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AMERIKA - KINIJA 
PRADĖJO NAUJA ETAPĄ 

Pekine ir Washingtone iškeltos vėliavos 
Pekinas. — Naujųjų Metų die

ną Amerikos - Kinijos diploma
tiniai ryšiai buvo pradėti vėliavų 
iškėlimu sostinėse ir -Šiltais vy
riausybių galvų pareiškimais. A-
merikos atstovas Pekine surengė 
priėmimą, kuriame atsilankė ir 

vicepremjeras Teng. Tarpt&utinia-

pradėti naują istorijos lapą. 
San Francisco mieste ir Nevv 

Yorke pasirodė Amerikos kinų 
suskilimas. Kai kurie demonstra
vo, pritardami Kinijos - Ameri
kos santykių užmezgimui. Tose | 
demonstracijose pasirodė šimtai 
komunistinių Kinijos vėliavų. Į 

me Pekino klube užsieniečiai šo- į Dar didesnės buvo Taivano rė-
ko vakarietiškus šokius su aukš- j mėjų demonstracijos. Policijai te- Į 
tais Kinijos pareigūnais, buvo ge- j 

IRANE SUDAROMA 
CIVILINE VALDŽIA 

Šachas pažadėjo laikinai išvažiuoti 
Teheranas. — Irane praėjusį laivų siuntimą. Amerika planuo-

savaitgalį padėtis nepagerėjo, janti kištis į Irano vidaus reika-
Daugelyje miestų tęsėsi neramu- lus. 
mai, riaušės, deginimai ir šaudy- Vis daugiau užsieniečių išva 

e- j ko nelengvas uždavinys kinų de- į 
riamas šampanas, skambėjo j monstracijas išskirti, neprileisti | 
draugiškos kalbos. i muštynių. 

Kinijos atstovas Washingtone į Amerikos - Kinijos diplomati 
Chai Tse min pareiškė savo pri- į niu rvsiu užmezgimas nemalo-1 _ _, , x , _. , ... . . . ., , ,. ,. —•*%•• 
. . i j « M v •• • - t n • n • • Komunsnnėie Kimioje naujou vyriausybe plačiai atidarė labais { Vakarų-pasaulj. Ilgus metus ideologiniuose 
emune, kad .Amerikos - Kinijos) niausiąs buvo Soviete Sąjungai, j v a r ž t u o s e kex i t ė j ę g ^ ^ ^ p r a d e d a cUSipažinti su "buržua,..niais prietarais". Cia matomos moterys Šanchajaus 
ryšiai pnsides prie taikos ir pašto-į Korespondentai iš Maskvos ?*a~ \ plauką šukavimo kooperatyve. 

mai. Šachas priėmė karinės vy
riausybės atsistatydinimą. Gene-

! rolas Azhari premjero pareigas 
perduos ilgamečiui opozicijos vei-

'kėjui Shahpur Bakhtiar, kuris 
I pirmadieni jau pasigyrė turįs pa-
ikankamai ministrų sudaryti ka-

žiuoja iš Irano, nors tam trukdo 
aerodromų ir lėktuvų bendrovių 
streikas. Tabrizo mieste minia su
degino Turkijos konsulatą ir ban
dė pulti Amerikos konsulatą, ta
čiau kareiviai minią išskirstė. 
Šiame mieste dirba apie 100 ame-

binetą. Naujasis premjeras gavo į rikiecių. Nuotaikas prieš Ameri-
iš šacho pažadą išvažiuoti į už- ką padidino ir radijo skelbiamos 
sienį. Šacho rūmai keliskart pa-Į žinios apie Amerikos karo laivų 
brėžė, kad šachas nemano pasi- i pasiuntimą į Persijos įlanką. 
traukti iš sosto, tačiau jam esąs; Irano opozicijos nacionalinis 

• A ! 

vumo Azijoje ir visame pasauly-j neša apie sovietų piliečių susirū-j' 
je, tie ryšiai bus įspėjimas ir kie- į pinimą. Korespondentai iš eili-1 
tas smūgis "hegemonistams". nių rusų kasdien gauna klausimų ; 
Tuo žodžiu kinai visada vadina apie kinus ir karo grėsmę. Mask- j 
sovietus. Atsakydamas į tą kalba voje labai paplitę įvairūs Kiniją 

liečia anekdotai. Vienas kalba a-
pie vaiką, kuris atsisako rusų mo
kykloje mokytis rusų kalbos. Pa
klaustas — kodėl, vaikas atsako 
noris mokytis kalbos, kuri bus 
naudinga ateityje — kinų kalbos. 
Kitame anekdote prezidentas 
Carteris praneša Brežnevui apie 
Amerikoje išrastą naują kompiu 

viceprezidentas Mondale ne liete 
Maskvos, tačiau paminėjo, kad 
santykius užmezga labai skirtin
gos savo politika, kultūra ir eko
nomine sistema valstybes. Tie 
santykiai prisidėsią prie ekonomi
nis pažangos, pastovumo ir tai
kos. 

Prezidentas Carteris ir Kinijos 

Pikta diktatoriaus 
Castro kalba 

Havana. — Kubos diktatorius 
Fidel Castro pasakė labai piktą. 
70 min. trukusią kalbą, kurioje 
puolė Ameriką. Kiniją, Egirtą. 
Kiniio- ambasadorius ir Ameri
kos "interesų sekcijos" vadovas 
Lyie Lanc. išgirdę įžeidimus, at
sikėlė ir išėjo iš salės. Castro pa-

ŠIEMET LAUKIAMA 
DAUGIAU STREIKŲ 

reikalingas poilsis ir gydymas. 
Pirmadienį šachas su žmona 

frontas pasmerkė savo buvusį na
rį Bakhtiarą už sutikimą suda-

fotografų, lyg norėdamas paneig
ti gandus, kad jo Irane jau nė-

Unijo' reikalaus algų pakėlimo 
Washmgtonas. - - Prezidentei Šiais metais pasibaigia darbo į mai ir pabrėžia, kad jo įsvyki-

Carierio programa Infliacijai su-į sutartys drabužiu siuvimo, elek- mas į užsienį bus "laikinas , po-
stabdyti daugiausia remiasi sa-jtros darbininkų unijose. Jos tu- litiniai stebėtojai nemano 
vanorišku algų ir kainų kėlimo j n- a p i 0 450.000 narių. Rugsėjo Į jam bus lemta artimoje ateityje 

sukvietė į Niavaran rūmų kiemą j ryti vyriausybę. Fronto vadas 
daug užsienio korespondentų ir • Sanjabi paskelbė, jog Bakhtiar 

yra išmestas iš opozicijos eilių, 
San Francisce įvyko iraniečių 

ra. Jis neatsakinėjo i korespon-1 studentų demonstracijos prieš Ša-
. dentų klausimus, bet leidosi fb- j chą ir prieš Amerikos vyriausybę, 
į tografuojamas. Jis atrodė pavar-! Prie Irano konsulato studentai 
' « s ir sublogęs. Nors šacho rū- j sudegino šacho iškamšą. Kai ku-

Irie plakatai lietė Ameriką — 
I "Nekiškit savo kruvinų rankų 

kad 

premjeras Hua Kuo feng paskel- j ten, kuris moka įspėti ateitį. į j į j į ** ̂ n i į a u ž Jahlanį i r j apribojimu. Tačiau šiais metais Į į ^ į baigiasi ir vienos stipriau-1 sugrįžti, nesukeliant naujų nėra 
L «.»:», :«.„, , r -***—^ I „ 1 . ^ u ! l l t M j Į kreditus pardavė levofiuUją. * a - f b a r a s i daugelio svarbių unijų! sių ir geriausiai organizuotų um-įmumų. bė pareiškimus, kuriuose sako-1 Brežnevas 
ma, kad ilgai užtrukęs šaltumas 
ir priešiškumas tarp abiejų tau
tų baigiamas ir šiuo istoriniu į-
vykh» sustiprinama pasaulio tai
ka. 

Kinijos vyriausybė paskelbė pa
reiškimą Taivano klausimu. 
Liaudies kongreso vykdomojo ko
miteto vardu paskelbtame pareis 
kime siūloma susijungti, kartu iš
laikant Taivano "status quo", kad 
taivaniečiai neturėtų jokių nuo
stolių. Pradžioje Kinija siūlo su

kom pi uterį 

pavyks išpildvti s k ė r i ų metu! "epasiduoti tam boikotui nei šio-
planą, ar ateinančiais metais bus j į l t B į ^ a c ? e *?* ™ M c _ h » 
geras derlius ir klausia, kas bus I 
politbiure 1990 metais. Preziden-
tas Carteris. įjungęs naują kom
piuterį, praneša atsakymus. Pir
mieji du Brežnevo klausimai at
sakomi neigiamai, o trečią prezi- I 
deniai Carteris irgi negali atsa 

Amerikos imperializmas turė-
sa kovos prieš infliaciją progra-

. . . . . „ , . , ,ma pagrįsta algų kėlimo priiai-
jęs pralaimėjimų. Kuoa niekada į -Kvmu 
neparduosianti nei vieno savo i- j " S a u s i o - d b a i g i a s i n a f t o s < c h e_ 
dealo uz Guantanamo bazę ar m i k į U | i r a t o r n o darbininku uni-
uz visą imperialistų auksą, pasą- j j o s m m n a r i ų d a r b o s u l a r t i s 

| Kovo 31 d. prasidės didelės tyms 

^r.ink.^i neturė'u ^ ? l s u t i dni-LpTO^ streikuodama prieš vieną! oiktai pasisakė prieš šią Amen 
giau kaip 7 nuoš. pakėlimų. Vi-j g didžiųjų automobilių bendro- kos "karo laivų diplomatiją . Pir-

" " madienio straipsnyje Pravda nu
rodo, kad Washingtonas fabrikuo
ja gandus apie sovietų planus Ira-

savo karo 

organizuoti pašto ryšius, susisie-1 kyti. Atsiprašęs Carteris sako ne-
kimą ir prekybą. Valstybės de-1 galįs išskaityti politbiuro pavar-
partamentas šį pareiškimą suti-1 džiu. nes jos parašytos kiniškai. 

kė Castro. 

Kambodija neteko 
svarbaus miesto 

terių unijos, k\ 

vių. Šiais metais numatoma strei 
kuoti prieš General Motors. 

Kovos prieš infliaciją nenau 
dai Amerikos darbo unijų fede-[ne ir tuo pateisina 
racijo* prezidentas George Meany 
yra atvirai pasisakęs prieš prezi-

, dento Carterio gaires. Jis nurodo, 
tun 30.),!).I na- Į k a ( j { o s g3įres daugiausia nukreip-

prie mūsų tėvynės". Kai kurie 
praeiviai šaukė iraniečiams: "Ko 
jūs čia sėdite, važiuokite namo!" 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

ko palankiai, tačiau Tautinės Ki-' 
nijos, Taivano galva Chiangl 
Ching-kuo atmetė Pekino siūly
mus. "Jokiose aplinkybėse mes 
nesikalbėsime su Kinijos komu
nistais", pasakė jis. 

Taivanas šiandien pasiekė kritiš
ką tašką - gyventi ar mirti, kal
bėjo Chiang, ragindamas taiva
niečius pasitikėti tik savo jė-

jrių, derybos su darbdaviais. P a s - j t o s p r i o? ; darbininkų interesus, o 
į kutinese derybose šios unijos na- | k o v o ; a i e š k a J dividendus 

Bangkokas. 
v m. J-- t riai reikalavo ir laimėjo 34 nuoš. r ;r i.:, ,c n . 5 n r m i m n liranoima i Kambodijos su-! • ^ .. i , r «*ns pragyvenimo Brangimą; 

gomis, stovėti ant savo kojų ir 

Nubaudė armėną 
disidentą 

Vakarų spaudos korespondentai 
Maskvoje praneša, kad Armėnijos 
visuomeninės grupės Helsinkio 
susitarimų vykdymui remti narys 
Robertas Nazyrian šeštadieni Ar
mėnijos sostinėje Erevan buvo 
nuteistas penkerius metus kalėti 

| griežto režimo lageryje ir dvejus 
metus ištrėmimo už tariamą an-
tisovietinę veiklą. Teismo spren
dimas buvo paskelbtas po penkias 
dienas užtrukusio proceso. Spau
dos agentūros praneša, kad teis
me negalėjo dalyvauti kaltina
mojo advokatas, nes milicija jam 
neleido įeiti i teismo salę. J teis-

ja, kuri irgi tas salas savinasi. i mo salę buvo įleistos tiktai Ro-
Praėjusią savaitę Kinijos radijas j berto Nazyrian žmona, motina ir 
vėl skalbė, kad. salos "yra Kinijos. Į sesuo. Robertas Nazyrian buvo 

Ginčas dėl mažų salelių pasku-'. areštuotas praėjusių metų gruo-
tiniu metu gavo daugiau reikš- j džio mėnesį ir iki šiol buvo lai
mės, nes jų apylinkėse manoma t komas KGB kalėjime. Jis yra 
rasti naftos šaltinius. Kai kurias i 30-ties metų amžiaus, fizikas ir 

Armėnų Bažnyčios diakonas. 
Paryžiuje — kaip praneša spau-

I dos agentūros — yra įsisteigusi 
| Roberto Nazyrian vardo grupė, 
kuri rūpinsis nekaltai nuteisto ar
mėnų žmogaus teisių gynėjo iš-

i .iM- • v. « - .̂ , . i algų ir priedų oakenmus. Unijos kliena: uzeme strategiškai svar- " . .K, Z,r . „. ' u v t. J-- «r ..- r.... pirmininkas Frank Fitzsimmons bų Kambodijos Kratie miestą ant I f . » , . , » . \* i • , x. 7 i įau pareiškė. Kad jo unija nesu-Mekongo upes kranto. Šis miestas J., ' . . . , .,. . 
1 tiks su mažesniais pakenmais 

Ginčai del salų 
kiny jūroje 

Hanojus. — Vietnamo radijas 
pakartojo Vietnamo pretenzijas 
į kelias Paracel ir Spratley sa
las Pietų Kinijos jūroje. Dėl tu sa
lų seniai vyksta ginčas su Kini-

salas savinasi ii kiti kaimynai: 
Filipinai, Malaizija ir Taivanas. 

Graiky tanklaivis 
plaukia be įgulos 

Madridas. — Netoli Ispanijos 
krantu graikų tanklaivyje Andros 
Patria įvyko sprogimas. Įgula 
audringoje jūroje sulipo į gelbėji
mosi valtis, tačiau jos bangose 
apsivertė ir iš 37 įgulos narių 
tik trys liko gyvi, o tanklaivis, 
nors suskilęs ir leidžiąs naftą į 
jūrą, liko plaukti toliau. 

Ispanijos vyriausybė pasiuntė 
prie graiku tanklaivio kelis karo 
laivus ir vilkikus, kurie bandys 
laivą sustabdyti ir išgelbėti. 

laisvinimu. 

Amerikos bazės 
liks Filipinuose 

Manila. — Amerikos ir Filipi
nų delegacijos baigė derybas dėl 
gynybos sutarties pakeitimų. Fili
pinai toliau leis Amerikai laiky
ti savo teritorijoje dvi karines ba
zes, o už tai Amerika sumokės 
Filipinams 500 mil. dol. ekono
minės ir karinės paramos. 

yra ant svarbaus vieškelio iš 
Kambodijos į Vietnamą. Sukilė
lių radijas pasigyrė, jog nemažai į 
civiliii ir kareivių perbėgo j su<i- , 
... . -., . , . 'f • „• j . karmsa unija 
lenų enes. Mieste buvo paimti di-1.._ , . L 
deli ginklų ir maisto sandėliai. 
Mūšyje dėl miesto žuvę šimtai 
kambodiečių. 

Politinių stebėtojų nuomone, 
miesto užėmimas atkirs nuo 
Phnom Penho valdžios kelias 
šiaurės rytų provincijas. Vietna
mo suorganizuota Kambodijos o-
pozicijos grupė galės įsteigti Kra
tie mieste laikiną Kambodijos 
vyriausybę, kuri bus Vienamo 
tvarkoma. Už šio civilinio karo 
stovi Hanojaus vyriausybė, kuria 
remia Maskva. 

Popiežius kvietė 
melstis už taiką 

Vatikanas. — Naujųjų Metų 
dieną popiežius Jonas Paulius II-
-sis apeliavo į viso pasaulio žmo
nes siekti taikos, kuri yra pagrin
dine sąlyga siekiant pažangos. 
Jis kvietė visus katalikus melstis 
už taiką Libane ir už Argentinos 
— Čilės ginču taikingą išsprendi
mą. 

—Egipto radijas paskelbė, ;og 
numatomas prezidento Sdd .̂tc nu
sitikimas su Saudi Arabijos kara
liumi Khaledu. 

— Naujoje Zelandijoje televi
zijos kamera nufilmavo kelis ne
atpažintus skraidančius objektus. 
Aviacijos vadovybė net įsakė ka
ro lėktuvams būti parengties sto
vyje. Neatpažinti objektai paste
bėti ir Australijoje. 

kaip 40 nuoš. 
Balandžio mėnesį baigiasi gu

mos darbininku kontraktas. Ši į 
nuo 1960 m. turėjo 

jau aštuonis ilgesnius streikus. 
Tuo pačiu metu dėl algų derė-l 
sis ir valstijų, apskričių bei mies- > 
tų tarnautojų organizacija, tu-Į 
rinti 400.000 narių. Kada poli
tikai daugelyje valstijų padidino 
savo algas nežiūrėdami jokių pre
zidente gairių, manoma, kad ir 
tarnautojai pareikalaus didesnių 
oakėlimų. 

Amerika padėjo 
įsteigti Izraelį 

Londonas. — Britanijos vyriau
sybė pirmadienį paskelbė doku
mentus, kurie per 30 metų buvo 
slapti Dokumentai liečia Palesti
nos mandatą. Iš paskelbtų susi
rašinėjimu ir notų aiškėja, kad 
Amer-ka buvo išvysčiusi Britani
jai politinį spaudimą būsimo Iz
raelio klausimu. Amerika ir Pran
cūzija prisidėjo gabenant į Pales
tiną nelegalius imigrantus. 2ydų 
plaukimas į Palestiną, jų ginklavi-
n •> buvo organizuojamas Ame
rikoje, jos vyriausybės tarnauto
jams padedant. Prancūzija davu
si paramą nelegalių imigrantų 
laivam? Marselyje. Tuo metu 
Britanija vedė arabams palankią 
politiką, tačiau. Amerikai spau
džiant, pasitraukė iš Palestinos, 
kur buvo paskelbta Izraelio vals
tybė. Ją tuoj pat pripažino Ame
rika. 

ir 
keliančius dalykus. Unijų federa 
cija neslepia, kad darbininkus in-
fliaciir. daugiausia nuskriaudžia 
ir jie kovos už d'desnius atlygini
mus. 

Vis dar neaišku, 
kas nušovė 

Washmgtonas. — Atstovų Rū
mų komitetas po dviejų metų ty-
rinėj'mų, kurie mokesčių mokė
tojams kainuos virš 5 bil. dol., 
paskelbė, jog prezidento John F. 
Kennedy nušovimas 1963 m. lap
kričio 22 d. greičiausia buvo ne 
vieno žmogaus darbas, bet są
mokslas. Panašiai komitetas pa
skelbė ir apie Martin Luthe\ 
King nužudymą, dėl kurio yru 
kalinamas James Earl Ray. Ko 
mitetai reikalauja, kad teisingu
mo departamentas vėl atidarytų 
kvota: dėl šių nužudymų, ku
riuos jau išsamiai tyrinėjo ne tik 
FBI. bet ir specialūs komitetai. 

Riaušes prie 
Kinijos sienos 

Londonas. — Dienraščio "Dai
ly Telegraph" koresponden
tas Pekine, remdamasis žinių 
agentūros "Naujoji Kinija" pa
skelbta informacija, pranešė, kad 
praėjusių metų rugsėjo mėnesi 
Tadžikistano sovietinėje respub
likoj?. Kinijos ir Afganistano pa
sienyje, įvykusios plataus masto 
gyventojų riaušės prieš vietos 
valdžią. Pagal korespondento 
praneštą žinią, riaušėse dalyva
vę keliolika tūkstančių žmonių, 
kurie protestavo prieš jų darbo 
jėgoj grubų išnaudojimą. Tadži
kistano respublika tiekia žaliavi
nę medžiagą Sovietų Sąjungai, 
Tikslesnių žinių apie įvykusias 

į riaušes tuo tarpu neturima. 

— Naujųjų Metų dieną Kali
fornijoje įvyko žemės drebė
jimas, kurio centras buvo Ramia
jame vandenyne. Nuo Santa 
Barbara iki San Diego gyvento
jai kelias sekundes jautė drebė
jimą, tačiau aukų ar didesnių 
nuostolių nebuvo. 

Teherano turgavietė — bazaras. kuris paprastai pUnas žmonru p-rki u r pir
kėjų. Neramumai ir protestai uždarė gyvą bazarą. Musulmonai pirkliai irgi 
reikalauja, kad šachas pasitrauktų iš sosto. 

— Taivanas sutiko sumažinti 
Amerikoje parduodamų televizi-
zijos priimtuvų skaičių. Amerikos 
TV gamintojai skundžiasi, kad 
sunku parduoti spalvotus televi
zorius; nes jų daug ateina iš Ja
ponijos, Taivano ir Pietų Korėjos. 

—Pietryčių Azijos valstybės 
planuoja konferenciją, į kurią 
kviečia prezidentą Carterį. Suva
žiavimas numatytas Filipinuose, 
tačiau laikas dar nenustatytas. 

— Izraelio premjeras Beginąs 
pareiškė sekmadienį, kad Izraelis 
pasirengęs tęsti taikos derybas su 
Egiptu. 

— Libane palestiniečių žinių 
agentūra paskelbė apie susišau
dymą su Izraelio karo laivais, 
kurie apšaudė iš jūros palestinie
čių stovyklas. 

— Pentagono statistika rodo, 
kad Amerikos kariuomenėje vis 
didėja moterų skaičius. Manoma, 
kad iki 1984 m. moterys karinė
se jėgose sudarys 12 nuoš. 

— Praėjusi sekmadienį Euro
poje siautė sniego audros. Mask
voje temperatūra nukrito iki 49 
1. žemiau nulio. V. Vokietijoje 
nuo šalčio mirė du žmonės, bu
vo sutrukdytas susisiekimas. Ru
sijoje bijoma, kad istorijoje ne
atmenamas šaltis labai pakenks 
sodams. 

—Kalifornijoje mirė 83 m. 
atsargos generolas Charles Kil-
bum, kuris vadovavo II-jo Pa
saulinio karo metu I-jai šarvuo
čių divizijai, kuri pasižymėjo is
toriniame Bastogne mūšyje. 

— Sovietų Pravda pranašauja, 
kad Kinijoje greit vėl prasidės 
varžybos tarp valdžios vyrų ir 
partijoje įvyks didelis "valymas". 

KALENDORIUS 

Sausio 3 d.: Florencijus, Ge
novaitė, Aimas, Liepsnelė. 

Sausio 4 d.: Eugenijus, Elz. Se* 
ton, Arimantas, Ardanga. 

Saulė teka 7:18, leidžiasi 431. 
ORAS 

Saulėta, temperatūra dieną 15 
L, naktį 5 1. 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1979 m. sausio mėn. 3 d. j Laisvės statulą vos galėjom ma- j labai gerai moka kalbėti lietuviš
kai. Su draugais visvien dažnai 
kalba angliškai, bet su vyresniai
siais kalba lietuviškai neužkliū-
dami. Aš buvau 2 dienas ateiti
ninkų stovykloj. Jie tai labai pat 
rijotiški. Vieną dieną vyko demon-
starcijos dėl Petkaus (jos buvo 
televizuojamos). Tas dvi dienas 
tenai turėjau kalbėti tik lietuviš
kai, nes jie ir draugų tarpe lietu
viškai kalba, 

Andrius Ž.: Ar galit palyginti 
mūsų ir amerikiečių laužus? 

Vidas: Per visą stovyklą buvo 
tik 3 bendri laužai, tai ir pasiro
dymai iš pastovyklių buvo ge
riau paruošti. 

Andrius V.: 1000 žmonių lau
žui buvo 6 laužavedžiai, bet jiems 
labai sunku buvo visus įtraukti 
dainuoti. 

Kęstutis: Ar skautybė gyvesnė 
Amerikoj negu Ha? 

Vidas: Atrodo, Chicagoj, pa
vyzdžiui, draugovės sueigos vyks
ta kas savaitė. 

Rolandas: Kiek jūsų buvo va
dų kursuose? 

Vidas: 11 berniukų ir 13 mer
gaičių; iš jų australiečių buvom 
mes su Andrium ir 6 mergaitės. 

AUSTRALIEČIŲ ĮSPŪDŽIAI JAV-BĖSE 
Praėjusiais metais,, šiuo laiku, į Kristina: Ar teisybė (kaip man 

Australijoje vyko Šeštoji Tautinė j mažas paukštelis pačiulbėjo), 
stovykla. Joje dalyvavo ir šimti- i kad Amerikoj jus nelabai šiltai 
nė skautų-čių iš JAV ir Kanados. į sutiko? 
Savo laiškuose, pasakojimuose ir 
spaudoje jie labai šiltai ir teigia
mai atsiliepė apie TS, australie-
čius brolius, seses ir visus ten su
tiktus lietuvius. 

Antrinėje Šeštojoje stovyklo
je, įvykusioje praėjusių metų rug-
piūčio mėn. JAV rytiniame rajo
ne, stovyklavo ir keliolika bro
lių ir sesių iš Australijos. Šioie 
SKAUTYBĖS KELK) laidoje tal
piname kelių brolių ir sesių pasi
kalbėjimą apie TS jungtinėse A-
merikos valstijose ir įspūdžius iš 
kelionės po JAV. Šie įspūdžiai bu
vo atspausdinti australiškėse Tė
viškės Aiduose, Nr. 37, 1978 m. 
rugsėjo 23 d., antrašte: 

Spaudos konferencija šeštadienio 
mokykloje 

Kai Šeštadienio mokyklos mo-

Andrius V.: Neteisybė. Bosto
ne mus sutiko stovyklos vadovy
bė ir nuvežė į stovyklą. Ir kitur, 
kur važinėjom, mus šiltai priėmė. 
Tik Los Angeles, kai mus išskirs
tė pas vietos lietuvių, dvi mergai
tės pakliuvo pas žmones, kurie 
neturėjo laiko joms ką nors paro
dyti. Tai joms pasiūlė pažiūrėti 
televiziją. Žinoma, nįekas ne
skrenda 2000 mylių pažiūrėti te
levizijos, tai jos pačios susiorga-
niza%ro ir apžiūrėjo miestą. Bet 
šiaip tai visur labai nuoširdžiai 
priėmė. 

Gaila: Kaip žmonės reagavo, 
kai sužinojo, kad jūs iš Australi
jos? 

Andrius: Mes visi turėjom 
australiškus ženklus ant rūbų, tai 
amerikiečiai pamatę tuo prašy
davo; "Say something in Austra-

kiniai susirinko pirmajai trečio J lian". Jiems labai patinka austra-
trimestro pamokai, jų tarpe bu- liskas akcentas, bet apie Austra-
vo du, kurie tik prieš kelias die- j liją jie nieko neklausinėjo. Iš vi-
nas buvo grįžę iš VI Tautinės t so atrodo, kad amerikiečiams vi-
skautų stovyklos Amerikoj. To-1 sas pasaulis prasideda ir baigiasi 
kios progos negalima buvo pra- Į Amerika. 
leisti, tad mokiniai — Linas ir į Kristina: Ar tau atrodo, kad 
Rolandas Baltučiai, Kristina Di- i mes čia platesnių pažiūrų? 
delytė, Aldona Jokubaitytė, Kęs-į Andrius: Taip, neabejotinai, 
tutis omantas, Gaila Mucenie-j Aldona: Aš girdėjau, kad dau-
kaitė ir Andrius Žilinskas — tuoj į gelis miestų Amerikoje yra mur-
pasidarė vienkartiniais "Tėviš- zini ir negražūs. Ar jums jie irgi 
kės Aidų" korespondentais ir su-j tokį įspūdį sudarė? O gal jums 
ruošė spaudos konferenciją su 
Vidu Sadausku ir Andrium Vai
tiekūnu. 

LSS SESERUOS VYR. 
SKAUTININKAS 1975-1978 M. 

VEIKLOS APŽVALGA 

(Pabaiga) 
. 

Tiekimo skyriai: ženklai — s. 
Joana Krutulienė, knygos ir leidi
niai — s. Albina Ramanauskie
nė, uniforminės medžiagos v. s. 
Regina Kučienė. Iždininkė — j . s. 
Daiva Gausienė. 

Tvarkingai vedami. Tai ty
lūs ir mažai matomi, bet būtini ir 
svarbūs darbai. Ačiū Jums, sesės! 
Džiaugiamės, kad Seserijos albu
mo leidimo skola jau išmokėta. 

Šios kadencijos metu buvo Se- nienė, Skaučių "Mano Žemė" — 
serijos išleista: "Tau, Vadove", j vadovė s. G. Stankūnienė, Jū-
Tai jungtinė B. PoweJl" ir prof. jrų skaučių "Gintaro Šalis" — 
Šalkauskio knyga, būtina kiekvie- Į vadovė j. ps. Vida Račiūnienė. 

tyti. Bet Čikagoj buvo saulėta ir 
atrodė, kad taršos visai nėra. Los 
Vegas buvo pats "glamoriausias" 
iš visų": iš abiejų pusių gatvės 
buvo lošimo namai, ir visa gat
vė nepaprastai gražiai apšviesta. 

Kristina: Ar lošei? 
Andrius: Ne, buvau per jau

nas. Tik nuo 21 metų leidžia loš
ti. 

Andrius Ž.: Andriau, ar teisy
bė, kad tau New Yorke siūlė pirk
ti narkotikų? 

Andrius V.: Teisybė. Times 
Sąuare pilna pornografijos krau
tuvių, ir gatvėje negrai pardavi
nėja narkotikus. Vienas priėjęs 
labai tyliai manęs paklausė, ar 
aš noriu pirkti marihuanos. 

Andrius 2.: Ar pirkai? 
Andrius V.: Ne, aš ko greičiau 

šiai nuo jo nuėjau. Bet man du 
kartus taip atsitiko. 

Rolandas: Ar lietuvių bendruo 
menės gyvenimas gyvesnis negu 
pas mus? 

Andrius V.: Patys nedaug ma
tėm, bet pagalvokit, kad Čikagos 
Marquette Parko lietuvių prie
miesty yra 7 bažnyčios. 

Vidas: ir 32 "pabai". 
Andrius V.: Yra senelių namai. 

Lietuviškoj valgykloj valgėm ce
pelinus, kugelį ir kitus lietuviš
kus valgius. Mums buvo priėmi
mas Jaunimo centre. Kai įėjom į 
priėmimo kambarį, visi atsistojo 
ir mums paplojo. 

Kristina: Kiek žmonių buvo jū
sų priėmime? 

Andrius V.: Apie 60. Čikaga 
turi Lietuvos gen. konsulą. Ten 
mums davė įvairių suvenyrų. Mes 
visi gavome Vilniaus pasus. 

Vidas: Amerikos lietuviai turi 
daug laikraščių, kurie išeina 
kiekvieną dieną. 

"Draugo" spaustuvėj — moder
niškos mašinos, kaip Melbourne 
"Age". 

Kristina: Ar labai justi, kad Či
kagoj daug lietuvių? 

Vidas: Labai, nes Čikaga yra 
didžiausias lietuvių miestas lais
vajame pasaulyje. 

Andrius V.: Tik lietuviai la
bai susirūpinę dėl negrų. Jie visi 
tiesiog negali jų pakęsti, nes kur 

tiek Amerikos skautams. į negrai nusiperka namus, tai gre-
Vl-ta Tautinė stovykla Ame- Į ta namų vertė krinta. Lietuviai 

rikoje. Seserijos stovykla vadino- Į tada išsikrausto, bet jeigu reiks 
si "Sutartinė" ir buvo suskirstyta Į negrams atiduoti Marąuette Par-
į 6 pastovykles. "Sutartinės" sto- i ką, tai jie nustos visų savo bend-
vyklos viršininkės pareigos atite- j ruomenės pastatų, 
ko man, o pavaduotojos — v. s. Andrius Z.: Kokia buvo sto-
Janinai Mikutaitienei. Pastovyk- j vykios organizacija? • 
lės buvo suskirstytos sekančiai: Vidas: Mes tikrai nelabai ži-

Skautininkių ir vyr. skaučių, nom. 
židiniečių "Gija" — vadovė v. s. i Andrius Z.: Kai tai? 
Ramutė Česnavičienė, Vyresnių) Vidas: Brolijos ir seserijos sto-
skaučių "Šiaurės Pašvaistė" — va-1 vykios buvo prie ežero. Kitoj eže-

Ožiai turėjo suplanuoti vartas. 
Paskui planus sukeitė, ir mums 
teko statyti ožių planuotus var
tus — labai gerai pavyko. 

Andrius V.: Deja, mums tiltas 
visai nepavyko. Gal vėliau paro
dysim nuotraukas. 

Kristina: Koks jums pasitaikė 
oras? 

Vidas: Šiltas, gražus. 
Andrius V.: Jei būtume stovyk

loj, tai atsakytume: Faktinai Ši
toks oras mums patiko... Lietuviai 
tyčia taip kalba amerikiečių tar
pe. 

Kęstutis: Ar gamta labai skir
tinga nuo australiškos? 

Andrius V.: Labai graži. Tur
būt kaip Lietuvoj. Beržai., "chip-
munks" bėgioja. 

Vidas: Po mano palapine apsi
gyveno šeškas, nes mes kai patys 
virėm, tai visuomet aplinkui bu
vo maisto liekanų. Bet aš jo ne* 
supykinau, tai ir jis manęs nepa
kvėpino. 

Kristina: Girdėjau, kad kai kur 
stovyklose sargyba turi stovėti su 
atvirais peiliais? Ar šitoj stovyk
loj buvo saugu? 

Vidas: Jokių nemalonumų ne
buvo. Stovyklą saugojo miško 

Andrius Ž.: Ką jūs tuose kur-' broliai. Tai tokie buvę skautai, 
suose darėt? j kurie nebenorėjo pasiduoti skau-

Vidas: Mūsų buvo du būreliai, tiškai drausmei. Jie pačioj stovyk-
Aš buvau stumbrų būrely, And- loj nedalyvavo, bet gyveno prie 
rius — ožių. Gyvenom palapinė- į stovyklos vartų mažose vienvie-
se po du. Palapinės buvo pastaty
tos ant medinių grindų. 

Andrius V.: Mes turėjom keltis 
7 vai. eiti į sandėlį pasiimti mais
to ir išsivirti pusryčius. Ir taip 
pat pietus ir vakarienę. Buvo la
bai neskanu. 

Vidas: Mes, stumbrai labai 
skaniai valgėm. Per dieną buvo 

tėse palapinėse ir ėjo sargybą vi
sas dvi savaites. 

Kęstutis: Ar parsivežėt kokių 
naujų idėjų iš tų kursų? 

AndriusV.: Daugiausia buvo 
teorija ir truputį orientavimo ir 
pionierių darbo. 

Vidas: Aš čia Melboume dirbu 
su skautais, ir man kasdieniniam 

viskas atrodė labai "glamorous"? 
Andrius: New Yorkas buvo la

bai murzinas. Per oro taršą net 

paskaitos kaip vadovauti, praves-1 darbui Šitie kursai labai daug pa 
ti sueigas, ir pan. Buvo ir prak-jdėjo. 
tiškų darbų. Pavyzdžiui, mes tu
rėjom suplanuoti tiltą, apskai
čiuoti medžiagą, padaryti darbo į sivažinėjimo? 
brėžinius, numatyti įrankius.! Andrius V 

Aldona: Ar važiavimas buvo 
vertingas dėl stovyklos ar dėl pa-
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dėl abiejų, nes aš visur turiu gi
minių, tai juos aplankiau. 

Vidas: Aš ir stovykloj ir eks
kursijose labai daug pamačiau ir 
išmokau. 

Kęstutis: Praeitoj stovykloj 
amerikiečiai skautai sakė, kad jie 
labiau norėjo pamatyti Austra
liją, negu pastovyklauti. O kaip 
jūs? 

Vidas: Mes norėjom abiejų da

lykų. 
Kristina: Jei prieš važiuojant 

jums būtų kas pasakęs, kad jus 
važiuojat tik į vadovų kursus, ir 
visai nebūsit stovykloje ir neva-
žiuosit į jokias ekskursijas — ar 
būtumėt važiavę? 

AndriusV.: Tikriausiai — n e 
Vidas: Ir aš — ne. 

(Nukelta į 4 paL) 

Man asmeniškai 
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dovė ps. f ii. Aušrelė Klimienė. 
Prityrusių skaučių "Dainų 

Šalis" — vadovė s. Danutė Surdė-

nam vadovui-vei. "Vienetų va
dovai ir vadovės", paruošta kun. 
v. s. A. Saulaičio, S. J. Išleista 
Seserijos ir Broli jos, a. a. B. Rei-
kaus primminimui. Seserijos lei
dinys vadovei "Gabija", kurių iš
ėjo 7 numeriai. Rūpestingai ir 
gražiai redaguoja s. Irena Serelie-
nė, spausdina Morkūno spaustuvė. 
"Skautybė Lietuvaitei" — yra bai
giama ruošti. Tai skautybės enci
klopedija vadovei. Šiuo leidiniu 
rūpinasi speciali "Pelėdų" skil
tis, vadovaujama v. s. H. Plauši-
naitienės. 

Seserijos lėšų telkimui ir VI T. 
S. Australijoje konkurso pravedi-
mui buvo ruošiami turgeliai, k>' 
terijos ir paruošti aukų lapai. 
Gautas pelnas buvo panaudotas 
konkursą laimėjusių kelionių iš
laidų sumažinimui. Lėšų telki
mui daug pasidarbavo v. s. Regi-
na KuSėnė. Konkursą paruošė j. 
s. Daiva Gausienė. 

Didžiausi Seserijos veiklos įvy
kiai buvo VI T. S. Australijoje. 
Vyriausia visos išvykos vadovė bu
vo pa skirta v. s. R. Kučtenė — Se
serijos vadijos narė. B JAV ir Ka
nados dalyvavo 63 sesės. Stovyk
los viršininkas buvo 3. H. Anta
naitis; Seserijos pastovykles virši
ninkė v. s. Danutė ČiŠauskienė. 

Tai buvo nepaprastai didelės 
reikšmės įvykis tiek Australijoje, 

Taip pat buvo vedama Gintaro 
Vadovių mokykla — vadovė v. 
s.VandaAleknienė. 

ro pusėj buvo bendrijos stovykla 
ir vadovų ir vadovių kursai. Mes 
su Andrium buvo vadovų kur
suose, apie 2 mylios nuo stovyk
los. I pačią stovyklą mes eidavo
me tik per lankymo valandas, į 
laužus ir į vakarones. 

Kristina: Bet jūs važiavot į 
Tautinę stovyklą! 

Andrius V: Bet mes gavom pi-

Nuo sausio mėn. 18-oa iki § 

26-os d. Tėvų Marijonų koply

čioje Romoje, prisimenant ar

kivyskupo Jurgio Matulaičio § 

mirtį, bus laikoma šv. MaSų £ 

novena, prašant iš Dievo svei- s 
I 

katos ir kitų malonių per jo S 
S 

užtarimą. E 
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'Sutartinėje" dirbo ir daugelis j nigų kelionei, kad važiuotume i 
kitų vadovių, nuoširdžiai ir 
kruopščiai atlikusių savo parei
gas. 

Stovykloje buvo leidžiamas Se
serijos laikraštėlis — "Sutartinės 
Kibirkštėlės" redaguojamas s. fil. 
Liudos Rugienrenės. 

Buvo sudarytos iškylų ir pio-
nierijos skiltys vadovaujamos s. 
Laimutės Kiliulienės ir v. s. Gi-
landos Matonienės. 

"Dailės Ratas", vedamas s, Re
ginos Petrutienės, mokė ir supa
žindino jaunas seses su liaudies 
menu, pravedė renkdarbių mo
kymą. Visos "Sutartinės" Vadi
jos sesėm, sunešusiom savo dar
bus, mintis ir pastangas sudarant 
darnią "Sutartinę", nuoširdžiai 
dėkoju. 

Seserijos Garbės Gynėjai, v. s. 
Marijai Vasiliauskienei, kantriai 
išbuvusiai šalia manęs, tariu skau

tišką ačiū. 
Tik sujungę įdėją i bendrą dar

bą galėsim drąsiai pasitikt atei
ties metų eilę. 

Budžiu! 

v. s. Irena Kerelienė 
LSS Seserijos Vyriausia 

Skautininke 

s DRAUGO skaitytojai yra kviečiami prisidėti prie šių | 
s Mišių. ~ 

= Prašomi kreiptis stoo adreau: 

= Very Bev. Joaeph Dambrauską*, MJLC 
I 63S6 S. Kilboora Ave. 
= Chicago M- 60629 

vadovų kursus, tai mes ten ir tu- j 5 
rėjom būti. Kiti australiečiai bu
vo stovykloj, tai jie gal parašys. 

Kristina: Ar sutikot ką iš sto
vyklavusių Australijoje? 

Andrius V.: Labai mažai, nes 
mes buvom atskirti. Sutikom kai 
kuriuos per šokius, bet amerikie
čiai labai nedrąsūs, kažko varžosi. 

Vidas: Mes atvažiavom į sto
vyklą antrą dieną, tai, sako, iš 
karto atmosfera pagyvėjo. 

Andrius V.: Mes, kur nors suti
kę Australijoj matytą sesę, tuoj 
apsikabinom, draugiškai pasisvei-
kinom, o amerikiečiai žiūrėjo la
bai nustebę, kad mes taip laisvai 
elgiamės. 

Rolandas: Kiek žmonių buvo 
stovykloj? 

Vidas: Apie 1000. Mergaičių 
buvo beveik dvigubai negu ber
niukų. Prityrusių skautų buvo 
tik apie 100. Mums buvo labai 
keista, kad vyčiai kandidatai bu
vo vienoj pastovyklėj su vyčiais. 
Australijoj jie būna atskirti. Ir 
dar mums buvo keista, kad jie 
per dieną dėvėjo naują uniformą. 

Linas: Ar stovykla buvo lie-
tyviška? 

Andrius V.: Visi amerikiečiai 

= jūaų vardas ir adresas 
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AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

Veikia 
Šventadiei 

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TTRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock abaorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-upe. Lubrication. 
Change of oil and fUters. 

AUTO AND TIRE SERVICE 
59th Strtet Tt i « 6-7777 
00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 

nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 

Ofis. td. 735-4477; Rez. 246-2888^ 

DR. L DECKYS „ 
GYDYTOJA m CHIRURGĖ į 

Specialybe — Nerra Ir 
Bmoctaefl ligos. 

CRAWFORD MEDICAL RLDG. 
6448 So. Palastd Boad 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 8-5S93 
Specialybė Akių ligos 

8907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofise te!. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K & A 

V A I K U L I G O S 
2858 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., Ketvirtad. Ir penkt 
nuo 12 lkl 2 vai. ir nuo 6 iki 8 vai. 
vak. Seftad. nuo i ik; 4 vai. 

Ofc. PO 7-8000 Bes. GA 8-7278J 

DU A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 We«t 8Srd Street 
Valandos pagal suaitarimą 

I 

1002 N. W«tern Avt, Chicago 
TeL 488-4441 

Dr. K. L JUČAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGU A 

7118 W. 127 St, Palos HHj*U 
TetS«l-07» 

Valandos pagal suaitarimą 

ištaigos Ir bato tel. 852-1881 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDIENA 
1407 8o.49tli Ooort, Cicero, HL 

Kssdlso 10-12 Ir 4-7 
tr*e Ir ftottsd 

DR. IRENA KURAS 
, GYDYTOJA IR CfflRURCfc, 
KCDnvTV IR VAEKŲ LIGOS 

SPECIAIil9Tft 
MEDICAL BTJUJDIKO 

8200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. nopiet. 
Ofg, tel 737-1168, a m 239-2818 

Ofs. HE 4-1818; rsz. PR 6-8881 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. ka.mp. 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHmrRGUA 
Ofisai: 

111 .VO. WABASH AV£. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba I-etuviSkal) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius h-
"Oontact lenseaf* 

2618 W. 71st St. — TeL 787-5148 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treC 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLCS n t 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2858 W. 6Srd Street 

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

Ofiso tel. 778-2880,. redd. 448-5545 

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

Adresas 4255 W. 68rd Street 
Ofiso telef. RE 5-4410 

Re?)dencljo* telef. OR «-Oei7 
Ofiso vai. pirm. Ir ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet pagal guąitartoą^ 
OfleoteLKE 4-2123. Nam? GT S-41SS 

DR. V. TUMASOIHS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad 
2-5 ir 6-7 — ii anksto susitarus. 

Ofs. taL 588-8188; mamą 881-8772 
DR. PETRAS t U O t A 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
8745 West 88rd Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
2-7; fteštadieniaia pagal susitarimą. 

ApsUnoks skelbtai dien. DRAUGE, 
nes jis pla^ianatal skaltomss Uo 
tuvių dienraštis, gi skelbimų kat-
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Dabartis, istorija. 

LAIKAS IR ŽMOGUS 
Naujieji popiežiai yra plunks- dydamas, kad žmogus tebėra be-

nos žmonės. Dabartinis popie- veik toks pat, koks buvo, su gė-
žius Jonas Paulius II-sis yra Len- rio ir blogio pradais širdyje. 
kijoj gerai žinomas, kaip auto- * 
rius. Šį pavasarį amerikiečiu lei- Ne tik realiems asmenims, ra-
dykla išleis jo eilėraščius anglis- šytojams jis parašė laiškus, bet 
kai, kurie tebus pasirašyti tik Ka- paraše ir literatūros kūrinių he-
rolio Vojtilos vardu. Poezija va- rojams, kaip tai rašytojo Carlo 
dinsis "Velykų vigilija ir kiti ei- Lorenzetti (1826-1890) veikalo 
lėraščiai' Pinokiui, iš medžio drožtam vai-

REVOLIUCIJA IR RUSIŠKOJI SIELA 

Pr:e5 ji buvęs, tik mėnesį teval- kui. Ir tam medinukui popiežius 
dęs, popiežius Jonas Paulius I- rašydamas kėlė šių laikų proble-
-sis, taip pat plunksnos žmogus, mas. Esą, 'Tu, Pinoki, būdamas 
ir jo laiškus istoriškiem, būvu- jaunuolis, atitolęs nuo vaikų ir 
šiems ir išgalvotiems asmenims, nesutapęs su suaugusiais, lieki 
raštyojams ir valstybininkams vienas, nesutardamas su šeima 
pastaruoju metu spausdino Ame- ir su mokykla, tuo pačiu šokda-
rikos dienraščiai, tarp jų ir "Chi- mas ; vadinamas genges. Iš vie-
cago Sun Times". Netrukus iš- nos pusės tu nori laisvės ,atsisa-
eis visi tie laiškai atskira knyga, kydamas šeimos, o iš kitos pusės 
Įdomiausia, kad popiežius tuos — tu prarandi laisvę, vykdyda-
laiškus rašė parapiečiams dar mas genges uždavinius. Vienas 
vyskupavimo metais, mokėda- kito baimė persekioja jaunuolį, 
mas viską taip perteikti, kad Kur gengė eina, tu turi eiti ir, 
praeities ir dabarties pasaulis ir kur ji stoja, privalai sustoti", 
jame stovįs žmogus atrodo labai Laiške rašytam Dovydui, gy-
panaššs ir senos rašytojų istori- venusiam tūkstantį metų prieš 
jos tinka ir šių laikų žmonėms. Kristų, popiežius, pacitavęs Do-

Laikas bėga, o žmogus savo vi- vydo psalmes, pastebi, kad jis 
dumi nesikeičia. Jis myli, kenčia, pats nemėgsta kritikos, kad 
džiaugiasi ir neapkenčia. Visa mėgsta pagyrimus, iš viso jam 
tai puikiai savo laiškuose atsklei- labai svarbu, ką kiti apie jį gal-
džia buvęs popiežius Jonas Pau- voja. Nuolankumas eina kartu 
liūs I-sis. 

Prezidentas Carteris yra pa
sakęs, jei jis galėtų porai valan
dų susitikti veidas veidan sa 
Brežnevu, jis neabejoja, kad jį įti 
kintų karo beprasmiški mu, as
mens gerbtinumu ir taikos pra
našumu. Toks pasakymas rodo 
kiek romantiškasis revoliucijos 
šešėlis tebeguli ant vadų galvų. 
Tik ko amerikietis vis dar negaii 
suprasti, tai kad Rusijos revoliu
cija po 60 metų vis dar negaii 
pereiti į normaliai riedančio gy
venimo vagas, kad jie tebesijaučią 
apsupti priešų, kai tuo tarpu ki
tos revoliucijos istorijos bėgyje kei
tėsi, dilo arba sukėlė kontrarevo-
liucijas. Kodėl? 

Bnaudojamieji pasiekė jėgos išnaudoti 

ROTA KIJEVĄ VID2IŪNIENĖ imdami vadeles iš kapitalistų, vi
siškai užmiršo socialistinę daine
lę apie lygybę, brolybę ir gėrybių 
pasidalinimą, pasilikdami, ką mes 

NAUJŲJŲ METŲ REIKŠME 
JONAS MIŠKINIS 

Istorija mums sako, kad seno-Įrėjo netikslumų, nes metų laiko 
vėje Romos valstybės kalendorius | tarpas ilgesnis 11 minučių ir 14 

nuostabiu būdu atskubėjo į pa
galbą rusiškoji siela. Tolimes
niam pasauliui pažįstama gal tik j dabar vadinam "plebėjų elitu" — 
per gražias rusų dainas ir demo- grubaus elgesio, neaptašytos iš-
kratiškai atrodančią plačią šyp- vaizdos, siauro didžiojo ruso men-
seną, mūsų tautai, deja, siela: taliteto, su ypatinga pajuoka ir 

nepasitikėjimu Vakarų pasaulio 
laisvei mene, literatūroje ir kri
tiškoje mintyje. 

gal yra kiek daugiau suprantama. 
Suprato ją ir jų vadai, suprato ir 
pakinkė savo tikslui. Retoje tau
toje taip gabiai buvo suporuotas 
siauras ir išdidus nacionalizmas 
su polinkiu į griežtą laipsnių 
laiptais padalintą hierarchiją, ku
rioje visada žinai, kas turi teisę 
tau įsakyti. Dievą ir carą pakei-

j te politrukas. O suniekinti Vitų 

Prancūzų raštyojas Beaumar-
chais (1731-1799) parašė dra
mą, be kitų kūrinių, Sevilijos kir-

Į kraštų revoliucijoms reikėjo jas 
Grubios priemonės 1 pravardžiuoti miestietiškomis, sa-

Bet revoliucija negali būti nei j vają vadinant "proletarijato". 
išprievartauta, nei sustabdyta, — I Tam ypač padėjo jų pačių inte-
ji yra išsaukta tam tikrų priežas- j ligencija, —kaip ir Amerikos eli-
čių ir sąlygų. Ir sykį suliepsno- Į tas, — įsikibę į socialines utopi-
jus ji dažnai nuveda visai kitur, į jas ir pilni neapykantos mažam 
kaip jos pradininkai tikėjosi. Re- » darbščiam žmogui. Tačiau dar 
voliucija yra ne įvykis, o proce

su kilniadvasiškumu. Būti geru 
yra didelis ir gražus daiktas, bet 
]is sunkus ir sunkiai pasiekiamas. 

Rašytojui Charliui Dickensui 
(1812 - 1870) popiežius ilgame 

,, kur jaunimo atstovas yra laiške primena jo veikėją šykš-
Figaro. I r jam dabartinis popie- tuolį Skrudžią ir iškelia sociali-
žius, anksčiau kard. Luciani, ga- nes dabarties negeroves, 
na plačiame laiške be kitko ra- Tie visi laiškai tinka visai 
šo, kad būtų gera, kad mes bū- žmonijai, bet laiško Dickensui 
tume atviri ir suprantantys, kiek pabaiga, gal kaip niekada, tinka 
tai liečia jaunystę ir jos klaidas, lietuviams. Esą, "mes visi sėdi-
Popiežuis. pastebi, kad jaunimui me tame pačiame laive, pilname 
mes palaktume tiesą, parody- žmonių, kurie nebėra atskirti di-
dami, kad už atvirų ir įspėjančių dėlių nuotolių ir skirtingų pap-
žodžių yra meilė. Ir popiežius pri- ročių. Tačiau vandenynas nera-
mena, kad, kai jaunimas labiau mus. Jei norime išvengti rimtų 
mina ant gazo, mes stengiamės neramumų, turime laikytis šio 
daugiau minti ant stabdžių, ta- dėsnic — visi už vieną, vienas 
čiau visi turime bendrai dirbti vi- už visus. Užmirškite skirtumus ir 
suomenės/Iabuį Jaunimas neturi žiūrėkite, kas jungia mus", 
būti atskirtas su' savo problemo- * 
mis, nes jaunimo krizė yra ir vi- Viai tie laiškai mirusiems au-
sos mūsų visuomenės krizė. toriams ir jų sukurtiems persona-

Poetui Petrarkai .(1304-1374) žams kaip tik iškelia, kad, laikui 
rašytame laiške popiežius klau- bėgant, per visą istoriją žmogus 
sia, ar šiandieniniai atgailotojai tebėra kankinamas tų pačių 
po šešių Šimtų metų yra geresni problemų. Pasinaudodamas rašy-
ar blogesni, ir atsako, kad, nors tojų kūriniais ir veikėjais, popie-
nelabai norime prisipažinti kalti, ž i u s Jonas Paulius I-sis sugebėjo 
mes praktiškai tuoj teisinamės, tai išryškinti ir priversti žmogų 
kad tai gamtos reikalavimai ,kad susidomėti. Formos originalumas 
tai instinktas, kad tai kultūros ir įr sugebėjimas paprastai perteikti 
mados dalykas. Ir kreipdamasis į žmonėms prasmingas mintis su-
Petrarką popiežius primena, kad kėlė pasauly susidomėją. Ir tai 
kaip reikia^valyti dulkinus batus, mes prisimename šiandien,pra-
nors ir vėl jie sudulkės, kaip rei- dėję naujus metus, artėjant Tri-
kia maitintis, nors ir vėl būsi ai- jų Karalių šventei. Istorija karto-
kanas, taip reikia nuolat apvalyti jasi, ii iš jos mokomės dabar. 
savo sielą. 5v. Tėvas, atsakyda- Popiežius pastebėjo: "Mielasis 
mas l iškeltus klausimus prieš Dickensai, išpranašavote, kad 
šimtus metu, atsako pamokymu išminčių žvaigždė nušvies varg-
šios dienos žmogui. šų namus. Šiandieną visas pasau-

Savo laiške, rašytame anglų lis yra vargšų prieglauda, taip 
rašytojui Marlove, popiežius tei-. reikalinga Dievo", 
gia, kad ir šiandien velniui la- Ir tenka sutikti, kad šiandien 
biausiai pasiseka suktumas, paro- pasaulis gal dar daugiau reika-
uyti, kad jis iš visos neegzistuo- lingas pagalbos negu anksčiau, 
ja. Komentuodamas tų rašytojų Šiandieninis žmogus gal kenčia 
raštus, šv. Tėvas taikliai visa net daugiau negu žmonės to lai-
pritaiko šios dienos žmogui, iš- kotarpio, kurio autoriams rašė 
ryškindamas, kiek nuo to laiko tuos pilnus meilės ir gyvenimiS-
per šimtus ar net tūkstančius kų svarstymų kardinolas Lucia-
rnetų žmogus pasikeitė gera ar ni, vėliau tapęs popiežium, 
bloga prasme, dažniausiai paro- AI. B. 

sas, išdava įtampos tarp kraštuti
numų, vidurinio, nuoseklaus ele
mento stoka. Tokiu atveju indivi
dualių vadų asmenybės pakrei
pia jau riedančius įvykius savo fi
losofijos linkme, kas yra ypatin
gai ryškiai atsitikę rusų revoliu
cijos atžvilgiu, dėkojant dar vi
suotiniam atsilikimui žemuose 
sluoksniuose, ir kas šiandien yra 
didelis ramstis berūgstančioms re
voliucijoms tolimuose žemynuo
se. Juo didesnis tarpeklis tarp rū
pesčių ir tikrovės, juo didesnė 
proga kairiajai filosofijai išnau
doti progą. 

Truputis istorijos gali atsakyti 
į kelis tokius klausimus, bet tai 
tik į kelis. Pradėję revoliuciją eko
nomiškai nesubrendusioje visuo
menėje ir sulikvidavę jos produk
tyviausią ir geriausiai išsilavinu
sią klasę, revoliucijos vadai pa
darė keletą labai grubių, bet gud
rių sprendimų: įvesdami parti
jos diktatūrą ir valstybinį kapita
lizmą, (nežiūrint, kokiu vardu jie 
jį būtų pavadinę). Tam be abejo 
reikėjo neišvengiamai sulikviduo-
ti kraštutinių idealistų gretas, 
masėms tepaduodant tradicinius 
šūkius. Ir Štai dabartinė visuome
nė, metų metais maitinta melu 
ir tuščiomis frazėmis, kaip tik pa
sižymi, — priešingai Vakarams, 
— ( ir tai ironija), bet kokios ideo
logijos stoka. Surišti į krūvą ofi
cialios filosofijos pančiais, rusų 
piliečiai pasidarė nejautrūs jokiai 
ideologijai, apsupo save materia
lizmu, alkoholiu, karjerizmu. 

keli bruožai išskyrė rusų revoliu
ciją iš kitų ir įgalino ją tęstis iki 
šių dienų — tai jiems charakte
ringa panieka prekybininkų luo
mui ir kraštutinė neapykanta 
Vakarų liberalinei minčiai, suve
dant ją į kapitalizmo, kaip beveik 
keiksmažodžio, sąvoką. 

Užsiėmus ekonominės revoliu
cijos darymu, rusiškoji siela vi
siškai ignoravo socialinę revoliu
ciją. Jų naujoji klasė, išnaikinus 
ir išbandžius kultūringesnius 
sluoksnius, spaudžiama ekonomi
nio chaoso, turėjo perimti privile
gijuotas industrines pozicijas -ir 
tuo pačiu gavo progą susikurti 
sau daug ištaigingesnj gyvenimo 
būdą ir taip pat paniekinančiai 
žiūrėjo į savo eilinį darbininką, 
kaip seniau caro aristokratai. Per-

Laisvės neupratimas 

Šitas elitas, įsitvirtinęs savo dik 
tatoriškame au+oiitete, susikūrė 
didžiulę gvardiją savų "intelek
tualų , visai pasiturinčiai ir pra
šmatniai pragyvenančių iš lite
ratūrinio darbo, vertimų, dramos 
ir operų ir patogiai besilaikan
čių tylaus sutarimo, kad nerei
kia siūbuoti laivelio, kuriame sė
di. Ir jie lieka atmetę menas me
nui sąvoką, uždraustą kritiką ir 
teisę bet kuo abejoti, — šiandien 
iš tiesų tai ir yra pagrindas, ant 
kurio tebesilaiko rusiškoji revo
liucija. Tai rusiškosios sielos sve
timumas individo laisvei ir ver
tei, minčiai apie privataus žmo
gaus kapitalizmą, apie žmonių 
lygybę ir laisvę patiems apsis
pręsti savo gyvenimo būdą, nors 
tai būtų ir toks sprendimas, kurį 
padarė Gvajanos sektininkaL 

Šiam tvirtinimui pagrindą ran
du pasisakymuose išsiveržusių į 
laisvę emigrantų, tiek žydų, tiek 
kitų, kurie nusivylę kritikuoja 
Vakarų "chaosą" dėl per didelės 
laisvės, dėl negarantavimo žmo
gui amžinos darbovietės, dėl ne-
aprūpinimo jų nuo lopšio iki 
grabo mokslais ir mediciniškais 
patarnavimais. Tai pasėka skir
tingo požiūrio, kuris laiko, kad 
valdžios ir industrijos esmė yra 

tvarkė žyniai. Prieš Kristaus gimi 
mą keturiasdešimt šeštaisiais 
metais romėnų valdovas Caeza-
ris buvo įsitikinęs, kad toks žynių 
tvarkomas kalendorius yra netei
singas. Tad jis susikvietę visus žy
nius ir anų laikų astronomui ir 
nustatė naują kalendorių. Caeza-
ris tame kalendoriuje įvedė sep
tynis mėnesius po 31 parą (sausis, 
kovas, gegužis, liepa, rugpiūtis, 
spalis ir gruodis), keturis mėne
sius po 30 parų (balandis, birže
lis, rugsėjis ir lapkritis) ir vasaris 
paprastaisiais metais 28 paros, o 
keliamaisiais — 29 paros. Romė
nai Juliui Caezariui pagerbti sep
tintą mėnesį (liepos) pavadino 
Juliaus vardu. Šį Juliaus Caezario 
kalendorių įsivedė beveik visos 
Europos tautos. Tuoj po įvedi
mo šio kalendoriaus Romoje Nau
ji metai buvo švenčiami kovo 
mėnesio pirmą dieną. Rusai ir 
graikai šventė rugsėjo mėnesį.Vė
liau Rusijos caras Petras I įsakė 
Naujus metus švęsti sausio mė
nesio pirmą dieną. Tačiau rusų 
šventikai (popai) laikė šį caro 
įsakymą bedievišku ir kovojo, 
kad Nauji metai būtų švenčiami 
rugsėjo mėnesio pirmą dieną. Šią 
dieną Naujus metus šventė ir da
bar tebešvenčia žydai. O Maho
metonai Naujus metus švenčia 
balandžio 1 dieną, kinai su ja
ponais — rudenį. Romoje kai kur 
per Kalėdas, Prancūzijoje — per 
Velykas. Kadangi Velykos yra kil
nojama šventė, tai prancūzų vie
ni metai turėdavo vienuolika, ki
ti dvylika mėnesių. Todėl prieš 
du šimtus penkiasdešimt metų 
toks nevienodas Naujųjų metų 
šventimas galutinai buvo nusta
tytas ir pradėtas švęsti sausio mė
nesio pirmą dieną. 

Gregorijaus kalendorius 

Vėliau paaiškėjo, kad Juliaus 
Caezario kalendorius taip pat tu-

sekundžių, negu saulės metas. To
kiu būdu astronomų mokslinin
kų apskaičiavimu per keturiolika 
šimtmečių buvo atsilikta dešimt 
parų. Todėl 1852 metais popie
žius Gregorijus XIII įsakė tų metų 
spalio mėn. 5 dieną paskaityti už 
tų metų spalio mėn. 15 d., vadi
nasi, prailginant laiką dešimčia 
parų. Be to, ateityje keturių 
šimtmečių laikotarpyje trejus ke
liamuosius metus paskaityti pap
rastaisiais metais. Paskutinis toks 
keliamųjų metų skaitymas pap
rastaisiais metais buvo 1900 me
tais. Taigi, taip pertvarkytas Ju
lijaus Caezario kalendorius buvo 
pavadintas Gregorijaus kalendo
riumi. Gregorijaus kalendorius tuo 
tobulesnis, kad metiniai apskai
čiavimai pagal saulės laiką, pa
sak astronomų, yra tiksliausi, nes 
tik per tūkstančius metų atsiliks 
nuo saulės laiko per vieną parą. 

Visos kultūringos tautos metus 
dabar skaičiuoja pagal Grigori
jaus kalendorių. Stačiatikių baž
nyčia laikosi senojo Juliaus Cae
zario kalendoriaus, aiškindama, 
kad Caezario kalendorius esąs tik
resnis nes, girdi 825 metais Niki-
jos vyskupų suvažiavimas patvir
tino. Be to, tame pačiame suva
žiavime buvo nutarta, kad Vely
kos negali būti kartu su žydais 
švenčiamos, o pagal Grigorijaus 
kalendorių kai kada įvyksta 
kartu. 

Žmogaus sielos išnaudojimas 
Diktatoriškų vadų tikslams 

Komunistinėje Čekoslovakijoje vyriausybe smarkiai persekioja disiden
tus. Kaip pavyzdys nurodomas Frantisek Kriegel, buvusis Dubčeko vy
riausybes bendradarbis. Jo saugojimui valdžia paskyrė net 15 sargybi
nių grupe. Sekamas kiekvienas disidento žingsnis. Atvaizde matome di
sidentą ir jj nuolat lydinčius du sargybinius. 

parūpinti darbus, o ne suteikti pro
gas, patarnavimus ir pagaminti 
produktus. 

O, taip, turime disidentus, te
besiekiančius kelio iš savo dikta
tūrinės praeities klano. Plonu, 
plonu siūlu ta rusiškoji siela, de
ja, bėga ir daugelyje rusų disi
dentų raštų. I akis jie puola pa
linkimu į bendrybes, absoliutinę 
retoriką, dangaus šaukiančiais ko

lektyviniais apkaltinimais ir pra
žūties perspėjimais. Gal jie sma
gūs skaityti rusų tautybės žmo
gui, bet tik ne jų pavergtajam, 
keisti jie net ir vakariečiui, — pil
ni mistiškumo ir tikėjimo ' l iki
mo šventa misija mielajai Rusi
jai", ką mes čia vadintume "Rus-
sophobia". 

Kalėdos ir Nauji Metai 
Visas krikščioniškasis pasau

lis metus skaičiuoja nuo Kristaus 
gimimo. Kalėdų šventės mums 
primena Kristaus gimimą. Aštun
tą dieną po Kristaus gimimo — 
kita šventė, Nauji metai, arba 
Kristaus apipiaustymo (krikšty
nų) šventė. Mat, apipiaustymo 
paprotys yra labai senas, buvęs 
vartojamas ir Azijos tautose. Pa
gal senus padavimus Dievas, da
rydamas sandarą su"Abraomu4sa-
kęs naujagimiams daryti apipjaus
tymą. Vėliau keliems šimtams 
praėjus, sudaryta sutartis su visa 
žydų tauta, kur Dievas atkartojo 
įsakymą apipjaustyti gimusius ber
niukus aštuntą dieną po gimimo. 
Jėzaus Kristaus apipiaustymas 
kaip tik įvyko aštuntąją dieną po 
Jo užgimimo. Taigi toji šventė, 
kaip tik ir yra Naujieji metai 

Naujuoju įstatymu apipiausty
mo paprotys panaikintas. Evan
gelikai tų padavimų nepripažįs
ta, bet apipiaustymą taip pat nei
gia ir jo nedaro. 

Kartu su apipiaustymu duotas 
ir Jėzui vardas. Taigi Naujieji me-

f Nukelta į 5 psl.) 

LANGAS | SAULĖLEIDI 
Romanas 

Stankus dirbo čia, tik kitame skyriuje, ir šituo lai
ku prie jo stalo retkarčiais pristodavo, šiuo laiku ir 
Novako pro stiklą, atrodė, nesimatė. 

i 
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— A tai girdėjai ? — pradėjo Stankus. 
—Ką? 
—Nagi kas dedasi čia? 

— Kažkas juda, — patvirtino Andrius. 
— Pas mus šneka, kad šis skyrius pasidarys po-

I r taip jis lėtai Įgijo auksinę bendrovės taisyklę, gj^^y 

P. MELNIKAS 

GYVCNC 
KONTAKTINIAI LĘŠIAI 

šviesos lūžio koeficientas ore 
ir vandenyje yra skirtingas, to
dėl, nardydami be kaukės arba 
specialių akinių, povandenini pa
saulį matome neryškiai Ta
čiau tie gyvūnai, kuriems gam
ta skyrė gyventi dviejose aplin
kose, gana įdomiai prisitaikė. 
Pavyzdžiui, Pietų Amerikos ke
turakė žuvelė (Anableps tet-
haphalmus) gyvena pačiame 
vandens paviršiuje ir,. jieškoda-
ma maisto, plaukioja taip, kad 
jos akys būtų kaip tik vandens 
ir oro riboje. Kriaušės pavi
dalo akh} lęšiukas vienu meta 
surenka j akies tinklinę du ly
giaverčius vaizdus: vieną — 
kas vyksta vandeny, kitą — 
kas dedasi ore. 

Dar kitaip prisitaikė delfinai, 
pingvinai, ruoniai ir kiti jurų 
gyvūnai. Tačiau egzotiškiausią 
optiką turi kai kurių rūšių an
tys: jų mirkčiojimo plėvelė — 
trečiasis vokas — yra tikriau
sias natūralus kontaktinis lę
šis. Kai paukštis pasineria van
denyje, vokas pridengia akį ir 
kompensuoja dviejų skirtingų 
aplinkų optinį lūžio koeficientą. 

Taisyklę, kurią viršininkai laikė pastovaus žmogaus 
išmintim. Jis nesivaikė įdomesnių darbų. Jis dirbo, kas 
papuolė jam po ranka —jis nesirinko ir gal permažai 
reikalavo. Dirbo, ką gaudavo. I r dabar bijojo netekti 
ir t o ! H Novako keisto elgesio visko galima buvo tikė
tis... 

PLĖŠIKAI PAS 
DARBININKUS 

Seniau, gerai apsidairius bendrovėje, jam patiko j 
George. Išmėginus ir kiek pamokinus, George uoliai 
perėmė jo darbų didžiausią svorį. Geroge juos delega
vo ir kitiems. Andrius juos paimdavo iš Novako. No-
vakas iš Lomaro. O Lomaras iš užsakovų. Supratęs 
šitą principą Andrius nesirūpino, kas darbus atliks. 
Bus tai George, a r kitas, tai nėra svarbu. 

Svarbiausia, kad Andrius žinojo paslapties vai
sius, mokėjo jais naudotis. Bendrovė galėjo jį sulau
žyti, bet to nepadarė. Priešingai, ji perkėlė jį su George 
į lengvesnį kontrolės skyrių. Andrius tuo laimėjo daug 
ir mažai ko jau bijojo. Mylėjo bendrovę ir gyvenimą. 

Būdavo lengva, grįžus iš Doros, išklausyti George. 
George jam reziumuodavo reikalus, sakydavo kas And- į 
riui patelefonavo, kas kažko norėjo. Jis jam padėkojęs j 

— Šitaip? — Andrius nustebo. 
Ar taip bus? 
— Mes čia visuomet pirmi paliečiami. Nežinau 

kodėl. — Andrius atsilošė kėdėj. Jis nemėgo kalbėti a-
pie kažkokią tolimą netikrą grėsmę, kuri jo nelies. No-
vakas juk apie tai išsitarė — net pabrėžė — "tavęs 
nelies". Gi Stankus vėl tai palietė. Ar ne baikštus žmo
gus? 

Aukštas ir sunkus Stankus plačioj rankoj laikė 
popierius, kuriuos jis iš baikštumo padėjo ant And
riaus stalo. Jis visuomet taip darė. jei su kuo norėda
vo ilgiau šnekėti. Kalbėdamas Stankus žiūrėjo į popie
rius, tarsi jo šneka ir būtų apie juos. Jis elgėsi ne taip 
kaip vietinių dauguma — dar vis savotiškai bijojo gai
šinti laiką tokiems pašnekesiams. Tame matėsi bailu
mas ir jo suktumas. Ir kažkoks drovumas. Inžinieriai 
čia atvirai tarp savęs pašnekėdavo, net pusvalandį, 
daugiau... Bet Stankus, kaip ir Andrius, dar jautės emi
grantu. Jie dirbo, galvojo ir veikė daug uoliau ir steng
davosi parodyti bendrovei lojalumą ir darbštumą. 
Bendrovė gali jais pasitikėti. 

Tačiau nuplikusiam rubuiliui vyrui Stankui tas iš-atsisesdavo, bet dabar jis nenorėjo pakelti nei rankos, 
nei iš vietos pajudėti. Tingus popiečio neveiklumas jam I kreipė jo charakteri. Jis buvo bailiai suktas ir kartais 

Kio ir rfar toka stinn,* Ti« w > i k nrie stalo neuž-i net juokingas. Viešpatie, kiek Stankus stengėsi atro-Keturi ginkluoti plėšikai, už- užėjo ir dar tok3 stiprus. Jis beveik prie stalo neuž-
sidėję kaukes, jsibrovė į Uppco, 
Inc. fabriką, 900 S. Des Plaines, 
Chicagoje, ir iš 27 tarnautojų 
atėmė 807 doL 

migo. Tam praėjus, jis atliko kai kuriuos svarbesnius j dyti darbštus!... Juk jis turėjo daktaro laipsni* Visų 
reikalus, patelefonavo kur reikėjo ir, padėjus ragelį, gerbiamas! Ir įvertinamas. Ir jam tikrai gal nereikėtų 
prie jo stalo su kažkokiais popieriais rankoje atsira- bijoti ir lankstytis, jei jis būtų Lietuvoj? O gal ir ten? 
do S t a n k m Monotonišku balsu jis Andriui aiškino apie pasi

keitimus jo skyriuje. Kažkas išėjo. Viens pakeltas — 
kažkas nužemintas, bet Andriui atrodė, kad jis su sa
vo viršininku dar neturėjo pašnekesio, kaip čia, kurie 
įvykdavo beveik kasdieną. 

— Aš Novako buvau jau apklausinėtas. 
— Buvai? — Stankus nustebo. — Mane dar nešau

kė. 
— Pašauks. 
— Ar tu žinai, kas iš to bus? 
— Velniai juos žino. Aš nesuku dėl to galvos. 

Tikiuos, kaip man pasakė, manęs nelies. 
Bet Stankus tuo buvo susirūpinęs. Jis. matėsi, bi

jojo, kad Andrius ar jis turės išeiti iš bendrovės ir j ą 
keista baili draugystė šiam ofise bus nutraukta. And
rius tada pasuko kalbą kiton pusėn: 

— Tai kaip? Dar prisimeni ekskursiją? I Lietuvą. 
Stankus susimąstė. Jis atsakė gan nevaizdingai. 

Be jokios emocijos, tarsi jo mintys būtų ne čia, 
bet kažkur kitur: 

— Ja. Prisimenu. Tai vėl užmirštu. 
— Kitą vasarą kur nors vėl važiuosi? 
— Nežinau. Gal į Graikiją šįkart. Norėč sustoti 

kiek ir Italijoj. 
— Klasikos pasižiūrėti? 

Viduržemio jūros senosios kultūros mane vi
lioja, atrodo... 

Rubuilis Stankus tai pasakė tarsi skaitydamas iš 
kelionių knygos, kurių jis daug skaitė. Sis jo pasaky
mas buvo sausokas, be jokio entuziazmo. Jis šnekėjo 
vieną, bet kitą, tur būt, galvojo? Pasirengęs važiuoti 
į vieną pasaulio kraštą, sakykime Havajus, prieš galą 
jis dažnai nusistatymą pakeisdavo ir pirkdavo bilietą į 
Bermudą, ar tik į Niujorką. Keliautojui Stankui vieta, 
matėsi, neturėjo didelės svarbos, svarbiau buvo pati 
apsisprendimo laisvė, maršruto keitimas, laisvė judėti 
ten, kur jį momento kapryzas vedžiojo. 

(Bus daugiau) 



D R A U G A S , trečiadienis, 1979 m. saus io mėn. 3 d 

BOSTONO 
23NIOS 

KALĖDINIAI APMASTYMAI 

Ddžioji džiaugsmo šventė Ka
lėdos praėjo. Pradedam Naujuo
sius metus. Biznio žmonės sa-i 
ko, jog šios šventės buvusios la
bai geros, žmonės pirkę labai 
daug. Jie ir šią šventę matuoja 
doleriu. Vienas T V reporteris kal
bėjo apie dvi šventes: Padėkos 
dieną ir Kalėdas. Amerikiečiuose 
Padėkos diena išlikusi iki šiai die
nai su visomis savo dvasinėmis 
vertybėmis. Tačiau Kalėdos, krikš
čionių pasauliui viena iš didžių
jų švenčių, netenkanti savo di
džiausios prasmės — Kristaus už
gimimo, taikos ir ramybės dva
sios, o virtusi biznio diena. Šim
tai milionų elektros spalvotų 
lempučių apšviečia namus ir gat
ves, o širdyse jau gerovės dvasia. 

Pas lietuvius, tikime, pas dau
gumą dar yra išlaikiusi tą didžią
ją prasmę — Kristaus užgimimo, 
meilės, ramybės ir naujos šviesos 
atėjimą. Žinoma, žvarbūs vėjai 
jau veržiasi ir pas mus . Pasižval-

IŠLEIDŽIAMAS NAUJAS LEIDINYS 
APIE MAŽĄJĄ LIETUVĄ 

Aleksandras Tenisonas , miški
ninkas ir spaudos darbuotojas, 
artimas "Draugo" bendradarbis, 
Lietuvių miškininkų sąjungos va
dovybės paprašytas, išvertė iš ru
sų į l ietuvių kalbą antrąją dalį ru
sų etnologo Povi lo KuŠnerio 
(Knyševo) parašytos ir 1951 me
tais Sovietų Mokslo akademijos 
išleistos knygos "Etninės teritori
jos ir etninės sienos". 

Kodėl šis veikalas parinktas ver
timui? Todėl , kad jame autorius 
per 13 skyrių pateikia Mažosios 
Lietuvos (dabar sovietinių rusų 

jos dalykus — velionis dr. Jonas 
Puzinas. toponimiką ir kalbos da
lykus,— dr. Petras Jonikas, archi
tektūros dalykus, liaudies papro
čius — dr. Jurgis Gimbutas. Dar 
taikine- dr. D . Micuta, tehės isto
rikas Jonas Dainauskas, dr. D . 
Krivickas, Ant. Beleška ir kt. 
Techniškus . sp'audos priežiūros 
darbus apsiėmė atlikti miškų in
žinierius Vincas Žemaitis. 

Leidinys bus iliustruotas, su 
daugeliu tabelių ( lentel ių) , pa
aiškinimų ir papildymų. 

Šios- knygos leidėjai kreipiasi į 

N A R K O T I K Ų 
VARTOJIMO P R A D Ž I A 

Turkijoje medikai , d i rbantys 
Kovos su n a r k o m a n i j a organi 
zacijoje, priėjo i švadą, k a d nar
kotikai pradėti var to t i IV-III 
tūkstantmet į pr. m, e. Labiau
siai paplitę tuo m e t u b u v o ha
š i šas ir opiumas. J ų atradėja i 
laikomi šumerai , g y v e n ę anuo
met Tigro ir E u f r a t o tarpupyje . 
Pasak tyrinėtojų, i š čia ke l iau
tojai narkotikus v e ž ė s i į Iraną, 
Indiją, Kiniją. T a i buvo pir-

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

lllllllllllllllllllillllllllilllllllllllllllllllllilt; 
VIZITINIŲ KORTELIŲ 

REIKALU 

U E A L E S T A T E 

0 GERIAUSIA ČIA 
I 
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okupuotos ir genociduotos), vadi- į lietuvių visuomenę, prašydami 
narnos Kaliningrado srities e tn inę! knygos išleidimą paremti, tapti 

Labai švarus 2-jų butų namas ir ga
ražas. Elektrinės durys. Atskiri gazo 

' Šildymai. Brighton Parke. $37,000,00. 
Svarus kaip stiklas 7 karr-Ja. mūras. 

_ . . , Centr. Šildymas - vėsinimas. Liuksus 
Viritir.ių kortele naudoj.mas 7™ į $ 5 3 ^ ^ 

gražus paprotys. Bizmerun jas pla- M o d e m u s 2_j aukštl^ m Q r o n a m a s . 
čia, naudoja. Bet anka ir visų luo- • $ 1 8 0 0 0 > 0 0 , G e r o s , 
mo atstovams turėti gražias vizi-' . . . , , ... _ , 

mieji kontrabandiniai p r e k y b o s į Z s korteles ; gos nupirku Marųuette Parke. 
* .., . v . . Į ^ ^ ^ 2-jų aukštų muro namas ir 2 au-

narkotikais ž ingsnia i . ^ Kreipkitės j "Draugo" adminis-'to garažas. Apie 56000.00 pajamų. 
Turkų medikų p r a n e š i m e pa- ; traciją visais panašiais reikalais. į Naujas stogas ir gazu šildymas. Ap-

brėžiama. kad ir s e n o v ė s gen- j Busite pateckioti mūsų petarnavi- j sauga nuo potvynio. Alum. langai. 
t y s vartojo narkot ikus n e v i e n ! °««- G a l i t e P i r i r t i «* S4L80O00. 

. , - . , . . * , , . • ! _ _ _ — _ - _ _ — - — M _ _ . _ : Modernus 15 metu 
patologiniam aufor^os efektui tammmmmmmmmamuaatmar^-

medžiagą. 
Studijos autorius kiuopščiai su

rinko ir moksliniais duomenimis 
objektyviai pagrindė l ietuviams 
labai įdomius faktus apie Mažąją 
Lietuvą. Sprendžiant iš turinio, 
šis veikalas buvo paruoštas Sovie
tų valdžios įsakymu, kaip medžia
ga laukiamai pokario meto Taikos 
konferencijai, kurioje, be kitų da
lykų, turėjo būti sprendžiamas ir 
Mažosios Lietuvos priklausomy
bės klausimas. Šiam reikalui auto-gykime aplink, pasižiūrėkime į . 

mūsų net ir bendrines organiza-i rius i r i r o d ė š i o s s r l t i e s '*tuvisku-

jos mecenatais ar prenumerato
riais. Prenumeratos kaina — 10 
dolerių. Visais reikalais rašyti V. 
Žemaičiui, 2740 W. 43rd St., 
Chicago, 111. 60632, arba P.Nor-
kaičiui, 5249 So. Albany Ave., 

V. Ž. 

LIETUVOS 
VALSTYBINGUMAS 

STIPRINAMAS 

pasiekti, bet ir k a i p v a i s t u s k a i I 
kurioms l igoms gydyt i , jm. 

Modernas 15 metų muro 
į 2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 

kininkai ėmė klebent i V a l s t y 
bės departamento i r J A V Geo
grafo į s ta igų duris . Re ika lau
t a Pabaltijo v a l s t y b i ų ž y m ė j i m a i 
į leidinio žemėlapį sugrąžint i , 
Pabaltijo va l s tyb ių s i e n a s nu
brėžti, v ie tovardžių r a š y m ą s u 
lietuvinti. Tie aps i l a i ikymai bu
vo vykdomi ei lę m e t ų ir m e m o 
randumai k iekv ieno aps i lanky
mo proga buvo į te ik iami . 

I lgametės p a s t a n g o s pagalia -" 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

&tereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th St. , telef. 776-1486 
limilKIIIIIIIIIUIIiiilIiimiilIilliiitilIHIlt! 

i patalpos. Daug priedų. Marąuette 
į Parke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
i Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

I Valdis Real Estete 
2625 West 71st Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

HELP WANTED — VYRAI 

B R I C K L A Y E R S 
N E E D ED 

Masonry Esperience 
40 hrs./week, weather permitting. 

TEL. — 432-4372 

HELP VVANTED — MOTERYS 

RN or LPN \ 
Part time. Near north. Salary ; 

open. EngUsh necessary. 

Tel. — 871-5015 
Reikalinga 

Š E I M I N I N K E 
Gyventi vietoje arti John Hancock-
Bldg. Vienas vaikas. Reikalinga kal
bėt angliškai. Rekomendacijos reiKa-
lingos. 751-1858 
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A. V I L I IV! A S 
M O V I N G 

cijas, ten matosi plyšiai, kurių 
jau ir Kalėdos nepajėgia uždeng
ti. 

Kalėdų naktį Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje So. Bos
tone per Bernelių Mišias gražiai 
giedojo solistas Benediktas Povi-
lavicius. Seniau ši bažnyčia netal
pindavo parapiečių, o dabar tik 
gal kiek daugnau kaip pusė jos bu
vo užpildyta. Vyresniuosius solis
to giesmės žodžiai nukėlė į tėvy
n ę , už Atlanto, kur seniau visose 
bažnyčiose taip iškilmingai ir di
dingai skabėdavo: Tyliąją Naktį, 
Gul šiandieną ir kitos džiaugsmo 
giesmės. Dabar ten Kalėdos yra 
darbe diena, o tikimieji tik slap
čia renkasi į bažnyčias, ar savo 
namuose tyliose maldose sutinka 
Taikos Karalaičio atėjimą. Dar 
žiauriau Sibiro kankinimas. 

Labai gražiai sekmadienį ir Ka
lėdų dieną ši didi šventė buvo 
paminėta per Laisvės Varpo ra
dijo valandėlę iš Brocktono ir 
Bostono stočių. 

Apmąstydami Kristaus užgimi
mą ir prisimindami savo brolius 
ir seses okupuotoje tėvynėje ir Si
bire, }au nuo šiandien pradėkime 
ruoštis sekančioms Kalėdų šven
tėms, kad jos būtų tikrai pras
mingos, kad žvelgdami metus at
gal, pomatytume ir savo darbus, 
kuriais galėtume džiaugtis atei-
naučiose Kalždose. 

M Ū S Ų LIGONIAI 

Jau ilgesnis laikas C a m e y ligo
ninėj guli Antanas Monkevičius, 
o Petei Bent Brigham ligoninėj 
Bronė Monkevičienė. 

Prka porą savaičių - staiga su
sirgo LB Bostono apylinkės pirm. 
Antanas Matjoška. Jis guli Mi'to-
n o ligoninėje. 

KITI P A R E N G I M A I 

Lietuvos nepriklausomybės šven 
tės — Vasario 16tosios minėjimas 
įvyks vasario 18 d. 2 vai. p. p. Lie
tuvių Piliečių d-jos salėje'-So. Bos
tone. 

Minkų radijo valandėlės 45 m. 
sukakties minėjimas kovo 25 d. 
Lietuvių Piliečių d-jos salėje So. 
Bostone. 

VAKARAS S U KELEČIUM 
Sausio 13 d., Šeštadienį, 7 vai. 

Lietuvių tautai esant 38 me 
mą. Tač iau sąjunginės valstybės i t u s pavergtai , JAV l i e t u v i ų I atnešė v a l s t y b i n g u m ą stiprinai 
nė n e m a n ė iš naujo kelti Mažo- Bendruomenei tenka skirti dide- \ čių vaisių, nors i r tik dalinių, 
šios Lietuvos klausimo, nes jį j au j l ę svarbą Lietuvos valstybingu-į gįų metų biuletenio laidoje že-
laikė "baigtu". Išleidus knygą iš-; m o išlaikymui ir stiprinimui.' mėlapio paraš tė je yra į rašy ta 
aiškėjo, kad ji jau "nereikalin- į Ne lyg ioje kovoj*5 tenka varžyt is | nemažą re ikšmę turint i pas ta -
ga" ir todėl buvo jos tiražas iŠ 
apyvartos išimtas. Tiktai labai 
mažas egzempliorių skaičius pa
siekė vakarus. 

s u okupantu, siekiančiu ištrinti į ba: "JAV valdž ia nėra pripa-
Lietuvos vardą i š mokslo vei -Į t inusi Est i jos , L a t v i j o s ir Lie-
kalų, vadovėlių, žemėlapių. | tuvos inkorporavimo į Sov . Są-

1970 metų pradžioje neaiškio- į jungą". 
Iš v ieno tokio reto egzemplio-1 mis apl inkybėmis iš Va l s tybės j Tai yra tik dal in is la imėj imas , 

riaus Al. Tenisonas 1972-3 metais! departamento kasmet leidžiamo j Nėra kol kas p a v y k ę žemė lapy- j 
ir atliko vertimą. Jo vertimą dar | ir Sov. Sąjungą liečiančio biule- [ je .nubrėžti Paba l t i j o v a l s t y b i ų j , 

94-ta ir St. Louis. Giminingom arba 
: didelei Seimai 4 miegamų, 1V2 auks-
. to namas. Pilnas rūsys, 2 šildy-
! mai. šoninis į važiavimas. Garažas. 
i $45,000.00. 

46-ta ir Albany. Visiškai tuščias 
A p d r a u s t a s p e r k r a U S t y m a S į 2>/2 aukšto po 3 miegamus medinis 

į v a i r i u a t s t U D ! namas. Gazo šiluma Naujai atremon-
į tuotas. $40,900.00, arba geriausias 

Tel . 376-1882 arba 3 7 l «6 j pasiūlymas 
66-ta ir Washtenaw. Pelningas in

vestavimas. 8 butų mūr. namas. 
Prašo 6 

! kartus metinių pajamų. 

HlUHtmnUtHHHUHiUHHIUK'Mit llilil 

• s m m , n • $17,000.00 metinių pajamų iiiiiiiiiiiiiiimmiiHiiimui 
įvairu: prekių pasiruil 

piu? iš mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS 1 i'RESS 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
^501 W. 69 St., Oiicago, IH. 60629 

Telef. — 925-2737 

tikrino: proistorės ir archeologi-i tenio ' B a c k g r o u n d N o t ė s — j sienas. L i e t u v o s s o s t i n ė s var-Į™ 

Vytautas Valentinas 
iiiiiiiiiiiiiimiuiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

, Soviet Union"' žemėlapio dingo 
3-čio aukšto salėje įvyks vakaras į bet k o k s Pabaltijo va l s tybes 
su Jonu Kelečium, iš Chicagos. i paminint is atžymėjimas. Dr . 

das taip pat r a š o m a s i s rusų ; - - g*^ \ i i WLM g~* 
kalbos trans l i teruotu "Vi lnyus". j m U Y I N U 
JAV L B Visuomenin ių re ikalų! ^ S R e ^ ^ perkrausto 

Programoje: Samueli Beckette j Ant . Klimui tą faktą J A V L B I taryba yra pas iruošus i ir to l iau 
"Paskutinis Krappo įrašas", Pul- krašto valdybai atskleidus, L B | Valstybės d e p a r t a m e n t o parei-
gio Andriušio "Neįsi leido" ir Ka-! ryš ininkas Washingtone Algi- j gūnus įtaigoti minė tų net iks lu-
zio Binkio "Kriaučius Motiejus". I mantas Gureckas ir jo keli tai- i mų reikalu. A- Gč. 

Two brand 
new accounts 

• 
8ye< 

baidus u* 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai u- pilna apdrauda. 

Jei. — \VA 5-8063 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i iuiit i i i i i i iHii i i i i i 

Midvvay apyL Taverna ir 3 butai. 
Puiki proga investuoti arba pasida
ryti padorų pragyvenimą Tik — 
$85,000.00. 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 
Mes turime kompiuterį ir esame 

nariu M.L S. kas palengvina parda
vimą bei pirkimą. 

IŠNUOMOJAMA — F O B B E N T 

Išnuomojamas 6 kamb. apšil
domas butas suaugusiems 66-os 
ir Washtenaw apyl. Jokių gyvu
liukų. Galima užimti nuo vasa

rio 1 d. Skambint 476-7540. 

Į S I G Y K I T E D A B A B 

llllllllllllllllllllllllllllllllltillllllillllillll* 
Į Graži dovana švenčių arba bet 

karią proga ! 

MOŠŲ Š O K I A I 
Išleido Lietuvių Tautinių Šo

kių Institutas (antroji laida) 
1975 metais Chicagoje. 

Gaunama Drauge, 4545 West 
63rd St., Chirago, m . 60629. 

Kaina $4.00. Užsakant pridėti 
21 centą u ž persiuntimą. Illinois 
gyventojai dar moka 5% mo
kesčių. 

IIIHIIIIIUIIIIIIUiUilIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIlllU-
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SIUNTINIAI { LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, DJ. 606S2, telef. <rcTf-5980 
niuii imnnmini»inium!iuiiumuninii 
'iiiiiHiiiiiuiiiiHitiniiniiiiiiiiiuitiininni 

M. A. Š I M K U S 
NOTABY PUBLIC 

INCOME TAX SERVICE 
42St So. Mapiewood- tel. 254-7459 
Taip pat daromi VERTIMAI 
OIMINTŲ UkvieUroal. pildomi 
PILIETYBES PRASTMAI ir 

kitokie blankai 
imiiiiiHiiiiiuiiiuiiiucisuuiiiMnisiimiti 

Į S I G Y K I T E D A B A b 

FELIKSAS BRETMERIS 

SKAMBANTIS LAIKAS 
lenktynės ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu j Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $3.48. 

Užsakymus 
adresu. 

siųsti •DRAUGO" 

iiiiimiitimimmitmfifMiiHtiiimifiiiiiHii 
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir Taškuojame 

visą Hj*»q grindis. 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
lllllllllllllllllilIlilHUlUUiilHIHIilIUniIIII 

ear, 8.45% yield, Certificate of Deposit̂  
Now you can get 8 year term certifi-
8% interest (8.45% 
yield if you leave 
the interest to com-

cate of deposit. 
Open this account 
today for as little 

pound) on our new as a $1,000 deposit. 

THE M0NEY MARKET CERTIFICATE* 
Brand n«w' Here >s a«new account thot 
will mokė it possible for you to get better 
interest rotes than a eurrent 6 month 
Treosory BiH plūs '/. of 1 % odded on to 
•ha*! Better yet there ore no fee< poid to 
obfoin this occount os compared to pur-

e 

chosmg o Treasury Bill ot o bonk. Now 
there is no need to ever movė funds to 
get *he best yield on your money. Keep it 
in this new occoont! Open your occount 
with"a $*i0.000 minimum deposit for a 6 
month term. 

10% — 20% — S0% P*gi*n mokealte 
o i apdlr»u(ią ano ugnies ir kntono-
biUo pe« m m . 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S306H West »5th Street 

Ciiice«o, ZliixK>ia 
Telef. c;A 4-SS54 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiunnnfiniiii 

ATEITININKŲ KEUU 
(1911 - 1927 - 1977) 

SKONIS — LAIKAI — DARBAI 

Redagavo STASYS BARZDUKAS 
Išleido ATFITIS Ateitininkų Šal
pos Fondo lėšomis 1977 m. 216 
pusL 
Kaina su persiuntimu $2.30. Ui> 
sakymus siųsti: 

DRAUGAS, 454S W. 63rd S t 
CMcago, HL 60629 

moiuimiiiiiiiiiiiii!iiiiiinii!ii!»nni:uR 
initiuiitMiuiiirmniiiiiiiiinmiiiHiiinini 

S T A Š Y S Y L A 

LIETUVIŲ ŠEIMOS 
TRADICIJOS 

lllllllltllllllimniS!HHIIIHiMllf!lfl(1li!l<H 
PACKAOE EXPRKSR AGt.NCV 

MARIJA NOREIKIENe 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Lebei pas^dso iamon geros rosi«n 
prekes. Maistą* i i Kampos Asnd^Ut). 
2«*ft W. SS St., Chicago. Ui 90S3S. 

T E I J . •— WA S-2787 
IUIIIIIHIIIIIllllimillUUIMHMMI1lt!inillill 

Seimoe kūrimo v y k s m a i Port-
folio — iliustracijoB: S U So-
deUcienė, Ir-'-.r.a Mitkutė. Išleido 
AmerikoB Lietuvių bdbliotekoB 
leidykla C^iicagoi 1978 m. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė . Lei-

- 1 d inys dideHo formato, 1 8 0 psL— 
' Kaina su persiuntimu $21.27. 

Užsakymus s iųst i : D r a u g u , 
4545 W. 63rd s t . , Chicago, UI. 
60629. 

imHllltllllllllll|llll||||||||S||IIIUIIIIIllllM 

itmimimnifiiiitniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii 
DAUGYBE UFTUVOS MIESTE 
U Ų sprsJoma dr. J. Vaišnoras, MIC. 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Ksygs yra tik teologinė, ji čH \Qo-
mtų vietovių spraSymo Ir dėl JOB 
gausta istorinės medžiagos tiaka pa-
irtsifjtl kiekvienam lietuviui, besi-
assstsŽssM Lietuvos istorija ar vle> 
ATVėnss. Knyga didelio formato, 4 * 
pat - kasaa $3.00. GaJima Ją pgytt 
"DraugeM. 
lUIlIHnHUIIIUIIinHIlIlIlIlIlMIlItlIlIHMII 

SKAUTAI 
(Atke l ta i i 2 p a t ) 

DĖMESIO KERNAVJETĖS! 

Kernavės tuntas pradeda Ka
ziuko mugės ruošą penktadienį, 

sausio 5 d., 7 vai. vak. 2451 W . 69 
gatvė (Šoninis įėj imas) . Šiuo adre
su Kaziuko mugės darbai vyks 
trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 vai. vak. I talką kviečiamos 
visos sesės, tėvai, mamytes ir 
Kernaviečių b ič iu l ia i Iki pasima
tymo prie pįuklų, dažų ir plak
tukų. 

Kernavės tuntas 

Come In or call u$ for complote detali*. 
*K«ta t a fVfVI t* r̂ fanssr 

IHf#rsr9t n fSvMs IMV sW»wH •sjC^f^*V r 

v 

Soint 
« Anthony n 

VbereYoor ^Aooey GfCfws 

1447 bOUTH 49TM COURT • CICEBO. ILLINOIS 60650 • f HONE 656-«33C 

mmme54-6330 Jos«»pf\ ? . OribausKasfl ":xoc-Secy 
Chicago PHone 242 -43*5 

tuiiiiimiimniiirtimiiiiiumm'finiiiiiit 

RADIO PROGRAMA 
• 

Seniausia Lietuvių Radio programa 
Naujo* Anglijo] «5 Stoties WNSR. 
1360 banga, veikia s< kn.adieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po oietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutes pasaka. Sią programą 
reda Steponas »r Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis į Baltic Flo-
rists — g*l»ų bei dovanų krautuvę, 
502 E. 8roadway. So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site dtdelj pasirinkimą lietuviškų kny-

immiii i i i i i i t i i i i i i i i iHinii iHiiHii ini i i i t -

PLATINKTTK T>RATJOĄr 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiininniiiiiim 
GERA PROGA ĮSIGYTI ŠIAS 

PAPIGINTAS KNYGAS 
NEGĘSTANTI ŠVIESA, Pranas 
Garšva. M.I.C.. Tėvų Marijonų 50 
metų veikla Amerikoje $2.00 
REIJGINIS PRADAS MAJRONTO 
KŪRYBOJE. Alf. SespUukis $2.00 
KULTORINfiS GELMfiS PASA
KOSE. V. Bagdonavičius. Tsutoss-
kinė ir Teologinė studija I ir II da
lis $5.00 
DIDYSIS INKVIZITORIUS, A. 
Marėms. Dievo ir žmogaus santy
kini pasaulio istorijoje . . . . $1.00 
SŪNUS PALAIDŪNAS, vysk. Ful-
ton Sbeen. Išvertė kun. J. Kara
lius $IJOO 

Užsakymus siųsti DRAUGO ad
resu. II lino jaus gyv. prideda 5% 
mokesnių. 

iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiuiinniiiiiiiMUUuiiimo 

mmmimiNtHiitfniiiitMiiMi 

T R Y S D R A M O S 
Anatolijaus Kairio dramų 

rinkinys vienoje knygoje 

1 RŪTELE, 4 y . drama 

2. S A U L E S RŪMAI, 4 t . dra
m a 

3. ŽMOGUS IR TILTAI, 3 % 
drama 

Rinkinys dedikuotas nepri-
klauaomybėa 6 0 m. sukakčiai 
paminėti . 

Kaina t u peraiuntimu $ 6 . K . 

Uissaakyti : 

D R A U G A S 
454S W. 63rd Street 
Chicago, IH 60629 

aitmiiHiHiiHiiiHiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiinitit 
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Perskaitę "Drangą" duokite 
jį kit iems pas iskai tyt i 



» 
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PRIEŠKALĖDŽIO DIENOS SOSTINĖJE 
Reportažas iš Washingtono 

Prieškalėdinės dienos sostinėje I Virginijos ir Marylando. Štai Lie-
skriejo kartais saulės nušviestos, | tuvos atstovas dr. S. Bačkis su 
o kartais lietaus nusiaubtos. Apie žmona, New Yorko kongresma-
snieg4 mažai kas čia kalba ir oro 
žinovai nepranašavo baltų Ka
lėdų. Kuo skiriasi Amerikos sos
tinė nuo laisvojo pasaulio lietu
vių sostinės Chicagos prieškalė
dyje? Sakyčiau tuo, kad čia žy
miai mažiau įvairiaspalvėse švie
sose paskendusių namų ir švie
čiančių eglučių. Taip ir susidaro 
įspūdis, kad sostinėje gyvena žy 
miai mažiau krikščionių, negu 
industriniuose miestuose. 

Tačiau pavažiavus į Marylan
do ar Virginijos pusę ir kiek ati-
tolus nuo gerokai juodos sostinės, 
prieš akis sužiba įvairiaspalvėmis 
šviesomis išpinti namų langai 
su šviečiančiomis eglutėmis, ir 
žmogus vėl pajunti šventąją Ka
lėdų nuotaiką. 

Lietuviškose pamaldose 

Neturint automobilio ne taip 
lengva pasiekti gražius priemies
čius ir aplinkinių valstijų kal
nuotą, miškeliais pasipuošusią 
gilumą. Bet kartais pasitaiko ir 
netikėtų progų. Sekmadienį, 
gruodžio 17 d. rytą, sostinės atei
tininkai užprašė lietuviškas Mi
šias už buvusio Lietuvos atstovo 
J. Kajecko ir jo žmonos sielas. I 
Washingtono tautinę katalikų 
Šventovę, kurioje gražiai įrėminta 
ir lietuvių įrengta Šiluvos kop
lyčia, susirinko arti šimto žmo
nių. Šventovės požeminėje krip
toje Mišias atnašavo ir pamokslą 
pasakė sostinės lietuvių kapelio
nas kun. dr. T. Žiūraitis. 

Pro juodus miesto rajonus važia 
vau į šventovę pasiėmęs taksį, nes 
taksiai sostinč-j? žymiai pigesni, 
negu kituose Amerikos miestuose. 
Ir štai, pravažiavus juodųjų ra
jonus, atsiveria didžiulė platuma 
su katalikų universitetu ir mil
žiniška šventove. O lietuvių au
tomobiliai vienas po kito rieda iš 
sostinės šiaurvakarinės dalies, 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
NEGIRDĖJAU KO TIKĖJAUSI | ^ į 3 1 

jjpeje jie bebūtų, jokio morali
nio jausmo neturi nei kraštui, nei 

PREZIDENTAS 
APIE POPIEŽIŲ 

Prancūzijos respublikos pre-
įPer visą paskaitą prelegentasj ^ ^ Q i s c a r d & E B t ^ l ^ 

Gruodžio 10 d. vakare Jauni-1 fca!beu> uaugiausia apie Amerikos I __,,_ , - . , , . . / „ , . , , . , ? E . . ., , . . . . . , 1 spaudos konferencijoje pasioali os At- oeaa;. i tik retkarčiais ipmdavo *^ . . . . . . 

"Du horizontai" 
dar neparašyti, bet 

no įstaigoje dirbantis Kajeckų sū
nus Gabrielius, puikus, nuoširdus 
inteligentas, gražiai lietuviškai 
kalbąs. Štai buvęs "Laisvės" radijo 
Muenchene lietuviško skyriaus ve
dėjas J. B. Laučka su žmona, bu 
vęs "Amerikos Balso" lietuvių sky
riaus vedėjas rašytojas A. Vaičiu
laitis su žmona, istorikas V. 
Trumpa, Krivickai, Vitėnai, Gu-
reckai ir daug kitų, ypač jaunes
nės kartos atstovų. Lietuviškos 
Mišios Washingtone retas daly
kas, o šį kartą jos buvo laikomas 
už neprikl. Lietuvos atstovo ir jo 
žmonos sielas. Todėl, sakyčiau, 
tokiai nedidelei kolonijai tai buvo 
neeilinė diena. 

Ryte išvažiavęs nesitikėjau, kad 
visa dienelė prabėgs besisvečiuo
jant Po Mišių štai nauji ir la
bai mieli bičiuliai Meilė ir inž. 
Tadas Mickai pasiūlė važiuoti į jų 
namus Virginijos gilumoje. Nors 
terminuoti 
"Draugui" 
nauji bičiuliai ir nematyti vaizdai 
vilioja paleisti dieną ne už 4 bu
to sienų. Juoba Mickai, auginan
tieji du šaunius lietuviukus — 
sūnų ir dukrą, labai aktyviai da
lyvauja L. Bendruomenės rengi
niuose, skautuose, lituanistinėje 
mokykloje. 

Virginijos gilumoje Californi-
jos stiliumi pasistatytuose namuo
se Mickai, sakyčiau, sukūrę rojų. 
Tyla ramybė aplinkui, už namų 
puslaukiu bėga miškas, o hori
zonte auga nauji mūriniai, dau 
giausia daugiabučiai namai. 
Mickų namuose originalūs lietu
vių dailininkų paveikslai, visą 
laiką skamba lietuviškos plokšte
lės, daug knygų ir laikraščių, jų 
tarpe ir "Draugas". Kadangi 
"Draugas" pas mus į įstaigą atei
na labai pavėluotai, tad ne kartą 
iš Mickų ar jaunųjų Bradūnų 
sužinau, keks mano straipsnis 
jau buvo atspausdintas. 

Mickų lietuviškasis gyveni
mas ir aplinka tapatinga ir visai 
eilei kitų sostinės apylinkėse gy
venančių jaunesnės kartos lietu
viškų šeimų. Todėl reikia džiaug
tis, kad daug kur laisvajame pa
saulyje trisdešimtmečių ar ketu
riasdešimtmečių karta ryžtingai 
perėmė mūsų tautinės gyvybės 
išeivijoje krivulę. Nors, žinoma, 
visur pasitaiko ir "mirusių sie
lų". 

Su skautais ir jų tėvais 

Jei ne Mickai, vargu būčiau atsi
radęs Washingtono lietuvių skau-

oeuas ir tik retkarčiais ipm 
Lietuves reikalus. Man susidarė 
fspūdis, kad ta paskaita geriau bu

mo centre Chicagoje Lietuvos 
gimimo sąjūdis suruošė paskaitą, 
kurią skaitė iš Floridos atvažia
vęs į VLIKo seimą Vilius Bražė-juį tikusi amerikiečių, o ne lietu-
nas. Apie minimą paskaitą spau-jyįų publikai, 
doje ir radijo bangomis buvo skel- Tema pasitaisė, kai patys 
biama, jog Bražėnas kalbės apie klausytojai diskusijų metu kėlė 
"Mūši; veiksnių sankryža ir Lie- klausimus, rišančius su lietuvių 
tuvos laisvinimo bylą pasaulinė- tautos reikalais. Kalbėtojas mokė, 
je plotmėje. Žmonės, kurie sielo
jasi mūsų tautos ir valstybės li
kimu, pripildė paskaitai skirtą 
patalpą, tikėdamiesi išgirsti kon
krečių minčių skelbta tema. Bet 
mano nusivylimui kalbėtojas tos 
temos beveik nepalietė. Kalbėto
jas daug laiko paskyrė apie Mask
voje gaminamus trokus, kuriems 
gaminti fabriką pastatė Amerikos 
fabrikantai Dėl to fabriko staty
bos kaltino tik Amerikos valdžią. 

Nustebau, kad Bražėnas, turė
damas didelį bagažą žinių apie 
įvairius dalykus, nežino, kad visi 
biznieriai, nepaisant, kurioje vals-

kaip reikia pakeisti ,šio krašto val
džią, kuri būtų palankesnė Lie
tuvos reikalams. Man neatrodo, 
kad šioje srityje mes galime kal
nus nuversti, nes mums pageidau-

no savo įspūdžiais apie naujo 
Popiežiaus išrinkimą ir apie su-

įsitikimą Romoje su Šventuoju 
Tėvu. Gilaus tikėjimo persunk
ta Jono Pauliaus II-jo asmeny
bė man padarė nepaprastai di- Į 
delį įspūdį, pažymėjo preziden- Į 
tas Giscard d'Estaingas. Popie-į 
žiaus išrinkimas man nebuvot 
staigmena, ypač prisiminus, jog J 
naujas Šventasis Tėvas yra ki
lęs iš tokio krašto, kuris pa
grįstai yra laikomas katalikiš-

NAL JTEJI METAI 

(Atkelta iš 3 psL). 

tai sykiu yra ir Kristaus krikš
tynų šventė. 

Naufieji metai — džiaugsmo 
šventė 

Žmonijai Naujieji metai yra di
džiulė džiaugsmo šventė. Jų lau
kia kiekvienas, ar jis būtų tur
tuolis ar vargšas, ūkininkas ar 
samdininkas, darbininkas ar ligo
nis, mokytas ar bemokslis. Mat, vi
si tiki ir laukia, kad Naujieji Me
tai atneš geresnių dienų. Palydint 
amžinybėn senuosius metus, tiki- į čių i uostose kūčiose to paties 
masi, kad užsibaigs visos bėdos, j sekmadienio popietėje. Po lietu-
rūpesčiai, vargai, ligos ir visokie į viškų valgių pietų ir malonių 
nesusipratimai. Milijonų milijo-j pokalbių Meilė Mickienė, jų duk-
nai žmonių sutinka Naujuo-įra ir sūnus pasipuošė skautu 
sius metus, sveikinasi vienas kitąjuniformomis ir inž. Mickaus vai-
linkėdamiesi daug gėrybių, lai- į ruojamas automobilis lėkė pra-
mes ir džiaugsmo. i džioje Virginijos, o vėliau Mary-

Mūsų mieloje Lietuvoje prabo- į lando keliais. Sustojome nedide' 
čiai Naujus metus švęsdavo \ Kame. name plataus parko vidu-
kaip Kalėdų tęsinį. Šioje šven-1 ryje Visas namelis tai salė su vir-
tėje turėjo taip pat savotiškų! t " ve talkinanti netoli 100 žmo-
apeigų bei būdingų papročių, mų. Kadangi Washingtono ir 

apyunKių netuviai neturi savo 
bendrų namų, tai kartais salę 

Prieš keliasdešimt metų kai kur 
Lietuvoje, ypač Dzūkijoje ir Vil
niaus krašte, dar buvo galima už
tikti vietų sodžiuose, kur nuo Ka
lėdų iki Naujųjų metų dienų 
vakarai buvo laikomi kaip ir šven
ti ir jokie sunkesni darbai, net mo
terų verpimas, nebuvo galima 
dirbti. Taip pat Naujuose metuo
se buvo valgoma lyg antros kū
čios net su plotkelėmis. Reikia 
pažymėti, kad per Naujus Metus 
daug kur galima buvo užtikti to
kių pat įvairių burtų ir prietarų, 
kaip ir Kalėdų žventėse. 

Istorikas Simonas Daukantas 
rašo, kad senovės lietuviai, sutik

dami naujus metus, pirkios sie
noje kalė ragą, žyniai į žinyčių 
sienas plytą mūrijo, kaip ženklą, 
kad metai praėję ir prasideda 
Naujieji metai. Jis tai pat pažy
mi: "Dar ir šiandieną kai kur 
žiemgaliuose ar kuršiuose galima 
rasti sienojų ir sienų, kuriose po 
dvi eiles prikabinėta briedžių ra
gų, Kurių ragų šakos net metų 
skaičių rodančios". 

nuomuoja pas latvius, o kartais 
naudojasi nemokamai gaunamo
mis parkų ar universitetų patal
pomis. Taip ir čia šitam parke jie 
gavo nemokamas patalpas lietu
viškoms skaučių kūčioms. 

Lietuvių skaučių "Pušyno" 
draugovei priklauso 34 skautės ir 
jai vadovauja Dalia Lukienė su 
štabu. Nemažą darbo naštą ant 
savo pečių neša jaunosios vado
vės —skiltininkės R. Žemaitytė, 
L. Kindurytė ir D. Penkiūnaitė. 
Tuo tarpu berniukų skautų yra 
12 ir jiems vadovauja inž. L. Gri
nius, buv. Lietuvos prezidento 

sūnus, skautams nuo jaunystės ati
davęs savo širdį. 

Kūčių stalas buvo paruoštas 
maždaug 80-čiai skautų, jų tė
vų ir svečių. Kai atėjo laikas 
kūčias pradėti, nebuvo likę nė 
vienos tuščios vietos. Susėdus prie 
stalų gražų žodį apie kūčių pras
mę tarė draugininke D. Lukienė, 
kun. dr. T. Žiūraitis palaimino 
plotkeles ir sukalbėjo maldą. O 
ant salų buvo silkės ir Šližikai, 
mirkyti grūdai ir aguonų pienas, 
kisielius ir kiti kūčių valgiai. Pro
tarpiais visi giedojo kalėdines gies
mes, c tėvų vardu skautų vado
vams padėkos žodį tarė E. Vado-
palienė. 

VVashingtone įvairiuose rengi
niuose daugiausia matysi tuos pa
čius žmones. Ypač tėvai, vadovai 
ir mokytojai atiduoda nemažai 
aukos. Ar tai būtų Kalėdų eglu
tė, Ii t. mokyklos ar skautų ren-
ginys; tėvai patys paruošia mais 
tą, jį suvežą ir renginių metu pa
tys už jį apsimoka, kad tik lik
tų kiek pinigų lit. mokyklai išsi
laikyti, skautams palapines įsigy
ti ar kitam kuriam lietuviškam 
tikslui. Todėl tokias tėvų, mo
kytojų ir jaunimo organizacijų 
vadovų aukas reikia labai ver
tinti ir didžiuotis. Žymiai leng
viau išsiversti ir "pinigų užsidirb
ti" didesnėse kolonijose, kaip 
Chicaga ir kitos. Bet savo akimis 
jau įsitikinau, kokį svarbų įnašą 
lietuvybei atiduoda ir mažosios 
kolonijos. Mano įsitikinimu, jų 
auka pareikalauja dar didesnių 
pastangų. 

VI. R. 

jami asmenys neišstatomi kandi-1 kiaušiu Europos kraštu. Pa-
dątais nei vienos, nei kitos parti- j klaustas, ar kardinolo Wojty 
fos. Tai kaip už juos galime bal-; los išrinkimas Popiežium turės 
suoti? Prelegentas keliais atvejais; pasekmių tarptautinėje plotmė-
statė pavyzdžiu Amerikos birči- j j e , Prancūzijos respublikos pre-
nmkus ir siūlė pasekti jų pėdo-į ridentas atsakė, jog, be abejo-

įmis. Sutinku, kad Bražėno aukš
tinami birčininkai yra geri žmo
nės ir šiam kraštui gero siekia, 
bet jeigu jie iki šio laiko neturi 
jokios įtakos \ kandidatų parinki
mą valdžios postams, nėra pras
mės apie juos daug ir kalbėti. 

Maža pastabėlė panašių ren
ginių rengėjams. Ruošiant poli
tinio turinio paskaitas, patartina 
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A. f A. 
G R A Ž I N A I J U O D E L I E N E I 

staigiai mirus, jos vyrą filisteri BRONIŲ ir kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

FiJteteriu skautu sąjunga 

Mylimai žmonai 
A. f A. 

GRAŽINAI JUODELIENEI mirus, 
jos vyrą BRONIŲ JUODELĮ, LB Švietimo Tarybos 
pirmininką nuoširdžiai užjaučiame. 

JAV LB švietimo Tarybos nariai 
nės, šis išrinkimas turės svar
bių pasekmių Rytų Europos 
kraštam. 

su paskaitininku iš anksto susi
tarti, kokia tema bus kalbama. 
Šiuo atveju neatrodo, kad tas bu
vo padaryta. 

Anelė Pabedinskienė 

Jr 
LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI ŽODYNAI 

GRAŽIAUSIEMS J0S« MYGTOMS 
V. Peteraičio 

LtanrlikftJ - mįSMum indynat 
JL Baravyko 

AActfikaJ - Iletnf ttkas ladynas 
8ie du iodynai yra naujai perspausdinti didesnenu* rai

dėmis, didelio formato ( 9 x 6 col ių) , 580 ir 980 poslapių, la
bai lecgv&i įkaitomos raidės aat ryškiai balto popieriaus, eu 
•tipriais kietaie viršeliais. 

Tikrai frai i dovana jaunom lietuviškoms ar maišytoms 
šeimos. Kiekvienas lietuviškas knygynas turėtų didžiuotis 
eisis tomais. 

Atskiri tomai po $10.00; abu tomai t ik $18.00 (pastas ir 
persiuntimas $1.25 u i tomą ir pridedami mokssžlsi Illinois 
valstybes pirkėjams). 

D R A U S 0 K N Y I Y H AS 

IR. 

VYTAUTAS MATAITIS 
Gyveno Chicago, F.Linots, Marąuette Parko apyi. 
Mirė gruod. 30 d., 1978. 2:15 vai. ryto, sulaukės 68 m. amžiais. 

Gimė Lieuvoįe, Jadniškiuose. Amerikoje įgyveno 30 m. 
PasiliVo dideliame nuliūdime žmona Marija; Lietuvoje duktė 

Audronė, sesuo Janina, brolis Česlovas; svainė Ona Uželienė iu sū
num,, dukterėčia Onutė, i ' kiti giminės, draugai ir pažįstami 

Priklausė Marquette Parko Namų Sav. dr-jai. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evaas koplyčioje, 6845 S. Westem 

Ava. 
Laidotuvės įvyks ketv., sausio 4 d. Po apeigų koplyčioje 11 vai. 

lyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus r pažįstatmus da-

lyvaut Šose iadotuvčse. 
Nuliūdus Žmona, duktė ir kiti giminės. 
Laid. direkt. Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans. Tel 737-8800 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal i fornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 

A.f A. 
A. fA. MARY SRIBIKE 

KASNAUSKAirC 

Gyveno Cicero, Blrnois. 
Mirė gruod. 29 d., 1978, sulaukus 78 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Skaudvilės parapijoje. 
Amerikoje išgyveno 70 ra. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterėčios Florence Soukup su 

šeima, Helen Kasnauskaitė ir Bernice Mikaiojūnas su šeima, svainė 
Petronėlė Kasnauskienė, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Teiephone Pkjneers of America. 
Kūnas pašarvotas Jean Vance koplyčioje 1424 S. 50 Avenue. 

Cicero. 
Laidotuves įvyks trečiad., sausio 3 d B koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta į Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gurunes, draugus r pažįstatmus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Dukterėčios, svainė ir Įriti giminės. 
Laidotuvių direkt. Jean Vance — TeL 652-5245 

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MdbERNlSKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 Wes t 71 St . , C h i c a g o 
1410 So. 50 th Av„ C i c e r o 

Te l . 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Mylimai žmonai 
A. f A. 

ELZBIETAI MIKUTIENEI 
m i r u s / 

mielą bičiuli ANTANg MIKUTĮ ir jo *HM$ 
nuoširdžiai užjaučia 

Arnoldas ir Vanda Aleknai 
Jonas ir Stase Kelečiai 
Stasys ir Ona Lukai 
Vladas ir Nijole Užuteliai 

A.f A. 
GRAŽINAI JUODESNEI miros, 

mielą BRONIŲ nuoširdžiai užjaučiame liūdesio 
valandoje. 

Rasa ir Kęstutis Dirfciaj 
Lakštuone ir Gintautas Vėžiai 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Vlrjcinia 7-6672 

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. 974-4410 

2424 W. 6Pth STREET 
11020 Southvvest Highvvay. Palos Hills, IU. 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE.' Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLANICA AVE. Tel. YArds 7-113S-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 So. 5flth Ave., CICERO. IU. . Te!. Olympic 2-1003 

• I^I 
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(HKAGOJ IR APYLINKĖSE 
J. IR L. DAINAUSKŲ 

ŠEDIOS ŠVENTĖ 

Pr. metų gruodžio 30 d. Jau
nimo centro kavinėje Jonas ir 
Leokadija Dainauskai savo šei-

x Prof. dr. Rimvydas šilba- i m o s ir artimųjų tarpe gražiai 
Joris, Columbus, Ohio, išrinktas atšventė vedybinio gyvenimo j 
Lituanistikos instituto pirmi- j auksinę sukaktį. Prieš 50 metų 
ninku. Kiti LI prezidiumo na- j jų moterystę Kaune palaimino j 

I kinimų iš giminių ir artimųjų, 
gyvenančių Vilniuje, Kaune, 

| kitose Lietuvos ir Amerikos 
i vietose. 

Sukaktuvininkus žodžiu svei
kino Akademinio skautų sąjū
džio pirmininkas Vytenis Stat-

A" 

kus, Lituanistikos instituto ats
tovas dr. T. Remeikis, "Drau
go" redaktorius Br. Kviklys, R. 
Dirvonis, Liet, istorijos dr-jos 
atstovė A. Rūgytė, Birutės 
dr-jos darbuotojos E. Pušnerai-

Ročkuvienė. Kalbose buvo pa
brėžtas Dainauskų šeimos stip

riai: Ilona Gražytė - Mizilieus-:. šviesaus atminimo kunigai — 
kienė, Romas Misiūnas, Jani-!kan. Juozas Tumas - Vaižgan-
na Rėklaitienė, Julius Slavėnas, tas ir kun. Ig. česaitis. Abu 
Instituto įgaliotiniu Chicagoje sukaktuvininkai, gražiai sutar-
lieka dr. Tomas Remeikis. ! d a m i . išaugino sūnų dr. M a J * ^ * * * » . < ! • ' • ' • ; • ^ 

x "Chicago Tribūne" sausio j o n ą , gydytoją (dabar aukštas 
1 d. laidoje buvo išspausdintas pareigūnas Presbyterian — St. 
Ugas biografinis straipsnis apie Lukes ligoninėje, Chicagoje), 
daiL Adomą Varną, kaip šiuo dukterį Jūrą (gailestingoji se-
metu švenčiantį 100 metų am- suo), nors nedėkingos karo me-
žiaus sukaktį Taip pat apra- to aplinkybės buvo Joną ir Leo-
šyti jo kūriniai, veikla ir da- kadi ją šešiolikai metų atskyru-
bartinis gyvenimas Chicagoje. : Sįos. Į šeimos narių tarpą įsi-

X A. a. Gražina Juodeuenė jungė marti Virginija Jūratė 

slŠta ŽVAIGŽDUTĖ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Fialas. Medžiagą siusti: S206 W. 65th Place, Cbicagu, H, 60629 

KALĖDŲ REIKŠME 

Daugeliui žmonių Kalėdos yra 
tik dovanos ir Kalėdų seniai. To
kie žmonės visai negalvoja 
apie Kristaus gimimą. Iš tik-

ŽIEMA 
Mano mėgiamiausias sezonas 

yra žiema. Žiemos metu reikia i 
gerai apsirengti. Gražios snai
gės krinta iš dangaus ir apkloja 
žemę sniegu. Sniegas yra labai rujų šiais laikais ir nesunku tai 7 i* • i -*. *• 

. . . . _.. . _. v._ . i baitas ir minkštas. Žiemos me- i 
tu galima daug sportuoti. Žmo

ni as. 
no Dainausko 75 metų amžiaus j gražiai papuoštose krautuvėse 
sukaktis, iškeliant jo attiktus j Sveikinimų kortelės tik retais 
darbus istorijos, teisės istorijos,! atvejais mini Kristaus gimimą. 

pamiršti. Visur, kur t ik žiūri, 
rūmas, lietuviškumas, darbštų- spalvotos šviesos. Kalėdų seniai, j . „ a r V . « -.., ,.>• v a 

Kartu prisiminta ir Jo- | egutės . žmonės perka dovanas ž i u o j a . k a l n u g s l i d i n ė t i ' M a n , 
labai patinka slidinėti nuo kal
nų. Kur tik pažiūri, visur yra 
baitą ir blizga. 

Žiemos metu yra Kalėdų šven- į 
tės. Visi tada pradeda puošti 
Kalėdų eglutes. Tą vakarą prieš 

bibliografijos, 
kitose srityse. 

i r publicistikos 
Kalbėtojai taip I 

Tik ar iš tikrųjų jau taip blo
gai yra? Norint ieškoti blogy-

(Kunstmanaitė), gyvenusi Dow-(Elvikytė), žentas Juozas Jo-j P a t P a s a k e ™;maž* gerų ^ ^ ;bių, galima jų daug rasti, bet _., . . . . . . 
ners Grove, UI., visuomenės vei- į kubonis - Jacobs, penki vaikai-! ^ie L****"1}* Dainauskienę, g^^^ r a s t i i r tikrąją Kalėdų Kalėdas mes švenčiame Kūčias 
kėjo Broniaus Juodelio žmona,! čiai. Dainauskų šeimos šventė- kuri su nepaprastu ryžtingu reikšmę. Priklauso, kaip žmo- j Iš ryto visa šeima eina į bažny-
staiga mirė pr. metų gruodžio j e , kurią suruošė jų vaikai, i m u ' esant šeimai karo meto ap-j ^ n o r i K a l ė d a s m a t y t i . vie-įčią. . _ 
29 d., sulaukusi 47 metų am- dalyvavo apie 80 jų artimųjų. į l i n kyb iU išskirtai, eilę metų h- ; n i e m p apU 0§įm a j į. bblizgučiai! Po pamaldų mokykloje man j Piešė Povilas Rėklaitis, K. Doneiai-
žiaus. Kūnas buvo pašarvotas | jų tarpe daug sukaktuvininkų ; g° n i n ė J e dirbdama, kaip gail. Į t i k p r i m e n a komerciją, o ki- j patinka žaisti su sniegu. Kai Įčio m" los mokinys. 
Donaldo A. Petkaus laidotuvių draugų.-ių akademikų skautų ir \ s e s u o : P°. dvi pamainas, g 1^ 2^ 1 į tiems džiaugsmą, kad pasaulis J nusibosta žaisti, aš statau snie 
koplyčioje. Daug Chicagos ir j Lietuvos D. Kunigaikštienės Bi-! baugino ir išmokslino abudu 
Lemonto Juodelių bičiulių bei irutės draugijos narių — š iose! v a i k u s - Sveikindami sukaktuvi-
artimųjų, nežiūrėdami blogo oro; organizacijose sukaktuvininkai!n i n k u s- susirinkusieji nuosir-
ir nepatogių susisiekimo sąlygų, j daugiausia dirba. ' * • » ^ S ^ o J 0 ) i e m s "Dg^ansių 
lankėsi laidotuvių koplyčioje ir į šventės programai vadovavo "• rcetU!"-
atsisveikino su vehone. A. a. į ir ją pravedė Dainauskų sū- Sekmadienio rytą Jėzuitų ko-
G. Juodehenė laidojama šian-inusdr Jonas Rimas. Prasmin- i Pty^oje kun. P. Daugintis at-
dien iš Marąuette Parko liet. \ g ą invokaciją sukalbėjo kun. l a i k ė **• Mišias Dainauskų sei 
parapijos bažnyčios. Po gedu-: Jonas Borevičius. Po skanių 
lingu pamaldų kūnas bus paly- ; užkandžių buvo sveikinimų eilė. 
dėtas į šv. Kazimiero lietuvių į Perskaityti sveikinimai: JAV- s l e g i a 3 a u 

kapines. j bių prezidento Jimmy Carterio; n a š t a ' a b u d u ^ r * veiklūf. ? f 
x Dainavos ansamblio ruoštą;ir jo žmonos Rosallynos, su- tuviškame gyvemme. Visi unki-

Naujųjų metų sutikimą Jauni- į kaktuvininkų šeimos draugo i me> k a d 3 i e d u dar ilgus metus 
mo centro kavinėje pradėjo Vy-!. vyskupo Antano Deksnio iš Eu-1 Prasmingai ir toliau ^ " ^ 
tas Radys, ansambho vardu pa-j ropos, o taip pat daugybė svei-į ' '" 
sveikindamas susirinkusius. Su- j — — — -—— 

švenčia Jėzaus Kristaus gimi- j go senį. Kai šalta, einu namo i 
mo dieną. susišildyti. 

Rasa Sabaliauskaitė, 

MIELAS PUSBROLI! 

Aš dabar neturiu nieko ką 

KŪČIOS 

Prieš Kalėdas mes papuošia
me eglutę. Tada Kūčiom mūsų 
giminės atvažiuoja pas mus. 
Mes sukalbam maldą ir tada 
mes laužom ir valgom plotkeles. 
Po to mes valgom Kūčių vaka
rienę. Tą vakarą, kada mes 
visi miegam, Kalėdų senelis atei
na ir atneša mums dovanas. Ki
tą rytą mes atsikeliam ir atida
rom savo dovanas. Mes gaunam 

i gražių dovanų. 
Regina Plenytė, 

Marąuette Parko lit. mokyklos 
5 skyr. mokinė. 

PAS GYDYTOJĄ 

Gj'dytojas klausia pacientą: 
— Ar turite norą valgyti? 
— Ne, ačiū, ką tik pavalgiau 

pusryčius. 
SARDINKOS 

— Mama, ar tiesa, kad dide-
Edvaroas Tuskenis, i T o r o n t o -Maironio" i j t ra-los! veikti, tai nutariau parašyti tau j lės žuvys ėda sardinkas? 

Kr. Donelaičio lit. m-los mokinė Kanada. "Miiaii i įaiSka Spniai tavp ma^an Kai; —Tiesa. 
VII B klasės mokinys 

mokinė. Kanada. "Mūsų j laišką. Seniai tave mačiau Kai 
pasaulis' 

w%m;;(7'-> 
mos intencija ir pasakė pa
mokslą. Nors sukaktuvininkus 

nemaža amžiaus 
i 
Visi linki-

giedotas Lietuvos himnas, pras
mingą invokaciją sukalbėjo kun. 
Ant. Saulaitis, SJ. Prieš vi
durnaktį sugiedota Ilgiausių 
metų. Gausiai susirinkę daina-
viečiai ir svečiai turėjo progos 
nuotaikingai sutikti Naujuosius P*8 ^ ^ T o r o n t e P r i e š 15 ž e 
mėtus, palinkėti vieni kitiems t u- l a i d o t a s Mississaugoje 
laimės, pabendrauti ir pasišokti U e t u v n * k a P l n ė s e -

IŠ ARTI IR TOLI 

KANADOJE 
— Teisininkas Viktoras Užu-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

ATNAUJINS STADIONĄ 

Chicagos mero 

j aš atskrisiu į Lietuvą, aš noriu I — O kaip jos atidaro tą kon-
tave aplankyti. Užtai prašau j s e r v u . dėžutę? 
man parašyti, kaip pas tave at- į LŪSTUVTŲ TAUTOSAKA 

Žiema. Piešė Aida Mikučauskaitė, Marąuette Parko darželio mokine. 

sudarytoji AUSTRIJA . PAKLYDO 
Žmona dr. j stadiono studijų komisija pri-

Ą7stelmoko orkestrui 'groJanT i * * « » Statkevičiūtė Užupienė- ėmė planą pravesti Field stadio- j J ^ y ^ * * * £ m * f į J * \. V i e n ? « " į k a d a * • * * " 
Lukienė pastatydino įsnūdingą j no mažesnės apimties remontą,;m a v a z i a v o i Europą. Mes gy- kraustem j naują namą, aš su 

x "Su didžiausio malonumą. bronzos paminklą. Užupių vie-1 tam išleidžiant 3.5 mil. dol. | v e n o m Austrijoje vienerius me- ; sesute ir jos drauge ėjom į jos 
sutinku kiekvieną dieną Tavo'nintelė dukrelė Aldytė buvo mi-!Tas leis Chicago Bears koman-; t u s- _ Pirmiausia mes gyveno- draugės namą. Jos neleido man 
atsilankymą mano namuose, \ ruSi Vokietijoje ir ten palaido-Idai šiame stadione lošti dar i m e k e l i a m e mieste Lince, bet leistis dviračiu žemyn nuo auks-
nes sujungi mane su visa lietu- i ta, net paminklas jau buvo pa- j bent dvejus metus. Ateinantį t u o J a u persikėlėme į namą prie • to kalno. Sesutės draugė pa-
vhj visuomene, išbarstyta po vi-1 statytas. Nesigailėdama dide-j sezoną stadionas turės 59,500 ; m a ž o k a i rno, Waldingo. Man at- sakė, kad aš gaUu grįžti į savo 
są pasaulį. Naujųjų metų pro- iių išlaidų, dr. Aldona parvežė vietų. ™*į k a d A u s t r i J a yra labai naująjį namą. Aš pasukau ne į 

« . ™ ^ T ^ A g r a Ž i š a l i s > n e s t u r i d a u g s e n ų ' ^ g a t v ę ^ Padėjau verkti 
GtlLIU PARODA 

ga linkiu geriausių metų ir pra- Kanadon iš Vokietijos kapų Al 
šau toliau brangiu žodžiu lan- dytės pelenus ir palaidojo prie 
kyti mus" — rašo mums Vlada tėvuko Viktoro Missisaugos ka-
Maciejauskienė iš Euclido, Ohio, pinėse. Viktoras 1978 m. gruo-
siųsdama prenumeratos mokestį džio 15 d. būtų suėjęs 70 metų. 
ir auką. Dėkojame. 

X Arūnas K. Draugelis, Wood-
-idge, m., atsiuntė malonius 
.Naujųjų metų sveikinimus ir 10 
lolerių auką. Labai ačiū. 

X Sveikindami "Draugą" 
Naujųjų metų proga, aukų po 5 
dol. atsiuntė: Petras Minkūnas. 
Nerija Linkus. Edv. Cicėnas.. 
Mykolas Jagutis, Vladas Bartuš-
ka. Ben. Serapinas, Edmundas 
Vaitkus, Jonas Mikeliūnas, Vy-
tau^.- Vaicekauskas, Algis J. 
Stepaitis. Visiems maloniai dė
kojame. 

x Lionė Jodvtė - Mathews, 
Ebnhurst, 
tė. mus maloniai 
siuntė prenumeratos 
auką Ačiū 

X Pranas Mickus, Longueuil, 
Kanadoje, aukojo 8 dolerius. 
Ačiū. 

X NAMAMS PTRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniai* jTT:okp;;ma.įs ir pr.e;-
namajfl nuošimčiais. 
Mutua! Federal Savings, 2212 
VVf'.st CermaK Road — Telef 
VI 7-T747. (A.) 

vijokhais apaugusių, pilių, ku- Jau buvo tamsu. Viena ponia 
Didžioji Gėlių ir sodų reikme- n 0 s 3 ^ t okios gražios, kad no- j važiavo mašina ir sustojo. Pa

nų paroda Chicagoje, McCor- r ė tum ten visuomet pasilikti, klausė, kas atsitiko. Kai aš jai 
mick rūmuose, bus nuo kovo T e n ^ P P ^ ^ a lahai gražių pasakiau, ji mane paėmė ir ve-
24 iki balandžio 1 d. bažnyčių ir daug gražios gam- dė į namą, kuris buvo gatvės 

P A R i m j r n v i v f t i ! i tOS ' M a n ^ P Europa patiko, kampe. Ta šeima paskambino 
rAKAHJV H>A^!^A1 •. k a d — „^ i f ^ ^ g a | W J j a p o l i c i n i n k u i ) K^ gllrBdo m a n Q 

Per iždo metus, užsibaigian- a P ' e ^s visas gražias šalis. mamą ir tėtę. Su jais aš ėjau 
čius birželio 30 d., 112 Chicagos I Milda Palubinskaitė, I namo. Tada aš buvau pirma-
katalikų parapijų, ypač esančių; Los Angeles lit. m-los mokinė. 1 m e skyriuje. 

I važiuoti. Jeigu turi g c ą žemė-
| lapj, gal galėtum atsiųsti. Aš 
! gavau naują foto aparatą savo 
i gimimo dienos proga, tai atsi-
j vešiu, galėsim padaryti daug 

nuotraukų. Bu pasimatymo! į 
Tavo pusbrolis Saulius. 

Saulius Paškorfiut 
Šv. Kazimiero lit. mok. Cleve- j 

landė 6 skyr. mokinys. 
VTLNIUS 

Aš niekad Vilniaus nemačiau, i 
Bet jei gyvenčiau aš arčiau, 
Vilnių nuo rusų laisvinčiau. 

Gediminas geležinį vilką sap
navo, 

Krivių Krivaitis jam sakė 
bravo! 

Pilis Gedimino daug pinigų 
kainavo. 

Aš esu gera lietuvaitė. 
Parašė Regina Badikaitė, 

Vinco Krėvės lit. mokyklos 
mokinė. Philadelphia, Pa. 

"Malūnas". 

TAVE MELDŽIAM 

Į miesto centre, turėjo daugiau 
! išlaidų, negu pajamų. Padėtį 
| pasunkino pabrangęs mokyklų 
j išlaikymas. Tačiau 177 para-
į pi jos užbaigė metus lygiomis, 
1 o 162 parapijos susidarė net ir į dvi dienas 
santaupų. 

•Saulutė" 

PADĖKOS DDENA 

Rima Zigaitytė, 
Dariaus - Girėno lit. mokyklos! 

7 skyr. mokinė. 

MD2LA KAMERA! Mes šventėme Padėkos dieną 
Sekmadienį atvažia- i 

vo Tėveiis Eugenijus ir mano į A ž norėčiau gyventi Lietuvoj, 
diedukai. Jie atvažiavo iš To- Prie Nemuno, kur mano mama 
ronto. Tėvelis Augenijus palai-1 gyveno. Turbūt su šeima ei-

„-.. = , , ^ . , . . . . Chicagoje yra suorganizuota į mino maistą. Mes valgėme an- į čiau prie Nemuno žiūrėti kaip 
karonėje kalbėjo prof A. Augusti į k u r č i U sielovada ir globa, kuri i ties, šonkauliukų, vištienos, ry-ĮD ang»s banguoja. Aš norėčiau 

NEUŽMIRŠTA KURčąj 

Neregėtos žvaigždės mirgesy 
Ir angelų giesmės skambesy, 
Dievuli, tvartelyje gimęs, 
Laimink laukus mūs tėvynės, 
Jos sūnus, dukras geros va

lios — 
Laisvuosius ir vergus bedalius, 
Išvaryk savo priešus iš jos — 
Žemės motinos Tavo šventos, 

Tave meldžiam iš gelmių 
širdies, 

Versme: gėrio, tiesos ir vil
ties. 

S t Radfiūnas 
LIETUVIU TAUTOSAKA 
Kai išalkęs kiek užvalgo, 

sako: 
"Badus atgavau". 

Lietuvių liaudies juokavimai: 
Omin gust 
Daržan smuk, 
Griežčius rauk, 
Tarbon (maišan) krauk. 
Griežčiai neparėjo — 
Bobos susiriejo, 
Dėl aguonos grūdo 
Visos balon nusigrūdo, 
Viena paliko, 
Ir ta nupliko. 

UETUVDŲ TAUTOSAKA 

— Jaunas ir turtingas kur 
nujos, ten pristos (bus priim
tas). 

— Jauną rūbai, seną zūbai 
(dantys, lūpos) dabina (puo
šia). 

GAJLVOSCKTC NR. 10 
ATSAKYMAI 

L 
a 

IV. 
v. 

Puodas ant ugnies. 
1) Abu labu tokiu. 
2) Adatos neieškok 
kluone. 
Chowchow. 
Anapa. 

GALVOSŪKIAI NR. 13 • 

X Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
Anelė Žukauskienė, Petras Pe-

nojimu, užsiėmimu, slaugymu. 

ŠILDYMO NUOSTATAI 
! 

tis. Labai ačiū. 
x Po 3 dol. aukojo 

siminėme, kad mes turime daug nyčia ir Aušros Vartai. Būtų 
I maisto ir visko, palyginus su j įdomu aplankyti Klaipėdą, nes 
j Lietuva. j prie Baltijos jūros norėčiau pa-

Dlinois komercijos komisija Pirmadienį mes nuvažiavome, ieškoti gintaro. Aš gyvenu di-
kuriame yra 

daugiau žmonių, negu visoj 
Lietuvoj. Mūsų lietuviškoj mo
kykloj moko mus daug įdomių 
dalykų apie Iietuvą. 

Laukiu laiško. Auksė. 

brokeris, dirbąs su Rodman * 
Rrnshaw, Inc., patam auj* ak
o j i bonų. fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi-
do.Tėję skambinkite 977-7916. 

cenkis. Ona Drungilienė, dr. Ro-, 
mualdas Zalubas. Jonas Rauba. I p a s k d b ė n u o e t a t a ^ P ^ a l kun; pas mylimą tetą, ten valgėme | ^ h a m e mieste 
S. Neyrges, Aleksas Maskoliū- i bend

i
I*ovės n e t u r i teiflės nutrauk-. pietus. Mes valgėme labai gar-

nas 0 Fielding Petras Plienai-' š , l d>'m^ neužsimokančio sąs-jdžiai. Po valgio aš ir mano bro-
kaitų bute, jeigu numatoma lau- į liukas Matukas spalvavome, žai-
ke oro temperatūra 20 laipsnių \ dėme. o mama su teta kalbėjo. 

Kazys j a r b a ž e m e s n ė . Taip pat drau-1 kad dėdę atsiims iš Lietuvos. 
Merecku, Antanas Titems^ Sa- j ^ nutraukti šildymą po Į Prieš einant gulti, a š pakalbė-

P a r a - 1 2 vai- p. p. ir savaitgaliais. Į jau poterėlius ir padėkojau Die-
vuliui už savo namus, tokius 

j gerus tėvelius, gerą, broliuką ir 

I (mįslė) 
Be dūšios (sielos), be kvapo 

— teisybe pasako. (10 taškų). 
n. 

(Žiūrėkite raidyną). Tarp šių 
raidžių yra paslėpti aštuoni žo
džiai, kurie turi artimą ryš| su 
Kalėdomis. Suradę tuos žodžius, 
apveskite juos linija. Už kiek
vieną surastą žodį gausite po 
vieną tašką. 

TJX 
Rainier kalnas yra "Mount 

Rainier National Parke". Uži
ma 377 kvadratines mylias plo-

Kai vaikas nebenori gerti, I to. Kurioje valstybėje yra t a s 
sako: "Ir liežuvį nušluosto", j kalnas ir parkas? (5 taškai). 

žinskas. Antanas Sereika, Juo-
Albinas Kurkulis, akcijų į zas Žadeikis; du dol. - Mary j TKLEPONAS PARKELIAMS 

Ivan. 
jame. 

x į. 

Visiems maloniai dėko- gimmes Iš namų pabėgę paaugliai 
gali nemokamai skambinti te-

Vaičelianas, Toronto, lef. 800 - 231 - 6946 (Dlinois 
Int., prie prenumeratos mokės-! ir kaimyninėse valstijose), i Hamiltono "Vysk. M. Valan
čio pridėjo 8 dol. auką. Dėko- Į Jiems bus padėta susižinoti su j čiaus" lit. m-los IV skyr, mo-

Onntė Stan*vič1fit6, 

(•k.) jame Į šeimomis. 

Anksė BaitkaRytė, 
Sv. Kazimiero lit. m-los Cleve-

lar.de 6 skyr. mokinė. 

PARODA 

— Mama, aš noriu savo šu
niuką nuvežti į šunų parodą. 

— Gerai, tegul tavo šuniukas 
kine Kanada. "Jaunystės Aidai"-1 pamato, kaip geri šunys atrodo. 

http://lar.de
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