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Ateistai kovoje 
už vaiko sielą 

"Meiles skelbimas visiems ... yra veidmainiškas mokymas" 

'"Bažnyčia buvo ir pasilieka darbo liaudies kraugerišku priešu" — informuojamos mo
kyklos 

12 

TARYBINĖJE MOKYKLOJE 

Vilnius 

1974 spalio mėnesį Vilniaus 
rajono mokyklos gavo 20 mašin
raščio puslapių apimties "Meto
dines rekomendacijas apie moks
linio —ateistinio auklėjimo sus
tiprinimą bendrojo lavinimo mo
kyklų moksleivių tarpe". Kas, kur 
ir kada šias rekomendacijas pa
ruošė, jose nenurodoma. Reko
mendacijos parašytos rusų kalba 
ir turi 4 skyrius: 1) Moksleivių 
ateistinių pažiūrų ir įsitikinimų 
formajvimas mokymo procese; 2) 
Specifinės užklasinio darbo for
mos ateistiškai auklėjant moks
leivius. 3) Ateistinis darbas su tė
vais; 4 ) Ateistinis darbas su ti
kinčiais moksleiviais. 

2emiau pateikiame būdinges
nes ištraukas: 

^Moksliniame - ateistiniame 
auklėjime esminį trūkumą suda
ro nebuvimas puolimo, kovojant 
su, Eeliginėmis pažiūromis, silp
nas individualus darbas su moks
leivių šeimų tikinčiais nariais. 

Liaudies švietimo organai, 
mokytojai ne visuomet laiku atei 
n a \ pagalba vaikams, kuriuos ti
kintieji tėvai, religinių sektų va
dovai verčia atlikinėti religines a-
peigas, traukia juos į religinę ap
linką. Tokiais atvejais reikiamai 
nepanaudojami tarybiniai įsta
tymai apie vaikų teisių gynimą, 
apie bažnytininkų... jiems daro
mos kenksmingos įtakos pašali
nimą. 

Bažnyčia visais amžiais buvo ir 

pasilieka darbo liaudies krauge
rišku priešu... 

Atskleidžiant religijos klasinę 
esmę ir socialinę jos funkciją, 
pirmoje eilėje būtina tai organiš
kai susieti su istorijos, visuome
nės mokslo, literatūros kursų 
programine medžiaga, su dabar
ties epochos reiškiniais ir faktais, 
demaskuojančiais religijos ir baž
nyčios reakcinį vaidmenį ideo
loginėje dviejų priešiškų visuo
meninių sistemų —socializmo ir 
kapitalizmo kovoje. 

Tikrumoje mokslo ir religijos 
tarpusavio kova ne tiktai nesilp
nėja, o įgyja dar aštresnį charak
terį. 

Ateistiniame moksleivių švieti 
me ir auklėjime esminę vietą tu
ri užimti klausimai, demaskuo
jantieji religinę moralę... Meilės 
skelbimas visiems, tame tarpe ir 
darbo liaudies išnaudotojams... 
yra veidmainiškas mokymas 
Toks mokymas ignoruoja ir sle
pia dabartiniame pasaulyje dvie
jų, savo interesais nesutaikomų 
ir priešiškų klasių buvimo fak
tą, tuo pačiu užtušuoja dviejų 
prieštaringų — socialistinės ir 
buržuazinės ideologijų buvimo 
faktą. 

Tautiniai spaliukų rytme
čiai... vaikams parodo proto per
galę prieš religijos išmislus apie 
pasaulį, žmogų. 

Mokyklos panaudojamos įvai
rios užklasinio ateistinio darbo 
formos su vidurinių ir vyresnių
jų klasių moksleiviais: pasikal
bėjimai ir paskaitos, ateistų rate
liai ir klubai, tematiniai ateistų 
vakarai, ateistinių kūrinių skaity
mas ir jų svarstymas skaitytojų 

konferencijose, kinofilmų aptari
mas, klausimų i r atsakymų vaka
rai, ateistinių biuletenių leidimas, 
ekskursijos į muziejus, teminės 
parodos, fotoparodos, klasių ir 
visos mokyklos ateistinio darbo 
apžiūros ir kt. Tikslinga pravesti 
ir specialius ateistinius pokalbius 
klasės auklėjimo pamokos metu... 
TiksJ.inga organizuoti paskaitas 
ateistine tema. 

Naudinga ir įvairi ' 'Jaunojo a-
teisto" ratelių ir klubų, jungian
čių įvairių klasių atstovus ,veik-
la... Padidėjus domėjimuisi, ypač 
jaunimo tarpe, mūsų šalies isto
rija, jos kultūra, tradicijomis, mo
kytojas privalo išvengti pavojaus 
pervertinant bažnyčios kultūri
nę misiją (kuriant savo architek 
tūra puikias bažnyčias, pritrau
kiant žymius dailininkus tapyti 
paveikslus religine tema ir pan.) . 

Jaunų ateistų klubuose prakti
kuojama tokių sekcijų sudary
mas: bibliotekos, jaunų korespon 
dentų. Jie renka ateistinę litera
tūrą, ruošia knygų aptarimą, pra 
veda skaitytojų konferencijas, iš 
žurnalų ir laikraščių renka 
straipsnius ateistine tema, suda
ro teminį albumą, leidžia ateisti
nį sienlaikraštį, rankraštinius a-
teistinio turinio eilėraščių, ap
sakymų, apybraižų žurnalus. Pa-
skaitinio darbo sekcija sudaroma 
taip, kad jai vadovautų prityręs 
pedagogas. 4<2inijos" draugijos 
narys. 

Komjaunimo ir pionierių orga
nizacijų iniciatyva... kiekvienam 
paskirstant įdomius pavedimus... 
formuojamas aktyvus visuome-
ninkas. 

(Bus daugiau) 

FORDAS APIE CIA VEIKLA 
WASHINGTONAS. — Prezi- macijomis. ta i buvo planuojama 

dentas Fordas spaudos kon fe- prieš Castro, Kennedžiui esant 
rencijoje kalbėjo apie viceprezi- prezidentu. 
dento Rockefeilerio komisijos j Rockefellerio komisija buvo 
pateiktą raportą iš ClA veiklos, j sudaryta prieš penkis mėnesius 
Prezidentas raportui studijuoti; ištirti, kiek y r a tiesos, kad CIA 

j pašventė praėjusį savaitgalį ir savo veiklą nukreipė ir prieš vi-
j sakė. kad veik viskas bus pa-
! skelbta viešumon, išskyrus vie-

daus priešus, kai jos veikimas 
turi koncentruotis tik už Ame-

I tą, kur kalbama apie planus nu- į rikos ribų. Vėliau buvo prijung-
versti a r nužudyti svetimų vals-! t a s i r dar vienas kaitinimas j -
tybių vadus. Toji vieta per daug į staigai — planavo atentatus. 

I jautri ir pavojinga. Ją pateiks Komisija savo darbą baigė ir iš-
; tik Senato ir Atstovų rūmų tam siskirsto, nors ir pripažinta, jog 
i pačiam reikalui sudarytiems ko-; visko neišsėmė. Tai galės pa-
mitetams i r Teisingumo depar- daryti Kongreso komitetai. 
tamentui. Valstybės gynėjas ga- \ Vakar vienas radijo komen-
lės spręsti, a r reikia dėl to kam i tatorius išsitarė, kad dabar nuo-
nors kelti bylą- j seklu laukti, kada ir Brežnevas 

Fordas nesutinka, kad žval-' panašų raportą padarys apie 
gybos įstaigos turėtų tokių pla- KGB veikią, 
čių teisių, kaip organizavimas | 
atentatų. Planavimai buvo toli-! 
mesnėj praeity, gal 15 ar 20 me-

„ i Rytų aukštaičio troia (Prieškarinė nuotrauka) 

B TAUTOS FONDO VEIKIOS 
• 

Inkorporuoto T a ertos Fondo vi
suotinis narių susirinkimas įvyko 
1975 gegužės 31 Kultūras Židiny
je, B-rooklyn, X.Y 

Iš susirinkimo eigos sužinota, 
kad Tautos Fondą inkorporuoti 
Vlikas pradėjo rūpintis 1972. In
korporacija įvyko 1973 birželio 

Jo vadovaujama atstovybė esan
ti išsidirbusi savo veiklos meto
dus, visai nekliudanti Kanados 
Lietuvių Bendruomenei, su kuria 
yra labai geri santykiai. 

Dr. Nemickas susirinkimui aiš
kino Tautos Fondo priimtą statu
tą. Pagal statutą Tautos Fondo 

4 , o 1974 buvo gautas Tautos! nariai yra: (1) Asmenys, kasmet 
Fondo operacijų ir aukų davėjų įneša nemažiau šimto (100.00) 

tų atgal, dar prieš •Kennedžio 
administraciją, vadinas, Eisen- i 
howerio laikais- Kitomis infor-. 

Vatikano atstovas 
Rytų Vokietijoj 

Solženicinas 
galvoja apie 
vienuolyną? 

Belgai aiškinasi del 
F-16 pasirinkimo 
Briuselis. — Belgijos gynybos 

minįsteris Paul Boeynants ir 
premjeras Leo Tindeman atsako 
kritikams, kodėl jie pasirinko 
amerikietišką YF-16 kovos lėktu
vą, ne (prancūzų Mirage — 1. 
Tuo Eeikalu parlamente bus de
batai, ir ministeriai atsakinės į 
paklausimus. Amerikietiški lėk
tuvai, pasirodo, pigesni už kitus 
ir fęresnės kokybės. Didelis pa
togumas dar bus, kai tais pačiais 
lėktuvai bus ginkluoti ir kiti kai
mynai, NATO nariai. 

WASHIXGTONAS. — Žval
gybos žiniomis, kai iš Phnom 
PenJa, Kambodijos sostinės, bu
vo išvaryti visi gyventojai j kai
mus, daugelis jų pakelėj mirė. 
Tikro skaičiaus niekas nežino. 
Apie tuos žiaurumus vieningai 
pasakoja iš Kambodijos pabėgę 
į Tąją. 

OTTAWA. — Kanadoj bedar
bių skaičius bent kiek sumažėjo 
ir gegužės mėnesį siekė 7.1 proc 
visos darbo jėgos. 

MADRIDAS. — 40 morokie-
čių karių bandė pereiti sieną ir 
ispanų Sacharoj užimti pasienio 
postą FI Aniun. M i«n>anai juos 
a t rėmė ir nuginklavo. 

JLO ir AFL-CIO 
GEXEVA. — šią savaitę Ge-

nevoje posėdžiauja Tarptautinė 
darbo organizacija (ILO). Yra 
žinoma, kad arabai spaus kon
ferencijos dalyvius į organizaciją 
priimti ir Palestinos delegaciją. 
Tam labiausiai pasipriešins A-
merikos AFL - CIO. ir jei pales
tiniečiai bus priimti (spėjama, 
kad taip gali būti), tada ame
rikiečiai pasitrauks, o Amerikos 
vyriausybė bus paprašyta sub
sidijas nutraukti. Amerika tai 
organizacijai teikia 25 proc. biu
džeto. 

Pirmasis sukilimas 
Azoruose baigėsi 
Lisabona. — Azorų salose bu

vo sukilę dešinieji, užėmė radijo 
stotį ir pasmerkė marksistų val
džią. Tik tai truko neilgai — at
siųsti kareiviai išsklaidė sukilėlių 
sargybą prie radijo stoties, stotį 
atsiėmė ir suėmė 28 portugalus. 
Šeši žmonės buvo sužeisti. 

AMMAN. Sirijos prezidentas 
Assadas vaka r a tskr ido i Amma-
ną. Jordanijos sostinę. Abiejų 
valstybių vadai a p t a r s svarbiau
sia karinį kooperavimą. 

atleidimas nuo mokesčių (Tax 
exempt) . Pilnas savo operacijas 
inkorporuotas Tautos Fondas 
pradėjo nuo š.m. pradžios. Apie 
tai kalbėjo prel. Jonas Balkūnas. 
T F tarybos pirmininkas, ir jos na
rys dr. Bronius Nemickas. Apie 
vykdomas operacijas kalbėjo '"ai 
dybos pirm. Aleksandras Vakse-
lis, iždininkas Vytautas Kulpa ir 
vajaus vedėjas Juozas Bagdonas 

dolerių įnašą; (2) Tautos Fondo 
Tarybos direktoriai, Tautos Fon
do valdybos nariai, Fondo atsto
vybių įgaliotiniai ir komisijų na
riai, kol jie eina savo pareigas, ir 
(3) Organizacijos (inkorporuo
tos ir neinkorporutos) su Tautos 
Fondo Valdybos sutartomis są
lygomis. Aiškinimuose buvo pa
ryškinta, kad asmenys, duoda di
desnius įnašus, gali pageidauti 

Konstatuota, kad nuo vasario 1 į kokiam būtent konkrečiam I ie -
į Fondą įplaukė 46,484.-dol. Šio
mis dienomis pradėtas didysis va
jus. Tarybos narys Jurgis Valaitis 
padarė pranešimą apie Vliko dar 
bų finansavimą. Fondo statute 
yra pasakyta, kad Fondas rems 
Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą, ir, išimtinais atvejais, 
kitų organizacijų panašią, t.y., 
Lietuvos laisvinimo veiklą. 

Kanados Tautos Fondo atsto
vybės pirmininkas Augustinas 
Kuolas, apgailestaudamas kalbė
jo apie PLB va d >vybės kelis kar
tus spaudoje pasirodžiusius prie
kaištus dėl jo vadovaujamos ats
tovybės lėšų telkimo Vliko vado
vaujamam Lietuvos laisvinimui. 

N. Hampshire vis 
dar be senatoriaus 

tuvos laisvinimo uždaviniui jų į-
našai turi būti sunaudoti. Dis
kusijose buvo mesta mintis, jog 
Lietuvos laisvinimas yra pats 
svarbiausias uždavinys pavergta-
jai lietuvių tautai. Paveikesniam 
Lietuvos laisvinimo darbui atlik
ti Tautos Fondui reikėtų energin
gai kaupti lėšas, siekiant milijo
no ir daugiau dolerių. 

I naują Tautos Fondo Tarybą 
suvažiavimas išrinko: prel. Joną 
Balkūną, Augustiną Kuolą, Jur
gį Valaiti, Aleksandra Vakselį ir 
Aleksandrą Daunių. Septintą na
rį kiek vėliau pasikvies pati Tary
ba. Taryba pirmininku išrinko 
prel. Balkūną, A Vakselį vicepir
mininku. (E.) 

BERLYNAS. — Rytų Vokie
ti joj lankosi Vatikano attsovas 
arki vysk. Agostino Casaroli, už
sienio reikalams sekretorius. Jį 
pakvietė Rytų Vokietijos komu
nistinė vyriausybė. norėdama 
sureguliuoti santykius, svarbiau
sia, kad Rytų Vokietijos katali-

Washingtonas. —Aleksandras kų Bažnyčia nebūtų priklausoma 
Solženicinas svarsto, ar jam ne- į nuo Vakarų Vokietijos hierar-
reikėtų įstoti į ortodoksų vienuo- į chijos. Abiejų Vokietijų vysku-
lyną, rašo šios savaitės "Xews-. pai tokiam komunistų norui ne-
week". Tos žinios ateina iš Sol- ] pritaria. Jeigu jau nebūtų kitos 
ženicino draugų. Didysis rašyto-: išeities ir Vatikanas darytų R. 
jas vis labiau ima domėtis reli- i Vokietijai nuolaidas, tai turėtų 
giniais klausimais. Paskutiniųjų! išsiderėti tokias pat laisves, ko-
savaičių jo kelionė po Kanadą ir I kias turi ir Vakarų Vokietijos 
Alaską kaip tik ir buvo ieškojimas; katalikai. Rytų Vokietijoj iš 
tinkamo ortodoksų vienuolyno. Jo '• bendro gyventojų skaičiaus ka-
šeima turėtų gyventi kur nors j talikų yra 1-3 miL 
netoliese. Kelionės metu jį lydėjo i A e r ( X i r o m e Casaroli pasitiko 
ortodoksų kunigas Cynl Bu la še - l R V o k i e t i j o s ^ reikalų ininis-

vic. 

WASHIXGTOXAS. _ Iš Tai-
wano buvo atitraukta pasku
tinė kovos lėktuvų eskadra.. 18 
lėktuvų, š io mėnesio pabaigoje 
ir karių skaičius bus sumažintas 
30 proc., paliks tik 2,800 ameri
kiečių. 

WASHINGTOXAS. _ Ameri
ka Iranui parduoda tris dizeli-
nius povandeninius laivus- Lai
vai yra 24 metų senumo. I ranas 
nori sustiprinti Indijos vandeny
no saugumą ir smarkiai ginkluo- į 
jasi. 

VVashmgtonas. — Daniel 
Moynihan, paskirtasis ambasado
rius į Indiją, Senate buvo patvir
tintas toms pareigoms. 

TOKIJO. — Okaido apylinkė-

teris Oskar Fischer. 

Italijoj kaip 
Argentinoj 

ROMA. — Am'adeo Ortolani. 
Romos didžiausio fabriko Voxon 
Spa prezidentas, buvo pagrob
tas . Fabrikas gamina radijo, t e 
levizijos ir ki tus panašius apa
ratus, šiais metais Italijoj j au 
buvo pagrobti 25 žmonės — pra
monės vadovai. bankininkai ir 
kt. Trys jų Romoje. 

Rungtynes su Pele 
per televiziją 

XE\V YORK. — š j sekmadie
nį CBS televizijos tinklas žada 

i • " ' .T 'WW •''" f?,-W'*"''<'s ; 

se vakar buvo stiprokas žemės • transliuoti futbolo (soccer) rung 
drebėjimas, pagal Richter skalę j tynęs su braziliečiu Pele. Loš 
matuojamas 7.2. Ar buvo aukų ' ftew Yorko Cosmos prieš Dalias 
ir materialinių nuostolių, dar j Tornado. Rungtynių pradžia 
nežinoma, 13:30 vai. vietos laiku Ar t rans

liacija bus betarpiškai, ar iš vi
deo filmo kiek vėliau, dar neži
noma. • 

H. — New 
ja Senate at-

senatoriaus. 
padėis susida-

'dens rinkimuo-
no pusiau, ir 

Pekine buvo suruošta didžiule užsienio gamybos firmų i 
Vu'-icįo ypa" aktyviai dalyvavo Vakarų Vokietija. Užsienio 

(legacijos nariai ir parodos ruošėjai. 

mašinų mugė. 
prekybos dc 

Concord, N 
Hampshire val"> 
stovą ujama vien 
Tokia nenorma 
rė, kai praėjusio 
se balsai pasida 
respublikonų k lidatas Louis 
VVyman po trijų perskaičiavimų 
turi tik du balsus daugiau ne
gu demokratai ] >n Durkin. Bu-

I vo siūlymas, kad reikalą spręstų 
i federalinis Senatns, dominuoja
mas demokratu, bet jis delsia ir 

! respublikono pripafiati nenori. 
Siūloma daryti ptkartotinus rin-
Vfrmn. ir *a; botų geriausia išei-

• tis. 

KALENDORIUS 

Birželio 11 : šv. Barnabas. ŠV. 
Rozelina. Dainius, Almona, 

Birželio 12: šv. Anufras, šv. 
Kunara, Ramūnas. Rūta, 

Saulė teka 5:16. leidžias 8:24 

ORAS 

Pas prezidentą Fordą apsilanko Miss America Shirley Cothraa 

Dalinai apsiniaukę, 60 proc. 
galimybė lietaus su perkūnija, 
apie 75 laipsniai. 



Bfe&Sil 
SMYBES 

DRAUGAS, trečiadienis. 7975 TO. bfrželio -men. 11 <3. 4-entro. I 
— — — - ~ ~ ~ ~ — — — — — — ^ — — . — — « — — — m Grįžtam sekmadienį, birželio' 

15 d., 4:00-4:30 v. p.p. prie Jau-; 
rrrrno centro. Tėveliai nesivėluo-j 
kitę. 

Kaina 12 dol. vienam, 20 dol. \ 
dviem, 25 dol. t r im ar daugiau iš • 
vienos šeimos. Pinigus ar čekį S] 
ankšto Įdėkite į voką, užklijuo- i 
kitę tf užrašykite sūnaus vardą: 
ir pavardę. 

Pasiirmi: 1. Sumuštinį šešta
dienio priešpiečiams. 2. Baklage 
vandens. 3. išeiginę uniformą su; 
šlipsu. 4. ilgas kelnes. '<s\veatį 
shin". megztuką vakarui, o. 
lietpalti, botus, pakaitą kojiniu.! 

&4fc>* ^9&rJP 
G L O B O J A C H I C A G O S S K A U T E S I N K I V - K V R A M O V E 

I l V d a g u o j a -sktB. I r e n a K e p e n ė , 2 6 5 ! W . 6 5 t h S t . , Ch ica^o , I U i s o i s , 6 0 6 3 9 
T e l e f o n a s 4 7 6 - 7 0 8 9 

~tS-"*<S^ 

SUSIPAŽINIMAS SU "JŪRINIU 
SKAUTAVIMU" 

Prieš keletą savaičių s spao- r\ų su pasiryžimu ir kruopštumu 
dbs išėjo visų jūrų sfarutq-črq ;i- atlikusį taip dideli ir reikalingą 
gai lauktoji, j.v.s. Br. Juodelio darbą. Jūrinė skautiška literatu 

ra negausi. Iki šiol turėjome tik 
prieš 22 metus išleistą ir jau se
niai išsibaigusią nedidelės apim
ties j.v.s. Br. Stundžios "Buriavi- į (-ploni aluminijaus 
mas ir Jūrininkystė". Prelegen-i beverčiai vaikams).8. rankšluosti 

"Br. Juodelio "Jūrinį Skautą- i muilą, dant im šepetuką su pas 

batų. drabužių. 6. šiltą miegamą 
maišą, šiltą pižamą, pagalvę (jei 
lis, miegamą maišą įdėti į plas
tikinį maišą). 7. valgymo prie
mones — stalini peilį, šakutę, 
šaukštą. puoduką ir bh'ūdelį 

parašytoji, knyga A r i n i s Skau-
tavimas". 

Nerijos tunto gintarių ' \"end-
rių" įgula paskutinę priešstovyk-
linę savo sueigą nutarė pas 
susipažinimui su naujai pasiro-
džiusiąja knyga ir su kitomis se- vimą" labai gerai Įvertino, pa-į ta. 9. elektros lemputę. 

brėždamas, kad tai yra autoriaus j Nesivežti radijų, finkų. lovų, I tvirtinti. 
puikiausia dovana lietuvių jūri-Į pripučiamų ar nepripučiamų : Jaunesniujij jūrų skaučių ud-
nei skautijai jos 50 metų sukak-j matracu. Būni gera. kad ant ^i- j rvčių. ženklas yra šviesiai mėly-
ties proga. sų drabužių ir reikmenų būtų aiš- ': m frj,|įu gĮĮj „ kregždutė 

J.v.s. Br. Juodelis. pakviestas kiai užrašyta savininko pavardė.! s u sidabrinės spalvom inkaru. 
Jei vaikai turi kokių sveikatos 

problemų (vaistus imti ar pana 
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Suoscrtpuu*. .<a:es: $25.00 — Ctucago and Cook Counrj , lUiaoU. į . . . 

E l s e w h e r e m U.S .A . $23.00. Canada $25.00. Fore ign r 
C o u n t n e s — $26.00. 

UfccAgo, Cook, m . 
Kaaadoje 
Kitur 
Užs i enyje 
S a v a i u m a 

$25.00 
25.00 
23.00 
26.00 
16.00 

$15.00 
15.00 
13.00 
16.00 

8.50 

$10.00 
10.00 

9.00 
10.50 

$5.50 § 
5.50 į 
4.50 S : 

6-50-1 

• Rechutcija straipsnius Huso s a v o i 
nuožiūra . Nesur.audctų straipsniu , 
n e s a u g o , juos grąžina tik is anks-
t o sus i tarus . Redakcija u2 skelbi- į 
m ų turmj neatsako . Ske lb imų kai- j 
nos pr i s iunč iamos g a v u s prašymą. | 

• Redakcija dirba kasdien £ 
nuo 8:30 iki 4:30, šestadie- § . ' 
niais nuo 8:30 iki 12:00. | U 

• Administracija dirba kas-. . 5 . 
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- s " 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

šėmis ir broliais .pasidžiaugti šiuo 
fvykiu bei išreikšti įvertinimą jos 
autoriui Br. Juodeliui. 

Birželio 2 d. vakare Jaunimo 
Centro jaukioje kavinėje. "Nend 
rems" kviečiant, susirinko apie žodžiui, pasidalino su sueigos da 
keturiasdešimt asmenų — "Ne- lyviais ilgu ir nelengvu knygos gi-
rijos" tunto gint?rės*. L'tuanicos mimo keliu. Džiaugėsi galėjęs šį 
tunto Prezidento A. Smetonos j.!darbą atlikti. Rašęs šią 
budžių įgulos nariai. LSS jūrų 
skaučių skyriaus vedėja j.v.s. A. 
Gasnerienė, Vidurio rajono va
das v.s. P. Nedas ir vadeivos — 
s. fil. D . Eidukiene ir V-s. fil. A. 
Karaliūnas, "'Nerijos"'' tuntininkė 
j.s. A. Jovarauskienė. "Aušros 
Vartų" t-kė ps. Ir. Žukauskienė, 
"Kernavės t-kė ps. Ritonė Rudai-
tienė, Lituanieos t-kas j . ps. Leo
poldas Kupeikevičius, skautiškos 
spaudos atstovai —s. J. Toliušis 
ir j.s. Ir. Regienė ir kiti svečiai. 

Sueigą pradėjusi 'Nendr ių" į-

knygą 
jaunimui, todėl ir kalbą naudo
jęs nesudėtingą, dabartiniam jau 
nimui suprantamą. Išreiškė pa
dėką visiems kuo nors prie šios 
knygos .pasirodymo ir išleidimo 
prisidėjusiems. 

Jūrų jauniu —rūtelė ir inka
ras sidabrinės spalvos. 

Jūrų skaučių — mėlynos spal
vos rūtelė su sidabrinės spalvos 
inkaru. 

i 
Gintarės — sidabrinės spalvos 

džiu žodžiu pasveikino ir Litua 
nicos tunto tunrininkas j . ps. L. 
Kupeikevičius. 

Sueigos vedėjai pasiūlius jau 
šioje sueigoje praktiškai pasinau 
doti naująja knyga, "'Nendrių" 
įgula, vadovaujant sesei Irenai 

šiai), praneškite draugininkui 
ar s. J. Liubinskui (tel. 735-3397) 

PRANEŠIMAI 

Birželio 13-18 d.d. yra vadi
namos Baisiuoju Birželio mene-į laivo ratas su mėlyna rūtele vi-
siu. Šiais metais sueina 34 me- į duryje. 

Visi ženklai metaliniai. 
Mielos sesės, artimiausioje a-

ienklai pasieks 

tai, kai rusai, 1941 m. užėmę 
Knygos autorių trumpu nuošir į Lietuvą, birželio 13—18 d. daug; 

gulos vadė gjv.v. Irena Miecevi-, Jakštienei ir visiems dalyviams 
pritariant, sudainavo keletą dai
nų iš knygoje esančio dainų sky
riaus. O "iškylos" dainą pravedė 
pats autorius j.v.s. Br. Juodelis. 

Sueigos dalyvaiai Įsigiję "Jūri
ni Skautavimą" spietėsi apie au
torių autografui gauti ir vaiski 
damiesi sesių gintarių paruošta 
kavute džiaugėsi dar spaustuvės 
dažais kvepiančia vertinga kny-

eienė pasveikino susirinkusius ir 
tolimesni sueigos vedimą perda
vė sesei Eglei Vilutienei. 

"Nerijos" tuntininkė j.s. Aldo
na Jovarauskienė trumpame žo
dyje išryškino tinkamos lektūros 
svarba sėkmingam skautavimui. 
pasidžiaugė "Jūrinio skautavimo" 
pasirodymu ir išreiškė padėką 
autoriui bei knygą išleidusiems 
LSS Seserijai ir Brolijai. 

Knygą aptarti pakviestas lie
tuviško jūrinio skautavimo vete
ranas ir autoritetas j.v.s. dr. Kęs
tutis Aglinskas pasveikino auto-

mūsų "brangių brolių ir sesių iš-; tertyje, s;e vfSi 
vėže j tolimas 'Sibiro vergų šfo- j Jus visas. 
vykias. 

Mielos vadovės, -nepamirškite Sveikiname seses, dalyvavusias 

Jdomi su "Jūriniu Skautavi-
mu" susipažinimo sueiga buvo 
baigta bendrame rate visų pa
mėgtąja "Lietuva Brangi". 

Žuvėdra 

Lituanieos tunto vilkiukai su vadovu ps. Donatu Tijūnėliu iškilmingoje 
sueigoje. Nuotr. J. Tamulaičio 

I<ikii ' ' INGA LITl.'ANICOS 
H NTO VADIJOS SUEIGA 

Lituanieos tunto vadovybės 
posėdžiui pasibaigus birželio 5 d. 
vakare, visi vadijos nariai susi-

I nį pakeltieji darbštūs tunto va-
! dovai v.s. G. Deveikis, v. sL J. 
Kirvelaitis. v. si. A. Paužuolis, v. 
vak. Ramūnas Vidžiūnas ir v.sl. 
Donatas Tijūnėlis. 

įžodį davusius ir orderiais ap-
rinko Jaunimo Centro kavinėje, d o w W M t , u | į > u m n k m m t l t i . 
kur jų lauke bureiis svečių, iškil
mingam aktui. 

Iškilmes pravedė tunto adju
tantas ps. Raimundas Strikas. I-
nešus tunto ir tautinę vėliavas, 
buvo perskaityti {sakymai, kuriais 
Iv. Jurgio šventės proga buvo i 
\-~<^niškumo laipsnius pakelti 
tun to vadovai ir ordenu UŽ 
NUOPELNUS su rėmėjo kaspi
nu apdovanoti tunto tėvai — rė
mėjai. 

Nuoširdiems tunto rėmėjams 
L K-uruliui, V. Šimkui, R. Stro
pui ir A Putriui ordenus prisegti 
buvo pakviestas v.s. Vladas Vi-
jeikis. 

Skautininku rate, Vis. Vaclovui 
Tal la t — Kelpšai vadovaujant, 
Jžodį davė į paskautininko lalps-

ninkas j . ps. Leopoldas Kupeike
vičius. Iškilmės sueiga baigta 
bendrame rate giedant "Lietuva 
Brangi." 

Sueigos dalyvius ir svečius ka
vute pavaišino darbščiosios Litu
anieos tunto tėvų komiteto dar
buotojos. 

VILKIUKU T£VU DĖMESIUI 

Lituanieos tunto jaune<miųjų 
skautų naktinė iškyla (lis ar ne-
Hs), įvyks birželio 14 — To d. 
Lietuvių parke. Rodcford, TU. 

Renkamės šeštadienį, birželio 
14 d.. 8:30 ryto prie Jaunfmo cent 
ro su darbinėm vmi formom — 
trumpom mėlynom kelnėm ir 
skautiškais "teaehirt". Kas jų ne
turi, galės įsigyti prie Jaunimo 

savo vienete tinkamai Baisųjį Bir
želi prisiminti. Pralietos mūsų 
sesių ir brolių ašaros kenčiančio
je tėvynėje ir šventas žuvusiųjų 
prisiminimas tegu dar daugiau 
suglaudžia mūsų eiles ir prime
na kiekvienai jūrų skautei, bei 
vadovei, kad visas jūrų skautavi-
mas, kūrybingos jėgos, būtų ski
riamos ir aukojamos vienam tiks
lui — Jūrinės Lietuvos išlaisvini
mui. 

Tebūna birželio 13 d. mūsų vi
sų susikaupimo ir pasiryžimo die
na. 

Liepos 15 d. yra jūrų skautų 
liūdesio diena, kada 1933 m. Klai 
pėdoje jūrų skautų kuteris ''Bu
dys" pasiėmė tris aukas. Burki-
mės tą dieną pagerbti žuvusius 
brolius. Pasisemkime stiprybės iš 
jų pradėtų darbų, kad dar su di
desniu pasiryžimu galėtume 
skleisti jūrinę minti jaunimo tar 
pe ir kelti Lietuvą kaip jūrinę 
valstybę. 

Mielos sesės, gavau iš Vyr. 
Skautininkės žinią, kad yra 
patvirtintas ketvirtas jūrų skau
čių skyrius, kuris vadinasi jūrų 
jaunėmis. 

Pagal amžių, jūrų skaučių sky
rius suskirsto sekančiai: 1. Jaunes
niosios jūni skautės — udrytės 
nuo f3—'10 metų šviesiai mėly
nos spsh-os kaklaraištis.2. Jūrų 
jaunės — nuo 10—14 metų — 
rugiagėlės spalvos kaklaraištis 3. 
Jūrų skautės —nuo 14 — ^ m e 
ro — juodas it aki araištfc. 4. Gin
tarės — 16 — ir vrrš —tamsiai 
mėlynas kaklaraištis. 

Jaunesniųjų jūrų skaučių—ud-
ryčių patyrimų laipsnių progra
ma nepakeista. Jūrų jaunėms, jū
rų skautėms ir gintarėms jūrinės 
dalies patyrimo laipsniu progra
ma yra pertvarkyta ir perduota 
Vyr. Skaufrtnittkei. 

LSS Pirm i jos posėdyje, įvyku
siame bal. 26 - 27 d. yra priim
tos naujos skaučių Seseriios pri-s 
tatytos skaučių patyrimo laips
nių programos, kurios yra ruo
šiamos spaudai ir bus pri-staryta 
siu motų rugsėjo mėn. 27—28 d. 
d. Seserijos vadijos ruošiamame 
tuntininkių, vietininkių, draugi-
ninkių, laivo vadžių suvažiavi
me. Apie suvažiavimą bus pra
nešta vėliau. 

Dar viena gera žinia! JUTU 
skauČiu skyriaus pan>ošti juru 
skaučių ženklų projektai, šių me
tų bal. 2r3—27 d.d. įvykusiame 
LSS Pirmijos posėdyje buvo pa-

Pavyzdinga "Xeri;os'' tunto jūrų škautė.vėliavininkė Vilija Jakaityte 
reikmenys į yra taip pat ir pavyzdinga lituanistinėje mokykloje ir jos lankomos Le-

monto aukštesniosios mokyklos garbės mokinių sąrašuose. 
Nuotr. Povilo Fabijono 

ATLANTO RAJONO 
STOVYKLA 

Sutelktinė Atlanto raj. stovyk
la vyks nuo rugp. 23 iki rugp. 3 i j 
d. amerikiečių stovyklavietėje ] 
"Lake or Išles — Apaehe Boy [ 
Scout Reservation". Xorth S ton- ' 
nigton, Conn. (7 mylios Į pietus 
nuo Nonvich. Conn. T e n pat. 
kaip praeitais metais.) 

Registracija vykdoma tunt in in 

• Tais nublication is available in microfilm from: 
: XEROX UNIVERSITY SflCROFILMS 

300 Zeeb Koad, Ana Arbor, Mieh. 48106 
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TeL PB 8-3229 
DR. ANNA BALIUNAS 

2858 West 63rd Street 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALU KAS 

kų nustatyta tvarka, įmokant 10 
dol. reg. mokesčio. Vadovai regis 
tracijos lapus su,mokesčiais siun 
čia stovyklos iždininkui s.v.v. si. 
Vytautui Kulpai šiuo adresu: 84 
—Oi 101 sr. SL, Riehmond Hill , 
X.Y. 11418. Stovyklai vadovaus: 
brolijos pastovyklei — s. Ginta
ras Čepas, seserijos pastovyklei — 
s. Irena Jankauskienė, visos sto-
vyklos viršininkas — v.s. Anta
nas Bobelis. 

I seserijos pasto\yklės vadiją į-
eina: s. Regina Petrulienė — pa 
vaduotoja, ps. Antanina Bulotle 
nė — programos vedėja, v. sk. 
Birutė Zdanytė — komendante 
ir ps. Valė Čepienė — paukštyčių 
pastovyklės vadovė. 

Brolijos pastovyklės vadija for
muoti nebaigta ir jos sudėtis bus 
pranešta vėliau. 

Smulkesnės informacijos bus 

A k u š e r i j a ir moterų ligoe 
i.nu k o i i . - i n į Cbiruncija 

6449 So. Puiaski Boad (Crawford 
| Medioal Building) TeL L L 5-6446 

8007 W. 83 PI., Justice, 1U 599-0500 
fiuicm. ligoi*...-, pa^al busitariui^.. 

Jei uea.tsnie»>ia, s k a m b i n t i 374-S012 

"Ieškonės" suvažiavime. Tikiu, 
kad visos buvote patenkintos ir 
iš "Ieškonės*' išsivežėte pasisė
mę žinių, kurias galėsite perduo
ti jaunesnėm sesėm. 

Jūrų skaučių skyrius yra nuo
širdžiai dėkingas: Atlanto rajono 
sesėms ir broliams vadovams, ku
rie su taip puikiai sutvarkyta su
važiavimo pr<->grama pravedė 
šių metų, vyr. skaučių, gintarių, 
sk. vyčių ir budžių sąskrydį "Ieš-
kone"\ ACTU jums ir Imkim gero 
vėjo ateities darbuose! 

jūrų skaučių ir skautų žinių lo- I praneštos po stovyklos vadijos 
byną praturtino, jv.s. Br. Juode- į posėdžio, įvykstančio birželio 7d 
lio paruošta <nyga LSS Jūrinis 
Skautavimą s. 

Šią knygą siūlome kiekvienai 
sesei įsigyti, nes ten rasite labai 
daug medžiagos, kas reikalinga 
žinoti tikrai jūrų skautei. Sveiki
name brolį B-.>nių! Knyga gali
ma nusipirkti (kurios kaina 4 

A.Gd. 

SKAUTV BROLIJA PRANEŠA 
IR KVIEČIA 

Kad padėjus papildyti vienetų I 
vadijas naujais, skautiškai paty- Į 
rūsiais vadovais, Lietuvių Skau- ' 
tų Brolija ir šiais metais yra su-j 

DR. VU BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2 8 0 1 \Vest 03rU Street 
K a m p a i 63-č ios ir Cals lornia 

Vai . , p irmad. , antrad. ir ketv ir tad . 
6 iki 7:3o vai. va l iaro . 

6e$taxi. n u o 2 iki 3:30 vai. 
Paga l sus i tar imą. 

Of iso telf. 476-4042 
Rez id . te l . \VAlbrook 5-3048 

IeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-3233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West Tlst Street 

Vai . p irm. , Ketv. i iKi 7 popiet , 
antrad . . p e n k t 1-5, treč. ir šešt . t ik 
sus i tarus . 

Dr. Ant . R u d o k o kab ine te p e r e m S 

DR. EDMUMD E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West olst Street 
T F X . U R f.-2400 

Vai . p a « » l sus i tar imą: p irmad. Ir 
ketv. 1—4 ir 7 — a ; antrad. ir p e n k -
tad. 1 0 — * , ftestad. 10—3 vai. 

Ofs. teL 735-4477 Rez. PR 8-6960 

DR. E. DECKYS 
GYDVTO.IA J R CHTRCRGC 

Specialybė — Nervij ir 
Emocines Ligos 

C R A W P O R i ) MKDICAl , BUTLDING 
61-19 So. Piilaoki R o a d 

V a l a n d o s paąal s u s i t a r i m e 

TeL ofiso ir buto OLympic i4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 
1443 So. 50th Aveoue, Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai . .vak. 
Išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 ir 4 vai. popi«t> 

TeL REliance 5-1811 
DR. WALTER i . KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 West 59th Street ^ 

Vai.: pirmad., antrad., Ketvirtad. • t* 
penktad. nuo 12-4 vaL p. p. 1S-* 
vai. vak. Aestad 12-2 vai . p. p . , 
trttciad. uždaryta. .- • 

DR. IRENA KDRAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KCDIKIC t R VAIKŲ U G O S 

i$b 
SPECIALISTC 

ME30ICAL, B r i L D I N G 
7156 S o a t h Western Aventie * 

Valandos: Kasd ien nuo 10 va i į ' iTto 
Iki 1 vai. popiet. 

Oftso te let . R E T-l l<«- ' 
Rerid. telef. 239-2919 j o m ; 

Oft<» H E 4-1818. Rez . P R S-V801 

DR. J. MEŠKAUSKAI 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street * 

(71-on ir CampljeU Ave . . tranaym) 
Vai.: pirmad., antrad. , ketv . Ir p e n k t 

Nuo 3 iki 7 vai. p. p. 
Tik sus i tarus -"HC, 

mm/S 
TeL — 282-4422 . ^ s . 

DR. ROMAS PETKUS 
AKTU LIGOS — CHrRTTR(jrirA 

Ofisai: Jr4.. 
111 N. W A B A S H A V E . -." 

4200 N. C E V T R A l i ATE, 
.... --

Valandos paical siusItJirlmą 
*#&. 

Rezid. tel. — GI 8-6873 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

į dol.) pas j . ps. D. Gausienę: 67- organizavusi Ąžuolo - v a d o v ų ^ S ^ ^ ^ ? ! ^ ^ ? 8 

153 S. Artes-an . W . , Ghicago, 111. į lavinimo mokyki,, kurios prak- f ^ ^ 2 \ ^ T f ^ i 
60629. tel. 776—3021 Įtiskoji dalis —stovykla įvyks nuo 

liepos 5 iki liepos 13 d. amerikie
čių skautų stovyklavietėje C a m p 

DR. FRANK PLE6KAS 
OPTOMETRISTAS '~*'•'"• 
(Kalba lietuviškai) 

2618 W. 71st SL — TeL 7374H49 
Tikrina akis . IVltaiko :iklnlw» tP-

'oontsrt lenses" ~.-. -
Vai. pasa i su į t a r i m ą . TTSdarvta t*«6. 

Tarp pat jūrų skaučių skyrius 
yra labai dėkingas ir taria nuo
širdų jūr-skautiška, ačiū LSS Se
serijos ir Broiiios vadijoms finan 
savusioms šios knygos išleidimą. 

Norime priminti sesėms, jei tu 
rite kokių klausimu, neaiškumų 

Massasort, netoli Plymouth. Mass. 
(apie 40 mylių į pietus n u o Bos
tono) . 

Si specialios programos rūpes
tingai pamušta mokykla yra y-
pač rekomenduojama kiekvie-

ar norėtumėte kokios pagalbos, j nam 17 metų (išimtinais atve-
prašau kreiptis į J ū m Skaučių1 jais ir 16 m.) skautui, turinčiam 
Skyrių, kuris mielai jums padės.igabumų ir noro jungtis į dirban-

Jūrų skaučių skyriaus vedėja: |Sų skautų vadovų e ikš . Todėl 
j.v.s. A. Gasnerienė, 6519 S. Rock- brolija kviečia visus atsakinguo-
well Ave., Chicago. 111. 60629, sius vienetų vadovus progos ne
tek RE 7—2311. (Nukelta į 4 pusL) 

Mano Bičiuliams 
Wohin gehst du, Kummer? 
— Immer zum Haus mit derselben Nummrr! 

Po pavojingo Širdies sutrikimo ilgainiui atgavau jėgas ir tvirtais 
žingsniais pradėjau justi po kojomis žemę. Staiga kitas piktas pavojus pra
dėjo is pasalų grėsti sveikatai. Neišvengiamai buvo padaryta skubi radi
kali plaučių operacija. 

Kaip pirmr atveju, taip ir dabar Jūs meldėtės už mane. lankėte li
goninėje, siumėte mar gražiausiais žodžiais isreikStų linkėjimu korteles, 
gėles. įvairias dovanas. Visa tai skaidrino mano surizgusias tamsias nuo
taikas ir stiprino dvasines jėgas. 

Dabar jau "su namie ir savo brangiausiųjų Julijos ir Almio globoje 
pamažėl sveikstu. 

Mano giliausio dėkingumo ženklan užprašiau Romoje atlaikyti už Jus 
visus šv. Mišias. 

Nuoširdžiausiai Jūsų Jonas Zdanius 
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Birielinemis temomis 

PAMINKLAS SIBIRO AUKOMS 
Yra nusikaltimų, kurių niekas tacijos vyko visoje Lietuvoje, 

negali dovanoti, yra skriaudi}. Tai, tur būt, bus didžiausia iš 
kurių pamiršti negalime ir nega- visų buvusiųjų. Daugiausia nu-
lėsime tol, kol gyvens lietuvių kentėjo kaimai, mat, buvo mes-
tauta. tas šūkis "sunaikinti banditų 

Tokios lietuvių tautai padary- materialinę bazę". Apie šią dė
tos jos didžiausio priešo skriau- portaciją vienas rimtas žmogus 
doa yra 1941 — 1954 metų Lae- pasakė: "Jeigu dar vienas toks 
tuvos gyventojų deportacijos, išvežimas, jau gėda bus pasi-
Tikslus aukų skaičius neapskai- likti". 
čiuotas, tačiau jis gali siekti 300 Toliau E. Juciūtė Liudija: 
-400,000 žmonių — vyrų, mo- "Daug kariuomenės buvo su-
terų ir vaikų. telkta šiai deportacijai. Kiekvie-

Taigi 1941 metų birželio mė- nus namus, kiekvieną ūkį reikia 
aesio išvežimai buvo tik jų pra- apstatyti kareiviais, kad žmo-
džia. Bet ir jie baisūs. Dar tais nes neišbėgtų. Į bėgančius šau-
pačiais metais, išvijus bolševi- dydavo"... širdys virė krauju, 
kus iš Lietuvos. Lietuvos Rau- prakeikėme dangų ir žemę. šau-
donasis kryžius bandė šias au- kėmės dangaus keršto patylo-
kas suregistruoti, štai turime mis, pašnabždomis. Nebežinojo-
pries akis minėtos įstaigos su- me ką kaltinti, ką prakeikti, nes 
darytą išvežtųjų sąrašą List ir tie kareiviai su nuogais dur-
of Deporters from Uthuania doi- tuvais prie vagonų stovėjo ne 
ring the Soviet Russian Oecu- savo noru; gal ir jie taip pat 
pation in 1941. Specialiai paruoš- prakeikė savo dalią, kad buvo 
toje apyskaitoje yra tokie duo- priversti svetimuose kraštuose 
menys: tremtinius vežė ištisas vykdyti tokias egzekucijas"-
aštuonias dienas, nuo birželio 15 %. 
Egi 22 d. imtinai. Pakrovė 871 
vagoną, iš kurių buvo sudaryta 
19 traukinių. Iš viso į dvylika 
atskirų plačiosios Rusijos stoč'.ų 
išvežė 30,425 tremtinius-

Tas pats Lietuvos Raudona
sis kryžius bandė sudaryti gali
mai pilnesnį išvežtųjų aukų var
dinį sąrašą. Jis apima 375 pus
lapius. Sąraše paskelbta 18,580 
tremtinių vardai, pavardės, jų 
amžius, profescija, iš kurios vie
tovės išvežtas. 

Jau anais laikais, dar savo 
tėvynėje gyvenant, sąrašų su
darymas sunkokai sekėsi ir dėl 
žinių stokos tiktai didžioji dalis 
visų išvežtųjų tebuvo suregist
ruota. Nežiūrint to. šis doku-

JAPONIJOS VAIDM U0 PASAULYJE ' * « « BUNYCIA - mm 

Be E. Juciūtės, turime ir ki
tų, anksčiau paskelbtų, liudiji
mų apie trėmimus: Stp. RūMe-
nės, Armonienės, B- Butkaus ir 
keleto kitų. Liudijimai geri. tei
singi, tikslūs, bet vis tai tik la
šas Lietuvių tautos kančių jū
roje. Nesame net sudarę trem
tinių sąrašų, nesurinkome ku
rios nors iliustracinės- medžia
gos ir net reikiamu būdu nesa
me uždokumentavę parodymus 
tų tremtinių, kuriems kuriuo 
nors būdu pavyko pasiekti Va
karų kraštus. 

Kad šiuo reikalu mes esame 
permažai padarę, mus kaltina 
ir tie buvę Sibiro kaliniai, ku-

. . . . . . . riems pavyko pasiekti Vakarų 
mentas yra labai baisus ir siur- , - . « ! . - • »*_ 

' kraštus, š tai mūsų jau minėta 
ir cituota Elena Juciūtė viena 
proga rašo: "Malonu, kad čia 
gyvenantieji lietuviai domisi Lie
tuvoje ir Sibire gyvenančių mū
sų tautiečių sunkia dalia. Dėl 
to ir rašiau tą knygą, kad lik
tų bent šiokių tokių apybraižų 
iš žiauriojo mūsų tautos laiko
tarpio. Visko surašyti, žinoma, 
neįmanoma. Gal kiti 'istrūkė-
liai' vėliau daugiau ir geriau su
rašys". 

. . . . . . Autorė taip pat akcentuoja 
ras pritarimo savo idėjoms ir . . . ,,.^ r . , . , . , r J 7 - j . reikalą medžiagos rinkimo dar-brukamam jų gyvenimo būdui. ^ a u ^ 
Bolševikai suprato kad. nore- ^VBUB ^ . j e ^ o k T i p a d _ 
darni eta pasilikti, turi pirmiau- . . . . . . , *•*.•« ., i .. .. . *Z1 ja ilgiau tęsis, sunku tikėti, šia susidoroti su sių kraštų gy- i , T . . . ....... . , . " . . . ,.. ., , . %J kad Lietuvoje išliktų kokių nors 

pus. 

Verčiame 1942 m. Kaune iš
leisto "Lietuvių archyvo" I to
mo (Bolševizmo metai) lapus 
ir skaitome "Instrukcijos dėl 
prieštarybinio slemento išvežimo 
tvarkos Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje" vertimą (36-55 psl.). 
Iš jos matome, kad bolševikai. 
įsibrovę į Lietuva, Latviją ir Es
tiją, žinojo, kad niekas jų čia 
nelaukė ir kad jie niekada ne-

ventojais, juos likviduodami. Ln 
strukcijoje pažodžiui rašoma: 
''Prieštarybinio elemento išveži
mas iš Pabaltijo valstybių yra 
didelės politinės svarbos užda
vinys. Sėkmingas jo išsprendi
mas priklauso nuo apskričių o-
peratyvinių trejukių ir štabų su
gebėjimo tinkamai paruošti šiai 

liudijimų apie tą šiurpų laiko
tarpį Taigi čia laisvėje esantie
ji turime pareigą kaupti tos rū
šies istorinę medžiagą, nors ir 
be tikslių datų, varų ir statisti
nių duomenų". 

Šie Sibiro kalinės žodžiai tei-
operacijai atlikti planą ir iš anks singi. jos paskata vietoje ir lai
to numatyti viską, kas reikalin- ku pareikšta, jeigu jau nepavė-
ga. Kartu reikia turėti galvo- luotą. Mums atrodo, kad užsde-
je, kad ši operacija turi būti nyje gyvenantieji lietuviai, bū-
atlikta be triukšmo ir panikos, darni neblogai organizuoti, galė-
kad nepasireikštų jokių Hemon- tų sėkmingai atlikti bent jau da-
stracijų bei kitokių išsišokimų lirų lietuvių tremtinių Sibire su-
ne tik iš išvežamų pusės, bet ir rašymo darbą. Juk beveik kiek
is tam tikros dalies aplinkinių vienas iš mūsų turime daugybę 
gyventojų, priešingai nusiteiku- artimųjų, kurie buvo pokario 
gių Tarybų valdžios atžvilgiu"- metais deportuoti į Sibirą, su-

Nedoro žmogaus akys bijo imti. kankinti ar nužudyti. Be-
šviesos. Taigi išvežimo operaci- lieka surasti instituciją, kuri im-
jos buvo atliktos beveik visais tusi šio darbo koordinavimo — 
atvejais vidurnakty. paruoštų specialią anketą ir ją 

i reikiamu būdu išplatintų. Vė-
Bet 1941 m. birželiniai išve- liau, gavus daugiau žinių, būtų 

Simai buvo tik lietuvių tautos galima surinktą medžiagą kla-
naikinimo uvertiūra. Pokario sifikuoti, apipavidalinti ir išleis-
metais buvo kelios naujų išve- ti atskirom knygom, įskaitant 

Dabartiniu metu. kaip liudy
tojai teigia, visoje Azijoje yra 
ryškus priešjaponiškas nusitei
kimas- Daugelis Azijos tautų la
bai purkštauja ir skundžiasi ja
ponų ūkiniu kolonizmu. Japonai 
laikomi antrais sukčiais ir lupi
kais, kaip Pietų Amerikoje va
dinami amerikiečiai. Azijos žmo
nės labai nemėgsta japonų biz
nierių už jų beatodairinį arogan
tiškumą, nepaisymą vietos žmo
nių papročių ir su jais nebend
ravimą. Būdami svetur, japonų 
biznieriai tebendrauja tik su 
jiems reikalingais valdžios na
riais, viešbutininkais, nakties 
klubų šeimininkėmis ir arbati
nių personalu. 

Prekių perteklius 
Tokį nepalankumą japonams 

sukelia jų prekių svetimose ša
lyse užplūdimas. Japonija, norė
dama atstatyti karo metu su
griautą ūkį ir pramonę, be ato
dairos pradėjo savo pigiomis 
prekėmis užtvindyti ne tik Azi
jos, bet ir kitų kraštų rinkas (jų 
tarpe ir JAV). Tačiau 1973 m., 
arabams sumažinus naftos tie
kimą ir žymiai pakėlus jos kai
ną, Japonija jau nebegali tikėtis 
nekliudomai lobti dėl svetimųjų 
atsilikimo ar negalėjimo lenkty
niauti- Dabar japonų godumui 
užkirstas kelias. Jie pamatė, kad 
jiem reikia apriboti savo apeti
tus. Mat, beveik visos valsty
bės smarkiai susiaurino japonų 
gaminių įvežimą. 

Tačiau šiaip, neimant galvon 
šio biznieriško japonų agresy
vumo, Japonija teisingai laiko
ma tarptautinio pastovumo pa
vyzdžiu. Jos vidaus būklės pa-
stovumas? jų nuostabūs suge
bėjimai ir jų nuoširdžios pastan
gos išlaikyti taiką ir tvarkingai 
nusiteikusį pasaulį, visur teigia
mai vertinami. Bet. sakoma, pa
tys japonai nesugeba jsisąmo-
nininti savo teigiamų ?avybių. 
Jiems labai sunku susieti savo 
pačių laimėjimus su tarptautine 
bendruomene ar sujungti savo 
su kitų tautų interesais. Taip 
pat jie nesugeba bendrauti su 
užsieniečiais, išskyrus ūkio ir 
technikos srityje dirbančius. 

Įtikinimo sugebėjimų stoka 

Štai kaip tą japonų polinkį 
aiškina japonų santykiams su 
užsieniu tyrinėti komitetas: "Ja
ponų tauta negabi išsakyti savo 
mintis ir kitiems pristatyti savo 
poziciją. Svetimos kalbos japo
nams yra neperžengiama kliūtis 
santykiaujant su svetimom ša
lim". 

Tai atrodo keista žinant, kad 
japonai anglų kalbos mokymui 

Ii galėtų būti galybe Šalia kitų didžiųjų 

P. GAUCYS 

kasmet išleidžia į bil. dolerių, 
kai svetimomis kalbomis knygos 
ir filmai yra populiarūs. Sako
ma, kad taip dėi ypatingai skir
tingos japonų g<dvosenos. Japo
nas, kalbėdamas su užsieniečiu, 
įžengia į ketvirto matavimo pa
saulį. Daugeliu atžvilgių Japo
nija tebelieka labiausiai kultū
riškai skirtinga ir intelektualiai 
neprieinama didžioji valstybė. 
Ir tai labai kliudo keistis idėjo
mis ir jausmais su likusiu pasau
liu. 

Tai atrodo dar keisčiau, ži
nant, kad japonai beveik viską 
išsiverčia iš svetimų kalbų. 1973 
m. jie išsivertė iš svetimų kalbų 
1000 knygų, neskaitant daugy
bės specialių studijų. Tuo tar
pu iš japonų kiibos tebuvo iš
versta į svetimas kalbas 50 kny
gų. Tai matydami. 1972 m. japo
nai įsteigė specialų fondą ska
tinti ir gerinti tarptautinį kul
tūrinį bendravimą, svarbiausia 
su JAV ir pietryčių Azija. Kas
met fondas išleidžia 6 mil. dol. 
Mitsubichi koncernas davė 1 
mil- dol. Harvardo universitetui 
įsteigti japonų teisės katedrai, 
o Sumitomo bendrovė 2 mil. dol. 
Yale universitetui. Tuoj po to 
Mitsui bendrovė įsteigė savo 
fondą, o Toyota vėl savąjį. 1973 
m. Japonijos vyriausybė pasky
rė 10 mil. dol. japonų studijoms 
JAV universitetams ir 3 mil. do
lerių Anglijos, Prancūzijos ir 
Vokietijos universitetams. 

Per pastaruosius 20 metų Ja
ponijos užsienio politika buvo 
būdinga savo pastangomis veng
ti nesusipratimų plečiant pre
kybą. Japonijos karinis silpnu
mas, kurio patys japonai nenori 
atsižadėti, buvo naudojamas į-
rodyti jų vengimą konfliktų, pa
sitikėjimą kitais, besiginant nuo 
priešų. ir pataikavimą drau
gams, kai tuo tarpu kraštas ra
miai ir sėkmingai visur plečia 
prekybą- Būdinga, kad Japonija 
neparodė jokio agresyvumo ko
vojant už vietą Jungt. Tautų 
Saugumo taryboje, kuri dėl jos 
ūkinio bei socialinio pajėgumo 
jai teisėtai priklausytų. Japoni
ja kukliai save laiko "pusiau jė-
ga". 

Valstybė be ginklų 

Pasaulyje, kur karinė jėga tu
ri lemiamą ssvorį, pats faktas, 
kad Japonija, viena didžiųjų val
stybių, neturinti atominių gink
lų, daugeliui valstybių gali būti 
patraukius partneris. Pusbalsė 
Japonija tolydžio pasinešusi siek 
ti savo pačios gerovės, menkai 
pasiruošusi atsispirti netgi pri-

Pop. 
laišku. 

Paulius VI apaštaliniu, liturginiams 
rašytu praėjusių metų j kai atsakanti 

nuostatams usis-

puolamam spaudimui. Kaip a-
rabų naftos boikote ir lėktuvų 
pagrobimo atvejais, piniginis iš
sipirkimas yra vienintelis jos 
ginklas. Tuo tarpu ryškiai nu
siteikusi Japonija, galinti panau
doti ne tik savo ūkinę bei tech
nikinę jėgą. bet ir išryškinti jos 
panaudojimą, galėtų tapti žymia 
moraline bei politine jėga pa
saulyje. Indija. Kinija ir Jugos
lavija tarp kitų laikas nuo laiko 
buvo pasišovusios kalbėti besi
vystančių ar neturinčių atomi
nių ginklų tautų vardu. Dėl įvai
rių priežasčių tai joms nepavy
ko. 

Tokį vaidmenį galėtų vaidinti 
Japonija, nes japonams būdin
gas reformuojančios, o ne revo
liucinės užmačios, ir tai turi ne
mažą reikšmę pasauly, kur re
voliucijos vis labiau ir labiau y-
ra pernelyg brangi prabanga. 
Japonijos politika ryškiai demo
kratiška. Kaip mažų. negink- į bejonės yra ir pagarsėjusi bei ži-
luotų ir neišsivysčiusių valstybių noma Šiluvos šventovė 2emaiti-
atstovė. Japonija suvaidintų la- į joje. Jos garbinga senovė ir Švč. 
bai teigiamą vaidmenį. Pasauly, Marijos ten esantis stebuklais pa-
kur mažėją ištekliai yra susiję garsėjęs paveiklsas bei gilus tau-

lapkričio 6 d. ir paskelbtu "Actą 
Apostolicae Sedis" 1975 m. kovo 
31 d. Nr. 3, 171—172 pasl., su
teikė Šiluvos parapinei bažnyčiai 
Mažesnėsės bazilikos vardą, teises 
ir liturgines privilegijas. Šv. Sos
to dokumentą čia paduodame iš
tisai. 

POP. PAULIUS VI 
Amžinam atminimui — Kadangi 

Švč. Mergelė Marija yra tikra Kris
taus Motina, kuri be to paties 
žmonių Atpirkėjo, kybančio ant 
kryžiaus, yra paskirta ir žmonių 
motina (žiūr. Jon 19,27), dėl to 
nuo pat pirmųjų Bažnyčios am
žių Dievo Sūnaus sekėjai visuo
met su pamaldumu, garbinimu, 
tikėjimu į Kristų jungė amžiną 
ir nuolatinę meilę Švč. Mergelei 
Marijai. Tai rodo tik visame 
krikščionių pasaulyje pastatytos 
šventovės, tiek paveikslai, tiek ir 
kiti įvairūs paminklai, pašvęsti 
dieviškajai Motinai. Tarp jų be a 

su žymesniu techniniu, kultūri
niu ir administraciniu lenkty
niavimu, tai būtų Japonijos il
galaikis uždavinys ir pasitarna-
vimas. Juo labiau, kad niekas 
neabejoja, jog 108 mil. japonų 
tauta yra naudingas ir vertin
gas pasaulio veiksnys. 

2. Turi būti konsekruota. 
3. Turi būti visoje vyskupijoje 

kuo nors ypatingu iš kitų išsis
kirianti, pvz. joje yra kūnas ar 
žymesnė kurio nors šventojo re
likvija, arba garsus ten labai ger
biamas paveikslas arba pati baž
nyčia yra kuo nors garsi %ysku-
pijos religinėje istorijoje. 

4. Joje turi būti religinis ir pas
toracinis centras, kuris spindu
liuotų vyskupijai. Todėl joje: 

a) liturginis, ypač Eucha r i e 
jos, šventimas turi būti atlieka
mas su visu iškilmingumu. ?̂ ad 
būtų pavyzdys kitiems tiek iivur-
ginių apeigų atlikimu, tiek akty
viu tikinčiųjų dalyvavimu; 

b) turi būti choras, kuris ri
ki nčių pamaldose dalyvavimą pa 
laikytų ir jam vadovautu: 

c) turi būti prie jos pakanka
mas skaičius kunigų ir nuoa<.-m-
klausių, prieinamų piskir.orr.is 
valandomis; 

) Dievo Žodis turi būti skel
biamas ne tiktai sekmadiemais ir 
šventėmis, bet ir kitomis dieno
mis. 

Bazilikos prievolės 
Bazilikos ribose turi būti ypa

tingas tikinčiųjų religinis auklė
jimas paskaitomis, specialiais 
kursais, konferencijomis, suva
žiavimais ir panašiais renginiais. 

Bazilikos uždavinys —susipa
žinti ir tikintiesiems aiškinti 
tuos raštus, kuriais popiežiai 
skelbia Bažnvčios mokslą ir įvai-

tuos tikėjimas (padarė tai, kad ši 
šventovė tapo garsia ne tik Lie
tuvoje, bet ir toli krikščionių pa
saulyje. 

Kadangi garbingasis brolis vys
kupas Juozapas Matulaitis — La
bukas, Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio vyksupijos apaštali
nis administratorius, savo ir J rius paskatinimus krikščioniškai 
drauge dvasiškijos bei tikinčiųjų 
vardu prašė šį Šventąjį Petro Sos 

i tą, kad ta šventovė būtų priskir 
ta prie Mažesniųjų bazilikų, — 
mes, norėdami tiek garbingojo 
brolio prašymą patenkinti, tiek 
padidinti Švč. Motinos garbę. 
taip nusprendėme: 

Buvęs Japonijos premjeras Tanaka, 
turėjęs daug įtakos j krašto gyveni
mo formavimą 

NAUJAS PRIETAISAS 
AUTOMOBILIUI 

SUSTABDYTI 

Belgijoje išrastas prietaisas, ku 
ris lengvai sustabdo automobilį, 
jei vairuotojas nuvargęs, susirgo 
arba neblaivus. Prietaisą sudaro 
apyrankė ir tranzistinis įtaisas, 
reaguojantis į vairuotojo širdies 
plakimą ir kūno temperatūrą, i 
Nukrypus nuo normos, prietai
sas siunčia signalus į karburato-
rių. ir. benzino padavimui nu
trūkus, automobilis sustoja. 

gyveno. 
Bazilikoje iškilmingai švenčia

mos šios šventės: 
a) Šv. Petro katedros — vasa

rio 22 d. 
b) Šv. apaštalų Petro ir Pau

liaus —birželio 29 d. 
c) Popiežiaus išrinkimo meti-

Švč. Mergelės Marijos Gimimo ! nėse. 
vardo bažnyčia, kuri yra Šiluvo- Į Bazilikoje pagal reikalą, ypač" 
je, Kauno arkivyskupijoje, pake
liama į Mažesniosios bazilikos 
vardą ir poaukštį, suteikiant jai 
teises ir liturgines privilegijas, 
kurias turi panašios Šventovės, 
tačiau laikantis to, kas yra 1968 
m birželio 6 dienos dekrete "A-
pie Mažesniųjų Bazilikų titulą1'. 
Visi priešingi nuostatai nebeten
ka galios. 

Rašyta Romoje prie šv. Pet
ro kapo, patvirtinta Žvejo žiedu 
1974 m. lapkričio 6d., mūsų Pon
tifikato dvyliktaisiais metais. 

(Antspaudas). 
Kard. Jonas Vii lot 

Valstvbės sekretorius 

pn 

Popiežiaus laiške 
dekrete "Apie Mažesniųjų bazili
kų titulą", yra suminėtos sąlygos, 
kurių reikia, kad bažnyčia gautų 
bazilikos titulą.Jos yra tokios: 

Į. Bažnyčia turi būti pakanka
mai erdvi, meniškai išpuošta ir 

šventadieniaiais, vienos antros 
Mišios tiek skaitytos, tiek giedo
tos laikomos lotynų kalba. To
kiose Mišiose giedojimas yra ar
ba grigališkąja gaida arba poli
foninis (balsais), rūpestingai 
parengtas ir išpildomas. 

Bazilikos priekyje iškabinamas 
popiežiaus arba Apaštalų Sosto 
herbas. 

Bazilikos privilegijos 
Tikintieji įprastomis sąlygomis 

aplankantieji baziliką gali gauti 
visuotini atlaidą sekančiomis die
nomis: 

a) Šv. apaštalų Petro ir Pau
liaus šventėje — birželio 29 d. 

b) Bazilikos titulo šventėje — 
minimame | Šiluvoje rugsėjo 8d. 

c) Švč. Marijos vad. Porciunku-
lės Šventėje — rugęriūčio 2 d-

d) Vieną laisvai pasirinktą die
ną metų bėgyje. 

Mišiose, kurios aukojamos ba-
(Nukelta i 5 pusi.) 

Sovietine tikrovė 
Vilniuje 

V I L N I E Č I O D I E N O R A Š T I S 
ŠALOMAS JOSMANAS 

22 
Su Juliku ir manimi Augis elgiasi globėjiškai ir 

visuomet stengiasi pabrėžti, kokią paslaugą mums pa
darė: 

— Jeigu ne aš. niekada nepakliūtumėt mokslų 
akademijon, — sako jis. — Aš mėgstu žydus. Tiesa, 

žimų bangos. Mes žinome jų lai- vardinį tremtinių sąrašą. Nėra Į ne visus, bet mėgstu. Jūs, berniukai, jauni, lyg ir ne
ką ir apimtį. Bet leiskime apie abejonės, kad šią pareigą tu- blogi. Žiūrėkit, nebūkit kaip jūsų vyresnieji žydai 
juos liudyti Sibiro tremtinei E- retų atlikti mūsų politiniai veiks 
lenai Juciūtei. Savo knygoje niai. Tačiau jie dėl įvairių prie-
•Tėdos mirties zonoje" ji. per- žasčių šiuo reikalu ligi šiol la-
gyvenusi trėmimus ir savo aki- bai nedaug ką tepadarė. Minė-
mis mačiusi lietuvių tautos nai- darni šiurpiuosius birželio įvy-
kinimą. apie 1948 metų depor- kius. mes dar kartą iš naujo ke-
tacijas rašo: "Miegas neėmė, liame šį klausima ir tikimės, kad 
Apie vidurnaktį ėmė burgzti atsiras iniciatorių, kurie šį dar-
sunkvežimiai. dardėti ratai... bą reikiamu kruopštumu pra-
Mes meldėmės ir verkėme, gaila dės ir atliks. Tokios medžiagos l sirišęs baltą raištį, išžudė visą jų šeimą. Taip jis atvė-
buvo žmonių, nežinia, kurie pa- surinkimas ir išleidimas būtų I rė savo sielą žydams, su kuriais gyveno geruoju. Bet 
teks. Reikėjo eiti į darbą, nepa- lietuvių išeivijos pastatytas gra- Į karas pasibaigė, ir žydų nežudo. Su lietuviais jie gy-
rodyti. kad tie "buož/ų" valy- žiausias paminklas lietuvių tau- j vena taikiai. Tik neaišku iki kol 
mai širdį mums diegia Dcpor- tos aukoms. 

blogi. Žiūrėkit, nebūkit kaip jūsų vyresnieji 
Mokykitės, klausykit lietuvių ir gyvensite kaip žmo
nės. Mes, lietuviai, geraširdžiai žmonės. Kai? mums 
geras, tam ir mūsų sielos atviros. 

Kai klausau šių nesąmonių, nejučiom r įs ime
nu Lionkos tėvą. Jis kilęs iš Alytaus. Be jo šeimoje 
buvo dar du sūnūs. Geriausias jų draugas buvo lie
tuvis, su kuriuo jie dirbo tekinimo dirbtuvėje. Lion
kos tėvas sako, kad tai buvo geriausias jų draugas. Ir 
tas geriausiad draugas pačią pirmą karo dieną, pri-

vau atostogose. Dešimt dienų davė pasiruošt egzami-
<mm \ narna institute, o likusį laiką buvau laisvas, mano vir

šininkui sutikus. Prieš naujus metus jis manęs pa
klausė: 

— Ar daug dar turi egzaminų? 
— Daug, — atsakiau. 
— Na, eik mokytis. 
— O darbas? — nesupratau aš. 
— Nėra darbo, ar nematai? Išlaikysi egzaminus 

ir ateik. Nesijaudink, algą gausi. Skaityki, kad aš tave 
paleidau. 

Išlaikęs egzaminus, grįžau į darbą. 
<— Viskas tvarkoje ? — paklausė viršininkas, 
— Taip, — atsakiau. 
— Na ir puiku. Dabar dirbsime. Padėsi man nu

braižyti ant vatmano molekulinę jungtį. 
Jau ketvirta diena sėdime su juo ir braižome įvai

riose kombinacijose raides C, H ir 0. Nėra laiko nė 
atsikvėpt 

Julikas Dalfonas vis žaidžia su Augiu šachma
tais, kiti lošia tenisą, sėdi bufete, gurkšnodami pieną. 
Alkoholinius gėrimus iš bufeto pašalino. Tam buvo 
svarbių priežasčių. 

Prie chemijos instituto yra Miestų Statybos insti
tutas. Ten tokia pati darbo aplinka, kaip ir pas mus. 
Architektai žaidžia tenisą, valandų valandas sėdi bu
fete, gurkšnodami konjaką arba degtinę. Jų alga dides
nė kaip chemikų, todėl jie gali sau leisti gerti kiekvie
ną dieną. Tik vieno nesuprantu. Ir architektai, ir che
mikai, ir bendrai visa inteligentija, ir ne tik inteligen-

sovietinio gyvenimo. 
Bet architektai geria daugiau u i visus. Ir vienos 

išgertuvės baigėsi liūdnai. 
Tuoj po Naujųjų metų. instituto administracija 

susirinko aktų salėje, aptarti metinio plano įvykdy
mo rezultatus. Popieriuje šis planas buvo įvykdytas 
dar prieš sausio I-ją. o iš tikrųjų architektai prida
vė projektus tik šio mėnesio viduryje. Vynas ir deg
tinė tekėjo upeliais, viršininkai ėmė kabintis prie sekre
torių, visi panoro intimumo. Užgesino šviesą, o ant sce
nos, prie Lenino portreto, uždegė žvakes. Vadas tą 
akimirką buvo panašus į šventąjį, ir todėl, visiems gar
siai juokiantis, direktorius užtraukė "Aleliuja". Visi 
garsiai pritarė. Bet daina baigėsi, visi girti, ir reik 
kažkaip pasilinksminti Ir čia direktoriui nušvito ide
ali mintis. 

Jis pasiėmė raktus ir atnešė iš sandėlio du pneu
matinius šautuvus. 

— Šaudom! — suriko jis. — Kas pataikys j žvakę 
— laimi butelį šampano. 

Ir pradėjo šaudyti. Girti architektai vis stengėsi 
pataikyti į Lenino akį vietoj žvakės. Bjičiaus port
retas pasidarė panašus j sietą, o žvakė likos nepaju
dinta. — Velniai jos nematė. — vėlai naktį nutarė 
architektai. — Einame namo. 

Jie išėjo. 2vakė pasvyravus nukrito. Pradėjo svilti 
užuolaidos ir netrukus ir visa aktų salė degė. Degė 
stalai, kėdės, sudegė skylėtas Leninas, užsidegė du
rys. Iš ryto jau degė visas ketvirtas aukštas. Tik va
karop gaisrininkams pavyko užgesinti liepsną. Sudegė 
tūkstančiai brėžinių, dešimtys užbaigtų ir neužbaigtų cija, bet ir darbininkai, blogai apsirengę, gyvena men

kuose butuose ir nei kiek nesirūpina savo buitim. —| piojektų. Apytikriai nuostolis sudarė šimtus tūkstan 
b. kv. I . Vilnius, 1066-jy mėty sausio 30 išleidžia didelę savo algos; dalį alkoholiui. Matyt J.l to, Htį rublių. 

į { darbą grįžau neseniai. Daugiau kaip mėni^sį bu-] kad ttskyrus alkoholį, nieks negali pagražinti pilkoj (Bus daugiau). 

«Su«*. 
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VLIKO DARBU FINANSAVIMAS 
J. Valaičio pranešimas pirmam Tautos fondo suvažiavimui 

Pagal Tautos Fondo statutą sės šis klausimas svarstytinas, 
vienas Tautos Fondu uždavinių Daug kas sutiks su nuomone-, 
pa saky ta s ta ip: -Remia Vyriau- kad Lietuvos gyvenimo studiji-
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko-Į joms ir dokumentavimui skirti-
miteto ir išimtinais atvejais kitų ' na žymiai dnugiau dėmesio ir 
organzaeijų veiklą, atitinkančią lė.šų. Tai greičiausiai būtų da-
šitios uždavinius", š ie uždaviniai, j romą. jei lėšų būtų daugiau, kaip 
aukščiau tame pačiame statute f iki šiol. J tai buvo atkreiptas 
parašyt i , t rumpai suglaudus, y- reikiamas dėmesys Lietuvos lais 
r a : te lkt i duomenis apie gyve
nimą Lietuvoje ir šias žinias 
skleisti spaudos bei radijo būdu. 

Kaip matome, pasakyta, kad 
Tau tos Fondas (toliau T. F.) re
mia Vliko veiklą, pirmiausia Vli
ko, o t ik •*išimtmais atvejais" ki
tų organizacijų. Atrodo, kad nie
ko naujo — taip buvo ir anks
čiau. Atkreipkime dėmesį tačiau 
ir į ta i , kad kalbama apie para
mą tokios veiklos, kuri atitinka 
T. F-do uždavinius. Čia glūdi 
pagr indas naujų vl iko ir T- F-do 
santykių. Pagal ta i TF-dui rei
kia žinoti, kokia y ra Vliko veik
la, kaip T. F-do surinktos lėšos 
sunaudojamos. VTikui privalu T. 
F-dą informuoti. Dėlto čia su
važiavime daromas ir šis prane
š imas apde Vliko darbų finansa
vimą. Visai nuoseklu, kad nu
maty tos diskusijos dėl šio. kaip 
ir dėl ki tų pranešimų. To anks
čiau nebūdavo. Tautos Fondas 
Vliko veiklos nediskutuodavo. 
T. F . VHkui lėšas telkdavo ir jas 
administruodavo, kaip, tu r būt, 
t eko anksčiau girdėti, T F . bu
vo Vliko bankas. 

Y r a ir kita priežastis, kodėl 
T. F-do nar iams žinotina Vliko 
veikla: kaip telkti lėšas .neži
n a n t tiksliai, kaip jos bus pa
naudotos , ką visuomenei pasa
k y t i ? 

C L A S S I F I E D G IM D E 
>i r s c tf L LA v 16'v s PROGOS — OPPOBTUNITIES 

Dėl ligos parduodama maisto pro-
įrengiu ouefito Ir užmiesty oaujua * . 

ir perstatau senua vi»ų rflSlų namo! biznis veikia vienoj vietoj virs 50 me-

HELP WANTED MOTfcB\ 

apftildymui pečius, alr oondlttolng 
ir vandenit bollorfua. Dtrbu XT**t mį-
•Inlrural tv garantuotai. 

DOMAS *rKAUSKA8 
**44 So. We«ern ATO. 

Chtcaen, m. AOAOS 
Te* VT 7-S447 

tų. įskaitoma visi įrengimai ir inven
torius- Gerai įsigyvenus prekybų 
• Brighton Pke. Informacijai kreiptis 
fieL LA 3-9090 tarp 10 v. r. ir 6 v. v. 

vinimo darbo konferenei įos me
tu praėjusį rudenį. Reikia ma
tu t i , kad šiai sričiai teks pro- Garv Ui. mok. mokiniai šoka lenciūgėlį Motinos dienus minėjime, 
porc-ingai didesnė sąmatos dalis Iš k. į d.: Rasa Raudonytė. Alma Noreikaitė. Vidas Noreika. Karilė Jo-
ateityje. svarbiausiai T. F-do nynaitė- ir Dana šeferytė. 
veiklai sustiprėjus. Tuo tikslu , — — 
dalinai vyksta ir dabartinis T. 
F-do persiorganizavimas. MŪSŲ KOLONIJOSE 

Gary, Indiana 
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS 

PAMALDOS 
UŽ KUN. TITĄ NARBUTĄ 

Gegužės 20 d. kun. Tito 

Kaip j a u pastebėta, Vliko są
mata sudaroma metų pradžioje 
visiems kalendoriniams metams, 
tačiau išimtinais atvejais galimi 
sąmatos pakeitimai ir metų bė
gyje panašia tvarka, kuri tai-
koma s ą m a t o s visumai. Vliko G a r >' ^uarus tme mokykla mo- į draugai: kun. J Kardauskas. 
valdyba pakeitimus siūlo, o Vii- M - P a - e r b ė ^ g u z e s 18 d Pa- kun- F. Kire ;lis ir kun Ign Ur-

, . ___* • *, - • maldas ua motinas aukojo kun. nonas sv. Kazimiero liet. baz-
ko tarvba juos svarsto ir tvir- ' l i a i u a o "" » •> . . . , „ , , 

Ignas Urbonas, pasakydamas nycioje 12 vai. koncclebravo Mt-

Narbuto mirties metinėse jo 

V A L O M E 
KILIMUS UT BALDUS 
Plauname rr vaškuojame 

visų rūšių grindis. 
J. BUBNYS — Tei. BE 7-5168 

Tvairin prekių pasirinkimas, moto-
cikln.i. SaMytuvai. maistas flpWin>si 
CfTRTTPlKATAr TR' ArTOMOttTT.IAI 
COSMOS PARCELS ENPBISS 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
2.V>1 \V. «Wth St.. Chlosiffo. m. «0«2» 
3SS3 <*>. H^lstpd. Oticasro. T». «0«08 

Tol. WA r>-27?.T: •S4-3SSU 
X. Valanttnus 

tina. 
Kaip žinote, mes dabar gyve- t a i * * » f i r t* P ^ o k s l ą Pa- šias už a. a. kunigą Titą. Kun 

maldose dalyvavo visi mokiniai, Į T. Narbutas mirė prieš tris me-
krp. 

Lietuviu klubai surengė 

name išimtim Lietuvos laisv.ni-
, , . , . , • -n «• tautmia_s rūbais pašinuose, i r t u s Daytone. Ohio. 

mo bvlai laikotarpi. Rvsium su L a u"u<"> t™~ f ~v< J 
tuo yra paskelbtas ir vykdomas mokytojai. 
-ypatingojo fondo" vajus. Tai p 0 pamaldų mokyklos salėje G a r C U i e r , M a S S . 
tu rės turėti įtakos ir i Vliko šių vyko tolimesnis šio dienos nu
metu sąmatą — ją reikės leisti, nėįimas, kurį pradėjo mokvklos 
Nepapras tu įvykiu be abejo rei- vedėjas Stasys Rudvs savo ^ : ̂ ve iks lų parodą savo patalpo-
kia laikvti i r šj pirmąjį perorga- džiu, skirtu motinai. '-Sveikini-' f / e m o m ^ ^ " f ? ? * 
nizuoto" T. F-do suvažiavimą. m motinai" - eilėraščių pynę' 26 /nemmnkai išstatė daug pa-
Būtų visai suprantama, kad ir; J atliko mokiniai: Julija Zook, I v e i k s i l*;. Brone Višmauskiene• su
sis įvykis į Vliko sąmatą galėtu Debbie Mačvtė, Daiva Dambrausl r u o s e S j f S E 2 5 L ? S - I 
turė t i į takos. I š kitos pusės aš k a i tė , Viva Bartkutė, Darius \ margučiais >r kt. dalykėliais Vy-
nenorėčiau s ū d a n t i įspūdį, kad Bartkus. Ina Masiulytė. K r i s t i - ! ^ Brazauskas rodė savo dro-
įtaigojama Vliko veiklą iš esmės na Dambrauskaitė, Dajana Ma- į a x u u s * raiziruus- <> D a ™ ^ B r a -
keisti. kad šis suvažiavimas tu- čvtė, Monika Jagelaitė. Jonas \ * a u s k ^ > v a i n u * r , a n k d a r b " 2 ; ' 
retų arba galėtų padaryti Vliko ; Tavaras ir Kristina Tavaraitė-! P e r *» d l e n a s a *į a n k <; ?*?.** j 

': žmomų. Bronius Sanckis laime-

NAMU APŠILDYMAS 
TniMaii w»nni (r Jdrsln nantriM p^-

J'hiu THefei Kvalaii. ttUpef nhnrhHnr 

rtavns. Itrplptls — 

A. BANYS — 447-SMft 

RTBrRBAN TTCICPOIVrrVG 
REMONTUOJAME MŪRA 

NEMOKAMAI APSKAIČIUOJAME 
Skambint 7764398 

HARRT ZILEVSK1, aArmtaka* 

M O V I N G 
SEBENAS perkraoBto baldos ir kW 
tos daiktus. Ir B toH miesto leidi
niai ir pilna •pdrnndii 

TELEP. — WA S-8663 
Vliko darbų finansavimas vyk- v e i k J o s Perversmą. Vliko finan-1 Eilėraščių pyne atlikę vi 
omas r ^ ^ i ki .kvi.niem« L - SU skirstymą .r toliau lems Vii- į kiniai skubėjo prie m o t i - m i i Jo grarų paveikslą. J ane Yavors 

esančioms salėje. 
Mok. St. Rudžiui vadovaujant, 

i mokinių choras padainavo: Pas 

ky bu v o ruošimo komiteto pir
mininkė. Vietos laikraštis gra
žiai aprašė parocia ir įdėjo nuo
trauką. 

MlRDrAI 

— Stasys Brazauskas mirė 

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengiu vonias, 
virtuves ir naujas lubas". Įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 

Zigmas, teL 77&4B38 po $ v. v. 

sulaukęs 85 m- Buvo gimęs Se- Į , , , . , . , , . . . , , . " Į Į ' . T " — • — — — 
redžiaus parap. Paliko du sūnūs VYTAUŪTAS ŽUKAUSKAS 

Trys šokėjų grupės smagiai ir duktė. SIUNTINIAI Į LIETUVA 

šioje apylinkėje. 
Po daugiau 90 metų turime 

do
leriu certifiikatav. maistas, akordeonai. 
2608 W. «9th St. Chicago. m. 60629 

TFXFF. — WA 5-2787. 

\nsi mo-
=ral kiekvie v . - me- >~ : motinų sui 

t a m s sudaroma sąmatą. Jos pro-1 k o t a r > ' b a - *** š i s suvažiavimas. ; gėlėmis, prisegdami jas savo | 
jek tą paruošia Vliko valdyba, s u V l i k o d a * l f inansavimu su- motinoms ir visoms motinoms, 
o tv i r t ina dažnai po ilgu disku- s i P ^ n ^ - t u r ė ^ P " * * * ? s a v D 

sijų .r pakeitimų _ Vliko tar>- nuomonę, paieškoti naujų su-
ba. Tipišku tokios sąmatos pa- * « * J u o s V l i k a s P n i m s d ė r n e " . 
v-vzdžiu gali būti šių 1975-tųjų s i n i r si*ngsis panaudoti gal j močiutę augau, Mane motulė b a 
metų sąmata . Yra ta i pavyzdys. ž i a i s - ^ ^™™zis metais, j rė. Močiute širdele ir Ačiū tau, 
bet t a ip pat ir dokumentas, tu- Taigi T. F-do suvažiavimas | mamyte, 
r įs Vliko ir T. F-do santykiams įgyja Vliko pinigų skirstymą, o 
didelės svarbos. tuo pačiu ir Vliko darbuose ap- pašoko šiuos tautinius šokius: ,;... - . . . . . . . . . . . . - , i ^ . 

Kaip matote, pat i didžioji lė- lamai patariamąjį vaidmenį. Vii- j s a u i u z ė iė anksti kėlė. aguonėlė. —_ • , o s e P " K u k a S T m r e S U I au- tOTO^biiia.i. šaldytuvai, televizijos. , 
šų dalis skir iama informacijos kas toki padėties pasikeitimą ne , riešutėliai. suktinį, noriu° miego! k ę S M m * t U ' 
skleidimiū: EStos biuletemam į- tik sveikina, bet Vlikas pats y- s a u ] u t ė tekėjo, jonkelį, kalvelį, — Viktoras Daržinskis mirė 
vairiomis kalbomis, leidiniams ra jo pradininkas. Ir štai dėl ko: v e s t u v i u polką, gvvatarą. pieme- sulaukęs 71 metų. Gimęs 
i r radijo valandėlėms. Maža, pa- su dideliu dėkingumu reikia pa- nėiįaj. šiaudelį ir lenciūgėlį. Šo-' Troškūnų pa rap . Panevėžio ap. 
lyginti, dalis skiriama būtiniau- stebėti, kad Vliką per daugelį kius paruošė ir jiems vadovauja ! J o gimūiaitė Paulavičiūtė mirė 
sdems administracijos reikalams, metų mūsų "lietuviškoji visuo- m o j t > ^a ta r ina Pečkaitienė. A- P " e s ^"^ savaites. 
susijusiems su informacijų sklei- menė rėmė ir remia, dabar gal k o r d e o n u g r 0 j 0 m o kinys Jonas — Bendžtūnienė mirė sulau-
dimu. Y r a taip pat ir ypatingų- net labiau, kaip bet kada. Vaičeliūnas. Programos koordi- kus 98 m. Paliko sūnų ii dukrą. 
jų uždavinių dalis, skirta svar- Tautos Fondo organizacija, jo n a t o r į U s — mok. J. Pečkaitis. | Ji buvo bene seniausia Uetuvė 
biausia Brazmskų bylos reika^ įgaliotiniai ir atstovai lėšas tel-
lams. š i tos išlaidos" laikytinos: kė. Tačiau tik tie. kurie per po- Pasibaigus programai — mo-
atsi t ikt inėmis ir. siauriau supran litines grupes buvo Viiko tar\ r- t m i i komitetas pakvietė moki-
t an t . į statutinių Tautos Fondo boję atstovaujami, turėjo įtakos nius. mamytes ir visus svečius ^ ^ ' e n ę . Jczukevicienę ir 
uždavinių apimti gal ir neįeitų, i r i jų lėšų paskirstymą ir pa-' pietums, kuriuos jos pačios ska-

Gal ima pasigesti Vliko sąma- naudojimą. n i a i pagamino ir su šypsena vi-
to je pozdeijų Lietuvos g^-venimo Nesvarstant šia proga klausi- riiems patarnavo. 
duomenų telkimui Dalinai taip mo. kodėl taip yra, gerai ar bio- Komitetą sudaro: Birutė Ruz-
blogai nėra . nes tam tikra šito- gai. reikia pripažinti, kad nema- gįenė, Dan<molė Bartkuvienė, I-
kių išlaidų dalis sudėta su su- ža Vliko rėmėjų nesijaučia jame r e n a Mačienė ir Marytė Ruz-
momis, skir tomis informacijos esą atstovaujami. Tautos Fondo gįene. 
skleidimui. Tačiau :š kitos pu- suvažiavimas ir T. F-do organi-
— — _ zacija. kokia ji dabar sudaroma. >iENTSKI VITRAŽAI 

šią problemą dalinai išsprendžia 

B K A L E S T A T E 

Aurora, ui., parduodamas 8 kamb. 
namas, 3 vonios. 2 raaš. garažas. Plius 
$180.00 pajamų | mėn. Sklvpas 80x136 
p. 822 Mooroe Su. u>i. 806-6B64 

Hamaryieiiybė ir ateitis 
i V4 aukšto narnaa. 2 butai; viena* 

dalinai nebaigtas. Ui Marąuette Pko. 
arti Pulaski. 50 p. sklypas. $22.500. 

Pulku-* 5 kamb, 15 metų mūras. 
Arti mūsų ofiso. $24.800. 

3 batų jmo-.nu- iiiūi-.u- Ir 3 auto 
mūr. g-aražas. Naujas gazu šildymas 
Geriausia vieta Marquette Pke. 
$40,700. 

2 auk.tto m n r u puikūs 2 po 5 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam beia-
mente. Naujas gazo Šildymas. Gara
žas. Arti mūsų. S26.500. 

PLatns ir pisus lotas su a r s i u . Ar
ti Maria Hisrh School. 

Graži 7 kamb. mūro reztdendja. 
Pu«irn ISkaltas b^ismentas. 2 auto 
garažns. Klektrines durys. Arti par
ko. $28.800. 

Paikos mūras, s butai ir maisto 
krautuve su inventorium. Salia tu5-
čias lotas. 2 auto mūrinis caražas. 
Brighton Pke. Šeimos nelaimfi verčia 
pardnoiti vLska už' *J6,750. 

S boto modVnum 20 metu mūras. 
Gazu slld>-ma«L Garažas. Prie vien:io-
lyno. $37.r>00. 

VALDIS REAL ESTATE 
2685 W. 71st St., teL RE 7-7200 

E X P E R D H<R SFKI^EPFi r 
Lake Shorc Drive Apt. 6 Javs n#r 

!week'. r^or vvorMng^ eouple. Shglish 
inec^sarj ' Top pay. Refereru.es. 
Mon. t i r u Frfc :M«-7888- o.- Even-
ings and weekendff — tf^Hi'iiHk 

Ė30PERIEXCED KITCMK?? 

W O M E N 
Part Time — FuHHflie 
Ashland-Belmont A^:» 

Call GR 2-5139 

VYRAI fR MOTERY* 

63 ir Fairfield — 7 kamb. Kilimai: 
3 mieg. salione valgom, ir šeimos 
kamb. Moderni virtuvė ir vonia. 2 
mas. gar. Priedai. Mažiau $30.000. 
Savininkas. 737-0190 

PH0l«£ SOilGITORS 
Students 16 years and older. Starr 
S2.10 per hr. Walk-in inter\new. no 
phooe calls. 

RANMCAPPED WORK«Rš 
IM) W. Schiller, Elmhorst, Iti. 

s f o D Ė i r r s 
PART TTAfE — FULL TIME 

Severai positions open 
Call for appointment: 

33fr43Sl 679-3691 
869-4S98 279-7408-

HELP WAKTED — VYRAI 

FAGTORY VVORKERS 
N'EEDED 

Mus: be able to.drive truck and 
speak English. Apply in person. 

COLC3BUS FOODS 
324 X. Bell, Chicago 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENI 

PIRKSIT — PARDUOSIT — 
NTOMOSIT 

Maloniai .jums pa ta rnaus 

BUD'S REAL ESTATE 

; 

M. A. Š I M K U S 
REAL KSTATE. VOTARY PTJBUC 

PVCOMK TAI SERVICE 
42S9 S. M»piewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIU IŠKVIETIMAI. pUdoml 

PTLIETTB88 PRAŠYMAI tr 
kitokį blankai 

45 ir Campbel!. Mūr. Tuftčia krau
tuves patalpa, butas užpakaly. Gara
žas. Tik $21,000. 

42 ir RockwelL Mūr. 2 butų po 6 
kamb.. po 3 miegamuosius. $3.7.500. . 

65 ir SpaoJdins. 2 butų medinis po 
po B kamb. Beismenias, garažas. 
$2S,0O0. 

73 ir \Vbipple. 4 kamb. mūras. 
H^isiT-entas, garažas. $25.500. 

71 ir Campben. Komercini* n a m i s . 
20 metų senumo. 3 krautuves, pilnai 
išnuomotos. Kninn. S3S.O0O. 

52 Ir Whip>pk», 1 aukšto mūras — 
maissto krautu v? ir 5 kamb. butas. 
Platus lot.o-s. Garažas $24,000; 

Vu- 39 ir Roc4r»eII. Taverna ir 2 bu-
tai. V'akas pilnai iėnuon>ora. $30.0AO 

LE.MOXTO RAJOXE 
Paruoštas statymui lotas 4oxl35 p. 

$V.O0'J. 
»0 akru žemes prie 127-os ir Ar

cher Avė. Prjiao S6.500. ui akrą.. 
Prie 135-os ir Arciie^ — 3 arba. 4 

miegamu mūro ryziUencija, % akro 
žemės, upelis. Vir* $40.000. 

4 miegamu namas ant akro žemfcj. 
Gražus jvaiziavimas, puikus sodas. 
Vir§ $50,000. 

Ant i:.;-. i.^, ir Uarlem Ave. z m e 
tų senumo 3-jų miegamų bi-leveL 
Garažas. T i » j a u ' galima užimti. Virš 
$50.000. 
Komercinis kampas — State St. ir 
Arcner Ave. 9?4 akro. Prašo po 
$12.000 u2 akrą. 

Išnuomojama — Naujame name 

DIDELE BIZNIO PATALP* 
Tinka grožio salioniui (yra visi 

įrengimai) arba lietuviškam resto
ranui. Kreiptis — 

4358 So. Western Avenue 
Td. — 847-0970 

D e M E S 1 6 i r 

BT7TC NUOMAVIMAS 
Namų ptridatM — Pardavimati — 

Valdpmas 
DnmnTmjg — Inootn« Tįur 

NotKrištas — Veituurt 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

84AS 8. Kedrie Ave. 778-228S 

^ 5 ^ - „<^^^^9^^. 

Radijo Programa 
•Seniausia Uenrvų Rado rTogra 

ma Naujojoj A- iijoj 18 stoties 
VLYN 1380 baga veiloa sekma 
dieniaia nuo 1:00 iki 1:30 vai. po pie
tų — perduodama vėliausių pasauu-
aių žinių santrauka ir komentarai, mu-

Dail. Adolfas Valeska toliau jį^ dainos ir Masdutes pasaka. Stą 
Svarstant jau eilę metų Vliko deda naujus skaldyto stiklo lan- programą veda Steponas J. Minkus. 

praplėtOvS problemą, buvo padą- g u vitražus šv. Kazimiero lie- Binto reikalais kretotis į: Baltlc Fkv 
ryta daug pasiūlymų, tačiau net; tuvių bažnvčioje. Vitražuose v- *?±~ 5 ^ ą *? dova™» ^ " ^ i ? 

C Broadway, So. Boston, Mass. Tele-
fanas AN M4». Ten pat gaunamas ir 
dienraštis Drangss. 

S K A U T A I 
(Atkel ta iš 2 pusi.) 

praleisti ir sudaryti galimybes ir geriausi pasiūlymai ncišspren- r a trijų kryžių simboliai su lie-1 
tinJcantiems kandidatams čia siū-;dė klausimo, kaip Vliką praplės- tu\iška ornamentika. Vitražai 
lomoje mokykloje dalyvauti. Ka- t i iš esmės nepakeitus jo struk- yr a meniški ir gražūs 
dangi sto\yklo}'e dar yra vietų tūros. nes esminiai pakeitimai 
registracija į ją yra pratęsiama grėsė pažeisti Vliko prigimtį ir j 
Dalyviai prašomi registruotis pas. jo . kaip tautos atstovybės, pri-! 

jgr " ^ M S ^ 

SIUNTINIAI Į LKTUVą 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4665 Archer Ave.. 
CMcago, IU. 60632, tel. 927-5880 

A. V I L I M Ą 
M O V I N G 

BALYS BUDRAITIS 
4369 Archer Ave. — 254-5551 

\0% — 30 — SO% pigiau 
o i apdraoda noo usnies Ir antooto-
blbo pa* 

FRANK Z A P O i r S 
S2U8^ West »&tti Street 

Chiaago, ruroota 
TeL G a 4-S*M 

|vairh] atHtiniHj 
8SS WEST 84th PLACE 
IeL — FBMtler S-I882 

Mūr. bungalow, 43 p. sklypas, 
centrai, šildymas. Wbipple Ir 6 S-čia. 
Nebrangus. 

2 butai po 4 H kamb. 17 metu. S0 
p. sklypas. Central, šildymas kiekv. 
butui atskirai. Tik 143.000. 

Mūr. 4 butai — 2 po 4 kamb. 2 po 
t kamb ir 3kamb.sklepe . 2 auto ga
ražas. Central, .-šildymas. Geros pa
jamos. Gera vieta gyventi. 

10 bota mūr. Naujas šUdymas. Ge- i 
ros pajamos. Dideli kamb. 

SIMAITIS REALTY 
2951 W. 63rd s t . 

436-7878 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos: 

Radljia, 
Stereo ir oro vėdntaval 
Par<feviiTias ir taKvmas 

m I G L I N A S TV 
2346 W. 6»f* St. — t e i 776-1486 

K A I P S U D A R & M t 
T E S T A M E H T ^ ' 

— P a r u o l ė — 

dlpl. teis. P r a n a s Salas 

mokyklos ir stovyklos vadovą VS 
pav. v.s. Česiovą Kiliulį šiuo ad
resu: 51 Torrey St., Dorchester, 
Mass. (Xt\24. Reg. mokestis 10 dol. 
Visos stovyklos mokestis (reg. į-
skai tant) 55 dol. Visos kitos in
formacijos užsiregistravusiems 
bus išsiunčiamos vėliau. 

Būtų gražu ir pageidautina, 
jog šios kadencijos paskutinėje 
mokykloje dalyvautų atstovai iš 
kiekvienos vietovės. Tat , broliai, 
nevėluokate — jūs esate laukiami. 

T u o pačiu laiku kartu prie A-
žuolo stovyklos vyks ir seserijos 
vadovių lavinimo — Gintaro mo 
kyklos stovykla, kuriai vadovaus 
seserijos vadovių lavinimo sic. v-
i. >. Laima Kiliuiienė. 

LSB 

valumus panaikinti. Dėl to es
miniai struktūriniai Vliko pakei
timai buvo nepnimtini 

T. F . yra šalia Vliko ir tie-i 
sioginių organizacinių ryšių sui 
juo nebeturi. Jame gali daly
vauti visi; politinėms grupėms 
priklausą ir tie. kurie tokio ry
šio neturi. Dėlto Vliko .struktū-. 
r a nesikeis, o įtaką T F. ir jo 
nariai j Vliko veiklą gali turėti 
labai realią. 

Tad aš baigsią savo praneša
mą apie Vliko darbų finansavi
mą kvietimu būti aktyviais Vli
ko rėmėjais ir patarėjais. Da-į 
bartinė naujoji Tautos Fondo 
organizacija bus padėjusi pa
grindus ir sėkmingam Vliko pra- į 
plėtos klausimo sprendimui, i 

Or. V. Sruogienės 

LIETUVOS ISTORIJA 
šiuo metu vienintelė ir nieku nepakeičiama mūsų krašto isto
rijos knyga visoms atuanistinėms mokyklom R ir namams. 
Cia Lietuvos praeitis apžvelgiama nuo seniausių priešistori
nių laikų iki mūsų dienų, knyga gausiai iliustruota paveiks
lais, istorinių šaltinių ištraukoms, aprūpinta v mėlapiaia, ge
rame popieriuje, kietuose apdaruose, kaina — $6.00. Knygą 
išleido čikagiškė knygų leidykla Terra. 

Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 

DRAUGAS, 4545 Wwt 6Srd S t , CMcago, HL 68829 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 

I S I G Y K I T R D A B A R 

Vienos Kardinolas Arkivyskupas 
FBAMZKOENIG 

apie V. lagdMavičiaus knygf 

The Gulturel Wellsprmgs of Folktales 
ralo: 

''Kaip religijos istorijos specialistas aš galiu paliudyti apie 
6io rinkinio įdomumą ir svarbą moksliniam šios srities darbui. 
Jūsų aiškinimai yra išimtine vertės." 

ši knyga yra vertinga priemonė supažindinti kitataučius su 
senąją lietuviška kultūra. 

Apie tai Kardinolas ra lo : 
"žvalgydaraask po jūsų knygą kiekvienas ras. kad Mircea 

Blade's parCffiklmas jog lietuviška tautosaka yra turtingiausia 
Europoje, pasitvirtina.'' 

Knyga gaunama Drauge. Ii kainuoja $6.00 

Testamentai su tegališkomts 
formomis bei afidavitais 

jau gaunami. 
Tai nauja pagerinta laida 
Cia nuosekliai aptariamas testa~ 

mentų reikalingumas ir jų galia 
bei nurodoma jų forma ir paduoda' 
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV 
veikiančius jstatymus bet ir Vokie
ti jos, Anglosaksų pasaulyje Hei 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 

Gaunama "DRAUGE" 
Kaina su Legališkomis Formomis 
$3.50; be tų formų — $3.06. 
Illinoia gyventojai prašomi pridėti 

5 proc. mokesčiams 

• 
Perskaitę "Draugą", duo

kite kitiems pasiskaityti. 



PETRO IR MILICOS ARGIBUSEVŲ 
METINĖMS ATMINTI 

DR. DOMAS JASAITIS IR VITALIS ŽUKAUSKAS. 
Prieš metu s laiko. 1074 m. ge

gužės 17 d. Floridoje. Tampos 
mieste, automobilio katastrofoje i 
žuvo Petras ir Milica ArcibuŠe-' 
vai. 

Petras Areibuševas buvo anū
kas Vilniaus generalgubemato- j 
riaus P. Yeriov kino, kuris savo j 
laiku paroti.'- clmiv; prielankumo 
lietuviams. Būdama aukštas pa
reigūnas, apgynė Nagomoskio 
"Živilės" spektaklį Vilniuje, kai 
1909 sausio 4 d. buvo suvaidin
tas iš necenzūruoto teksto. Tas 
spektaklis buvo apskustas. Tuo
met patsai gen. gubernatorius 
skundikams atkirto, kad nieko 
jame prieš valdžią nebuvo, nes 
jis pab asmeniška; tą vaidinimą 
matė ir nieko pikta nepastebėjo. 
Gubernatorius mokėjo lietuviš
kai. Vėlesniais laikais jo duktė 
Vera Veriovkinaitė buvo Lietu
vos Valstybinės operos solistė, da
bar gyvena Vokietijoj. 

Petras Areibuševas gimė 1924 
m. birželio 17 d. Vyžuonėlių dva
re, Utenos apskr. 

Mokėsi rusų. o vėliau Kauno V 
gimnazijose, pokario metais sa
leziečių kolegijoj Italijoj, studija
vo Pizos universitete mediciną 
1946-49, bet nebaigęs persikėlė 
Romon, kur 1954 m. vedė Mili
ca Beketevą. 

Gyvendamas Italijoj Petras da
lyvavo lietuvių tautinių šokių 

M.A. 

BOSTONO ZiNiOS 
ALTOS SKYRIAUS 

ATSIŠAUKIMAS 

A. a. Pe t ras Areibuševas 

kė pasikeičiant eismo šviesų, kai 
staiga neatsargaus važiuotojo 
vairuojamas automobilis, dideliu 
greičiu lėkdamas, trenkė i juos 
ir abu vietoje užmušė. 

Kaip tik tuo metu po vakari
nio darbo St. Joseph ligoninėj 
grįždamas dr. Konstantino sūnus 
Dimitrijus pamatė automobilio 
katastrofą. Smalsumo skatina
mas, sustojo pažiūrėti, kas per 
nelaimė yra įvykusi. Ir koks bu
vo jauno žmogaus sukrėtimas, 
kai pamatė savo dėdės ir dėdie
nės lavonus... 

Nuliūdime liko Petro motina, 
brolis su šeima, Milicos tėvai* 
kuriuos rengėsi kaip tik vasaros 
metu aplankyti Italijoj, giminės, 
artimieji ir pažįstami. 

Petras Areibuševas buvo pilnas 
gyvybės jaunuolis, lyg gyvsi-

grupėje, reprezentuodamas mūsų' dabris ir kartais kitų buvo skai-1 
dailiuosius liaudies Šokius svė- l o m a s n e l išdykėliu. Jo buvo pil- j 
timtaueių tarpe. j n a v isU r _ Vinco Kudirkos mo-

Atvykęs Amerikon pas motiną kyklos kiemas, už kiemo esanti 
ir brolį dr. Konstantiną Arcibu- į žaidimų aikštė, Karo ligoninės ra 
ševą, Tampos univ. dėstė rusų ir i jonas. Friko sodas, ąžuolynas, gu-
italų kalbas bei tęsė mokslą to- s a n , kareivinės... Tai jis dviračiu 
liau. Vėliau persikėlė į Florida | kažkur Vytauto prospektu va-
State -:univ. Tallahassee :>tudi- i žiuoja, tai joja į gusarų kareivi-
juoti ir kartu buvo italų ir vokie-Ljų maniežą, (už V. Kudirkos 
čių kalbų instruktorius. Siame u- į mokyklos — Altų g-vėj buvo jo-
niversitete gavo Master of Arts; jimo" mokykla ir du kartus savai-
(69) laipsnį iš slavistikos. 1971 j tėje reikėdavo arklius nujoti į gu-
m. išvažiavo į Nashville, Tenn. | s a rų kareivines prajodinėjimui). 
Vandebilt univ. Cia buvo rusų Į petras buvo vienas iš tų, kuris 
kalbos ir literatūros profesorius, j parinkdavo vaikus tiems prajodi-
o jo gnona, turėdama doktoratą | nėjimams, nes senelio dvare jau 

buvo ""apsipažinęs" su jojimo 
technika. 

Jis mėgdavo pašposauti, bet jo 

įskilo didelė grėsmė Lietuvos 
•laisvės bylai tarptautinėje plot
mėje. Sovietų S--ga brutaliai o-
k-u pavarei Lietuvą ir kitas Balti
jos valstybes, nori gauti šiam gė
dingam veiksmui formalų pripa
žinimą, dabar vykstančioje Euro 
pos saugumo ir bendradarbiavi
mo konferencijoje Genevoje. 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
administracijoje ir Europos vals
tybių vvriausvbėse pastebėtas svv-
ravimas tuo mums gyvybiniu 
klausimu. 

Šiuo kritišku metu lietuvių i-
šeivijai, reikia parodyti didžiau
sios ir neribotos aukos dvasios.Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo ko Į 
mitetas (Vlikas), su kitomis orga 
nizacijomis ir 'kompetentingais as
menimis, JAV-se ir Europoje, da 
ro viską, kas yra įmanoma esa
mose aplinkybėse. Tačiau Vitkui 
reikia visų lietuvių ir jų organiza
cijų pagalbos ir paramos. Vlikas 
ir kiti veiksniai prašo ir ragina 
visą patriotinę lietuvių išeiviją ir 

pas vrcepirm., Rrma Parašiute — 
sekr., Asta Danasai:- —kasinin 
kė, nariai: Dalius \ ašys, Juozas 
Bakšys, Juozą>, Hbpocius. 

Atstovai į Pašau.io Lietuvių 
jaunimo kongresą: Rima Patašių 

|tė ir DaKus Vasys. 
Jaunimo kongrese vyks Pietų 

Amerikoje. To kon-reso išlaidos 
gula ant JAV Metuvu pečiu. Iš
laidos didelės (jos buvo paskelb
tos kiek anksčiau). 

Šis Finansų komitetas sudaro 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
P A T I K S L I N I M A S 

DRAUGAS, trečiadienis, 1975 nr. bin'-lio mėn. 11 4 

K O L I ' M R O VYOIT/ P I K T f S i vieš uty. Chioagoj ši organiza-
Noriu patikslinti gegužės 101 Metiniai katalikų K o l u m t e i eija katalikų jaunimo sąjūdžiui 

d. "Drauge" tilpusį aprašymą, f vyčių organizacijos pietūs įvyks j C ^ 0 paremti jau yra skyrusi *, 
"Lietuvių Bendruomenės šuva- * birželio 21 d. Pick Congruss į mil. dolerių. 
žiavimas". kuris liečia ir mano . 
pranešimą iš Cicero LB apylin
kės veiklos. Turėtų būti: vasa
rio 16-tosios proga LB surinkta 
apie 1,700 dol. Kiek anksčiau 
Kudirkos fondui surinkta per 
500 dolerių. Lituanistinei mo
kyklai Cicero LB valdyba auko
jo 200 dolerių. Pasiųsta telegra-

visus lietuvius finansinės para
mos. Būkime dosnūs 

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS 

Baisiojo birželio išvežimų į Si
birą minėjimas |\yk< birželio 14 
d. (šeštadienį) 7 va:, vakaro Šv. 
Petro lietuvių parapi'->> bažnyčio
je So. Bostone bus pamaldos, ku
rias atlaikys domininkonas kun. 
prof. Jurgelaitis. Po to pobažny-
tinėje salėje menino programą 
atliks solistas Benediktas Povila-

.vičius, akompanuos muz. Jeroni-
jų organizacijas ir toliau rašyti j m a s Kačinskas. Organizacijos 
laiškus arba siųsu telegramas sa- j kviečiamos dalyvauti su vėliavo-
vo valstijų kortgresmanam, kadjm i S j 0 ^ s i lietuviai turime susi
remtų kongrese pasiūlytą rezoliu-1 r i n k t i maldai, susiisaupimui ir 

prisiminimui įvykių, kurie nieką 
da neturi išdilti iš lietuvių at
minties. 

talkininkų būrį, kurie- kreipsis į Į mų ir per 1000 laiškų įvairiems 
JAV įstaigų pareigūnams Lietu
vos laisvinimo reikalu. 

Adolfas Markelis 

IŠLIKTI SUNKUS MOKSLAS 

ciją Nr. 165. Taip pat rašyti laiš
kus savo valstijų senatoriam, pra
šant remti senate pasiūlytą re
zoliuciją Nr 29. 

Vlikas yra suplanavęs išsiųsti 
specialią delegaciją į -Europą, ku 
ri aplankytų visos Eujopos vals
tybių vyriausybes įtaigodama jas, 
kad nepripažintų sovietam jų į-
vykdytos Pabaltijo valstybių bru 
talios okupacijos. 

Tam reikalui yra reikalingos 
specialios lėšos tai akcijai vyk
dyti. Vlikas yra įkūręs "Ypatingą 
fondą" ir labai prašo, visus lie
tuvius ir jų oegarrizacijas tą Fon
dą skubiai ir gausiai paremti, kad 
pinigų trūkumas "nebūtų kliūti
mi reikalingiem darbam -atlikti. 
Ta naujoji grėsmė Lietuvai te-
sujungia visus laisvojo pasaulio 
lietuvius ir jų organizacijas bend 
rai kovai už Lietuvos gelbėjimą. 

Akos Bostono skyrius, vykdy
damas mūsų veiksnių direktyvas, 

iš prancūzų literatūros, taip pat 
dėstė tame universitete. Petras 19-
74 m. balandžio 22 d. pabaigė 
laikyti visus doktorantui privalo
mus egzaminus iŠ rusų literatū
ros ir vudenį turėjo gauti dokto
ratą. Būdami abu akademikai irjtiniu šypsniu veide, rausvais žan j tarta numatomari mūsų verksnių 
turėdami ilgesnes atsotogas ruo- j dūkais ir pašiurusiais plaukais ir,' 

šposai nebuvo kenksmingi ar j š-m. balandžio 29 d. buvo sušau-
pikti. Jis buvo vienas iš tų malo- Į kęs Bostono lietuvių organizacijų 
nių jaunuolių su nekaltu ir nuola- į pasitarimą, kur buvo pilnai pri 

sėsi aplankyti Europą. 
Deją... Gegužės 16 d. pas d r. 

Konstantiną buvo surengtas po
būvis jo dukrelės aukštesnės mo
kyklos baigimo proga. Dalyvavo 
ir dėdė Petras su žmona svečių 
tarpe. Prieš dvyliktą išskubėjo 
namo. 

Prie kryžkelės sustoję Iau-

ŠILUVOS BAZILIKA 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

zilikoje, dalyvaujant •gausiai mal 
dinirtkams, galima kalbėti ar 
giedoti Credo (Tikiu). 

Popiežiaus ženklas — sukry-

akcijai. Susirinkimas įgaliojo ir 
įpareigojo Mtos Bostono sky
riaus vadovybę imtis akcijos lė-

NAUJAS ALTOS 
PREZIDIUMAS 

Sekantiem metam Akos Bosto 
no skyriaus prezidiumą sudaro: 
pirm, Aleksandras Čaplikas, vice
pirmininkas Aleksandras Griauz
dė, sekretorius Andrius Ketura
kis ir iždininkas Edmundas Ci
bas. Praeitais metais prezidiumą 
sudarė: pirm. Stasys Lūšys, vice-
pirm., Aleksandras Čaplfkas, sekr. 
Andrius Keturakis ir ižd. Ecrmun 
das Cibas. •••• 

Susirinkime buvo priimta me
tų apyskaita. Iš esamų kasoje pi
nigų nutarta centrui pasiųsti 1,-
000 ir kasoje lieka 275 dol. 

AUKOS YPATINGAM 
TAUTOS FONDUI 

Seserys Bronė Kriščiukaitienė 
ir Julija Leščinskienė tam ypa
tingam fondui paaukojo 45 dol. 
Reikia pažymėti, kad jos abi yra 
pensininkės. 

PARENGIMAI 
jeigu užsklęsdavo vartus kokiu 
pagaikščiu, tai jo niekad neįtar-1 
davo, kad jis taip padarė. Arba' šų teikimui. Altos skyrius, vyk-
prakalęs skylę 5 centų monetoje į dydamas Bostono lietuvių oega-
ir pririšęs prie jos ašutą "pames
davo" ant šaligatvio ir -liepdavo 
mums, jo žaidimų ir išdaigų da
lyviams, būti kitoje gatvės pusė
je, o pats, pasislėpęs už tvoros, 
per skylę sekdavo, kada praeivis I 
pasilenks paimti rasto pinigo — 
ir tada... pinigas slenka nuo ra- j 
dėjo tvoros pusėn! Aišku — juo
ko vaikams, o radėjui — papras-

nizacijų pavedimą ir kreipėmės į 
visus lietuvius ir jų organizacij-
jas prašydami galimai duos-
niau ir skubiai paremti Vlikos į-
steictą "Ypatingą fondą". 

Aukas gaKma siųsti tiesiog: 
Uthuanian National- Foundation, 
64-^M 56th Road Maspeth, N.Y. 
I137&r. 

Bostone aukas priima: S t Grie 
tai suaugusiam — pikta ir ne- į žė .— Jufgetevi&us ''Keleivio" 
smagu, kad vaikai apgavo. įadno. 635 E. Broadway, So Bos-

Na, kai ateidavo obuolių sezo-įton, Mass. 02127, A. Januška, 17 
žiuoti raktai —galima dėti vė-|nas — reikdavo juk ir jų para-; Cbarch St, Mihon, Mass. 02186 
liavose, ant liturginių indų ir ba- gauti be savininkų "leidimo". Ži-Įrr dr. P. Kaladė, 663 7th st So 
zalikos antspaude. j nojom gerai, ar Friko sode ar kai- Boston, Mass. 

Bazilikos rektorius (klebonas) į minystės sodų obuoliai skanesni, 
gali ant roketos dėvėti juodą šil-l Petro vadovaujami... 
kine mozetą su rubino (ryškiai 
raudonos) spalvos apvadais ir sa
gomis. 

Bendrai apie Bazilikas 
Baattrka katalikų Bažnyčioje y-

ra šventovės garbės titulas. Ba
zilikos skirstomos į Didžiąsias ar
ba patriarchalines ir Mažesnią
sias. Didžiųjų yra 4 Romoje: šv. 
Petro, Šv. Pauliaus, šv. Jono Late-
rane ir Didžioji Marijos. Jos tu
ri vad,popiežiaus altorių ir Šven
tųjų mėtų duris, atidaromas tik 
jubiliejiniais metais. Dvi didžio
sios bazilikos yra Asyžiuje: šv. 
Pranciškaus ir Marijos Porciun-
kulės. Mažesniųjų bazilikų 9 yra 

Buvo jis ne tik malonus, bet ir 
viešiems paslaugus, ypač vyres
niesiems. Mes jį vadinom Petruš-
ka. Taip jį pažinojo ir kaiminys-
tės vyresnieji ir, reikalui esant 
prašydavo tai krautuvėn nubėg
ti ar kokią kitą paslaugą padary
ti. Jis neatsisakydavo ir visuomet 
su pasididžiavimu pareikšdavo, 
kad gali mazgelį atsirišti, nes pa 
darė gerą darbelį. Vėliau už iš
gelbėjimą dviejų skęstančių vai
kų buvo apdovanotas skautų me
daliu: gyvybės gelbėjimo kryžiu
mi. 

Petras mokėjo, be lietuvių kal
bos, penkias kitas: rusiį, vokiečių. 

Romoje ir daugybė visame pa- serbo-kroatų, italų ir anglų. Ga-
saulyje. Iki šiol mažesnėsės bazi
likos titulą Lietuvoje turėjo tik 
Kauno katedra (nuo 1921 m.) 
ir Vifttfaus katedra (nuo 1922 
m.). Popiežiaus Pauliaus VI ge
rumu dabar tuo titulu yra pa
puošta rr 5rrttv05ba5rr?£&-

_ J.V. 

įėjo naudotis prancūzų, ispanų, 
čekų, bulgarų ir lenkų kalbomis 
literatūra. 

Buvo didelis keliautojas — ap
lankė beveik visus Europos kraš
tus, pietų, vidurio ir šiaurės Ame 

02127. AtsiSooki-
mą pasirašė Altos skyriaus pirm. 
Stasys Lūšys fr "sekr&rjrius .ėd
rius Keturakis. 

JAUNIMO KONGRESO 
FlNANSTJ KOMITETAS 

Jaunimo kongreso finansų ko
mitetą Bostone sudaro: Gintas 
Vaičaitis —pirm., Henrikas Če-

Liepos 19 d. Romuvos parke 
Brocktone Martyno Jankaus šau
lių kuopos Joninių laužas ir vėlia 
vos šventinimas. 

Rugpiūčio 10 d. Romuvos pa r 
ke Brocktone Minkų radijo va
landos gegužinė. 

Rugsėjo 14 d. LB Bostono apy
gardos Lietuvių diena Maironio 
parke, Worcestery. 

Priėjau išvados, kad Lietuvių ; 
cha r t a yra tobuliausias kelrodis lie- į 
tuviui išeiviui. I r ji tik tiems nesu
prantama, k a s savo asmeniškas j 
ambicijas s t a to aukščiau visų labo. ' 
Lietuvių Bendruomenė yra pagrin- ' 
dinis laidas pratęsti išlikimą ir il
giau būti naudingais savajai tau
tai . Tik gaila, kad tai ne visi įsisą
monina. Vieni LB mato kaip vienin
telį autoritetą, kiti L B nori matyt i | 
t ik paskiriems darbams organizaci
ją. Dėl to tautiečiai ir pradėjo skal
dyt i i r draskyt i LB. Nuo LB skal
dytojų pradėto veiksmo jau praėjo 
daugiau kaip metai, kuriuo pasišovė 
reorganizuoti JAV LB. Skaldytojai Į 
nori LB pritaikyti prie Altos pagei
davimų. Skilimas plečiamas, neat- | 
sižvelgiant į ieškojimą geresnio s u - ' 
pratimo, kaip mes tur ime laikytis. | 
kad ilgiau būtume naudingi ir gyvi 
savo tautai . Giliuose ir ilguose ap 
mąstymuose priėjau išvados, kad 
L B r-eorganizatoriai pasirinko febai 
blogą kelią i r metodą LB patobulin
ti, tai yra iš jos padaryti eilinę or
ganizaciją. Mano suprat imu, kurie 
siekia LB padaryt i eiline organiza
cija apribojo jos misiją, kas y r a ' 
ka r tu pasijuokimas iš Lietuvių j 
chartos. ir kovoje už tautini išliki
mą tai yra sau duobės kasimas. 

Aš esu nėjęs mokslo eilinis lietu
vis, bet mano gyvenimo patir t is pla
ti . Jokių asmeniškų ambicijų netu
rėdamas ir kol kas prieš joki sam
būrį, veiksni dar nepradėjęs kovoti, 
kartoju anksčiau skelbtą mintį: 
LB ir Altą būtinai tur i apsijungtu, 
kad LB ir Altą būtų ne eilinės orga
nizacijos, bet vrsus darbus dirban
čios. 

Tai yra teisingiausias susitvarky
mas, norint pratęst i tautinį išliki
mą. Kito teisingesnio kelio nėra ir 
niekas nesuras geresnės išeities. 

Br. Juška j 

Rugsėjo 20 d. Lietuviu Pilie
čių d-jos salėje So. Bostone LB 
Bostono apylinkė rengia vysk. 
Motiejaus Valančiaus ir dail. My
kolo K. Čiurlionio minėjimą. Kar
tu bus paminėta ir rugsėjo 8 d. 
Tautos šventė. 

A. t A. Prof. Dr. A. Vssio mirties metines 
Pernai užgeso veiklaus mokslininko ir lietuvvb^i atsidavusio 

žmogaus gyvybė. PhiladelphiįOje mirė a. a. prof. Dr. Amanas 
Vasys, mokslinį darbą dirbęs Lietuvoje: po karo tremtinių sto
vykloje Augsbur^e-Haustettene buvo lietuvių gimnazijos direkto
rių- ir UNRRos universiteto profesorius. Atvvkęs ; JAV dirbo ir 
dar studijavo: paskui daug metų Fordhamo universitete New Yor-
ke buvo profesorium. 

P'rma.sis pradėjo organizuoti vasaros semesirui-> universitete 
lituanistinius kursus: juos vedė. tvarkė ir visa širdimi rūpinosi 
lietuviais studentais, kurie suvažiuodavo ir i$ tolimų vietovių. 

Po nepaprastai didelio persidirbimo labai susilpnėjo širdis, 
kuri pagaliau visiškai atsisakė tarnauti didžios dvasios užsimo
jimams. Lietuvių bendruomenė neteko dar vieno, ir taip retų. 
istoriko ir lituanisto, o is mūsų jaunimo buvo išplėstas jam tain 
labai pasišventęs žmogus. 

Birželio 22 d., sekmadienj, šv. Andriejaus bažnyčioje Phita-
delphijoje sumos metu bus meldžiamasi už velionio sielą, šeima 
maloniai prašo draugus, pažįstamus ir visus lietuvius tą dieną 
prisiminti velionį ir pasimelsti už jo sielą. 

Marija Vasienė, vyrui mirus, parėmė įvairias lietuviškas bei 
katalikiškas įstaigas — Lietuvių Fondą, kelius vienuolynus, baž

nyčias ir kt., norėdama, kad velionio didelės pastangos lietuvybei 
stiprinti tuoj nesunyktų. 

Ir dabar, vietoje, kad mirties metinių proga ruoštų kokfes 
vaišes. Marija. Vasienė paskyrė dar $400.00 III Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso ruošimo reikalams Pietų Amerikoje ir per 
jų šeimai artimą — buvusį profesoriaus globotinį Augsburgo gim
nazijoje ir studentą Fordhamo universitete — kun. A. Saulaitį, SJ, 
tuos pinigus nusiuntė j Braziliją. A. SAULATTIS 

Laidotuvių direktoriai 

\ M&ZM&&MNS 
6845 SOUTH WESTERN AVENTE 

rRYS MODERNIŠKOS 

AIR-CONDmONTD KOPLYČIOS 

M A Š I N O M S V I E T A 

£ * T C 4 Rlpublic 7-8600 REpublic 7-8601 j 

T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TĖVAS IR Š O N U S — 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lst St. Tel, GRovenhiil 6-2345-6 
1410 S, 5Qth A ve., Cicero TO wnhall 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

CASH PAID F0H CARS 
Running o r not. Junk cars removed 
free. cash paid for late modei 
wrecks. 24 Honr Towfaųc Service 

P H O N E — 625-6627 

A. + A. 
ALEKSANDRUI ANTANAIČIUI mirus, 

jo žmoną KAZIMIERA, dukrą ALC STEPONAVIČIENĘ, 
sūnų FAUSTA bei jų šeimas ir kitus gimines nuošir
džiai užjaučia 

Jadviršiu šeima 

E U D E I K I S 
L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIM1D 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 South California Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas YArds 7-1741 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

ją, Malajus, Kiniją, Naująja Gvi
nėją, Australiją^ Tasmaniją, 
Naująją Zelandiją ir Tahitk 

Priklausė penkioms profesi
nėms draugijoms ir buvo p*& 
kelias stipendijas savo studijoms. 

Gaila, bet tokia jau gyveni
miška tikrovė, jog neteko jo susi
tikti šiame kontinenete ir pasi
šnekėti, prisiminti vaikystės die
nas — Bažnyčios, Traku gatvių 
aplinką, Friko sodą, Vytauto 
prospektą ir dar daugelį nutiki
mų..-

Su didele šiluma prisimenu 
t̂fers, Viduriniaositts Rytm, Af- į vferkyftk crfcny. fr žaidimų drau-
riką, Indiją, Filipinus, Indonezi.gą Petrą — mieiąji Fetrušką-. 

A. A. 

ANTANAS STAK6NAS 
Jau Bueina rH'eji metai ka i 1973 m. birželio 13 dieną tragiš

kai žuvo mūsų mylimas vy ras i r tėvas. Mums labai skaudu kad 
jo jau nebėra mūsų t a r p e . Niekaip negalime jo užmiršti. 

Už jo sielą šv. Mišios buvo a tnašautos šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje birželio 8 dieną 10 valandą ry to ; §v. Pe t ro bažnyčioje 
šv. Mišios OHB atnašaujamos birželio 13 dieną. 

Maloniai prašome gimines ir pažįstamus dalyvauti šiose pa
maldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Antano Stakėno 
sielą. 

\uli iWe: fcmmui, Veronika, y&nns Vytautą*, gyvmiantte Vo
kietijoje, sfimis MindattgttK MI Seimą Clikmgoje Ir dakrb Janina 
*wta 'seirito *y*mairtl Pfsneftzžjoje. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
I i e t av iq Laidotavia Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S. LTTUANICA AVE. TeL YArds 7-S401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS 
2314 W. 23rd PLACE TeL VIrgbria 7-6877 
2424 W. 69th STREET TeL REpnbllc 7-1213 
11023 Southwest Highway, Palos ffilK DL TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CAEIFORNIA AVE. TeL LAfavette S-S572 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 8. HAJLSTED STREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
8819 S. I J T C A N I C A AVE. TeL YArds 7-1188-39 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50th AVE* CICERO, FLL. TeL OLymplc 2-10M 



DRAUGAS, trečiadienis. 1975 m. birželio nite. 11 <L 

t x LB Cicero apylinkės valdy
ba ruošia birželio tragiškųjų į-

j vykių minėjimą, kuris prasidės 
i pamaldomis šv. Antano parapi-
| jos bažnyčioje 10:30 v. r. birže
lio 15 d. Pamaldas laikys ir pa
mokslą sakys kun. J. Borevi-

Į čius. Laike pamc^dų giedos solis-
X Marquet te Parko švč. M. i tė Margari ta Momkienė, vargo-

Marijos Gimimo bažnyčioje šį i nais palydint muzikui Antanui 
sekmadienį bus atnašaujamos i Skriduliui. Po pamaldų (apie 12 
šv. Mišios už ištremtuosius ir j vai. parapijos salėje įvyks aka-
nukankintus lietuvius, prisime- | deminė ir meninė programa. Pa-
nant baisųjį birželį. Organizaci- i skaitą skaitys "Draugo" redak-
jos su vėliavomis dalyvauja pa-i torius Bronius Kviklys. Savo po-
maldose 10:30 v. bažnyčioj. Mi- ' ezijos paskaitys poetė Julija 
nėjimą rengia Marąuet te Parko Švabaitė - Gylienė. Dailiojo žo-
LB-nė, kuriai vadovauja pirm. ' džio mene pasirodys aktorius 
p indreika. Julius Balutis, Vincas Alšauskas 

ir Pe t ras Kisielius, jr. 
X Cicero l i tuanis t in ių mo- ' 

kyklų mokiniu tėvų susirinki
mas įvyks birželio 12 d., ketvir
tadienį. 7:30 v. v. parapijos ma
žojoje salėje. Visi tėvai kviečia
mi atsilankyti. 

X Mokyt. Ona Razutienė, Los 
Angeles LB Jaunimo ansamblio, 
veikiančio jau 26 metus, vedėja, 
pereitą savaitgalį atvyko į Chi-
cagą ir dalyvavo savo artimųjų 
Laimos Jauniūtės ir Romo Ru-
pinsko vestuvėse. Ta pačia pro
ga aplankė "Draugą", kurio ben
dradarbė ji yra. Domėjosi laik
raščio paruošimo darbu, nusi
pirko lietuviškų rankdarbių. Į 
Los Angeles grįžta šį ketvirta
dienį. 

x Liet. Dantų gydytojų s-g©s 
susirinkimas bus birž. 18 d. 7 v. 
vak. pirmininkės dr. A. Ruibie-
nės namuose, 6753 So. Rock-
well St. Bus svarstomi svarbūs 
sąjungos reikalai. Kviečiamos 
visos dantų gydytojos dalyvau
ti. 

x Dokumentų ir nuotraukų 
paroda apie komunizmo vykdo
mą genocidą pavergtoje Lietu
voje ous Cicero Šv. Antano par . 
salėje birželio 21-22 d. Paroda 
atidaroma birž. 21 d. 4 vai. p. p. 
:r bus iki 9 vai. vak., sekma
dienį nuo 9 vai. r. iki 2 vai. po 
r.:e*.u. Lietuviai prašomi atsi
vesti amerikiečius draugus su
sipažinti su genocidu okup. Lie
tuvoje. 

X Chicagos Lietuvių Taryba 
ruošia š. m. birželio 15 d. Jau
nimo Centre baisiųjų birželic 
įvykių minėjimą. Programoje 
numatyta : 11 vai. Tėvų jėzuitų 
koplyčioje pamaldos. P o pamal
dų prie paminklo žuvusių dėl 
Lietuvos laisvės pagerbimas ir 
saiė;e akademija. Paskaitą skai
tys prof. M. Mackevičius. Vė-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

BEDARMAMS PIGESNI 
AUTOBUSAI 

Chicagos miesto taryba vien
balsiai nusprendė gaunantiems 
bedarbio pašalpą atpiginti mies
to susisiekimo važmą iki 20 cen
tų. 

KEIČIA VALYMO 
CHEMIKALUS 

Nuo rugp. 18 d., jeigu krau
tuvėse bus ras ta valymo chemi
kalų su fosfato priemaišomis, 
prekybininkai bus baudžiami. 
Fosfatas laikomas kenksmingu 
sveikatai ir jo naudojimas valy
mo ar skalbimo tikslams Chica-
goje uždraudžiamas. 

MEDALIS SESELEI 

De Paul universitetas šiemet 
Šv. Vincento medalį paskyrė se
selei Julijai Huiskamp, šeimų 
tarybos centro direktorei, už pa
sižymėjimą labdaros tarnyboje 
visuomenei. Seselė Julija yra ša-
ričių vienuolyno narė. 

GERINA SUSISIEKIMĄ 

Illinois valstija planuoja iš-
Rasa šoliūnaitė, išvykusi I leisti 201 mil. dol. susisiekimui 

į Argentiną talkinti trečiojo! gerinti. Iš tos sumos numatoma 
Jaunimo kongreso paruošimui, Veng t i 100 vėsinamų greitojo 
Pietų Amerikoje išbus iki vasa- Į susisiekimo vagonų Chicagai. 
ros pabaigos. R. Šoliūnaitė yra j Union stočiai numatoma skirti 

// mu. ŽVAIGŽDUTE 
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įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Chicago, Illinois 80636 

VYTURĖLIS 

Tokiu pavadinimu pasirodė 
Chicagos Marąuette Pa rko lit. 
m-los metraštis. Viršelis pieštas 
5 sk. mokinės Ramonos Biels
kytės . Redaktoriai: Laura Mi-
kelevičiūtė, Petras Stukas , Vi
das Matusevičius, Regina Kru-
tulytė, Edis Sabas, Vita Kaz
lauskaitė, Alė Jonušaitė. Leidi
nėlyje daug straipsnių, eilėraš
čių, piešinių ir fotografijų iš 
mokyklos gyvenimo, š ia i s moks
lo metais mokykla švenčia 25 
metų jubiliejų. Leidinėlis 64 pus
lapių. Išleido mokyklos tėvų ko
mitetas. Spaudė Morkūno spaus-

Redak torius 

daugiau su Mikiu pasivaikščioti. 
Jis tave vėl paklaidins, — susi
jaudinusi kalbėjo senelė. 

— Ponia, a r šis jūsų šunelis? 
Aš maniau, kad jis neturi namų, 
ir todėl jį prižiūrėjau, — šluos
tydama ašaras , kūkčiojo Danu
tė. 

Senutė ją per t raukė: 
— Man be Princuko buvo vi

sas pasaulis tamsus, nes aš esu 
akla. 

Danutė norėjo pagriebti šu
nelio virvę ir bėgti namo, bet ji 
žinojo, kad ne jos. Senutė tęsė 
toliau 

KAIP VELNIAS ĖJO 
IŠPAŽINTIES 

Vienąsyk velnias sumanė eiti 
į bažnyčią. Nuėjo taip ankst i , 
kad dar nė vieno žmogaus ne
buvo. 

Atėjo kunigas. Pamatęs žmo
gų manė, kad norėjo eiti išpa
žinties, ta i nuėjo į klausyklą. 

Velnias sumanė eiti išpažin
ties. Priėjo prie klausyklos ir 
pradėjo nuodėmes sakyti. 

Kunigas klausė: "Ar t u esi 
velnias?" Velnias a tsakė: "Taip, 
esu. Duok man sunkiausią a l 

chemijos ir muzikos studentė 18 mil. dol., kad būtų praplėsta I 
Le-A-is kolegijoje. Ji yra gabi vi- h" galėtų aptarnauti Rock Is-
suomenininkė, priklauso studen- &nd Unijos traukinius, 
tams ateitininkams, globoja Le- AREŠTUOTA LAOSE 
monto moksl. at-kų kuopą, va
saros metu vyksta į stovyklas, j Chicagos gyventoja Rosemary 

Į kur moko dainas, yra Sūkurio j A n n Comvay, 36 m., areštuota 
į tautinių šokių akordeonistė, I komunistų vyriausybės Laose, 
jaunimo atstovė Lemonto LB | J i y™ mokytoja, baigusi Dievo 
apylinkės valdyboje, JAV Lietu- į Motinos akademiją pietinėj Chi-
vių jaunimo s-gos vald. sekre-j c aS°J-
tore. Jaunimo tarybos narė. 
Jaunimo kongreso atstovė. Ji 
y ra Maironio vardo lituanisti
nės mokyklos Lemonte mokyto
ja. 

_ Tu man gražinai šviesą į ! š ^ " ' — " N e - <*uo8iu t au len-
mano namus. Princukas man; gviausią. Užlipk an t vargonų, 
šviesiausias žiburėlis tamsoje, i 1 ^ 1 * Į S 1 ^ 0 8 " c e n t a s , t a i tu 

Danutė, apkabinusi šunelio,"*^ giedosi", 
kaklą, švelniu balseliu kalbėjo:! Kai pirmą kar tą giedojo, pa-

A š jus abudu dažnai ap- sidarė šilta. Antrą sykį irgi šil-
įankysiu . . . ' ta . Trečią sykį velniai atbėgo ir 

Greitai mergaitė nubėgo na- jį pagriebė, net bažnyčios bokš-
mo, o akloji senutė sau galvojo: tas nugriuvo. 

— Ta mergaitė aplankys ma-1 Ri ta Čekanauskaitė, 
ne dažnai. Tai bus dar kitas Los Angeles lituanistinės mok. 

DARBŠTI MENININKĖ 

Balys Muliolis serga ir; 

Marija Juzėnaitė, gabi ir 
darbšti muzikė, šiomis dienomis 
gavo muzikos laipsnį (B. M.) iš 
Chicago konservatorijos. Ji ma-

yra paguldytas Šv. Kryžiaus l i - ! n o t o U a u t « s t i m o k s l u s muzikos 
goninėje dr. Tumasonio priežiū- į s n t y j e . 
roję, 434 kamb., 2 lovoj, telef. p-**«* - . *^- -r - >--""--^-- =•-*. 
H E 4-6700. 

X Juozas Butkus, 1446 So. 
50 Ave., Cicero, 111., yra vienas 
iš Dlinois lietuvių demokratų ko
miteto, kuris rengia pietus bir
želio 20 d. Stevens restorane, 
11 E. Wacker. Pietų metu bus 
pagerbtas dr. K Šidlauskas, 
kuris neseniai paskirtas vadina
mu visuomenės gynėjo padėjėju, 
tai y ra advokatu ginti tiems 
asmenims, kurie savo advokatų 

.:au — meninė dalis. Lietuviška n e * * n -
X M. Meikauskaitės-Gaižutie-

nės keramikos darbų paroda 
bus surengta Beverly Shores. 
Indiana, dr. J . Meškausko rezi-

visuomenė kviečiama dalyvauti . 
(pr.) 

x Dėl išvažiavimo savinin
kas parduoda gražų namą su di- dencijoje. West Leewater St.. 
deliu sklypu — daug medžių ir birželio 28. 29 dienomis, nuo 12 
vaismedžių Tinley Pa rke . Skam- j ligi 5 vai. vakaro. 
binti 532-6241 (sk.) „ .. ¥ . . . . 

X Henrikas -Jenigas ir Alfre
das Kleinaitis, Chicagos Litua
nikos futbolo klubo nariai, su 
Chicagos vokiečių Ali Stars iš-

žiburėlis tamsoje. 
Raminta Jautokaitė, 

Marąuette Parko lit. m-los VII 
sk. mokinė. "Vyturėlis". Specia
liose varžybose šis rašinėlis lai
mėjo I vietą. 

EGLUTĖ 

Man buvo labai įdomu skaity
ti vasario mėnesio "Eglutę". 
Pirmas rašinys yra "Apstės 
Kaukai". Tai yra labai įdomus 
padavimas apie karaliaus dukrą 
Sehnytę. J ame aprašoma kaip 
ji labai mėgo laukinius gyvulius 
ir kaip išsirinko sau vyrą. "Si
mukas ir Lapis" man irgi labai 
patiko skaityti . Šis rašinys buvo 

Danutė, arsikabinusi didelio apie berniuką Simuką. kuris 
vilkinio šuns kaklą, kalbėjo: ėjo per sniegą į vaistinę nupirk-

— Šunyti, ta esi gražiausias ti močiutei vaistų. Pradėjo tem
is visų šunų. Tavo akys didelės, ! G ir snigo. Simukas paklydo. Jį 
snukut is . ;;odas. kailiukas į surado jo šuo Lapis, kuris ir 
minkštas , kaip pūkas, o dan- parvedė į namus. Buvo dar ki-
t y s . . . net b?.:su . . . t u pas m u s : tas rašinys, parašytas kaip vai-
gyveni jau dvi savaitės ir būsi i dinimas, "Vasario 16-tos ryte", 
mano visą laiką. Tur būt, k a s Šiame vaidinime buvo aprašyta 

Piešė Asta Kižv;ė, Marąuette Par
ko lit. m-la 

ŽIBURĖLIS TAMSOJE 

r TF.RROS PREKYBOJE. w 
TOaa W. 63rd St.. Chicago. IU., gauta: 

Didelė siunta gintaro papuošalu, 
ypai žiedų, apyrankių ir sagių, ori
ginaliai ir gražiai įformintų aukse ir 
sidabre, įdomių ir aukšta gintaro ko
kybe, ir jo apdirbimu; 

Daug vokiečių keramikos grindų 
vazų, įvairių dydžių, formų ir spal
vų, išpuoštų daugelio kraštų tautiniais 
motyvais ir simboliais: 

Originalių dail. Eleonoros Marčiu-
honienės keramikos darbų, perkeitų 
j Terra iš neseniai buvusios dailinin
kės kūrinių parodos. 

Terra atdara pirmadieniais ir ket
virtadieniais nuo 10 iki 8:30 vai. va
karo, kitomis darbo dienomis — nuo 
10 iki 5:30 vai. vakaro. Sekmadie
n i s Terra uždaryta, (sk.) 

y f 'hiraeos Medžiotojų - Meš
keriotojų klubas kviečia visus 
į gegužinę — linksmavalcarį šeš-
tad.. birž. 14 d., 6 vai. vak.. 
Vyčių salėje. 2455 W. 47 St. 
Gros Ramonio orkes t ras . Įėji
mas 1 doL (pr.) 

Žurnalistika, kiekvirnarr, 

M- Juzėnaitė yra baigusi pra
dinę Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklą ir Maria 
aukštesniąją. Aukštesniąją mo
kyklą lankyti ji gavo Ulinois 
valstybės stipendiją. Jai nėra 
svetima ir lietuviška veikla, nes 

vyko gastrolėmis { \ . Vokietiją, . , . ,. 
i - ;„ . t . , .. , . . i nuo įaunvstes dalyvauja lietu-i 
kur žais su {vairiais futbolo klu- . J J . .. J _ Į viškose organizacijose. Nuo 

1968 metų ji dalyvauja lietuvių 
šokių ir dainų festivaliuose Chi-

ir y r a aktyvi Alice 

bais. Gastrolėse išbus tr is sa
vaites. 

X Steponas Vwčius, Chicago, 
m., atnaujino tris jo užsakytas I c a S o j e ,. 
"Draugo" prenumeratas, pade- l S t e P h e n S ^ d U C 1 * C*°™ " ^ J l 

ko jo už anksčiau prisiųstas kor- j d a m a v o < * " * * « H * į ° P f 
f„i^«, ;.. ~;A • - c A i • i ros chore, kuris lietuviškas ir teles ir pridėjo S doleriu auką' . . . . 
savo dienraščiui stiprinti. Nuo-! tarptautines operas s tato jau 
širdžiai dėkojame. \ k e l i o l i k a mex*' 

v Dr. Jurgis Gedaogas, San- į M. Juzėnaitė yra narė Chica-. 
ta Monica, Calif.. parėmė , gos simfonijos choro, kuris dai-
"Draugą** auka. Ačiū. nuoja Orchestra salėje, Ravinia 

x S. .Jaseliūnas, Toronto, ; parke ir Carnegie salėje New 
Ont.. užsisakė lietuviškų knygų. | Yorke. —k. 
Siųsdamas už jas mokestį, pa-

nors tave išvijo iš namų, varg
šeli! 

— Dukrele, ar paskelbei į 
laikraštį, kad radai šunį? — 
plaudama indus, paklausė ma
ma. 

— Ateik šluostyti lėkštes. Pa
lik tą šunį --amybėje ir nusi
plauk rankas! 

— Bet, mama, šunelis švarus, 
a š jį vonioje išmaudžiau! 

— Ką tu padarei? 
Danutė čiauškėjo toliau: 
— Jis švariausias iš visų šu

nų. Man jis labai pat inka: neati
duočiau jo už milijoną dolerių. 

— Na, na, — palingavo gal
vą mama. 

Po pietų a* ėjusi draugė As ta 
paklausė: 

Iš kur tu gavai tą gražuo
l i? 

kodėl i r kaip mes švenčiame Va
sario 16-tos dieną. 

Indrė Rudaitytė, V a sk. 
K. Donelaičio lit. m-la. 

rėmė lietuviškos knygos leidimo 
darbą. Dėkui. 

x Aukų prisiuntė: po 3 dol. 
— P. Vyšniauskas. K. Kovelis; j 
Po 2 dol. — Br. Juška. M. Aukš
tuolis. K. Paukštaitis, Paulina 

spaudos bendradarbiui ta ip nau-1 Jakinčius, A. Saulis. Labai ačiū. 
dingas veikalas. gaunamas v Kun. IR. Irbonas, šv. Ka-
"Drauge". Tai prakt iškų patą- zimiero liet. parapijos klebonas 
rimų rinkinys, ar t i 300 psl.. kai- Gan,'. Tnd.. prisiuntė auką 
na 6 doL (pr . ) į kojame. 

X Antanas Masaitis, Delran. 
N. J., parėmė savo dienraštį 7 
dol. auka. AČiū. 

X Aukų prisiuntė: 3 dol. — 
J. Miežaitis; po 2 dol. — Pijuc 
Biel8kus, L. Montrimas: 1 dol. 
—K. Krasas. Dėkojame. 

— Vieną dieną važiavau dvi
račiu, ir šlubas šunelis pradėjo 
mane sekti. Atbėgo prie pat du
rų ir atsiguio. Man jo pagailo. 
Aprišau sužystą kojytę, daviau 
valgyti ir jį gydžiau. Jį pava
dinome Karalium. A š niekada 
su juo nesiskirsiu, — užbaigė 
savo pasako imą susijaudinusi 
Danutė. 

Ilgai abidvi žaidė su Karaliu
mi. Astai jnu buvo laikas eiti 
namo. Danutė eidama kartu pa
siėmė ir šunį Drauge ėjo namo. 
o šuo tempė Danutę į kitą gat
vę. Staiga jis išrūko iš mergai
tės, rankų ir pradėjo bėgti. 
Danutė šaukė: 

— Karaliau, nepabėk! Su
stok! Tu mano! 

Jis įbėgo ; vieną apleistą kie
mą ir pradrjo laižyti senutės 

šokėjai. Piešė Liana Vaičiulytė, 
Marąuette Parko lit. m-la 

BAIGIASI MOKSLO METAI 

Jau baigiasi pamokos lietu
viškoje mokykloje, visi vaikai 
džiaugiasi, nes oras jau šiltas, 
niekas nebenori važiuoti į mo
kyklą, visi nori važiuoti į pa

mokinę. "Spindulys" 

MAN PATINKA 
LIETUVIŠKAI KALBĖTI 

Taip, man reikia mokėti kal
bėti ir rašyti lietuviškai, nes 
mūsų tėveliai nori, kad mes 
mokėtumėm apie Lietuvą, kaip 
jie išmoko. 

Man patinka lietuviškai kal
bėti, nes yra seniausia i r gra
žiausia kalba pasaulyje. Mokė
dami kalbėti ir skaityti lietuviš
kai galime daugiau sužinoti apie 
Lietuvą. 

Alma Ostrauskaitė, 7 sk. 
Dariaus Girėno lit. m-la 

MAMYTĖ 

Mano mamytė y ra graži, 
Mano mamytė y ra meili. 
Jos meilė yra amžina, 
Ji neužgęsta niekada. 

Jos veidas žiba džiaugsmu. 
Kai viskas gerai, jai ramu. 
O kai mums liūdna, jai blogai. 
Ji nuramins, i r bus gerai . 

Yra našlaitis, kurs neturi 
Savo mylimiausios mamos. 
Nėra jam džiaugsmo, nei šili-

/ m o s , 
Nėra mamytės šypsenos. 

Laura Lauciutė, 
Marąuette Pa rko lit. m-la 

ŽVAIGŽDUTĖ 

Man atrodo, kad labai gerai 
skaityti "Žvaigždutę". Joje y r a 
daug vaikų piešinėlių ir rašinė
lių. Man šios savaitės numeryje 
labai patiko V. Joniko eilėraš
tis. Man taip pa t labai patiko 
Rūtelės Kiršteinaitės rašinėlis 
apie "Pelytes". Man atrodo, kad 
rašinėlis apie "Mano gyvulėlis" 
yra t a ip pat labai geras. Aš vi
sada skaitau noriai "Žvaigždu
tę". 

Indrė Antanaitytė, V a sk. 
K, Donelaičio lit. m-la. 

MANO ŠELMA — LIETUVIAI 

Mano mama ir tėtė, brolis ir 
seserys yra lietuviai. Man būtų 

O. B. Audronė 

VOVERYTE 
Voverytė šokinėja 
Tarp šaka, 
Voverytė gando vėją 
Iš lanko. 
Bėga vėjas, 
Pasirėdęs seneliu — 
Voverytei kli&na pėdos 
Vi gėlių. 
Voveryte šaukia vėją 
Pro lapos, 
Kad pasuptų palengvėle 
Jos vaikas. 
J l palydi senį vėją 
Takučiu, 
Uodegyte užsidėjus 
Ant pečių. 

"Laužai ir kibirkštėlės" 

• -
vaidinimus. 

Kaip išmokti lietuviškai? 
Galime skai tyt i įdomią knygą 

a r b a pasiskambinti draugei, a r 
ba kalbėti lietuviškai, kad nie
k a s nieko nesuprastų. 

Gaja Pemkutė, 7 sk. 
Dar iaus Girėno lit. m-la, 

AUTOBUSE 

Motina pilnom rankom pirki
nių ir penkių metų dukrelė įlipo 
į autobusą. J i sumokėjo šofe
riui pinigus už du asmenis. Mo
kėdama garsiai pasakė : 

— Šiandien aš u i autobusą 
moku, nes m a m a y r a perkrau
ta . 

GELMĖSE 
. - -

N a r a s buvo iš laivo nuleistas 
giliai į vandenį. Ka i pasiekė 
dugną, gavo iš laivo pranešimą: 

— Skubiai kilk į viršų, nes lai 
vas skęsta. 

KĖŠI KARALIAI 

Švedijos istorija išvardija še
šis karalius, kurių niekuomet 
n ė r a buvę. Štai j ie: Charles L 
I I , m , TV, V, VX Pirmasis t ik
ras i s Charles karal ius buvo pa
sivadinęs VTI-ju. J is valdė Šve
diją nuo 1155 iki 1167 metų. 

ŠVENTIEJ I 

Medicinos gydytojai yra davę 
40 šventųjų bažnyčia i Tarp jų 
buvo t r y s popiežiai J o n a s XXIX 
Paul ius H ir Nicholas V. 

X Victor Mason, Halddon \ rankas, kun sėdėjo ant aplūžu-
Dė- Hts., N. J., mus pradžiugino 7 ! šios kėdės 

j dolerių auka. Ačiū. j — Princukai, gr įžai! Neik 

jūrį.. Egzaminai artėja, reikia i Č^da prieš ki tus lietuvius, jei 
daug dirbti. Šiais metais aš iš- j a š nemokėčiau lietuviškai, nega-
mokau daug dalykų: kas yra lėčiau važiuoti į Dainavą ir į 
skaitvardis, įvardis. Sužinojau 
apie Lietuvos miestus, ežerus,, 
upes ir t. t. Šią vasarą aš noriu 
daug maudytis. Kur mes gyve
name, yra du dideli ežerai, tai 
aš galėsiu daug plaukyti. 

Gailė Rastonytė, 
Bostono lit. m-los mokinė. 

"Švilpukas" 

— K a s duoda vargšams, su
teikia Dievui. V. Hugo 

— Kas su savo a r t imu gyve
na neapykantoje, negali gyVenti 
ta ikoje nei su Kr i s tumi 

šv. August inas 

— Jei gyvenate su kitais, t a r 
nauki te jiems, nereikalaudami 
meilės už meilę ir padėkos už 
patarnavimą. Ermolova 

SURAŠĖ VAIDUOKLIUS 

Kokių tik nebūna surašymų 
pasaulyje! Pavyzdžiui anglų 
"metafizikos tyrinėtojų draugija" 
surašė vaiduoklius, kurie Sodi
ninkų parodymais, atsirado Ang
lijoje. Į sąrašą pateko 457 abiejų 
lyčių vaiduokliai, nurodant datą, 
laiką ir vietą, kur juos matė. 

jm 

•; Al 

totofiuAyk^ 
— Ką kitam duodi, yra tavo; 

ką sau pasilaikai — sunyksta! 
Rytų l*nrintts [ piešė Audrė Budrytė, Dariaus Girėno l i t mKos J ? ck, mokinė 


