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Tyčiojimasis iš tikinčiųjų 
mokinių 

Nestojantiems į komjaunimą liepiama stovėti pusę valandos pakeltomis xank:mis 

24 

TARYBINĖJE MOKYKLOJE 

SiauBsi 

1975 rugsėjo 16 Šiaulių prof-
te hninėje mokykloje teekintojų 
grupėje vyko susūinkimas, ku
rio metu norėta visą mokinių 
grupę surašyti j komjaunimą. 
Mokinį išsikviesdavo prieš kla
sę ir klausdavo: "Ar patą ne
stoji į komjaun,mą, ar tėvai ne
leidžia?" Neštojančius j kom
jaunimą varė iš klases ir liepė 
atsivesti tėvus. Mokinys Urbu-
tis paaiškino, kad jis verčiamas 
nestosiąs į komjaunimą 

— Aš prievartai ntnuilen-
kiu. Nei aš, nei mano tėvai ne
nori, kad aš būčiau komjaunuo
lis. 

Paklauntas, ar jo tėvai tiki ir 
lanko bažnyčią, mokinys atsa
kė: 

— Mes visi »same tikintys ir 
lankome bažnyč ą. 

Iš Urbučio buvo tyčiojamasi. 
Meistrai Gylys ir Milius liepė 
nestojantiems j komjaunimą mo
kiniams stovėti pusę valandos 
pakeltomis rankomis. 

—- Visi vagys, chuliganaT, fa
šistai yra nekomjaunuoliai. — 
šaukė Milius. — Jei užpildysi-
te anketas, nereikės stovėti pa
keltomis rankomis, o jei nepil
dysite, pašai jnsime i§ mokyk
los. 

Visą vaalndą terorizuojami 
mokiniai nepasidavė. Nestojan
tiems j komjaunimą buvo ski
riami patys sunkiausj darbai. 
Pusė klasės liko nekomjaunuo-
liais. 

1975 lapkričio 27 Šiaulių J. 
Janonio vid. mokyklos direkto
riaus pavaduotoja it ačkienė, 1š-
sikvietusi VHIb klasės mokinės 
Vaitkutės Rimutės motiną, klau 
sinėjo, ar dukra Rimutė namuo
se meldžiasi, ar eina išpažinties 
ir pan. 

— Koks č,a gali būt* klausi
mas?! Aš ir mano dukra esame 
katalikės, todėl i r atliekame sa
vo katalikiškas pareigas. — at
sakė Vaitkienė. 

— Jūsų duktė dar ne kom
jaunuolė. Už bažnyčios lanky
mą ją pradės pašiepti mokyk
loje. 

— Mano duktė to nebijo. Dėl 
savo įsitikinimų ji mokės pa
kentėti, nes žjno, kad tai gar
binga. 

1975 gruodžio 22 mirė Šiaulių 
9-tos vid. mokyklos VTIa kla
sės tėvelis Juozas Vidugins. 

Auklėtoja Elena Baškienė at
nešė su mokiniais vainTką ir pa
siteiravo, kada bus laidojamas, 
o svarbiausia — ar su bažnyčia? 
Jeigu su bažnyčia, tuomet vaikų 
neleisianti. Priešingu atveju, da
lyvaus visa klasė. La'dotuvių 
išvakarėse auklėtoja Baškienė 
dar kartą atėjo pasiteirauti ir, 
sužinojusi, kad laidotuvės vyks 
su bažnyčia, vaikų iš mokyklos 
neišleido. 

Plateliai 

1975 pradžioje P'.atelių baž
nyčios chore pradėjo giedoti vi
durinės mokyklos VII klasės 
mokinė Vida Mikalauskaitė. Su
žinojęs apie tai Platelių viduri

nės mokyklos diretkorhi Stripi-J 
nis (jo iniciatyva Plateliuose! 
nugriautos kryžiaus kelių kop-l 
rytėlės) ir mokytojai nutarė| 
mergaitę nuo bažnyčios atitrauk 
ti. Klasės auklėtoja Va'avičienė 
įsakė Mikalauskaitės motinai ne
beleisti dukros į bažnyčią. Mi 
kalauskiene paprašė, kad auk
lėtoja į šį reikalą nei ikištų, nes 
konstitucija garantuoja tikėji
mo laisvę. 

— Na, ta i veskis kada nors 
vakare, kad niekas nematytų, — 
mokė Valavičienė. 

Mergaitei auklėtoja priekais-
tavo, kad giedodama chore ji 
žeminanti tarybinės mokyklos 
vardą 

Rūdiškės (Trakų raj.) 
Vidurinės mokyklos direkto

rius 1975 pabaigoje, pasikvietęs 
į savo kabinetą Rūdiškio bažny
čion ministrantą, IX klasės mok
sleivį Petrą Stašausk?į, davė pa 
sirašyti pareiškimą, kuriame bu
vo parašyta, jog vienas kuni
gas prašęs jį ateitį į bažnyčia 
patarnauti Mišioms. Mokinys 
pasirašyti atsisakė. Jis prisipa
žino savo noru einąs į bažnyčia, 
ir tarnaująs šv. Mišioms. Direk
torius grasino teismu. Vėliau 
kelis kartus įkalbinėjo P. Sta-
šauską nevaikščioti į bažnyčia 
ir sumažino elgesio pažymį. 

Tos pačios mokyklos XI kla
sės mokinei Jadvygai Poplovs-
kajai už bažnvčios lankymą taip 
pat sumažintas elgesio pažymy? 
ir pagrasinta, jog jai bur išduo
t a tokia charakteristika, kad ji 
neįstosianti į jokią aukštąją mo
kyklą 

FORDAS JAU TURI PAKANKAMAI 
BALSŲ? 

IENOS GRĮŽTA 
kad Kremlius taip nekalba, svarbu kaip elgiasi 

Žemes drebėjimas 
Filipinuose • 

Manfa. — Filipinus ištiko du 
didžiausi istorijoj žinomi žemės 
drebėjimai. Vakar buvo suskai
čiuota 811 užmuštų žmonių, o 
dar pasigendama 249. neskai
tant kelių šimtų sužeistų. Suju
dintų jūros vandenų 24 pėdų 
banga vienoj vietoj užpylė ir nu-
sineiė 11 vaikų. 1,200 šeimos li
ko be namų. Drebėjimo centras 
buvo pietvakarinėj Mindanao 
salos daly. 

Didokas žemės drebėjimas už
registruotas ir centrinėje Kini
joje. Apie nuostolius nebuvo 
pranešta. 

"Geras riešuty 
augintojas" 

Wa$hffigtonas. — Beveik vi
sos darbininkų unijos indorsavo 
Carterio - Mondale sąrašą Ne
padarė to tik didžioji sunkveži
mių vairuotoių unija. Jos pre
zidentas Frank Fitzsimmons sa
kė palauksiąs respublikonų kon
vencijos rezultatų. Apie Carterį 
jis pasakęs: "Viena, ką aš apie 
jį žinau, kad jis buvo tik geras 
neiutų augintoju". 

Dar apie šnipus 

— Yra daugiau žinių 
apie sovietų šnipus, suimtus Va
karų Vokietijoj ir Šveicarijoj. 
Vokiečiai suėmė du, kurie už 8 
mil. dolerių bandė pirkt; naujo 
supersonic Tornado lėktuvo brė
žinius. Lėktuvus gamina vokie
čių Messerschmitt - Bcelkow 
-Blohm kompanija. NATO jais 
bus ginkluotas 1980 metais. 

Šveicarija suėmė buvusį karo 
aviacijos komendantą brigadie-
rių Jean-Louis Jeanmarie, so
vietams suteikusį žinių taip pat Į 
apie lėktuvus. 

Pakartojo vagystes 
technika 

— Praėjusį savait
galį iš Paryžiaus Societe Gene
ral banko buvo išvogti pinigai, 
auksas ir kitos vertybėc lygiai 
tokiu pat būdu, kaip prieš mė
nesį Nicoje. Vagys pasikasė po 
banko pamatais ir kelią prakirto 
karsta liepsna. Kiek padaryta 
nuostolių, dar nežinoma. 

r-i \viv. — Warncr Bros. 
studija gavo teisę pastatyti fil
mą iš jkaitų išvadavimo Enteb-
be aerodrome, Ugandoje. 

Wr -h?n2tc*is*s— "U.S. N e r s " 
(VHT.23) prieina išvados, kad 
Rusija grįžta prie šaltojo karo. 
Nesvarbu, kad taip nekalba, bet 
svarbu kaip ji elgiasi. 

Pirmas pavyzdys yra Rytų 
Vokietija. Ji nieko negali da
ryti be Maskvos paaliminimo ar 
Įsakymo. Paskutiniuoju metu 
tempimas tarp* abiejų Vokieti
jų padidėjo, ypač prie Berlyno 
gėdos sienos. Suėjus 15 metų 
nuo sienos pastatymo, neskai
tant kitų nusikaltimų ir daugy
bės suimtų žmonių, tiek pat per
šautų, vien negyvai nušautų bu
vo 167. Kai beta nušuiti 166 
vokiečiai, norėję patekti į lais
vę, Rytų Vokietija neatsiliepė 
ir nereagavo į jokį protestą. Ki
taip buvo su 167-ju. Buvo tai 
sunkvežimio šoferis, legaliai 
grįžtąs ii Rytų Vokietijos su 
kiauliena mėsa. Tik pervažiavęs 
sieną. pesč:as grįžo atgal išsi
aiškinti dokumentų neaiškumus 
ir vėl ėjo per sieną. Tada pasie
nio policija jį nušovė. Blogiau, 
kad tai buvo itdas ir senų lai
kų komunistas. Pasienio sargy
binis normaliai gauna apie 2,000 
dolerių ir dvi savaites atostogų 
už nušovimą «?avo tautiečio, mė
ginančio pabėgti šiuokart tos 
premijos negaus. 

Vakarų Vokietija šį rudeni 
rinks naują parlamentą. Kad 
socialdemokratai išliktų valdžio
je, kancleris Helmut Schmidt 
spaudžiamas laikytis kietos lini

jos su Rytų Vokietija ir Sovietų 
Sąjunga. Jis planuoja kreiptis į 
Jungtines Tautas dėl pasienio 
šaudymo ir priminti novietų va
dų pažadus Helsinky įtempimą 
Berlyne mažinti, ne didinti. 

Sovietai iš savo pusės įspėjo 
Vakarų Berlyną, kad nemėgintų 
dalyvauti 1978 metų rinkimuose 
į Europos parlamentą. 

Vakarų Europos komunistų 
partijos, Rytų Berlyno konfe
rencijoje pademonstravusios sa
vo nepriklausomumą Obo Krem
liaus, jau gavo įspėjimą: "Už
mirškit visa tai". Savaitinis par 
tijos organas "Komunisf įdėjo 
Boriso Ponorr.?.revo, kandidato 
į poitinį biurą, straipsnį, ku
riame sakoma: "Sovietų Sąįun-
ka. daugiau negu bet kada anks
čiau, turi būti pavyzdžiu visoms 
komunistų partijos, taip pat ir 
Vakarų". 

Prisimintina kad prezidentas 
Fordas minėjo, jog sovietai sa
vo vidutinės distancijos 600 kil
nojamų raketų, išstatytų prieš 
Vakarų Europą, pradėjo užtai-
sinėti atominiais šoviniais. Kiek
viena raketa turi po tris galvu
tes. Visa tai rodo, kad šaltojo 
karo dienos gr'žta. 

Kansas City. — Vakar buvo 
skelbiama, kad prezidentas For
das jau turi reikalingą skaičių 
balsų 1131 ir laimės nominaciją 
pirmuoju balsavimu. Ronald 
Reagan šalininkai to nenorėjo 
pripažinti. 

Vakar vakare turėjo būti pri
imta respublikonų partijos piat-
forma. Dėl jos kai kurių punktų 
žadėjo kovoti Reaganas Jo siū
lymuose buvo: kalbant apie už
sienio politiką, įrašyti griežtes
nę Uniją Sovietų Sąjungos at
žvilgiu. Netiesioginiai tai būtų 
Fordo ir Kissingerio kritikavi
mas už detante. Siūloma pagirti 
ir pagerbti Aleksandrą Solžcni-
ciną, kurio susitikimo Fordas 
išvengė. Įspėjama. kad tokie 
tarptautiniai susitarimai, kaip 
He'sinky pasirašytas, mažina 
viltis susilaukti laisvo gyveni
mo tiems, kurie to siekia. Jeigu 
tie siūlymai konvencijoje būtų 
įrašyti į platformą, būtų tai pre
zidento Fordo politikos kritika 
ir Reagano psichologinis laimė
jimas. Gal tai padarytų įtakos 
ir į neužangažuotuosius delega
tus. 

Sen. James Buckley iš New 
Yorko savo kandidatūrą atsiė-

Neutralieji 
nėra neutralus 

Co'ombo. — Sri Lankos (Cey-
lono) ministerė pirmininkė Si-
zimazvo Bandaranaike labai šil
tais žodžiais pasveikino Vietna
mo, Laoso, Kambodijos valdžios 
galvas "už išsivadavimą ir Ame
rikos kapitalistų intrigų ir pra-
dėjunius savarankišką gyveni-
mą . 

*«v € „t \'*oi.j!t&4 -*#* i Manu 

Ieško nuskendusio 
lėktuvo 

Halifax, Nova Scotia. — 230 
myl. į pietryčius nuo Newf ound-
lando du sovietų laivai — Aldan 
ir Vladimir Trefolve — ieško į 
vandenį įkritusio karo lėktuvo. 
Lėktuvas nukrito pakelė i iš Ku-

! bon į Sov. Sąjungą rugpiūčio 4. 
į Ieško narai. Į t į vietą atplaukė 
ir Kanados laivas naikintojas 
Margaree. 

Jie tam nepasiruošę 
ft'ashingtoinis. — Sostinės 

juodukai susirūpino, kad iŠ 17, 
000 kongreso tarnautojų tik 600 
yra juodų. Kalt?, ne segregacija, 
bet juodieji mažiau pasiruošę 
visokiems darbams. Juodieji kon 
gresmanai pradėjo programą, 

1 treniruoja j u o d u o s i studentus. 

mė ir prašė jo vardo balsavi
muose neišstatytL Tie, kurie siu* 
iė jį. trečiąjį kandidatą į prezi
dentus, vylėsi tuo, kad pirmuo
ju balsavimu Fordas gali nelai
mėti, reikės antrojo, o tada dau
giau galimybės Reaganui. Buck
ley sakė, jog jis rems bet kurį 
kandidatą. Fordą a r Reaganą, 
bet nesutiks kandidatuoti į vice
prezidentus. 

Pagrindinis konvencijos kal
bėtojas senatorius iš Tennessee 
Howard Baker buvo optimistas. 
Respublikonai pergyveno Wa-
tergate, apsivalė ir būsimoji ad
ministracija bus garbinga. Jei 
valdžioje būtų Carteris - Monda
le, "būtų daugybė planavinnj, 
programų, projektų, pažadų, 
kontrolės, išlridų, mokesčių ir 
daugiau valdžios". 

Viceprezidentas Nelson Ro-
ckefelleris pagyrė Fordą, kad 
jis pasiėmė tas pareigas sunkiu 
metu, konstitucinės krizės lai
kais ir jas išvairavo sėkmingai 
Kad partija galėtų išlikd ir ša
lis neliktų vienos partijos s-sxe-
ma, reikia platesnių akiračių. 
Panašiai kalbėjo ir senatorius 
Berry Goldwateris, tik Amen--; 
pasuktų pavojingu socializmo 
keliu, jei atsidurtų rankose | s * 
magogų. 

Ilinojaus delegacijos vadas, 
buvęs gubernatorius Rkhard O-
gilvie, sakė konvencijoj, kad 
dviem valstijos delegatams Rea
gano žmonės pasiūlė kyšių, jei 
jie vietoj Fordo balsuos už Rea
ganą. Viena jų, Mrs. Marie 
Good'.ow, pasakė ir kiek jai bu
vo siūlyta — 2,500 dolerių. Į tą 
reikalą įsikišo ir FBL 

Prez. Fordas, kaip ir Ronald 
Reagan, nuvažiavo į Kansas &• 
ty, bet konvencijos salėje nesi-
maišo. 

Sizimazvo Bandaranaike 

Neutraliųjų šalių viršūnių kon
ferencija sutarė įsteigti 1 rečio jo 
pasaulio banką ir išsivaduoti 
nuo Vakarų pasaulio priklauso
mybės. 

Mažiau 
požeminių traukinių 

New York. — Nuo rugpiūčio 
30 New Yorko mieste bus su
mažinta požeminių traukinių, 
bus jų nubraukta 215. Nuo 1975 
jau 855 traukiniais mažiau. 1967 
kasdien buvo 8,200 tra;ikinių. 

. Mažinimas traukinių aiškina
mas taupumo sumetimais, bet 
mažėja ir ke'.eivių skaičius. Po 
II pasaulinio karo kasdien pra
važiuodavo 5-5 mil. žmonių. 1964 
krito iki 4.7 mil., o šiais metais 
tik 3,4*8,000. 

Meksika 
nebus komunistine 

Meksikos Miestas. — Meksi
kos prezidentas Luis Eehever-
ria atmetė Amerikos kongres-
manų grupės teigimą, kad ta 
šalis žengia į komunizmą Pre
zidentas tik sakė, kad Meksika 
pasirinko savo atskirą kelią į 
laisvę. Ji galinti būti individua
linės laisvės modeliu. "Jeigu kas 
nori žinoti, kaip galima gyventi 
laisvėje, teateina pas mus susi
pažinti", sakė prezidentas. 

Echeverria replika buvo atsa
kymas į 76 kongresmanų laišką 
prezidentui Fordui. Laiške jie 
sako, jog Meksika greit būsian
ti komunistine salimi. Laiškas 
buvo atspausdintas vakarykš
čiuose "NYT" ir "Waabingtoa 
Post" numeriuose. 

Tokijo. — Buvęs Japonijos 
premjeras Kakuei Tanaka, su
imtas ir apkaltintan iš Lock
heed korporacijos priėmęs 1.6 
rai!. dolerių kvšių, paleistas už 
700,000 dolerių užstatą. 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 18: Agapitas, Ele

na. Mantautas, Alė. 
Rugpiūčio 19: Liudvikas, Na* 

madija, Astys, Šviesuolė. 
Saulė teka 6:01, leidžias 7:48. 

ORAS 

Dalinai saulėta, silta, apie 88 
i laipsniai. 
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DVI SAVAITĖS RUSNĖJE 

'"Nerijos" jūrų skaučių, tunto 
sesės šią vasarą dvi neužmiršta
mas savaites praleido "Rusnės" 
stovykloje. Nors jų palapinės ri
kiavosi plačiašakių Rako stovyk
lavietės ąžuolų pavėsyje, o laive
liai raižė Pierre Marquette upės 
ir Velnio ežero Michigano vals
tijoje vandenis, sesių dainos ir 
mintys kasdien skrido į lietuviš
kąjį pajūrį ir tolimąją niekad n e 
matytą Rusnę. Pergreit prabėgo 
tos dvi saulėtos savaitės palikda
mos malonius prisiminimus, nau
jai išmoktų dainų meiiodijas, 
naujai užmegstas draugystes. 

"Rusnėje" stovyklavo 45 sesės 
fr vadovės. Stovyklai vadovavo 
tunte užaugusi jauna, gabi vado
vė j . ps. Milda Kupcikevičiūtė, 
viršininkės pareigas atlikusi su 
jaunatvišku užsidegimu ir paty
rusios — subrendusios skautės 
kruopštumu. Darbštų ir kūrybin
gą vadovių štabą "sudarė: Jolan
ta Aleksiūnienė — stovyklos vir-
Sjainkės pavaduotoja, Rūta Kara-
Uūnaitė — stovyklos komendan
te, Aldona Nakutytė — uosto ko
mendante, Loreta Andrijauskai
tė — laikraštėlio redaktorė, Al
dona Veseikienė — taškų kon
kurso vedėja, rankdarbių instruk-

DŽIAUGIAMĖS NAUJA 
PAUKŠTYTE 

Beveik prieš metus dziaugsmin 
gai sveikinome lietuvišką šeimos 
židinį sukūrusius Lituanicos tun
to vadovą s. Gintarą Plačą ir 
Aušros Vartų tunto vadovę ps. 
Aldoną Kelmelytę. Linkėjome 
jiems gausaus būrio vilkiukų ir 
paukštyčių. Džiaugiamės, kad šie 
linkėjimai pradeda pildytis, nes 
liepos 30 d. Christ Gommunity Ii 
goninėje debiutavo nauja būsi
ma paukštytė Julija Jazminą Pla-
čaitė. Ypatingai šitio įvykiu 
džiaugiasi Aušros Vartų tunto se
sės. Naujiesiems tėvams ir mažu
tei Julytei — "Daug laimės-". 

REIKALINGOS UNIFORMOS 

Visi kas turite išaugtų nenešio 
jamų skautiškų uniformų berniu 
kąms ir mergaitėms, esate prašo 
mi jas paaukoti pasiuntimui B ra 
ziljjos broliams ir sesėms. Telefo-
nuokite skautininkei Regienei, 
tel. 47V-7089. 

SVEIKSTA ELENA JUCIŪTĖ 

Mūsų sesė Sibiro tremtinė, kny 
gos "Pėdos Mirties Zonoje" auto
rė Elena Jueiūtė, pamažu taisosi 

tore, Rūta Bobelytė — iškylų va P° sunkios operacijos. Savo laiške 
dovė Laura Narytė — laužavedė, 
Teresė Bilitavičiūtė — sporto va
dovė, Dalia Vindašiūtė ir Vilija 
Jakaitytė — udryčių vadovės, Vi
da Kupcikevičiūtė — meno vado
se, Marytė Kupcikevičiūtė — sto
vyklos patarėja, Edvardas Naku-
t*s — buriavimo instruktorius ir 
globėjas. Maitinimu rūpinosi po
nios Ona Jasulaitienė, Birutė Na-
yįekienė ir Špokienė. 

"Rusnėje" sesės turėjo įdomią 
ir darbingą užsiėmimų progrmą, 
p taip pat dalyvavo visuose bend 
ruose su kitų tuntų stovyklomis 
įvykiuose. Ypatingas dėmesys bu-! 
vo kreipiamas \ vandens užsiė-j 
mimus. Čia visos stovyklautojos į- j 
sigijo irkluotojas specialybę. Al
donai Nakutytei vadovaujant, 
visos lankė Amerikoj-Raudonojo 
Kryžiaus plaukimo kursus, ku
riuos baigusios Įsagų© atitinka
mą pažymėjimą. Ypatingai vi
soms patiko stovykloje pravesti 
įvairūs "mini" kursai, kurie ap
jungė daugelį sričių — nuo šo
kių iki karate ir kr. Visos džiau-j 
giasi išmokusios daug naujų dai-j 
nų, muz. Faustui Stroliai vado
vaujant. 

Stovykla praėjo malonioje dar
bingumo ir tarpusavio darnaus 
sugyvenimo nuotaikoje. Oras bu
vo itin palankus stovyklavimui 
—- per dvi savaites tik kartą lijo. 
Nei audrų, nei perkūnijų, kelias 
dienas nenustojančio lietaus ar 
potvynio... Lr jei paskutinį vakarą 
iš džiaugsmo šokinėjanti virši
ninkė nebūtų išsisukusi kojos, 
stovykla būtų praėjusi be ypatin
go auotyKio ar atsitikimo. 

skautininkei Jelionienei sesė Ele
na tarp kitko rašo: "'Prašau svei
kinti visą Chicagos skautiją. Ge
riausi linkėjimai Jums ir visiems 
sesėms ir broliams". 

Praėjusią žiemą -Chicagoje vie
šėjusi sesė Elena paliko dauge
liui čikagiečių malonius prisimi
nimus. Norintieji su ja palaiky
ti ryšį, rašykite sekančiu adresu: 
671 E. 8th Street, So. Boston, 
MA, 02127. 

Jauniausias Nemuno- laivo bebras 
kand. Darius Bartkus ruošiasi už-
kusti aukurą "Rusnės" stovykloje. 

• t 

APLANKĖ STOVYKU 

LS Seserijos vyr. skautininke v. 
s. Irena Kerelienė rugpiūčio 6— 
H d.d. aplankė Los Angeles skau-
tų-čia. stovyklą ir dalyvavo visuo
se šios jubiliejinės stovyklos ''di
džiojo" savaitgalio įvykiuose. 

Ta pat proga,'globojama v.s. 
Barmienės, v.s. Ir. Vilkienės ir s. 
Vidugirio, rugpiūčio 9 d. susipa
žino su kažkuriomis Los Angeles 
miesto įdomybėmis. 

Vyr. skautininke grįžo su ma
loniais prisiminimais apie Ramio
jo Vandenyno rajono skautus-tes, 
fą veiklą ir stovyklą. Buvo įdomu 
susipažinti su Calįfdrnijos sesė
mis ir broliais bei pasimatyti su 
ten ^ i še rmgrav^ į j^" buvusio
mis dikagietėmia vadovėje*. 

CAULFORNIETĖS SVEIKINA 

Los Angeles "Palangos" tunto 
seses, stovyklaujančios LSS Ra
miojo Vandenyno rajono x'Ram-
byne" stovyklavietėje, sveikina 
visas brolius ir seses, o taip pat 
visus Skautybės kelio skaitytojus 
iš gražiosios "Paukščiukų Tako" 
stovyklos. 

Sveikinimus pasirašė vadovės: 
v.s. A4ė Namikienė, v.s. Irena Vil
kienė, v. si. Ilona Buienaitė, si. 
Regina Vilkaitė, Onutė Šepikaitė' 
s. Danutė Balčienė, v. si. Rūta 
Bichnevičiūtė, psi. Giedre Dovy
daitytė, pasl. Ida Reividaitė, psl. 
Elena Bandžiulytė. 

"ZAJjGIRICr STOVYKLOS 
STOVYKLAUTOJO 

DIENORAŠTIS 

Šeštadienis, liepos 10 d. 
Pagaliau atėjo ta diena, kurios 

visi skautai nekantriai laukia iš
tisus iigue metus — Pirmoji sto
vyklos diena! 

Autobusai su stovyklautojais į 
Rako ąžuolyną atvažiavo pusg 

trijų p.p. Išlipę sužinojome se
kančias informacijas: 

L.S.B. Lituanicos ir Baltijos 
tuntų stovyklos vardas — "Zalgi 
ris". Stovyklos šūkis: "Kaip did
vyriai Lietuvos, garsinsim mes 
vardą jos". Stovyklos viršininkas 
ps. Vytautas Balzaras ir gausas 
jo įvairių vadovų štabas. Susipa
žinome ir su keturių posmelių 
stovykline daina, kurią sukūrė se
se Ri;a. 

Pirmą dieną statėme palapi
nes ir ruošėmės papuošimams. 
Vakare, sutemus, įvyko įspūdin
gas aukuro užkūrimas. Stovyklos 
viršininkui užkūrus aukurą, 
kiekvienos draugovės atstovas nu 
ėjęs prie aukuro uždegė savo 
draugovei fakelą, o tada nuėjęs 
į draugovės laužavietę uždegė jo
je simbolinį laužą. 

Sekmadienis, liepos 11 d. 

Prasidėjo tvirta dienotvarkė-
Visi pradėjo papuošimus daryti, 
gražinti -stovyklavietę. Vakarę į-
vyko bendras stovyklų lankymo 
atidarymas. Visi ėjo susipažinti su 
stovyklautojais ir stovyklautojo
mis. 

Pirmadienis, liepos 12 d. 

Rytą prasidėjo naujoji stovyk
los iškylų programa, kuri iki šiol 
dar nebuvo bandyta. Bus trys iš
kylų rūšys: su dviračiais, su bai
darėmis (canoe) ir žygis. Kąs die
ną bus po iškyla, kuriose daly-
vausim draugovėmis. 

Sutemus pirmas bendras Jau* 
žas vyko "Žalgirio" stovykloje. 

Antradienis, liepos 13 

Mes turėjome aštuoniolikos .my
lių iškylą į Indian Trails parką. 
Eidami paklydome, bet vėliau ra
dome tikrą kelią. Kadangi niekas 
nenorėjome valgyti, tai pasiimtą 
maistą pakeliui išmėtėme. Kai 
jau buvome netoli kelio galo, da
lis vieneto, (išskyrus kokius ketu
ris ar penkis), buvo pavėžinti 
sunkvežimiu- Jie buvo pagauti ir 

raiškinosi vadovams, kad vienas 
brolis susižeidė koją ir reikėjo jį 
pavežti. Neteisybė! 

Trečiadienis, liepos 14 d. 

Vadovai pradėjo mokyti jūrų 
skautus buriavimo. Tai smagus 
ir ramus sportas. 

Mėnuliui šviečiant įvyko pir
mieji stovykloje šokiai- Grojo 
"rock ir roll" muzika. Neper-
daug jaunimo šoka Daugelis sa
kė, kad yra nuobodu. 

Ketvirtadienis, liepos 15 d. 

Vidurdienį budintieji sukro
vė laužą, kuris netrukus užsidegė. 
Kodėl? Praėjusį vakarą toje vieto
je vilkiukai, bebrai, paukštytės ir 
udrytės turėjo savo laužą, kurį 
užgesino, bet atrodo, buvo Ii 
kę karštų anglių, nuo kurių užside 
gė naujai sukrautasis laužas. Te
ko iš naujo krauti ir vakare, pa
gal planą, įvyko bendras laužas. 

Penktadienis, liepos 16 cL 

Papuošimai galutinai užbaig
ti. Stovykla graži, laukia svečių. Jū 
rų skautai buvo vakare sesių pa
kviesti į "Rusnės" stovyklą lau-
ZU1. 

Šeštadienis, liepos 16 d. 

Šiandien pirma diena "didžio 
jo" savaitgalio. Lankymas vyko 
ištisą dieną. Buvo pilna tėvų ir 
svečių 

Saulei leidžiantis įvyko visų 
stovyklų paradas hr bendros vė
liavų nuleidimo iškilmės "Žal
girio" stovyklos aikštėje. Vakare. 
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;.*rnu?injai už gautas prenume-
Dk.*.„^-C jtit kiekvieno skaitytojo adreso, 
MtMMak, iki kada skaitytojas yra užrt-

Dalis "Rusnės" stovyklos sesių pasiruošusios Vėliavų nuleidimo iškilmėms 

' 
ko. 
Pirmadįęnis, lĮepos 19 d. 

Anksti rytą kažkas sugadino te-
leiįpno centrinę. 

Iį?o pietų vyko Skautorama. VI
SOS stotys buvo įdomiai įrengtos. 
Popietė buvo smagi, džiaugsmin
ga ir įspūdinga. 

Vakare vyko naktiniai žaidi
mai. Grupės vadovas turėjo nu
vesti savo būrį *į kurį nors Rako 
stovyklos kaina, o iš ten pats bū
rys turėjo nepagautas grįžti į šta
bo kalną. 
Anjradięius, liepos 20 d. Ten« ^^ Rusnė tyliai teka, 

D -• T. Šimtamečiai ąžuolai. 
Po pusryčių muzikas Faustas T e n > ^ š i r d y s l i n k s m a i p k k a > 

Stroua mofė stovyklą dainavimo. ' 
$ųvo Susimąstymo diena. Vaka
rę Tėvas Kėzys atnašavo $v. Mi-
gas, o muz- Faustas Strolia pa
sakė ka8>ą. 

Rusnės stovyklos daina 
Mes suskridome į Raką, 
Vedamos kilnių minčių, 
Pakvėpuoti grynu oru 
Ir išmokti daug dainų. 

Ten, kur Rusnė teka, 
Šimtamečiai ąžuolai, 
Ten, kur širdys linksmai plaka, 
Kur draugystė, kur juokai. 

Rusnės sesės gražios, darbščios, 
Skuba, dirba per dienas. 
Myli Dievą ir Tėvynę, 
Seses, brolius, vadoves. 

Kur draugystė, kur juokai. 
g. v. v. Jonė Kliknaitė 
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Tre«a4i«ųs , Jiepos 21d. 
I&rų ska.Ų.tąii turėjo baidarių 

išdylą. Plaukėme Pierre Mar-
quette upe. Kelionę pabaigėm a-
pie pusvalandį anksčiau negu 
buvo numatyta. 

Šiandien nebuvo Sporto šventės 
Joje dalyvavo visos stovyklos. 
Ketvirtadienis, liepos 22d. 

Savivaldos diena. Per dieną 
nieko baisaus neatsitiko, tik vie
na palaipinė užsidegė. 

Savivaldos dienos vadovybė: 
Viršininkas — V. Rasutis, Ko
mendantas — P. Arlauskas, Ins
pektorius.— G. Matutis, Dvasios 
Vadas V. Dundzila, Adjutantas 
— Kubilius. Sporto vadovas — 
R. Karklys, Inžinierius — A. Gri
nius. Skautų pastovyklės virši
ninkas — J. Germanas, Jūrų 
skautų pastovyklės viršininkas — 
A. Padleckas. 

Vakare įvyko paskutiniai sto
vykloje Šokiai. Muzika buvo tau
tinė ir "rock and roll ' \ 
Penktadienis, liepos 23 d. 

Jau paskutinė pUna stovyklos' 
diena. Dalis palapinių nugriau
ta, papuošimai išardyti.' 

Per laužą įvyko neplanuota? 
įvykis: baigiantis visi pradėjo dai 
nuoti 'fSudieu, sudieu." Laužas 
turėjo įvykti "Žalgiryje", bet įvy
ko Juozės Vaičiūnienės "Aušros 
vartų tunto" • stovykloje, nes 
"2a! girio" laužavietėje sukrautas 
laužas buvo tyčią vidurdienyje 
užkurtas. 
Šeštadienis, liepos 24 d. 

Sudiev, brangi stovykla! Iki pa
simatymo kitais metais! 

Palapinės nugriautos, stovykla: 
pasibaigė. Laukiame autobusų. 

vair. Vilius L. Dundzila 

STOVYKLA 

Karštos dienos, šaltos nak
tys, praryt i vabalai, užmigusi 
"aCgvba, vandena muštynės, 
plaunant i n d u s . . . 

Žalgirio stovyklos daina 
Jau atėjo vasarėlė 
Ir iš miego mus prikėlė: 
"Į stovyklą su daina — 
Tinginiauti jums gana!" 

Po šiuo ąžuolu plačiuoju 
'. Mes gyvename lyg rojuj. 

Jūrų skautus sausumoj 
Pirmus gaudys sesės tuoj. 

Mūs propeleris dejuoja: 
Be lėktuvo neskrajuoja: 
Uodus veja nuo vadų 
Ant skautelių nekaltų . . . 

Bet kai vakaras atplaukia 
Ir prie laužo sesės laukia, 
Skarriba juokas ir, žinai — 
Stovyklautum amžinai. . . 

Sesė Rita 
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. . . "diicken frghts", prapuo
lusios skautės per užsiėmimus, 

didžiajame slėnyje įvyko bendras! kurios staiga atsiranda per 
laužas. Degė du dideli laužai. Da lankymą, "rander", kurie sako* 

i 

gai nuo uodų, pūslės ant padų, 
turint atlikti reikalus prausyk
lose vidury puolimų, inspekcija, 
kai visos palapinėje turi "ba-, 
liuką" su iš Chicagos atvež
tais skanumynais; 

nuobodžios vakaronės, 
smagūs šokiai ir laužai, užki
musi laužavedė, sulūžęs viduri
nis kotas palapinėje; "miško 
broliai, einantys žąsele, ir vado
vės, kurios priverčia mus rašy
ti tokius, kaip šis, rašinėlius... 

Ramoną Žygaitė 

PETER R. MIKUŽIS 
praneša savo restorano 

THE HOUSE 0F W!HDS0R 
RESTAUP.AHT 

ATIDARYMĄ 
rugpiūčio 14-21 d enomi? 

WINDS0R INN 
6565 N. Mannheim Rd. 

Rosemont, Illinois 
Išnuomojamos pokyliams salės 

15-850 svečių skaičiui. 
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DR. FRANM PlitU% 
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(Kalba lieturiakal) 

« U W. Tlat 84. — UL Mm)S%* 
Tikrina akla. riMaaVi aliai alui to 

lyvavo daug žmonių, tarp aštuo
nių šimtų ir gal tūkstančio! 

Sekmadienis, liepos 18 d. 

Bendras - vėliavų pakėlimas 
"Žalgiryje". Po to žygiavome' da
lyvauti Šv. Mišiose. Vėlif.u, prieš 
pietus, vyko Juros Dienos SVil-
mės prie ežero. Po pietų vyko įan 
kymas. Svečiams išvažinėj us, 
prieš vakarą įvyko karnavalas. 
Kiekviena stovykla turėjo suvai
dinti kurį nors vieną lietuvišką 
paprotį. Vietoje laujo Šiandien 
buvo šokiai. Vėl grojo "rock &ą& 

Lounge atidar>-ta 11 vjr. — 4 VJ\ 
si esą skrajojanti sargyba; Kavinė veikia visą parą, 

. . . plaunant plaukus arklių 
gėryklose. ilga kelionė į ežerą. 
Komendantcs švilpukas, pri
kimštas kramtomos gumo?. 
skąudantys pilvai, privalgius 
per daug cepelinų; būnant pri
žadintoms skautų vyčių dainų: 
savivaldos vadovės, kurios lei
džia mums visą dieną miegoti, 
lankymas per visą didįjį savait
galį paklydusios iskylautojos, 
krauju pasigėrę uodai, vandenin 
gas lemonadas. dar vandenin-

a r b a t a . . . 
. , . paai£«tas skystai apeau-
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Pogrindžio "Aulra" — 
———__^____ 

KIENO KULKOMIS PERVERTOS KNYGNEŠIU 
KRŪTINES? 

^ Reikia mums visiems didžiuo- -ojoje vidurinėje mokykloje, IV 
tb okupuotosios Lietuvos lietu- klasėje, mokytojos Vidos Šaliaus-
viais, kurie, turėdami prieš save kienės pravesta rusų kalbos pa-
be galo stipriai veikiančią sovie- moka buvusi labai gera dėlto, 
nių rusų prievartos pragaro galy- kad "rusų kalbos mokymas vyko 
be, sugeba nepalūžti, tautiškai kartu su etine kultūra. Panašiai 
išsilaikyti ir dar visomis išgalė- "gera" buvusi ir mokytojos Jani-
mis prieš prispaudėjus kovoti. 

K daugybės kovos priemonių 
nos Bingelienės pamoka apie 
Majakovskį. Toliau G. Volkovas 

. ,». džiaugiasi: "taip Majakovskio žo-yra jų pogrindžio w. . * . ,. „ ,,. . .v- .. , , . dziai tampa jaunuolių žodžiais, 
poeto jausmai — jų jausmais, jo 
įsitikinimai — vaikinų ir mergi-

ryškiausia 
spauda. Jos viršūnėje, be abejo, 
stovi "Lietuvos katalikų Bažny
čios kronika", einanti nuo 1972 

" 

-

T . . .. , "^ I U /J,"" ?u't nu įsitikinimais. Majakovskis ir metų. Ligi sio laiko išleisti 22 \ , „ , _ . . . . j . 
sąsiuviniai, po keliasdešimt pus
lapių kiekvienas. 

rusų kalbos mokytoja — jų idė-| 
jiniai auklėtojai. "Savo straipsnį1 

autorius šitaip baigia: "Tad te-
Nelengva tokiam leidiniui do- gul kiekviena rusų kalbos pamo-j 

kūmentinę medžiagą surinkti, ka tampa įvykiu mokinio gyve-
suredaguoti, perrašyti, atspaus- nime, s\rarbiu jo dvasinio gyve-j 
dinti ir išplatinti, surasti būdus nimo faktoriumi". 
į Vakarų kraštus pasiųsti. Ne
tenka daug aiškinti, kokia didelė * 
ir aštri rakštis LKB Kronika yra Štai dar keletas rusų kalbos 
sovietinės meškos letenoje. Šim- liaupsinimų, kuriuos "Aušra" 
tai šnipų — agentų, specialiai pateikia iš S. Rašidovo rašinio 
paruoštų šunų ir už šunis pik- "Tarybiniame mokytojuje": 
tesnių žmonių sekė ir tebeseka "Tokie žymūs rašytojai švietė-
kroniką. Nemažas skaičius jos jai, mokslininkai, kaip... J. Rainis 
tikrų ar tik įtartinų redaktorių — Latvijoje, Žemaitė Lietuvoje, N. 
leidėjų — talkininkų nuteista Kraževaldas Estijoje ir daugelis 
ir pasiųsta į koncentracijos sto- kitų* didžiai vertino rusų liaudies 
vykias. O tačiau LKB kronika indėlį į pasaulinę kultūrą ir kvie-
jau penkti metai laikosi. Penkeri tė savo .tautas mokytis rusų kal
inėtai baisiausiose aplinkybėse, bos". I tai "Aušra" šitaip atsa-
Tai bene bus ilgiausiai išsilaikęs ko: "Norisi pertraukti praneši-
pogrindžio leidinys. mo autorių ir paklausti: Kokia 

4 kalba paišytos knygos per 40 me
tų buvo nešamos iš Prūsų į Lie-

Bet yra ir daugiau vienkartinių tuvą? Kieno kulkomis buvo 
ir periodinių pogrindžio leidinių, pervertos knygnešių krūtinės? 
atsišaukimų, proklamacijų. Štai Kada Žemaitė pritarė nutautini-
prieš mūsų akis redakcijoje ant mo politikai?!'"' 
stalo guli kitas Lietuvos prieš- « . „ „ „ ,. . ,». . , , •, t- T, . . . į— , . j . Aušra toliau skundžiasi, kad bolševikinio pogrindžio leidinys . . . t « . v „ « o T M- sovietines okupacijos metu gim-
— Aušra Nr. 2. Jo eiles nu- - - -
meracija pažymėta 42 numeriu. 
Tai lyg tęsinys 1883 - 1886 m. 
leistosios "Aušros" 
mūsų buvo plačiau aptartas 
"Draujo," b'epos 24 numeryje. 
Šia proga mes tik pasistengsime 
pacituoti kai kurias vietas iš K. 
Jakščio rašinio "Muravjovo epo
chos dvasia" (26-30 pusi) . 

Hol Tčysfo sufmtas Kakuel Tana«|3azna! menEos £oJčyRs pre&l 
ka, buvęs ministeris pirmininkas Į gražiose dėžėse Prekių kainos vis 
1972 ir 1974 m. Tardymas tebe- \ keliamos. Dažnokai ir prekybos 
vyksta. Buvęs ministeris pirmi
ninkas ir kiti suimtieji tebelau
kia teismo sprendimo. 

Kai svetur bandoma nuplau
ti amerikietiškų bendrovių pada
rytų nusikaltimų dėmes, JAV pre
zidentas tebesvarsto surinkti duo
menis apie bendrovių padarytus 
nusikaltimus, duotus kyšius už
sienyje. 

Nusikaltimų aukos 
Dorinis pakrikimas paliečia 

įmonės savininkas "paklysta" sa
vo naudai beruošdamas sąskai
tas. Vartotojo pasitikėjimas pre
kybininku ir prekybininko varto
toju vis labiau sumažėjo. Preky
bininkas naudojasi taisykle -
caveat emptor — pirkėjas tebū
na apdairus. 

Dešimtimis tūkstančių pirkėjų 
skundžiasi Federalinei prekybos 
komisijai dėl didesnių apgavys
čių. Prekybos rūmai teigia, kad 
per metus padaroma įvairių ap-

kiekvieną amerikietį, ypač sąži-: gavysčių, siekiančių 40 bil. dole-
ningą pilietį. Neseniai Ralph! rių. Sen. Philip A. Hart nuomo-
Nader pareiškė kongrese: "Bend- ne pirkėjai išleidžia 50 bil. dol. 
rovių nusikaltimai siaučia kraš- nieko už tai negaudami. Jo nuo-

^mone, pirkėjai permoka net 30 
centų nuo kiekvieno išleisto dole-

toji lietuvių kalba vis labiau iš
stumiama iš viešojo gyvenimo. 

*• ^ " J - " Ir tai dar okupantai nepatenkin-Sis leidinys .. _ . - . „'•„«". f . . 
tu Štai Sovietų švietimo ministe
ris M. Prokofjevas nepatenkin
tas esama rusų kalbos mokymo 
būkle, nes '...didelis skaičius jau
nų žmonių silpnai moka rusų 
kalbą, blogai rašo, skaito ir kal
ba rusiškai." Šia proga Prokofje-

JAV prezidentas G. Fordas Eucharistiniame kongrese Philadelphijoje, kur jį iškilmingai sutiko aukštieji 
Katalikų Bažnyčios vadovai. Visi jie rūpinosi, kad dorovinį aižėjimą sustabdytų R 

DORINIS JAV AiZEJIMAS 
Visuomeninis pakrikimas griauna demokratinę santvarką 

Prieš šimtmetį žinomas teatro 
kritikas William Winter aštriai 
puolė norvegų rašytoją H. Ibse
no veikalus. Mat, jam rodėsi, 
kad 

GEDIMINAS GALVA 

išvengė miestai, priemiesčiai ir 
dramaturgo veikalai griau- j besiverčiantys žemės ūkiu. Poli-

na amerikiečių dorovę ir "The! tinis pakrikimas neaplenkė ir sos-! Varžybos dėl ūkinės gerovės tam 
New York Tribūne" juos apšau
kė pornografiniais. 

džiaginį gyvenimą ir yra abejin
gi aukštesnėms vertybėms: dorai, 
asmens tobulėjimui, garbingu
mui ar visuomeninei gerovei. 
Laisvė panaudojama piktam. 

Vargu galima įsivaizduoti mi
nėto kritiko įniršį, jei jis matytų 
šio meto pornografinį siautulį ir 
dorinį aižėjimą amerikiečių vi
suomenėje, kai j'i mini 200 metų 
nepriklausomybės sukaktį. 

Siame pokaryje buvo ryškus 

tinės. VVatergatų buvo daug, bet į pa nedorovingomis ir griauna 
bandymas slėpti padarytą nusi-į ūkinį gyvenimą. Dorai pakrikus 
kaitimą privertė prezidentą 'pasi
traukti iš pareigų pirmą kartą 
JAV ilgoje istorijoje Pirmą kartą į žeidimus, 
valdo kraštą ne tautos rinktas 
prezidentas. 

telieka įstatymai. Jų tesilaikoma 
tik baiminantis bausmės už pa-

Praėjusio balandžio mėnesio 
Gallup Pol! duomenimis ameri-

Krašto gyventojų valios raiškė- kiečių dorovingumas yra žymiai 
| jų tarpe, kongrese, vis dažniau kritęs praėjusiais metais: Tos pa

te. Vis dažniau pasitaiko įvairios 
apgavystės, kurias daro vertybės 
popierių, draudimo, naftos ir ki
tos bendrovės. Jos kyšininkauja, 
kelia kainas, paperka politinius 
veikėjus ir daro daugelį kitų nu
sikaltimų". 

Visa tai jokia naujiena. Keis
ta, bet daugumas bendrovių va
dovų pritaria esančiam doriniam 
pakrikimui. Harvard Business 
Review klausė bendrovių vadovų 
nuomonės apie šio meto dorinį 
pakrikimą ūkinės veiklos srityje. 
Keturi iš septynių atsakė: darysi
me nusikaltimus, jei jausimės, 
kad mūsų nepagaus. 

Toks amerikiečių bendrovių 
nusiteikimas jau rado atkirtį už
sienyje. Daugelis užsienio kraštų 
ėmė jais nepasitikėti ir visas pie-
mones panaudojo jų atsikratyti. 
Nepasitikėjimas ūkinėje srityje 
paliko nelemtus pėdsakus ir poli
tiniame santykiavime Geriau
sias pavyzdys JAV ir Pietų Ame
rikos santykiai. Amerikiečių 
bendrovių elgsena jas pačias ver
čia pajusti pasekmes tapti auko
mis. 

Vartotojų nuoskauda 

Daugelis įmonių ir savo krašte 
apgaudinėja vartotojus, kurių nie
kas negloboja. Jiems pateikiamos 

rio. 
Dorinio pakrikimo yra ir kita 

pusė — vagiliavimas, jau tapęs 
sportu. Juo verčiasi ne tik vargo 
verčiami, bet ir turtingieji. Pasta
rieji vagia tik dėl vagystės sėk
mės, lyg jie dah/vautų sporto var
žybose. 

Vagystės varžybose daug kas 
dalyvauja: mokesčių mokėtojai, 

| kai kurie gydytojai atsiskaityme 
su valstybe ir net 65 proc. Wa-
shingtono, D.C., gyventojų netei
sėtai gaunančių valstybės sociali
nę paramą. 

Kai kurie mokslininkai: rami
nasi: juk Amerikoje nebuvo meto 
be visuomeninio pakrikimo 
ženklų. Jie dalinai teisūs, nes ne
buvo tokio dorinio nuosmukio, 
kuris prilygtų šiemetinį. 

• 

V-X 

Straipsnio autorius visiškai pa- vas iškelia ir siūlo rusų kalbos 
grįstai lygina dabartinius oku- mokymą pradėti jau vaikų dar-
pacijos laikus Lietuvoje su Mu- želiuose". 
ravjovo gadyne. Panašumas tik- ^ 
rai didelis, nes vienu ir kitu at- • 
veju okupacijos tikslai tie patys Kad si priemone jau kai ku-
— išplėšti iŠ lietuvių jų gimtąją riose Sovietų respublikose vyk-
kalbą, o kuos pačius paversti ru- doma, mes sužinome nebe iŠ 
sais. Taigi, ne be reikalo primena kiek anksčiau išleistos "Aušros", 
skaitytojams reikšmingus kanau- o iš palyginti, labai naujo, tik 
ninko Mikalojaus Daukšos XVI vakar mus pasiekusio rugpiūčio 
a. parašytus žodžius: "Visais am- 4 d. 'Tarybinio mokytojo", 
žiais žmonės kalbėjo savo gim- l-ame šio laikraščio puslapyje 
tąja kalba ir visados rūpinosi ją paskelbtas pranešimas "Rusų 
išlaikyti, turtinti, tobulinti, grą- kalba ikimokyklinėse įstaigose", 
žinti- Nėra tokios menkos tautos, Kalbama apie Gruziją, kur ru-
nėra tokio niekingo ' žemės sų kalbos mokymas buvo "labai 
užkampio, kur nebūtų naudoja- atsilikęs", nes 1970 m. gyventojų 
ms sava kalba... Sunaikinti kai- surašymo duomenimis tik 21,3 
bą, h užgesinti saulę danguje, proc. gruzinų laisvai kalbėjo ru-
sumaišysi pasaulio tvarką, atim- siškai (rusiškai kalbėjo: lietuvių 
si gyvybę ir garbę. Sunaikink 35.9, estų 29, latvių 45,2, gudų 
kalbą ir sunaikinsi santvarką, 49, totorių 62,5, ukrainiečių 36,3 
vienybę ir visokį dorumą". 

* 
Toliau "Aušra" rašo: "Atro

do, kad gimtosios kalbos reikš-

amerikiečių visuomenės dorinis į iškyla jo narių nusikaltimai, ku- čios įstaigos viešajai nuomonei 
| nuosmukis. Jj sukėlė materializ- j ne gražiai užglostomi. Nusikaltę- tirti duomenimis, prieš dešimtme-

. 

me tautos gyvenime yra labai 
aiški ir jokių ilgesnių įrodymų 
nereikia, ypač šiandien, kai griū
va paskutinės imperijos ir tautos 
pakyla laisvam gyvenimui. Deja, 

proc). 

Minėtame pranešime iš Sovie
tinės Gruzijos pažymima, kad 
pastaruoju metu ypač sustiprin
tas Gruzijos rusinimas. 250-yje 
vaikų darželių, iš 1621 veikian
čių bendro skaičiaus, sukomplek
tuota 700 rusų kalbos mokymo 
grupių, kur 10,500 4 —7 metu-

pavartykime keletą Lietuvoje f" "M.", "V . . , , 
leidžiamo Tarybinio mokytojo' *" v a , k a i j a u r n o k o m i " ^ k a l" 
numerių ir į mus padvelks Acak-
čejavo ir Muravjovo epochos le
dinis šaltis... Epochos, kuri mynė 

mas, malonumų ieškojimas ir liai vėl stoja rinkimų varžybose, tį didžiosioms bendrovėms pasi-j 
vertybių praradimas. Prof. Max i lyg nieko nebūtų buvę. Tai rodo i tikėjo 55 proc. apklaustųjų, kai į 
Stackhouse žodžiais, "Mūsų vi-į ne tik renkamojo, bet ir rinkė- šiais metais tik 16 proc. « 
suomenė yra be dorinio centro,. jų dorinį pasimetimą. 
lyg riestainis, turintis tuštumą vi
duryje. Aplink ceatrą galima už
tikti gerų dalykų, bet jie nėra ri
kiuojami vedamosios minties". 

Pakrikimo ženklai 
Demoralizacija sukėlė krizę, 

kurios įtaka jaučiama visose sri
tyse. Ji palietė amerikiečių gy
venimo būdą, nes nusikaltimų 
skaičius vis didėja. Jos įtakos ne-

Bent 85 didžiosios bendrovės | 
Šiose sąlygose mielai klauso-Į naudojosi nedorovingomis prie-

mas politikas, žadantis kraštą iš
vesti- iš dorinio pakrikimo, besi
švaistantis tuščiais pažadais, ne
padengtais čekiais, nors žino, kad 
jų nepajėgs niekada išpirkti. 

Sukčiavimas ir vagystės 
Daugelis amerikiečių yra pa-

monėmis: davė kyšius, darė slap
tus suokalbius, papirkimus ir ki
tus nusikaltimus, kurių tik dalis 
išaiškinta. 

JAV didžiųjų bendrovių •kyši
ninkavimas užsienyje sukėlė aud
rą Italijoje, Olandijoje ir ypač 
nekrikščioniškoje Japonijoje. Dėl 

simetę. Jie sutelkė dėmesį į me- Lockheed Aircraft Corp. 1,7 mil. Įvisų narkotikų. 
Jaunimo nelaimė — heroino injekcijos. Heroinas laikomas pavojingiausiu iŠ 

AUŠRA IŠEINA Į GYVENIMĄ 
Imern draugiu laiškai 

įeinant išbėgo kažkokia moteriškė, užsiėmus nosį. kelių aukštų ką tik baigti statyti kultūros namai. Su-

bos. Toliau sakoma: "Vaikų dar
želiuose organizuoti rusų kalbos 
kampeliai, parengta metodinių 

, . . . ,. . nurodvmu. Ypatingas dėmesys 
po kolomis visas lietuvių tautos , . . \ j • i •_ • ir • 
f£ _ F7T\. . »_ «._r„ i„ii_i^ skinamas kadrų parinkimui. Vai

kus rusų kalbos moko auklėtojos 
h mokytojai, baigę aukštąsias ir 
specialiąsias vidurines mokymo 
jstateas. kur dėstymas vyksta ru
sų kalba". Kadansn ligšiolinėje 
Gruzijoje rusų kalba dėstomu 
mokyklų laba? maža? tebuvo, tai 
dabar tokie dėstytojai atvežam? į 
Gruziią iš Rusijos. Si Gruzijos 
praktika, rašoma pranešimo pa
baigoje, būsianti išplėsta ir kito
se ne rusiškos respublikose, taigi 
ir okupuotoje Lietuvoje 

b.kv. 

teises, įskaitant ir teisę kalbėti 
gimtąja kalba". Šia proga auto
rius K. Jakštys primena žinomo 
rusintojo prof. Volkovo žodžius, 
per "Učitelskaja gazeta" pateku
sius į "Tarybini mokytoją", kur 
G. Volkovas gėrisi, kad nuoša
liame Lietuvos kaime 6 me
tų vaikas jau stengiasi su nepa
žįstamu žmogumi (rusu) kalbėti 
rusiškai! "Užkalbinti ir didesni 
vaikai netrukus ima šnekėti vi
siškai sklandžiai". Kitoje savo 
rašinio vietoje G. Volkovas 
džiaugiasi, kad Druskininkų I-
^ — — i • — — — — 

— Kažkoks brudas salę privėmė, — tarė, 
Jėjusi žiūriu, pirmoj eilėj, galvą tarp kelių nuka

binęs, sėdi mūsų inžinierius, o dvi moteriškės barasi: 
— Matei, kad girtas, kam įleidai! Dabar išvalyk. 
— Ne mano reikalas salę valyti 
— Ir aš nevalysiu! 

—Inžinierius, nepakeldamas galvos, pasikrapštė 
kišenėse ir ištiesė moteriškėms trirublę. 

— Oi ponas, vemk dainiau! — sušuko viena jų,| 
čiupdama pinigą. 

— Sergu, sergu, — sumurmėjo inžinierius. 
— Gal jis ir sirgo — negi toks girtas eitų į susi

rinkimą? 
Susirinkimas prasidėjo gerokai po šeštos. Pra

džioj paskaita apie didingąsias komunizmo statybas. 
Nuobodi iki koktumo, kaip ir mokykloj. Burba žmo
nės, pyksta, kad veltui laiką gaišina. Vieni nesivaržy
dami garsiai kalba, kiti sau panosėj burba. O vargšas 

/ 

— Komunistai likusiam pa
sauliui kalba remdamiesi etika, ku
rią jų sistema atmeta. Mes, turė
dami moralinius idealus, likusiam 
pasauliui kalbame ekonomikos ter
minais. Jie naudoja kalbą, kurią 
mes privalėtume naudoti. 

Vysk. Shee» 

-

iš okupantai Iietovofl 
MARIJA VINČERYTfc 
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Pamačiusi jį, aš sprukau nuo mūro prie savo neš

tuvų. Bet inžinierius, matyt, pastebėjo. Pakalbėjęs su 
brigadininku, pašaukė mane ir liepė parodyti kaip aš 
mūriju. Įmūrijau keletą plytų, jis pasižiūrėjo ir pagy
rė. O merginos tuoj ir ėmė erzinti, kad aš jam patikusi, 
dėl to ir pastebėjęs ir pagyręs. 

Už pusvalandžio inžinierius vėl sugrįžo pas mus, 
bet piktas. 

— Jūsų brigada mūrijo aštuntąjį? — paklausė 
brigadininko. 

— Mano. 
— Su kojom dirbat. Prisieis atsakyti. 
—D kas už medžiagas atsakys, — tarė pasikeis

damas brigadininkas. 
— Seilėm plytas lipdykit, smėlio rūmus statykit, 

— atsiliepė iš vyrų. 
Inžinierius nusigręžė ir piktas nuėjo. 
Netoli mūsų statomo namo stovi vasarą užbaig

tas, kurį netrukus turės perduoti gyventojams. Bet jis į klausia jis labai rimtai, —per katrą galą jie tą komu-
jau aptriušęs, iškritinėjusios plytos, viena palangė vi-j nizmą į žmogų įvarys? Varytų^ per kojas — kojos nu-
sai išgriuvusi. Po pietų, mačiau, kaip atėjęs nepažįs- šals. per galvą — galva išdumės. 
tarnas darbininkas lopė ištrupėjusias vietas. Po paskaitos buvo mūsų darbų apžvalga. Daugiau-

Pasirodo. kad tokie dalykai čia ne naujiena. Kitą j sia barėsi, čia planas neįvykdytas, ten medžiagų 
dieną buvo susirinkimas. Darbininkai atvirai kalba a-; trūksta, darbas prastas, griūva. Ir vis darbininkai kal-
pie medžiagų išgrobstymą, šaiposi iš savo darbų, iš i ti. 
viršininkų, inžinierių. O mūsų inžinierius sėdėjo susi-Į — Nenorėkit, kad jums darbininkai iš šū... babą 
rinkime vos gyvas. Susirinkimą paskelbė pusę šešių, aš j nulipdytų, — atsiliepė iš salės. 
ir ate^au, punktualiai Badau Uk kelk ŽZOBOM. Ma&l Pasakoja darbininkai, kad Rastiniuose sugriuvo 

sirinko, sako. komisija perimti, betruko tik kaspiną 
perkirpti, pastatas tik — džiūpt! Surūko dulkės ir liko 
griuvėsių krūva. Džiaugiasi, sako, komisijos nariai, 
kad per stebuklą išliko gyvi. Bet po griuvėsiais likę 
palaidoti keli monteriai, kurie dar viduje dirbo. 

Juokiasi darbininkai iŠ didelių planų ir naujai 13-
| keptų specialistų, ypač iš merginų inžinierių. 

Sčdžiu salėj, klausaus ir galvoju: kurgi ta laik
raščiuose linksniuojama tarybinė liaudis, kur tie tary
biniai darbo žmonės, kurie "su džiaugsmu pritaria'' 
visiems valdžios darbeliams! — Stebiuosi, kokia ne
pagarba, tikriau sakant, nepakanta tai "savajai val
džiai ". Kokie šalti, svetimi santykiai tarp darbininkų 
ir valdžios. Ateina, pavyzdžiui, pas mus į statybas 
kas nors iš vykdomojo komiteto, iš ministerijos atva
žiuoja, ateina su plunksna ir bloknotu rankose kores
pondentai — darbininkai dar šiaip taip į klausimus 

kalbėtojas pila ir pila vis tą patį: "Dvidešimt antrasis' "raugui" atsakinėja. Bet spėjo tik draugas atsukti nu-
partijos suvažiavimas paskelbė visam pasauliui, kad į &arj*- 8PėJ° t i k nutolti keletą žingsnių, tokia pagieža 
komunistinės visuomenės pastatymas mūsų salyje ta- \ p a v e j a jo adresu, kad klausytis nemalonu. Tai nieko 
po praktišku liaudies uždariniu. Mes jau statome ko- i bendro neturį "jie" —valdžios atstovei ir '-mes" — 
munizmą. Mes artėjame į didžiąją komunizmo epochą darbo žmonės 
Komunizmas tai yra aukščiausia visuomenės pakopa" 
ir t.t. Sėdi šalia manęs pagyvenęs žmogelis, klausosi. 

Ar tu. mergyte, negalėtum pasakyti man, — 
Pabaigoj susirinkimo prisakė organizuoti visiems 

komunistinio darbo brigadas. Ir mūsų brigadai įsakė 
kovoti už komunistinio vardo brigadą. 

Aušra 
Vilnius, 1961. XI. 12. 

Nemalonų dalyką. Virgyte, pergyvenau. Man tie
siog nepatogu rašyti. Gėda pasakoti. Bet kadangi Tu 
liepi būti atvirai, o aš tikiuosi, kad Tu mane suprasi 
teisingai, tai rašysiu viską taip. kaip buvo. Bet, Virgy
te, nerodyk Leonui to laiško. Man labai nepatogu. 

L 

* 
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BOSTONO ŽINIOS 
M E I L U T E ETTMANAITE . 

2 I A U G R T E N Ė 
nimu. kad juo? suskaldžius, o 
• p*t ".eai i^ i r iu vatka?s, kad 
j.'os p a t r u k u s okupanto link. 

Rugpiūčio 12 u ž m e r k ė a k i s Ta:. organizacijai vado auja 
Šiam pasauliui Meilutė E i t m a - Maskvos iabe/ dekoruotas polit-
naitė - Žiaugrienė. Ji buvo rūkas generolas Pranas Petro-
maloni ir nuoširdi g y v e n i m e , nis. Ten vra leidžiamas užsieny 
mėgo pareikšt i s a v o nuomonę , gyvenantiems lietuviams laik-
niekad nemelavo, buvo t i es ia - raš' is "Gimtasis kraštas". Ta-
kalbė ir įdomi moter i s . N u o rne lakra^tyje b>pos 8 d. rašo-
septyner ių metų a m ž i a u s s t u d i - j ma apie 15 vaikų iš Bostono at-
javo smuiką, buvo į s to jus i į vežtų į okupuot-i Lietuvą. 
Kauno konservatori ją ir ją 
baigė t a i s pačia is meta i s , ka i 
Kauno konservator i ja buvo už
daryta. Baigus i K a u n o kon
servatoriją, E i t m a n a i t ė į s t o j o į j Dalia Lizdenienė. Jos susiraši-
Kauno radiofoną grot i s m u i k u n ėję su šios draugijos vadovais, 
i r i šbuvo tarnyboje iki t e k o 
traukt i s i š L ie tuvos . Vokie t i 
joje b u v o pr i imta į Bres lau ra
diofoną, be t dėl Bres lau b o m 
bardavimo neteko t o s v i e t o s 
užimti . Vokiet i jo je g y v e n o j j r panašiai. 
Kemptene , Š tu tgar te i r Muen-į T ; e vaikai, gr įžę j Bostoną, 
chene, kur, progai pas i ta ik ius , i džiaugiasi s a v o kelione, kaip 
grojo. D a r Lie tuvoje sus ipa- j grabai jie buvę priimami ir glo-
žino s u inžineriją s tudi juojan
čiu V y t a u t u Žiaugra ir i š tekė
jo. Ziaugra g a v o inžinier iaus 
diplomą ir B o s t o n e sudarė su 
s ipratus ių l ietuvių elitą. 

M. Žiaugrienė užaugino du 
sūnus — Marių i r Gydį. Ma
rius y r a b a i g ę s inžineriją ir 
dirba to je pat kompani joje , 
kur j o tėvas . G y d i s dar y r a 
Bostono univers i te to s tuden
tas . A b u y r a ger i l ietuviai . 
Žiaugrienė m ė g o muziką, l a n k ė 
svet imus ir s a v u s koncertus , 
mėgo diskutuot i muz ikos k lau
s imais h* įva ir iomis kultūrinė
mis t emomis . 

C L A S S I F I E D G U I D E a 
l$N i I I V U f \ M "* K t; > ! A L E S T A T E 

BNUOM. SUAUGUSIEMS 5 kamb. j BY OVNER. 2-story fraroe; one 
liuksusinis butas Marąuette parko • 4-room, one 5-room apt. Vicinity 

Su "Tėviškės" draugija kon
taktą užmezgusios dvi Bostono 
l i tuani s t inės mokyklos moky
tojos: Skirmuntė Kondrotienė ir 

prašę visokios pagalbos, paruo
šusios planą pačiai kelionei ir 
jai vadovavusios . Vaikai buvę 
nuvežti į Rumšiškių pionierių 
stovyklą, į kolchozus, muziejus 

"Afrikos vaikai bus laisvi" — tokiais šūkiais vyko juodųjų gyventojų de
monstracijos Mozambiko valstybės sostinėje. Maputo mieste 

apylinkėje; vienas ypatingai didelis 
miegamasis: virtuvėje sieninės spin
tos; verandos sienos apmuštos pane
liais; $185 menesiuį, atskiri skaitik
liai elektrai ir šildymui. 737-8C50. 

Chicagoje, West Pullman namo sa
vininkas duoda veltui antrame aukš
te 4 kamb. butą. Tik prižiūrėti na
mą ir švarą. Savininkas gyvena 

New Buffalo, Mich. 
Tel. (616) 469-3673. 

M i > s t; 
gaus , pylė b e perstojimo. Kai 
kur net keliai buvo apsemti. Ta-

"ganykla" veikia nuo baiandžic 
iki rugsėjo , nes, v ieniems auga- " - * • • • * - • * - • - * - - » - > • » -*•*• S"« 

čiau į gegužinę suvažiavo apie i l a m s peržydėjus pradeda žydėt i j 
3 0 0 asmenų. Jeigu tokią dieną kiti . I š k a i 
t iek susirinko, tai yra įrodymas. 
k a d žmonės įvertina jų dirba
m ą darbą. Nereikia pamiršti, 
kad j ie abu čia yra g imę ir už
augę, o s a v e radijo jau veda 
4 2 metus. Taigi jų ir amžius yra 
g a n a solidus. 

Programoje da lyvavo Bosto
n o lietuvių ta^t ir ių šokių sam
būris, vedamas Onos Ivaškienės 

ro e*.:i™?. surinkti 50'"»-~OO ke 1 

medaus. Tokius konvejerhis ge - l 
riausiai sodinti daubose ir grio
viuose, n e s medingieji augala i 
ta ip pat saugo dirvą nuo erozi
jos , jin 

TELEVIZIJOS 
Spalvoto* Ir Paprasto* Radijai 

?t«rev. Ir or'_ . f s iumvaj 
Pardavimą* u ta i symas 

M i -j L L h ^ - T "•• 
• > • . - • - - : - • - . " 

bojami. Niekas j ų daiktų netik 
rinęs ir panašiai. Jie- jau planuo- . 
ja ir se tenč ia i s metais ten ke- * r moim^l * * ^ J * ^ J Z . 

dovaujami Mare Oberiy. Buvo 
išr inkta gražuolė, vadinama 
Miss Lathuania cf N e w England. 

'HE SALTiC NAliONS 
Prof. dr. BRONIO 4. KASLO 

naujas anglų kalboje veikalai, ku
rį sudaro trys dalys. Pirmoji pa

liauti. Jų kaikurie tėvai irgi 
džiaugiasi va ikų kalbos pagili
nimu. 

Palaikyti kontaktą su gimi
nėmis yra gražu ir būtina. Ta
čiau organizuotai vvkti i tokias 
atovvklas kuriu tikslas nerauk- c h e s t e n o - Automobily, kurį pa- j kos anabae tautiniu ir tarptauti-
stovyklas, kunt? tikslas perauk ^ Fitzmaurice Motor l t * 1 PofiSriu. Veikalas gražiai i*, 
lėti į s e m ų jaunimą komumsti-, į * cį B r o c £ ' i l e i s t a * i r * * » * * k o k i a P r o ^ a 

niai dvasiai y r a netikslus ir ža- Į į ^ ' 1 ! ^ . ^ , i a i . f į , _ 2 i amerikiečiams Įteikti kaip dovana. 

1 5 * — i>, r. — j ..-, -ijfta- mote l i» 
ZJ. . - . > . . . " - i _ _ . -,," .-- ' * -IV.-

F R i H K Z : c : L : 3 
t?"> -, ,' --tr. .• -r • ' . « » ! 

Chloa«o. Ultoal* 
TMef GA 4-SS54 

45th and Tatoan. Shown by appoint-
mem only. Call after 12 noon: 

254-2879. 

itogė)e. Ccnti. gazu fildyma*. gar—m 
56 ii Rockwell $22.000 

2 po 9 t—Ė - * O a m gazo šti 
Sysas. 2 ma*. garažas 61 u Talinas 

i X<M- * -3*ru c-JUirjf*. (•:-•'..-
a c pajLiiiiį. =r-^ujx. rate. fce.JL»~ 

* I M A j T t $ * £ o L T * 

j l > H M M H » t M I H < M > > t » » ' 

J o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c 

VfciDiį pbktna.* — Porda'.imi. — 
'•'iii'.-'Eiae 

SELL REALTY 
i. B A. C E V I C 1TI s 

Z-»Z<-Z-Z-^š: 

J a buvo išrinkta L y n n Jonaitis ^ 1 ^ ° " S - ^ 4 / 8 ^ ._ ._ , , 2 . * . . bei pohtmę struktūrą, antroji — 
i š ^ o r t h Quincy. o j o s antrmm- gaugumo siekius sritinėje integra-
k ė — Jane Valks/vičius iš Dor- j cijoje, trečioji — Tt D. karo įta-

lingas. Vaikas visada yra labai ! ° n e - ̂ ^ ° 3*? Au' .^uol i s is 
imlus viskam, k a s nauja ir jam **? ^ o l p o l e : 100 dol., kuriuos 
nežinoma; be t o kas eina n e i š ^ v a n o j o So. Bostono Saymgs 
tėvų. Jeigu t ė v a i neišmokė M-'Bsir±< l a u n e J ° H" N e v u h s M S0" 
vo vaikų lietevfSkai per 15 -18 p o n t o n o ; kelionę dvierr asme 
metų, tai j i ° t o s kalbcs neiš
moks per kel ias dienas. Tačiau 
propagandai sovietai bus atsie
kę daug, n e s vaikuose pasėja 

Nega i l e s t ingas v ė ž y s p a k i r t o 
ją dar jauną. L i g o s i š k a n k i n 
ta, j i pal iko s a v o m y l i m ą 
šeimą. 

A. a. M. Žiaugrierrės š e r m e - , savo sėklą. B ū t ų geriau, kad to-
n y s b u v o ketv ir tadienį 7—91 kių kelionių daugiau nebūtų. 
vai. , penktadienį 2 — 4 ir 7 — 9 ' 
ir rūgs . 14 d. palaidota i š Sv. 
Pe tro bažnyčios S o u t h B o s 
tono P o r e s t Hi l l s kapinėse . 

Elena Vasyliūnienė 

V A I K A I 
PIONTERTC S T O V Y K l v O S E 

Okupuotoje Liettivojfc y r a į-
ste igta "Tėviškės" draugi ja . J o s 
t ikslas — rūpintis iše ivių g y v e -

MENKV GEGUŽINE 

Minkų vedama lietuvių radijo 
valandėlė, kurios savininkais ir 
vedėjais yra Steponas ir Valen
tina Minkai, rugpiūčio 8 d tos 
valandėlės palaikymui sumos 
gegužinę s u įdomia ir įvairia 
programa. 

Diena buvo gal labiausiai ne
tikusi tokiam parengimui, l i e 
tus, kaip i š prakiurasjo dan-

GRAMATIKA IR KALBOS TAISYKLĖS 
K mokytojų studijų savaites 

Dienos pirmininku pakvieč iamas drauge, atskiras frazes, kaip jas 
J. lylfkšys, H a m i l t o n o l i t mokyk
los vedėjas. Pirmąją dienos pa
skaitą skaito prof. dr. J. Puz inas : 
"Senovės l ietuvių nešiosena". 

n im j Tautinių šokių šventę Chi
cagoje , kurią dovanojo Galaxy 
Tours , taigi Algis ir B H i t ė Mh> 
kai, laimėjo E d y Skabeikis. Bu
v o ir daugiau smulkesnių dova-
n U i r jų laimėtojai. 

Džiugu, k a d Minkai dar v is 
nepavargsta, o taip pat džiugu, 
kad žmonės juos įvertina. Jie 
s a v o radijo programoje visada 
paragina užsisakyti katalikišką 
"Draugą" ir savaitraštį Darbi
ninką. P. i . 

BIČIŲ G A N Y K L A 

Ukrainos medingųjų augalų 
tyrinėtojas V . Repnevskis atrin-

Ka:na $12.00. 320 pusi. Užsakyti 
paštu. 
DRAUGAS, 4545 West 63rd Street 

CCBcago, m . 60629 

Ulinois gyventojai prideda 60c 
mokesčiu ir persiuntimo išlaidas. 

tiiiiiiiimmiinHmimiiHmmmmiuiim! 

K x r : B-rsuskc 
B "Draugo" Rimties Valandėlės 

parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO ĮMONES 

>ooooooooooooooooooooooooo> 
K A V * 3**-- " • • v u « r 

*""a--j»- -.-nn» tr sudertn BSOJVM p©-
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I^alrtg pretup 
*sW|eUi tf mūst) mutdPtio 

SIUNTINIAI 

V A L O M E 
.-»».. r. 

J. BUBNYS - N . B E 7-H68 
l » « H H M M M t t » H M > 

A. a. kun. Kazimieras Barauskaa 
parašė kelis šimtus pameksh} po
puliariam "Draugo" skyriui Jo at
minimai kun, P. Patiabos rOpesėi'j 
Aloyzas Baronas atrinko aktua 
Iruosiua V. Bagdanavičiua, laide ko 120 medingųjų augalų rusių į ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ k k 

ir sudarė i š j ų savotišką konve- j straipsnio rašymą* Teaonk) taip ne-
jerj bitėms. Konvejerinė bičių domino kaip religinio. Jto juo* ra 

Nustatyti priešistorinių la ikų 
nešioseną labai suriku. Pagrin
diniai šaltiniai — kapai. Gerai 
išliko drabužisi ąžuol iniuose 
karstuose (išskaptuotuose rąstuo 
š%), rastuose Danijoj . TŠlieka ir 
durpynuose. Tokių rasta net Prū
sijoje, netoii KaraHauČiaus. Lie 
tuvoj tarpais lavonai būdavo de-

jungti. 
P o paskaitos buvo daug pa

klausimi? ir pasisakymų. Tai ro
dė, kad paskaita susilaukė gyjro 
susidomėjimo. 

P o pietų Juozas PlaČas, Chica-
gos Dariaus ir Girėno l i t mo
kyklos vedėjas, skaitė praktišką 
paskaitą: "Gramatikos ir rašybos 
taisyklių kartojimas". 

Gramatikos ar rašybos moky
masis yra vaikui sunkus, kol jis 
fgunda. O įgūdžiai susidaro tik 
pakartojant Kartojama turi bū-

MARLJA VOREIKIENB 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
LAbai pažūklaujamo* gere* rūMcs 

prekes. Maistas iš Earopos sjsfKJMtt?. 
1608 W. CMh S C Chica«o tU. »062» 

TOL — WA 5-2787 

iydavo labai atsidėję* ir giliai 
eikaupęs'' 

su 

ghrarnl, tarpais raldojami. B u v o • t ; n u o l a t , bet vengiant nuovar-
laidojami išeiginiuose drabužiuo j g0_ {gūdžiams ir įpročiams iŠ-
sfe. Drabužių dalys lieka prie ge- į u g d y t i reikia daug laiko. Vienas 
Ieties, žalvario. Iš tų ^ b a l i u k ų į įpTOtis palengvina kelią kiteims. 
gatima spręsti ir apie nešioseną, Į pre1egentas parodė daugybę savo 
drabužius. Įvairūs papuošalai iš- įpatfes pasigaminta mokslo prie-
Heka. B ]M išsidėstymo rekonst- į monfų, kurių pagalba palengvina 
ruojamas visas apsirengimas ir 
pasipuošimas. Vieni papuošalai 
buvo importuoti, kiti vietoje ga
minti . Visa paskaita buvo il iust
ruota daugybe skaidrių-

Antrąją paskaitą "Metodai ve
dant dainavimo pamoką" skaitė 
Pranas T u r i t a , Grand Rapids 
l i t mokyklos vedėjas. Pirmiausia 
jis misakė da inavimo mokytojo 
pagrindines reikiamas ypatybes: 
turi mokėti naudoti bent v ieną 
muzikos instrumentą, įsivaizduo
ti mokomosios dainos niuansus , 
gerai Ssttrrlijudt! visų b a h ų m e 
lodijas ir 1 1 Tol iau praktiškai 
{M&i fzcUivo, Tftip yra m o k o m a 
dainuoti vieną balsą, du balsu 

mas gramatikos h* rašybos tai
syklių įrėminimas. 

Dalyviai džiaugėsi tokia prak
tiška paskaita ir diskusijose dar 
aiškinosi daugybę klausimų. 

Po vakarienės Vitalius Matu
laitis iš Toronto parodė filmą iš 

neprikl. Lietuvos ir daugy
bę skaidžhj — mokslo priemonių 
Lietuvai bei jos praeičiai pažinti. 

Juozas Masilionis 

S 0 F H I E B A R Č U S 
RADUO ŠEIMOS VALANDOS 

VISM programa iš WOPA 
UeCavtą UBMC kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30 — 
1:00 vaL popiet — Šeštadienį ir 
Mkma&nsį ano 8:30 iki 9:30 vai 
ryto. 

Tetefe HEralock 4-2413 
1490 A. M. 

nm Sa MAFLEWOOD AVE. 
CHICAGO. 1LL. 60629 

HiiMiwnirnnimrnmiminiųrnirmniHr 

Knygos tfileidimas sutampa su k 
70 m gimimo Ir 45 ai. kunigystei 
sukaktimi. 

Kaina $4.00. Gaunama "Drauge* 
tS45 W. 6S St, CUcaęo, (H. 80629 
^Persiuntimas 29 centai, ir Hbno» 
gyventojai prideda 20 centų mo 

iiiiiiiiiMiiiiiiinimnniiiiiiiiinHinmnni 

lietuviui būtino-

W1MDERS MED10&L ARTS. 
8213 W. 63rd Street 

TeL WI 5 - 4787 . 
PftESTATTMAS NEMOKAMAI 

Mes patelefonnoaim jnan gydytojui 

iiimmnfiinuiiiiiuiuiniiiiiniUHiiuiiiin 
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FRANK'S TV cmd RADIO, INC 
T3M SO. HAISTED SI1«CT TEL — CA l-TM 
•«AD!JO n» STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

DTOE1JS PAgTUrMKTMAS JVATRIA«»0 TBLEVTaiV APARATŲ 
?PAt VOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

. . - , . - . . . - - r r n n r m iaee«> fiMMiaMwir«i'>rTin^ea—~asm—— 

Kiekvienam 
knygos: 

LIETUVIŲ POEZIJOS 
ANTOLOGIJA . i , $7.00 

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 
ANTOLOGrfA I dalis $6.0f 

L I E T U V I Ų BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA n d*L $10.0t 

Šiuose trijuose Lietuv. KnygOf 
klubo leidiniuose surinkti pa 
grindiniai, kad ir ne visi , lietu
vių beletristai ir poetai, pra
dedant Motiejum Valanč ium bei 
liaudies nežinomais poetais l* 
baigiant Kaziu Almeną be i Al
girdu Landsbergiu. 

Sis gražus, kietais vtršeliafc 
knygų rinkinys, apima didžiuma 
mūsų literatūros kūrėjų ir todėl 
privalomas kiekvienai l i e tuvS 
kai seimai, kuri didžiuojasi ss 
vo tautos atsiekimais. 

Knygos gaunamos "Drauge**. 
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 p r o c mo
kesčiams. 

PIJ^TEviKITE "DRAUGĄ" 

o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o o 
N A M Ų R E M O N T A S 

PRIEINAMA KAINA 
Taisau ir naujai įrengiu vonias, 

virtuves ir naujas lubas. Jrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 

Zigmas, teL 776-0882 po 6 v. vak. 
0 * X X 3 O 0 O O 0 O « O 0 < X X K > O O O O 0 0 0 0 O 

Pastoviis namai 
2 batą moderniai jrenpt^ -Janas už 

Kedzia, Salimai parka Virš $4,000.00 
pajamų. Rainuoja $30,000.00. 

4 b.n. .-.ur^. ?r.>; vi a r-a H.gh. N I _ -
sa .-ižu šildymas, nauja ele.<iri i tn-
to rr.ūzz garažas S44 900.00 

Z butt} po 6 kamb; Uoksus 6 metų 
mūras ir mūro garažas. Atskiri šildy
mai Įrengtas beismentas. Am' 71 ir 
Califomia. $55,000.00. 

$ kamb. didelis mflro namas. Naujas 
gazu šildymas. Oaražas. Tuoj galima 
užimti. $20,900X0. 

Platus lotas arti Sv. Kryžiaus ligo
ninės. Pigus. 

VfiLOlS REAL ESTATE 
2S25 w -. Street 

Tel rr.-7m arba 737-8534 

ffELP WAVTBD — MOTERYS 

ReikaHngOi prityrusios 
viena adata industrinių 

Siuvamu Mašinų Operatores 
>"uolaiim> pilno IaiVo darbas. 

Kreiptis asneniSkai f 
Q U A L I T Y PRGOUCTS 

4 2 4 8 N . Els ton , Chicago 

Reikal inga 

s i l V A U I M A Š I N Ų 
0 P E R A T O R I U 

Jums patiks dirbti patogioje vietoj 
ėaaja*ta» firmai, kuriai reihaiiaga ke-
liata prityrusių operatorių. Duodame 
puikų atlyginimą, apmokamas šven
tes ir atostogas. Malonios darbo są
lygos Susisiekimas iki dury. 

2kftip#is asmeniškai. 

MVTIPHY C O M P A N Y 
8 E . Lake Street — Roora 411 

Arba skambiakite 332-2575 

SEWHG MAdiimE OPER'S 
WANT£D 

Apply at — 

ANGELAIR BRIDAL MPG. 
416 S. FrankGn S t — 922.8990 

HELP WANTED — VYRAI 

Mes > i > < 

M O V I N G 
SER£NAS perkraosto baldos b? kV 
tos daiktas, b M to l miesto Md>-
sssl b pilna apdraoda. 

TELEF. — WA 

oooooooooooooooooooooooooo 
SrUNTINIAl I LIETUVĄ 

Ir kitus kraitas 
TED23XSKAS, 4965 Areber Ava. 
C&kaio, AL 606S2, telef. 927-2999 
>000<XXX><><X>0<X>OX>0<><X><><K><><VO 

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

įvairu atšlama 
929 WEST S4tb PLAOE 
TeL — FRostler 6-1892 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuviu Radijo Progra
ma Naujojoj Anglijoj U stoties 
WLYN 1360 banga veikia sekma-
ilenlais nuo 1:00 Qd 1:30 vaL po 
pietų — perduodama vėliausiu pa-
•aaliniy Urdų santrauka ir komen
tarai, muzika, dainos tr Hagdntės 
pasaka. Sia programą veda Stepo
nas 1. lunkas . Biznio reikalais 
kreiptis { Baltis FTorlst* — gefin 
bei dovana krautuvę. 592 F- Broad-
*ay , 80. Boston, Mass. Telefonas 
AK 96499. Ten pat gaunamas b 
^•ęmnirin Drangas. 

BUD b REAL tSTAIk 
PmKSlT - PARDDOSIT 

\ rrT" , V^^n' 

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI 
Maloniai Jums patarnaus 

BAIYS Buonams 
4S69 Arcber Av. — 254-5551 

13oth & Arcber A v . — 257-5861 

S A M P L E M A K E K 
Manufacturer of shee t metai 

d i sp lays has opening f or experi-
enced sample maker. Cafi for 
appointment — 

4 7 1 - 2 3 3 4 

PACSKmO & CRATTNG DETT. 
A N D WOO»SHOP WORK 

2 OPENINGS 
Ask for Mr. Bazler. 

RILEY & GEEHR DfC. 
1859 W. Fullerton — TeL 327-8H)e 

M A C H I N I S T S 
Openings for Mill and Lathe 

Operators. 
Mušt make own setups. 

In Franklin Park, VL 

PHONE — 678-0796 

M. A. Š I M K U S 
NOTART PtTBttC 

ISCOMEB 1*X SB31VICH 
4259 S. Maplevrood, te l . 254-74S0 

Taip pat <Jaroftii VERTIStAJ, 
GIMTVIV ffkvietimal. pi!<loml 

PlLrRTT&tS P R A š T l f « tf 
kito'i. blankai 

D Ė M E S I O 

N U 

Popui 

bet korta 

ar Lithuanfea 
Recipes 

PATnDBLtNTA Ut PAGBAfDfTA 
LAB3A 

SaredagaTo 

iftiniiiMfliiniitirttniiMttniifiHHniiiMifi 

"MŪSŲ ŠOKIAI", 
Skrido Lietuvio Tautinio Sokftj 
Inst i tutas (antroji Laida) 1075 
metais Chicagoje. 

Gaunama D R A U G E , 4545 
W e s t 63rd Street, Cnieago, H-
teois 6062& Kaina K 0 0 . Užaa- ^ ^ ^M. PrtdeBfe 80 esnir, 
kaut pridėti 21 centą u i per- Į pgįto išlaidoms, niincas gyventojai 
•tuntitną. u l inois gyventojai mo- j pridėkite 60 esntą " " f c ^ H i t ir 
ka 5% mokest ia . 

niiiiunuiniuiiiiiiitiusiiHiinitiHiuiitiiii 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
iSeido Bestąją laidą Bos populis 
rtos Tbkao knygos. J. Dausvardte-
ne rH patikslino h- pagrafino fią 
laidą naujais paraosimaia 

Tai geriausia dovana naujom 
žmonom ar maržiom. Daugelis ap
dovanoja kitataučius supafindmti 
kios so lietuviško n«B?^ni ir vfrl-
OML 81 knyga yra «<VėVir9 daug 
pasisekimo lietuvią \ : kitataučių 
darbo vietose ir organizacijose. 

Knyga yra labai gražiai įrišta ir 
spalvotomis Hiustracijomis. Labai 
patogi varto^nmi. 

Užsisakykite pastų: 

DRAUGAS, Kicrso skyftsš 
4543 West SSrd Street 

Tool and Die Maker 
Mušt be eapable of die setting. 

Maintenance Man 
Exp. Repairmajt en Poneli + Bralre 
Presses inetnding General Mainte-
oance. Salary commensorate wkb 

ezp. FuII beoefits. 

3 H D W E « T FXHJ)INO 
Phone — 6166-3366 

T A I L 0 R | A M T E D 
M u š t be able to make coats 

and s lacks f o r cuštom fitt ihgs. 

€ a ū MT. G O N L E Y a t 778-9566 
be tween 9 :00 A.M. and 6 P.M. 

ELECTRICIAU &¥ACHiNE 

MAINTERANCE MECHIM10S 
A leading printer and manufactur
er of packagtng has excell. open
ing for an eseperienred eleetrKrfan. 
BOme knowledge of eleetrbiiics 
V^ipfUl. Also machine inaiatenarice 
meehanics opening. Co. benefits 

FVJr appdmtment 

Call 254-8000, Exf. 216 

^ 

iiiMiiiiiHtiHiniiitniiiHiiiiiiiiiiinittHiin 

B U S DR1VERS 
Foli time year around empk>ymeot 
Mušt speak Engli&h flnently, have 
good driving record, "C" license 
and Manual transmision ocpefien-
ce. Career opportunity with leader -*-i 
in airport transportation. 

Call Don Wa!ter 

454-7829 
«mnmuiiniii!uiimuMini • 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

wtmmmmtmmammm 
AR REIKIA vizminv 

KORTELIŲ? 
Vfcsienio kortelių nandojbmas yra 

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

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Bnsits patenkinti mflsų patarn*vi-
estį. 



I 

lis ir smarl«us lietuviškos kultu- Vilniuje keletą Jgjiy gelių, būtent są, *as jai kenkia... Mes turim-
1 • - - . • • -*. kov.v. Kas •"< h^jūtu mū-

inet - - . . . ^ - A . , . . 
-

i- st - -• en-
':.- . .-'ru^mu, vadinamoj . ' ssteoaen.orius ir k:. 

Htuanistikn. Ur. lono Basanav> 
•• • .~ • 

pratarmėje ! entėvių 

DRAUGAS, treiiadienia. 1976 m. rugpiūčio ra. 18 d 

iksl? r>" 
e po!;* :r bran-

rxs ir Lie-

Liet. fronto bičiulių stovykloje Dainavoje. Iš kairės:, J. Žilionis. P. Me-
ieniene, O. 2ilionienė ir J. Mikonis. 

POVILO VIŠINSKIO 70 METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
J. MIŠKINIS 

Povilas Višinskis buvo gimęs pasiryžo ištirti savo gimtojo kraš-
1875 m. birželio 27 d. Ušnėnų 
kaime, Užvenčiu vis., Šiaulių 
aps. Mirė 1906 m. balandžio 26 
u. Jis buvo antropologas, lietu
vių tautos atgimimo aktyvus vei
kėjas, visuomenininkas, kultūri
ninkas, publicistas ir politikas, gi
lius pėdsakus palikęs mūsų tau-
je. Su jo yardu yra susijusi Že* 
maitės, Lazdynų Pelėdos, Šatri
jos Raganos, P. Vaičaičio ir kitų 
kūryba. 

Tėvų didelis noras Povilą iš-

to Žemaitijos etnografiją ir an
tropologiją. Apsirūpinęs universi
teto komandiruotės raš:u ir tyri
mo priemonėmis, Višinskis nuo 
1896 m. liepos 14 d. iki rugpiū-
čio 20 d. važinėjo po Žemaitiją, 
matavo vietinius žmones, darė 
jų nuotraukas. Jis apkeliavo visą 
Žemaitiją, rinkdamas savo moks
liniam darbui medžiagą. Tačiau 
dėl aktyviai .besireiškiančios džio
vos grįžti į Petrapilį nebegalėjo-
Nuvažiavo į Jaltą ir ten gydėsi, 

:mų, būdą ir darbų. Negau
sūs to meto Inteligentai atsiliepė 
i kvietimą ir uoliai ėmė tirti lie- j tėvynę, norim jai gero a*nešti 
tuvių liaudies papročius, buitį, toSt3ą p r i e dermė yra pašalinti vi 
tautosaką ir gimtąją kalbą. At
rodo, kad tie tyrimai buvo laiko-' •—— 
mi svarbią ^udodamaja lituanisti
kos dalimi. Be abejo, P. Višins-
kiui buvo žinomas tas dr. Jono 
Basanavičiaus kvietimas, nes jis 

Nors Povilo yišinsjąo gyve
nimo amžius buvo trumpas, b. t 
labai audringa?, sunk-;v 
su tautos pavergėjais rusais. Gy
veno tik trisdešrm: vienerius mc-

tuvad siekti laisvės. 'Mes mylim | t u s , bet padarė daug. Jo atlikti 
darbai lietuviu tautai sunkiai 
Įkainuojami. 

A. + A. ELIZABETH RŪBAS 
MONYTE 

jau Šiaulių gimnazijoj būdamas 
skaitė moksleiviams draudžiamus 
lietuviškus raštus. 

Pažymėtina, kad P. Višinskio} 
gimnazijos ir studjų bendramoks 
liai buvo užkrėsti antropologiniu 
tyrinėjimu. Visuomenės veikė
jas gydytojas R. Šliupas, kiek anks
čiau už P. Višinskį mokęsis Pet-
rapilio universitete, gamtininkas 
ir pedagogas J. Baronas, gydyto-: 
jas Bukantas, įžymus akių gydy
tojas ir nepriklausomos Lietuvos 
universiteto profesorius dr. P. Avi- j 
žonis savo desertacijoje parašė 
apie Šiaulių apylinkių valstiečių 
akių ligas ir aklumą, pateikė ir 
antropologijai svarbių duome
nų. 

leisti į •kunigus. Kai jis baigė V j ten parašė antropologinę žemai-
gimnazijos klases, tėvai prašė, į čių charakteristiką, už kurią 
kad jis stotų į kunigų seminari- i Petrapilio universitetas pripaži-
ją, bet jis atsisakė, motyvuoda- n o jam raštu garbingą įvertini
mas, jog neturįs pašaukimo. 1894 
m. P. Višinskis baigė Šiaulių 
gimnaziją ir tais pačiais metais 
įstojo į Petrapilio universitetą, fi
zikos — matematikos — gamtos 
fakultetą. Cia iš pirmų dienų 
įsitraukė į Petrapilio lietuvių stu
dentų draugijos aktyvią veiklą. 
Jam studijuojant, 1896 m. buvo 
paskelbtas konkursas studentiš
kam rašiniui iš kuries nors Ru
sijos tautos antropologijos. Anuo
met, tokie konkursai buvo uni
versitete sena tradicija. Laimėju
sieji konkursą studentai būdavo 
apdovanojami medaliais ir atlei
džiami nuo egzaminų. 

Trečio kurso studentas Povilas 

mą. Jis čia begyvendamas sava
rankiškai tęsė studijas. 

Kas paskatino skurstantį, blo-

Gyveno 2524 W. Marouette Rd. 
Staigiai mirė rugpjūčio 16 d. vakare. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. 
Amerikoje išgyveno 65 metus. Buvo žmona a. a. Adolfo Rūbo. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dvi dukros: Aurelia Roman, 

žentas Michael ir Aqūkine Segler, žemas Charles; trys sūnus: 
Edward, marti Ann, Emest, marti Estelle, Jerome, marti Anne; 18 
anūkų: 13 proanūkų ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Švč. M. Marijos Gimime parapijos Sv. Teresės 
dr-jai. Buvo amžina šv. Kazimiero Seselių Rėmėjų dr-jos narė. 

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Wes-
tern Averrue. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, rugpiūčio 20 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta j švč. M. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nėlydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: dukterys, sūnūs, žentai, marčios, anūkai, proanūkai 
ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600. 

* 
A A 

I I I , S T A S Y S B A B B O N I S 
Gimęs 1911 m. lapkričio 26 d. Šiauliuose. 
Mirė š.m. rugpiūčio men. 15 d. Buenos Aires, 

Argent.noįe. 

Nuliūdę: žmona, duktė, žentas ir anūkai. 

£S 

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SO. WESTERN RVENUE 

TRYS MODERNIŠKOS 
AJR-CON1MTTONED KOPLYČIOS 

ir* MAŠINOMS VIETA 

REpublic 7-8600 REpubUc 7-8601 

HZ 

Konkursinį darbą P. Višinskis 
parašė per pustrečio mėnesio, gy
dydamasis Jaltoje, ir 1898 m. sau
sio 10 d. išsiuntė jį į Petrapilio 
universitetą. Rašoma, kad besigi
linantį į jo kūrybą tiesiog stebi
no P. Višinskio nepaprastas darb
štumas, ištvermė ir valia. Jis i 

gose sąlygose gyvenanti, silpnos • r g d amas , net reika-
sveikatos studentą P. Višinskį įm- ,. , ° -A 
tis tokio sunkaus darbo ir kas da- x . . { , . 1 0 '0 i 

rašė rimtą, apgalvotą 132 pusla-

~-*>c 

*i,'*F*& 

A. t A. BALIUI MULIOLIUI mirus, 
žmonai ONAI, sūnui VYTAUTUI, giminėms ii ar
timiesiems gilią užuojautą reiškiame ir kartu liū
dime. 

vė ištvermės. Tai buvo ne vien 
viltis būti atleistam nuo> darbo. 
Jis buvo rimtas, gabus studentas, 
uoliai studijavęs pasirinktąją spe
cialybę. Be to, jaunam pasiryžę-
liui studentui įtakos turėjo ir 
Petrapilio -universiteto akademi
nė aplinka. 

pių darbą. Universitetas apdova
nojo autorių garbės raštu. Jis pa
rašė trk vieną antropologijos dar
bą. Vėliau visuomenė, kultūrinė 
ir politinė veikla visiškai atitrau
kė jį nuo mėgstamo darbo, kurį 

; jis vis dar vylėsi tęsti. 

1898 m. buvo bebaigiąs uni-

Mormen ir Sofia Bursteinai 

K U 
1 MARQUETTE FUNERAL HOME 
I TĖVAS IR ŠONUS 
« 

* TRYS MODRRNUKOS KOPLYČIOS: 

t 2533 West 71 si St. Tel. GRovenhilt 6-2345-6 
I 1410 So. 50th Ava., Cicero T0wnhall 3-2I0S-9 
€ AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Tur būt, stipriausia paskata 
tirti savo tautiečių antrapologi- versitetą. Beliko tik valstybinius 
ją, kuri turėjo būti lietuvių tauti- egzaminus išlaikyti. Tačiau jis l 

nio judėjimo pakilimas, paskuti- to nesiryžo. Mat, jis žinojo, kad 
Višinskis tuo metu susirgo džio- j niais praėjusio amžiaus dešimt- Į diplomas jam gali sudaryti karje-
va, bet jis, ligos nepaisydamas, • mečiais. P. Višinskį lydėjo dide-hrą.Rusijoje, tik ne Lietuvoje. Su-

, grįžęs į Lietuvą vertėsi privačio- \ 
mis pamokomis ir įsitraukė į vi-

VAIDINIMAS BE BJAURIŲ ŽGŪZ«y suomeninį darbą, daug rašė var-

Rugpiūčio 4 dieną prasidėjo charakterį, (Ne veltui turi ir 
naujas vaidinimas Pheasant savų. vaikų). Jo geriausias mo-1 1899 m. aktyviai dalyvavo pir-
Run Playhouse. St. Charles, UI., i mentas yra antrame veiksme, majame lietuvių vaidinime "Ame-

Opsros Mecenatui 

A. t A. BALIUI MULIOLIUI mirus, 
jo žmoną ONUTĘ, visus šeimos narius ir visus gi
mines nuoširdžiai užjaučia 

Chlcagos Ueruviu Opera * 

— "Time Out for Ginger." Tai1 kai žmonai pasakoja apie Gki-
yra komedija, %uri buvo išleista ' ger's "touchdown" futbolo žai-
1952 m. filmo pavidalu. Mačiau' dime. 
filmą, kur i s labai patiko, tačiau į Tačiau dažnai Egan kalbos 
vaidinimo pastatymas — viduti- nesupratau: murmėjo, kaip vai-
nio lygio. ; kai rytais mokyklose murma 

Į "Time Out for Ginger" gali- : — ar tai poterius ar mokyto
m s pasiimti vaikus be jokių abe-. jams atsakymus. O retkarčiais 
jonių. Veiksmas sukasi apie ke- j jis pasimetė, o pasimetusiam 
turiohkmetę merginą, kuri nori , sunku buvo vėl įsijungti į vai-
būti lygi su berniukais. Ji yra Į dinimo eigą. 
STKjrtminke i r nori žaisti futbo-l Vo^inirnni p a s i b a i g u s E g a n 

U. 
Vaidinimui 

išėjo iš užkulisių žiūrovams tar-
,ti žodį. Jis pasisakė, kad, esą, ris, kurios vaizduojasi esančios . , , *± . . . — . 

T. . . . . . . _,. labai malonu vaidinti veikale, 

Ginger turi dvi vyresnes sese-

paneles ir jos gėdinasi. Tėvas 
su motina palaiko Ginger. — tė 
vas visuomet pa t s norėjo žaisti 
futbolą., o motina, nes ji supran
ta, kad ta i tik praeinantis sto
vis. 

"Time Out for Ginger" akto
riai: (lyg ir talentingi) Richard 
Egan, Carmelita Pope ir North-
western universiteto antrųjų 
metų s tudentės Dawn Planbeck 
ir Bambi Holzer yra gerai žino
mi veidai televizijoje, ypač rek
lamose. Carmelita Pope geriau
siai žinoma kaip "Pan-Lady," 
Dawn Planbeck yra Amerikos 
"McDonald's - giri," o Bambi 
<buvę) ilgi plaukai "Alberto 
Balsam" reklamose. Tačiau t a r p 
reklamos ir tea t ro yra didelis 
skirtumas. 

Edi Howard (tarnaitė Liz) i r 
Dawn Planbeck (Ginger) suku
ria įdomiausius charakterius. 
Tik gaila, kad autorius abu cha
rakterius suvienodino: abu juo
kingi, nes vaizduoja "tomboys" 
ir abu k a r t u sušvelnėja, 

Richard Egan, komedijos 
"Jv%i**dė", sukuria t ikro Urvo 

kuriame nenaudojami biaurių 
žodžių juokui sukelt i 

Rima Janulevičhitf-

rika Pirtyje" Palangoje. P. Vi 
šinskis buvo režisorius ir aktorius. 
Taip pat jis paraše komediją ''Vel
nias spąstuose". Jai suvaidinti 
jau ir leidimas buvo gautas, bet 
rusų žandarai įtarę, kad tai pa
šiepiami caro pakalikai leidimą 
atšaukė. Vėliau šis daug kur Lie
tuvoje, ypač Dzūkijoje, buvo vai
dinamas slapta 

A i i H I O M U ' » M i ' H i r y m m J r l l c 
. T A. JUocUI IYAHAUOMJI i l l l iu i , 

giliai liūdancius jo žmoną ROMĄ su vaikais, u:š-
vę p. OLŠAUSKIENĘ ir svainį KŪN. LEONĄ, mūsų 
mielus Liepynų kaimynus labai užjaučiame. 

Ada ir Marius Totoraičiai 
Salida. Cfltorado 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

00VYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. 0AIMII 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 - 34 South Oalifornla Aveitue 
Telefonai LA 3-0440 ir U 3-3852 

4605 • 07 South Hermiiage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

— 

. 

. 

1900 m. rusų žandarai pada
rė P. Višinskio bute kratą, rado 
plakatų garsinančių atšauktąjį 
vaidinimą ir keletą lietuviškų 

'knygų. Už lietuviškų raštų 
spausdinimą ir laikymą buvo P-
Višinskiui iškelta byla, kuri tęsė
si net trejus metus. 

Be to, jis parašė ir išspausdino 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvį Laidotuvių Direktorių asociacijos Nariai 

ANYANAS M. PHILLIPS 

TOMAS (r LAURYNAS LABANAUSKAS 
SSO'; š>0. LTITANICA AVE. TeL F Arda 1-3401 

tMlMHIllllMHlllinilllllllllllllllllllllllllllllUMHHNMIMHtHHHMIMIIIIHHIMIUlUMO 

PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IK EITOIOS PROGOMS 

5Y. RASTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 

- H l e l d o -
LTETCVIŲ KTJNIOIJ VTENYBft 

Meeemtbs — PreL Ho—i 

STEPONAS C LACK (LACKAWIK) Ir S0NOS 
2814 W. 23rd PULCB TeL Vlrgini* 7-6«3* 
2424 N 69tf> STREET T«L REpabtk M21S 
U020 Sotrtbw««t Bgfeway, PmlM Hm» m. TeL OT4-4410 

PETRAS BIELIONAS 

134* So CAJLIFORNIA AVE. M. LAfaycttr S-»f72 

POVILAS i RIDIKAS 

3254 SO BAJLSTED TeL TArds 71911 

: limta 
Naujaate Tertam«ntAJi yr» oraJctlAu) tormMo |rUt*a ktotmta rtr»*-

VarthnM padaryta* grafta Itotovta kmlb* Mao^n*to 4*ka "laida 
Oardtjodama prie^oama kaina 

GaitaMM ^DRArOtP" kByfr** 

JURGIS F. RUOMIN 

« 1 S SO UTUAN1CA AVE. TeL fAnfe 7-1188-S8 

VASAITIS • BUTKUS 
nilnol* ryventojal praftoinl prid*« M ammtę aaofc—i*t«jna u 

•luotlmol (Kitur nrr«&a.DtteJI artofklto U Beata*) 
5H^s 

G«r» proga vtoiem įftieti NaoJąJ Testamaotą. *>*}<.*« a*Mitrin< 

O B A U C A S 
4S45 West 63rd Street 
Chicago. OlinoU 6062S 
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1446 SO 5ttfe \9t^ OLLv TeL OLyropk C-1008 

Perskaitę "Draugą", duokite jj kitiems 
• <r 
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DRAtKJAS, fre»a<Henfe. 1078 m. rnjpraflo m. 18 fl. i „ 

?1 /Š ARTI CHICAGOS ŽlNiOb 
NORI MARSUOTI 

J. A. VALSTYBĖSE 

X Kun. Juozas Dambrauskas, 
MIC, Marijonu, vienuolijos pro-
vinciolas, gavęs liūdną žinią, kad 
rugpiūčio 16 d, naktį mirė jo 
sesers vyras a. a. Eiward Gard-
ner, išvyko i jo laidotuves. Ve
lionis laidojamas Union. N. J., 
kapinėse. 

— Paulius Jurkus, rašytojas 
ir "Darbininko" redaktorius, sa-

Negrai kreipėsi į JAV ayylin-
kės teismą, prašydami duoti 
jiems leidimą demonstruoti Mar-

'quette Parke. Teisėjas G. N. 
Leighton paprašė duoti jam ofi
cialų pranešimą apie praėjusio į vo atostogas praleido Lietuvių 
maršavimo padarinius. Kaip ži-! pranciškonų vasarvietėje, Ken-
nome, praeitos demonstracijos nebunkporte, Maine, 
metu buvo 32 sužeisti ir 63 areš-1 __ § o | i s t ė ^ ^ K i a u g a i t t t 
tuoti. Chicagos gatvių k o r m s i o - ! g a r s ė j a n t i d a i n i n i n k ė > rugpjūčio 
nieriaus pavad. N. R. Snort j 1 4 ± d a i n a v o L T B A . BATUNo 
pranešė, kad dabar maršavimo ; B a W j o s f e s t i v a I i o lietuviškoje 
neleista, nes susidaro susisieki-į < J a l y j e fc b u v Q g ^ mmLt^ 

X Jaunimo olimpiada, visos mo sunkumų ir policija pranešė | F e s t i v a l i s i v y k o piattdeutsche 
dienos gegužinė, etninių grupių apie praeito maršavimo neigia-; P a r k e ĮTrankiin Square, L. L, 
pasirodymai vyks šį sekmadienį, j mybes. Be to, šeštadienį, kada j ^ y 
rugpiūčio 22 d Marąuette parko j negrai nori maršuoti, Marąuette 
aikštelėse. Tai bus Amerikos į Parke bus vaikų olimpiada su 
200 metų nepriklausomybės su-'apie 5,000 dalyvių. 
kak ries etninis paminėjimas. Iš 

— Irenos Lukauskas, gyve
nančios Fort Meyers vietovėje 

. ŽVAIGŽDUTĖ 
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Račas, ifortfiagą siųsti: 7045 So. Claremoat Avenus, Cticago, niinois 60636 

VINCAS KUDIRKA 

Man patinka rašytojas Vincas 
Kudirka. Jis gimė 1858 m. gruo
džio mėn. 31 d. Paežerių kaime, 
Vilkaviškio apskrityje, turtingo 
ūkininko šeimoje. Kai jis baigė 
Marijampolės gimnaziją, jis įsto
jo į kunigų seminariją, kiek pa
buvęs išstojo. Jis nuvyko į Var
šuvą medicinos studijuod. 

Vincas Kudirka labai daug ra-
Floridoje laišką apie komuniz-į^- J»s r a 5 ė P"eš ™sus. Rašė ei-

AR UETUVIS MOKINYS 
PASIKEITĘS? 

Daugelis klausia, ar mokiniai 
nepriklausomoje Lietuvoje buvo 
kitokie negu šių dienų mokiniai? 
Aš bandysiu šiame rašinėlyje 
palyginti. 

Nepriklausomos Lietuvos mo
kiniai vaizdžiai aprašyti K Bin
kio "Atžalyne". Šių dienų moki
nių pavyzdys bus mano lituanis 
tinės mokvUos klasės mokiniai. 

fi*mvi« ^~™rr»mnsT »iwaus Ir l S°° > D E T V KALĖJIMO į išspausdino ,4Fort Meyers I lėraščius, kurie ragino lietuvius Vienimeiį skirtumą, kurį aš ma-
uetu\.ųi.rogramoje oai\-vaus ir. • - - « , . . 20 m. evvenas Zr _ ^ .. , ., ..,_ . . . . « ^ « « ^ ^ * ; . « . . « « , T .̂ ,<J?A ; A„ »„. t o m ?;„ A^;„ «r^^;„ rv,̂ _ E. Slaughter, 20 m., gyvenąs 
SrmeHauskienes v a d o v a u j a m a s ^ ^ ^ g t a t e C h i c a g o j e > n u . 
Grandies ansamblis, pasirodys 
kitų tautinių grupių vienetai 
Vadovaus Chicagos policijos fi
nansų departamento direktorius 
majoras Juozas Mildice (Milda-
šis). Kviečiame kuo gausiausiai 
visus lietuvius dalyvauti ir pa-
į odyti savo kultūrini įnašą Ame
rikos gryveaimui. 

X ML M. Marijos Gimimo 
parapijos Marąuette Parke &v. 
Vardo draugija ruošia rugpiū
čio 29 d. savo mokyklos kieme 
vaikų gegužinę. 

x Agr. Antanas Šantaras ir 
agr. Vilius Žirgulevičius atsiun
tė sveikinimus "Draugui" iš Ka
nados, kur juodu lanko savo pa
žįstamus ir artimuosius. A Šan
taras yra "Draugo" bendradar
bis ir žada apie lietuvių ūkinin
kų Kanadoje įsikūrimą įspū
džiais pasidalinti su Amerikos 
lietuviais. 

x Vaclovas Romanas, Wilkes 
-Barre, Pa., muzikas, "Draugo" 
bendradarbis, mums atsiuntė 

teistas kalėti nuo 100 iki 300 
metų. Jis rastas kaltu apiplėši
mo metu nudūręs Suzaną Marie 
Hebei. 23 m. užpuldamas ją dar
bovietėje 5009 S. Ellis. Velionė 
buvo Illinois universiteto stu-

Xew8-Pres8" laikraštis. 
autorė paneigia faktus, esą ko
munizmas pasikeitęs. Ji iškelia 
visą eilę komunistų atliktų žiau
rumų, sumini skaitlinėmis Lietu
vos nuostolius žmonėmis sovie
tinės okupacijos metu ir nurodo 

Laiško I nepasiduoti rusams. Jis rašė į du 
laikraščius: į 'Aušrą" ir "Var-

Jo žymiausias kūrinys yra "Lie 
tuva, tėvyne mūsų", kuris virto 
Lietuvos himnu. 

pavojus, kuriuos komunizmas 
dentė, tik ką nupiešusi Illinois ^ ^ y . ^ ^ ^ &J& ^ 
greitkelių žemėlapį, kuris ir da 
bar naudojamas. Skirdamas to
kią bausmę. Cook apskr. krimi
nalinio teismo teisėjas J. M. Bai-

tybėms. 
— S. Sgt. Konstancija L. Lip-

čienė, Stasio Lipčiaus žmona, 
ley pažymėjo, kad tuo jis nori, tarnaujanti JAV karo aviacijoj, 
ginti kitas moteris nuo panašios gavo Commendation medalį. Jos 

. : 

tragedijos 
ŠOKO 60 VALANDŲ 

Chicagoje, Faces diskotekoje, 
buvo suorganizuotos šokių rug 
tynės, kurių pelnas skiriamas 
labdarai. Šokio "maratonas" už
sitęsė 60 valandų be pertraukos. 
Tikimasi, kad iš viso suplauks 
100.000 dol. kurie bus paaukoti 
suruošti invalidų vaikų olimpia
dai Chicagoje. 

PADEGIMAI BOMBOMIS . 

vyras Stasys (S. Sgt.) liepos 3 
grįžo iš Vokietijos, atlikęs ket
verius metus tarnybos. Dviem 
metam paskirtas į Nebraaką. 
Žmona, baigusi mokyklą Chanu-
te, irgi siunčiama Nebraskon. 
Abu tarnauja JAV aviacijoj jau 
devinti metai. Stasio brolis Li
nas, prieš metus įstojęs aviaci-
jon, dabar išsiųstas į Angliją. 

AUSTRALIJOJE 
— A. a, Stasys Rakutis stai

ga mirė rugpiūčio 6 d. Melbour-Trijų dienų laikotarpy jau dvi 
laišką, kur rašo, kad po sunkių Į bombos buvo įmestos į nejuda-į ne, eidamas 56-uosius amžiaus 
ir varginančių operacijų gerokai j m 0 s nuosavybės prekiavimo įstai metus. Palaidotas Fawkner ka-

vietos i g$ Second City Realty, 5856 W. pinėse. Kilimo jonaviškis. Buvo 
f Division, Chicagoje. Ji pardavi- aktyvus lietuviškoje veikloje, ra

maus būdo žmogus, negalavo 
širdimi. Į amžino poilsio vietą 
palydėjo apie 100 lietuvių. 

atsigavęs ir energingai su 
lietuviais ruošiasi dalyvauti JAV 
200 metų sukakties minėjime, 
kuris įvyks didelėj Armory ha
lėje, Bongston, .Pa. Dalyvaus 
penkių YVyoming klonio lietu
vių parapijų choristai. Bus et
ninė paroda ir įvairūs pasirody
mai. Minėjimo iškilmes užsitęs 
4 dienas ir baigsis rugsėjo 12 d. 
laisvės. 

nėjusi spalvotiems namus. 
KOSCIUŠKOS PAMLVKLAS 
Raito T. Kosciuškos pamink

las iš Humboldt parko, kur sto
vėjo 72 m., nuimtas ir nuga
bentas į Garfield Parko sandė
lį. Reikėjo nuimti dėl vanda
lizmo, dėl sužalojimų. Parkų 

Rita Čekanauską:tė' 
Los Angeles lit. m-los, 

7 sk. mokinė. 
("Saulutės Spindulys") 

MANO ATOSTOGOS 

Vasaros atostogų metu mes 
vyksime į Kaliforniją. Mes va
žiuosime lankyti savo pusseserių, 
tetos ir dėdės. Mes ten pralei
sime apie tris savaites laiko. Ma
no pusseserė turi maudymosi ba
seiną, kuriame mes maudysimės. 
Mes važiuosime automobiliu 
apie vieną savaitę. Būsime ten 
apie dvi savaites. 

Aš nė karto nebuvau Kalifor
nijoje. Aš labai patenkinta, kad 
ten važiuosime. Tai tiek apie 
mano atostogas. 

'"1 
j Danutė Seferytė, 

Gary, Ind. lituanistinės 
m-los mokinė 

Stovykloj lyja 

Debesys niaukias 
Lietutis lyja — 
Mūsų stovykloj 
2olė atgyja. 

Barbena stogus, 
Upeliais bėga — 
Sesės ir broliai, 
Sukaupkim jėgą. 

tau, tarp šių dviejų grupių mo
kinių yra laikas ir vieta. Visa 
kka yra labai panašu. 

"Atžalyne" mokiniai buvo iš
dykę. Prieš pamokas jie stengė
si nusirašyti namų darbus, ku
riuos nebuvo paruošę. Mėgdavo 
jie ir pajuokauti. Ir mokytojus 
pajuokdavo. Pavyzdžiui prisimin 
kime, kaip vienas mokinys atsis-
*ojęs pamėgdžiojo istorijos moky
toją, kuris vis pamiršdavo ką 
prieš tai pasakė. Iš to kildavo 
daug juoko. Egzaminuose moki
niai naudodavo vadinamas 
"špargalkas". 

Šių laikų mokiniai nedaug kuo 
tesiskiria. Neparuošę pamokas 
namuose, mes taip pat stengia
mės atėję nusirašyti nuo drau-

Mėgstame ir mes paerzinti 

Lietus palaisto 
Laukus ir mišką — 
Kai mes žygiuojam — 
Net balos tyška. 

Kai šaltas rūkas 
Klajoja naktį — 
Imam sapnuose 
Pasaką sektL 

O. B. Audronė, 
("Laužai ir kibirkštėlės") 

glU* 

r 

Vasaros smuikininkas. 
Piešė Lina Didžbalytė, 

Marąuette Parko lit. m-los 
4 sk. mokinė 

l z/4-
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MANO TĖVELIS 
aukš-

distriktas ir Chicagos lenkai 
X "Nors paštas ir neregnlia-; paminklą atremontuos ir SUTJJ 

riai pristato dienrašti, vis vien geresnę vietą, 
lis vra man labai malonus ir _ — 
laukiamas svečias, nes ta diena, 
kai ji gaunu, yra savotiška šven 
tė — sužinau, kas vyksta lietu
viškame pasaulyje ir savo tėvų 
žemėje" — rašo mums skaityto
ja Anneta Cumpsik iš Pennsyl-
vanijos, siųsdama auką jam pa
remti. Dėkojame. 

x Vytautas AgSnskas, nuo
širdus "Draugo" skaitytojas 
Chicagoje, prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo ir auką. Dė
kojame. 

X Mečys ir Elena Krasaus
kai, gyv. Brighton Parko apylin
kėje, Chicagoje, Penktai Tauti
nių šokių šventei paaukojo 100 
dol. Šventės komitetas už tai 
nuoširdžiai dėkoja. (pr.) 

X B A L P O šalpos pikni
kas, įvyks rugpiūčio 22 d. 12 
vai. Poionia Grove sode — Ar
cher ir 46 gatvė. Pirmas vice
pirmininkas p. J. Mackevičius, 
bus tvarkdarys — ypatingiems 
reikalams. Gros A. Ramonio or
kestras. Privažiavimas ir mies&o 
autobusais. Prašom dalyvauti ir 
pasikviesti savo afūmaomm. 

(pr.i 

— A. a. Juozas MaŠinskas 
mirė rugpiūčio 10 d. Melbourne. 
Anksčiau j j buvo ištikęs para
lyžius, po kurio buvo sustiprė
jęs, bet galutinai nesustiprėjo. 

— A. a. Jonas Mečečkas mirė 
Letrobe Valley vietovėje. Buvo 

' aktyvus lietuviškoje veikloje. 
Liko tėvai, sesuo ir brolis. 

X Kun. dr. Kęstutis Trimakas 
rugpiūčio 18 d. ateLininkų sen- — Pavergtų tautų koncertas 
draugių stovykloje Dainavoje Adelaidėje, suruoštas rugpiūčio 
kalbės tema "Ką liudija prie 
mirties slenksčio buvusieji", 
rugp. 17 d. vakare buvo ro
domas montažas "Ateitis, 1911-

1 d. Adelaidėje, lenkų salėje, 
gerai pavyko. Iš lietuvių kalbėjo 
J. Mikužis, dalyvavo G. Vasi
liauskienės vedamas 'Lithua-
nia" choraa ir tautinių šokių 
grupė. Buvo priimta rezoliucija, 
prašant laisvąsias tautas parem
ti pavergtųjų tautų kovą. 

YEMECUELOJ 
— Dr. Vytautui Dambravai 

minint 25 metų diplomatinės 
tarnybos sukaktį, JAV ambasa
dorius Venecueloj jam suruošė 
specialų priėmimą. Liepos 10 
specialų minėjimą jam surengė 

gos savininkė, riaSnaj paremia j ir Venecuelos lietuviai. Visi pa-
lietuvišku8 reikalus, šiomis die- sidžiaugė gražia jubiliato diplo-
nomia ji padėjo ir "Draugui", Į mato veikla ne tik tarptautinėj 
atsiųsdama 10 dolerių auką. Dė- plotmėj, bet ir lietuvių išeivijos 
kojame. g>-venime. 

1934". 
X Birutė ir PanBus Čečkal, 

kurie jau daugiau kaip mėnesį 
atostogauja Europoje, atsiuntė 
"Draugo" redakcijai nuoširdžius 
sveikinimus iš Šveicarijos, kur 
jie kiek ilgiau yra apsistoję. 
Pvugpiučio 20 d. jie jau žada 
grįžti namo į Detroitą. 

x Veronika Jakušovienė, St. 
Petersburg. Florodoje, gerai ži 
noma nekilnojamojo turto įstai' 

X PREKYBOJ 
.'3235-37 West 63rd BtrMt, Cfct-j 
cago. DL 60629. telefonas (312; 
434-4660) didelis pasirinkimas 
aukso papuošalų - grandinėlių, 
apyrankių, sagių, medalionų, 
kryzeL'ų, žiedų su įvairiak bran
giaisiais akmenimU, kultūrinių 
perlų jadų, koralų ir kt. Aukse 
papuošalams taikoma 2 0 ^ nuo
laida nuo ik-šjojinių jų kainų. 

Mano tėvelis yra gana 
tas ir turi juodus plaukus. 

Jis kartais labai supyksta, bet 
kartais būna labai geras. Mes 
dažnai nežinome, ką jis darys 
ar sakys, ar kaip nubaus. Norė
damas mums būti geras, jis nori, 
kad mes gautume gerus pa
žymius ir kad mums mokykloje 
sektųsi. Jis mūsų nelepina. 

Jam nepatinka, — jo žodžiais, 
— kad visi jam filosofuotų. 

fonas Bankaitis, 
Clevelando Šv. Kazimiero 

Ik. m-los 8 sk. mok. 
("Pavasario derlius") 

VISTIEK NEGERAI 
Motina, norėdama savo vaiką 

išmokyti gero elgesio, {kalbėjo: 
kada jis tik supyks arba su kuo 
susibars, nuošaliai atsistotų ir ty
liai skaičiuotų: vienas, du, trys... 
iki šimto. 

Vieną dieną Vincukas pareina 
visas apdraskytas, suplėšytais 
drabužiais. Ar tu vėl su kuo mu-
šeisi? Ar aš tau nesakiau, ką 
turi daryti? — barė motina. 

— Aš skaičiau, mama, — at
sakė verkdamas vaikas, — bet 
matai, ką Purenąs man padarė! 

MAMA 

Kanais mama gera, kartais aš 
ne. Kartais ji išvaro iš kamba
rio ir kartais liepia viską pada
ryti. Kaip pakloti lovą ir išneš
ti šiukšles. Mama nori, kad aš 
užaugčiau geras žmogus. Mama 
mane labai myli ir aš ją laba' 
myliu. Ji man daro gerų dalykų 
ir aš jai taip pat darau. 

Darius Pocius, 
Lond,->no Ut m-los mokinys į 

Kanada, ("Tėvynės Ateitis") 

KELIONĖS 

Mūsų giminėms Kanadoje no
rėčiau padėti statyti namus; po 
to važiuočiau j New Yonką. Ten 
pabuvęs aplankyčiau Floridą kur 
karštas oras ir kur man patinka. 

Piešė Daina Tijūnelytė, Dariaus - Rirėno lit. m-los mokine. 

Uksų skautą, žaidžia orinio žaidimą Rock Creek, Ohio skautų 
•CDvyklAvieteje, 

Karolis Walsh, 
3*čias skyrius, 

Meirose Parko Lfe. m-ia. 

ir pajuokti mokytojus. Dažnai 
prieš mokytojui įeinant į klasę 
vyksta kempinių karas, jos skrai
do po visą klasę, kol pasirodo 
duryse mokytojas. Mes taip pat 
prieš klasės darbus pasiruoši ame 
'"špargalkas". 

Man atrodo, kad nesvarbu lai
kas ar vieta, bet mokiniai yra 
panašūs daug kuo, nes yra jau
ni žmonės. Jie tai daro nieko 
blogo negalvodami. 

Laura Lauciūtė, VU kl, 
K Donelaičio lit m-la. 

MCSU KATYTĖ 
Mes turėjom mažą katytę, ku

riai parinkome vardą "Murkė". 
Maža ji buvo ir visur bėgio
jo. Labai mėgo Žaisti su siūlais 
ir mažais sviedinukais. Kai ji su 
pykdavo, tai su savo aštriais 
nagučiais pagauna ranką ir kan
da. 

Kelis kartus kieme pagavo 
paukščius ir su jais Žaisdavo. 
Išdykėlė Murkutė mokėjo ir i 
medi greitai įlipti, o iš medžio 
išlipti jai buvo sunkiau. 

Kai Murkutė užaugo, reikėjo 
ją vesti pas veterinorių. Tas jai 
labai nepatiko, nes ji gavo vais
tų adatą. Kai tik aš atidariau 
veterinorio duris, Murkė šoko 
iš mano rankos ir, kaip paukŠ-

visur jos ieškojau, bet niekad ne
besuradau. 

Taip ir pasibaigė Murkutės die
nos pas mus. 

Kęstutis Skučas, 8 sk. 
Montrealio lit. m-la. 

("Liepsna") 
ĖJOM ŽUVAUTI 

Vieną šeštadienį, mano tėvas, 
mano brolis, mano geras drau
gas ir aš važiavom žuvauti. Nie
kas nepagavo žuvų. Bet vėliau 
mano draugas ir aš pagavom. 
Tada mes ėjom kitur žuvauti. 
Mano draugas Jimmy įkrito į van 
denį. Vėliau mes valgėm pietus. 
Tada lipom į staigų kalną. Po 
to važiavom namo. 

Jonas Soroktis 
Ročesterio lit. .nok. 

("Plunksna") 

MŪSŲ KELIONĖ 
Vieną dieną aš pagalvojau, 

kaip smagu būtų gyventi iki 2002 
metu- Skaičiau apie šitokius šal
dytuvus, kuriuose žmonės miego
tų, kol norėtų atsikelti. Kol mie
ga, jis neaugtų ir nesentų, bet 
kada atsikels, vėl pradės gyven
ti ir senti. 

save Kiekvienam uždėjau laikro
dį su ^skambučiu, kad atsikeltų 
tuo pačiu metu. 

Atsikėlę 2002 metais, mes pra
dėjom apžiūrėti vietovę. Iš tolo 
matėm lietuvišką vėliavą. Grei
tai nubėgę pamatėm žmones dir
bančius kaip arklius. Niekas jų 
nevaldė. Jie taip sunkiai dirbo. 
Algis paklausė vaikučio, ar čia 
yra Lietuva? Jis atsakė, kad Lie
tuva ir lietuviai. Mūsų antras 
klausimas buvo: "Ar yra rusų?" 
Mažas vaikutis pradėjo juoktis. 
Nustojęs juoktis jis atsakė, kad 
jie mėgino užimti Lenkiją ir pa
tys save susišaudė, nežinodami 
ką daro. 

Mes visi trys greitai nubėgo
me pas žmones ir pasveikinome 
visus. Pasižiūrėję į laikrodį ma
tėm, kad rytoj bus Vasario 16, 
2002 metai. Visi nustojo dirbti 
ir pasiruošė rytojui. Tos dienos 
aš niekad neužmiršiu. 

Darius Rudis, 8 sk. mok. 
Detroito "Žiburio" l i t m-la 

("Skambutis") 
JO BŪČIAU AMERIKOS 

PREZIDENTĖ 

Jei aš būčiau Amerikos pre
zidentė, aš dirbčiau Amerikos ir 
viso pasaulio žmonių naudai. Aš 
išrinkčiau gerų padėjėjų, kurie 
sutiktų su mano mintimis. Aš 
daryčiau taip, kad mano darbai 
vestu Amerikos žmones mylėti ir 
gerbti savo tautą. Padėčiau aš, 
kad turėtų geresnį gyvenimą ne
mokyti ir neturtingi žmonės. Pa
skirčiau didelę bausmę plėšikams 
ir žudikams, kad išnyktų krimi
naliniai nusikaltimai, kad ir vėl 
žmonės galėtų be baimės vaikš
čioti ir ramiai gyventi. Būdama 
prezidentė, padėčiau tik toms 
tautoms, kurios duoda žmonėms 
laisvę ir padeda jų gyvenimui. 

Vida Didžbalytė, 6 sk. mok. 
Marąuette Parko lit. m-la. 

MANO KAIMYNAS 

Kai mes persikėlėm į naują 
namą, žmonės atvažiavo ir iš
pylė cementu mūsų verandą. Ki
tą dieną mes suradom, kad vie
noje vietoje cementas suplyšo. 
Vieną dieną aš žaidžiau lauke 
ir aš pamačiau mažą sunkveži
mį. Sunkvežimis buvo kokių pen
kių centimetrų ilgumo. Jis nuva
žiavo prie plyšio. Mažas dalykas 
išlipo iš sunkvežimio ir pradė
jo kraustyti į plyšį savo baldus. 
Kai jis baigė kraustytis, išsinešė 
kėdę į lauką ir pradėjo griežti 
smuiku. 

Kiekvieną dieną aŠ girdėjau jo 
muziką. Jo muzika buvo ta pa
ti kiekvieną dieną. Mums visiems 
nusibodo. Atėjo šaltas oras ir 
mano kaimynas Mikis Svirplys 
išsikraustė. 

Rimas Milūnas 
Lemonto "Maironio" lit. 

m-los 7 sk. mok. 
("Jaunimo balsas") 

Algį 
tis, nulėkė per gatve. Nori gi pirma, paskui Liną 

Man truko 
ti tą lovą. Aš 
vieną Linui. 

14 metų pastaty-
ir Algis pastatėm 

užmigdžiau 
galiausiai 

Piešė Rita Bazytė, M&rąuetta 
Parke lit mioa VIH ū. mtttĖĖ 


