gyvenimą juose būtų 
galima žiūrėti, kaip į kokį vaikų 
darželio pakaitalą, stovyklavimą 
patalpose, kariuomenės barakus 
arf neduok Dieve, kaip Į kokius 
pataisos namus. Mielai tokių pat 
principų norį laikytis ir asmenys, 
reikalui esam, juos bendrabučių 
vedėjų pareigose pavaduotoją — 
A. VefSelis ir B. lipšienė. 

Kuo gali, jie visi bandą rasti 
vis naujų būdų geriau tvarky
tis rr stiprinti auklėjimą. 

Nuo rudens wedė k pačių mo
kinių pasikalbėjimus Vasario 16 
gimnazijoje gyvenimo klausimais. 
Tos diskusijos .vyksta ipenktadie-
rritj vakarais, nors neprivalomos 
visiems dalyvauti, bet mokinių 
gausiai* lankomos ir, atrodo, po
zityvios. 

Bendrabučio vedėjo tarnyba — 
24 valandos per para. Bet kuris 
mokinys bet kokiu savo reikalu 
rr bet kuriuo laiku gali kreiptis į 
savo bendrabučio vedėją. Nesą 
priimta atsakyti "ateik vėliau". 

Tai tiek ii Vasario 16 gimnazi
jos mokinių gyvenimo. 

Kr., 

vardu nuoširdžiausias ačiū vi-
i šiems aukotojams už gausias 
;aukas. 

* 
IŠKILMINGA] MINĖSIME 

VASARIO 16-JA 
i lietuvių kultūros komitetas 
Į rengia Vas. 16 dienos paminėji-
i mą. vasario mėn. 20 d. Progra-
i ma prasidės 2 vai. p . p. šv. Kry
žmus lietuvui bažnyčioje, kur 

Nuodėmė turi daugelį Įnagių, 
tačiau melas yra rankena, kuri 
tinka jiems visiems. Holroes 

Gėlės visoms progoms 
ffiVERLY HHLS GĖLEVYCIA 

2443 WEST 63rd SREET 
Telefonai: PR 8-0833 k PR 8-4834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishių krautuve. 

THE DAISY STORE 
» I 8 Soothwest Hwy, Oak Lawn. 

TeL 499-1318 

Jaunimas leidžiasi nuo kalnelio sn 
rogutėmis per Detroito ateitininkų 
tradicinę žiemos išvyką Dainavoje 

A. t A. ANELEI STANCIKIENEI mirus, 
jos dukrai ALFREDAI VILEIŠIENEI bei jos šeimai ir 
sfirmi ALGIRDUI STAIf ČIKŪI reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime. 

Didžiuliai 
Domaoskiai 
MM 

JiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiftmHiitttfifmmimiifiiiininimiim^ 

DETROITO ŽINIOS f 
(Atkelta iš 4 pusi.) | 

i S 
baigusi pradžios mokyklą Buenos j e 
Aires, Argentinoje. ^ £ 

Pereitą vasarą solistė lankėsi ; = 
Europoje ir ilgėliau sustojo Mad- jg 
rrde. Iš ten parsivežė daug ope- ' 5 
tetinės muzikos kūrinių, kurių da j g 
lį išgirsime per užgavėnes Det
roite. 

Koncertas-balius stt vaišėmis 
ir geru Rimo Kaspučio vadavau- Į 
jamu šokių orkestru suteiks pro
gos paskutini kartą prieš gavė
nią geru: ir smagiai užsigavėti. 

Balių-koncertą ruoSa Detroi
to ateitininkai. 

PŪKI DOVANA ftVENčIU K KITOMIS PROGOMS 

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

;-- — I I I e I d o — 
LIETUVIU KUNIGŲ VTLNTBfc 

— PicL J norai Kanlias 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. SAIDAS 4r GERALD&S F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 34 South CalifofBla Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ii U 3-9852 

466S 91 South Hormllagt Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

LAiDonruviy DIREKTORIAI 
UttMYlį Uldotuvhp Į M t e į į j Asociacijas Nariai 

ANTANAS M, PNIUIPS 
TOMAS k LAURYNAS LABANAUSKAS 

tm SO. LITUANICA AVE. TA YAnto 7-MH 

STEPONAS C. LACK (UCKAWICZ) Ir SONOS 
2S14 W. Brd PLACE TeL Virgis* 7-6671 
H M f f . M STREET TeL REpublk 7-1213 

P a t a HOB, m. TeL r M f l i 

PETRAS BiaiORAS 

•O. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayettt M571 

POVILAS J. RIDIKAS 
yim fraktUko fonbuto irtttac kletala vir»». = 

V s t o t t p«^*mM sraa* lietuvių ksltn. UMKDKO d«ka teJda ~ 
p»r4uo4aina prtalB&m kaina. 5 

•DEAUGO" 

SO. HALSTED STREET TeL TArtti 7-ifU 

JURGIS F. RUDMIN 
mtnoi* grv«Htn)ai eteiuml prM*tt 50 oentq mokesSlama ta per- = 

•hantlmul (kitur gyvenantieji pridėkit* M cento*). 5 
MgyU Neająjl TenfamenfĮ. B f M I ufcietJUIUJ j 

DRAUGAS I 
4S45 Wott 63rd Stroot i 
^notfA minois 60629 I 

S S l * SO. LTTTJANIOA AVK. TeL T Arde 7-1138-69 

VASAITIS - BUTKUS 

CICERO, HX. TeL OLYmete l-MH 
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DRAUGAS, kstrirtadieais, 1977 m. sausio 13 d. "~ { 

* 

X Pavergtųjų tautų komiteto 
pasėdis šaukiamas sausio 15 d., 
šeštadieni, 5 vai. p. p. Latvių 
centre, 4146 N. Elston Ave. Į 
jį kviečiami spaudos atstovai. 
Kviečia Pavergtųjų tautų kom. 
pirm. Viktor Viksnins. 

X Tautinės mišios už ken
čiančią Lietuvą — tokiu pavadi
nimu yra sukompanavęs specia
lias mišias muz. Alfonsas Mi
kulskis, Čiurlionio ansamblio 
dirigentas. Pirmą kartą jos bu
vo giedamos Philadelpbijoje 
vykstančiame Eucharistiniame 
kongrese. Mišios yra išimtinai 
lietuviško stiliaus, tautinės, at
liekamos su tautinių instru
mentų orkestru, kaip kanklė
mis, lumzdeliais ir skudučiais, 

X Milda Kupcikevičiūtė gra
žiai atstovavo Ethnic Family 
and Community Service (lietu
vių studentų organizaciją) Cook 
apskrities švietimo taryboj, sau
sio 11 d. Bismarck viešbuty. 
Milda labai įtik.namai įrodinėjo,; 
kad kai kuriose amerikiečių 
aukštesnėse ar pradžios moky
tose, ten kur gyvena daugiau 
lietuvių, reikalingas lietuvių kul
tūros a r kalbos dėstymas. 

x Straipsnyje "Sovietai iš
pardavinėja retas knygas iš 
Lietuvos bibliotekų", išspaus
dintame "Drauge" sausio 5 d. 
laidoje, pasitaikė klaida, tikru
moje sovietai siūlo parduoti ne 
25 veikalus, bet 256 veikalus. 

x A. a. dr. Jono Sadausko j 
5 metų mirties sukaktis sausio 
12 d. buvo paminėta šv. Mišio-
mis Cbicagoje ir Macon, Tll., kur 
gyvena velionio žmona Bronė. 

X Danutė Mikoliūnienė. Cle-
veland, Ohio, mums atsiuntė 
laišką, kuriuo pasidalija liūde
siu netekus mylimo vyro. šia 

&as Mišias girdėsime Nekalto proga, pagerbdama jo atmini-
Prasidėjimo bažnyčioje Br igh- jn^ atsiuntė "Draugui" auką 
ton Parke, Chicagoje, sausio 23 
d. 1:30 vai. p. p., minint arkiv. 
Jurgio Matulaičio 50-ąsias mir-

metines. 

I * • IŠ ARTI IR TOLI 
i. A. VALSTYBES* 

Dėkojame. 
X Aukų atsiuntė: po 4 dol. 

— S. Kybartas, A. Pietarienė, 
A. K. Pbiladelphia; po 3 dol. —j 

X Kazės Brazdžionytės veda* & Gružauskas, O. Miiuataitė.! 

raoljas! Ačiū. j mas "Lietuvos Aidų" 
nuo sausio 21 d. penktadieniais j 
duos lietuvišką programą nuo 
9:30 iki 11 vai. vak., 1490 AM 
banga. Tai labai patogus lai 
kas šią lietuvišką valandą pasi
klausyti. 

X Cicero Lietuvių Bendruo
menė sausio 16 d. po Sumos pa
rapijos salėje rengia kultūrinę 
popietę. Pranešimas jaunimo 
kongreso Pietų Amerikoj. 

X Stasė Semėnienė, palydė
jusi žiemos atostogoms savo 
motiną Eleną Lapienę \ ETori-j 
dą, paatostogavusi Miami Beach i 
ir aplankiusi Mariją ir Joną! 
Mackevičius bei Eleną ir Valeri- '< 
joną Balčiūnus Pompano Beach, 
grižo namo. 

X Margučio radijo programos • 
atnaujinamos sausio 24 d., pir-Į 
madienį. Bus transliuojama 
kasdien 7—8 v. rytą, išskyrus 
šeštadienius ir sekmadienius. 
Stotis WNIB 97.1. 

X Ponas Antanas Viktorą, 
nuoširdus Pedagoginio Litua
nistikos Instituto talkininkas, ir 
šiais metais sutiko būti šio in
stituto ruošiamo linksmavaka-
rio baro vadovu. Linksmavaka-
ris bus 1977. L 15 d. Jaunimo 
centre. Kam rūpi paremti-šios 
mūsų išeivijos jaunimo lituani
stinio švietimo įstaigą, malonė
kite užsisakyti stalus ar kvieti
mus pas ponią Sofiją Prancke-
vKSenę teL PR 6-219L (pr.) 

.X DaiL Vlado ŽUians tapybos 
ir grafikos darbų parodos atida
rymas įvyks šį penktadienį, sau
sio 44 d. 7 v. v. Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre. Daili
ninkas, neseniai atvykęs iš Lie
tuvos, yra atvažiavęs į Chicagą 
ir dalyvaus atidaryme, (pr.). 

X Dr. Jorge ir Sofija Galante, j 
Oak Brook, nuoširdžiai padė
kojo "Draugui" už šventines 
korteles ir atsiuntė 10 dol. auką. | 
Ačiū. 

— Prof. dr. Irena Langytė, 
j gyv. Fullerton, Calif., savo 
1 profesūros reikalais, kaip uni-i 
versiieto aistovė, buvo išvykusi 

i Į Aleksandriją, Kairą ir Lusorą 
i Egipte ir į Atėnus Graikijoje. 
Dabar jau grįžo namo ir pradė-

ijo dėstyti specialius mokslus 
j universitete. Prof. I. Langytei, 
1 kaip tarptautinės "marąuetting" 
komisijos patarėjai, tenka daž-

. nai važinėti po Ameriką ir sve
timus kraštus. . • •>.•.-•--

— Prof. dr. Pranui Jucaičiui. 
šiuo metu gyvenančiam Rocky 

j River, Ohio, pereitų metų gruo-
įdžio 5 d. suėjo 80 metų am
žiaus. Ta proga rašant apie 

j Jubiliatą ("Draugo", 1976 m. 
; gruodžio 21 d.) žinutėje buvo 
įvelta keletas klaidų ir netiks
lumų. Parašyta, kad prof. Ju-
caitis "gimęs sykiu su P. Ma
tulioniu, J. Tonkūnu ir kt.", o 
turėjo būti : "P. Jucaitis sykiu 
su P. Matulioniu, J. Tonkūnu, 
A. Rukuiža, V. Ruokiu, kan. 
Kemešiu ir P. V. Raulinaičiu bu
vo paskirtas 1924 m. spalio 15 
d. Žemės Ūkio akademijos pro
fesūros branduoliu". Prof. P. 
Jucaitis 1941-42 m. buvo Vy
tauto D. iiniversiteto technolo
gijos (ne: technikos) fakulteto 

Prelegentų pranešimai b u v o i d e N u Q m i į ^ ^ 
pavyzdžius pritaiko gramatikos j kruopščiai paruošti, pavyzdžiai fcuv0 c h e n u n i ų t y r i m u v e d ė J a s 

Lietuvių tautinio meno ansamblio "Čiurlionio" motenj choras su kanklių orkestru. Priekyje — sol. Irena 
Grigaliūnaite. Čiurlionio ansamblio koncertas bus Cticagos Marijos aukšt. mokyklos Alėje sausio 22 d. 7 
vai. vak. Nuotr. J. Garlos 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
simpoziumas — vaizdinių prie- mas. Mokyt. Dovas šaulys iš 
monių pritaikymas lituanisti- savo patirties papasakojo apie 
nėję mokykloje. Mokyt. A. Ka- istorijos dėstymą. Reikia pasi-
šubienė nagrinėjo lietuvių kal
bos dėstymą prad. mokykloje. 
Ji vaizdžiai papasakojo, kaip 
savo paruoštus vaizdingumo 

rūpinti istorinių žemėlapių, pa
veikslų ir gerų istorinių skaiti-1 
nių. 

MOKYTOJŲ SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS 

Mokytojų sąjungos susirinki
mas įvyko sausio 9 d. Chicago
je Kriaučeliūnų Montessori 
Vaikų nameliuose. Susirinki
mą atidarydama pirm. Janina 
Juknevičienė pasveikino gau-l* " . ~ * I " . - '* ' " ™ *-"""['* * " * ~ * m m 7 m Z 
šiai susirinkusius dalyvius ir K * ° 5 « P " f t o * « » su p a i m t i * šių, dienų lituanisti 
susirinkimui pirnūninkauti pa- k a l b o S dahma' ^ s n J a ™ ™ * i * i * mokyklų, įdomiai ir sklan 
kvietė Viliją Kerelytę. Susi
rinkimas minutės susikaupimu 
pagerbė pirm. J. Juknevičienės 
mirusią mamytę. 

Pirmininkė supažindino susi
rinkimą su mokytojų sąjungos 
valdyba: Janina Juknevičienė 
— pirm., Apolinaras Bagdonas 
— vicepirm., Vilija Kerelytė — 
sekr., Dovas šaulys — ižd., Jo
nas Kaunas — informacijos 
vad., ir Jadvyga Lukoševičienė 
— parengimų vadovė. Džiugu 

asmenavimu. Ji pabrėžė, k a d m i a i susirinkimui pateikti Po 
mokinius mokant ir auklėjant' pranešimų vyko svarstymai, 
ne tiek svarbu teoretinis aiški- pasiūlymai ir diskusijos. Po-
nimas, kiek pačių mokinių pa- į kalbiuose dalyvavo vyresni ir 
tyrimas ir pavyzdys. Mokyt. J. patys jaunieji mokytojai Pa-
Plačas papasakojo praktiškus geidauta, kad Švietimo taryba 
patyrimus, kaip mokinius sūdo- parūpintų daugiau mokslo prie-
minti dėstant literatūrą ir kny- monių, istorinių žemėlapių, fil-
gų skaitymą. Reikia mokinius 
supažindinti su veikalo ar kny
gos autorium, jei galima, pa
kviesti patį autorių ir leisti jam 
su mokiniais pasikalbėti. Su-

, c pažindinti su veikalo ar knygų 
pastebėti, kad i mokytojų są- ., . r„ . ' . . . . *, J JH

 a I* veikėjais n* jų gyvenimo aprais-jungą susibūrė daugumas dir
bančių mokytojų, jų tarpe daug 
jauniausios kartos atstovų. 

Darbotvarkės centre buvo 

komis. Tad* veikalas moki-
pasidarys artimesnis, 

įdomesnis ir bus mielai skaito-
r.iams 

x Lina Jonynaitė, 17 m., Ire
nos ir inž. Vytenio Jonyno duk
tė, buvo išrinkta Chesterton 
aukštesnės mokyklos mckslo ir 
grožio karalaite. Toje mokyk
loje Lina yra vienintelė lietu
vaitė, gabi mokinė, mėgiama 
mokytojų ir mokslo draugų. Pa
veldėjusi iš mamytės aktorės 
Irenos vaidybinių gabumų, reiš
kiasi ir įvairiuose meniškuose 
parengimuose. Yra baigusi li
tuanistinę mokyklą ir deklama
cijomis bei vaidyba dalyvauja 
Įvairiuose minėjimuose. 

X Vitalija Bogutaitė — rytoj 
atvyksta į Jaunimo centro va
karonę 7:30 v. v., kurioje bus 
pristatoma jos naujasis eilėraš
čių rinkinys "Po vasaros". Ka
zys Bradūnas kalbės apie poetės 
kūrybą, o Nijolė Martinaitytė 

mų aparatų, projekcijos lempų 
paveikslams ir lietuviškiems 
filmams rodyti. Susirinkime 
dalyvavo švietimo tarybos 
pirm. Bronius Juodelis, kuris 
pasidžiaugė gausiu jaunų mo
kytojų susirinkimu ir darbinga 
nuotaika. 

Savo pranešime susirinkusius 
supažindino su arLimiausiais 
švietimo tarybos planais. Atei-

x Dr. Stanley J. Bartis, Na- X Liet. Bendruomenės Brigh- nančią vasarą rugpiūčio 14—21 
shua. N. H., yra nuolatinis ton Parko apylinkės valdybos - Dainavoje yra ruošiama mo-
"Draugo" skaitytojas ir rėmė- pirmininkas Vytenis Šilas ir ižd. kytojams ir jaunimui pedagogi
jas, šiomis dienomis jis mums Simas Jokūbaitis mums atsiuntė n e studijų savaitė. Švietimo 
atsiuntė malonų laišką, kuriuo malonų laišką, kuriuo padėkojo tarybos žinioje yra didžiulis 
labai nuoširdžiai padėkojo už dienraščiui už teikiamas infor- mokykloms skirtų knygų san-
šventines sveikinimo korteles, macijas ir pridėjo 75 dolerių 
"Draugo" 1977 metų kalendorių, čekį. Nuoširdžiai dėkojame, 
gerai atsiliepė apie savo dien-| x Jonas Rugienius, Detroit, 
raštį ir pridėjo 50 dolerių auką.' Mich., prie prenumeratos mo-
Dr. Bartį skelbiame "Draugo" kesčio pridėjo 10 doi auką. La-
Garbės prenumeratorium. Nuo- bai ačiū. 

Už klaidas ir praleidimus atsi
prašome. 

— JAV LB krašto valdybai 
pritarus, vykdomasis vicepirmi
ninkas organizaciniams reika
lams Balys Raugas sausio 29 d.. 
šeštadienį, New Yorke šaukia 
Rytinio JAV pakraščio LB apy
gardų ir apylinkių pirmininkų 
ir LB darbuotojų suvažiavimą. 
Suvažiavimas įvyks New Yorke 
Kultūros židinyje, jį globojant 
New Yorko LB apygardai. Dar
botvarkėje simpoziumas "Mūsų 
kelias į tautinį išlikimą", daly
vaujant J. Veblaičiui, R. Penkiū-
nienei ir S. Zabuliui. krašto val
dybos, apygardų valdybų ir 
apylinkių valdybų pranešimai. 

AUSTRALIJOJE 
— A. a. Edvardas Nagulevi-

čius staiga mirė gruodžio 17 d., 
sulaukęs tiktai 40 me:ų am
žiaus. Liko žmona Birutė, vai
kai, motina, sesuo, brolis. Pa
laidotas Fawknes kapinėse Mel-
bourne, šalia savo tėvelio Jono. 

— Izabelė ir Jonas Daniške-
vičiai, žinomi Sydnėjaus lietu
vių veikėjai, paminėjo savo 45 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. 

— Bendras kūčias suruošė 
Melbourno lietuviai, LB valdy
bos rūpesčiu. Jose dalyvavo 
nemaža svečių iš JAV, Kana-

Illinois Institute of Technology | dos, Argentinos, Brazilijos, viso 
Research Institute Chicagoje. I apie 300 lietuvių. 

CHICAGOS ŽINIOS 

X Vienos savaitės ekskursija deklamuos pluoštą eilėraščių. 
) Lietuvą, balandžio mėnesio 15 į Vakaronę ruošia Chicagos sen-
d., 1977 m. Rezervacijoms ir in- į draugiai ateitininkai ir visuome-
formacijai kreiptis į Heger Tra- nę maloniai kviečia dalyvauti. 
veJ Bureau. Ine , 6118 W. Oar- (pr.) 

Bd„ Cicero, UI. 60650, teL; 
242-3590 ar 863-4774. (sk.) X Cicero išnuomojamas 2-jų 

kambarių modernus butas. Ge-
X Aplankykite International ras susisiekimas su miestu. 

Meat Market. Atvykę rasite Skambint 652-9297 po 6 vai. 
mūsų gamybos produktų ge-Įvak. (sk.). 
riausią kokybę ir pasirinkimą, į 
kaip skilandžiai, rūkyti įvairus 
kumpiai, palengvicos, medžiokli
nes dešrelės, rūkytos ir šviežios 
dešros, jauni paršiukai, Šoninės 
ruledoms. veršiena, jautiena, 
aviena ir kita. Tai mūsų ilgų 
metų specialybė! Rūkytus pro
duktus, pagal užsakymą, siun
čiame paštu ir į kitus Amerikos 
nuėstus.. Parengimams ir ba
liams duodame nuolaidas. Savi
ninkai — Izabelė ir Petras Bur-
kauskai, teL 436-4337, Interna
tional Meat Market; 2913 W. 
63rd St , Chicago, UI. 60629 

X Juozas Žvynys patyręs In-
come Tax pildytojas* greitai ir 
tvarkingai užpildys jūsų Fede-
ral ir State Income Tax. Kreip
tis visomis dienomis, neišski
riant ir sekmadienių, nuo S vai. 
ryto iki vėlaus vakaro. 7259 S. 
Frandsco Ave. Telef. PR 6-1349 

(sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings 2212 
We*t Cermak Road. Telefonas 

ULh 'W MM7. 

širdžiai dėkojame. 
x Liucija Stasiūnienė, Chica

go, 111., sumokėjo prenumeratos 
mokestį ir paliko 10 dol. auką. 
Dėkojame. 

X Viena skaityto ja iš New 
Yorko apylinkių atsiuntė "Drau
gui" labai malonų laišką, pre
numeratos mokestį ir 22 dolerių 
auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

X Lietuvių Piliečių draugija 
Pittsburge, pratę3dama '"Drau-
go" prenumeratą, paskyrė ir 9 
dolerių auką. Ačiū. 

x Zenonas Petkus, Park Rid-
ge, UI., pasveikino savo dien
raščio darbuotojus, atsiųsdamas 
10 dol. auką. Labai ačiū. 

x Dr. J . S. Gedaugas, Santa 
Monica, Calif., dėkodamas už 
"Draugo" kalendorių, aukojo 
10 dol. Nuoširdžiai dėkojame. 

X Povilas Mikšys, Juno 
Beach, Floridoje, uolus mūsų 
dienraščio bičiulis, maloniu laiš
ku palinkėjo "Draugo" darbuo
tojams sėkmės ir atsiuntė auką. 
Ačiū. 

x Leonas Kaulinis, Pbiladel
phia, Pa., žinomas muzikas ir 
choro dirigentas, atsiuntė svei
kinimus ir auką. Ačiū. 

X Po 5 dolerius aukojo: 
Antanas Garkūnas, Dundas, 
A. Kalvaitienė, Rochester, 
Petras Babarskis, Havajai, 
Vai. Balčiūnas, Pompano 

Beach. 
in r .L { Nuoširdžiai į p t P * 

x Malonūs skaitytojai su
pranta lietuviško dienraščio 
reikšmę ir j remia. Aukų po 
7 dol. atsiuntė: 

Jonas Urbonavičius, vV'indsor, 
Ona Stumbras, Richmond 

Hill, 
A. V. Racka, Farmington, 
Ant. Šeduikis, Brockton, 
VI. Vaškelis, St. Petersburg. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame. 
X Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
V. Zymonienė, Chicago, 
Veronika Nagevičienė, Wil-

loughbjjy 
Kazimiera Sirgėdas, Rich

mond Hill, 
A. Tamošiūnas, Cicero. 
Labai ačiū. 

dėlys, mokytojai gali apsirū
pinti knygomis. Kristijono Do
nelaičio lituanistinė mokykla iš
leido mokykloms tinkamus Da
nutės Bindokienės Lietuvių lite
ratūros skaitymus. Pageidau
jami rajoniniai mokytojų pasi
tarimai, rengiant platesnio 
masto mokyklų šventes. Prašė 
visas lituanistines mokyklas 
rengti Vasario 16 minėjimus su 
pritaikytomis programomis. 
Skatino remti ir užsisakyti pe
dagoginį žurnalą "Švietimo Gai
res". Taip pat prašė mokyto
jų patarimų, sugestijų ir para
mos švietimo baruose. 

Susirinkimui baigiantis pirm. 
J. Juknevičienė dėkojo prele
gentams už paruostus referatus, 
švietimo tarybos pirm. už įdo
mius pranešimus ir susirinku
siems už atsilankymą. Be to, ji 
kvietė mokytojus, kurie domi
si, atsilankyti į Montessori Vai
kų namelius, kuriuose bus gali
ma stebėti vaikų mokymą, pa
remtą vaizdingumo priemonė
mis. 

Po susirinkimo buvo kavutė, 
kurią paruošė pirm. J. Juknevi
čienė. Mokytojai jaukiai pa- ' 
bendravo. Susirinkimas užsi
tęsė apie tris valandas, bet bu
vo gyvas, sklandus ir nenuobo
dus. Nuotaika buvo darbinga 
ir draugiška. J. Kaunas 

MIESTO ZONOS 
JAV aukščiausias teismas, 

svarstydamas priemiesčio Ar-
lington Heights atvejį, nuspren
dė, kad vietiniai zonų nustaty
mai nepriešingi konstitucijai, 
nors jie kliudytų tam tikrose 
vietose kurtis mažumoms, 

PERŠOVĖ POLICININKĄ 

Policininkas Allen J. Guisin-
ger, 37 m., buvo nuėjęs išsiimti 
paskolos į Liberal Loan Co„ 
2535 S. Pulaski Road, Chicago-
je. Tuo metu trys banditai už
puolė šią bendrovę. Vienas 
peršovė policininką per vidu
rius, bet policininkas įstengė 
tą užpuolėją K. Miller, 19 m., 
nušauti. Kulka pataikė į gal
vą. Nušautojo mergina B. Ber-
ryhill, 17 m., buvo sugauta be
bėganti. Ieškomas Millerio bro
lis Darrow, 23 m., įtariamas 
dalyvavęs užpuolime. 

TAISO. BET GRIAUS 

Chicagos švietimo taryba iš
leidžia 350,600 dol remontams 
Wendell Phillips aukšt. mokyk
los, 250 W. 37 gatvė. Pertvar
kytas šildymas, pataisyta kana
lizacija, įrengtos erdvios prau
syklos, įdėtos naujos durys. 
Tačiau, mokslo metams bai
giantis, nutarta tą mokyklos 
pastatą nugriauti dėl sumažėju
sio moksleivių skaičiaus. Nuta
rimas remontuoti buvo padary
tas 1973 m. 

KURO UŽTEKS 

Salta žiema pareikalavo dau
giau kuro, tačiau džiaugiamasi, 
kad kuro Chicagoje nepritrūks, 
nors šalčiai ir užsitęstų. 

BRANGSTA MOKSLAS 

Dešimtyje Illinois universite
tų ateinančiais mokslo metais 
pakils mokestis už mokslą. Tų 
universitetų išlaidos padidės 94 
mil. dol. ir sieks 024.2 mil. Illi
nois universiteto padalinys vei
kia ir Chicagoje. Studentams 
mokestis pakeliamas 90 dol., o 
siekiantiems magistro ir dak
taro laipsnių — 120 dol. 

KAIP SU GREITKELIU? 

Naujas gubernatorius Thomp
son pareiškė, kad jau laikas 
sunaudoti susitelkusius 1.25 bil. 
dolerių Chicagos regiono trans-
portacijos reikalams. Cross-
town greitkelio reikalą laikyda
mas svarstytinu, gubernatorius 
pareiškė, kad tuo klausimu tar
sis su Chicagos miesto vado
vybe. 

VTENUOLfiS 
Chicagos kunigų senatas vien

balsiai nusprendė, kad reikia 
plėsti seselių vienuolių darbą 
sielovadoje, kaip namų lanky
mas, ligonių ir vargšų globa, 
ruošimas sakramentams, socia
liniai patarnavimai, maldų gru
pių organizavimas. 

Adolfas s- ikas, nors gyvena ma- PIKETAVO KONSULATĄ 
žoje vietovėle. Kalėdoms pasirengia _ . , .. . , 
tautiniais p^uošalais eglute ir kai- 2 v d a i P*etavo prancūzų kon-
mjTiams H rodo lietuvių tautos sulatą Chicagoje, reikšdami pro-
tradicijas NuotrauKoje: Adolfas \ testą, kad Prancūzija paleido 
Saliukas -1705 A-Du Bois Dr., Pi- teroristą Abu Daoud, suorgani-
qua, Ohio ;3336) prie savo deko- j 7XVXlsA %.<*„ mortininku *,dv-

ARKIVYSKUPO JURGIO MATULAIČIO 
MIRTIES SUKAKČIAI PAMN6TI 

M /ŠIOS IR KONCERTAS 
PROGRAMA ATLIEKA 

ČIURLIONIO LIETUVI! TAITIM0 MENO ANSAMBLIS 
KONCERTAS — Marijos ankstesniosios mokyklos salėje, 

6727 S. California Av., Chicago, DL 60629 
1977 ra. sausio 22 d. 7:00 vai. vakare. 

Bilietus galima įsigyti Marginiuose: 
2511 W. 69 SL, Chicago, m. 60629 

MIŠIOS — Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Parke, 
23 d. 1:80 vai. p. p. 

im 


