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Sovietų ir kinų argumentai 
Sovietų žodžiais, Kinija — didžiausias karo kurstytojas 

Bostonas. — Gegužės 14 liks 
istorijoj labai svarbi data, išryš
kinusi,, kuria kryptimi vyksta tri
jų didžiųjų galybių —Amerikos, 
Se*ie*ų Sąjungos ir Kinijos — 
evoliucija, sako "Monitor" ko-
lumnistas Joseph Harsch. Tą die
ną "Pravda", oficialus sovietų ko
munistų partijos garsiakalbis, 
atskleidė lemiamą posūkį sovie
tų politikoj. 

Pagal "Pravdą" pats didžiau
sias karo kurstytojas ir pavojus 

jas avantiūras Afrikoj. savęs į priešingą 
Sovietų imperialistinės inten- "Pravda" . 

pusę , rase: 

Kodėl pasirinkta gegužės 14?; 
Kolumnistas mano. kad tai sude- i 

cijos ir karinė grėsmė kinų sluoks
niuose keliama daug garsiau nei 
Amerikoj. Bent penkeri me ta i , ' r i n t a - su gegužės 16 numatyta 
kai Kinija yra didžiausiu N A T O j SALT II derybų pradžia Genevo-
gynėju ir skatintojų. Pekinas irjje. Maskva nori įtikinti Ameri-
Washingtonas, apie Maskvos pa- ' kos delegaciją, kad svarbiausi 
vojų kalbėdami, pilnai sutaria. ginklai, kuriuos Washingtonas 

Maskva tuo pačiu laiku kalba | nori panaikinti , juos išimti iš 
sovietų arsenalų, skirti ne Ameri-apie detante su Amerika ir buvo 

pasiruošusi pagerinti santykius 
su Pekinu. Po Mao Tse- tungo mir-

tarkai yra ne kas kita kaip Kini-j ties pasiuntė svarbiausią sinolo-
ja. Toks pareiškimas amerikie- į gą, užsienio reikalų ministerio 
člams yra naujas. Iš oficialių ir 
mažiau oficialių Washingtono 
sluoksnių visada tvirtinama, jog 
pasauliui dominuoti siekia Mask
va, kad ji ginkluojasi, norėdama 
pralenkti Ameriką. Washingtone 
aiškiaama, kad Maskva siekia 
imuniteto nuo Amerikos atomi
nio puolimo, plečia civilių gy
ventojų apsaugą, stato stiprias 
požemines slėptuves ir turi gy
ventojų evakuacijos programą. 
Tuo pačiu metu planuoja nau-

pavaduotoją Leonidą Iljičevą, bet 
jis iš Pekino grįžo tuščiomis. Pe
kinas ir toliau Maskvą vadina 
didžiausiu pasaulines taikos prie
šu. Maskvai nieko kito neliko, 
kaip tik atsukti didžiausias pa
trankas į Pekiną. " P r a v d o s " žo
džiais, Kinija yra vienintelė ša
lis pasauly, viešai siūlanti žmoni-

kai sunaikinti, bet atsispirti nuo 
planuojamos Kinijos puolimo 
grėsmės. Jeigu Amerika su tokia 
sovietų versija sutiktų, reikalai su 
Maskva daug geriau vystytųsi. 

Gegužės 14 manifestas prieš Ki
niją parodė kelis tikslus. Pirmiau- j 
sia, kad sovietams nepasisekė ras-Į 
ti bendros kalbos su Mao įpėdi-į 
niais. Toliau norima priminti j 
Vakarams, kad nešusi gundytų ki
nams parduoti naujų ir sudėtin- i 
gų ginklų, o svarbiausia pasakė. Į 

jos žudynes, provokuojanti pa- j kad tarp Pekino ir Maskvos nega- j 
saulinį karą. ''Kai kurie Vakarų Ii būti jokio dialogo, ir kad tenai, į 
sluoksniai tikisi, kad jie sugebės, Kinijoj, Kremlius yra labiausiai 
nukreipti Pekino ekspansiją nuo I nemėgiamas. 

TIESOS ARGUMENTAI STIPRESNI I t t 
ŠMEIŽTUS 

"Chartijos — 77" dešimtasis pareiškimas 

Louis, M:ssissippi ir miesto įžymybė didžioji arka 

Visuotinis streikas 
Prancūzijoj 

Paryžius. — Vakar Prancūzijoj 
buvo visuotinis 24 valandų stei-

kas. Neveikė fabrikai, sustojo trau
kinių ir autobusų judėjimas, bu

vo uždarytos mokyklos, paštas, 
neišėjo laikraščiai. Pirmą kartą 
nuo 1964 streiką palaikė visos u-
nijos ir parodė savo galybę. Strei
kas buvo atsakymas prezidentui 
Giscajd į jo griežtą ekonominę 
politiką. 

Maskva apie 
derybas Genevoje 

Nauji N A T O 
horizontai 

Maskva. — Sovietai painfor-Į Briuselis. — Gen. Alexander 
mavo savo piliečius, kad Genevo- Haig, N A T O vyr. vadas, pradėjo 
je padaryta pažanga, tik Tass nu- i planuoti naują strategiją ir takti-
siskundė, jog Amerika srebia ne-Į ką. 1949 metais, Atlanto paktas 
galimo, nori tam tikrų pirmeny- \ buvo suorganizuotas tikslu apsi-
bių apsiginklavime. Tass dar sa- j ginti nuo invazijos, vadinas, turė-
kė, kad praėjusią savaitę dery-1 jo tik grynai defenzyvinį planą, 
bos buvo produktyvesnės negu 
tos, kurias vedė kovo mėnesį 
valstybės sekretorius Cyrus 
Vance Maskvoje. 

'Dramblio iltys", vartai j Mombasą. Kenijoj 

Dabar planuojama ne tik sukon
centruoti jėgas prieš galimą so
vietų puolimą, bet ir atsakyti tuo 
pačiu prieš jų "blitz". 

Penkiolikos šalių sąjungininkai 
planuoja gynybą išplėsti ir už 
Europos ribų, pvz. jei reikėtų gin 
ti Vid. Rytus bei Afriką, labai 
svarbių karinių žaliavų šaltinius. 
("Newsweek' \ May 30 ) . 

Sovietai atakuoja 
Brzezinskį 

Maskva. — Sovietai užataka-
vo asmeniškai Zbignievą 3rzezins-

I kį, prezidento saugumo patarėją, 
kaltinadami Jį absurdiškais rei
kalavimais gerbti žmogaus teises. 
Tasso žodžiais. Brzezinski pateikė 
sovietams ultimatumą: arba su 

Pasitraukia 
N . Podgomy 

Maskva. — Vakar netikėtai bu 
vo pranešta, jog Nikolaj Podgor-
ny, 74 metų, sdffctų aukščiau
sios tarybos prezidiumo pirmi
ninkas, pasitraukė iš partijos 
centrinio biuro. Tokiu būdu lau
kiama, kad jis atsisakys ar jau at-

įsisakė ir iš pirmininko posto. 

Dokumentai is 
Čekoslovakijos 

New Yorkas. — Kerei Kaplan, 
buvęs Dubčeko šalininkas, dabar 
patekęs į Vakarų Vokietiją, 
"T ime" žurnale -ako2 kad jis at
gabenęs į Vakarus daug slap
tų dokumentų. Turįs bylas apie 
Stalino slaptą pianą 1952 metais 
pulti Vakarų Europą, apie buvu
sio Čekoslovakijos užsienio reikalų 
r.iinisterio Tan Masatyko "savižu-
dystę" 1948. a?' Dubčeko san
tykius su Sovietų Sąjunga prieš 
1968 invaziją. K;np jis tų doku
mentų mikrofilmus yra gavęs, at
sisako pasakyti, nes tikisi jų gauti 
ir daugiau. 

Molukiečiai įkaitus 
tebelaiko 

DISIDENTINIS SĄJŪDIS STIPRĖJA 
Amerika kooperuoti, arba susi
laukti istorijoj pasmerkimo kaip 
labiausiai nenorinti 
kalbėti. 

Philadelphia. — Naujai išleis
to JAV LB leidinio "Violations 

dalykiškai j of Human Rights in Soviet Oc-
j cupied Lifhuani i" 1976 metų ra-

Assen, Olandija. — Molukie-
čių teroristai ir vakar laikė tarp 
150 ir 190 įkaitų mokykloj ir 
traukiny. Reikalauja duoti "747" 
lėktuvą ir išvežti juos bei 21 mo-
lukietį, sėdintį kalėjime, į užsie
nį. Terminą davė iki šios die
nos. Jeigu nebus įvykdytas reika
lavimas, pradės šaudyti įkaitus. 
Šeši šūviai mokykloje buvo gir
dėti, iš tolo girdėti ir vaikų verks
mai. 

Stalino sūnus 
apie Katyną 

Londonas. — "Times" atpasa
kojo prieš 25 metus padarytą len 
ką pulk. Lewszeckio pareiškimą -
Amerikos Kongreso komisijai, at- j 
vykusia; tirti Katyno žudynių by- Į 
los. Lawszecki sakė, kad belais- į 
vių stovykloje buvo sutikęs Sta-
lino sūnų. kuris papasakojęs, jog I 
į nelaisvę paimtieji lenkų kari-1 
ninkai tikrai buvo išžudyti. 

Viena. — "Chartijos-77' 
Čekoslovakijoje vėl išėjo į viešu
mą su nauju dokumentu žmo
gaus teisių apsaugojimo reikalu. 
Tai jau dešimtasis sąjūdžio išlei
džiamas pareiškimas, kuriuo 
1977 metų Chartiją pasirašiusie
ji pateikia čekoslovakų valdžiai 
savo pasiūlymus, siekiant užkirs
ti kelią bereikalingai įtampai, ku
ri susidarė Čekoslovakijoje dėl 
pagrindiniu pilietinių teisių bei 
demokratinių laisvių apsaugoji
mo. 

Dokumente siūloma, kad val
džia baigtų gėdingą propagandi
nę kampaniją prieš '"Chartijos-
-77" sąjūdį ir atšauktų visas re
presines priemones prieš sąjūdžio 
narius. 

Kad valdžios oficialiame leidi
nyje, pakankamai dideliu tiražu 
būtų dar kartą atspausdinti žmo
gaus teises liečiančių tarptautinių 
susitarimų pilni tekstai; 

Kad visiem krašto piliečiam 
būtų užtikrinta konstitucijoje nu
matyta teisė peticijomis kreiptis 
į valdžią; 

Kad būtų atitinkamai peržiūrė
ti baudžiamosios teisės, civilinės 
teisės ir darbo kodeksai, suderi
nant juos su žmogaus teises nu
statančiomis tarptautinėmis su
tartimis; 

Kad visi krašto piliečiai, Char

tijos signatata^ I^aip ir ją nepa
sirašiusieji. tu:etų galimybę at
virai pasikeisti nuomonėmis su 
valdžios atstovais, o nebūtų ver
čiami santykiauti tiktai su saugu
mo organais; 

Kad tarptautiniam žmogaus 
i eisiu komitetui būtų leista pa
tikrinti, ar Čekoslovakijoje yra 
pažeidžiamos žmogaus teisės. 

Kad valdžia imtųsi atitinkamų 
priemonių prieš tuos valstybės, 
saugumo ir spaudos pareigūnus, 
kurie, neleistinai naudodamiesi 

| turima galia, psichiniai ir fiziniai 
grasina piliečiam, išreiškiantiems 
savo nuomonę suderinamai su 
konstitucijos ir įstatymų užtikri
namomis teisėmis. 

Dešimtąjį "Chartijos-77" doku
mentą pasirašė Chartijos sąjūdžio 
narys, buvęs Čekoslovakijos už
sienio reikalų ministeris Jiri Ha-
jek. "Nuo savo įsisfeigimo die
nos", pažymėjo Hajek, "keturių 
mėnesių laikotarpyje Chartijos-
-77 sąjūdis patyrė daug sunkių 
bandymų, bet nebuvo nugalėtas. 
Sąjūdžio iškelti argumentai yra 
stipresni už šmeižtus ir persekio
jimus. Ik? šiol tik vienas Charti
jos signataras atšaukė savo para
šą, bet jo vietą tuoj užėmė šim
tai kitų žmonių, padėjusių savo 
parašus po 1977 Metų Chartija"-

Roma. — Italijoje jau ketvir
tą kartą lankėsi rusų rašytojas 
disidentas Andrėj Siniavskij. Ita
lų katalikų intelektualų kvieti
mu, Siniavskij skaitė paskaitas ir 
atsakinėjo į klausimus apie padė
tį Sovietu Sąjungoje, rusų disi
dentinio sąjūdžio kovą už pagrin 
dinių žmogaus teisių apsaugoji
mą, apie rusų tautos nuotaikas 
ir bendrąsias komunizmo prob
lemas. Dalyvavo Reggio Emilia 
mieste surengtoje spaudos konfe
rencijoje. 

žodžio, minties. įsūikinimų, tikė-

j portą įsigijo Pennsylvanijos. 
Cape Town. — Pietų Afrikos; Minnesotos, Y;> r Oregon State 

vyriausybė sakoa kad amb. And- I universitetai. Lei ;nius į universi 
jimo laisvė turi būt i laikoma • r e w Young nesilaikė pažado, ku- teto bibliotekas i siunčiant JAV 
"buržuazinėmis" laisvėmis? riuo jis buvo įleistas į tą šalį. Sa- ' LB Krašto valdvb 

Siniavskis pažymėjo, kad disi-! vo pareiškimuose jis kurstė 
dentis sąjūdis yra stiprus, nežiu- ; duosius prieš vyriausybę, 
rint persekiojimų ir baudžiamųjų; 
priemonių, kurios ypač paskuti-

"aiku paaštrėjo. Sąjūdžio da 

juo- širjžios dr. Vin< 
sulaukia nuo-
Maciūno tal

kos ir naudingu :arimų. 

Mokesčiu 
palengvinimas 

VVashingtonas. — Prezidentas 
Carteris pasirašė įstatymą, ku
riuo beveik 50 mil.amerikiečių 
mokės mažiau mokesčių. Prade-1 
dant nuo birželio 1, mažesni bus J 
išskaitymai mažiau uždirban- j 
tiems, bet daugiau mokės vien-' 
gungiai. uždirbantieji 13,750 dol. 
ir daugiau. 

mu 
lyvius padrąsina ir ta aplinkybė. 
kad žmonės tiek Vakaruose, tiek 
pačioje Sovietų Sąjungoje domisi 
sovietinio ^omunismo nusikaiti-
mais. jie trokšta sužinoti, kas iš 
tikrųjų yra įvykę Rusijoje pasta
rųjų 60 metų laikotarpyje, ir kaip 
iš viso galėjo įvykti tokie baisūs 
nusikaltimai. 

Sovietų valdžia visomis prie
monėmis siekia įtikinti Vakarų 
viešąją nuomonę, pažymėjo jis, 
kad rusų disidentinį sąjūdį suda
ranti negausi atskalūnų grupė, 
antisovietiniai nusiteikę asme- Tel Aviv. — Menahem Begin. 
nys, besirūpinantys tik buržua- Likud partijos vadas, numatytas 
ziftfts Laisvių gynyba. Ką reiškia j būsimuoju ministeriu pirminin-
Irahfeftfrngs.' kad disidentai gina1 '"", *T>- _ , : . sakoma Kgcrrfn^?. 
"buržuazines laisves"?. klausė 
Sauavskiį. Kokiais gi sumetimais i jguolis. 

.d.'kr.j jį ištiko širdies prie

ik. Rašytoju premija 
T. Merui 

Rrooklynas. N. J. — Lietuvių 
rašytojų draugijos premija už ge
riausią 1976 metų knygą paskir
ta Icchokui Merui už romaną 
"Striptizas". Teisėjų komisiją su
darė Aušra Jurašienė, Pranas 
Naujokaitis, Alė Staknienė, Vy
tautas Volertas ir Leonardas Žit
kevičius Premijos mecenatas Lie
tuvių Fondas. 

Nutraukė 
diplomatinius 

santykius su Uganda 

Paryžius. — Ghana nutraukė 
diplomatinius santykius su U-
ganda, atšaukė savo personalą 
iš Kampalos, pareiškė Ghanos am
basadorius Paryžiuje Haw Truk-
son. 

Boikotuos Izraelį 

Tripoli. — 38 muzulmoniškų 
šalių atstovai, susirinkę Libijos 

j sostinėj, ragina visas muzulmo-
niškas šalis boikotuoti Izraelį. 
Nebuvo atstovų tik iš Egipto ir 
Sudano, kurių prezidentai labai 
susipykę su Libijos vadu Muam-
mar Kdddafi. 

6.000 kandidatu 
į parlamentą 

Madridas. — Vakar buvo pra
dėta oficialioji priešrinkiminė 
kampanija. Visuose Ispanijos 
miestuose pasirodė daugybė pla
katų su politinių partijų progra
mom. Žinių agentūra pasidžiau
gė, kad per pirmąsias dvi kampa
nijos valanda* nebuvo jokių inci
dentų, vadinas jų laukiama. Dvie 
jų rūmų parlamentas susidės iš 
557 atstovų. Kandidatų toms vie
toms užimti yra aspie 6,000. 

Rinkimai bus birželio 15. 

K ai p sulaikyti 
infliaciją? 

i žemaiau pien*c ausurvoAS \<46'i t-;pc- Anogaios apviuaisej *£. C-r- ouotr ; 

Jeruzalė — Amerikietis ekono
mistas, Nobelio premijos faurea-
tas, Milton Friedman prašomas 
pagelbėti Izraelui sutvarkyti eko
nomiją, kaip sulaikyti nepapras
tai didelę infliaciją, rašo 
•Haaretz". 

VVashingtonas. — Rytų V 
tija, norėdama pagerinti santy
kius su \ menka, sutinka sutvar
kyt, humanitarinius reika
lus su šia šalimi. 

Prancūzai iš Biscay regiono para-
! duoja Paryžiuje, PLace de la Con-

cordia 

KALENDOPvIUS 

Gegužės 25: Beda, Grigalius, 
Almantas. Jovilė. 

Gegužės 26: Pilypas, N'eri, Pa-
ladija, Algimantas, Kinte. 

Siūlė teka 5 2 3 , leidžias 8:12. 

ORAS 

Daugiausia saulėta, karšta ir 
arėgna, apie -90 idipsnig. 
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VRDOVŲ-VIŲ SUVAŽIAVIMAS CLEVELANDE 
LS brolijos ir L S seserijos va-

dovų-ių suvažiavimas įvyko ge
gužės 14-15 d. Clevelande. Die-
vo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
lietuvių, parapijos patalpose. Su 
važiavimą šaukė LS brolijos ir 
seserijos vyriausi skautininkai. 
o globojo Clevelando skauti ja — 
v. s. N. Kersnauskaitei. j . s. D. 

Kižiui ir ps. kun. G. Kijauskui. 
S.J.. vadovaujant. Dalyvavo 
a r t i 100 seserijos įvairaus am
žiaus ir laipsnių vadovių ir dau
giau 50 brolijos vadovų. 

Suvažiavimas vyko brolijai ir 
seserijai atskirai svars tan t 
j iems rūpimus klausimus. Abie
jų šakų posėdžiuose dalyvavo ir 
LSS Tarybos pirmininkė. Bend
r a s buvo įspūdingas a t idarymas 
i r uždarymas. Taip pat visi 
bendrai dalyvavo iškilmingose 

išv. Mišiose ir literatūros vaka-
I r e . Visi turėjo galimybės pasi-
; dalki t i įspūdžiais ir pabendrau- ; 

i ti pusryčių, pietų, vakarienės ir į 
p e r t r a u k ų metu. 

Abiejų šakų posėdžiai buvo į 
\ darbingi ir vyko geroje nuotai- j 
į koje i r t ikrai skautiškoje dvasio 
| je . Visi dalyviai pripažino šuva- ' 

žiavimą labai naudingu ir reiš- j 
kė pageidavimą, kad tokio po-

I būdžio suvažiavimai būtų daž-\ 
; nesni i r apimtu didesni skaičių 
J vadovių-vų. Dideli nuopelnai pri-
• k lauso LS seserijos ir brolijos 
i vadovybėms už suvažiavimo or-
: ganizavimą ir klevelandiečiams 
į už malonią globą ir skautiškai 
į š i l tą priėmimą. Daugiau apie 

suvažiavimo eigą ir nutarimus 
i sekančioje "Skautybės kelio" 
į laidoje. 

• ASS STOVYKLA 

Akademinio Skautų Sąiūdftio 
stovykla įvyks Rako stovykla
vietėje. Custer. Mich.. birželio 
15-19 d. Akademikai registruo
jasi pas J. Ivanauską. 1617 
Fa in ray Lane. Napervifle. BĮ. 
60540. teL 355-7133. 

• « . . ' 

JŪROS SKAUTŲ-CIŲ 
BURIAVIMO IR 

JŪRININKYSTĖS V LAIDA 
. v B | 

Ckicagos jūrų 3kaueiu ir jfr- j 
rų skautų buriavimo i r .jūrinin- į 
kystės kursų V-ji laida 1976-7 j 
m- jau išleista- Kursus baigė: j . • 
b. ps. Just inas Kirvelaitis (I), j 

>l tr'5 ^ a r v t o ' " ' » S- j Buriavimo ir jūrininkystės kursus baigusi j : b. Paulių Bukavecką 3vęi-
| kiiia LSB j . skautu skyrialia vedėjas j . ps. L. Rupcikevičius. baigimo 

pažįrmėjimą Įteikia kursų, tektorigs ir vedėjas j- ps. dr. Jurgis Anysas. 
Dešinėje — "Nerijos" tunto tuntininkė j . ps. J. Aleksiūnienė 

Nuotr. J. Tamulaičio 

valt. Vilija Jakai tytė (III) 
Kursus baigė ir ka r tu išlaikė 

LSS n i - ios kiasės jachtos vado 
teoretinius egzaminus: 1. g. Vi
lija Jakai tytė , 2. j . b. v. v. Linas 
Jučas, 3. j . b. ps. Jus t inas Kir
velaitis. 4. j . b* v. v. Linas Ku
čas, 5. g. v. Laura Narytė , 6. j . 
b- Dainius Vidžiūnas. 

... 
LSB SĄSKRYDŽIO REZOLIUCIJOS 

Lietuvių Skautų Brolijos va
dovai, susirinkę 1977 m. gegu-

Kursus baigė ir kursų baigi- | įės 14-15 d. Clevelande, išklau 
;mo pažymėjimą gavo: 1. j . b.,į są pranešimų ir išdiskutavę visą 
vair. Paulius Bukaveckas, 2. 3. eUe svarbių ir aktualių 
b. kand: Vidas Juzėnas,. 3. j . b. , nutarė: 

1. Pasveikinti Pirmūną v 

temų. 

Iš LSB vadovų sąskrydžio Clevelande. Referatą skaito R. Pakalnis iš 
Waterburv. Conn. Nuotr. V. Bacevičiaus 

LS BROLIJOS PASISAKYTOS 
AISGO R E I K A L U 

• 

Kaip visi žinome, LSS įstoji- | bei registruotų vienetų vadovus 
mo į AISGO reikalas Taryboje ; AISGO reikalu. Su laišku buvo 
jau buvo svars ty tas trejetą kar- Į pasiųsta ir AISGO konstitucija 

bei prašymas išreikšti nuomonę 
įstojimo reikalu. 

Brolijos VS savo keliu taip 
AISGO nariūTpo"diskusi jų t a s į P a t kreipėsi Į Tarybos p-kę. s iū 

jau 
tų. Tarybos posėdyje Toronte 
1974 m, spalio mėn. Seserijos 
VS L Milukienė pasiūlė daly
vauti organizavime ir t ap t i 

siūlymas buvo atmestas. Antrą 
kartą šis klausimas buvo v. s. 
L. Milukienės (jau Tarybos pir
mininkės) pr i s ta ty tas Taryba i 
korespondenemiame posėdyje 
1976 liepos mėn. Slaptu balsa
vimu (18 už. 6 prieš, 2 susilaikė. 
3 nebalsavo) Taryba su t iko j 
AISGO jungtis . 

Paskut iniame LSS Tarybos 
akivaizdiniame posėdyje (Chica. 
goję 1976 spalio mėn.) buvo iš
keltas stojimo i AISGO neteisė
tumas, reikalo škubinimas, rei

ka las koncentruotis lietuviška
me jaunimo auklėjime i r t . t. 
Brolijos nuomonė, nepri tar iant i 
jungtis j AISGO, šiose diskusi
jose buvo pagr is ta LSB vadi jos 
nutar imu: 'Brolijos vadi j a 1976 
m. liepos 28 i r spalio 13 posė
džiuose priėjo 
Taryba neturi 

nuomonės, kad 
versti Brolijos 

lydamas šį klausimą atidėti ir 
leisti sekančios kadencijos va
dovams jį persvarstyti bei iš
spręst i praeities perspektyvoje, 
nes AISGO reikalas yra sukėlęs 
t a m tikrų neigiamų nuotaika. 
Kai kurias jų Brolijos garbės 
gynėjas laiške vyr skautininkui 
susumuoja: ''Siekiant LSS ir 
Brolijos darnaus vadovų sugy
venimo ir bendro darbo skautiš
kai idėjai, raginu kuo greičiau 
užbaigti vykstančias diskusijas 
stojimo į AISGO reikalu. Šios 
diskusijos pasidarė kontraver
s iškai emocinės, išėjo iš propor
cijos, o galima nauda neatsveria 
daromas žalos sąjungai eikvo-

valt. Jonas Jasiulaitis. 4. g. v. 
v. Marytė Kupcikevičiūtė, 5. g. 
v. Vida Kupcikevičiūtė, 6. g. v. 
Danutė Kuprėnaitė, 7. g. v. Vida 

I Mačiukevičiūtė. 8. j . b . v. v. Rl-
I mantas Parakininkas, 9. j . b . 
kand. Linas Peekus, 10 j . b. 

< kand. Edvardas Pocius, 11. j . b. 
kand. Audrius Sriubas, 12 j . b . 

1 kand. Paulius Vienužis. 
Kursus suorganizavo Pres. A. 

; Smetonos j . budžiai. Kursus 
pravedė j . ps, Jurgis Anysas. 

KNYGA VADOVAMS 

Jau išleista seniai lauktoji 
v. s. A. Saulaičio, SJ . 590 pus-

j lapių knyga ' 'Skautiškųjų vie
netų vadovai ir vadovės". Nau-

jjasis leidinys suskirstytas | 12 
(skyrių, nagrinėjančių lietuvy-
jbę. Įvairių šakų vadovų tavini-
j mą, stovyklinę techniką bei me
todus, tėvų — vaikų skautiškus 
santykius, programų bei lavini
mo principus ir pan. 

Tai bus bene stambiausia iki 
šiol išleista knyga vadovams. 
Tačiau puslapių skaičius nėra 
pats didžiausias šio leidinio pri
valumas. Svarbiausia, kad bro
lio A. Saulaičio paruoštas leidi
nys yra šių dienų vadovui — 
dabarčiai. J a lengvai i r supran
tamai naudosis ne tik senieji 
skautybės "vilkai" f jie čia ras 
daug įdomių atšviežintų skau
tybės apraiškų), bet ir išeivijo
je išaugusi jaunoji vadovų kaf-

Gausi nuotraukomis, pieši
niais, lengvai, įdomiai, net pa
traukliai skaitoma. Būtina kny
ga kiekvieno skauto biblioteko
je. Kaina 2 dol., gaunama Bro
lijos tiekimo skyriuje, 264 
Bradlei Drive. Chicago Heights, 
m . 60411. 

ĄŽUOLO MOKYKLOS 
ABSOLVENTAI 

LSB Vadovų Lavinimo sky-
jrius skelbia, kad žemiau jvar-
|dintieji skautai yra baigę va
dovų lavinimo Ąžuolo mokyklą. 

3. Kreipt is j vienetų vadovus, 
nurodant vadovavimo svarbą 
bendros skaut iškos veiklos tdbu 
linimui ir ypač aktyvinimui, 
kviečiant pasyvesnius vadovus 
jungt i s į darbą kur t i naujus vie
netus , s t iprinti veikiančius a r 
k i t a ip prisidėti p r ie bendros 
veiklos. 

j an t laiką, energiją, ir y r a ne
naudinga vieningai ateities veik 
lai" . 

— Vadovų lavinimo Ąžuolo 
mokyklos stovykla šiais metais 
įvyksta, kaip ir Vid. rajono skil 
tininkų stovykla: toje pačioje 
vietoje ir tuo pačiu laiku. Ragi
name jau dabar per savo viene
tų vadovus registruotis ir ruoš
tis šiai stovyklai. 

— Šalia oficialiosios pagrin
dinės Vl-sios Tautinės stovyk
los Australijoj planuojama bend 
ra stovykla ir Amerikos žemy
ne. Yra pramatytos dvi vieto
vės: vidurvakariuose ir rytinė
je paatlančio dalyje. Galutinę 
stovyklos vietą nuspręs sąjun-
gos vadovybė. 

-*• Skautų vyčių ir budžių 
(kartu su vyr. skautėmis ir gin-
taremis) sąskrydis įvyksta šių 
metų Darbo dienos savaitgalį 
(rugsėjo 3-5 dienomis) Daina

voje prie Detroito. Sąskrydį 
Į Sąraše pateikiama baigusiųjų | f 0 o S ? a . . b e i &\°į°ja Detroito vy-

Petrą Jurgėlą. LSS vadovybę, 
Australijos rajono skautus-tes, 
v a d o v a v ę s rengiančius šeštą- Į ^ g ^ ^ t e v ė s e būdų ir 

2 ^ ^ w "y * £ TT°"' Priemonių iš laikyti aktyvesniais sius brolius bei seses Pietų Ame * . , . * , z. . 
. . . - • 1 vyresnio amžiaus s k a u t u s ir va-

rikoie 
J ' ; dovus, jų užsiėmimus pr i ta ikan t 

2, Prasyti vienetų vadovus bei vietovės sąlygoms i r pabrėžiant 
skautininkus kreipti dėmesį į Ii glaudesnio bendravimo su sesė-
tuanistinį ugdymą, pritaikant mis būtinumą, su radus skau-
akautiikąjl metodą, kad būtų t i ška formą, 
galima padėti formuoti lietuvis-1 j ^ ^ k o m l s i j a : : „. , . * 
ko nusiteikimo jaunimą, kaipį .. 
būsimus lietuviškos visuomenės t Senkevičius, ps. Romas Pakal-
narius. * \nis, s . Juozas Šalčiūnas. 

STOVYKLOS IR SĄSKRYDŽIUI 
— Kaip anksčiau skelbėme, 24 — rugpiūčio 4 dienomis. J a u 

JAV Vidurio rajono organizuo- nimo metų stovykloje pramato-
jama skiltinittkų stovykla Aras m e i r svečių iš Amerikos, Vokie 
vyks liepos 23-30 dienomis Ra- ti jos, Anglijos i r k i tu r . Jau da-
ko stovyklavietėje. Į šią stovyk Į g a v a u bent dviejuose DBLS 
lą kviečiami rajono skiltininkai, t a rybos posėdžiuose, kalbėjo

mės jaunimo reikalais. Stovykla 
bus l i tuanistinio pobūdžio, kas
dien lituanistinio tur inio įvai
rios programos. Nor iu sudaryt i 
gerą stovyklos vadovybę, kvie
čiami mokytojai, rašytojai , spor 
to vadovai i r t. t . " 

THE UTHCAN1AN WORLD-WII)E PADĄ 
S Secund ciasa Posutge paid at Chicago, Ounois. Publlished daiiy, 
• eatcept Sundays, Legai hchdays, days after Christmas and Easter 
2 &y the Litnuanian Cathoiic Press Society 

&*acriptloo fUtes: $30.00 — Chicago, Cook Couoty, Ūlinois 
uid Canada. Eisewhere ia the U.S-A. $28.00. Foreign coun-
tnes $31.00 

Palte BfcddM mainant, pakvitavimai ui gautas prenume
ratas nesiunciauu. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, 
gavus ii Jo mokesti, atžymima, M kada skaitytojas yra užsi 
mokėjęs. 

CHKAUGO 

Oucago, Cook 
a Kanadoje 
Kitur J^AV. 
Utsteayje • 
Savaitinis _ 

6 mes. 

$30.00 
28.00 
31.00 
20.00 

$17.00 
16.0C 
19.00 
13.00 

$12.00 
11.00 
13.00 
7.00 

I 
i 

• Redakcija dirba kasdien a • Redakcija straipsniu* taiso savo 
83© — 4:30, ftestadieniaia B nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu 
8^0 — 12.00. Į nesaugo. Juos gražina tik iš anks-

_ • Administracija dirba kas- 1 to susitarus. Redakcija už skeibi-
s dten nuo 8*J0 M 4:30, Sėsta- s artų turini neatsaką Skelbimų lui-
s dieniais nuo 830 iki 12:00. * nos prisiunčiamos gavus prašymą. ^ 
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DR. ANNA BALIOMAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GėRKLfiS LIGOS 
S8B W M * tSrd Street 

Valandos pagal Busitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
ir motemi 

CHnefcotogtatC Chirurgam 
944B So. PakMU Boad (C»wlor i 
MedicaJ Buflding). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susltartma. 

skamMntt S74-8004. 

DR. Y L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

vai.: 

vairlmnkai ir kiti tuntininkų-
vietinmkų rekomenduoti skau
tai, 11-15 m. amžiaiis. Stovyklai 
vadovaus Vidurio rajono vadas, 
berniukų, pastovyklei — Broli
jos rajono vadeiva. Pranešama, 
kad atvykstą j stovyklą skautai 
privalo turėti savo tunt. rastis-
ką sutikimą. N A U J I E N A JŪRŲ SKAUTAM 

Jūr ininkystės Knygos fondas 
mums praneša, kad j . v. s. Br. 
Stundžia y r a paruošęs naują 
knygą "Burės ir varikliai" . Kny 
goję aiškinama apie buriavimą, 
variklius, vandens slidinėjimą, 
valčių pervežimą i r k i tos prak
t iškus burinės bei motorinės 
valties atvejus. Rariki*aščiai jau 
peržiūrėti šios s r i t ies specialis
tų, šiuo metu telkiamos išleidi
mo lėšos. Knygos prerrtoneratą 
(4.50 dol.) bei a u k a s (rėmėjai 
— 20 dol.. leidėjai — 100 dol.) 
prašoma siųsti fondo iždininkui 
H. Stepaičiui, Cosnu* Rd., To
ronto, Ont. M8X 1Z3, Canada. 

stoti į tautinių grupių organiza 

sijų vadovų ta rpe ir be Brolijos 
vadijos nuomonės pareiškimo 
ar pritarimo". 

Po diskusijų Tarybos posėdy
je buvo pri imtas s. V. Vidugirio 
kompromisinis siūlymas: "At i 
dėti AISGO klausimą ilgesniam 
laikui i r balsuoti koresponden-
ciniu būdu po korespondencinio 
posėdžio taisyklių pr iėmimo 
(duoti laiko Ses. ir Brol. V. 
Skautininkams apklausinėti va-
dovus-es)." (Cituota iš Tarybos 
posėdžio protokolo). 

: pavardės ir Ąžuolo mokyklos 
stovykla, kurioje jie atliko mo-

įkykkJs praktinę dalį. 
1959 m. stovykla: A. Bitėnas, 

V. Bitėnas. V. Dambrauskas, K. 
~ ir teigiamų pasisakymų. Gauti Matonis. V. Gedminta*,, D. Dio

das, A. PranckeviėhiSį A, Rt-
mas, J. Valiulis. R. Venckus, A. 
Velička, R. Židžiūnas. 

Atsakymuose dauguma vado* | 
vų atsiliepė neigiamai, bet yra I 

cija AISGO be platesnių disku- I l a i š k a i l i e k a B r o l i ^ o s ™*N **• 
lose (jų turmys šiuo laiku ne
bus skelbiama), o pareikštų 
nuomonių suvestinė skelbiama 
žemiau. Iki šiol gautuose atsa
kymuose 80.8% vadovų pasisa
kė PRIEŠ stojimą j AISGO. 
1 5 . 4 ^ pasisakė už įsijungimą ir 
3.89?- vadovų susilaikė. 

Remiantis Brolijos vadovų pa 
reikštomis nuomonėmis, Brolija 

išiuo metu yra nusistačiusi į 
AISGO nesijungti. 

Šią Brolijos vadovų nuomonę 
L S B Vyr. Skautininkas pranešė 

Po Tarybos posėdžio Broli jos T**?**08 p m a t e t o i . 
VS kreipėsi r a i t u į LSB v a * ją ' ("&HvuW .Vr. Š) 

1963 m. stovykla Asigiijojel 
A. Jakimavičius, R Valteris, J. 
Zaveckas. 

1965 stovykla: V. Kasaiūnas, 
A. Ratnikas. A. Vaitiekaitis, R. 
Bitėnas, N. Jarmas, J . Kaspa-
riūnas, G. Plačas, A šimukonis, 
K. Bileris, A. Valančiūnas. 

1967 stovykla: R Ropinskas. 
1970 stovykla: M. Griauzdė, 

J. Ivanauskas, V. KaunęMg, J. 
Naujokaitis, A. Ski^AitėnAs, A 
Vaitkevičius, A JaMit te , R. 
Sparkis. A. Kidolis, A Paikus. 

1971 m. stovykla: R. feirb*. 

resrrieji broliai-sesės. Jau pra
dėta busimo savaitgalio ruoša. 

Smulkesnė sąskrydžio infor
macija bus išsiuntinėta vėliau 
per atitinkamus Brolijos sky
rius arba sąskrydžio, rengėjus. 

— Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjunga šiuos 1977 me- I 
tus paskelbė Jaunimo metais. I 
Šia proga s. J. Maslauskas, Ang Į 
Bjos rajono vadeiva, mums ra- j 
So: 

S 0 P H I E D A R G U S 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii WOPA 
Lietuvių kalba: kasdien ano pirma

dienio iki penktadienio 1230 — 
1:00 vai. popiet. — Seftadienį Ir 
sekmad. nuo 8:30 iki 9:30 v. ryto. 

Telef j HEmtoct 44413 
1 4 M A M . 

7158 So. MAPLEWOOD AVB. 
CHICAGO, 

RADIO PROGRAMA 

"Anglijos rajono skautų — 
jamiimo stovykla įvyksta liepos 

R. Kuustmanas, R. Strikas, R. 
Mfeėiia. 

1972 m. stovykla: A. šeškus. 
1974 m. stovykla, E. Meilus, 

B. Andriupis, A, Baltulis, A. 
Dąata» D. RaaMiiauskas. 

1975 m. stovyHa: A Stanči-
t i i ; V. Vilkas, t . Balča*. 

Senianste lietuvių Radio progra
ma Naujoj Anglijoj ia Stoties 
WNSR, 1360 b n i a , veikia sekma
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. po 
pietų — perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauką ir komen
tarai, muzika, dainos ir Magdutės 
pasaka, sią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreipta į Baltic Florism 
— gėlių bei dovanų kraštavę, 502 
R. BroadTvay. 80. Boston* Mass. 
•2127, Ttkjfaaae 2M-0489. Ten 
pat gaunamas dJmunstig "Drau
gas" W HMt» CMQ pasirinkimą 

j lietuviškų knygų. 

Medlcal Oentaa 
S i sa So. Kedzte Avenae 
plrmad., antrad. tr ketvirtai 
e lkl 7:16 vai vakaro. 
Sedtad. nuo 1 iki S vaL 

Pagal •urttarlmą. 
Ofteo tetot. WA S-aSTO 

tel WAlbrook S-S048 

DBL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-22SS 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS m CmRURGAS 
M84 We»t 71st Street 

Vai.: pirm., ketv. 1 lkl 6 v. popiet. 
Antrad.. penktad. 1-5, treč. Ir ftefitad. 

m 
Dr. Aat. Rudoko kabinetą peremi 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2799 West 51st Street 
TeL — GB 6-2400 

VaL: pagal saattarlmą: plrmad. tr 
ketv. 1-4 tr 7-9; antrad. Ir penkt 
10-4; lesta*), 10-S vai. 

Ola, t a i 785-4477; Bes. 246-2889 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR C33IRURGS 

M M M y M — Servų tr 
• M — l Ugos 

CBAWFORl> MEDIOAL B d U D O r O 
«44t 80. Potaski Read 

Valandos pagal susitarimą. 

TeL ofiso ir boto: OLympic 24199 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. 1448 So. 50th Ave., Cicero 
Kaadien 1-S vai. tr 6-8 vai. vak. 

išskyrus trečiarii«»nms. 
SeStadienlaia 12 iki 4 <mt p«nt«t. 

TeLKEliance 5rl8il 
DR. VVALTER J. KIRSTUK 

( l i e tuv i s gydytojas) 
West o»th Street 

V&L: plrmad., antrad., keis u tad. tr 
>enktad. nuo 12-4 vai., popiet ir C-S 
vai. vak. Treč. ir Seštad. tii»lai>ta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IK VAI K t LiOOS 

SPTOClALlSTfl 
MKDICAL I U I U H . \ G 

7156 South VVestern Avenne. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryta 

iki 1 vai. popiet. 
Ofiso tel. R E 7-1168; rezid. 2S«-2»lt 

Ofa. HE 4-1818; Bez. PB 6-9801 
DR. 1. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-oe tr CampbeU Ave. kampas) 
VaL: plrmad.. antrad., ketvirtad. Ii 
penktad. S iki 7 v. D. p. Tik suaitaraa 

tel — GI 8-6878 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUSBRIJA 1R MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6199 80. Redrte Ave. WA 5-2679 

pagal aasKarloka. 
skambinti, s f l 

Jei ae 
i-oeoi. 

OR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — B E 8-5898 
Specialybė Akių ligos 

8997 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

T i i i "" 1 °" -* • " = B a = ' ~~ = ~ - n 1 m L J m 

Ofiso teL — PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVI61US 

J O K S A 
V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Srd Street 

Valandos tik Iš anksto susitarus: 
pirm., antrad., ketv. tr penkt. nuo I 
lkl 8 v. v. SeSt. nuo S lkl 6 v. v. 

PO 7-4999, Bes. GA 8-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CmRURGAS 

8844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
8914 No. Westers Avenoe 
1699 No. Westera Aveooe 
TeL atsakomas 12 valanda 

499-4441 — 961-460S 

Įstaigos ir buto 652-1881 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

BENDROJI MEDICINA 
1497 8. 49th Court, Cicero 

10-12 ir 4-7 
trse. Ir seit. 

O P T I C A L S T T J D l O 
VIOLBTA KAItOSAIT* 

7051 So. Washtenatv. TeL 77S-S7SS 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoj* 

receptus. 
Didelis akinių rėmų pastrinklmaa. 
Vai.: pirm., antr., penkt lė-6:SS. 

Ketv. 1-8 v. vak. SeSt. 10-4 v. p. s . 
Trečiadianials uždaryta. 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGU A 

Ofisai: 
t l t NO. WABASH AVB. 

4Se« NO. CEATRAI> AVK. 
Valandos pagal voattartaa*. 

DR. FtUNK P L E C i a 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
2618 W. 71st S t — TeL 7874141 

Ttkrtna akla. 1*rttaiko akinius tr 
"Oootact teSBSS* 

VaL pagal susitarimą. Uždaryta 

DR. LEONAS SEIDUTIS 
INKSTŲ, POSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 8Srd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
tr ketv nuo 5-7 vakare. 

Ofiso teL 776-2880, rez 448-5545 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Oftso tetet. RE S-441S 

RealdeflKlJoa ***. CW S-OSlt 
VaL: plrmad., antrad. ketvrrtse 

nuo 1 iki 3 valandos popiet. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHlRURGAa 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Oflsa* tr rez. 8858 W. 5ttk SS. 

Tei. Pftoaped S-IMS 
Ofiso vaL: pirm., antr.. traS. « 
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Latvijos tikintieji 

NBA SUNKŲ KRYŽIŲ 
Apie tikinčiųjų persekiojimą tyta 189 kūdikiai, 1964 m. tik 

sovietinių rusų okupuotoje Latvi- 43. 1960 m. buvo bažnyčioje at
joję pasaulio spaudoje randame likta 107 šliubai, 1964 m. tik 12. 
mažiau žinių, kaip apie tikinčių- 1960 m. konfirmuota 66 jaunuo
ju bei religijos persekiojimą Lie- liai, 1964 m. tik du. 
tuvoje. Kai kam dėlto gali susi- Tačiau ši ir į ją panaši statis-
daryti įspūdis, kad Evangelikų tiką ne visada duoda tikrą tikėji-
liuteronų Bažnyčia Latvijoje yra mo dvasios ir praktikos vaizdą, 
nepersekiojama. Tačiau iš tiesų Taip žinoma, kad 1974 m. Ry-
taip nėra. Tikinčiųjų persekioji- goję, vienų pamaldų metu buvo 
mas Latvijoje nė kiek nėra ma- iš karto pakrikštyta 13 kūdikių, 
žesnis. Kad tai yra tiesa, liudija Pastaruoju metu pamaldose ma-
latvio Arnoldo Lūšio gerai pa- tomą daugiau jaunuolių, kaip 
ruošta ir puikia dokumentuota seniau. Panašiai dedasi tose pa-

VYSKUPAS VINCENTAS BRIZGYS 
1927 metais birželio 5 d. vysk. j 

A Karosas įšventino kunigui 

50 metų prie Viešpaties altoriaus 

PREL. LADAS TVLABA šiandien yra sunku suprasti. Sei
nų ir Vilkaviškio vyskupijoje 

Gižuose seminariją baigusį Vin- Į vienuolyno sienų. įstojo pas jė- vyskupai, išskyrus tik vysk. V. Pa-
centą Brizgį. Seminarijos vado
vybė, matyt, jauną kunigą V. Briz
gi aukštai vertino ir gerai reko
mendavo, kad Vilkaviškio vys
kupas jį paskyrė į vieną iš geriau
sių vyskupijos parapijų, būtent 
į Suvalkų Kalvariją. Jaunas kun. 
V. Brizgys neapvylė nei klebo
no, nei parapiečių. Parapieeiai 
jį mylėjo, o klebonas ir kolegos 

zuitus. Deja, sveikata buvo tiekįdolskį, buvo ne suvalkiečiai, bet 
pašlijusi, kad vienuolyne nega-Įbuvo mielai priimti ir gerbiami. 

Kodėl Kaune buvo kitokios nuo
taikos, kurios vėliau, o dar ir nū
dien kartojasi Telšiuose, vargu 
ar tai gali būti paaiškinta vien 
regionaliniu nacionalizmu. Gal 
čia reikėtų ieškoti gilesnių šak
nų. Tenkinuosi tuo tarpu vien 

studija apie tikinčiųjų persekio- rapijose, kur žmonės turi gerus kunigai jį vertino, kaip gabų ir 
jimą Latvijoje — Bažnyčia po kunigus. uolų kunigą. S. Kalvarijoje išbu-
Kryžiumi (Kirche unter dem A. Lūšis nurodo pavyzdį — vo trejus metus. Dirbdamas sie-
Kreuz), paskelbta neseniai mus Rujienos (Vidžemėje) kleboną! lovados darbą, kun. Vincas pa-
pasiekusiame Baltijos instituto kun. Eduardą Plikšį. Šioje para-1 stebėjo savyje kai kurių trūkumų, 
(Instituti Baltici) metraštyje pijoje jis klebonavo 1941-1967 
XVI tome, (94—110 p s l ) . Su- m. Kai jis mirė, latviai kolchozi-
sipažinkime su kai kuriais faktais, ninkai jo laidotuvių dieną pa

skelbė gedulinga švente. Šimtai 
Religinis gyvenimas okupuo- latvių tikinčiųjų iš įvairių kol-

toje Latvijoje nėra laisvas ir yra chozų nevyko į darbą, o kolcho-
tv-arkomas tais pačiais Sovietų zų sunkvežimiais į klebono laido-
okupacinės valdžios išleistais tuves suvažiavo. Laidotuvių pa-
"kulto nuostatais", kaip ir Lie- maldoms parapiečiai 
tuvoje. Aukščiausias organas yra mokyklos salę. 
Sovietų valdžios skirtas "kulto * 
komisaras" ir jo kontroliuojamas Tikinčiuosius okupacinė val-
Latviįos liuteronų Bažnyčios ge- džia persekioja panašiais būdais, 
neralinis sinodas. kaip Lietuvoje. Iš Bažnyčios a-

Okupacinė valdžia religijos timtos bet kurios teisės vesti kari-
bei tikinčiųjų persekiojimą atlie- tatyvinį bei šalpos darbą. Kuni-
ka nepaprastai kišdamosi į visus gams uždrausta lankyti sergan-
religinių bendruomenių bei pa- čius ir juos paguosti. Kunigai vi-
rapijų reikalus, įskaitant dvasi- siŠkai izoliuoti nuo mokyklinio 
ninku skyrimą. N u o 1960 metų jaunimo. Sekmadieninės mokyk-
kulto komisaras (kaip Lietuvoje los neleidžiamos. Nepaprastai 
buvo Rugienis, dabar Tumėnas) suvaržyta konfirmacija — kon-
yra Prolets Liepa, Rusijoje gimęs firmuotis tam tikromis sąlygomis 
latvis. Jo vardas "Prolets'yra gali tiktai 19 metų sulaukę jau-
padarytas iš '"proletaro". Ne vie- nuoliai. Tačiau konfirmuotam 
ną kartą jis yra pareiškęs, kad jo jaunuoliui lieka uždaras tolimes-
uždavinys esąs "ne Bažnyčiai pa- nis mokslas, o dažnai ir darbo 
dėti, bet ją kontroliuoti". gavimo galimybės. 

* Neleidžiamos spausdinti reli-
Iš A. Lūšio pateiktų skaičių ginės knygos, maldaknygės, reli-

matyti, kad nepaprastas tikin- ginio turinio informacija. Prieš 
čiųjų persekiojimas yra skaudžiai Bažnyčią visomis išgalėmis vei-
palietęs latvių tautą. Štai kai ku- kia bolševikų sukurta prievarti
n e faktai. nio ateizmo religiją, jų spauda, 

1935 metais Latvijos evange- radijas, kinas, televizija, mokyk-
Tikif bažnyčiai priklausė 1.094. los, jaunimo organizacijos, antire-
787 tikintieji. 1944 m. veikė 279 Ilginiai kursai, 
evangelikų parapijos. Be galo cenzūruojami kunigų 

1966 m. latvių arkivyskupas G. pamokslai. Jiems tiesiog pasako-
Tuers pranešė Pasaulio liutero- ma, ką jie turi parapiečiams sa-
nų sąjungai, kad Latvijoje yra kyti. Vienas kunigas iš okup. 
240 parapijų su 400.000 narių. Latvijos rašė: "Mes galime laisvai 
Po penkerių metų, kai Pasaulio pamokslauti, tiktai negalime sa-
liuteronų sąjungos atstovas dr. P. kyti, kad Dievas yra visagalis. 
Hansen aplankė Rygą, arkivys- Visagalė yra tiktai komunistų 
kupas J. Matulis jam pranešė, partija..." 
kad veikia 214 parapijų su Šia proga A. Lūšis primena 
350.000 parapiečių. vieną įvykį iš 1946 metų, kai bu-

Kaip buvo persekiojami tikin- vo suimtas kunigas Karlis Erbe. 
tieji liuteronys. matyti iš didžiau- Suėmimo priežastis — jo pa-
sio jų Cesio dekanato statistikos, mokslas. Tada kunigas Erbe, Ry-
Latvijos nepriklausomybės metais gos katedroje pasakė: "Žiūrėkite, 
(1936 m. statistikos duome- koki nauji laikai atėjo: plėšikas 
nys) čia buvo 23 parapijos ir mūsų mielojoje Rygoje dienos 
46.162 tikintieji. 1972 m. duome- metu nuvelka paltą!.." Už šiuos 
riimis tebuvo tik apie 10 parapi- žodžius jis buvo suimtas, nuteis
iu ir vos 2355 registruoti para- tas ir išsiųstas dešimčiai metų į 
piečiai. Metinę komuniją 1936 sunkiųjų darbo stovyklą. 
m; dekanate priėmė 16.222, o A. Lūšio studija yra įdomi ir 
1972 m. tik 370 asmenys. prie jos dar teks mums kita pro-! 

ga sugrįžti, kad galėtumėm ar-į 
i Panašiai vyksta ir su sakra- čiau pažinti, kokį baisų tikėjimo j 

mentų teikimu. Valmieros apy- persekiojimo kryžių neša Latvi- ' 
gardoje 1960 m. buvo pakriks- jos tikintieji. b. kv 
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Spaudoj ir gyvenime 

NEGREIT PASINAUDOSIME SAULĖS ENERGIJA 
Saulės energijos panaudojimo {padaryta.'' Hayes rašo, "ne tech-; 

tyrinėjimai vyksta jau kuris laikas, niškos bus kliūtys, bet politiškos." 
Laboratorijos yra pastačiusios na
mų, kuriuose saulės energija atlie
ka kitų energijos šaltinių pareigas. 
Pavieniai asmenys, kurių išsimoks
linimas ir pajamos leidžia, yra to
kių namų pasistatę. Yra įmonių, 
kurios jau daro saulės energijai su
telkti įrengimus. Bet šios srities iŠ 
novai perspėja, kad neskubėtų su 
įrengimų pirkimais, nes dar nėra 
pakankamai jie išvystyti ir per 
brangiai kainuoja. 

Mokslininkai teigia, kad saulės 
energija turėtų būti švariausia ir 
niekad neišsibaigianti. Jie apskai
čiavo, kad per ateinančius 25 me
tus pasaulis galės gauti 40 proc. ir 
per 50 pakils iki 75 proc. saulės 
energijos kiekis. 

AP praneša, kad kiekviena sau
lės energijos išgavimo ypatybė yra 
techniškai Įrodyta, teigia tyrinėji
mų institute narys D. Hayes Minė
tame institute jis vykdo viso žemy-

kurie lietė mokslinį pasirengimą. 
Pasiryžo todėl vykti pagilinti 
studijas į Romą. 1930 metų ru
denį, palikęs S. Kalvariją ir pa
rapijos darbą, išvyko į Italiją. Ro
moj įstojo į Gregorianumo univer
sitetą studijuoti filosofiją. Baigęs 
filosofijos studijas, perėjo į juridi-

panaudoiojnį fakultetą tame pačiame Gre
gorianumo universitete. Po pen
kerių metų sunkių studijų, įsi-j 
gijęs filosofijos ir kanonų teisės 
daktaro laipsnius, grįžo į Lietuvą, i 
Grįžo pasipuošęs daktaratais ir j 
turtingas moksliniu pasirengimu, 
bet labai fiziškai susilpnėjęs. 

Pirmą kartą būsimąjį vyskupą 
V. Brizgį sutikau Aleksote 1935 
metų rudenį. Jis buvo ką tik grį
žęs iš Italijos, o aš rengiausi ten 
vykti Šv. Rašto studijoms. Buvo 
įdomu pasikalbėti, pasiinformuo-
ti apie mokslo ir gyvenimo sąly
gas Romoje. Atsimenu, jog mūsų 
nuomonės nesutarė dėl nedarnos 
ir priešingumų, kurie reiškėsi 
tarp dvasiškijos ir tautininkų 
partijos, kuri turėjo valdžią savo 
rankose. Sakoma, kad tikra bi
čiulystė paprastai prasideda nuo 
nesutarimų. Taip įvyko ir mud
viejų santykiuose. Pradėjome nuo 
ginčų, bet tapome artimais vie
nas antram visam laikui, manau , 
iki amžinybės. 

Nežinau, koks buvo pagrindi
nis motyvas, kodėl kun. V. Briz
gys, grįžęs į Lietuvą, užuot grįžęs 
į sielovados darbą ar ėmęsis aka
deminės veiklos, panoro užsida
ryti vienuolyne. Greičiausia su
silpnėjusi sveikata jį tolino nuo 
veiklos ir lenkė prie ramybės tarp 

verta tuojau mėginti pasinaudoti. 
Paskutini mėnesį kita studija pa

darė išvadą, kad saulės energija 
bus pigiausias būdas namams ir 
vandeniui šildyti JAV šiaurės ra
jonuose 1980 m. Naujosios Meksi
kos tyrinėtojai siūlo kongresui 
veikti skubiai ir nuimti dujoms ir 
alyvai federalinį kainų apribojimą, 
O Hayes teigia, kad JAV ir Kana
dos energijos biudžetai žymiai su
mažėtų, jei šios dvi valstybės pa
naudotų saulės energijai išgauti tu
rimas technologines priemones. 

B. Jablonskis 

Įėjo pasilikti. Buvo priverstas ieš
koti sanatorinio gydymo, nes 
plaučiai buvo paliesti atviros tu
berkuliozės. 

Sveikatai sustiprėjus, 1936 me
tų rudenį kun. V. Brizgį vysk. 
A Karosas pakvietė ir paskyrė pro
fesoriaus pareigoms į Vilkaviškio fakto konstatavimu, 
seminariją. Dėstė sočialogiją, vie- Naujasis vyskupas Vincentas 
šąją teisę, etiką ir kt. Be profeso- ,lbuvo iškilmingai konsekruotas 
riaus pareigų, dirbo dar \yskupi- į Kauno katedroje gegužės 19 d. 
jos tribunole. f Konsekravimo apeigas atliko ar-

Kai 1938 metų rudenį, grįžęs kiv. J. Skvireckas. Konsekravimo 
iš Romos, buvau paskirtas į tą Į iškilmėse dalyvavo popiežiaus 
pačią seminariją Šv. Rašto profe
soriaus pareigoms, kuru V. Brizg-
gys čia jau jautėsi esąs veteranas. 
Jis noriai ir autoretitingai vadova
vo mūsų trejukei. Buvom nys 
jauniausi profesoriai: kun. V. Briz
gys, kun. P. Manelis ir aš. Drau
ge sėdėdavome valgomajame 
prie stalo. Drauge eidavome pa
sivaikščioti. Visada ir visur kun. 

Į V. Brizgys pirmavo. Ir dabar atsi
menu jo dažnai tartus žodžius: 
Pranuk, Laduk, aš tau paaiškin
siu! Reikalas yra šitoks! Pasikal-
bėdavom ir pasiginčydavom. Bet 
paskutinis žodis visda būdavo jo. 
Jau tada galvojau, kad jis buvo 

nuncijus arkiv. L. Centoza. 
Nepraėjo nė mėnuo nuo kon

sekracijos iškilmių, kai Lietuvą 
okupavo Sovietų Rusija. Atsisto
jome prieš didelius pavojus, ži
nant bolševikų nusistatymą bei 
laikyseną religijos atžvilgiu. Ma
nau, tik dabar jaunas vyskupas 
Vincentas visoje pilnumoje paju
to, kas jo laukė, bet drauge įsiti
kino, k a d buvo Dievo Apvaizdos 
pašauktas ne viešpatauti, o va
dovauti, ne triumfuoti, o kovoti, 
ne džiaugtis laimėjimais, o ken
tėti ir ginti iki paskutiniųjų Die
vo Bažnyčią nuo pragariško prie
šo. Kristaus žodžiai, pasakyti apie 

gimęs ir Dievo pašauktas vado- apaštalus, tinka ir vysk. V. Briz-
vauti, valdyti.. Bet kai atsidūrė 
prieš realybę tapt i vyskupu, mū
sų dideliam nustebimui jis nesi
džiaugė, bet pabūgo. Menu, kad 
1940 kovo mėn., bevaikščiojant 
kaip paprastai mums trims, kun. 
V. Brizgiui, kun. Maneliui ir man, 
jis mums kalbėjo: "Žinokite, kad 
aš gailiuosi važiavęs į Romą stu
dijoms. Būčiau likęs parapijoje, 
dirbęs sielovadoje ir gyvenęs be 
rūpesčių, žmonių mylimas ir 
Dievo laiminamas. O va, Dievas 
žino, kas mūs laukia!" Tuomet 
nei kun. Pranas, nei aš nesupra
tome, kodėl jis tai sakė. Tik vėliau 
tai paaiškėjo. Tuomet jis jau bu
vo painformuotas, jog skiriamas 
vyskupu su vyskupo pagelbininko 
pareigomis Kaune, o reikale su 
apaštališko administratoriaus tei
sėmis, bet mes to dar nežinojom, 
nei jis galėjo mums tai pasakyti. 

Kai žinia buvo paskelbta, o tai 
įvyko balandžio 2 d., daug kam 
tai buvo bombos sprogimas. Kai 
kas rimtai pagalvojo, kad tai "ba
landžio 1 žinia", kitaip tariant, 
išdaiga. Manau, kad Kauno ku
nigijos neigiama reakcija prieš 
kun. V. Brizgio rjaskyrfrrią pagel-
bininku arkiv. J. Skvireckui kilo 
ne tiek iš nusistatymo prieš as
menį, kiek iš nenoro matyti 

gnu: "Žinau, kokius aš pasirin
kau" (Jun. 13, 18). Kristus pasi
rinko ir pašaukė vysk. V. Brizgį 
stovėti Bažnyčios priešakyje Kau
ne dramatiškai sunkiu laiku, nes 
žinojo, kad jis sugebės vairuoti 
Bažnyčios vairą, nepabūgdamas 
didžiausių kliūčių bei grėsmingų 
pavojų. 

Lietuvos vyskupai, susirinkę 
1940 metų vasarą specialiai su
kviestoje konferencijoje, padarė 
eilę sprendimų, liečiančių Baž
nyčios gyvenimą ir veiklą, atsi
dūrus bolševikų priespaudoje. 
Konferencija nusprendė turėti 
vieną visai Lietuvai kunigų se
minariją Kaune ir jos rektoriu
mi paskyrė vysk. V. Brizgį. Taigi 
šalia vadovavimo arkivyskupijai, 
dalinantis šia našta su arkiv. J. 
Skvirecku, jaunam vyskupui pa-
gelbininkui teko didžiulė našta 
rūpintis seminarijos veikla, turint 
visai naują profesūrą ir iš trijų 
seminarijų sukviestus klierikus. 

Kap veikti? Iš ko išsilaikyti? 
Kaip spirtis prieš komunistų tie
siamas rankas pradžioje kontro
liuoti seminarijos veiklą, o paskui 
ją užgniaužti? Ryšių palaikymas 
su vyskupais. Nemalonūs ir nere
ti pasikalbėjimai su valdžios žmo
nėmis ir su pačiu Maskvos atsto-

Šv. Tėvas Paulius VI priima audiencijoje vyskupą Vincentą Brizgį 

Kaune vyskupu suvalkietį. Iš kur;vu Pozniakovu. Cia jis parodė ir 
kauniečių toks stiprus nusistaty- į lankstumo ir didelės išminties, ir 
mas prieš suvalkiečius, man ir Į retos drąsos. Jo asmenyje tikrai re

alizavosi Kristaus pažadas: "Bus 
jums duota aną valandą, ką turi
te sakyti bei kaip privalote kalbė
t i " (Mt. 10, 19). 

1941 sausio 13 d. seminarija 
uždaroma. Reikia per 24 valanda* 
apleisti rūmus. Dinamiškas vys
kupas — rektorius rankų nenu
leidžia: eina pas valdžios žmones, 
kalbasi, stengiasi gelbėti, kas gali
ma. Pasiseka. Pozniakovas sutin
ka, kad seminarija toliau tęstų 
darbą iššmtinėse sąlygose, lei
džiant klierikams apsigyventi pri
vačiai mieste, o paskaitas skai
tant bažnyčiose ir zakristijose bei 
privačiuose butuose. Prasidėjo 
klierikų tardymai, jų prievarta
vimai, stengiantis užverbuoti 
atlikti agentų darbą. Daugelis 
klierikų buvo verčiami duoti pr i -
nešimus kaip tik apie vysk. V. 
Brizgį. Prasidėjo išvežimai. 7'ats 
'yskupas buvo įspėtas vieno lie
tuvio, tarnavusio Sovietų saugu
me, jog yra atsiklausta Maskvos, 
ar suimtinas yra jis. Anas prane
šėjas ragino slėptis, užtikrinda
mas, kad netrukus kilsiąs karas, 
todėl bus galimybė išsigelbėti. 
Buvo sekmadienis, birželio 15 d. 
Vysk. V. Brizgys atėjo pas mane 

į Aleksotą, kur gyvenau. Pasita
rėme ir nutarėme pasitraukti j 
provinciją. Tačiau einant pro ka
rinę zoną, buvome sulaikyti. Rizi
kavome būti čia pat sušaudyti. 
Dievas tačiau apsaugojo. Patai
kėme ant gero karininko, kuris, 
patikrinęs dokumentus ir įsitiki
nęs, jog esame kunigai, paleido 
ir liepė kuo greičiausiai iš ten pa
sišalinti. Atsidūrėme po įvairių 
kelionės nuotykių Lankeliš
kiuose. Tai buvo nuošali, netoli 
Vilkaviškio esanti vieta. Manėme, 
kad ten būsią saugu sulaukti ka
ro pradžios. Penktadienį, birželio 
20, abu apsisprendėme grįžti į 
Kauną. Šis apsisprendimas išgel
bėjo mus, nes sekmadienio rytą, 
birželio 22, prasidėjus karo veiks
mams, rusų saugumo žmonės su
ėmė visus Lankeliškių kleboni
joje rastus kunigus ir žiauriai nu

žudė. Dievas dar kartą mus iš
gelbėjo nuostabia savo ranka, nes 
mes dar turėjome daug dirbti ir 
kentėti dėl Jėzaus vardo. Šešta
dienį, birželio 21, vysk Brizgys, ly
dimas kun. J. Avižos, išvyko į Jo
navą vizitacijai. Tą pačią naktį 
kilo tarp Vokietijos ir Rusijos ka
ras. Sekmadienį po pamaldų, 
vykstant iš Jonavos, vyskupas 
ir sekretorius buvo sulaikyti rusų 
saugumiečių. Bet ir šį kartą Die
vas nuostabia savo ranka išgel
bėjo. 

Noriu šiuos faktus suminėti, 
nes jie rodo, kad vysk. V. Brizgys 
yra tikrai Apvaizdos vyras, Die
vo mums duotas ir išsaugotas, 
kad būtų mums dangaus palai
ma, esant pavergtiems Lietuvoje 
ar laivame pasaulyje. 

Karas atnešė išlaisvinimą iš 
sovietų, bet atnešė taip pat nau
ją priespaudą, naujus vargus, 
naujus rūpesčius. 

Kiek per vienus bolševikų oku-
| pocijos metus teko iškentėti, nie

kas nepajėgs to aprašyti, nes vir
šija žmogaus vaizduotės galias. 
Vysk. V. Brizgys, vokiečiams iš
stūmus iš Lietuvos sovietus, pa
sijuto esąs rimtas ligonis. Tuber-
kulozė vėl pasirodė grasomam 
•aipsny. Buvo priverstas beveik 
pusę metų nutraukti darbą ir 
rimtai gydytis. 

Grįžus prie darbo, atsirado nau-
>i rūpesčiai ir nauji pavojai. Civi
linė vokiečių valdžia buvo nacių 
rankose. O šie Bažnyčią paken
tė tik taktiniais ir politiniais su
metimais. Reikėjo greitai veikti, 
kad užbėgtų vokiečių civilinei 
valdžiai už akių, kas liečia semi
nariją, teologijos — folosofijos fa
kulteto veikimą, kitaip buvo ga
lima sulaukti oficialaus draudi
mo. Reikėjo rūpintis medžiaginė
mis priemonėmis seminarijai iš
laikyti, sielovados veiklai palai
kyti ir šalpai vykdyti. Prasidėjo 
žydų porsekojimai. Reikėjo gel
bėti, kas buvo galima išgelbėti. 

(Bus daugiau) 

gitai patvirtina dabar tarp kong
reso ir aplinkos saugotojų kova dėl 
alyvos, dujų ir anglių. Energijos 
žinovai tiki, kad 1990 m. alyva ir 
dujos pradės mažėti pasaulyje. Pir
miausia pajus tai didžiosios įmo
nės. Jos bus priverstos ieškoti kitų 
energijos šaltinių. 

Prez. J. Carteris ir jo vyriausias 
patarėjas J. Schlesingeris energijos 
politiką grindžia taupymo matu: 
anglimis ir branduoline energija, 
kuri pastaruoju metu paplitusi pa
saulyje. Bet prieš jas labai šiaušia
si aplinkos saugotojai. 

Saulė, kuri apšviečia žemę ir ją 
šildo savo šiluma, aišku, pakeistų 
dabar naudojamus įvairius degalus 
ir išlaikytų švarą. 

D. Hayes mano. kad saulės ener
gija niekad nebus labai pigi. nes 
jos išvystymas energijai bus reika
lingas labai brangių įrengimų, bet 
vis tik daugumą, bendruomenės po

no įvairių energijos šaltinių tyrinę- j reikių galės paten^ n. šiuo metu 

Karo lakūnas 
Lietuvos karo aviacijos veterano - lakūno 
pulk. ltn. Leonardo Pesecko pasakojimai 
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Apsisuku Albatrose gero ūpo pagau tas . Bet greit 
susigriebiu. Labai t raška medinės grindelės. Jei taip 
čia linksminsiuos, dar išluš apipuvusi grindų klijuote 
ir aš išnersiu pro "Albatroso" dugną. Pasidžiaugsime 
grįžę. O dabar metu bombą į tuos vagonus, po kuriais 
bėga slėptis kažkoks lenkų būrelis . Tačiau šitą aki
mirksnį ir aš vos tik nesusprogau. J a u užsimojau svieS-
t i bombą, bet ūmai Albat rosas kniubo kažkokion oro 
duobėn. Sutraškėjo visi sparnų sąnariai, o aš . kaip 
lengvas sviedinys, griuvau ki ton pusėn. Ranka su 
bomba atsimušė į sėdynės kraš tą , o su kairiu per'm 
smogiau į borto briauną. Bomba r anko j ! Mečiau ją 
nuo savęs kaip žariją. Trinktelėjus ji galėjo čia pat 
sprogti. Tada ne tik mane iš taškytų, bet ir visą me
dinę "Albatroso" uodegą a tsk i r tų nuo sparnų. Pas
kui pagalvojau apie tą velnišką akimirksnį ir šyptelė
jau. Jei bomba būtų t ada sprogusi. . . Ne t ir vikriausias 
mano rankos judesys jos nebūtų suspėjęs išmesti. Ne
abejotinai būčiau gavęs pakankamą geležies porciją, 
kad daugiau jau nieko nebepasakočiau... Tačiau viskas 
tvarkoj . Taip, rodos, ir tu rė jo būt i ! 

Kelionė su tuščia maš ina atgal —greita i r 
maloni. Tačiau tik Kaune sužinojome, kad Varėnoj 
palikome vieną lėktuvą, o s u juo ir tąsyk puolusios 

jimus. "Jei per 50 metų nebūtų tai ! yra 

• • 

juo skridusį žvalgą leitenantą Juozą Pranckevičių. 

Vagone lakūno karsta< 

fiel mūsų aviacijos atlekiu lenkai fronte tu rė 
davo žymių nuostolių. Nepakenčiama jiems buvo i r 
nuolatinė mūsų žvalgybinių lėktuvų veikla. Norėda
mi sumažinti lietuvių kovos lėktuvų efektyvumą, len
kai kai kurias savo baterijas pavertė zenitinėmis 
(Šaudyti aukštyn į judančius taikinius), o taip p a t 
suformavo specialų sunkiųjų kulkosvaidžių batalio
ną, apmokytą kovoti prieš atakuojančius lėktuvus. 

Varėnos bombardavimo metu kaip tik šis specia
lus zenitinis batalionas ir buvo užkluptas ką tik išsi-
kraustęs iš vagonų. Viršum Varėnos geležinkelio s to
ties Juozas Kumpis su LVG nusižemino daugiau negu 
kiti — jis stengėsi sudaryti sąlygas žvalgui J. P ran-
kevičiui kuo geriau pataikinti į vagonus su karine 
važma. Juodviejų bombos pataikė j svarbų lenkų va
goną — jis sprogo ir uždegė dar keturis gretimus... 
Tačiau tuo pačiu metu kulkosvaidžių serijos iš žemės 
paersiuvo ir mūsų LVG. Dvi kulkos pataikė į piloto 
Juozo Kumpio galvą viršum ausies... Jis čia pat pra
rado sąmonę, ranka paleido vairo lazdelę... Lėktuvas 
ėmė kraipytis ir nelygiai skristi... Pranckevičius, pa
jutęs tuos negerus LVG judesius, atsigręžė, pasižiū
rėjo į pilotą ir viską suprato. Kraujas liejosi per su
stingusį Kumpio veidą, dažė lėktuvą... Tas LVG, ku
riuo jie tada skrido, buvo vienintelis, kuris turėjo ir 
antruosius vairus. Tai tolimesniam pilotų apmokymui 
skirtas LVG. Pranckevičiaus niekas nemokė valdyti 
lėktuvo, niekad su juo j i s nebuvo savarankiškai tū 
pęs, nes ėjo žvalgo pareigas... Tačiau J. Kumpis leis
davo ore savo žvalgui pačiupinėti ir antrąją vairolazdę. 

paso kursą. Dabar šią tragišką minutę Pranckevičius 
pamatęs, kad nustojo lėktuvo vairuotojo, griebė už 
savojo vairo., išlygino LVG, kad neapsiverstų ir nu
kreipė lėktuvą tolyn nuo pragaro t r iukšmu aidinčios 
Varėnos. Pranckevičiui pasirodė, kad Kumpis nebe
gyvas. 2valgas norėjo skristi kuo toliau... Gal ir ligi 
Kauno... Bet LVG vis smuko ir smuko žemyn. Pranc
kevičius šiaip taip sprendė, truktelėjo mašiną, kad ji 
nepasismeigtų ant medžių, nukreipė ją į lygius smė
lynus... LVG trinktelėjo į žemę. aplūžo, bet neužside
gė... Atsipeikėjęs nuo smūgio, Pranckevičius pamatė 
aplink lenkus. Kumpis, kuriam be dviejų žaizdų gal
voje, dar tupiant buvo sulaužyta krūtinė, mirė Va
rėnos ligoninėje spalio 10 dieną, neatgavęs sąmonės. 
Sukalę medinę, neobliuotų lentų dėžę, kuri turėjo 
vaizduoti kartą, įdėję žuvusio lalkūno kūną, grąžino jį 
lenkai mums... 

tas energijom .tiais. kuriuo Į eskadrilės vadą leitenantą Juozą Kumpį ir kartu §u 1 pabandyti balansuoti IVG. arba ją vesti pagal kom-

Juozas Kumpis, vos sulaukęs devyniolika metų 
amžiaus, buvo pirmasis karo lakūnas, žuvęs fronte 
dėl Lietuvos laisvės. J i s buvo pašarvotas Kaune, an
gare tarp lėktuvų, atidavėm jam paskutinę pagarbą. 
Iš Kauno miesto tvino minios, o ypač jaunimas. Juozo 
Kumpio mirtis — kilnus pavyzdys, kaip reikia mylėti 
Tėvynę ir ginti valstybės nepriklausomybę. 

Artimieji norėjo jį palaidoti Šiauliuose, kur jis 
buvo gimęs ir augęs. Palydėti kars tą ligi Šiaulių, 
dalyvauti laidotuvėse kaip ka ro aviacijos mokyklos at
stovus, paskyrė mane ir leitenantą Genrichą Beuzuma-
vičių Karstą nugabenome j dengtą vagoną, sudėjome 
vainikus ir gėles, pasirinkome vagone vietą ir mudu. 
Prasidėjo ilga ir lė f a kelionė į Šiaulius su žuvusiu 
karo lakūnu. 

_ (Bu* daugiau) 
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Bostono jaunimas Romo Kalantos minėjime. Nuotr. J. Vizbaro i -> 
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St. - Jor is parapijos bažny-.\eseniai teko atostogauti Ame- . . . . rT~7 . „ . , " .. -. , ; __. cioje, Ajnay nuc-sta p n * Upei, r:kos rvtu pakrantėje ir lankvt! ,'* : \ - . - .Tv3 . 
tikrai gražu reginį. Tai b«vo Bal- g g į 0 ^ £ * » « * f f 1 * * tt 
timnrės BALFo skvriaus balius, » » * « « • . P«P»U sarkofagą - *£ 
kuriame vietinis šokiu ratelis S * * 9 * * k W * * *u r> ^ P ^ 
5 f e t f i W ' atlrko muzikini v e i k a - 1 0 0 ? * 1S *f*to&° uaraao. buvo 
U "Ruehmmtė". Ten buvo ^ s k o t ' P 3 ^ ^ * «*entojj Oda. Š t ver-
ir skambiu dainų, ir smagiu šo-\tiaS% s tor inį atradimą padare 
kių ir puikios vaidybos ir' į a u s t ! H ^ P ^ g o u W o ir Condrozo ar-
įvairiu linksmybių/ Iš pagrindi. | P h e o l °gu draugija, kuri ir anks-
nių vaisHntoiu reikia p a m i n ė t i . č i a u f***0 apy lū*ė3 e r * d P se' 
Petrą Sandanavieių iš I\rew Yor- n i e n a s * Merovipgų ir Romos 
ko. tėvo rolėje, kuris su pirmais imperijos laikų (romėnų vilą). 
žingsniais scenoje spėjo žiūrovus! D u o b ė > k u r i o s 4 m e t n l g J i u m ° -
nagauti. Pagirtinas iauno akto-1 J 8 daugiau kaip 1200 metų iš-
riaus aiškus lietuviškų žodžių, galėjo sarkąfagas, y ra dabar 

girną tom. 3d£bę:c.ąs Ledąnt r an 
da visai normaliu dalyku, nes 
Sv. Odos kūno likučiai, pa
skelbus ją šventąja, buvo išda
lyti t a r p visų Europos bažny
čių kaip šventos relikvijos. Oda, 
mirusi ouu metais, bavo palai-

Amay parapijos 
bažnyčioje. Kadangi dabart i -

CLASSIFIED GUiDE 
K K A L S S - T A T E 

Marauetta Pke. parduodamas S bu
tų po 4 kaina, puikiam stovy namas. 
3 maš. garažas. Brutto pajamos 

H EI .P WA.Mii UtJtLKV* 

nės bažnyčios brangenybių kam- $750.00 per m#n. Prašoma kaina 
baryje yra išsilikusi daili dėžu- $54,500. Apyi. 6&- ir CampbeH Ave. 
tė iš tų laikų, y ra gerai žino- Del informacijos rašykite adresu: 

R.AJH., P.O. Box 5130, Pompano 
Florida 33864 

ROMO £ALĄNTQS 
MINĖJIMAS 

Tautinis šokių sambūris, ku
riam nenuilstamai vadovauja 
Ona Ivaškienė, gegužės 14 d. 

lietuvių parapijos bažnyčioje Šv. 
Mišias už Lietuvą ir žuvusius ka 
rius atnašavo klebonas kun. A. 
Baltrašūnas, pasakydamas pro
gai pritaikintą pamoksią. Po pa
maldų, dalyviams susirinkus 

ištarimas ir pilnas rolės išvysty
mas. 

Gražiai atliko vaidmenis dukra 
Joana Vaičių)aitytė ir jos bernelis 
studentas Arūnas Vaškys, kurio 
meilės daina jai jautriai ir malo-

aiitverta su stcrais lynais, kad 
apsaugotų nuo lankytojų. Be 
to, rąstą Romos laikų spalvotų 
ojpnamęntuotų plytelių. P a t s 
sarkofagas iškaltas iš vieno 
balto akmens gabalo, parvežto 

niai skambėjo. Bendrai dainos iš Prancūzijos, ir aps ta ty tas 
skambios ir vaizdingai atliktos. • aplink akmenų aptvara. Gal 
Vyrams 'Tamošiaus" daina ypač ^ geapvės bažnyčios a r romėnų 

furengė vakarą. Programoje, be Dariaus posto patalpose, pusry-' Pa$,s®*^; i vilos pamatų likučiai? Dar 
kita, pagrindinis punktas buvo 
Romo Kalantos minėjimas. 

Vakarą atidarė tėvų komite
to pirm. Jurgėla, o programą pra
vedė dail. Julius Špakevičius. 

Scenoje —Kalantos paveiks
las, o aplink tautinių šokių jau
nimas. Kai kurie iaikė po degan
čią žvakę. Apie Kalantą labai 
puikiai kalbėjo dr. Algirdas Bud-
reekis. Jis ryškino, kokią didelę 

čių metu Naujosios Anglijos šau
lių rinktinės pirmininkas J. Sta
šaitis po savo sveikinimo žodžio 
legiiono posto komandieriui įtei
kė knygą: "Lithuania: The Aut-
post of Freedom" ramovėnų pirm. 
J. Vizbaras angliškai kalbėjo apie 
Dariaus ir Girėno legijono posto 
Nr. 317 patrono skridimą per At
lantą 1933 m. į Lietuvą ir jų tra
gišką žuvimą Vokiečių žemėje, i 

Malūnas" pasako net Į 4 šokių,-ppjes keletą metų ten, po zakri 
kurie buvo sumaniai ir natūrą- j įįįjoę dalimi, buvo ras t i rome
liai į veikalo eiga įpinti. Tai dėka j n ų ^ ^ B a m a t a į ^ gerai išsi-
gabiujų grupės vadovių Danu- j l i k u g i u antikiniu apšildymo 

meilę turėjo Kalanta Lietuvai ir Giminingų organizacijų bendra-
jps laisvei. Jis atidavė pačią di- i darbiavimo subuvimą suorganiza-
džiausią auką — savo gyvybę, pro- vo Dariaus posto ir Ramovės na-
testo vardan prieš okupantą, ofrys Stasys Trepenskis. 
kad tą protestą išgirstų pašau 

lės Balčiūnienės ir Nijolės Daly 
tės — Kaltreider, kurios net 3 šor 
kius pačios sukūrė. Labai įspūdin
gai atrodė šokiai su dalgiais, ru
gučiai ir darbo šokis. Publika bu
vo veikalu sužavėta, ir manau, 

j ilgai gėrėsis tuo, ką tą vakarą 
matė ir girdėjo. "Rugiapiūtės" au
torius Remigijus Balčiūnas ir visi 
koiektyvo nariai tikrai gali di-

lis, jis paskendo liepsnose. O lieps
nos agonijoj jis šaukė : Laisvės 
Lietuvai! 

Specialiame montaže Marytė Bi-
zinkauskaitė padainavo. R. Ivaška 
padeklamavo: Laiškas Kalantai. 
Gitos Kupčinskienės dainininkų 
grupė padainavo, kaip jie patys 
vadina: "etnografines dainas". 
Tautinių šokių šokėjai pašoko 
tautinius šokius. 

Po šios programos buvo vaka-i 
rienė ir šokiai. 

Pora žodžių apie šokių vado-1 
yę Oną Ivaškienc. Jau 40 me-i 
tu kaip ji vadovauja šiam tauti-! 
nių šokių sambūriui- Per tą lai-; 
ką ji atstovavo tur būt šimtus! 

Tą pat dieną 2 yąl. po pietų 
Tuozo Stašaičio bute Dorcheste 

įrengimu. Ant sakofago iškal
tas j rašas : ' 'Chrodoara nubelis 

i magna e t ialitis e* sua sųb-
stantia dietavit sanctuarią". 
Parapijos klebonas Ledent šj 

Uekstą išvertė: "Cia guli palai
dota kilnioji didžioji garsioji 

; Chrodoara; iš savo tu r to ji s ta -
I tydino šventoves". 

Kai klebonas ir archeologai 
zmotis tuo, jta jie kartu a t s ^ e . Į a a r i M f S e a iie rado kar-
Reikia paminėti, kad į vakarą bu- a t l d a i *e sarkofagą, jie raao *w. 

1 ste tik porą dantų ir vo atvykę autobusu "Malūno" 
gerbėjų iš Pennsylvanijos, o vie- j 

«nimas. Su didžiausiu malo
numu prisimenu tą vakarą. Ačii 
gabiesiems "Malūno" nariams. 

Berkeley, 

APIE 

ry įwyko iškilmingas Vanagaič'o j ną stalą salėje uzeme vietinis es-
šaulių kuopos susirinkimas. Bu
vo svečių iš Brccktono kprap. j . 
Ga:'Jelis su ponia, E. Meižienė. iš 
Voverio Naruševičius, iš Argen

tinos atvykęs ir Bostone speciali-
zuoiantis rentgenelogijoje jaunas 
medicinos dr. Dovydaitis, ramo
vėnų pirm. J. Vizbaras, šaulių 
jaunimo kuopos Lithuanian Ame-
r c a n Ne\vs Letter redakcinės ko-
'egijos nariai Gintaras Karosas ir 
Jonas Stundžia, jr. Rinktinės pir
mininkui vadovaujant, buvo pa
gerbtas Romo Kalantos žuvimas. 
Dr . Dovydaitis, įstojęs nauju na
riu į Vanagaičio kuopą, po priešai 

keletą 
dalinai sutmpėjusiu kauliukų, 
gal būt rankų. Daugelis arche
ologų mano, kad Chordoara yra 
sena forma nuo vėlyvesniojo 
vardo Oda. Skeleto kaulų din-

Danutė Janutiene , . . . T „ " _ ^. . 
Calif ' P a d ė j o mane sauxti. kad atei-

manydama, kad gal-
ŽEMKS DHEBĖJIMĄ 

LIETUVOJE 

kartų lietuvius tarptautiniuose j k o s s a v o t r u m p 0 ] - e paskaitoje pa 
Šokių festivaliuose, net ir tde- deraonstravo įvairias rentgeno 
vizijoj. Ji buvo ir šio parengimo j n u o t r a u k a S j daromas nauiausio-
didžioji organizatore. O pats pa - j^ j s elektroninėmis 
rengimas yra labai prasmingas. B o s t o n o klinikose, iš kuriu gydy 
tuo, kad jame buvo minimas lie-.j t0]-ai s p e c i a i i s t a i g a i j t j k s i i a i n u . | 
tuvis didvyris Romas Kalanta, 
apie kurį taip puikiai kalbėjo 
Budreckis. Jis parodė jaunimui, 
kurio šiame parengime buvo ap
stu, kaip reikia mylėti savo tėvy
ne, 

TRUMPAI 

— Kuris laikas serga ir guli Car-
mey ligoninėj Steponas Kiliulis. 
Taip pat toje pačioje ligoninėje 
Ajbjnui Nęverąi buvo padaryta' 
operacija. 

— Mišios «ž Lietuvos laisvę. 
Birželio 12 d. 9:15 vai. ryte per 
7 tą televizijos kanalą bus trans
liuojamos Mišios, kurias atna
šaus kųn. Albertas Kontautas. Jis 
pasakys ir pamokslą. 

PARENGIMAI 

Birželio 3 d. New England Li
fe salėje operos solistės Giedrės 
Kaukaitės koncertas. 

Birželio 11 d. Šv. Petro lietu
vių parapijos salėje Birželio išve-j 
žimų minėjimas. Rengia Lietu
vių B-nės Bostono apylinkė. 

Liepos 24 d. Lietuvių diena 
Putname, seselių sodyboje. 

Rugpiūčio 14 d. Minkų radijo 
valandėlės piknikas Romuvos 
parke. Brocktone. 

Rugsėjo 18 d. Dr. Jono Basana
vičiaus minėjimas ir Tautos rven-
tės. Rengia Bendruomenė. 

DALY\'AVO PAMALDOSE 
UŽ UETLWĄ 

Bosteno ramovėnąi, A Vana
gaičio kuopos šauliai ir Amerikos 
Li*G**rtų iegtiono Daraus peš
to nariai gegužės 15 dienos sek
madienio rytą dalyvavo pamal
dose su savo vėliavomis Sv. Petre 

Iš Kauno rašo : "Šių metų ko 
vo 4 d. 10:30 vai. vak. jutome 
žemės drebėjimą, kas Lietuvoje 
būna labai retai. Sūnus miego
jo ir nieko nejuto, o iš ry to gai
lėjosi, kad šj retą įvykį pra
žiopsojo. Kokie laimingi mes. 
kad Lietuvoje nebūna tų baisių 
žemės drebėjimų su milžiniško
mis aukomis, kaip dabar įvy-

mažinomis j ̂ ° Rumunijoje ir aphnkiniuose 
kraštuose. 

Mes su vyru dar nemiegojo-
statyti žmogaus kūne ar atskiruo-; m e , n o r s aš jau buvau lovoje. 
se jo organuose prasidedančią Ii- į Pajutau, kad lova siūbuoja, pa-
gą ar vėžį. Po paskaitos senesnio Į galvojau, kad galva man svaig-
amžiaus svečiai davė daug klau-įsta. Vyras kitame kambary 
simų. Po einamųjų kuopos rei- j 
kalų apsprendimo visi sus:rinki- į karienės metu vvko draugiški 
m o dalyviai ponios Stašaitienės j susipažinimo pašnekesiai. 
buvo pakviesti pasivaišinti, va-1 J. V. Sūduvos 

. ciau, p as , 
; va man sukasi, neskubėjau. 
Tada jis dar garsiau suriko. 

J Kėliausi eiti žiūrėti, kas jam nu-
I tiko, o jis rodo man palubėje 
oiūbuojančias lempas. Bufete I 
stiklai, indai žvangėjo, gėlės Į 
visos judėjo, o mes kambaryje j 
jautėmės, kaip lėktuve. Nesu-į 
pratome, kas darosi . Lauke la- i 
bai lijo. Galvojome, gal mūsų! 
namas griūva, paplautas van-1 
dens, kuris gausiai iš kalno bė- Į 
go žemyn. Pagalvojom ir apie i 
žemės drebėjimą, bet, kadangi j 
Lietuvoje neteko to pergyventi, j 
tai ir patys :uo netikėjome. Tik ! 

rytą sužinojome, kad tai buvęs 

ma, kad XIII šimtmetyje jos 
kapas buvo a tkas tas i r griau
čiai, kaip šventenybė, išdalyti 
Europos bažnyčioms. Tuščias 
sarkofagas, atlikęs savo paskir
tį, buvo pakas tas po bažnyčia. 
Niekas neišdrįso šventosios 
Odos sargofago sunaikinti. 

Sarkofagas y ra papuoš tas 
airių meno motyvais, k a s rodo, 
kad čia į tą sritį buvo siunčia
mi airių misionieriai Ant kar
sto y r a įgraviruotas atvaizdas 
moters, kur i stovi a ts i rėmusi į 
lazdą. Ar ta i vienuolyno sim
bolis a r ženklas, kad numirėlė 
buvo raiša, nežinią. Tačiau le
genda pasakoja, kad šv. Oda 
savo lazda svaidė iš Ombereto 
vietpvės ir kur j i kr i to, ten bu
vo pas ta ty tos šven tovės . . . 

Šv. Odą bųvp našlė. Paga l 
legendą, ji buvo Sbildęberto, 
Austrazijos karal iaus duktė . 
(Ąųstrązijos kara lys tė buvo ry
tinė Frankų valstybės dalis, 
t a rp Vezerio, Vogezų, Marno ir 
Ardėnų su sostine Metz) . 

Šis Merovingų sarkofago a t 
radimas y r a 
poje. XVTI šimtm. pr ie Domi- § akrjB ^?s4s. % namai, pulkus no
ko buvo r a s t a s Cbilderiko sar- 4»^ P rie i23-&os ir Archer. $87,oob. 
kofagas, kuris po Prancūzijos V**10**?— 2 V**0 ^ ^ P° * *•}&»• 
revoliucijos t a p o perke l tas J Į 1 

Poitiersą. Seniausias r a š t a s . • 
kuriame y r a paminėtas Amay 
miestas, y r a iš 645 metų, kada 
valdė frankų karal ius Dagober-
tas (628-679). šioje apylinkėje 
taip pa t buvo ras tą vert ingų! 
archeologinių radinių į§ Romos I 
Imperijos viešpatavimo iąjkų. 

Pai^aodaioas ta&čias 
S K L ¥ P A S 
rezidencijai statyt. 

7715 S. \ r a r P P L E ST. 

ImperiaI Real Es ta te 
Tęl. — 771-7600 

BUTC NUOMAVIMAS 
Namę pirkimas — Pardavimą* 

Valdymas 
Draudimai — Income T a s 

N'otariatas — Vertimai 

B E L L REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6415 So. Kedzie Ava, — 778-228$ 

Mtchiana Shore* (1 vai. nuo Chi-
cagos miesto centro) savininkas par
duoda gražioje vietoje su medžiais 
— 3-jų miegamų bųngalow. Oro vė
sinimas, daug priedų, su baldais ar 
be baldų, plius dar 2 sklypai su me
džiais. Prieinama kaina. Skambinti 

2iS — 844-54U0 

Budraitis Realty Co. 

CSDtnSTRU'L SEWTVQ 
M^CHINE OPEBAJO^r 

Experience Necessary 
Apply ID Person. 

American Guard-It Comęany, Inc. 
1240 No. Hoaian, Chica^p, IJL 

e u i f t į l waHM 
needed to sene saauVidies 

te public. Full o r part ūme . 
Apply in person. 

CHARCOAL P I T 
4644 W. 63rd Street 

_ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

* 

HELP W ASTED — VYRAI 
M t t M » t M > > t M t > M H » « « > «į 

MACHINIST 
Skilled wit_ owa tools for small 

fast growing manufacturing com-
pany. Mušt know setup mills-, lath-
es, for ahort run operation. Bene-
sis, profit snaring, top wages paid. 

C AJLL — 252-283« 
M I I » » M » M M > M » M > 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENJ 

_te-C—l buvusio savininke 2-jų 
miegamų apUid. butas. Oro v«st_i-
mas, "T>uilt-in" orkaite. Plius Bvčge-
low kiSmai visam bute. Paikiai -deko
ruotas. 2 biokai nuo Sv. Kryžiaus H: 
goninėo. Susitaritaui apžiūrėti skam-
bmBt nuo pirmad. iki penktad. taip 8 
v. r. a- 5 v. v. teL 

Apsimoka skelbtis dien. DFiAUGE. 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos. 

iiiiiiiiiiimiiiiiififiifiiiiiHiitiitiniiiiiiii.i 

Atsi t raukę nuo savo kasdie
ninių rūpesčių ir vargų, t ikrai 
rasite atgaivos idemioj knygoj . 

Skaitydami Renės Rasos 

MEILĖ T R I K A M P Y 
žemės drebėjimas, padaręs Ru-Į ne t ik užmiršit nuobodžią aplin-: 
munijoje baisias nelaimes. Mū- ! ką, bet nejučiomis persikelsit j j 
sų mieste f Kaune) ne visi žmo- i romano veikėjų audringą jaus-
nės tai juto. t ik kurie aukščiau j mingumą, pilną džiaugsmų ir 
gyveno. Priklausė ir nuo že- Imdesių, gyvenimą, kuris , kaip 
mės grunto, an t Igirio namas '• nuotykingas filmas, pagaus jus 
stovi". E . B. i n u o P ^ ^ P puslapio ir laikys 

10 aietų ser 
12 butų mūras. Lgbai gjerai pažiū
rėtas. Prie ^5-čips ir Kpmensky. —• 
$185,090. 

£34e So. Arsaer Avenue, Wi!low 
Springs, Ui., 6 kaiįjb. (3 eaieg;> raūip '\ 
bungalow. ^rengias rūsys, 2 ma5 ga- į 
ražas. Platus l'dias. $46,506. 

8 miegamų mūr. rezidencija su pil
nu valgomuoju. 2 maš. mūro gara
žas. Pne 36-ois ir IVfazart. 

S modemu, butai. Labai gerai išlai
kytas namas. Visi butai po 4 kamb. 
Apyl. 55-os ir Kedzie. 

60 akrų farma i pietvakarius nuo 
Lemont, m. Galima Hdalyti sklypaa 
naujai statybai. Kaina &50O už akrą 

BUTC NUOMAVIMAS 
Pariaksime naomininkgą 

4243 W. 63rd St. t e i 767-0600 

8 batg pulkus marinis. Ajtl 3v 
Kryžiaus l ico^nšs . iiT.tfOO tAJemi} 

Fjrfrus mBro busiijaiow. J m i ^ 
valgoiDasia. Arti mūsa ra4tic€s, 

2 butai ir biznis, (.abai gei 3 trana-
portacija. ArU bažnyčios. 

TaTema ir 6 kamlj. hntas rtrioje. 
Reikia greit parduot- Duokit pasiūiy 
mą,. 

2-Jq bntq msvMnls. (1-2.000. 

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

2951 W. 63rd Street — 436-7878 

Isnuom. miegaroas kambaryšr Ifer-
ąųette ?ke. Galimybė naudotis vir
tuve ir visais patogumais. Skam
bint po 6 v. v. 778-5839 

Išnuom. ZVz kamb. šviesus butas 
moteriai. Arti krautuvių ir Šv. An
tano bažn. Cicero. Skambint tarp 2 
k? i v. pojįiet teL 653r5?46 

il1SCfcLLA>fE©t8 L ' - ' - V " 

j 
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KAPŲ PUOŠIMO DIENOJE — MEMORIAL DAY - -
sekmadieni, gegužes 29-aja, 1977 m, 

LIETUVIU TAUTINĖSE KAPINĖSE 
ĮVYKS ĮSPŪDINGOS APEIGOS 

Lygiai 11 vai. ryto nuo kapinių vartų prasidės eisena aplink kapines iki pa
ruoštos estrados. Eisenai ir programai dūdų orkssžrą pamokė ir vadovaus Petras 
ZALUBA. — BARIUS GIRĖNAS Post No. 271, vadovybėje CHESTER STAGHYRA, 
dalyvaus eisenoje, pagerbs žuvusius karius, — Solo giedos ESTELLE B0GDEN. 
— Atitinkamas kalbas pasakys evangeliku reformatų kunigas POVILAS DILYS ir 
daktaras VYTAUTAS P. DARGIS. 

DĖMESIO, NETURINTIEMS AUTOMOBILIŲ! Lygiai 9 vai. ryto nuo Universai Savings & Loan, 18th St. ir 
Haisted išeis autobusas (Valley Transit Sci.ool Bus) ir sustos sekančiose vietose: pne MUda Hali, 32nd & 
Halsted, Danus-Girėnas Hali (44i6 So. Western Ave.) ir prie Marąuette Hali 69tii St ir Western Ave. Atgal 
į Chicagą nuo kapinių vartų ;šeis 5 vai. vakare. Kaina į abi puses $3.00. BOKITE LAIKL NURODYTOSE VTE 
TOSE. 

Visus lietuvius kviečiame dalyvauti ruošiamose apeigose. 

LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ VADOVYBE 

Prašome visų .dalyvių pavaikŠCiod po §ias gražias kcptnes, pamatyti puikius pamiiridus if pasirinlcti vietą 
savam sklypui. Kapinių psreigjSai- suteiks jums psgei4auiamų informacijų 

LITHUANIAN NATIONAL CEMETERY, ^*1 So Keaa Ave-, Jostice, P . SD45P TeL 31t» « M I 3 8 

įtaraoje iki paskutinio. 
i namą Drauge. 

Knygos kaina tik 3 dci. Gąu-
i tniiuniuinuiinMmiiiiiniiiMMiiiiHitit) 

Į OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCK 
\9% _ 20% — SO% pUriaji mok^N 
ai aparaud* nuo agniem te aiTUpno-
bfllo pjw 

F I A N K Z A P O L I S 
S208H Wem 96tn Otreet 

Chioftgo, rninois 
Tel. — GA 4-8654 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

N~y^v5rAr * SOOCOOOOOOOOOOV 
V A L O M E 
KH.IMŲS 10 BAUttS 
Plauname IT 

visę 

SKELBIMAS 
Htateytas 4 batų mūrai. Atskiri 

nauji gazu Šildymai. 2 auto mūro ga
ražas. Platus sklypas. Marąuette Pke. 
$43,900. 

Tvarkingas 3-lų butą mftras. Nau
jas gazu šildymas. 3 auto maro ga-
ratas. Didelis sklypas. Gage Pke. 
$38,680. 

GraŠal apkaltas, su nauju stogu 
2-įų aukštų didžiulis namas. Naujas 
gazu šildymas, nauja elektra. Dvigu
bai platus sklypas. Vakarų Marąuette 
Pke. Pelningas. $25,900. 

2 butų grafos maras Marąuette 
Pka. 2 atskiri galo Šildymai Įrengtas 
bei-ąeptaa Garatas. $32.800.00 

• kamb. rerlilsncljs, tvirto maro. 
PrJea parka. Labai dideli kamb-riai-
1% vontoe. 126.000. g 

VALAIS UAL ESTATE 
t C 8 West Tlat Street 

TeL 757-7200 arba 7*?-ftSS4 

ooooooooooooooocooooooooo* 
SIUNTINIAI Į LiETUVI 

ir kitus kraifys 
NEDZINSKAŠt #me A/oa*i- A.e. 
daoago, ffi. 66^2, feHC 321-i4e0 

00000<><50<>0000000<>©000<»OOOft 
NAMC APšliLDIMAS 

Tslsatn ^enus !r sadedo aaraas 
StOB. W g l * grafatt ta i^I i 
tr perairtKi del iaįm. įdeda 

A. BANTS - teL M7-880S 
K«<KXX><>OOOvOO<>0000<X)OOOOC 

i , * - ' ' • " ' 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 - J O O O O O O f t f l 

M O V I N G 
SRft>3AS pei innslc baldus ir Jd-
ui daiktus. IT i toii mieeto ieidi-
i«j ir pilna apdrauda. 

TEL. — W A I-808S 

ooooooooooooooooooooooooo< 
N A M Ų R E M O N T A S 

PRIEINAMA KAINA 
Taisau ir naujai įrengia vonias, 

virtuves tr nsajss lubas Įrengiu 
kambarius rūsy. Dalau. 
Zigmas, tai. TJ*OB82 po 6 v. vak. 
XXXX>OOOOOOOOOQOOOOOOOOOQOi 
"• " - > 

mmmmmmmmmmmmmm 
A. V I L I M A S 

M O V I N G 

i . BUBNYS — TOL BB 7-61« 
»ocKx>6oooioooooeoooeoo660oe 

•rangiat fi mtksą 
006MOS PABOHLfl EKPRESft 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
SS S. Batettd OL, CMo_«n, Ifl WH > tsss 

j JS61 W. Sf st., Otfeeeo. TM. SOttf 
Telef. 9iewS7S9 — 2S4^S«0 

m. 

• - ._, , , .- - . . 
b Btf E S I O 1 

TEL, — S76-1882 
S76-5906 

mmmmmmmmmm 

VT-r-.rTAS žrK.AT78KA* 
S4UNTiMiAi j LIETUVI 

TEI* — KA M M 

mm 

M. A. Š I M K U S 
l>COMF. TįX SFJ?riCK 

1288 So. tlsplovrood. teL 254-74&0 

rjihgir* 

wu!MfUH;*«»ii!iuii!itnHiiumniiiiiiut 
TELEVIZIJOS 

M t 6 i. I H t š TV 
8t)al»*>t{>f tr P^nma^oe RadijaL 

Sfcarec tr e t * V&zri.n<ml 
M i i i ji 4 £* * f 
Par<l«vtšat ir f%wytnfm 

tSM H Hbtt, >t lej *<fr-14atl iinim.uTMHrinmmiiiu-HpntiHnnuTfr 

LIAUTHES WEKAS "DRALGE" 
' 'Draugo'* administracijoje 

gaiima pa£ir_ak£i įvau-ių liau
dies meno darbų: medžio, ke-
ramifec«. drobės, taip pa t Uetu-
y3kų lėlių ir vėliavėlių.. 

Apsilankykite į "Draugo" ad-
raiv-strącają ir pasižiūrėkit. Qaį 
rasite kai ką padovanoti savo 
draugaiss. 

"Draugo" adresas; ^ 4 4 f|. 
63rd St., Cbieago, BL 60628. 

R a i m t tąjos feigrišriuB, kū?ie 
skeToiaai di£sraikyJ4 

m 
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CHICAGOS ŽINIOS 

Liet. skaučių seserijos dabartinė vadija su vyriausiąja skautininke 
L Kereliene ir LSS Tarybos pirmininke v. s. L. Milukiene 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

LIETUVIŲ MENO 2URNALAS 

Žl VO TllYS 
Trys St. Charles aukšt. mo-

I kyklos mokiniai, pirmaują spor-
! tininkai, žuvo, kai jų automobi-
j lis atsitrenkė j medį apie dvi 
į mylios nuo St. Charles. Už
mušti : M. Key, 17 m., jo bro-

į lis Milton, 14 to., ir K. Thomp-
į son, 17 m. Automobilį vaira-
įvęs P, D. Velone, 17 m., išliko 
i gyvas. 

NEBEBLEI3 KVAILIŲ 

Illinois senatas vienbalsiai pri
ėmė nuostatą, kuriuo iš Proti
nės sveikatos departamento ati
mama teisė paleisti iš psichia
trinės ligoninės tuos, kurie, pa
darę nusikaltimą, išvengė baus
mės, įrodę, kad yra psichiškai 
nesveiki. Nuostatą priimti pa
skatino faktas, kad vienas taip 
išleistas nudūrė moterį Oak 
Parke. 

paskiau antra operacija po 4 
mėnesių ir berniukas pasveiko. 

Jo motina. 24 in.. buvo per
šauta, kai atsiskubino ginti dė
dės, kurį buvo užpuolęs plėši
kas. Užpuolikas sugautas. 

VVAJLGREKN© AKINIAI 

YValgreeno krautuvės pradės 

NEKALTAI KLJTVO 
PAPŪGOMS 

Papūgos k&a. kurios gyvena 
Naujoje Zelandijoje pietų ir kai 
kuriose kitose salose, skirtingos 
nuo kitų papūgų, nebijo šalčio ir 
sniego. Vasarą jos minta medžio 
trandimis, prasikaldamcs žievę 
stipriu snapu. Žiemą šios papu-] 
gos dažnai prasikasa sniegą ir j 
lesa kerpes. Tačiau šis paukštis j 
labiausiai pragarsėjo kaip "avių 
žudikas". Čia nuo 1967 metų sa
loje buvo pradėta auginti avis. 

j Papūgos įpratusios kapstyti 
BRANGSTA GAZOLINAS sniegą, pamažu prijunko krapš-

Vasarą daugiau važinėjant i r i 1 ^ 8 i r a v i l* kailyje, išpešdamos 
kylant pareikalavimui, brangs- j Puokštelę vilnos, matyt, reika
lą gazolinas. Kai kur Chicago-; l i n S o s l i z d u i įkloti. Paskui pa-
je gazolino galionas jau kainuo- Pūgos įprato lesti dvėselieną, 
ja net 72.4 cento, bet daugumoj Pagailau 'eksperimentuodamos" 

DRAUGAS, .trečiadienis, 1977 m. gegužės mėn. 25 d. 5 

Mieliems • 

Daliai ir dr. Kaziui Bnei iams ir šeimai, 
netekus mielo JULIUKO, rei kiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime. 

Birutė, fi.mas ir A.tiis Kožicai 

vietų — dar vis pigiau. 
LATVIU MENO DIENOS IR 

DAINŲ ŠVENTĖ 

AUTOMOBILIO IŠLAIDOS 

Amerikos automobilistų są-

• 
Amerikoje, Australijoje, Ka-j daryti ir bent vieną dailininką 

nadoje ir kitur gyvena nemaža j "įsprausti'" į meno istoriją: 
lietuvių dailininkų, skulptorių iri Toks žurnalas patektu į ame-
architektų. kuria dirba visose I rikiečių rankas, o gal ir į meno 
srityse, bet jų darbų nematyti, j istorijos redaktoriaus rankas, 
nes nėra kur paskelbti. j Pagaliau ir mūsų visuomenė su-

Žmonės meną mėgsta ir nore- Į sidomėtų vieno ar kito dailinin-
tų matyti visų menininkų dar- ko darbu, kurio nematė. 
bus, bet deja — nemato. Kar- Pav. Lietuvių inžinierių ir ar
tais "Draugo" kultūriniame chitektų yra gal tiek pat, kiek 
priede arba kituose laikraščiuo- j dailininkų ir žurnalas "Techni-
se pasirodo vienas kitas darbų kos Žodis" išsilaiko be jokių au-
trupinėlis. Bet tai tik trupinėlis.; kų. Tam žurnalui kiek blogiau' je kainuoja 2,277 dol. per me-
Aš esu tikras, kad kiekvienas i su straipsniais, nes jis yra gry- tus, o pilno didumo — net 2,818 
menininkas Savo darbus foto-inai technikinio pobūdžio senus i dol., jei automobilistas per me-
grafuoja. Tai ar negalima įsteig- į projektus skelbti neįdomu, o 
U kokią nors menininkų draugi- j nauji projektai užbaigiami tik 
ją, su nario mokesčiu, panašiai I per 2-3 metus. Statyboje naujų 
kaip American Federation of išradimų labai mažai, lnžineri-
Art ar American Sculpture So-1 jos ar architektūros mėgėjų be-
ciety. Tokia draugija leistų ati-! veik nėra. o meno mėgėjų labai 
tinkamą žurnalą, kad ir mene- j daug. 
sinį. Jį prenumeruotų ne tik dai-1 Tad ar ne laikas apie tokio 

žurnalo išleidimą pagalvoti. Me
džiagos ir iliustracijų tikrai ne-

Latviai ruošia savo dainų 
šventę liepos 4 d. Pasadenoje, 
Californijoje. Su tuo jungiamas 
ir populiarios muzikos koncertas, 
jaunų dainininkų ir instrumen
talistų koncertas, teatras, rašyto-

junga paskelbė, kad jos studi- jų pasirodymas, solo koncertas, 
jos rodo, jog Chicagoje auto-; baleto vakaras, pa: da, sekma-
mobilistui viena mylia važiuot, dieni — pamaldos. Meno dienos 
automobiliu kainuoja 25.5 een- I tęsis visą savaitę, 
to, taigi net 5.3 cento bran-1 

gyvomis avimis, jos kai kada sa 
vo aštriu snapu prakirsdavo 
avies kailį ir pasmaguriaudavo 
skaniais riebalais. 

Tada gyvulių augintojai suki
lo prieš papūgas. Už kiekvieną 
papūgos galvą buvo išmokama 
premija. Tik 1920-1928 metais 
buvo sunaikinta apie trisdešimt 
tūkstančių šių paukščių. Iš jų 
tik nedidelė dalis buvo kalta dėl 
kritusių avių. 

Mšk. 

• 
Brangiam sūnui ir anūkui 

A. t A. JULIUI BOBELIUI mirus, 
tėveliams DALIAI ir KUZIUI BOBELIAMS, seneliams 

I ALENAI ir dr. MYKOLUI DEVENIAMS bei visai šei
mai reiškiame gilią užuojautą. 

Amerikos Lietuviu Tarybos 
Los Angeles Skyrius 

A 

giau, negu Amerikos vidur Ms. 
Apskaičiuojama, kad mažojo 

automobilio išlaikymas Chicago-

tus važiuoja apie 10,000 mylių. 
PERŠAUTAS PRIEŠ 

GIMIMĄ 

lininkai, bet ir meno mėgėjai, 
kurių yra nemaža. Žmonės me-

— Laimė pinigu nenuperka
ma, bet jo turint, patogiau 
laimės ieškoti. 

ną mėgsta. Vienas žymiausias. trūks, o gal atsiras ir mecena-
vokiecių klasikas Johann Goe-jtai- V. Seirata 
titie yra pasakęs, kad žmogus, i 
kuris nesupranta meno, muzi-į 
kos ir dainos, jo gyvenimas ne
pilnas. 

Bostone kiekvieną mėnesį \ 
rengiami kultūriniai subatvaka-; 
riai su paskaitomis ar meninė- J 
mis programomis. Kada rengia
ma kokio nors dailininko darbų 
paroda — subatvakaris pilnas. 
Vadinasi, žmonės menu domisi. 
Ar iš tokio žurnalo būtų nau
da? 

lietuvių dailininkų darbai 
amerikietiškuose laikraščiuose 
ar žurnaluose beveik neskelbia
mi. Kiek sekiau meninę spaudą, 
tai tik radau aprašytą dail. Jo-

Negriukas Kevin Ruffin Hol- j 
comb jau sulaukė vienerių me
tų amžiaus. Prieš metus jo 
laukianti motina gatvėje buvo 
peršauta užpuoliko, kai jis jau 
buvo devintam mėnesy. Ligo
ninėje jis buvo išimtas cezari-
ne operacija. Kulka buvo pe
rėjusi per dar negimusio ber
niuko kepenis, storąją žarną, 
inkstą, diafragmą ir dešinę ran
ką. Antrą dieną po gimimo 
jam buvo padaryta operacija, 

A. f A. 
JOANA GUDELIS 

sulaukus 

nyną, Arbitblatą, Zapkų ir ar-1 
chitektą Giedraitį (iš Anglijos). \ 
Paskelbta ir jų darbų. Apie lie
tuvių dailininkų rengiamas pa-j 
rodąs "One man odbition" pa
rašo labai mažai, daugiausia tų į 
darbų įvertinimą ar kritiką, bet1 

nespausdina jų kūrinių ir tokiu Į 
būdu visuomenė nežino, kokie 
tie darbai buvo išstatyti. 

Į meno istoriją dar nėra pate
kęs nei vienas lietuvis dailinin
kas, išskyrus Chaim Šautine iš 
Vilniaus ir Jacob Lipshicą iš 
Druskininkų (abu žydai) ir ar
chitektą Walter Gropius iš 
Klaipėdos krašto. Nei "History 
of art Basin," nei "Lechbach" 
lietuvių nėra. Tokios meno isto
rijos išleidžiamos kas 5 metai ir 
vis kitose vietose, pav. Vokieti
joje, Anglijoje. Olandijoje, Ame
rikoje ir kitur, bet redaktoriai 
parenkami iš skirtingų valsty
bių — meno žinovai. Vienas iš 
tokių redaktorių buvo ir lietu
vis — etnografijos profesorius 
J. Baltrušaitis, dabartinis Lietu
vos atstovas Prancūzijoje. Žino
ma, jis galėjo daug ką gero pa-

DECKYTfi 

Marijos Atskšt. Mokyklos mokytoja 
Gyveno Chicago, Illinois. 
Tragiškai žuvo 1977 m. geg. 22 d., 10:04 vai. vak . 

48 no. r.mliaus. 
Gimė Lietuvoje. Klaipėdoje. Amerikoje išgyveno 30 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 vaikai Peter. Rūta ir Lisa 

Gudeliai, motina Ona Deckienė, sesuo Lisa Barkienė su vyru 
Vytautu, 4 broliai John, brolienė Edita, Alfred. broliene Janet 
Herman, brolienė Mary ir Albert, brolienė Karen Deckiai. uoš
vė Isabela Gudelienė, švogerka Mary Ward sa vyru Lloyd, švo-
geris Joseph Gudelis su žmona Paulina, kiti giminės, draugai 
ir pažjstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Peter J. Gudelio. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplvčioje, 2533 W 

71 St. 
Laidotuvės jvyks trec., geg. 25 d. iš koplyčios 9 vai. ry to 

bus at lydėta j švo. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, d u k ^ r y s , sesuo, broliai ir kiti giminės. 

Laid. direkt. Donald A Petkus, tel. 476-2345 

A. t A. VALERIJA P1SNYS 
oyveao 5226 S, Artesian Averiuc, Chicago, Illinois. 

Mirė geg. 24 d.. 1977, sulaukus 60 ra. amžiaus. 
Gimė Chicago, Illinois. 

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Petras, pusseserė Sese
lė Melanie. kazimi«rietė, 3 dukterėčios ir sūnėnas, bei kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas treč. 5 
koplyčioje, 6845 ^. Western A ve. 

vai. vak. Mažeikos-Evans 

Gėlės visoms progoms 
B V E H . Y 1HLLS GSUNYOA 

2443 WEST «3rd STREET 
TfetefoMfePR M t S S i r PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Driski* krautuvė. 

THE0A18T STORE 
M18 Southwest Hwy. Oak Lawn 

TeL 499-1318 

Laidotuvės įvyyks penktad., geg. 27 d. iš koplyčias 3 vai. 
ryto bus atlydėta j švč . M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta j šv. Ka^micro lietuvių kapines. 

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

Neįrodęs: t y r a s . 

Laid. d;rek;. Evans ir Sūnūs, tel. 737-S60O0 

Mažeikai Evans 

• i t- ^ Vienerių Merų Mirties 
Sukaktis 

Laidotuvių Direktoriai 

6 8 4 5 SOUTH VVESTERN / V E . 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

A. A. 

ALEKSAS P. 
JANKŪNAS 

Gegužės 31 d. sueis metai, kai mes palinkėjom Tau, brangus 
Aliukėli, paskutinį kartą labos nakties. Tesuranda Tavo siela amži
nuosius namus,tuose begaliniuose žvaigždynuose, kuriuos Tu taip 
mėgdavai stebėti vasaros naktimis skautų stovyklose, gražiame 
Wisconsine, gimtoje Floridoje ar savo žemiSkų tėvų namuose. 

Už Alekso sielą šventos Mišios bus atnašaujamos gegužės 30 d., 
sekmadienį, 9 v. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje Chicagos Jaunimo 
centre. 

Gimines ir draugai užsakė gedulingas Mišias Lietuvoje — Vei
viržėnuose, Floridoje — Miami ir Ho!lywood bei įvairiose Chicagos 
miesto ir priemiesčių bažnyčiose. 

Prašome visų, kurie pažino Aleksą, prisiminti jį savo maldose. 
Liūdesy pa likę: tėvai Larisa ir Aleksas Jankūnai, senelė Sofija 

Družilauskienė. krikšto motina Aldona Rimienė ir kiti gimines 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

OOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIM1D 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 South California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ii LA 3 9852 

4605-07 South Hermifage Avenue 
Telefonas — YArdt 7-1741-2 

Mylimam Tėvui 

A. t A. JONUI VIRBYLAI mirus, 
dukteriai DANAI EIČINIENEI ir jos Tisai šeimai 
reiškiame gilią užuojautą. 

BRIGHTON PARKO 
LITUANISTINE MOKYKLA 
VEDĖJA IH TfiVŲ KOMITETAS 

E T K U S 
<4ARQUETTE FUNERAL HOM> 

T I Y A S iR Š O N U S 

TBYS MODKRNIAROS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St, Tel. GRovehilI 6-2345-6 
1410 So. 50th A ve., Cicero T0wnhal! 3-2108-9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A. H EMILIJAI ŠMITIENEI mirus, 
nuoširdžią užn jatr ta reiškiame jos anflkems Detroito Stasio 
Butkau* smiliu kuopos kanklininkėms ASTAI ŠEPETYTEI ir 
AIDAI i'f.TtJ -ONAITKI bei ju tėveliam*, broliams, sesutei ir 
visiems kitiem- žirninėms. 

STASIO I CJTKAUS SAULIŲ KUOPA 
KANKLININKŲ BŪRELIO VADOVfi D. PETRONIENE 
IR ADMINISTRATORĖ E. KUTKTENfi 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai. 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA A VE. Tel. T A r i s 7-8401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVYIC2) ir SONOS 
2314 W. 23rd PLACE TeL VIrginia 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213 
11029 Soathw*st Hi«hway, Palos HilK 111. TeL 974-441§ 

PETRAS VEDEIKA 
Bav. Lietavos Aviacijos Kapitoną*. 

Gyveno New Por t Richey, Florida. 
Po ilgos ir sunkies ligos s ta iga mirė 1977 m. geg. 23 d., 5 

vai. ry to , sulaukęs 70 m. amžiaus . 
Gimė Liet voje, RokiSkio apskr i ty je . Obelių perapitoje. 
Amerikojf šgyveno 28 m. 
Pasi l iko di le l iame nuliūdime žmona Sofija, posūnis Vincas 

su šeima. Lietuvoje sesuo Elena ir kiti gimines. 

Laidotuvės įvyks Deiroii , Michigan, ketv. geg. 26 d. Po pa
maldų koplyčioje bus nulydėtais ] Bo ly Bepulehre kapines. 
Detaroit^. 

Nuliūdę: Žmona. posfinLs Ir giminėm. 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 SO. CAUFORMA A VE. TeL LAfayette S-33T2 

POVILAS J. RIDIKAS 

3354 SO. HALSTED STREET Tfl. TArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

8319 SO. LITUANICA AVE. Tel. Y.Ards 7-11S8-S9 

VASAITIS - BUTKUS 

1446 SO. 30ta AVE., CICERO, ILL. TeL OLymplc M 0 0 S 
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DRAUGAS, trečiadiefiiftj 1977 m. gegužės man. 25 <L 

X Vysk. Ant . Deksnys gegu
žės 23 d. a tvyko į Ameriką ir 
apsistojo Gary , Ind., lietuvių 
parapijos klebonijoj. Gegužės 
24 d. aukojo šv. Mišias kun. T. 
Narbu to penkių mirties metinių 
proga. Ateinantį 
te iks suntvirtinimo sakramentą 
Brocktono šv. Kazimiero lietu
vių parapijoj, ku r klebonas yra 
vysk. Deksnio giminaitis kun. 
P . šakalys. 

MARIJONŲ BENDRADARBIŲ SEIMAS 
Pereitą sekmadienį, gegužės,nas. Susirinkimas balsavimo ke-

22 d., Marijonų bendradarbiai liu nusprendė pereitų metų sie-
buvo susirinkę į penkiasdešimtą- mo protokolo neskaityti. 
Jį seimą. Šis Jubiliejinis seimas Sveikinimus raštu atsiuntė St. 
sutampa su arkivyskupo Jurgio | Pieža ir seserys Praneiškietės:Se

serų Kazimieriečių vardu sveiki
no seimą Ses. Anastazija ir Ses. 

Matulaičio mirties sukaktimi. Vie 
nuolyno koplyčioje, dalyvaujant 
vyriausiam Marijonų vadovui T. 
Juozapui Sielskiui, jo pavaduo
tojui Donaldui Petraičiui ir ge
neraliniam tarėjui T. Boleslavui 
Jakimowicziuį, — svečiams 

sekmadieni i R ° m o s , buvo atnašaujamos 
* vai. Šv. Mišios už gyvus ir miru

sius bendradarbius. Šv. Mišias 
koncelebravo T. Provinciclas 
Juozapas Dambrauskas, namo vy 
resnysis kun. Viktoras Rimše-

X Rašytojas An tanas Vaičiu
laitis su žmona iš vVashingtono, 
D. C . šį penktadienį atskrenda 
Chicagon. J is penktadienį, ge
gužės 27 d., 8 vai. vak. Jau
nimo centro kavinėje skaitys 
paskaitą "Oskaras Vladislovas 
Milašius, kaip žmogus ir kūrė
j a s " , o šeštadienį, gegužės 28 d. 
8 vai., taipgi dalyvaus poezijos 
vaka re — skai tys savo eilėraš
čius. 

x Kun. Algimantas Kezys, 
SJ . vadovauja Amerikos lietu
vių Bibliotekos leidyklai kaip 
valdybos pirmininkas. Leidyk
los narių bei rėmėjų visuotinis 
nar ių susirinkimas šaukiamas 
birželio mėn. 3 dieną 7 vai. 
vak. Jaunimo centre. Leidykla 
y r a numačiusi išleisti vertingų 
knygų ciklą. 

X Akademinio skautų sąjū
džio stovykla ruoš iama birželio 
15—19 dienomis Rako stovykla
vietėje, prie Custer, Michigano 
valstijoje. Norintieji joje daly
vaut i akademikai skautai-ės 
prašomi regis t ruot is pas J . 
I v a n a u ^ . 

x Marijos Aukš t . mokyklą 
šiemet baigia 312 mergaičių. 
Mokyklos baigimo iškilmės bus 
gegužės 29 d. 3 vai. p . p. Mi
nin t mokyklos sidabrinį jubilie
jų, baigiančios mokyklą bus pa
puoš tos korsažais. Kalbą pasa
k y s dr. M. A. McNeil, buvusi 
mokyklų depar tamento aukšta 
pareigūnė. 

x Antanas Masait is iš Del-
ran , N . J., aukojo 7 dolerius. 
Ačiū. 

x Ar Hitleris priklausė Šė
tono bažnyčiai? Ar j i s buvo jo 
apsės tas? Kodėl tiek daug blo
gio pasaulyje? Visa ir daug 
daugiau rasite J . Burkaus 444 
puslapių knygoje: "Du dvasinių 
būtybių pasauliai". Būtinai už
sisakykite ją : Sūduva, 809 
Ramble St., Ho t Sp r ings Ark. 
71901. Kaina $8.50. (Sk.). 

x Romas Paulėnas, dirbantis 
eu Rodman ir Renshavv NYSE, 
pa t a r i a ir pagelbsti p i rk t ir par
duot "stocks, options, bonds". 
Reikalui esant skambin t 312 — 
332-0560. (sk.). 

x Operos soL Algirdo A Bau
žio vadovaujama ekskursija į 
Šv. Žemę ir Graikiją įvyks lap
kričio 11 iki 2 1 d. — 10 dienų. 
$1,174.00. iš Chicagos (dviese 
k a m b a r y ) . Dėl informacijų — 
kreipt is į American Trave! Ser-
v k e Bureau, 9727 So. Westem 
Ave.. Chieago, HL 60643. Td. 
238-9787. (ak.) 

X Visi kviečiami dalyvauti 
Margučio gegužinėje - piknike 
gegužės 29 d ̂  sekmadienį, Po-
lonia Grove, 4602 Archer Ave., 
Chicagoje. Pradžia 12 vai. At
silankę smagiai praleisite po
pietę ir paremsite Margučio ra
dijo veikimą. (pr.) . 

X Just inas Dėdinas, M. D., 
paskutiniame Ateitininkų Šal
pos Fondo posėdyje pnskaity-
t a s prie Fondo garbės narių — 
mecenatų. Pagal įstatus, pa
aukoję iš kar to penkius šimtus 
doleriu ar daugiau. skaidomi 
garbės nariais. (pr.j. 

lis ir kun. Jonas Karčiauskas. 
Šiai progai pritaikytą pamoks

lą pasakė kun. V. Rimšelis. Išei
damas iš Kristaus maldos už vi
sus tikinčiuosius, pamokslininkas 
išryškino mintį, kad visiems 
mums Kristus pavedė kurti Jo 
karalystę. Mes tą karalystę kuria
me čia žemėje, o visas veikimas 
po mirties pereina į aną pasaulį. 
Arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
darbų mirtis nesustabdė. Jo dar
bai žemėje tęsiami jau 50 metų 
toliau. Ta i yra darbai dėl Dievo 
garbės. Dievo garbės darbai tik
rovėje atbaigiami sielų išgany
mu. Pomirtiniame sielų gyveni
me turi būti taip pat įvairūs są
jūdžiai, kurie turi tą patį tikslą 
— Dievo garbę, bet pagal iš Die
vo gautą pašaukimą dar šioje 
žemėje. Iš čia suprantamas ir 
šventųjų bendravimas, kurį Baž
nyčia išpažįsta. 

Po pamaldų pietų metu bend
radarbius sveikino T. Generolas 
J. Sielski, vicegenerolas D. Pet
raitis, T. Provinciolas ir T-B. Ja-
kimowicz. Paskui prasidėjo sei
mo posėdžiai. 

Seimą atidarė apskrities pirmi
ninkė Anastazija Snarskienė. 
Seimui vadovauti ji pakvietė kun. 
V. Rimšelį. Prezidiumo vicepir
mininkėm sutiko būti A. Snars
kienė ir F. Dvilaitienė, o sekreto
re S. Kaulakienė. Mandatų komi
siją sudarė Mr. Leo Leone, Mrs. 
Viki Leone ir Mrs. Natalie Satū-

Leokadija. Ses. Anastazija, pati 
būdama savo rėmėjų vadovė, 
kalbėjo su dideliu -patyrimu apie 
bendradarbių veiklą. Seserų 

iš | Pranciškiečių rėmėjų vardu svei-
11 kino seimą Mrs. S. Klatt, paskui 

M. Srupšienė. 
Delegatų buvo iš penkių sky

rių. Apie Marąuette Parko skyrių 
oranešimą padarė Izabelė Gedvi
liene, apie Town of Lake — n.. 
Snarskienė, apie Bridgeportą — 
M. Janavičienė, apie Cicero — 
F. Dvilaitienė ir apie Brighton 
Parką — A. Skrebutienė ir M. 
Pakeltienė. Kun. J. Kardauskas 
perdavė daugiau sveikinimų raštų, 
kuriuos gavo draug su aukomis. 

Po sveikinimų ir pranešimų a-
pie skyrių veiklą buvo pagerbti 
ilgamečiai bendradarbiai. Jiems 
buvo išdalintos įvairios dovanos. 

Išsamų pranešimą apie bend
radarbių veikimą padarė apskri
ties pirmininkė Anastazija Snars
kienė. Pranešime pareiškė, kad ji 
jau per ilgai buvusi pirmininke ir 
jau nesutinkanti būti renkama 
pirmininkės pareigoms. Po iždi
ninkės S. Kaulakienės pranešimo 
sekė apskrities valdybos rinkimų 
klausimas. Seselei Anastazijai 
pasiūlius, seimas balsavimo keliu 
nutarė, kad valdybos rinkimai 
turi b ū i ne seimo metu. Tuo bū 
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Bedegnoja Jį. Pbčas. Medžiaga siųsti: 7045 So. 

MIELIEJI SVEČIAI -kindama mums, kad čia kalbė- U "RYTMEČIO ŽIEDŲ" 

— Du tūkstančiai penki šim- ° g k a i £ f * > S * " " 1 1 * ^ 
tai šešiasdešimt pirmas... penk- t r a m e . a u k š t e - D a r Pnčė*>-
tas... septintas... fig *"»*» }** «?&** ** 

— Va, j au čia, tėveli, suk į ' J * * : 2 * S ^ "* J U m * *? 
kairę! Namo numeris du pen- " * 
ki septyni t rys . i Aprodė mums visas gėles, 

— Ar jūs sustabdysite savo pasakodama apie jų auginimą, 
dūkimą? Raimuk! Mes dabar Grįždami atgal į namus, mes 
būsime svečiuose! j mėginome suplanuoti, kaip teta 

— Pagaliau suradome. galėtų aplankyti mūsų senelius. 
— Mama, kaip ilgai mes čia Jie turi daug žemės ir didelį 

būsime? | daržą. Jau seniai norėjo s u te-
Visi išlipome iį mašinos, lai- ta pasimatyti, 

kydami rankose gėles ir sal- — Galėtumėte nuskristi iki 
dainių dėžę. Broliai pirmieji Hartfordo, jie jūsų labai lau-
užbėgo laiptais, norėdami pa- kia. 
spausti skambutį. j — Ar labai laukia? Ar daug 

— Užtenka, užtenką I J au kainuotų? 
kažkas ateina! 

'.}•: ;- • • . ; c - * , . . . . 

Ką m a n daro Dievas? 
Dievas m a n padeda visokių 

visokiausių dalykų daryt i . J i s 
m a n padeda būt i ge ra i ! Ką J i s 
t a u p a d a r o ? Pagalvok apie ši
tą gera i? 

Diana Staniškytė 

Mano draugė 

Mano d raugė y r a gera. 
Man pa t inka žaist i s u j a . 

I i l ė Gelažytė 

Mūsų mokykla 

Duris at idarė 
tyniasdešimties 

maždaug, 
metų amžiaus 

— Mes jums p a 

— Gerai, gerai. 

Man pa t inka š i ta mokykla, 
nes čia m e s mokomės lietuviš
kai. A š labai myliu Lietuvą, 

sim. F Mokykloje a š d a u g sužinau apie 
: Lietuvą. \ 

A r ^ a u l a i * i A&&, Dievuli, k a d aš esu lie-
ponia, laikydama juodą šuniu- kas jums važiuoti ? Vaikai, V e - į ^ ^ ^ P r a š a u , globok Lietu
ką. Tai buvo mano tėvelio tetą, lykų kiškutis čia jums paliko ' -
kurią aš jau seniai bebuvau dovanų!... 

" . _ . . . _ , . . . Atnešė tris vokus. Kiekvie-— O, jūs vaikai, ras tokie jau , . . . . _, j j - j . , '* . . ' J . . ^ name buvo po penkis dolerius. dideli! O taip neseniai, vos-vos , , . . . . . . . - x _ j . . 
salėjote va&ščioti Gailutė i M e 3 J a i dekolome a P r * " ^ gaiejote vaiKscioti t*ai lute me n e t r u k u s p ^ a g y ^ 
Aras... Ar ne? Ir Kaimukas:! | ^ ~ 
Sėskitės, a š prisitrauksiu čia 
kėde. Ko jūs norėtumėte gert i? 
Gal arbatos, gal pieno? 

— Teta, nesirūpink. Nerei
kia, ačiū labai! 

Mes visi susėdom sofoje, o te
t a kėdėje- Kalbėjomės. Kam
barys buvo mažas, sienoje ka
bėjo paveikslas su laivais, o 
kampe buvo lentyna su knygo
mis, an t staliuko daug gėlių. 

mėnesio buvo nukeltas į gegužės j Mano broliai ir a š glostėme 

du pasiliko ta pati valdyba iki 1 
poseiminio skyrių susirinkimo, I 
kuris pramatomas turėti birželio 
1 d. 

Po mandatų komisijos prane
šimo apie skyrių ir pavienių as
menų aukas seimas buvo uždary
tas, T. Provinciolui sukalbėjus 
maldą. Šių metų seimas iš kovo 

Išlydėdama mūsų teta stovė
jo prie durų ir mojavo ranka, 
kol mes nuvažiavome iki kitos 
gatvės. 

Gailė Tamošiūnaitė, 
Rochesterio lit. m-los mokinė. 

"Plunksna". 

vą i r visus lietuvius. 
Roma Bubiytė 

Visos Clevelando šv. Kazimie
r o lit. m-los 2 sk. mokinės. 

"Rytmečio žiedai" 

22 d. Todėl nors tai jubiliejinis 
seimas, bet dalyvių buvo mažiau 
kaip kitais metais. 

V. R. 

Marijonų bendradarbių apskrities valdyba. Iš k. į d.: kun. P : Cibulskis, 
Fr. Dvilaitienė. A. Snarskienė. kun, J. Karčiauskas ir St: Kaulakienė 

Nuotr. V. Rimšelio 

mažą šuniuką, kuris Šen ir ten 
bėginėjo vis mėgindamas už
šokti ant sofos. Tėveliai dali
nosi žiniomis su t e t a apie gi
mines, kaip kuriam iš jų sekasi 
ir ką jie dabar daro . 

— Aš turiu jums kai ką pa
rodyti! 

Teta išėjo ir greitai grįžo su 
sena nuotrauka iš Lietuvos. 

— Matote, vaikai, čia jūsų 
senelė! 

Visi nustebę išsižiojom: nuo
traukoje ant žolė3 sėdėjo vos 
trijų metų amžiaus mūsų sene
lė. Antroje eilėje stovėjo jos 
tėveliai. Teta išvardino visus 
nuotraukoje esančius žmones. 
Vis nuoširdžiai šypsojosi, žiūrė
dama į mus. Atrodė, kad ji 
mūsų labai laukė. Tada pa
kvietė į virtuvę. Atnešė tortą. ,. „_ ... 
ir padėjo ant stalo. Po kelių | ̂ ° 1 5 d ieDOS-

X Dailininkė Vanda Aleknie
nė kūrybingai patalkins Poezi
jos dienų programai — O. V. 
Milašiaus minėjime Jaunimo 
centro kavinėje šį penktadienį. 
gegužės 27 d., 8 vai. vak. rūpin
sis šviesomis ir muzikiniais in
tarpais. 

x M. Petrauskienė, Hartford, 
Conn., nuoširdi "Draugo" dien
raščio bendradarbė, originaliu 
būdu pagerbė gyvąsias ir miru
sias lietuves motinas: jų atmi
nimui ji paskyrė "Draugui" 25 

[minučių čia dar atsirado sūrio, 
X Audronė Macijauskaitė i r kumpio, juodos duonos, ausyčių 

Peškys buvo Linas Peškys buvo sutuokti 
švč. M. Marijos Gimimo para 
pijos bažnyčioje. 

X Chicagos l ie t skautų.-ėių 
vasaros stovykla ruošiama lie
pos 9—23 dienomis Rako s to
vyklavietėje, prie Custer, Mich. 
Stovyklaus visi tuntai. 

X švč. M. M. Gimimo parap . 
lituanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigtuvės įvyks šį ket
virtadienį 7:30 vai. vak. parapi-

^ KARALAITĖ > 

. Senaw laikais gyveno graži, 
j auna karala i tė . J o s ilgi gelsvi 
lino plaukai i r rausvi skruostai , 
darė ją skir t ingą nuo k i tų mer-
giniį. Ana i s laikais raganos bu
vo gudrios , ne ta ip , kaip dabar . 
Todėl r agana i nesunku buvo a t 
sk i r t i ka ra la i t e i š grožio. 

Ragana , pasigavusi karalai tę , 
norėjo, k a d j i pa rody tų , k u r 
y r a kara l iaus brangenybės : 
auksas , deimantai . . . Bet ka ra 
la i t ė nesutiko, be to , ji i r neži
nojo, k u r jos t ėvas — karal ius 
laiko brangenybes . Užpykusi 
r a g a n a nusivedė ją į pilies 
aukštąjį bokštą i r uždarė. Pa 
dėjo ja i lovą, maistą, vandens 
h s a k ė neišleisianti tol, kol ne
pasakys , k u r y r a brangenybės. 
Karalai tė verkė, kol užmigo. 

j Tėvas — kara l ius buvo išvykęs 
j k i t ą kraš tą , todėl niekas jos 

į neieškojo. Atsibudusi galvojo, 
Piašė Kristina Biliūnaite, Clevelan- i ( į * ve rksmas nieko nepadės. 
do šv. Kazimiero lit. m-los mokinė Pradėjo gražiai , švelniu balsu 

dainuoti. Tuo t a rpu , p ro pilies 
KONKURSAS rūmus, jo jo an t bal to žirgo jau-

Praeitame Tėvynės Žvaigždu-! • * * ****** karalai t is . Bg i r -
tės numeryje buvo p a s k e l b t a s i s ********* dainuojant, 
knygų skaitymo konkursas. Jis 
tęsis nuo gegužės 15 dienos 9d 

Kas pamiršo 
aisykies, susiraskite tą numerį 

ir perskaitykite. 

dolerių auką ir tuo prisidėjo į 2° s 8 a l e J e -
prie sunkaus dienraščio leidimo x LKVS "Ramovės" skyrių 
darbo. Labai ačiū. atstovų suvažiavimas įvyksta 

x "Pelkių žiburėlio" literatu-! 1977 m. gegužės 28—29 d. Tau
rinėje valandėlėje, girdimoje Į tiniuose namuose, 6422 So. Ke
pęs Margučio radiją t a rp 7—8 į dzie Ave., Chieago, BL Ta pro-
val. ryto iš WNIB stoties 97.1 ga rengiamas koncertas — ba-
FM banga, šj ketvirtadienį, ge- lus , gegužės 28 d. 8 vai. vak. 
gūžės 26 d. ištrauką iš premi- Tautiniuose namuose, 6422 So. 
juoto romano "Sauja skatikų" Kedzie Ave. Koncerto meninę 
skaitys autorius Kazys Alme- programos dalį atliks sni. Jonas 
nas. j Vaznelis, akompanuos muz. Al-

X "Klasės laikysenos moty- vydas Vasaitis. šokiams gros 
* avimas" šia tema Mokytojų ir Į Ąžuolo Stelmoko orkestras. Vi-
jaunimo studijų savaitėje pas- suomenė kviečiama koncerte — 
kaitą skaitys Jūra tė Krokytė. baliuje dalyvauti. Kvietimai į 
Autorė šiuo metu ruošia rna- koncertą gaunami: pas p. V. 
gistro laipsnį iš specialiosios Pe- Kulikauskiene, tel. 735-5118» 
r^fT^vritrK: PhiladeiphHc* T"TV p \ Tvor^ M . 737-1941, Msr-

įple universitete, giniuose teJL 77H-4585. (p r , ) . 

ir sunkos. Diena buvo labai 
karš ta ir teta sušilusi, nuo kak
tos nuolatos šluostydama pra
kaitą, mus vaišino i r rūpinosi, 
a r visiems visko užtenka. 

Suskambėjo telefonas. Ji at
sakė: "Ne, ne, atsiprašau, aš Į —r Jei pastebėjote paukštei), 
turiu labai daug svečių, labai j kai jis snape neša šiaudeli, tai 
brangių svečiu. Ateik vėliau, i ką jis ketina daryti? 
sudiev!" Padėjo ragelį, paaiš-l — Gerti Pepsi Colą... 

Galvosūkių konkursas baigėsi. 
Laukiu galutinų atsakymu. Ta
da paskelbsiu duomenis. 

Redaktorius 

PEPSI COLA 

su
stojo ir viliojo ją iš bokšto. Ka
ralai tė s a k o esant i raganos už
dary ta . Kara la i t i s suprato , ką 
ta i reiškia. J i s nušoko n u o bal
to žirgo, i šs i t raukė savo užbur
tą žvilganti kardą ir pamojo i 
v i sas pasaul io puses . Nuo už
bur to k a r d o mosto a t s idarė 
bokšto blizgančios durys , i r g ra
žioji i lgaplaukė karala i tė nužen
gė nuo bokš to tiesiai a n t bal to 
žirgo. Abu nujojo. I r šiandien 
da r tebejoja, ieškodami s a r o 
šalies rūmų. 

Kr is t ina Drasuty tė , 
Toronto "Maironio" lit. m-los 

5 sk. mokinė. "Mūsų pasaul is" . 

Valgė Jonas 
Keptą žuvį 
Ir prikando 
Sau liežuvį. 
Gaila Jono 
Ir žuvelės, 
Ir liežuvio, 
Ir dainelės. 
Piešė Daina Tijūnėlytė, 

Dariaus Girėno lit. m-lcs 8 sk. mok. 

MOTINOS DIENA 

Sekmadienį, gegužės 8 dieną, 
buvo Motinos diena. Aš atsi
kėliau ankst i i r nuėjau į savo 
sesutės kambarį . Ten aš para
šiau ir nupiešiau tr is korteles 
savo mamytei . Mano sesutė sa-
lione ant stalo padėjo žydinčias 
gėles nuo mūsų visų vaikų. 
Kada pabaigiau padaryti korte
les, m a m a atėjo į salioną. Ten 
rado gėlę, mano dovanėlę, ir 
mūsų visų korteles. J i paskaitė 
ir visiems dėkojo. Tada visi 
ėjom į bažnyčią. Sugrįžę važia
vome aplankyti močiutės kapo. 
Po pietų važiavome pamatyt i 
vaidinimo "Kūlgrinda". A š ne
galėjau suprast i žodžių, bet bu
vo gražu. Grįžę anksti nuėjom 
miegoti. 

Asta Kižytė, 
Marąuet te Pa rko lit. m-los 

MOKYKLA 

Ruošiamės stovyklai. 
Bus mums linksma stovyk

lauti, 
Su mergai tėm pajuokauti. 
Bet reikės ir padirbėti. 
Stovykla, — 
Tai antroj i mokykla. 
Baigias jau mokykla. 

Jonas Bužėnas. 
Los Angeles lit. m-los mokinys. 

"Saulutės Spindulys" 

GALVOSŪKIŲ NR. 29 
ATSAKYMAI 

L Tinklas ir žuvys. 
I I ir DU. Atskiruose piešinė

liuose. 

IŠKYLA 

PlAukm ** su«eliA^ ft«šė Julytė Ivanauskaitė iš &m*> BL 

fijo skauta i Iškylauti 
Miško takeliu r 
I r pama tė jie meškiuką, 
L ipan t nuo kalnų. % 

Jonas s a k o : "Bėkim, vy ra i ! " 
I Ju rg i s rėk ia : " N ė ! * 

Mes gi skautai , ne merginos. 
Ką gi dabar čia! 

Kol t ie skautai susitvarkė, 
Kol išsirikiavo. 
Dingo t a s didysis priešas, 
Dingo ir dešrelės. 

Jurgte Sukanskas, 
UAn«-rpa]jo lit m-los 9 sk. mok. 

Kanada , "Liepsna". 

IV. George VVashington Goe-
thals. 

V. Azija. Jos plotas 
43,5 milijonai kvadratinių 

j metrų. 

y ra 
kilo-
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