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SVEIKINAME LIETUVOS VYČIŲ SUVAŽIA VIMĄ 
Kiek kainuoja Kazachstanas? 

VALTERIS BANAITIS, Draugo korespondentas Bonnoje 

Šiais metais per pačią rugiapiū kokio metro gilumo sluoksnis, L 
te iš okup. Lietuvos ir vėl iške- y. šimtai tkst. tonų, statistikon 
liavo žemės ūkio mašinos ir spe- įtrauktų, sumokėtų, netinka jo-
cialistai į Kazachstano plėšinius, kiam vartojimui. O jeigu tinka — 
Į patį kazachstaną, kuris kasmet daugumas vartotojų gyvena šia
is visasąjunginio iždo gauna bi-' pus Uralo—žemės galo. Grūdus 
lijonines subvencijas daugiau ne- gabenant per tūkstančių-tūkstan-
gu Pabaltijo respublikos atiduo- čius kilometrų susidaro milžiniš-
da savų "nepanaudojamų" pa- kos transporto išlaidos. O kiek 
jamų į Maskvos iždą. Eina pakeliui sugenda, gabenant grū-
taip jau maždaug penkiolika me- dus per pūgas bei lietų atviro-
tų, kada Nikita Chruščiovas ža- mis platformomis? 
dėjo merdintį ž.ū. "išgelbėti" 
grūdų auginimo eksperimentais 
plėšiniuose. 

Tuos eksperimentus Chruš-

Taisyklė — ne išmintis! 
Kodėl tad tęsiamas toks ekspe

rimentas? Juk įdėjus čia sukištus 
, pinigus į ž.ū. šiapus Uralo bū-

ciovas pradėjo grynai politiniais, t ų d e š i m t e r i o p a i did^ė n a u d a ! ? 
savo karjeros sumetimais. Tai b u - ; A t s a k y m a s _ v a l d ž i o s p r i n c i p a s 
vo melagingas bei šarlataniškas 
projektas nuo pat pradžios. Ame-

kitaip neleidžia. Tiek įdėta dar
bo, prakaito, kraujo, lėšų: nu-

rikoje bei Kanadoje karo metu š l J o t ų n u Q ' ž e m ė s p a v m i a u s 
daryti panašus eksperimentai d a - : d a r b o ž m o n ė s v a l d ž i ą j k u r i p r f . 
vė aiškiai neigiamus rezultatus 
derliaus susilaukta tik kas kelin
ti metai, o įsėti kasmet reikėdavo 

pažintų klydusi. 
Klaidos daryti pasitaiko visur 

, T„. ,. ^ —ir kapitalizme . Bet jeigu ten dirvų našumas menkas. Išjudinto . . ,*. . , i , 
, __ .. i i j j i I įmone, kitas projektas neduoda 

se lygumose vejas sukeldavo dul-! kių debesis, kuriuose paskęsdavo 
net didmiesčiai. Chruščiovas tai 
labai gerai žinojo, net buvo spe
cialiai perspėtas. Tačiau — juk 
ne daiktiniais, ekonominiais su
metimais jis leidosi į tą eksperi
mentą. Visi perspėjimai pasitvir
tino (dulkiu debesys atkeliavo 
net iki Vilniaus), derliai nuosto
lingi, Nikita nuvirto. Bet eksperi
mentas — tęsiamas. 

Planai ir realybė 

Pagal genialiuosius Nikitos 
planus Kazachstanas 1970 m. tu-

pelno, bet tik nuostolius — su 
bankrutuoja, užsidaro. Socializ 
me — išlieka, tyčia išlaikoma, ir 
dar dėl to giriamasi. Išlaikant to
kius eksperimentus ir nuostolin
gos įmonės didėja ir didėja nuos
tolių sumos! Per 50 sovietų val
džios metų tų nuostolingų pro
jektų priviso tiek daug, kad nėra 
kitos išeities, kaip dirbtinai pa
branginti prekes (rūbus, avaly
nę, maistą), kad nuostolius pa
dengtų. 

Pelno principo — tegul 
gul kolektyvinio — įvedimas ir 

Naujas prezidentas 
Libane 

BEIRUTAS. — Libano parla
mentas išrinko naują preziden
tą. Juo buvo išrinktas buvęs fi
nansų min. Suleiman Franjieh. 

Rinkimų metu kilo net muš
tynės. Muštynės prasidėjo, kai 
parlamento pirmininkas Hama-
deh paskelbė, kad Franjieh su
rinko 50 balsų, jo varžovas 49, 
o kad būtų išrinktas, reikalinga 
51 balso. Buvo balsuojama net 
tris kartus. 

Parlamento vicepirm. Sassin 
tvirtino, kad užtenka 50 balsų. 
Į ginčą įsimaišė ir pats Fran
jieh. Besiginčydami net susimu
šė, mušėsi ir publika galerijo
je. Reikėjo policijos, kad tvar
ką atstatytų. Galų gale Hama-
deh nusileido ir paskelbė, kad 
Franjieh laimėjo ir nėra ko dau 
giau muštis. Franjieh preziden
tu išrinktas šešiems metams. Jį 
rėmė krašto krikščionys. 

NEW YORK. — Apskaičiuo
jama, kad liepos mėnesį pradė
ta statyti daug naujų namų, 
siekiančių 1.585,000 vienetų. Tai 
yra 11% daugiau nei pernai 
tuo laiku buvo statoma ir 15 % 
daugiau nei birželio mėnesį. Pa
didėjo statyba didelių namų, a-
partmentinių, bet sumažėjo vie
nos šeimos. 

Amerikiečiai karo belaisviai Šiaurės Vietnamo nelaisvėje. Šią nuotrauką 
atvežė švedų advokatas Frank (kairėj), neseniai lankęsis Hanojaus m 

LAOSE TAIKA YRA GALIMA 

Senatoriai siekia Amerikos 
pralaimėjimo 

flgnew kritikavo Hatfield — McGovern rezoliuciją 

MIAMI BEACH. — Vicepre- i "Jeigu tok s pasiūlymas pra-
ddentas Agnew, kalbėdamas ve- eitų senate ir paskui atstovų 
eranų konvencijoje, kritikavo rūmuose, tai reikštų pirmą A-
?enatorių Hatfield ir McCovern merikcs pralaimėjimą visoj gar-
orojektą senatui, kad Amerikos : bingoj Amerikos istorijoj ir su-

VIENTTANE. — Vakarų ge
rai informuoti kariniai ir dip
lomatiniai sluoksniai įsitikinę, 
kad komunistų Pathet Lao par
tizanai gali pradėti rimtai ka i 

do šiaurinę dalį Laoso ir dvi 
istorines provincijų sostines. 
Pathet Lao giriasi, kad tai gry
nai jų vienų laimėjimas, šiaurės 
Vietnamas čia nieko neprisidėjo, 

bėtis taikos reikalais su Laosu, kad jų kariuomenės nėra. Iš tik-
nes jų didžiausias rėmėjas š. 
Vietnamas jau negali aprūpinti 
taip, kaip aprūpindavo iki šiol. 
Todėl nebūtų nieko nuostabaus, 
jei Laose būtų paskelbtos pa
liaubos. 

Komunistai Laose yra stip-
resnėj padėty nei buvo prieš 
keleris metus, ypač kad jie val-

rėjo duoti 60 mln. tonų grūdų —į griežtas laikymasis, pelno neduo-
pernai gauta 20,5 mln. t. Mėsos i dančių projektų uždarymas galė-
planuota gauti 4,2, o gauta 0.8,1 tų "išgydyti" ūkį. Nedrįstama tą 
pieno 8,6, o gauta vienas mln. principą įvesti, nes reikalas jau 

Vieną kovotoją sovietai iš 
kalėjimo paleido 

tonų. Nors, sakoma, kad Kazach 
stano grūdai aukštos kokybės, bet 

beveik "nepagydomas". Apsisau
goti nuo klaidingų investicijų, 

laukų derlingumas nelygus ir | kurių priežastimi yra politikų na 
bendrai paėmus per menkas. Ru- I žabotos ambicijos, būtų galima: 
sijos federacijoje 1960-68 m. iš į leidus politinę opziciją — negi 
hektaro gauta grūdų 11,2 ir Uk- leis vienvaldė partija? Taip ir vel-
rainoje 19,1 cnt. Kazachstane kasi chroniška ūkinė krizė per 
tik 7,4 — ir tai labai nepastoviai dešimtmečius. Kazachstano at-
kasmet kitaip. Pav. 1965 m. tegau žvilgiu bene prisidės dar ir faktas, 
ta 3,1 cnt o paskirų kultūrų kad tai Kinijos pasienio provinci-

MASKVA. — Levitin Kras-
nov, žinomas kovotojas prieš 
Bažnyčios persekiojimą, buvo 
paleistas iš kalėjimo. Jis buvo 
suimtas pernai, laikytas kalėji
me beveik metus. Kratos metu 
jo bute rasta "inkriminuojan
čios" medžiagos, kuri "nesude
rinama su Bažnyčios ir valsty
bės atskyrimu". Be to, pakal
tintas propaganda prieš Sovie
tų Sąjunga. 

ja, kurią žūtbūt siekiama kolo
nizuoti. Bet iš esmės Kazachsta
no plėšiniai — tai tik tipingas 
sovietinio socializmo pavyzdys. 
Viską nusavinus ir monopoliza
vus, dirbtinai sukeltu skurdu su
telkiama tikrai milžiniškos lėšos. 
Bet dar milžiniškesnis yra darbo 
žmonių kraujo bei prakaitu su
telktų lėšų — išsfaistymas. 

SAIGONAS. — Apie šimtas 
pačių sunkiausių Amerikos bom 
bonešių numetė 3,000 tonų bom
bų ant priešo įsitvirtinimų šiau
rinėje dalyje Retų Vietnamo, 
kur, kaip manoma, komunistai 
rengias naujai ofensyvai. 

Jis teigė ir skelbė, kad Rusi
jos ortodoksų Bažnyčia, jos hie
rarchija, yra stiprioj valstybės 
kontrolėj, tą visi žino, visi tiki 
ir niekas neabejoja, nors sovie
tų konstitucija sako ką kita. 
Toks jo teigimas, mėginimas 
savo straipsnius kur nors pra
kišti, paplatinti, sovietuose lai
komas nusikaltimu ir valstybės 
šmeižimu. 

Krasnov dar žinomas kaip vie 
na s tų 54 drąsiųjų, kurie rašė 
raštą j Jungtinių Tautų Žmo
gaus teisių komisiją 1969 ge
gužės mėnesį ir skundėsi, kad 
gali atgimti stalinizmas. 

(pav. rugių) vos du cnt. iš hekta
ro. Žodžiu, nenaujiena, kad įsėja 
daugiau negu išgauna; netikėtos 
pūgos, sniegas, potvyniai, trum
putis vegetacijos periodas kartais 
sunaikina visą derlių. Nenuosta
bu tad, kad paskiri rajonai per 
metus turi nuostolių šimtais mi
lijonų, o visas Kazachstanas ir bi
lijonais. Bet — eksperimentas 
tęsiamas. 

Quanti Costi? 

Kazachstano grūdai — pigiausi 
šalyje, baubė Chruščiovo lai-
I:ais agitpropas. Ekonomistai vi
sad iš to juokėsi. Pagaliau pas
kelbta savikainos skaičiai: 1968 
m. tona grūdų Kazachstane kai
navo 66 rb. — taigi pusantro iki 
dviejų krt. dg. kaip Rusijoje (44) 
ir Ukrainoje (37 rb). Bet — ar 
savikaina patikimas rodiklis? Ka
žin. Yra milžiniškos kitokios iš
laidos: kasmet šimtai tūkstančių 
ten vyksta — komandiruotės ke
liu, su dienpinigiais vyksta su 
kombainais, kitomis mašinomis, 
— kurios, ten paliktos, dažniau
sia sugenda, surūdija. Nuostolius 
padengia tie ūkiai, iš kurių tos 
masinos atimamos su žmonėmis, 
paties derliaus metu. 

Maža ir to. Kaip matuojamas 
derlius? Jis ne "klojiminis", 
nes klojimų nėra. Grūdai suver-.Yasir Arafat, didžiausios arabų partizanų grupės vadas, 
čiami kalnais, paviršiuje supūna I girdėti apie paliaubas arba taiką su UraeUu, 

Jis paleistas netoli vieno Juo
dosios jūros kurorto. Ten jis ir 
buvo suimtas. Tik niekas neži
no dar, kodėl jį paleido, kai 
daug tokių disidentų arba sėdi 
kalėjimuose, arba bepročių na
muose. Yra manančių, jog tai 
ženklas ir geresnis: o gal būt 
prasidės ir didesnė laisvė Ru
sijoj kitaip manantiems, prasi
dės demokratėjimo ženklai. 

nenore nei 

WASHTNGTONAS. _ Svei
katos ir gerovės departamen
tas patikrino daugely vietų van
dentiekių teiikamą vandenį mies 
tams ir rado. kad iš 18.2 milijo
nų gyventojų, kurie tuo vande
niu aprūpinami, net 900,000 ge
ria vandenį, turintį pavojingų 
sveikatai chemikalų ir kitų pa
vojingų bakterijų. 

ATĖNAI. — Graikijos vyriau
sybė, tęsdama demokratėjimo 
programą, paleido dar 70 poli
tinių kalinių. Tokiu būdu išlais
vino jau 300. Kalėjimuose dar 
yra apie 600 suimtųjų. Išleistie
siems iš kalėjimų komunistams, 
jei tik nori išvažiuoti iš krašto, 
nedaroma jokių kliūčių. 

Universiteto vadovybe 
į teismą 

Indianapolis. Indianos valstija 
patraukė į teismą ir pareikalavo 
atlyginimo 9,968 dolerius nuosto
lių iš Indianos universiteto vado
vybės ir 10 studentų. Nuostoliai 
susidarė, kai balandžio 23 d. kilo 
riaušės Terre Haute. Valstybės 
gynėjas Sendak pažymėjo, kad 
kai kilo rasinės riaušės ir univesi-
tcto turto naikinimas, administra
cija nieko nedarė, nenorėjo net 
sudrausti studcnUj. 

rujų tai buvo Šiaurės Vietna
mas, kuris savo armijomis užė
mė šiaurinę dalį Laoso, o Pa
thet Lao vyrai buvo tik jų pa
dėjėjai ir darbininkai. Vėliau 
tas sritis perdavė jiems vie
niems, o savo armijas atitrau
kė kitur, daugiausia į Kambo-
diią. Dabar Pathet Lao žino, 
kad jie vieni neilgai galės atsi
laikyti prieš Laosą, vadinasi ge
riausia bus taikytis. 

Nebūtu sunku 

Laose atstatyti taiką nebūtų 
perdaug sunku. Pagal 1962 m. 
Genevos susitarimą, Laosas pa
skelbtas neutralia šalimi, kur 
yriausybę ir visą valdžią su
daro trys grupės; dešinieji, neut 
-alūs ir komunistai. Pathet Lao 
komunistai po metų negalėjo 
nusikalbėti su kitom dviem gru
pėm ir iš vyriausybės pasitrau
kė. Tokiu būdu Laose padėtis 
v-ra kiek skirtingesnė nei Viet
name ar Kambodijoj ir belieka 
"ik atstatyti tai, kas buvo 1962 
metais. Komunistai savo pasiū-
lytoj penkių punktų programoje 
kaip tik ir mini, jog turėtų būti 
dabar sudaryta laikinoji koali
cinė vyriausybė, o po to sektų 
laisvi rinkimai. Pamatę, kad nie
ko negali laimėti, komunistai 
priversti nusileisti iki to punkto, 
iš kur ir prasidėjo visa krašto 
bėda. 

kariuomenė Vietname gruodžio 
31 d. nustotų kovoti ir iki 1971 
metų birželio 30 d. būtų iš ten 
visai ištraukta. 

Sihanouko ministeriai 
- krašto išdavikai 

PHNOM PENH. — Karinis 
teismas paskelbė, kad devyni iš 
septyniolikos Sihanouko minis-
terių nuteisti mirties bausme 
kaip krašto išdavikai. Sihanou
ko žmona Monika, jos motina 
Pom Peang taip pat už akių 
nuteistos kalėjimu visam gy
venimui. 

Sihanoukas ir jo kabinetas vis 
dar laikosi Pekinge, tačiau iš 
ten radijas paskelbė, kad ne
trukus jis su savo kabinetu kel
sis į komunistų užimtą Kambo-
dijos dalį ir sieks atgauti valdžią 
visame krašte. Kinija jam ža
danti paramą. Komunistai jau 
valdo veik du trečdalius Kam-
'xxiijos. 

Kurioj pusei sedes 
senatorius? 

WASHDTGTCNAS. — Sena
torius Harry F. Byrd iš Virgini
jos, ilgus metus buvęs demokra-
as, šį rudenį nori būti perrink-

naikintų taikos galimybes Azi
joje visam šiam šimtmečiui. To 
reikalo kitaip negalima pava
dinti, kaip planu kapituliuoti ir 
prisipažinti pralaimėjimu. Tai 
būtų chaosas ir komunistų 
triumfavimas Pietų Vietname. 
Teigu mes dabar išduotumėm 
Pietų Vietnamą komunistams, 
reikštų, kad 43.000 amerikiečių 
karių mirė be reikalo. Amerikos 
armija, neįveikta fronte, turėtų 
kapituliuoti dėl kraštutinių pa
cifistų nekantrių senatorių už-
-ispyrimo. Jeigu sugriūtų Pietų 
Vietnamas, tada galas ir visai 
oietų - rytų Azijai". 

Apeliavo į veteranus 
Agnew apeliavo į veteranus, 

kurie visada labai stipriai rėmė 
vyriausybės pastangas išlaikyti 
Amerikos garbę ir prašė jų pa
ramos prezidentui. 

Sen. McGovern tuoj atsiliepė 
VVashingtone. kad Agnew keliąs 
paniką ir nenorįs suprasti Kon
greso atsakingumo, kurį jam 
uždeda Konstitucija. Jo many
mu, tai nebūtų prisipažinimas, 
kad Amerika pralaimėjo karą, 
bet prisipažinimas, kad mes e-
same blogam karo kely ir ame
rikiečių gyvybės ten aukojamos 
be reikalo. 

Sen. Scott. respublikonų va
das senate, sako. kad toji re
zoliucija senate nepraeis. Jis ma 

ras kaip nepriklausomas. Jis ta- ! no, kad tai daugiau manifestas 
"iau dar neapsisprendė, jei lai- ir daugiau nieko. Toks pasdūiy-
nės. kur sėdės: su demokratais : mas, aišku, numuša karių mo-
ar respublikonais. ralę. 

Dujos nuėjo į dugne 

WASHTNGTONAS. — Po il
gų ginčų, teismo vieno, teismo 
kito. dujos, parai yžuojančios 
nervų sistemą, pagaliau buvo 
nuleistos į Atlanto dugną ten, 
kur ir buvo numatyta. Senas 
laivas Liberty, tinkamas tik 
laužui, prikrautas cementinių 
dėžių su dujom, vakar buvo nu
leistas į vandenyną 288 mylias 
nuo Floridos pakraščių. 

VVASHINGTONAS. — Po to, 
kai vienas autobusas prieš ku
rį laiką nuvirtęs j griovį užmu
šė septynis vaikus, kitas su Chi-
cagos mokinių orkestrantais ten 
pat netoli VVashingtono sugriu
vęs užmušė vieną, transporta-
cijos sekretorius Voipe pareika
lavo, kad viis krašto autobusai 
būtų pagrindinai patikrinti, y-
pač stabdžiai. Laike ateinančių 
dvejų mėnesių bus patikrinta 
5,000 autobusų. 

Arabu partizanai prie Amaaan, Jordanijoj, treniruojami karui ir toliau 

Pavogė bažnvčios 
varpę 

HLNDHEAD. Anglija. — Kai 
vietinės parapijos varpininkas 
rytą įprastą valandą nuėjo j 
hažnpčią skambinti varpų, pa
traukęs virvę, negirdėjo jokio 
garso. Palipėjęs 50 pėdų j baž
nyčios bokštą patikrinti, rado, 
jog 500 svarų varpas pavogtas, 
iškeltas iš varpinės. Normaliai 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 19 d.: šv. Liudvi

kas, šv. Namadija, Astys. švie
suolė. 

Rugpiūčio 20 d.: šv. Berner-
das. šv. Marija. Toivinas. Neri
ja. 

Saulė teka 6:03. leidžias 7:45. 
ORAS 

Chicagoje ir applinkėse: da-
j linai debesuota, bet šilta Lr drėg 

tokiam varpui nukelti reikėtų ; na. temperatūra apie 90 laips-
keiių vyrų kelių valandų darbo ' nių, į vakarą galimas lietus su 
ir specialių priemonių. 1 perkūnija. 
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AŠTUNTOSIOS ROMUVOS 
STOVYKLOS PAVEIKSLAI 

Pirmas paveikslas. Išvažiuoju 
pro naujuosius didžiuosius var 
tus. Prie registracijos stalo sėdi 
brolių pastovyklės viršininkas ps. 
P . Regina. Plaukai ant sprando 
užsirietę. Vešime tą broli ap
kirpti. Bet palaukit — t a i 
bandymas suprasti jaunimą. Ir 
pralenkė, ne tik suprato. 

Antras paveikslas. N u o kalne
lis ritasi stovyklos viršininkas, 
Kanados rajono vadeiva ps. A. 
Braziliauskas. Šypsosi ka ip saulu 
tė„ Gera nuotaika-pusė stovyk
lavimo. Tik tos vargšės kelnės. 
Plačios, st iprios kilpos prasiskė 
te. laukia diržo. Jo niekad nesu
laukė. Jei viršininkas nesusijuos 
diržo, jis gaus diržų... 

Trečias paveikslas. "Kokia ma
lėsi stovykla, kokie mieli skautu
kai" — kalba kasdien S.A. Vai-
tekaitis "Miško brolių" dirigen
tas, visai kiaurai perlytas, vieno
dai grakščiai judindamas ran
kas per riešus. Gimęs dirigentas. 

Ketvirtas paveikslas. " T o s šei
mininkės nori, kad aš būčiau kaip 
sesė Gvildienė", — aiškina virši
ninko pavaduotoja s. D . Chai-
nauskienė, atlėkusi iš virtuvės į 
mokyklą ir vėl bėganti atgal i 
virtuvę. 

Tokia nenumatyta m a d a — 
pavaduotoja turi būti rypšys tarp 
maisto tiekėjų ir stovyklautojų. 

Penktas paveikslas. Pamaldos. 
Tėvas s. St Kuibis, S.J. žvilgteli 
ar yra valgykloje ant stalų ci-

S. Kun. St. Kuibis. S.J.. atnašauja šv Mišias R o m u v o s stovykloje . Ka
nadoje . Asistuoja oro skautas A. Gaputis. Nuotr. S t . Dapkaus 

namono. 
Taip — yra! Reiškia, bus ko

šės! Pamaldos trumpėja.. 
Šeštas paveikslas — mozaika. 

Ta i seserijos pastovyklė, sulipdy
ta , suspausta, bet graži, marga 
amžiumi, kaklairaiščių spalva ir 
nuotaikomis. 

Septintas paveikslas — akvarė 
lė. Kasdieninė kava su vande
niu brolijos pastovyklėje. Detroi
to broliai kiekvienas prie savo 
privataus ežero. Kalno viršūnėje 
pastatytos palapinės pasiekiamos 
ropojant keturiomis. 

Aštuntas paveikslas. Trys šim 
tai stovyklautojų sudaro puošnų 
kvadratą. Leidžiasi vėliavos, 
Fox ežere balta burė. Mėlyni ak
menys a n a m e krante. 

Devintas paveikslas. Svečių 
skruzdėlynas prie didžiųjų vartų. 
Juos pašventina, atidaro. Saulė 
plieskia, i r uniforminiai marški
niai prilipę prie nugaros. 

Kernavės stovyklose gaudyti var
les ir, parnešus į pastovyklę, pa
leisti. Vienas drąsuolis net paga
vo penkių pėdų žaltį, kuris per 
lankymo valandą, dalyvaujant vi 
sų stovyklų ir net televizijos at-
stovamas, buvo iškilmingai paleis 
tas. 

Kliūčių bėgimo varžybose daly
vavo Nerijos Udrytės, Ventės Ra
go ir Sietyno paukštytės ir Vilki 
ja. Pirmą dešimt vietų pasidalino 
Ventės Rago ir Vilkijos atstovai. 

Vyko ir naktiniai žaidimai. Vii 
kija puolė ir net batukus pame
tė Ventės Rago ir Sietyno paukš
tytes, o vilkiukai išdrįso užpulti 
net vadovus. 

Stovyklos kvadratą laimėjo Be
brai po sunkios kovos įveikę Ker
navės paukštytes. Berniukų kvad
rato komandos pasiskirstė: 1. Beb 
rai, 2. Vilkai II ir 3. Vilkai I. 
Mergaičių: 1. Sietyno (Kernavės) 

Dešimtas paveikslas. Laužo paukštytės, 2. Ventės Rago (Auš-
ugnis ir smulkios žarijos — virš j ros) paukštytės, 3. Nerijos (Ni-
medžių — apačioje pastovyklės J dos) udrytės. 
viršininkė ps. Aldona Volungytė 
su lazdele, aujuosta stovyklautojų 
minios ir uodų armijos. Dainuok 
ir džiaukis! 

Paveikslai neparduodami, nie-
keno nepakartojami. Naujų kur
ti vėl rinksimės ateinančią vasa
rą. Nenutraukiama linksmų vei
dų grandinė ir kodėl? Skautybė 
yra jaunų žmonių draugystė, sti
pri ir ilgai išsilaikanti. Tikrai ap
simoka. Č.S. 

Pastovyklei pirmą savaitę va
dovavo s.v. ps. Romas Fabijonas 

Stovyklos vadovybė 
viršininkas — s. M. 
virš. pavaduotojas — ps. A. Glo 
das, sekretorė — ps. I. Jankaus 
kienė, medicinos sesuo — p. I. 
Jalinskienė, laikraštėlio redakto
rius — ps. D. Glodas. Dvasios va
dovai bus paskelbti vėliau. Seseri
jos pastovyklės viršininkė — ps. 
B. Zdanienė, Brolijos pastovyklės 
viršininkas —ps. G. Surdėnas, 
ūkio skyriaus vedėjas — p. J. Pa-
lubeckas, jo pavaduotojas — s.v. 
A. Pridotkas. Virtuvės personalas 
— Hovard Beaudette, si. V. Pa-
jedaitė, p. A.Grigonis i r p. E. Gr i 
gaitis. Pionierijos vadovas s.v. G. 
Janula. 

Stovyklos mokestis: 30.00 dol. 
Jei stovyklauja keli išeina pir
mas moka 30.00 dol. antras 
27.50, trečias 25.00, ketvirtas i r 
kiti po 20.00 dol. Kas aukojo 100 
dol. Rajono stovyklavietei vienas 
iš šeimos moka 2.50 mažiau. 

Norintieji pasilikti dieną kitą 
stovykloje — moka 5.00 dol. die
nai . 

Stovyklautojai raginami regis-

parq trukusios Kelionės autobu
su gerokai nuvargę, bet geroje 

i nuotaikoje, pilni įdomių įspūdžių 
I ir na u j ii patyrimų. 

S t o v y k l a truko vieną savai tę 
! r u g p i ū č i o 1—8 d. Ą ž u o l o m o k y k -
j lai v a d o v a v o s. Česlovas Ki l iu l i s , 
j o G i n t a r o mokykla i — s . S. S u -
į b a t i e n ė , ta lk inami patyrus ių 
; s k a u t i n i n k ų - k i ų . 

Ą ž u o l o m o k y k l o j e d a l y v a v o 2 6 
] v a d o v a i - k u r s a n t a i , kurių 16 b u -
į vo iš C h i c a g o s . Gintaro m o k y k -
: loję d a l y v a v o 70 v a d o v i u - k u r -
I s a n č i u , kurių 37 buvo c h i c a g i e -
j tės. Taigi , d a u g i a u negu pusę a-

biejų m o k y k l ų dalyvių s u d a r ė bro-
I l i a i - s e sė s iš C h i c a g o s ( b e n d r a s 

s k a i č i u s 5 3 ) . Stovykloje d a l y v a 
v o ir L S S T a r v b o s p irm. v.s. A . 

~ l b ^ I S ' ! S a u l a i t i s ? LS Brolijos V S . v.s. P 
M o l i s , o į uždarymo i š k i l m e s 
b u v o a tvykus i LS Seserijos V S s. 
L i l ė M i l u k i e n ė . S tovyklo je n u o 
ta ika b u v o darbinga ir skaut i š 
kai draug i ška . 

S tovvk los 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turin| neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 

prašymus. 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:30. 

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie. 

nišas — 8:30 — 12:00. 

Buvo išleisti du numeriai (ro
tatoriumi) abiejų mokyklų ben
dro laikraštėlio "Bangpūtys". 
Sekančioje Skautybės Kelio laido
je skaitysite daugiau apie šią sto
vyklą, o taip pat ir ištraukas iš 
"Bangpūčio". 

su s.v.s. Antano Paužuolio pagel- j truotis iki rugpiūčio 8 dienos, 
ba, o antrai savaitei, s.v. fil. ps. j siunčiant po 5.00 dol. registraci-
Juozas Liubinskas su s.v. fil. ps. j jos mokesčio nuo kiekvieno sto-
Vytautu Germanu. Jiems talki- vyklautojo ps. A. Glodui, 15 Aye-
ninkavo trys darbštus geltonšlip- shiere Rd. Worcester, Mass 

VILKIUKŲ PASTOVYKLĖ 

Pastovyklėje pirmą savaitę sto
vyklavo 47, o antrą — 39 dau
giau ar mažiau patenkinti vilkai. 
Bttvo net vienas ar du, kurie bu
vę visiškai nepatenkinti, nes juos 
tėveliai per prievartą atvežė į sto
vyklą, tikėdamiesi, kad pastovyk
lės vadovai pajėgs vaikus pakeis
ti. 

Šalia žaidimų, maudymosi, var 
linėjimo, laužų ir stovyklos ko-
mendato Plačo "laidotuvių", ne
pamiršom ir skautiškos dalies:kan 
didatai Vytautas Bukauskas ir Ri
mantas Namikas davė viliukų į-
žodį, penki išlaikė į III patyrimo 
laipsni, septyni — į II ir net 11 
į I laipsnį, o 35 vilkai įsigijo 49 
specialybes. 

Gerajam darbeliui prisiminti, 
iš ryto užrišdavome mazgelį, o va
kare vadovai tikrindavo, ar gera
sis darbelis atliktas ir mazgelis at
rištas. Po poros dienų mes visi ge
rąjį darbelį atlikdavome, tik ne 
visi galėjome vakare atsiminti, 
koks jis buvo ar kaip jis buvo 
atliktas; bet šlipso mazgeliai pa
tikrinimui buvo atriškti. 

Pastovyklėje vyko du konkur
sas: tvarkingumo ir lietuvių kal
bės vartojimo. Penkta palapinė su 
Arvydu Povilaičiu, Algiu Pliop-
lra, Ričardu Krulac, Povilu Kru
tuliu ir Raimundu Žukausku bu

vo tvarkingiausi. Lietuvių kalbą 
daugiausia vartojo ( mažiausiai 
angliškai kalbėjo) 1. Juris Ger
manas, 2 . Viktoras Barkauskas, 
3. Audrius Viktorą, 4. Algis Pliop-
lys, 5. T o m a s Dundzila. 6. Kęs
tu t i s Žilionis, 7. Vilius Dundzi
la. 

Pastovyklės vadovai, įvertinda
mi vilkiukų drausmingumą ir 
darbštumą, įteikė dovanėles se
kantiems skautams: 

Žiupsnys, Ritas — Geriausias 
būrelio vadas. 

Fabijonas, Povilas — Būrelio 
vadas, kuris labiausiai stengėsi. 

Žilionis, Kęstutis — Pavyzdin
giausias skautas. 

Žukauskas, Raimundas — Pa
žangiausias skautas. 

Markevičius, Vytenis — Drau
giškiausias skautas. 

Liubinskas, Aldis — Prityręs 
miško skautas. 

Germanas, Juris ir Žlioba , A-
ras — skautai mokslininkai. 

Už žaidimų laimėjimą dova
nas gavo: 

Narvaišis Tomas — Rata riti-
nimo. 

Povilaitis, Arvydas — Kliūčių 
bėgimo. 

I. Liubinskas, Aldis ir 2. Li-
kanderis, Andrius — Naktinio 
slinkimo. 

Šalia paukštyčių vaikymo, sma 
giausias vilkų užsiėmimas — tai 
per lapkymo valandas Aušros ar 

šiai: v.sl. Paulius Vitkus, kuris ėjo 
komendanto pareigas, si. Andrius 
Kašinskas ir si. Eugenijus Butė
nas. 

Reikia pažymėti, kad s.v. s. An
tanas Paužuolis, išbuvęs savaitę 
stovykloje, vyko į gilvelio kursus, 
kuriuos sėkmingai faaigė-

ATLANTO RAJONO 
VASAROS STOVYKLA 

Brangūs skautų-čių vadovai, tė
veliai ir globėjai, artėjame prie 
sekančio mūsų rajono numatyto 
uždavinio — rajono stovyklos. 
Kaip ji pasiseks, pareis nuo mū
sų visų. 

Tad stenkimės sudaryti sąlygas, 
kad jaunimas kuo skaitlingiau da 
lyvautų. 

Š. m. Atlanto Rajono vasaros 
stovykla "Perkūnas" įvyks 4-H 
Camp, Spencer, Mass. Stovykla 
vyks rugpiūčio 30 d. iki rugsėjo 
7 d. 

01604. Platesnes informacijas gau 
site per pastovyklių vadovus. 

S. Mikas Subatis 

DR. AUNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AK!>TCR 

2 8 5 8 W«rt 63rd S t r e e t 
va i . aasdiec 10—12 vai. tr 7—• * 
vai. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiai 
jidaryta Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3226 
B e s . telef. WAIbrook 5-5078 

ReBtd. Telef. 2M-M83 
DR. K. C. BALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGo 
GrBTEKOLOGIN* CHIRURGIJA 

6449 S o Polasld Road ( C r » w f o n 
Medieal Bnflding) TeL L U 5-644* 
Priima ligoniui pagal snsltartnu 
je! neatsiliepia, skambinti 174-861 

TeL ofise H E 4-5848. re*. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8484 West 7 1 s t Street 
Vai.: pirm. ketv. 1-4 
antr., penkt. 1-5. treč. 
susitarus 

vakare 7-9 
Ir fiest tik 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

9801 West «3rd Street 
Kampas *»-#o* tr Callfornto 

A.tostogiose iki rugp. 24 d. reikalui 
i esant prašome skamb. Dr. Taurui 

BAIGĖSIVADOVŲ STOVYKLA P R 8-1223. 

Chicagos skautai ir skautės, da
lyvavę Montrealio "Baltijos" sto
vyklavietėje vykusioje Ąžuolo ir 
Gintaro mokyklų stovykloje, 
grįžo namo sekmadienį, rug
piūčio 9 d. popietėje. Nuo beveik 

DR. G. K. BOBELIS 
[mfcats Ir •lapam© Tak* 

Chirurgija 

TeL 895-0588 — Elgfc 
4 2 5 No. Liberty Street 

Roate 25. Elgia. lilinote 

Dr. Ant Rudoko kabinetą perem* 

3R, EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

8708 W«rt 51st Street 
TEL. GB 8-3400 

Vai, pagal susitarimą: Pirmad. £t 
ketv. 1—4 Ir 7—8: antrad. k- penk
tad. 10-4: žeštad. 10-2 vai. 

Ofe. 735-4477. Rez. P S 8-8909 

DR. t DECKYS 
3 Y D Y T O J A IR C H I R U R G a 
SPECLALYBC — NERVU EB 

EBfOCCTftS LIGOS 
H * W F O R D MEDICAL BCILDIHG 

6440 So. PulaskJ Road 
Valandos pagal susitarimą 

B e c TeL GI 8-0878 

0R. W. M. EISIN-EIS1NAS 
akušerija ir uaoteru Ilgos 

Ginekologine Chirurgija 

6182 S. Kedzie Ave . , W A 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: Ml 3-0001. 

Ofiso teL PR 8-2220 
Namg-rezid. — PRospect 8-9081 

9R. JAKINA JAKŠEVIČIUS 
J O K I M 

V A I K U L. I G O t 
2656 West 6Srd Street 

Pirmad., antrad., ketvtrt. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki & 
?al vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs. PO 7-6000 Rez . G A 8-7278 

DR. A. JENKIMS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir sestad. uždaryta 

Ofiso H E 4-1818 REZ. P R 0-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

Specialybe -nda-as Hgoa 
2454 W e e t 7 1 s t Street 

(71-os ir Campbell A ve. kampa*) 
Pirm. b penkt. t — 8 p. p. 
Antrad. h* ketv. t — 11 v. r. 

tr 4—8 p. p. Segtad. 9 v. r. Jlsi 12 d 

DR. FRANK PLECKAS 
O P T O M E T R I S T A S 
Kalba l ietuviškai 

2618 W . 71st St . — TeL 787-514* 
Tikrina akta. Pritaiko afctntas tr 

"oontact lensee". 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trefc 

DR. A. PUSTELNiKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIOAUS LIOOS 
TeL Ofiso PR 6-7800; .Varnu 925-7097 

5 1 5 9 South P a m e n A v e n a e 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta 

Telef. — 423-2660 

DR. L R I N G U S 
R E N T G E N O L O G A S - . 

9 7 6 0 S o u t h K e d z i e A v e n a e 

Vai., pinnad. antrad.. ketvtrtad tr 
penktad. 8 v r. iki 9 v v. Tred. h 
iettad. 8 v. r. Iki S v. popiet. 

Kill«iWM,SM!;B!I01f^ 

FRANK'f TV and RADIO, INC. 
8240 SO. H A L S T E D S T R E E T Telef. — CA 5-7252 
DIDELIS P A S I R I N K I M A S Į V A I R I A U S I Ų TELEVIZLTOS. 

RADIO STEREO A P A R A T Ų P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 
« P 4 T V O T O S TELEVIZLTOS APARATAI 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
•PEC. ORTHOPEDIJOS OGOS 

2745 W e s t 6 9 t i S treet 
TeL 737-2290: o f i so ir rezddencijot 
Priima Ilgonins tiktai snsttaras — 

( B / appointment) 

P A R D U O D A M I 
18 MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida 
Galima pirkti dalimis ir išmokėtmai 

SOUTHWEST FTJRNITURE CO. 
6200 S. VVestern TeL GR 6-4421 

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perką pas Lieponį! 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
J. LIEPONIS 

F U R M I T U R E C E N T E R, I N C 
Marquette Pk., 62 M So. VVestern PR 8-5875 

Pirmadieniais Ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Eitom dienom nuo 
9 iki 6 vaL vakaro. Sekmadieniais uždaryta. 

Ofiso tr boto tel. OTjympic 2-1381 

DR. F. Y. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So . 49ta Court , Cicero 

VaL kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir ieitad. tik susitarus. 

DR. A U KAVALIŪNAS 
5540 S. Pnlaskl Rd. 

¥XDACS U G f IR KRAUJO 
SPECIALYBE 

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikia 24 vaL 

Tįsi. — REUanoa 5-1811 

DR. WALTER j . KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Ldefari* tjOytolma) 
8925 W. 59 Street 

VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 1 2 - 4 vaL D- P-. • - 8 
vai. vak., Sestad. 1 2 - 2 vaL p. o.. 
trečiad. uždaryta. 

Draugas g a v o naujų 
lietuviškij rankdarbiŲ 

H I G 
* p 

PASSBOORS 

H 
s i d 

R A T 
Q n a r t « r l y 

E S 
6% 
O mini 

CERI 

5%% 
$5.000 minimnm 

2 TEAR CERTIFICATE 

$1,000 minimnm 
TKAR CERTIFICATE 

$1,000 minimam 
tWE8TME>"T BONTJS PLAN I 

Savuųrs Insored to $20,000 
Highest reeerves 

BRIGHTON SAVINGS & L0AN ASSOCIATI0N 
4071 Archer Avenue Chicago, Dlinois 60632 

Sesės paraduoja aštuntoje Romuvos stovykloje. Paradą priima svečiai 
ir vadovybe. Nuotr. 9t. Dajrtiaas 

Rankšluoščin, servetelio, paduš-
kčliŲ, takelių, juostel io, lėHu ir 
t.t. Tikrai g r a M s darbai, tinkami 
dovanoms. Kaiirog prieinamos. 

Pamatyti ii užsisakyti 
galima DRAUGI. 

T R E J O S D E V Y N E R I O S 
Esame išimtini šių nuostabių gydomųjų žolių platintojai. 

$3.00 ir persiuntimas 75 et. Siunčiame ir C.O.D. Mūsų vaisti
nėje gaunama: sėmenys, Apyniad, Kadugiu uogos, Ramunė-
liai, Kačvuogės, valerijono šaknys ir daugybė kitų gyd. žolių. 

J. 8C J . P H A R M A C Y 
2557 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629 

TELEF. — PRospect 6 - 4 3 6 3 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG1 
KtDIKTC m VAIKU U G C 

SPECIALISTfi 
SIETJICAL BUILDINO 

7158 Sontfa VTestern Avenae 
Irmad.. ant. ad., ltotvlrt. tr D«nkt. 
iuo 11 vai. iki 1 Tai. p. p. ir nuo 

i—8 vai. vakare. Trečiad. no© 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.. lefttad. 
t l vai. ryto iki S vaL p.p. 

Ofiso telef. R E 7-1188 
Rez. tel. 239-2919 

DR. LEONAS SEIBilTKS 
Inksto , P ū s l ė s k Pros ta ta 

Chirurg i ja 
Of isas 2454 W . 7 1 s t Street 

Vai . : anrad. n u o 2 - 5 popiet , 
ketvirtad. n u o 6 - 8 vakaro. 

Ofiso teL 7 7 6 - 2 8 8 0 ; Rez. 448-554* 

DR. i J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
Adresas : 4 2 5 5 W . 63rd S tree t 

Ofiso teL REll&noe 5-441* 
Re*. GRoTelhil] 8-0617 

Valandos: pirm. ir k e t nuo 12 vaL 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 V. vak.: 
antr. ir penkt nuo 12 iki 2 vaL p.p. 
ta* vakarais pagal susitarimą. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisaa 3750 W. 71s» Street 

Telefonas 925-8298 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—11 
v. r., 2-8 v. vak. Seštad. 1-4 v, va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 

RezkL teL WA 5-S099 

Pasinaudokite Draugo „flassified" skyriumi. 

reL ofiso tr boto OLrmpic 2-4159 
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Sovietų ekonominne politika — 

KARTUVĖS KAPITALISTAMS 
Europos, ypač Vakarų Vokie

tijos politiniai ir ekonominiai 
ekspertai šiuo metu atidžiai nag 
rinėja neseniai Maskvoje pasi
rašytą Sovietų Sąjungos ir Vak. 
Vokietijos bendradarbiavimo 
paktą, ieško priežasčių, vertusių 
abudu kraštu šį dokumentą pa
sirašyti. Be karinių, politinių ir 
psichologinių priežasčių, jie y-
pač iškelia ekonominius ir tech
nologiškus motyvus. 

Žinomas komentatorius Fritz 
Renė Afleman šveicarų savait
r a š t y "Die Weltwoche" (VUI. 
14) nurodo, kad rusus savo kie
tą laikyseną vokiečių atžvilgiu 
keisti vertė jų labai bloga eko
nominė būklė i r amžinai girgž
dant is produkcijos aparatas . 
Tuo tarpu vokiečius t a r t i s su 
rusais vertė nuolat didėjanti ga
myba, produkcijos perteklius, 
kai kurių žaliavų ir ypač rinkų 
trūkumas. Kalbama net, kad e-
konbminiad motyvai derybų me
tu ėmę nustelbti politinius prie
šingumus ir pagreitinę pakto 
pasirašymą. Esą, kaip besisten
gę rusai, jie joki u būdu negalį 
pasivyti Amerikos. Taigi jie no
rį gaut i iš vokiečių didesnį skai
čių jiems labai reikalingų spe
cialistų, nes savo jėgomis negalį 
sukurt i rimtesnės pramonės. 
Skaičiumi didelės rusų tautos 
intelektualinis sugebėjimas esąs 
nedidelis ir vokiečiai šioje sri
tyje rusus pralenkia ne t kelis 
kar tus . 

"Chicago Tribūne" savo per
eito sekmadienio vedamajame 
pabrėžia, kad rusams reikia iš 
vokiečių žymiai daugiau gėry
bių ir pinigų, kaip vokiečiams 
iš rusų. 

Primenami faktai, k a d savo 
laiku tie patys vokiečiai, ang
lai, amerikiečiai, italai, prancū
zai i r kiti vakariečiai įruošę Ru
sijoje nemaža fabrikų i r paleidę 
juos veikti. Tačiau vakariečiams 
nepavykę išmokyti rusų jų į-
steigtų įmonių veikimą tinkama 
linkme tęsti. Kai tik vakariečiai 
specialistai iš Rusijos išvažiuo
davo, tuojau fabrikuose įvyk
davo žymesnių sutrikimų, gamy 
ba krisdavusi ir įmonės nere
tai užsidarydavusios. Kitos, jei
gu ir veikdavo, permažai gamin
davo, o ir tie patys gaminiai 
pasižymėdavo žema kokybe, di
deliais trūkumais. 

Taigi "techniškai pirmaujan
ti pramonės šalis pasaulyje" 
(Pravda) apsisprendusi eiti tuo 
pačiu keliu, kuriuo XVTH a. pa
baigoje pradėjo eiti care Kotry
na : pasikviesti daugiau vokie
čių specialistų. 

Ns 
Paskutinieji Sovietų vadų ne

sutarimai ir jų kovos dėl val
džios, nepasibaigusios iki šių die 
nų, taip pat aiškinamos val
dančių nepajėgumu pakelt i že
mės ūkį, lengvąją ir sunkiąją 
pramonę, įvesti žmoniškesnį dar 
bininkų atlyginimą, pagaminti 
daugiau taip labai visiems rei
kalingų namų apyvokos daly
kų. 

Taigi nenuostabu, k a d kaip 
tik šiuo metu iškyla rusams nau 
jos galimybės pasinaudoti vo
kiečių sumanumu ir jo dėka, pa
sak Hamburgo "Die Zeit" (VEI. 
11) . "paruošti kapitalistams kar 
tuves". 

Kadp viena iš tokių kartuvių 
formų minima dar šių metų pra 

džioje pasi rašyta Sovietų S-gos 
i r vakarinių vokiečių su tar t i s 
aprūpinti Vakarų Vokietiją ru
sų degamomis dujomds. 

Pokario metais rusų geolo
gams pavyko surasti Sibire t ik
r a i milžiniškus natūralių dega
mųjų dujų kiekius. Sovietų Są
jungos degamųjų dujų reika
lams mindsteris Sorokinas vie
na proga pareiškė, kad jų vals
tybės gazo ištekliai gali s iekti 
dešimtį trilijonų kubinių metrų, 
taigi prakt iškai neriboti 

Vis didėjančios techniškos ga
limybės dujų vietoje panaudoti 
atominę energiją verčiančios ru
sus netaupyt i ateičiai savo di
džiulių degamųjų dujų atsargų. 
Taigi komunistų partijos vado
vybė apsisprendusi didelius du
jų kiekius eksportuoti į vakarų 
Europos kraš tus , pirmoj eilėj į 
Vokietiją. Tačiau t a m yra dide
lių sunkumų. Didžiausias jų — 
dujų vamzdžių stoka. Minėta 
sutar t imi Vak. Vokietijos fir
mos pasižadėjusios pateikti ru
sams 2000 kilometrų ilgio, 1,2 
mil. tonų svorio labai plačių 
vamzdžių, kurie būtų iš Vokie
tijos tiesiog į Sibirą t ranspor
tuojami. Rusa i savo ruožtu t a i p 
p a t gamintų tokius pačiu s vamz 
džius ir t ies tų jų linijas europi
nėje Rusijos dalyje, š ia su tar t i 
mi rusai pasižadėjo duoti Vo
kietijai 52 milijardus kubinių 
metrų na tūra laus gazo, už t a i 
vokiečiai d a r suteiktų jiems 1,2 
milijardo markių 6,25 proc. k re 
ditą. 

Pirmosios rusiškų dujų siun
t o s turėtų pasiekti Vak. Vokie
tiją jau 1972 — 1973 m., be t 
galutinai dujų Imi jos turėtų bū
t i užbaigtos 1976 m. 

Tolimesni rusų planai yra p r a 
vesti degamųjų dujų linijas į 
Austriją, Prancūziją, Italiją, O-
landiją. Kasme t jie galėtų šiems 
k raš t ams duoti 13 milijardų ku
binių metrų degamųjų dujų. 

Ar tai bus įvykdyta, šiandie
ną dar sunku pasakyti, nes V a 
karų Europos ekonomistai iš
kelia ir eilę pavojų Jie nurodo, 
k a d milžiniški pigaus rusų de
gamųjų dujų kiekiai sugriautų 
vakarų Europos kraš tų anglies, 
alyvos, degamųjų dujų ir š ia ip 
j au įvairaus kitokio kuro p r a 
monę ir t u o pačiu padarytų tuos 
kraštus, ypač jų pramonės įmo
nes, priklausomais nuo Sovietų 
Sąjungos. O kas būtų, jeigu vie
ną dieną rusai sumanytų s avo 
dujų kraną užsukti, klausia žy
mūs ekonomistai ir politikai. 

Sakoma, kad Sovietai tur i ir 
daugiau ketinimų vakarų E u 
ropos pramonei palaužti. Vienas 
jų — mest i į tų kraštų r inką 
didelius pigios naftos kiekius. 
Šiam reikalui turėtų t a rnau t i 
i r planuojama Mažeikiuose s ta 
ty t i didžiulė naftos rafinerija. 
Y r a planų prigaminti labai di
delį kiekį plačiai vartojamų pre
kių ir j a s vak. Europoje par 
davinėti žemiau gamybos kaš tų , 
kad tuo būdu būtų galima su
žlugdyti vietinę pramonę, su
kelti nedarbą ir darbininkų r iau
šes . Tačiau atrodo, kad vakarų 
Europos vadovai bus apdairūs 
i r vargiai pirksis Sovietuose sau 
kartuves, k a d ir pigia kaina siū
lomas, b . kv . 

NAUJOJI ISPANIJOS POLITIKOS KRYPTIS 
Ispanai jau vėl bendrauja su komunistiniais kraštais 

Spaudoj ir gyvenime 

MORALINIO PAKILIMO BESIEKIANT 
Naujų religinių knygų lenty

nose veikalas "It is the Lord!" 
(išleido Fides Publishers," Inc. 
Notre Dame, Indiana 1970 m., 
157 psl. 5 dol.). Knygos auto
rius kun. W. J. Bauseh — teolo
gas, Trentono vyskupijos patarė
jas moterystės klausimais, diece
zinio šeimų biuro narys. 

Knyga išryškina žmogaus mo
ralinio puolimo prasmę ir jo pri
sikėlimą atgailos keliu. Autorius 
šiuos klausimas nagrinėja II Va

tikano suvažiavimo šviesoje. Iš
ryškina, kad nuodėmė tai pažei
dimas ar nutraukimas draugystės 
su Dievu. T o bus išvengta, jei 
bus sekama savo informuotos są
žinės balso. 

Knygoje svarstomi krikščioniš
kosios ir "naujosios" moralės pa
grindai, sąžinės balsas, nuodėmės 
poveikis žmonių bendrijoje, išpa
žinties istorija, vaikų komunija 
prieš pirmą išpažintį, tikinčiųjų 
bendra išpažintis. 

Neseniai gen. Franko padarė 
svarbių pakeitimų savo vyriau
sybėj. Naujuoju ministeriu pir
mininku ir užsienio reikalų mi
nisteriu buvo paskirtas Grego-
rio Lopez Bravo, kuris per t rum 
pą lačką Ispanijos politikai su
teikė kitą kryptį. Jo dinamiš
kumą rodo jo kelionės į Briuse
lį, Maskvą, Manilą. Romą, Kai
rą, Paryžių ir Washingtoną. 

Savo ruožtu gen. Franko per 
televiziją dary tame pranešime 
tauta i pasisakė už Ispanijos san 
tykių su komunistiniais kraš
tas ! pagyvinimą. Ir tikrai pas
taruoju laiku su Čekoslovakija. 
Rumunija ir Vengrija jau yra 
sumegzti pusiau oficialūs ry
šiai. Taip pat ketinama Ispani
jos atstovą Havanoje ir Kubos 
Madride pakelti į ambasadorių 
rangą. Kalbama, kad Meksika, 
kuri niekad nepripažino dabar
tinės santvarkos, nei gen. Fran
ko, keičianti savo nusistatymą. 
Pažymėtina, kad. jaunam ir vei
kliam ministeriui Lopez Bravo 
pradėjus eiti pareigas, tuoj pat 
buvo atleista įtampa santykiuo
se su Anglija ir paruošta dirva, 
naujai sutarčiai su JAV dėl ka
rinių bazių naudojimo pratęsi
mo (kuri jau pasirašyta su di
dele nauda Ispanijai). 

I š pradžių gen. Franko no
rėjo Ispaniją padaryti neutralia 
valstybe, politiškai nusiteikusia 
prieš komunizmą ir Vakarų de
mokratijas. Šitokia laikysena 
skiriasi nuo Šveicarijos, kuri lai
kosi griežto politinio neutralu
mo ir orientuojasi j t am tikrą 
kultūrinę laisvę, kaip pvz. Švedi
ja, Austri ja i r Suomija. 

Pasibaigus I I pas. karui, t£k 
iš dalies ši padėtis paki to: Is
panija priartėjo prie Vakarų de
mokratijų, tačiau visą laiką re
zervuotai žiūrėjo į politinį de
mokratijų pobūdį ir labai stip
riai priešinosi komunizmui, dėl 
t o nedalyvavo "neutraliuose" 
trečiojo pasaulio judėjimuose. 

Naujo neutralumo politikos 
kryptimi 

Nūdien naujasis Ispanijos už
sienio reikalų ministeris Lopez 
Bravo pasuko į naują tos neutra 
lumo politikos fazę. šitos apraiš 
kos pagrindas glūdi gen. Fran
ko ryžte nutrinti nuo ispanų 
politikos ideologinį atspalvį. Pa-

Knygoje ypatingų staigmenų 
neaptinkame, bet nuoširdus, pla
tesnių pažiūrų autorius pateikia
mas žmogaus suklupimo ir paki
limo svarstymas. J. Pr. 

P . GAUčYS 

sukęs ta kryptimi, jis savo vy
riausybėje leido daugiau pasi
reikšti praktiškos krypties vy
rams, pastumdamas į šalį ofi
cialią diktatūros rėmėją "Fa
langą", dogmatinius monarchis-
tus ir katalikų akciją, o gene
rolams palikdamas pareigą rū
pintis santvarkos saugumu. Ki
ta to posūkio priežastis yra vis 
sunkėjančių ūkinių ir socialinių 
problemų slėgimas. Europos ge
rovės metu jos gali sukelti gy
ventojų įtampą, nes pastaruoju 
metu Ispanijos mokėjimų balan 
sas yra neigiamas, užsienio ka
pitalų investavimai gerokai su
mažėjo ir finansinė būklė ne
bėra tvirta. 

Naujasis min. pirm., turėda
mas prieš akis rimtas ūkines 
krašto problemas, ryžosi gali
mai greičiau sudaryti palankes
nes sąlygas santykiams su Eu
ropos Bendrosios rinkos valsty
bėmis, su Anglija ir JAV. Tos 
minties vedamas, Lopez Bravo 
lankėsi Briuselyje ir ten tarėsi 
su Belgijos ir Beneluxo atsto
vais. Yra dar ir kita, nemažiau 
svarbi už pirmąją, problema, tai 
Europos Bendroji rinka, į kurią 
Ispanija labai nori patekti ir į 
kurią jos priėmimas pramato-
mas labai negreit. Naujoji so
cialdemokratinė V. Vokietijos, 
kaircka Italijos, lygiai kaip ir 
Beneluxo vyriausybės negaran-

I tuo ja greito palankaus sprendi
mo, pirma Ispanijos dabartinei 
santvarkai nepasukus demokra
tėjimo kryptimi. 

Tuo būdu Lcpez Bravo buvo 
santvarkai nepasukus demokra
tėjimo kryptimi. 

T u o būdu Lopez Bravo buvo 
verčiamas ieškoti diktatūrinei 
Ispanijai naujų kelių, mažiau 
patikimų, be t politiškai daugiau 
žadančių. J o pasikalbėjimas su 
Sovietų užsienio reikalų min. 
pavaduotoju KavaJiovu Mask
vos aerodrome sudaro naują į-
vykį, nes t a i p i rmas tų dviejų 
k raš tų vyriausybių narių susi
t ik imas p o pilietinio karo . š a 
lia to Madr idas tar iasi su Pra
ha užmegzti diplomatinius san
tykius. Rumuni jos "karal iškas" 
konsula tas Madride buvo užda
ry tas , š iomis dienomis ir at i
d a r y t a s naujas , j au komunisti
nės vyr iausybės vardu. Lopez 
Bravo kalbėjosi su Kovaliovu 
tokiais konkrečia is klausimais, 
kaip rusų naftos pr is ta tymas 
Ispanijai i r pan. Palanki dirva 
t a m pas imatymui buvo paruoš 
ta Sovietams Jungtinėse Tau
tose pa rėmus Ispanijos pozici
ją Gibra l ta ro klausimu ir Sovie
tų noras pasinaudoti Ispanijos 
uostais jų laivams žvejojant Vi
duržemio jūroje . 

Ispanija tiesia kelius 
i E u r o p o s rinką 

Ispanijos posūkį į Ry tus pa
skat ino n o r a s sustiprinti savo 
pozicijas Bendrosios rinkos ir 
Vakarų vals tybių atžvilgiu, be
sis tengiant laimėti ūkinių pir
menybių. Ak tyvaus i r atviro 

į neu t ra lumo poMtika ateityje ga
li suteikti didelių pirmenybių, 
pa s t a tydama Ispaniją t a r p Ry
tų ir Vaka rų arčiau Prancūzi
jos ir a r a b ų valstybių. 

Tai t u rėdamas galvoje Lopez 
Bravo nuvyko į Kairą sustip
rinti tradicinių draugiškų ryšių 

j su arabų kraš ta i s . Šį uždavinį 
į j a m ypat ingai lengva buvo įvyk 

VOKIETIJOS POLITIKOS 
NAUJA KRYPTIS 

Sshee) susitarė su Gromyko 
DR. P . MAČIULIS 

Amerikos spaudos pranešimu I 
V m . 7 iš Maskvos Vakarų Vo
kietijos užsienio reikalų minis
teris pabaigė svarstyti naują 
nepuolimo sutartį t a rp Vak. Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos, pu
mą kar tą nusileidęs dėl k a r o 
metu praras tų sričių Sov. Są
jungai ir Lenkijai. Susitaręs dėl 
sutarties teksto, ministeris par
skrido namo gauti savo vyriau
sybės pritarimą. Atrodo, kad 
be tokios nuolaidos, atseit, pra
rastų sričių praradimo pripaži
nimo fakto, tokia vokiečių su 
bolševikais sutar t is būtų buvusi 
neįmanoma. 

Kacleris VVilly Brandt. pasak 
spaudos pranešimo, esąs paten
kintas sutar t ies tekstu. Bonnos 
vyriausybės spaudos atstovas 
Conrad Ahlers pasakė, kad vy
riausybė tai laiko atviru keliu | 
pastoviam gerų santykių su 
Kremlium palaikymui. Ar ta i | 
reiškia vokiečių grįžimą prie 
Bismarko teorijos, parodys atei
tis. 

Darydamas pranešimą minis
teriu kabinetui vokiečių užsie
nio reikalų ministeris vValter 
Scheel pareiškė, kad ši sutar t is 
bus naudinga visoms Europos 
tautoms. 

Sutarties tekstas viešai nepa
skelbtas. J is aptaria abipusį su
tikimą nenaudoti jėgos spren
džiant tarpvalstybinius klausi-

į mus ir sutikimą su dabartinė
mis Europos sienomis. Tenka 
manyti, kad Vokietija pripažįs
ta dabartines sienas su Sov. Są
junga, kai tuo tarpu bolševikai 
įžiūri bendrą status quo visoj 
Europoj, nors derybos vyks ta 
tik t a rp vokiečių ir rusų, o sie
nų klausimas teliečia susitariu-
sias šalis. 

— Sutar t is , kurią mes priė
mėm, rodo į ateitį, — pasakęs 

Scheel. — Jau pačioje pradžio
je mes aiškiai pabrėžėm, kad 
ne vien Vokietijos federalinės 
respublikos interesus atstovau-
jam, bet kartu norime atoslūgio, 
kuriuo galėtų pasinaudoti rytų 
ir vakarų Europos tautos . Mū
sų noras užtikrinti saugumą ir 
laimingesnį gyvenimą draugėje. 

Gromyko, kur is ištisas 24 va
landas praleido besitardamas su 
Scheel, pareiškęs, kad sutartis 
gali būti naudinga abiem šalim. 

Ankstyvesnis Bonnos atsisa
kymas pripažinti rytines Vokie
tijos sienas ir tvirtinimas, kad 
jos tegali būti pripažintos tik 
taikos konferencijos metu, il
gainiui įtempė santpkius su So
vietų Sąjunga. 

Atrodo, kad Scheelio didžiau
sios pastangos derybų metu bu
vo noras įtraukti sutar t in vo
kiečių interesų apsaugą. Jis y-
pač pageidavo pripažinimo, kad 
priėmimas dabartinių sienų ne-
užkirstų kelio evantualiam Vo
kietijos susijungimui. Vokiečių 
vyriausybės atstovas pareiškė, 
kad šiuo klausimu jam pasisekė 
su Gromyko susitarti . 

Dabartinis Scneelio uždavinys 
yra įtikinti Vakarų Vokietijos 
kritikus, kad sutart is ne daug 
nutolsta nuo senų reikalavimų, 
o jos laimėjimai yra svarūs. 

Kai kurie vietiniai šaltiniai 
mano, kad sutar t i s toli gražu 
nėra tobula Vokietijos atžvilgiu, 
bet ji yra geriausia, kokią buvo 
galima esamomis sąlygomis pa
siekti. Manoma, kad tikroji su
tart ies reikšmė išryškės ateities 
santykių tarp Bonnos i r Mask
vos vystymosi. 

Vakarų Vokietijos visuomenė 
sutartį laiko kanclerio Willy 
Brandto politikos pasisekinm, 
siekiant pagerinti santykius su 
rytų Europos kraštais . 

Vokiečių pramonininkų pagaminti dujotiekio vamzdžiai 
vietų sąjungai. 

skirti So-

dyti, nes Ispanija iki šiol vis 
dar nėra pripažinusi Izraelio 
valstybės. Paryžiuje jis tarės i 
su prezidentu Pompidou ir mi-
nisteriais Schumannu ir Debre. 
'Mirage" lėktuvų .įsigijimas, 

prancūzų politikos Viduržemio 
jūroje aiškinimas, prancūzų spal 
votos televizijos sistemos pri
ėmimas išryškina šią naują Is
panijos kryptį ir vis didėjančią 
ispanų simpatiją prezidentinio 
pobūdžio Prancūzijai, bevykdan-
čiai nepriklausomą politiką, ku

ri artėja prie neutralumo besi-
rungiant už Vakarų pasauMo do
minavimą. 

Ši padėtis t a r p Nasserio ir 
de Gaullio. tas neutralumas "tre 

I čio pasaulio" valstybių atžvilgiu, 
! kuris nesiderina su Ispanijos 
! būkle Europoje, tas Ispanijos 
j pritarimas Prancūzijos politikai 
| Viduržemio jūroje gali gerokai 
j prilaikyti bendros europinės po-
jlitikos pastangas toje erdvėje. 

(Nukelta į 5 psL*. 

V I L N I A U S 
VYSKUPO UŽRAŠAI 
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— Ką reiškia tas "bet"? 
— O jis irgi šį tą reiškia. Tu esi buvęs kape. Aš 

nesu jame buvusi. Ir tu gali išvaikščioti visus žemės 
kraš tus ir mano kapo nerasi. Aš esu apsaugota nuo šio 
gedimo proceso, nuo kurio tu nebuvai apsaugotas. Ma
no sąnariai nebuvo išstatyti pavojui pavirsti dulkėmis. 
Tu žinai, kad jie nėra tokioje būklėje ir dabar. O pa
galiau kalbėkime atvirai. Ar tu būtum buvęs nuosta
busis žmogaus gelbėtojas ir imperijos paveldėtinės vy
ras, jei nebūtų buvę manęs? Juk tu pats sakai, kad 
dėl manęs tu išsistatei šiai šiurpą sukeliančiai kovai. 
Tiesa, tu ją laimėjai... Bet laimėjai dėl manęs. Aš esu 
ne vien tavo žmona ir sužadėtinė. Aš esu tavo motina. 
Be manęs tu nesi įmanomas. 

Papūtė iš rytų šiurpus vėjas ir sužadėtinės kalbą 
nutraukė. Gelbėtojas nieko neatsakė. Jis visas degė. Jis 
buvo kaip žvakė, kuri nedega, o tirpsta. Karalaitė tuo 
tarpu atrodė dar gražesnė. Ji buvo pajėgi suvilioti kiek 
vieną. Ir Gelbėtojas nebuvo laisvas nuo žavesio, bū
damas jos artumoje. Tuo tarpu vėjas kėlė dulkių debe
sis ir apsupo juos savo klaikiu šokiu. 

J a m praėjus. Gelbėtojo čia nebuvo. Jis buvo paim
tas į aukštą kalną. Vakarais, saulei nusileidus, buvo 
galima matyti toli ant kalno, lyg žvakę, lyg žiburį de
gant. Tas žiburys daugelį viliojo ir daug kas bandė už
kopti ant kalno ir parnešti žiburį žemyn. Tačiau tai 
padaryti buvo labai sunku. Žiburys buvo saugojamas 
slibino, ir visus, kurie bandydavo žiburį pasiekti, jis 
nužudydavo. 

Du broliai, nesulaukę brolio grįžtant, išėjo jo ieš- j 
koti. Jie priėjo kryžkelę, kurioj jie visi t r y s kadaise bu
vo susmeigę savo peilius į beržo kamieną. Jie rado, kad 
brolio peilis buvo aprūdi jęs . I š t o jie suprato, kad su 
broliu yra kas negero. Priėję prie kelno ir pamatę žibu
rį, jie ryžosi eiti brolio ieškoti. Vienas iš jų kiek pali
pęs pavargo ir pasiliko žemai. Kitas kopė aukštyn ir, ge 
rai pakopęs, rado kardą, kurio negalėjo pakelti. Dar 
kiek pakopęs, rado raudono vandens indą. Jį išgėręs 
pasijuto labai s t iprus, grįžo atgal ir galėjo sunkųjį kar
dą pakelti, bet neįstengė jo panešti. Dar aukščiau pali
pęs rado indą su mėlynu vandeniu. Jį išgėręs vėl grįžo I 
prie kardo ir šį k a r t ą jau galėjo jį nešti. Dar toliau 
pakopęs, jis r ado indą su žaliu vandeniu. Jį išgėręs, j is 
pasijuto galįs šiuo didžiuoju kardu mostiguoti. Juo ap
siginklavęs, j is lipo į kalną toliau. Ten rado moterį, ku
ri j am tarė: "Šį žiburį saugoja slibinas, kur is ankščiau 
yra buvęs žmogus gal iūnas. Visus, kurie eina prie žibu
rio, jis nužudo". Ir ji jam parodė didelę krūvą lavo
nų. "Bet jei tu nešiesi šį kardą, tu slibiną nugalėsi ir 

mane išvaduosi. Išvaduosi ir tuos, kurie čia guli negy
vi. Dabar pailsėk, o kai slibinas grįš, aš tave pabu
dinsiu." 

VIENUOLĖS SKUNDAS 

Į tėvo ūkį a tvyko naujas aviganis. J is buvo gerokai 
suvargęs. Tačiau jis nuostabiai mokėjo prižiūrėti avis. 
Avys jo nuostabiai klausė. Sunku būtų pasakyti, ar jis 
avims vadovavo, kaip koks generolas, komanduodamas 
joms. ar kaip koks magikas. išmokydamas jas visokių 
pokštų. Kai suvažiuodavo į balių ponai, tėvas jiems sa
kydavo: "Jau keleri metai pas mane dirba toks avių 
piemuo, kokio anksčiau aš neturėjau. O atėjo jis čia 
nuplyšęs, utėlių suėstas , visas vargšas ." Paskui j is 
kviesdavo svečius eiti pasižiūrėti, kokius pokštus t as pie 
muo išdarinėja su savo avimis. 

Šiaip jau niekas per daug šiuo ganytoju nesido-
Įmėjo, išskyrus vieną suny . Jis atėjo kar tą j šlaitus, ku

riuos avys ieškinėjo sau atitinkamo žolyno (nes kaip ži
noma, gera. riebi žolė avims nepatinka jos pasirenka 
sau atitinkamą kokį žabelį), o piemuo liurlino savo bir
byne. Brolis a tėjęs pas ganytoją, atsisėdo šalia ir 
t a rė : 

— Nuo manęs tu nepasislėpsi. I r a š nežinau, kodėl 
tau reikėtų nuo mūsų slėptis? Tu esi mūsų brolis. Ir 
tėvas tave priimtų už sūnų, kai tik t u jam prisistaty-
tum. Keistas yra mūsų tėvas. Jis tave sutiktų net mei
liau, negu mudu. kurie buvome jam ištikimi visą lai
ką. Tačiau tai tavo reikalas. Gal ir gerai, kad tu ne
darai mums konkurencijos prieš tėvą. Bet mane domi
na tai tavo santykiai su žmona. Kas atsitiko, kad tu 
atsiskyrei nuo jos? Ir kodėl tu ją uždarei vienuolyne? 
Aš netikiu, kad t u būtum liovęsis ją mylėjęs. O ji da
bar gausiais laiškais visam pasauliui skundžiasi savo li
kimu ir ilgisi tavęs. Ji kaltina tave įvairomis keisteny
bėmis, pažeidžiančiomis natūralią dalykų tvarką. Ta
čiau, nepaisant to , ji nesiliauja tave mylėjusi. Ji vi
siems skelbia, kad "Dievui ji priklauso ypatingai, tau 
— asmeniškai*. A š nežinau, ką tai reiškia. Kas supa-
sys moteris ? Ir kas nuostabiau, kad ši viduramžinė mo
teris yra modernesnė už renesansinę. Kai jos bendri
ninkės ir jos pavaldinės laiko ją šventąja, ji nesivaržy
dama atker ta : " Jos laiko mane skaisčia, nežino, kad 
aš esu veidmainė". Nors taip aiškiai išpažindama savo 
nevertumą, ji nemano, kad šitokia skaudi bausmė jai 
būtų buvusi reikalinga. Ji mano.kad ji būtų galėjusi gy
venti su tavimi. 

Kai kas sako. kad dėl tavęs ji y r a nustojus! būti 
arti Dievo. Ir reikia pasakyti, kad savo neatsargiais žo
džiais ji tokį įtarimą sukelia. Iš laiškų aiškėja jos sun-
das. kad Dievas nėra su ja. Tačiau, a š manau, jai rei
kia pritaikyti jos pačios žodžius: apie moteris jūs negal 
te spręsti iš jų žodžių. "Mus moteris pažinti nėra taip 
paprasta", rašo ji."Net tie. kurie mano. kad j a s pažįsta 
iš ilgo bendravimo su jomis, labai klaidingai apie jas 
sprendžia". 

(Bus daugiau} 
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LIETUVIŲ JAUNIMO 
NUOTAIKOS 

Iš Vtkietjos lietuviškų studijų savaites 
i 

KUN. BROMVS L U B I N A S 

. 
Marija Saulaitytė iš Putnam. 

JAV, Europos lietuviškosiose 
studijų savaitėse dalyvavo pir
mą kartą. Jos pranešimas buvo 
įvardintas • 'Lietuviškasis jauni
m a s JAV-se". 

Kalbėtoja, eidama prie savo 
temos, nurodė buvusias diskusi
j a s apie tai, kas yra jaunimas. 

įjungiama Į kultūrinių uždavinių 
vykdymą, pvz. j operą, į minė
jimus. 

Jaunimus ir kultūriniai 
minėjimai 

Jaunimas yra pakeitęs minė
jimų pobūdį, jie daromi dviem 
kalbom gerose salėse. Labai po-

Pradinis nusistatymas, kad , puliarūs tautiniai šokiai. Atski -
j aunas tas, kuris turi jauną šir- i ros grupės varžosi savo t a r p e 
dį, a tmetamas. Jaunimu laiko- j ir didžiuojasi. Daugumas jau-
m a gimnazijos amžiaus asme- nimo siekia aukštojo mokslo. 
nys. Jeigu j a u n a i būtų laiko
mi žmonės iki 35 metų amžiaus, 
ta i JAV-se tokių būtų apie 75, 
000 lietuvių. 

Jaunimas ir bendruomenė 

T/R esanti svarbiausia šian
dieninė organizacija, o joje jau
nimu rūpinasi jaunimo sekcija. 
Pačioje LB yra daug jaunų žmo 
nių. Pvz. šiemet j J A V LB ta
rybą išrinkta eilė jaunuolių, jų 
t a rpe Elena Bradūnaitė, daly
vaujanti šioje studijų savaitėje. 

Aišku, prelegentė suminėjo ei 
lę ki tų organizacijų, kurios rū
pinasi jaunimo veikla: ateitinin
kai, šauliai, neoiituanai, skau
ta i i r kt. Jaunimo susitikimo 
vieta yra tapusios jaunimo sto
vyklos. Taip ir kaibama: toje 
ir to je stovykloje buvome kar
tu... 

JAV-se yra 120 lietuviškų p a 

P a t y s jaunuoliai daug kuria | 
lietuviškai. Visos stovyklos turi 
savo laikraštėlius. Nors jų kal
ba ir šlubuoja, bet gyvi dalykai 
pa t raukia j aunus žmones. Ra
šoma ir poezijos. 

Didelė problema — ryšys su 
Lietuva. Kai susitinkama su 
žmonėmis iš Lietuvos, pajunta
ma, kad Lietuva nėra pasaka, o 
tikrovė. Aišku, lietuvių jauni
me atsispindi ir bendrosios JAV 
jaunimo problemos. 

Baigdama kalbėtoja pabrėžė, 
kad lietuvių jaunimas yra savo 
ta rpe vieningesnis, nei vyres
nieji. Taip pa t pastebėtas stip
rus nusis ta tymas prieš kitas tau 
t inęs grupes. 

Kalbėtoją papildė jaunuoliai 
iš JAV — putnamietė Kristina 
Butvydai tė i r čikagietis Bene
d ik tas Skvirblys. Neiškentė nė 
senesnieji, vienas jų atlaikyda
mas kuone ištisą paskaitą. I š 
Vokietijos jaunimo klausimus 
s ta tė Arvydas Lingė, Vincas 
Bartusevičius, Mečys Landas. 
Kun. A Margis nušvietė Argen
t inos lietuviškojo jaunimo rū
pesčius. 

Antrąją studijų dieną buvo 
t ik viena paskaita. I>r. Jonas 
Grinius iš Miuncheno, vienas 
nuolatinių studijų savaičių pas
kaitininkų, kalbėjo tema: "Tarp 
žydrojo i r juodojo romantizmo". 
Anot Griniaus, ši paskaita buvo 
lyg ir tęsinys 1968 m. skaitytos 

dies dainomis — tai Faus to S t ro j apie lieutvių l i teratūros perspėk 
lios ir Bernardo Prapuolenio j tyvas. Buvo konstatuota, kad 
nuopelnas. Veikia 43 lietuviškos ! okup. Lietuvoje pastebima lite-

D £ M E S I O ! 

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE 
2615 West 43 Si. 
Chicago, Ilk 60632 

Tel. 254-2233 ar PR 8-5374 

C L A S S I Fl E D GU I DE 

Yra tėvų spaudimo, kad r inktų
si pelningas profesijas: vy ra i in
žineriją, moterys kalbas, psicho
logiją a r pedagogiką. Li tuanis 
tikos kuone niekas nesudijuoja, 
nes ji yra surišta su slavistika. 
Jaunimo tarpe neklausiama, a r 
grįšime į Lietuvą (negali grįžt i 
ten, kur nesi buvęs...), bet a r ją 
aplankysime. 

Domimasi kul tūra ir r a šy to 
jais. Yra skaitomi Mačernis, Sa
lomėja Neris, Nagys, Bradūnas , 
Degutytė. Labai domimasi liau-

R Ū T A , I N C -
1N VKSTAV1MO B K \ DKOVE 

Suimu> ir pelningas investavimas. 
Garantija: nuosavybes lakStas 

(Deed of Trus t ) registruotas inves
tuotojo vardu Calif. Valstybes nuo
savybės departamente. 

Kreipkitės į RŪTA 
3002 Santa Monica Blvd., 

Santa Monica, Caiifornia 9O404 
TEL.: (213) 393-<>615 

K K A L E S T Ą T E 

lllllllllllllllHIIIIIIIIMIIilIilIlIHIlIlIlIlIlHI 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Krautuvė Marąuette Parke 

Pardavimas ir taisymas 
M I G L I N A S 

2346 W. 69th St. — tel. 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063 

iiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiimmimiiiii 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visą 
rūšių grindis. 

i. BUBNYS — TeL RE 7-5168 
llllllllllllllllllllllllinillllIHilIilIHHlIllllI 

mokyklos su 3,500 mokinių ir 
310 mokytojų. Išsilaisvinimui iš 
pasenusių metodų ruošiamos s tu 
dijų savaitės mokytojams. 

Lietuvių kalba 

Didelę problemą sudaro lietu-

ra tū ros krizė, bet ta ip pat i r 
JAV-se. Vienur literatūrą skur
dina marksizmas, k i tur pinigai. 
Socialistinis realizmas nurodo, 
ką reikia rašyt i , kapitalizme bū
t inas modernizmas, nes kitaip 
knygos nebus perkamos. (Pas-

rapijų arba religinių centrų, bet Į vių kalba, nes ji y ra labai sunki . ! ka i ta bus spausdinama "Drau-
jų įtakos j lietuviškąjį jauni
mą nejaučiama. Parapija y r a 
labai konservatyvi. Žinoma, y r a 
ir išimčių, pvz. Detroite parapi
jos taryboje yra ir viena jau
nuolė. Chieagoje daug jaunimo 

Kai po kokio nors jaunuolio pa- ge" ) . 
sireiškimo imama krit ikuoti jo 
kalbos t rūkumai , o ne mintys , 
tai tuo ir baigiasi visas pokal- — Kas iš vyžų juokiasi, pats 
bis. Tas jaunuolis daugiau j lie- i vyžos nevertas . (Valkininkiškių 
tuviškus parengimus neis. ! pa ta r lė ) . 

TYPEWRITERS 
Sales, Service, Rentals, Repairs 

ALL BRANDS — including 
OLYMPLA and HER>IES 
Typewriters — Adders 

A & H BUSINESS MACHLNE 
3580 W. 63rd S t Tel. 925-8875 

Beverly Shores, Indiana parduoda
mi 2 sklypai. Informacijai skam
binkite Chicagojt 471-0720. 
Aukštas nuošimtis už jūsų sunkiai 
uždirbtas santaupas. Turint apie 
S11.500 galima pirkti gerą 4 nuo
mų mūr. namą patogioj vietoj — 
Hammond'e, Ind. South Shore au
tobusas — 1 blokas. Dėl smulk. 
inform. kreipkitės i Mr. Markus. 
HOMESTEAP REALTY, 862-5300 

Tik $12.500 įmokėjus pirksite 
4 kamb. mūr. namą su maisto 
krautuve. Brutto metinių pajamų 
virš $S2,000.00. 

Skambinkite 927-4316 

Kaip pirkti gerą namą? 
Pažiūrėkit 2 butų, tvirtą mūrą, 

gražūs įrengimai, po 3 mieg. butai, 
garažas, ar t i mūsų naujo ofiso. 
$30,500. 

T k a m b . mūras ir 2 au to mūro 
garažas, moderni virtuve, gazo šil
dymas, prie Maria H. S. $19.900.00 

Biznio mūras. 3 butai ir ofiso 
patalpų, gera gatve. • Marąuette Par
ke. $43.000.00. 

Pinigu aruodas. $11,000 nuomos, 
įspūdingas mūras. Kaina $45.000.00. 

savininkas kitur. Atiduoda už 
$88.000, 8 apt. 14 metų mūra . Prie 
Evergreen Plaza. ($14.000 p a j a m ų ) . 

Pažiba. 5 butų mūras žaliam Mar
ąuette Parke , asmeniškai te i raut is 
nes bus gaila to puikaus n a m o ne-
nitf>irkus. 

4 b u t u mūras. Naujas gazo .šildy
mas, erdvūs šviesūs kambariai , mū
ro garažas, gera vieta, po derybų 
$44.000. 

9 kamb . . 12 metų fabrikanto re
zidencija, 5 mieg.. 2 vonios, mūro 
garažas. Graži vieta. Apie $40.000.00 

VALDIS REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw Av.f RE 7-7200 

M l S C E L L A N E O U S 

A. AfiAu. n u m co. 
iatelgttt pn t» 49 metu* 

Dengiame visu rOftlu stogus. . ai 
•ome arba dedame naujus kamlnns. 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome ii laukio. Taisome mflra "tuok 
polntlng". Pi lnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas 

Tel — U 1-6047 
Apagąičiavmnu nemokamai 

Skambinkite bet karino feika. 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
COSMOS PABCELS EXPRESS 

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
2501 W. «9th St., Chicago, m. 6062* 
S3Š3 S. Halsted, Chicago. UI. 60608 

Tel. WA 5-2737; 254-3320 
įvairių prekių pasirinkimas, moto-
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CEBTIF1KATA1, AITOMOBILIAI. 

E. Žukauskas 

immiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimi 
D A Ž Y M Ą S 

Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda 
i. BUDIS — TeL CL 4-1050 
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HELP WANTED — MOTERYS 

B E A U T I C I Ą N 
Experienced. Mušt do high styling. 
Salary plūs commission. Oak Park 

PHONE — 383-8846 
If BO answer, call PO 6-5777 

"Immediate Opening"! 

C O O K 
Days _ 7 A.M. to 3 P.M. 

Very congenial vvorking condi-
tions. Steady year round work. 

CALL — 233-0088 
SOUTH HOLLAND, ILL, 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
ir kitas kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av 
Chicago, m. 8063S. TeL TA 7-5S80 

BELLER - TYPIST 
Experienced — age open — start-
ing salary $110 per week. Excel-
lent fringe benefits. Steady work. 
Near Loop area. 

For appo'ntment call: 
Mr. Clutters 738-2300 

HELP WANTEI» — VYRAI 

RICBGMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

Užsieninių ir vietiniu auto taisymas. 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas. 

TeL GR «-SliH arba GB 6-3353 
Savininkas Jinoass ( Joe) JuraitJs 

r^ 
AŠTUNTOJO A T E I T I N I N K Ų KONGRESO 

p r o g a j 

SIMFONINIS KONCERTAS 
PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE 

Č I U R L I O N I O 

J Ū C A 

3 buta i , gazo pečiais šildymas, ap 
sauga nuo potvynio, 44 & Caiifornia 
$27.500. 

4 bu t a i po 4 ir 2 kamb. skiepe 
modernus $44.000. 

r, ir 5 mūrinis su įrengtu aklepu. I 
30 p. sklypas, arti Maria Hs. 

2 po 6 medinis Brighton P a r k e . 
3 b u t a i medinis 38 ir Pairfield. 

Insurance — Income Tax 
Xotary Public 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
2737 W.43rdSt.,CL 4-2390 

6 k a m b . 20 m. švarus mūr. bunga-
iow pr ie 71-os ir Caiifornia. 45 p. 
sklypas, 3 auto garažas. $24,000. 

1% aukšt . 11 m. mūr. 2 butai , 4 
ir 3 % kamb. prie 68 ir Talman. 

i įruoštas rūsys, alum. langai, dvigu
bas garažas. $34,500 arba pasiūliji-
mas. 
5 kamb. , 20 m. švari mūr. reziden
cija p r ie 111 ir Pulaski, ¥t*& pgdų 
sklypas, įruoštas rūsys, garažas. Ga
lima tuo j užimti. $24,500. 

6 k a m b . mūr. bungalow p r i e 67-
tos ir Caiifornia- Gazo šiluma, 2-jų 
auto garažas. $20.900-

LEONAS REAL ESTATE 
1NCOME TAX — NOTARIA-

TA3, IMIGRACIJA 
2735 W . 71st St. — Tel. 925-6015 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Geru prekių didelis pasirinKimas. Au 
toznobiliai. Šaldytuvai, televizijos, do-
ler. csrtifikatai, maistas, akordeonai 
2608 W. o»tb St.. Chicago. m . 60621 

TTFIiEF. WA 5-278'* 

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

Apdraustas perkraustymas 
— [vairių atstumų — 

823 WEST 34th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882 

SET VP MAN — OPEKATOR 
Flow turn and punch press. Stain-
less steel stamping Good salary. 
Excell. fringe benefits: 

BLOOMFIELD INDUSTRIES 
4546 W. 47th St. — Tel. 254-7600 

An Equal opportunity employer 

APDBAUDC AGENTŪRA 
Namu, Gjvybfc 
sveikatos, biznio 
automobiliu. 

Ištraukos švente" iš Jakubeno siuitos "Miško 
Beethoveno koncertas Nr. 1 

Tercetas ir Kvartetas iš operos Fidelio 
* 

Dirigentas VYTAUTiiS MARIJ0ŠIŪS 
Pianistas ANTANAS SMETONA 

Vokalistai — DANUTE STANKAITYTE, STASYS BARAS 
ALGIRDAS BRAZIS, JONAS VAZNELIS 

S I M F O N I N I S O R K E S T R A S 

(970 m. rugsėjo 5 d, 8:00 vai. vakaro 
ORCHESTRA HALL, 220 S. Michigan Ave. 

Heating Contractor 
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių narr.o apšildymo 
pečius ir a i r conditioning — j 
naujus ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters) . vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas gTeitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATI>'G & SHKET >IETAL 
4444 S. Westem, Chicago 9, ui. 

Telefonas VI 7-3447 

Patogios išsuno-
kejiitaj sąlygom, 

i. B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233 

VYRAI IR MOTERYS 

Man or Woman, Full Time Custo-
dian, for GENERAL CLEANING 
For Skokie High School District. 
40 hour week. 4 p.m. to 12:30 a.m. 
Starting salary: $106 per week_ 
Many fring-e oenefits. Off during• 
July & August 

Call 966-3800, Ext. 218 

D Ė M E S I O 

LITERATŪROS VAKARAS 
JAUNIMO CENTRE, rugsėjo 4 d., 7 vaL vakaro 

BANKETAS 
SOUTH SHORE COUNTRY CLUB, 7059 So, Shore Drive 

Rugsėjo 6 d., 6:00 vai. vakaro 
Staliukus prašome rezervuoti pas A. DUMBRIENĘ, Telefom» : 434-2090 

Remkit tuce biznierius, kuri« 

skelbiasi dienraštyje "Drauge" 

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

j Butų nuomavimas — Income Taz 
Notariatai Vertimai 

APDRAUDĘ AGENTŪRA 

BE LL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie A v . — PR 8-2233 

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir iiūdijimi vertimai. Tvar
komi pilietybei dokumentai. Pildo
mi Iscome Taz it atliekami kitoks 
patarnavimai. 

ŠIMKUS REAL ESTATE 
N0T&RY •UBLIC 

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldos Ir 
kitos daiktus. Ir & toii miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67th Place — WA 5-806S 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUf 

Draugo spaustuvėje gali
ma gauti veltui medinių 
platiormelių (sk;ds) — dy
dis apie 3 x 4 pėdų ir 8 col. 
aukščio. Kreipkitės j Drau
go spaustuvę 9 iki 5 v. v 
IIII liiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmiini 

SKELBKITES "DRAUGE". 

Perskaitę "Draugą", duo
kite kitiems pasiskaityti 

R E A L E S T A T E 

SALES •M0RT6A6ES>mJU8EI£IT 

S>4kx 

ILIUSTRACIJOS DAUG PASAKO 
Yra kiniečių priežodis, kad vienas paveikslas pasako daugiau 

kaip tūkstantis žodžių. 
Ar Jūs. mielas Skaitytojau-a, suskaitėte kiek įvairių paveikslų 

bei iliustracijų kiekvieną savaitę atspausdinama "Draugo" dien
raštyje Jeigu ne. mes Jums šj darbą palengvmnsime. Gal nepa
tikėsite, bet yra tikra, kad mūsų dienraštis kiekvieną savaite vidu
tiniškai atspausdina 107 iliustracijas. 

Tiek daug iliustracijų pateikti Draugas gali tik todėl, kad yra 
įsigijęs moderniškiausią klišių gaminimo mašiną. Fotografas nau
dodamasis Poliroido foto aparatu, gali įvykio nuotrauką padaryti 
per minute - kitą. Moderniškas klišių gamybos aparatas per ke
letą minučių pateikia gatavą klišę, kurią galima tuojau spausdinti. 

Draugo klišių gaminimo mašina yra brangus įrengimas. Ji 
daro klišes sausu (ne chemišku) būdu. tiesiog iš fotografijos, atitin
kamai didindama ar mažindama. 

Draugo leidėjai vartoja brangias spaudos mašinas, nes nori, 
kad dienraštis būtų gražesnis, tobulesnis, aktualesnis. 

Atminkite: Draugo prenumeratos mokestis yra mažesnis kaip 
kitų laikraščių, o duoda žymiai daugiau kaip kiti. 

I 

r̂ = 

VISI BILIETAI GAUNAMI M A R G I N I U O S E 
Koncerto bilietų kainos: 8, 7. 5 ir 3 doL 

Užsakant bilietus paštu, prašom rašyti čekį šiuo r^vadinknu: 
LITH. R, CATH. FEDERATION ATEITIS 

ir kartu siųsti sau adresuotą voką su pašto ženklu šiuo adresu: 
MARGINTAI, 2511 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629 

Telefonas — PR 8 - 4585 
Cia gaunami ir bilietai autobusams, kurie nuveš i koncertą h* parveš atgal. 

Member of M. L. S. 
A L E X š A T A S — R E A L T 0 R 

Main offiee 572T W. Cermak Rd., Cicero, Illinois OL 6-22S3 
Turime šimtus namų Berwyne, Ciceroj, Riverside, La Grange Park 

ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstai
gą ir išsirinkti iš katalogo. 

Visus lietuvius kviečia dalyvauti 
ATEITININKŲ FEDERACIJA 

NERIS REAL ESTATE 
Persikėle į naujas patalpas 

3009 W 63rd STUEET TU. 471 -0821 

D R A U G O DIENRAŠČIUI REIKALINGI 1 

PLATINTOJAI I 
Ar norite prisidėti prie lietuviškos spaudos platinimo? 
Ar norite geram tikslui panaudoti savo laisvalaikį o tuo 

pačiu ir padėti sau ekonomiškai? 
Pasinaudokite proga ir platinkite "Draugo" dienraštį. 

H to bus nemaža nauda ne tik lietuviškai - katalikiškai spau
dai, bet ir Jums asmeniškai 

Jei taip, kreipkitės j "Draugo" adrninistraciją. Praneš
kite mums savo vardą, pavardę, amžių, adresą ir telefoną. 

Rašykite adresu: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Str„ Chicago, ffl. 60829. 

V 

Perskaitė Drau& duokite kitiems pasiskaityti. 



! 
BOSTONO Ž IN IOS 

Ohio valst i jos universitete Columbug mieste demonstruojamas apara
tas, ku r iuo galima būsią nustatyt i ankstyvą vėžio ligos pradžia šeše
tą mėnesių anksčiau negu gali tai pastebėti rentgenologai Aparatą 
sukons t ravo dr. W. Hunter . 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
Abu jaunuoliai skersai Ameri-ATVYKSTA KUN. DR. 

L Iu IMA Į ką pervažiavo, papuošę savo a u 
Prof. dr, Antanas Liuima, S.J.,,tomobilį Lietuvos trispalve, Ge-

Lietuvių katalikų mokslo akade 
mijos pirmininkas, po Akademi
jos suvažiavimo Toronte rugsėjo 
mėn. pradžioje atvyksta j Los 
Angeles organizuoti čia Lietuvių 
kataliku mokslo akademijos židi
nio. 

Iš visų laisvajame pasaulyje 
lietuvių akademinių organizaci
jų katalikai akademikai reiškiasi 
išskirtinai kūrybingai ir puikiai 
organizuotai. Tai liudija šeši 
"Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos darbų" išleisti metraščio 
tomai ir dar penki šios organiza
cijos mokslininkų veikalai. Sep
tintas "darbų" ir šeštas metraš
čio tomai rengiami spaudai. 

Šiuos Akademijos leidinius su
redagavo ff eilę studijų juose pas
kelbė šios organizacijos pirminin 
kas prof. A. Liuima. Ypatingai ak 
tualus gyvosios dvasios iššūkis 
paskelbtas Vl-jame "darbų" to
me— "Gyvosios dvasios uždavi
niai materializmo akivaizdoj". 

Akademijos organizavimo rei
kalu prof. A. Liuima susiekė su 
Šv. Kazimiero parapijos klebonu 
prel. J. Kučingiu. 

PUIKŪS JAUNUOLIAI 

Los Angeles moksleivių ateiti
ninkų stovyklai vadovauti iš ry
tinių pakraščių atvyko du jauni 
vyrai, kurių iniciatyva, gabumais 
ir lietuviška, dvasia visa lietuviš
ka visuomenė gali didžiuotis. 

Vienas jų, Algis Puteris, iš Ka
nados, šį pavasari Toronto univer 
sitete baigė istoriją, o nuo ru
dens pereina į teisių studijas. Pra 
ėjusioje kadencijoje Algis vado
vavo Moksleivių ateitininkų cen
tro valdybai ir savo veržlia ini
ciatyva labai sustiprino visa mok 
sleivių at-kų veiklą. 

Antrasis vadovas, Rimas Juzai 
tis, iš Philadelphijos, ši pavasa
rį aukščiausiais pažymiais baigė 
gimnaziją ir įvairiais mokslo pro
jektais mokykloje buvo taip pasi
žymėjęs, kad buvo pakviestas spe
cialiu svečiu į Cape Kennedy, kai 
amerikiečiai astronautai Apollo 
skrydyje antru kart bandė nusi
leisti a n t mėnulio. 

Rimas, gavęs stipendiją, nuo 
rudens Princeton u-te pradeda 
studijuoti atominę inžineriją. 

N A U J O M ISPANIJOS 
POLITIKA 

(Atkel ta iš 3 pusi.) 

Vak. E u r o p a sti dėmesni seka 
Ispanijos posūkį 

Nenuos tabu , kad Vakarų Eu
ropa SH" dideliu dėmesiu seka 
šį naują Ispanijos posūkį. Su vis 
didėjančiu Ispanijos demokratė 
j imu net>us sunku V. Europai 
ją suar t in t i su Bendrosios rin
kos šalimis. Atsižvelgiant j tai. 
kąd i spanų siekiai susilaukti 
daugiau politinės laisvės vis la
biau intensyvėja, reikia tikėtis, 
kad dabar t inė Ispnijos vyriau
sybė drąs iau ženg s tuo naujai 
a t r a s tu keliu. Tačiau, jai besie
kiant daugiau prakt iškos nau
dos iš gerėjančių santykių su 
komunist iniais kraštais ideolo
ginių nuolaidų kaina, galima 
lau%ti, kad Ispanijos parama 
komunis tų pavergtoms tautoms 
i r vėl bus susiaurinta. 

dimino stulpais ir Vyčiu. Visur 
susilaukę daug dėmesio, o kai kur 
ir tam tikrų praktiškų lengvatų. 

Los Angeles moksleivių atei
tininkų stovykla vyksta Santa 
Barbaroje, prie vandenyno. 

POEZIJOS VAKARAS 

Tęsdami literatūros vakarų tra
diciją, Los Angeles frontininkai 
š.m. gruodžio m ė n 5 d. Šv. Kazi
miero parapijos salėje organizuo
ja pirmą šioje bendruomenėje 
poezijos vakarą. 

BOSTONISKIAI MOKSLO 
AKADEMIJOS SUVAŽIAVIME 

Lietuviu katalikų mokslo akade
mijos suvažiavimas vyksta nuo 
rugsėjo 1-6 d. Toronte, Kanadoj. 
Tikima, kad suvažiavime dal>-
vaus viso pasaulio lietuviai moks
lininkai (Gal tik be okupuotos 
Lietuvos). 

Suvažiavimo programoje yra 
šios sekcijos: 1 — teisės, 2 — po
litikos ir ekonomijos, 3 — istori
jos, 4 — pedagogijos, 5 — medi
cinos, 6 — architektūros ir meno, 
7 — psichologijos, 8 —gamtos 
ir tiksliųjų mokslų, 9 —filosofi
jos, 10 — lietuvių kalbos ir litera
tūros ir 11 — docia logini u moks-
lų. 

Pagrindiniu kalbėtoju šiame 
suvažiavime pakviestas bostoniš-
kis dr. Juozas Girnius. Jo tema — 
Tauta, kaip žmogiškoji tikrovė. 
Bostoniškio prof. dr. Juozo Navic
ko paskaita — Sąmonės brendi
mo vyksmas Hėgelio fenomelogi-
joje ir dr. Petro Kaladės — žmo
nijos didėjimas ir nauji maisto 
šaltiniai (sintetinis maistas). 

Suvažiavime numatyta iš įvai
rių mokslo sričių per 40 paskaitų. 

I suvažiavimą kviečiami ir lau
kiami visi lietuviai mokslininkai. 

KUN. J. RUSTEIKOS SUKAK
TIS 

Kun. Jonas Rusteika rugsėjo 
23. d. švenčia 25 metų kunigystės 
jubiliejų. Ta proga kun. Rustei
ka atnašaus šv. mišias Šv. Petro 

Svečiu dalyviu iš Chicagos p a - parapijos bažnyčioje so. Bostone 
kviestas atvyksta poetas Kazys 
Bradūnas, bent dešimties eilė
raščių rinkinių autorius, laimė
jęs "Aidų", "Draugo" ir Lietu
vių rašytojų draugijos premijas. 
Šiuo metu poetas dirba "Drau
ge", redaguodamas šio dienraš
čio kultūrinį priedą. 

Tikimasi, kad svečio atvykimas 
sutaps su naujo jo poezijos rinki
nio pasirodymu ir kad knyga pir
mą kartą lietuvių visuomenei čia 
bus pristatyta. 

Savo kūrybą poezijos vakare 
skaityti bus kviečiami ir Los An
geles gyveną poetai. Jkj. 

K u n Rusteika pirmiausia bai
gė Marijonų kolegiją Thompson, 
Con., tada persikėlė į Marijonų 
seminariją Chicagon, kurioje iš
buvo 3 metus, o baigė kunigų se-
menariją Indianos valstybėje. Ku
nigu įšventintas 1945 m. ir pirmą
sias šv. mišias atnašavo So. Bosto
ną Kunigas Jonas Rusteika kilęs 
iš So. Bostono. Jo mamytė ir bro
lis ir dabar gyvena So. Bostone L. 
gatvėje. Kunigas Jonas savo ma
mytės dėka, gražiai kalba lietu
viškai. Linkime kunigui Jonui ir 
toliau sėkmingai dirbti vieš
paties vynuogyne, nes šiuo laiku 
ypatingai trūksta tam vynuogy-

SU A. A. ANTANU BARANČIUKU 
ATSISVEIKINANT 

Sunku buvo patikėti, kad 
staiga mirė a. a. Antanas Baran 
čiukas, kur i s visuomet buvo 
labai judrus , gyvas, geros nuo
taikos ir ryžto žmogus. Jis mė
go visuomeninį darbą ir j a m 
paskirtas pareigas visuomet 
gerai atlikdavo. Buvo drąsus 
ir sumanus veikėjas, kelių orga
nizacijų na rys . Savo pareigas 
atliko gerai . 

Man teko jį pažinti, kai jis 
gyveno Vepštų namuose, Mar-
ųuette Pa rke . Tuomet jį a. a, 
Julius Vepštas įtraukė į Balfo 
aukų rinkėjų sąrašą ir Antanas 
nesipriešino. Tai buvo pirmieji 
rudens šalpos vajai Chicagoįe. 
Jo aukų lapas greitai buvo už
pildytas, o susirinktų pinigų su 
ma siekė 150 d e i Aš jį pagy
riau, o j i s atsakė, kad šalpai 
dirbti y ra kiekvieno lietuvio 
pareiga. Kitų vajų metu jis d a r 
daugiau surinkdavo. Į rinkėjų 
eiles ateidavo neprašytas, sava
noriškai. Mėgo kultūrinę šaulių 
veiklą, priklausė Vytauto Di
džiojo kuopai Chicagoje. Sten
gėsi, kiek galėjo pasidarbuoti. 
Šaulių vadovybės buvo pagerb
tas , apdovanotas medaliu. Šau
lius rėmė ir piniginėmis austo
mis. Pirmasis įsigijo naująją 
šaulių uniformą, su kuria ir iš

keliavo į amžinybę, šauliai jį 
tinkamai pagerbė dalyvaudami, 
suruošė atsisveikinimą, paly
dėjo iki Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinių. Ten buvo sugiedota 
Angelas Dievo, Marija, Marija 
ir Lietuvos himnas. Velionis a. 
a. Antanas BaranČiukas buvo 
palaidotas Uetuviams priimtu 
būdu, be moderniškų laidojimo 
įrankių. 

J o liūdi ir Anglijos lietuvių 
klubas, vadovybė ir nariai. Jis 
ir ten buvo labai aktyvus ir ko
vingas narys ir pareigūnas. 

Veikaus priklausė i Marąue-
t te Parko namų savininkų or
ganizacijai. Jungėsi ka r tu su 
kitais į bendrą darbą ir kovą 
prieš vietines negeroves. Pa
skyrė ir 50 dol. auką Tokių na
rių mažai turime savo organi
zacijose. 

J o liūdi žmona su vaikais, 
kurie gyveno Anglijoje. J i dar 
lyvavo vyro laidotuvėse ir jį 
gailiai apraudojo koplyčioje ir 
kapuose. Jo gaila ir visiems 
lietuviams, nes buvo ryžto ir 
veiklos žmogus, kokių šiandien 
labai trūksta, o ypatingai or
ganizacijų vadovybėms. 

Ilsėkis ramybėje, Antanai! 
Antanas Gintneris 

A. + A, 
ONAI MAKAUSKIENEI mirus, 

jos dukrą E m i l i j ę , sūnus Joną ir Vy
t a u t ą su š e i m a giliai užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

Stase ir Adomas Lažaičiai 

nui geru darbininku, o ir esan
tieji tai vienas, tai kitas bėga iš jo. 

AUTOMOBILIŲ DRAUDIMAS 
IR POLITIKA 

Bostonas ir visas Massachusetts 
turėjo aukščiausia kainą automo
bilių draudimui visoje Amerikoie. 
Bostone vyksta gana didelis skai
čius automobilio nelaimių, todėl 
ir jo drauda yra didesnė negu ki
tose Mass. vietose. Gi tas automo
bilių nelaimes padaro ne Bosto
ne gyvenantieji, o atvykstant iš 
kitur. Bostone į darbą dauguma 
naudojasi viešojo susisiekimo prie 
monėmis, o gyvenantieji už mies
to ribų vyksta automobiliais ir da
ro tas nelaimes, už kurių nuosto
lius apmoka Bostone .gyvenantie
ji. Tai yra neteisinga. Kadangi 
daugumą seimelio atstovų suda-

I 
ru i? Ktų vietovių, tai Bostonas] DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. rugpiūčio m. 19 d. 
ir buvo baudžiamas, apmokėda-
mas kitų padarytus nuostolius. 
Gubernatorius žadėjo pakeisti tą 
draudimo sistema. 

P a i e š k o j i m a s 
Magdalena Wichuna8 (gal Vidžių 

nas ar Vaičiūnas) gimus Lietuvoje 
1&67 m., mirė pietų daly Pittsburgh 
Pa.. 1932 m. liepos 2 d. Ji turėjo 2 
brolius Carl ir William (gal Karolio 
ir Vincas Į. Jos vyro giminė Vincas 
Ukckas (Ulackas). gal Williarc 
Oieski. gimęs 1864 m. Lietuvoje, pri 
gėrė 1912 m. gegužės 25 d. Eliza-
beth. Pa. William ir Magdalena. Su
situokę Lietuvoje, atvyko į New 
Yorką apie 1880 m., iš ten j Pitts-
burgą. Jei kas iš ieškomųjų draugų 
ar giminių pažinojo čia minimus as
menis (šiom ar panašiom pavardėm, 
prašome atsiliepti, norime žinių apie 
mūsų gimines. Prašėme rašvti angliš
kai šiuo adr.: William L. Valentine. 
829 Evergreen Ave., Pittsburgh. Pa. 
15209. 

A. + A. 
KAZYS AUGĖNAS 

Gyveno 1319 S. 50th Court. Cicero. Illinois. 
Mirė rugp. 17 d . 1970. 8 vai. vak., sulaukęs 59 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje Kilo iš Šiaulių apskrities. Pakruojaus vals 

Pcškečių kaimo. Amerikoje išgyveno 25 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime pusseserė Teodora Kuzas, jos 

vyras Julius, ir šehr.a. Philadelphijoje tetų šeimos, Lietuvoje liko 3 
broliai: Stasys, Aleksas ir Adoiius, 3 seserys: Bronė. Ona ir Mi
liutė ir jų šeimos ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje, 1446 S. 50 
Ave.. Cicero. 

Laidotuvės įvyks ketv,. rugp 20 d., iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus atlydėtas i Šv Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
LietBVOĮ Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Pusseserė, broliai, seserys ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius Vasaitis - Butkus. Tel. OL 2-1003. 

A. A . 

L Ė B I M B A 
JASIŪNAITĖ 

Gyveno Floridoje, anksčiau gyv. Chicagoje 111. 
Mirė rugp 16 d.. 1970. 7 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Rokiškio apskrities, Panemunėlio vals , 

Kovoju kaimo. Amerikoje išgyveno 59 m 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozas sesuo Paulina 

Shlaustas. seserėnai: Raimundas su žmona ir Ričardas su šeima, 
seserėčios: Birutė su šeima ir Genė. pusbrolis Petras Melinis su 

šeima, krikšto sūnus Juozas Ruzele su šeima ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Priklausė Dariaus - Girėno Auxiliary Post 271. 
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje. 4330 South Califor-

nia Avenue. 
Laidotuvės įvyks ketv.. rugp. 20 d., iš koplyčios Š:45 vai. 

ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulinges pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Lietuviu Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, sesuo ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktoriai Gaidas ir Daimki. Tei LA 3-0440. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. 

ELENOS ŠIMKUVIENĖS 
•htu SMČJO vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarj*> mylimą žmona, kurios netekau 1970 m. rugpiūčio mėn. 
Xors laika.- - tęsiasi. ' bet jos niekados negalėsiu užmiršti. 

Lai gailestingas I>ieva> suteikia jai amžma ramybę. 
Vi Jos siela 5r. Mišios bus atnašaujamos rugp. mėn. 22 d. 

8 vai. ryto šv. Antano parapijos bažnyčioje Cicero, III. 
Maloniai kviečiu visus — gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su manim jKisinieLsti už a. a. 
Elenos Šimkuvienės siela, o po pamaldų visus prašau atsilankyti 
I šv. Antano parapijos sale pusryčiams. 

XuKūdęs VYRAS — KAZYS šTMKtJS 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T Ė V A S IR S Ū N U S — 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS: 

2533 West 7ist Si. Tefef, GRovehiiI 6-2345-6 
14 f 0 S, 50tti Ave., Cicero T0wnhail 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBLUAMS STATYTI 

P A D C K A 
1970 m. liepos mėn. 13 d. netikėtai mir€ mūsų 

mylimas vyras ir tėvas 

A. f A. 
ANTANAS BARANČIUKAS 

Visiems kuo nors padėjusiems jo trumpoje ligoje, vi
siems dalyvavusiems paskutiniame atsisveikinime bei visiems, 
palydėjusiems j amžiną poilsį, reiškiame giliausią padėką. 

Ypatingą padėką reiškiame kun. J. Kuzinskui, kun. Kuz
mickui, kun. B. Sugintui. 

Taip pat reiškiame gilią padėką V. Išganaičiui, Chicagos 
rinktines šauliams, o ypač Vytauto Didžiojo kuopos nariams. 
A. Budreckui, P. Padvaiskui, M. Totoraitienei, V. Paliulioniui. 
A. Zailskui. 

Dėkojame Anglijos lietuvių klubui, Krivūlės klubui, Vy
čiams. Tauragės k lubu i 

Dėkojame organizacijų atstovams, tarusiems atsisveiki
nimo žodį ir taip p a t dėkojame grabnešiam&. 

Mūsų giliausia padėka visiems, kurie mūsų liūdesyje mus 
guodė, reiškė užuojautą žodžiu bei spaudoje, aukojo šv. Mi
šias ir siuntė gėles. 

Dėkojame laidotuvių direktoriams Mažeika-Evans už nuo
širdų patarnavimą laidotuvėse. 

Visiems, visiems nuoširdus ačiū! 
Nuliūdę: žmona Stefanija, sūnus: Antanas-Rytis ir Al

gimantas, duktė Aldona. 

E U D E I K I S 
DOVYDAS P, GAIDAS — GERALDAS F. DAIMJD 

L a i d o t u v i y D i r e k t o r i a i 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

10% _ 20% — Z0% pigiau mokgsit 
už apdrauda nuo ugniea Ir automo
bilio pas 

F R A N K Z A P O L I S 
320814 West 951 h Strset 

ChJcago, Illinois 
Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339 

G Ė L Ė S 
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

tr kitokioms progoms 
G U S A U S R Ų 

244S W. 6Srd Street. Ctaicago. nilnota 
TFX. PR 8-0833 — PR 8-08S4 
Beverly Hilb GSftayeia 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietimų Laidotrim Direktorių Asociacijos Nariai 

STEP. C LACK IR S Ū N Ū S 
(LACKAWICZ) 

2424 W. e9th Street Tel. BEpablic 7-121S 
ŽS14 W. 23rd Pface TeL VĮrgmia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. OaltfornJa Ave. TeL LAfayette 3-3572 

ANTANAS M. PH 
SS07 8*. M — t o l Ave. 

J_IP: 
T*L YArds 7-3401 

. POVILAS J. RIDIKAS 
SS54 S. Halsted Street TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. Utoan ica Ave. TeL VA 7-1138-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. 50tb Ave-, Cicero, DL, TeL OL 2-100S 



mm 

• 

DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. rugpiūčio m. 19 d. 

X Kun. dr Audrus Baltinis, 
Liet. katalikų mokslo akademi
jos Chicagos židinio vedėjas, 
vyksta j LKMA suvažiavimą 
Toronte ir rugsėjo 1 d. skaitys 
paskaitą tema "Parapija kaip 
tautinės individualybės puoselė
toja". 

x Karo. John P. Cody, Chi
cagos arkivyskupas, pranešė 
Švč. M. Marijos Gimimo par. 
klebonui kun. Ant. Zakaraus
kui, kad tikrai dalyvaus šv. Mi
šiose, skirtose ateitininkų kon
gresui, rugsėjo 6 d. 2:30 vai. po 
pietų ir tars ta proga trumpą 
žodį. Tai daro norėdamas pa
gerbti lietuvius katalikus ir šios 
didžiulės lietuvių parapijos nau
jąjį kleboną. 

x Danutė Dirvonienė šią va 
sąrą išklausė teoretinį vidurio 
Amerikos Montessori mokytojų 
kursą, praktiką nuo rudens a t - j ^ t kartu aktyvus keliolikos 
liks Beverly Montessori mo-! organizacijų veikėjas 
kykloje, kur porą metų dirbo; x Alfonsas Liškevičius, 6134 
kaip asistentė. Danutė Dirvo-1 :o. Sakramento Ave., buvo 
nienė yra baigusi Mount St.! sunkokai susirgęs. Apie tris 

x Prof. dr. A. Salys akty
viai dirba JAV ir Kanados lie
tuvių mokytojų IV-je savaitėje, 
vesdamas lituanistinę dalį ir 
skaitydamas paskaitas įvairiais 
lituanistikos klausimais. 

X K. Petrutienė ir Zakarai-
tė, Vyčių sendraugių kuopos 
narės, Vyčių seime įteiks sei
mo atstovams dovanotas Vy
čių poeto Žilvyčio knygą "Sie
los Balsus". 

x Grandis, Irenos Smieliaus-
kienės vadovaujama Chicagos 
lietuvių tautinių šokių grupė, 
yra Australijos lietuvių pakvies 
ta dalyvauti Australijos lietu
vių dienos programoje Melbour-
ne. Grandis iš principo sutiko 
ir paprašė LB centro valdybą 
jos išvyką paremti. 

x Eduardas J . Sakalauskas, 
Baltimore, Md., parėmė mūsų 
spaudos darbus 10 dolerių au
ka. Nuoširdžiai dėkojame. 

x Dr. L. J. Ragas, Itasca, 
UI., atnaujindamas prenumera
tą pridėjo 5 dol. auką mūsų 
spaudos darbams paremti. La
bai ačiū. 

x Pratęsdami prenumeratą 
"Draugui" paremti aukų pridė
jo: Ant. Marma — 3 dol., Alb. 
Melninkas — 1 dol. Dėkojame. 

x Ziono evang. liuteronų lie
tuvių parapijos moterų dr-jos 
Dorcas labdaros draugijos na-; 
rių susirinkimas įvyksta rugp. 
19 d., trečiadienį, 12 vai., pie- j 
tų metu. 

x Anatolijus Čepulis, Sočia- j 
linio klubo reikalų vedėjas, su
laukė 70 metų amžiaus. Gyvena 
Bridgeporte, yra pensininkas, 

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Romas Kezys New Yorke, 
Juozas Stempužis Clevelande ir 
Petras Viščinis Brocktone rū
pinasi Sibiro lietuviams skirtos 
radjo programos paruošimu, 
kuri perduodama per "Veritas" 
radijo stotį Maniloje, Philipi-
nuose. 

Auksė šešplaukytė - Mik-
liuvienė su savo sūnumi Ray-
mondu ir dukra Audre iš Ho-
nolulu buvo atvykę į Los Ange
les ir viešėjo pas savo tėvus. 
Jos vyras dr. V. Miklius profe
soriauja Honolulu universitete. 
Būdamas labai užimtas moksli
niu darbu, negalėjo drauge vyk 
ti su savo šeimos nariais. 

P^TT ^ ^\. • 

KŠfe. ZVAIG2DUTE 
J^mm&mJL* * * "* įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus {steigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriau* 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą siusti: 7045 So. Ciaremont Avenoe, Chicago, Illinois 60686 

PRIŠOKSIMAI 

Ar jūs visi atsimenate tą pir
mą dieną prieš daugelį metų, 
tur būt, bus prieš dešimt}, kai 
jūsų tėvai jus atvedė pirmą 
kartą į lietuvių mokyklą? Mes 
dar tais lankais buvome visi 
kvaili, nes linksmai laukėme 
tos pirmosios dienos. O šeštadie 

MCSŲ TAUTOS DIDVYRIAI 
_ KNYGNEŠIAI 

1863 m. Lietuvoje įvyko su
kilimas prieš rusų valdžią. Į 
Vilnių rusai atsiuntė naują ge
neralgubernatorių Muravjovą, 
kuris greitai ir griežtai sukili
mą numalšino. Nuo jo nukentė
jo 10,000 žmonių. Muravjovas 

niui atėjus laukėme, kad tėve- uždarinėjo bažnyčias ir uždrau 
liai inus greičiau vestų ir bu
vome laibai pikti, nes jie nesi
skubino. Tada ėjome didvyriš
kai į klases ir jautėmės labai 

dė lotynų raidėmis spausdinti 
knygas. J a s spausdinti buvo lei
džiama tik rusiškomis raidėmis. 
Tam tikslui buvo sudaryta ko-

suaugę, nes buvome kartu su Į misija, kuri rūpinosi tokių kny-
dideliais... I SU spausdinimu. 

j Kai buvo negalima spausdin-
Tą pirmą dieną, tur būt, pro- ti lietuviškas knygas Lietuvo-

to įsigijome, nes kai antras sa-1 j e > ž ^ ė s jas spausdino sveti-
vaitgalis atėjo, tai jau ne taip 
linksmai sulaukėme: "Ką? — 
liūdni klausėme vėl turiu 
eiti? Juk aiš praeitą savaitę bu
vau.. 

Kai sužinojome, kad mums 
reikės čia lankyti dešimtį metų, 
tai mūsų pažiūra į gyvenimą 

_ Laimutė Starkutė, Oma- j paliūdnėjo. Pirmieji trys a r ke-

Joseph kolegiją Cincinnati, 
Ohio, biznio administraciją. 
Toj srity dirbo lėktuvų kompa
nijoje. Montessori pradėjo do-

dienas išbuvęs ligoninėje. ! 
Dabar jau grįžo į namus ir pa-! 
mažu sveiksta. Tai buvęs Lie-1 
tuvos kariuomenės savanoris j 

turi metai buvo dar pusė bė
dos. Tačiau nuo čia jau pradė
jo mūsų pasaulis griūti. Pradė
jo mokytojai mums daug namų 
darbų užduoti ir tik nepadaryk, 
tai tuoj blogai. 

Praėjus dar porai metų, mo
kyklos administracija padarė 
didžiausią nusikaltimą — jie 
pakeitė mokyklos laiką nuo tri-

. . . . •*--•, \-^ p:.:. ::ifi^^s? 

mėtis sulaukusi savos šeimos, kūrėjas, vilnietis. Draugai jam 
Abu vaikai — Vytukas ir Viole- linki sveikatos. 
t a — prieš mokyklinį auklėji-' 
mą gavo Židinėlyje, vėliau AL 
Montessori Vaikų nameliuose. 
Danutė Dirvonienė eilę metų 
aktyviai dalyvavo AL Monte
ssori d-jos veikloje, direktorių 
ir valdybos pareigose. 

x Amerikos čekoslovakų 
tautinė taryba nuoširdžiai kvie
čia visus lietuvius dalyvauti fa
kelų ir žvakių parade ketvirta
dienį, rugp. 20 d., kad įspūdin
giau būtų paminėta prieš dve
jus metus įvykdyta šlykščiai 

x Lietuvių paštininkų są-: gėdinga covietų invazija ir Če-
jungos tradicinė gegužinė į-
vyksta rugpiūčio 23 d, sekma
dienį, 2 vai. po pietų Marąuette 
Parke. Susirinkimo vieta — 
prie Sakramento ir Marąuette 
Road — 67 gatvių, parko ribo
se, prie lagūno. Šia proga bus 
galima atsiimti arba įsigyti 
knygą. "Lietuva caro ir kaize
rio naguose", kuri jau išėjo iš 
spaudos. 508 pusi. su daugybe 

koslovakijos okupacija. Renka
mės 7 v. v. Wacker Drv. ir Sta- į 
te gatvių sankryžoje. Paradas 
prasidės 7 v. 30 min. Būtų ge-: 
ra, kad dalyviai atsivežtų ir 3 j 
žvakes. Chicagos Amer. lietu- i 
vhj taryba ir Chicagos liet. 
bendruomenės apygardos val
dyba. 

x Apie Saulę Jautokaitę in
formaciją, tilpusią antradienio 

hoje, Nebr., žinomų verslinin 
kų Jono ir Birutės starkų vy
resnioji duktė, šį pavasarį bai
gė Bryan aukštesniąją mokyk
lą. Dėl meno pamėgimo jį mo
kykloje priklausė dramos vai
dintojų būreliui ir tarpmokyk
linei jaunime operai, dalyvau
dama ciiiore ir vaidyboje. Lai
mutė taip pat plačiai reiškėsi 
lietuvių kolonijoje, priklausy
dama "Rambyno" chorui, sesių 
skaučių Neries tuntui ir skau
čių kvartetui. 

Laimutės tėvai savo dukrelės j 
aukštesniojo mokslo baigimui \ 
atžymėti gegužės 30 d. Šv. An- i 
tano parapijos salėje suruošė j 
pobūvį, kuriame pasivaišino ir! 
pasilinksmino apie 200 dalyvių.; 

— Didžiausio Clevelando dien 
raščio "Plain Dealer" vedama
jame straipsnyje, rugpiūčio 15 
d. bendradarbis Gene L Mae-
roff, aptardamas "Tibeto an
glų Kalbos žodyną" rašo, kad 
Tibetas nuo 1950 m. yra uždą- i j ų valandų į dieną iki trijų su 
ras pasauliui, kaip ir rusų pa- • p u s e valandos. Pikti vaikai pri-

muose kraštuose. Prieš knygne
šius buvo kontrabandininkai, 
kurie už atlyginimą parnešdavo 
knygų. Knygnešius suorganiza
vo Žemaičių vyskupas M. Va
lančius. Susidarė centrai, kurie 
rūpinosi knygų parnešimu iš 
Tilžės ir išplatinamu Lietuvo
je. 

Knygnešius sugavę, rusai la
bai juos kankino ir trėmė į Si
birą arba korė. Už knygų ne
šimą ir platinimą buvo daug 
žiauriau baudžiami, kaip už pa
prastą kontrabandą. Nežiūrint 
to, knygnešiai sėkmingai dirbo 
net 40 metų. Tai buvo tikri mū
sų tautos didvyriai. 
Juozas Grabauskas, VI a kl. 

K Donelaičio lit. m-los mokinys 

(iš "Kibirkšties" Nr. 4) 

KOKS A Š BŪČIAU 
AMERIKOS P R E Z I D E N T A S 

Jei aš būčiau Amerikos pre
zidentas, aš valdyčiau visą ša
lį. Aš išmesčiau visus "'hippies 
ir yippies", sustabdyčiau visas 
riaušes. Užbaigčiau karą ir su
tvarkyčiau blogus negrus. Jei 
aš būčiau prezidentas, rašyčiau 
gerus įstatymus. Žiūrėčiau, kad 
visur 'būtų tvarka, ir kad visi 
klausytų mano įstatymų. Aš ne 
tik kalbėčiau, bet ir padary
čiau taiką. 

Rita Likanderytė, 
Dariaus-Girėno lit. m-los 

VU sk. mok. 

ANKETA 

Saulute 
Jau saulutė ant šakelės, 
Jau atmerkia akeles, 
Auksu spindi jos galvelė, 
Ir dabina gėleles. 

Danguje nė debesėlio, 
Karaliauja ji viena, 
Gražią dieną vasarėlės, 
Berias auksu jos daina. 

Taškos ežere žuvytė, 
Maudos vaikai būreliu, 
Tiesiu rankeles saulutei, 
Spindulėlį jos turiu. 

Vieši danguje saulutė, 
Šildo žemę ir mane, 
Auksu tvaska jos galvutė, 
Vasarėlė Nemune! 

Krantais Nemuno keliauja, 
Beria spindulius ir ten, 
Kur lietuvis vargą semia, 
Saulė šviečia dar ir jam. 

Ji ten prikelia iš guolio, 
Ji nuskaidrina akis, 
Saulės šviesa mūs artojo, 
Laisvės rytu tenušvis. 

Kai prašvis dar keisis sūnūs, 
Gaus trimitai Lietuvos, 
Vėliavos stiebuos iškeltos, 
Saulės aukse plevėsuos. 

Neša šviesa mūs saulutė, 
Šildo žemę ir takus, 
Auksu puošias jos galvutė, 
Mano norai nepražus! 

Aš siekiu Lietuvai laisvės, 
Kalbą jos aš pamilau, 
Ten tėveliai gimė, augo, 
Ten Dievulis šalį saugo. 

Alb. Kašiubienė 

JEI AŠ GALĖČIAU SKRISTI 
SU ASTRONAUTAIS l 

MĖNULĮ-. 

n l-^ z s» a» J 
Berniukas ir žuvyte 

Piešei Gražina Ruzgaitė, Marąuette Parko lit. m-los mokine. 

v e r g t i k r a š t a i — L i e t u v a , L a t 
(D.; rija ir Estija. 

nuotraukų. Kviečiami buv. paš- numery, papildant reikia pažy 
to, telefono, telegrafo ir radijo 
tarnautojai, jų šeimos ir pa
žįstami. Esant lietingam orui, 
gegužinė įvyksta K. Repšio na
muose, 6608 So 
Avenue. 

mėti, kad ji Chicago City kole- I 
gijoje gavo diplomą associate 
in arts, o paskiau žinias iš mu- ; 
zikos bei kritikos gilino Roose-

Richmond velt universitete. 
x A. a. Stepono 

amžiaus. Nusikaltėliai nesuras
ti, nors policija areštavo virš 
20 gaujos narių. 
DAUG SUSIRGIMŲ DŽIOVA 

Ulinois sveikatos departamen
tas susirūpinęs džiovos pasiro
dymu Pembroke Twn. apylinkė
je netoli Kankakee miestelio. Iš 

Tveri jono 
„ . „ „ , . . i lo m. mirties sukakties prane- i x Prof. G. Galva, pakviestas u . , .. „ .... ___ . _,- sune atspausdintame rugpmcio i prelegentu Biržų gnnnarfjos ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l 

56 metų nunenme^ sutiko duo- ^ ^ ^ ^ M a r i j o n a ) 
ti paskaita apie B. g a u j o s j Tveriymas r i š k e v i č h i s . 
kultūrinę reikšmę Nepriklauso-i 
mybės laikotarpyje. Taip pat, j X Už a. a. dr. Antano Da-
ir visa kita minėjimo progra- i mijonaičio sielą, 10 metų mir-} 
mos dalj atlikti, yra pasižadėję I ties sukaktį minint, šv. Mišios 
Biržų gimnazijos buv. moki- j bus atnašaujamos Tėvų Jėzuitų 
niai. Minėjimas įvyks š. m. Į koplyčioje š. m. rugpiūčio mėn.į 
spalio mėn. 3 d. 6:30 v. v. Chi-į22 d.. 9 vai. ryto Velionies ar-; 
cago Savings & Loan patalpo- į timieji prašomi prisiminti jį 
se — Presidential Room salė-j maldose. (pr.) 
je 6245 S. Westem ave. Vi- j 
si biržiečiai kviečiami minėjime j 
— pobūvyje gausiai dalyvauti. [ 
Kvietimai užsakomi iki rugsėjo 
mėn. 15 d., kreipiantis: J. Jo-j 
kubonis, 6413 So. Sacramento, 
Chicago, m. 60829. Tel. HE— 
4-2610. arba A. Matuzas, 8208 

žadėjo streikuoti, linksmi tėvai 
džiaugėsi, kad dar gaus pusva
landį ramybės, o mokytojai 
pradėjo neštis daugiau "tram-
ąuilizers" į mokyklą... 

Kai visi tą tragediją užmir
šo ir trys su puse valandų šeš
tadieniais pasidarė kasdieninis 
dalykas, atrodė, kad mes baig
sim mokyklą be jokių proble
mų. Bet kas nors, ten, dan
guje užpyko ant mūsų. Vos pra-

7000 gyventojų ten nuo š. m. i dėjome lankyti dešimtąjį sky-
saūsio 1 d. yra užregistruota; rių, sužinojome, kad pamokos 
17 susirgimų plaučių džiova, j prasidės valandą vėliau ir pasi-
Tai beveik dešimteriopai dau- j baigs valandą vėliau. Tragedi-
giau negu visos Amerikos s u - ! j a ! Mūsų šeštadieniai sugadin-
sirgimų vidurkis. Sveikatos de-it i! Vėl mes buvome pasiryžę 

KELIONE I VILNIŲ 

Vilnius yra reto gražumo 

Vardas: Algimantas 
Siekimas: chropractor a r . 

street car eonduetor. fc_ .v. ^ . . . 
Pranašystė: Pasaulis supus. f* n o r ^ C i a u P3?**?*' * * * 
Mėgiamiausias išsireiškimas: - * menulio utrodo. Jei skra-

Kas čia darosi? i 0 ^ P 3 * ^ ^ kartu < ^ ™ -
Posakis: "Nespiauk i v a n d e - l ^ mergaitę, televiziją ir tėte-

nį, nes pats gersi." 
Patinka: hockey muzika. 
Nepatinka: anksti kelti. 

("Kibirkštis" nr. 4) 

rėsim pietums. Tada mes važia
vome per kalnus, man labai at

mieštas. J i s yra poetų apdai- sibodo į juos žiūrėti, bet ma- Aš skrisčiau su astronautais, 
nuotas, storiausios knygos apie mytei labai patiko kalnai. Mo- j Paimčiau kartu šiltas pižamas, 

foną. Bet vistiek man labiau 
patinka čia ant mūsų žemės. 

R. G. 
Jei ir galėčiau, j mėnuli ne-

skrisčiau. Reikia nuo visų at
siskirti ir nebūtų su kuo pasi
kalbėti, nes nėra telefono. 

R. B. 

Chicagos žinios 

parlamentas pradės masinį visų 
Pembroke Twn. apylinkės gy
ventojų švietimą ir tikrinimą, 
ieškodamas daugiau džiovos ap
raiškų. 

MOKYTOJŲ PERTEKLIUS 
Chicagos Board of Education 

džiaugiasi, kad šiais metais ne
trūksta mokytojų viešosioms 
mokykloms, priešingai — jau-

streikuoti, bet kaip visi gerai 
žinote — nieko neišėjo. 

Bet kas tikrai kenčia? Man 
atrodo, kad mokytojai. Yra ne
lengva atsikelti anksti rytą 
šeštadienį ir atėjus į mokyklą 
užimti ir raminti vaikus, kurie 
sako, kad jie nenori skaityti, 
nenori rašyti, nenori eiti į lietu
višką mokyklą, o tik nori mo-

VfDJĖ SUŽEISTASIS 
DETEKTYVAS 

sekmadienio vakare ligoninė-
So. Washtenaw, Chicago. m. į je mirė detektyvas James Alfa-
60652. Tel. 434-8236. fpr.)jno Jr. Jis buvo sunkiai sužeis

tas pereito ketvirtadienio nak-
X Reikalingas tarnautojas 

turys teisę vairuoti automobilį. 
J & -I Pharmacy, 

2557 W. 69 St. _ PR 6-4363 

tį, kai nepilnamečių gaujos na
riai apšaudė policijos automobi
lį pietinėje miesto dalyje. Ve
lionis paliko žmoną ir du ma
žus kūdikius — 1S tr 6 mėn. 

oiamas net jų perteklius. Visi; Rytoją kankinti. Kartais man 
reikalingieji mokytojai jau pa-! atrodo, kad mokytojai yra tikri 
samdyti, nors dar beveik mė- j kankiniai... 
nuo iki mokslo metų pradžios, i 
Katalikiškoms mokykloms taip Tačiau, kai mes pabaigsim 
pat mokytojų netrūksta. Mano- j dešimtą skyrių, tai mes atsi-
ma, kad toks mokytojų pertek-! m i n s im šiuos laikus ir pasijuok-
lius atsirado dėl įvairių pr ie- j s i m - § a l D u t sakysim: 
žasčių.. Daugelis mokyklų nu-! Na< nebuvo taip blogai. 
traukė svetimų ka!bų pamokas 
dėl lėšų stokos, mokyklose su-
rr.ažė'o mokinių skaičius o kas-

Buvo ir šviesių valandėlių... 
Donatas Empakeris, 

Toronto lietuvių šeštadieni-
met vis daugiau mokytojų bai-inės Maironio mokyklos mok. 
gia aukštuuSiuK uiukslus i '\KJbirkštūT nr. 4, 

jį parašytos. Jei užliptumėt į 
garsų Gedimino kalną, ar į pi
lies bokštą,, pamatytumėt visą 
Vilniaus grožį. Vilnius netik 
priimdavo paradus, bet buvo 
priešų deginamas, griaunamas, 
Prie bokšto yra garsioji kate
dra, kur ilsėdavosi šv. Kazi
miero palaikai. Toliau yra gar
si save meno turtais Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčia. Vilniuje 
taip pat yra Šv. Onos bažnyčia, 
gotiko stiliaus, kurią Napoleo
nas norėjo paimti ant delno ir 
nunešti į Paryžių. Kokie gra
žūs Vilnelės krantai. Tolumoje 
Panerių kainai. Vilniuje yra 
Auiros Vartų bažnyčia su ste
buklinga Šv. Motinos paveiks
lu. 

Rasų kapinėse ilsisi Dr. J. 
Basanavičius, muzikas K. Čiur
lionis ir kiti Lietuvos žymūs 
vyrai. 

Vida Poškutė, 
Marąuette Parko Lit. mok. 

V m sk. mokinė. 

KELIONE Į KANADA 

Vieną pavasario naktį, mūsų 
šeima: ar senelis, močiutė ir 
mano teta, išvažiavome į Kana
dą. Aš puse nakties nemiego
jau, nes norėjau žiūrėti pro 
langą. Iš ryto mes sustojom 
prie restorano pavalgyti pusry
čių. Mes visi užsisakėm kiauši
nienės. Aš norėjau maltinį, bet 
mamytė sakė, kad mes tą tu-

čiutei ir seneliui buvo labai įdo- ; kad nesušalčiau ir "Rudnosiu-
mu. Kai atvažiavome j Kana- ką" pasiskaityti, kad pati ke-
dą, sustojome viešbutyje ir per- lionė nebūtų nuobodi, 
nakvojome. V. R. 

Rita Sabalytė, Cicero Aukšt. Kt. m-los 
Maironio IV sk. Brooklyne mokiniai (B "Žiburėlio" nr. 12) 

Vasaros giesmininkas 
PuM Lajma Dragūnaityte, Dariaus • Girunu ht. ovioa g ak, mok. 

... 
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