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PAVERGTIEJI

ReD. Robert Taft
A. Rūmų narys, kalbėjęs paverg
tųjų kraštų reikalu.

RUMUNAI DŽIUGĄ V0
Nemažiau kaip pusė milijono sveikino prez. Nixoną — Nuoširdžiau sutiko kaip 

Azijoje — Iškeltas kraštų laisvės ir santykių plėtimo reikalas — Šaltas, santūrus at
garsis rytų bloko kraštuose — R. Nixonas vakar popiet trumpai kalbėjosi Anglijoje su 
min. pirm. H. Wilsonu ir vėlai vakare jau buvo Washingtone.

Pavergtų Tautų Savaitės 
atgarsiai

Nevv York. —Šiais metais Pa
vergtųjų Tautų Savaitė JAV-se,

* dešimti metai iš eilės, įvyko 
liepos 13—19 d., JAV preziden
tas R. Nixonas PT Savaitės pro
klamaciją buvo pasirašęs liepos 
11 d. ir visa eilė JAV valstijų bei 
miestų buvo paskelbę atsišauki
mus.

59 Kongreso nariai kalbėjo apie 
pavergtas tautas

Be to, liepos 13 d. pradedant 
Savaitės reikšmė ir ypatingai pa
vergtųjų tautų padėtis buvo iškel
ta JAV kongrese. Dabar gauto
mis žiniomis, ligi š. m. liepos m. 
pabaigos savo rūpestį pavergtoms 
tautoms Europoje parodė, pasakę 
atitinkamas kalbas, 53 Atst. Rū
mų nariai ir šeši senatoriai.

Pasisakymus A. Rūmuose pra
dėjo atst. Flood

Kaip ir ankstyvesniais metais, 
ir šiemet Atstovų Rūmų pasisa
kymus pavergtųjų tautų klausi
mais pradėjo jų bičiulis, nekartą

* gynęs pavergtųjų bylą, Atst. Rū
mų narys Daniel J. Flood, demo
kratas iš Pennsylvania valst. Jis 
nurodė: “Tenka pabrėžti, kad 
Pavergtų Tautų Savaitės būdin
gas bruožas yra tai, kad jos kas
met vis plačiau minimos ir vis 
daugiau JAV gyventojų patiria 
apie pavergtųjų tautų likimą bei 
įsisąmonina tų Savaičių reikšmę 
bei prasmę.

Sekdami JAV prezidentų (Eisen 
howerio, Kennedžio, Johnnso- 
no), pavyzdžiu dabar Savaites 
paskelbia ir valstijos bei paskiri 
krašto miestai.

Atst. Rūmų nariai, kalbėję Sa
vaitės skelbimo proga aplamai 
šiais metais buvo, be kitų, Frank 
Annunzio, E.J. Derwinski, Ch. 
T. Reid, D. Rostenkowski — visi 
iš Illinois valst. G.R. Ford (resp. 
iš Michigan valst.), P. Addabbo 
iš New Yorko ir visa eilė kitų.

Priminti pasauliui apie neteisė
tas vyriausybes...

® Visa eilė A. Rūmų narių iškė
lė Žmogaus teisių pažeidimus so
vietų pavergtuose kraštuose. Pvz. 
atst J. M. Hanley, iš New Yorko 
valst., nurodė: “Tik kalbomis mes 
nenukelsime geležinės uždangos 
ir nesunaikinsime vergijos. Mes 
privalome nuolat priminti pa
sauliui apie “parsidavusias vy
riausybes, kurios tuos kraštus val
do neteisėtai ir be moralės dės-

V nių. Mes turime toms tautoms 
teikti viltį”.

Šiuo klausimu A Rūmuose pa
sisakė 13 narių.

Smerkia Brežnevo sampratą
JAV Atst. Rūmų nariai Savai

tės proga priminė ir Čekoslovaki
jos laisvės siekimus bei sovietų 
brutalią invaziją. Atstovo J. D. 
Dingell (Michigan v.) nuomone, 
karinė sovietų invazija, tai ne kas 
kita, kaip paskutinės minutės 
pastangos užgniaužti laisvės sie
kimus, kurie buvo grėsme sovie
tams.

Atst. T. O'Neill, Jr. iš Massa
chusetts v. priminė, kad Čekoslo
vakijos gyventojų žygius reikia 
pagerbti.

Šia tema pasisakė net 19 A. Rū
mų narių, jų tarpe J.H. Bucha
nan, J. D. Monagan, J. M. Mur
phy, Robert Taft, Jr. ir kt.

Mėnulio ribos ir padalintas 
pasaulis

“Apollo 11’ žygis sukėlė ne
maža minčių mūsų pasaulio pa
dėties klausimu. Tai atsispindėjo 
ir kelių A. Rūmų narių kalbose 
Pavergtųjų Tautų Savaitės pro
ga.

Narys H.W. Robinson (New 
York) erdvės užkariavimą siejo 
su pavergtųjų klausimu, pažy
mėdamas: “Trys vieniši ameri
kiečiai, įvykdę istorijoje neįtiki
namą žygį, atstovauja ne tik šį 
kraštą, bet ir visą žmoniją... Jie 
sukėlė ryžtą tų, kurie siekia at
likti neįvykdytus žygius. Vienas 
svarbiausių uždavinių, tai nus
tumti į priešakį laisvės sienas. 
Dėl to kaip tik ta proga dera iš
kelti laisvo tautų apsisiprendimo 
dėsnį...”

Atst. R. Pucinski iš Illinois 
valst., pažymėjo, kad jau pati 
mintis ištisas tautas bei kraštus 
pavergti bei uždaryti už tylos sie
nos, tinka ne mūsų laikams, bet 
tamsiems praeities amžiams. Pa
vergimui visiškai negali būti vie
tos šiame atradimų ir visuotino 
džiaugsmo dėl žmogaus pasiseki
mų, amžiuje.

Pavergtųjų tautų likimas iškel
tas ir JAV Senate.

“Mes gyvename pažangos am
žiuje...”

Senate pasisakę keli nariai 
ryžtingai kėlė tautų apsisprendi
mo bei laisvės pavergtiesiems rei
kalą.

Šen. G .Murphy, iš Kaliforni
jos valst., nurodė: “Mes gyvena
me pažangos amžiuje, kai žmo
nija jau yra atsidūrusi ties mėnu
liu... ir tuo pačiu metu, per pas
kutinį dešimtmetį 100 milijonų 
Europos gyventojų turi kęsti vien 
dėl to, kad sovietai, II pasauli-

Šimtai tūkstančių sveikino 
JAV prezidentą

Bukareštas. — R. Nixonas, pats 
pirmasis JAV-bių prezidentas, 
rugpiūčio 2-3 dienomis viešėjęs 
Bukarešte, buvo sveikinamas šim
tų tūkstančių Rumunijos sostinės 
ir iš kitur atvykusių gyventojų.

Sutikimas Bukarešte buvo žy
miai gausesnis ir šiltesnis, kaip 
R. Nixonui viešėjus šešiuose Azi
jos kraštuose.

Tvarką, prezidentui atskridus 
ir keliavus į sostinę, palaikė ka
riuomenė su policija. Buvo aišku, 
kad R. Nixoną šiais metais sutiko 
žymiai daugiau žmonių, kaip per
nai Bukarešte apsilankius kitam 
Vakarų politikui — gen. de Gaul
le. Rumunų šaltiniais, JAV pre
zidentą užvakar sveikino tarp 
500,000 ir 600,000 žmonių.

Įmonės įgalino darbininkams 
dalyvauti sutikime, jų dalis buvo 
nugabenta sunkvežimiais.

Įstaigos išdalino tūkstančius 
vėliavėlių

Minios rumunų, pravažiuojant 
automobilių vilkstinei ir Nixonui 
su prezidentu bei partijos vadu 
N. Ceausescu stovėjus atviroje 
mašinoje, juos sveikino, mojavę

rumunų ir JAV vėliavėlėmis ar iš 
laikraščių iškirptomis Nixono nuo 
traukomis. Vėliavėles, atvykimo 
išvakarėse, buvo išdalinusios sosti
nės įmonės bei įvairios įstaigos.

JAV prezidentas, vykdamas au
tomobiliu, tris kartus buvo išlipęs 
ir įprastu savo rinkiminės kampa
nijos pavyzdžiu, sveikino gyvento
jus, spausdamas jiems rankas, ar 
pasirašydamas autografus. Minia 
džiūgavo garsiai saukdama “Ni- 
xon, Nix-on”, kai kur susijaudi
nusios moterys verkė.

“Kraštas vertina JAV įnašą”

Tuo tarpu prezidento N- Ceau
sescu bei kitų politikų sveikinimo 
mostas buvo daugiau santūrus.

Harold Wilton

Naujausios žinios
Maskva stebi, įspėja ... I

Maskva. — Sovietų nepasiten
kinimą Nixono lankymusi Rumu
nijoje kėlė “Pravda”, vakar įspė
jusi rytų bloko kraštus nesiekti 
per didelio savarankiškumo.

“Netv Times”, anglų kalba so
vietų savaitraštis, įspėjo ir JAV-es: 
nestatyti naujų tiltų į rytų Euro
pą. Esą, jei įspėjimų nebūtų klau
soma, tektų nurodyti į pernai į- 
vykdytą invaziją Čekoslovakijoje.

• Prez. Nixonui iš Pakistano 
skridus į Rumuniją, lėktuvas per
skrido dalį Turkijos ir vėliau skri
do virš Juodosios jūros. Odesos 
kontrolės įstaiga rūpinosi, kad Ni- 
xono “Air Force One” lėktuvui 
netrukdytų kiti lėktuvai.

Riaušės Š. Airijoje
Belfast, Š. Airija. — Savait

galy čia įvyko stambiausios, per 
30 metų, riaušės. Jos prasidėjo 
katalikų gyventojams puolus pro
testantų eiseną. Sužeista apie 100 
žmonių, iš jų 17 policininkų, su
imta per 30.

• Karantine Houstone šiuo 
metu gyvena 19 asmenų.

Astronauto N. Armstrongo žmona 
Janet — jos laukia varginančios ke
lionės su vyru bei kitais astronautais, 
pradedant rugpiūčio 13 d.

Senųjų pastatų ir modernių laikų pramonės sąlytis šių dienų Rumunijoje.

niam karui pasibaigus, juos “iš
laisvino”.

Šen. Roman L. Hruskos, iš Ne- 
braskos valst., nuomone, “Lais
vės sąvoką mums išaiškina mū
sų istorija bei mūsų kova dėl ne
priklausomybės. Tai žinodami, 
mes turime justi pareigą neap
leisti tų, kurie yra praradę laisvę”.

Panašiai pasisakė ir senato
riai Gordon Allott (Colorado), 
Thomas J. Dodd (Conn.), Gay- 
lord Nelson (Wisconsin) ir Carl 
T. Curtis (Nebraska).
' Tiek Atst. Rūmų nariams, tiek 
senatoriams priklauso visų paver
gtųjų bei jų atstovų Vakaruose 
padėka. Reikia manyti, kad ne
maža tautiečių jiems padėkos 

| laiškais ar telegramomis.
| V.A.

Kuznecovo trys laiškai
Londonas. — Rusų rašytojas 

A. V. Kuznecovas, liepos 28 d. 
pasirinkęs laisvę Anglijoje, Vaka
ruose, kaip paskelbė “The Daily 
Telegraph” dienraštis, nieku bū
du nesutinka kalbėtis su sovietų 
ambasados pareigūnais.

Kuznecovas parašė į Maskvą 
tris laiškus. Pirmame, kom. parti
jai, jis pareiškė esą nusivylęs ir 
iš jos išstoja. Kitame, Rašytojų 
S-gai, jis pažymėjo, kad “socialis
tinio realizmo” reikalavimai ne- 

' suderinami su rašytojo paskirtimi, 
gi trečiame laiške, vyriausybei, jis 
nurodė, nesikalbėsiąs su sovietų 
pareigūnais, kol sovietų daliniai 
neapleis Čekoslovakijos. Be to, jis 
prašo nabaust jo žmonos bei sū
naus.
Marksizmas — vaikiškas

Kuznecovas dar pareiškęs, kad 
siaučiant cenzūrai rašytojui ne
įmanoma kurti Sovietų S-je, gi 
marksizmo - leninizmo mokslas 
esąs, jo nuomone, “pasenęs ir vai
kiškas”.

• Prez. Nixoną vakar vakare 
Andrews bazėje, sugrįžus į JAV, 
sveikino šeimos nariai, vyriausy
bės, Kongreso ir diplomatų atsto
vai.

Rumunas, ties lėktuvu sveikinda
mas Nixoną, pažymėjo, kad jo 
krašto gyventojai “nepaprastai 
vertina JAV tautos įnašą pasaulio 
pažangai bei civilizacijai”. Jis pri
dūrė, kad Rumunija pasiryžusi 
likti laisva bei plėsti ryšius su 
JAV-mis.

JAV prezidentas savo žodyje kė
lė taikos reikalą. Jo žodžiais, įvai
rios tautos, nors turėdamos ir 
skirtingas politines ar socialines 
sistemas, gali gyventi taikoje.

“Visi kraštai, maži ir dideli, 
turi teisę gyventi laisvėje, kitų 
netrukdomi” — tą mintį kėlė ne 
tik Nixonas, bet vėliau ir šeimi
ninkas, Ceausescu.

Pritarė sovietų pasiūlymui
Savo žodyje Nixonas, turėdamas 
galvoje š. m. balandžio m. Mask
vos pasiūlytą Europos saugumo 
konferenciją, nurodė, kad JAV su
tinka derėtis, tikėdamosios, kad 
“visi europiečiai galės sulaukti 
geresnio gyvenimo, kuriame ne
būtų karo grėsmės”.

Tarėsi buv. karalių būstinėje
JAV prezidentas, vos pasiekęs 

sostinę, šeštadienį nuvyko į pre
zidentinius rūmus. Čia jį ties laip
tais, ant ištiesto auksinio kilimo, 
pasitiko prezidentas Ceausescu.

Pasitarimai vyko didžiulėje 
konferencijų salėje, rūmuose, ku
riuose anksčiau gyveno Rumuni
jos karaliai.

Kitas pasitarimas įvyko vakar, 
sekmadienį. R. Nixonui šetadienį 
vykus į priėmimą ir vakar į pa
sitarimą, pakeliui jis, su palydo
vais, vėl buvo gyventojų šiltai 
sveikinamas.

Vakar JAV prezidentas apžiū
rėjo naujų, aukštų namų statybą, 
kaimo kultūros muziejų — čia, 
stebėdamas liaudies šokius, Ni- 
xonas buvo įsimaišęs į šokusių 
tarpą ir pats išbandė seną rumu
nų šokį... Nixono žmona dar bu
vo aplankiusi rumunų vaikų — 
pionierių stovyklą.

“Tegyvuoja JAV — rumunų 
draugystė”

Prieš išskrisdamas į Londoną, 
prez. Nixonas savo atsisveikini
mo žodį baigė rumuniškai, sušu
kęs “Tegyvuoja JAV — rumunų 
draugystė”.

Vakar dienos metu Anglijoje
Londonas. — Prez. Nixonas su 

žmona ir palydovais vakar atskri
do į Mildenhall bazę, 80 m. atstu 
nuo Londono. Čia jis valandą su 
viršum tarėsi su britų min. pir
mininku H. Wilsonu.

Kad nesukelti nepasitenkinimo 
kitų Vak. Europos politikų tarpe, 
prezidentui pavedus, jo patarėjas 
dr. H. Kissinger iš Bukarešto iš
vyko į Paryžių ir iš jo į Briuselį, 
kur nušvies JAV sąjungininkams 
bei NATO nariams Nixono kelio
nę bei jos išdavas. Fed. Vokietijos 
kancleris K. G. Kiesinger trečia
dienį, rugpiūčio 6 d. atvyksta, ke
lis kartus atidėtai, viešnagei į 
Balt. Rūmus.

Gyvesnių JAV — Rumunijos 
ryšių kryptimi

Bukareštas. — Abu prezidentai 
savo pasitarimuose plačiai palietė 
gyvesnių ryšių plėtimo reikalą. 
Jie liečia abipusį bendradarbiavi
mą prekyboje, kultūros, mokslo 
srity, turizme ir pan. Rumunų 
spaudos agentūra Agerpress Ni- 
xono viešnagės išvakarėse, rugpj.
1 d.^ jau buvo iškėlusi reikalu tuos
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Laisvė komunistų pavergtuose kraštuose.

Popiežius grįžo iš Afrikos
Ilgai tarėsi su Biafros vadais

Roma. — Popiežius Paulius 
VI šeštadienį vėlai vakare grįžo į 
Romą. Jis tris dienas lankėsi U- 
gandoje. Popiežius paskutinę 
viešnagės dieną buvo pasikvietęs 
Biafros politikus ir dalyvaujant 
Ugandos prezidentui N. Obotę, 
kaip paskelbta, “ilgai ir nuošir
džiai” tarėsi taikos Nigerijos 
klausimu.

ryšius plėsti. Tai buvo pirmasis iš 
rytų Europos kraštų pusės tokio 
masto kvietimas bendram darbui 
su JAV.

N. Ceausescu išvakarėse pa- 
i skelbtame atsišaukime taip pat 
ryškino platesnių santykių rei
kalą. “Lumea” žurnale pasiro
dė straipsnis, itin teigiamai iškėlęs 
Nixono, kaip politiko, bruožus.

Vėliau paaiškėjo, kad abu pre
zidentai sutarė abiejuose kraštuo
se įsteigti informacijos bibliote
kas, plėsti oro ir prekinius ryšius. 

Greitu laiku — į Maskvą
Bukareštas. — Prezidentas R. 

Nixonas, šeštadienį dalyvavęs Ce
ausescu surengtuose pietuose ir 
dideliame priėmime, savo kal
boje vėl pažymėjo didelių bei 
mažų kraštų laisvės bie nepri
klausomybės reikalą.

Priėmime dalyvavusiam sovietų 
ambasadoriui Nixonas nurodė: jo 
kelionė į Maskvą galinti įvykti 
“gana greitu laiku.”

Kitiems jis paminėjo, dar šią 
vasarą savo abi dukteris siunčiąs 
į Jugoslaviją.

Priėmime nedalyvavo kom. Ki
nijos ambasadorius, be to, Š. Viet
namo, S, Korėjos atstovai.

Santūri, šalta laikysena 
Maskvoje, rytų bloke

Rytų bloko spauda ir radijas 
apie JAV prezidento viešnagę Bu
karešte paskelbė šykščias bei san
tūrias žinias. Tass žinių agentūra 
spaudoje ir vėliau per radiją tepa
skelbė 14 žodžių, vieno sakinio 
žinią apie tai, kad “JAV prezi
dentas šiandien oficialaus vizito 
atvyko į Bukareštą.”

“Izvestijos” įsidėjo ir šaržą, 
pajuokiantį JAV — karį su dujo
kauke.

Panašiai, vos vieno sakinio ži
nutę, paskelbė ir rytų bloko spau
da, kaip lenkų, čekoslovakų, rytų

Tačiau, kaip pastebi Vatikano 
sluoksniai, popiežiaus tarpinin
kavimo misija neatnešusi lauktų 
vaisių. Dėl to popiežius, nors savo 
kelionę į Afriką laiko pavykusia 
bei svarbia, tačiau neslepia nu
sivylimo, nepavykus tarpininka
vimo pastangoms.

Išlydėjo šeši prezidentai

Popiežių, jam išskrendant į Ro
mą, aerodrome palydėjo Ugandos 
prezidentas M. Obote, penkių kitų 
respublikų prezidentui ir tūkstan
čiai afrikiečių.

Paulius VI savo viešnagės U- 
gandoje metu, prieš išvykdamas, 
dar lankėsi protestantų koplyčio
je, pastatytoje pagerbti nukankin
tus protestantus. Čia jį pasitiko 
Ugandos, Rvandos ir Burundi 
episkopalų arkivyskupas E. Sabiti.

Popiežiaus lankymasis pas pro
testantus buvo viena svarbiųjų 
ekumeninės krypties apraiškų.

Krize Italijoje gilėja
Roma. — Vyriausybės krizė 

Italijoje tebėra neišspręsta. M. 
Rumor atsisakius sudaryti vy
riausybę, šis uždavinys teko A. 
Fanfani. Galimas dalykas, Itali
joje bus paskelbti nauji parla
mento rinkimai.

Gyvybe Marse? Vargiai
Pasadena. — Nuotraukas iš 

Marso šiuo metu persiunčia kitas 
satelitas, “Mariner 7” —; jo nuo
traukos dar ryškesnės už praėj. 
savaitę perduotas “Mariner 6”. 
Šio pastarojo pateiktomis žinio
mis, Marse gyvybės nesą.

KALENDORIUS

Rugpiūčio 4 d.: šv. Dominin
kas, šv. Perpetua, Gerimantas, 
Nemune.

Rugpiūčio 5 d.: šv. Kasijus, šv. 
Nona, Mindaugas, Idita.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėse šiandien saulėta, 
šilčiau, temp. sieks 80 ir daugiau 
1. F., ryt — be pakitimų.

Saulė teka: 5:47 leidžias 8:05.

vokiečių.
Joks laikraštis nenurodė į tūks

tančių sveikinimą bei džiugių nuo 
taikų gyventojus.

Karo veiksmai P. Vietname, nors nežymūs, bet tebevyksta. Čia atneri- 
kiečiai nakties metu apšaudo priešo telkinius.
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1 DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. rugpiūčio 4 d.

MAHATMOS GANDHI ŠIMTMETIS
Šventasis ar gudrus politikas

J. VENCKUS, S.J.

Šiemėf sueina lygiai šimtas 
metų, kai gimė nuostabus, retas 
ir genialus žmogus Mohandas 
Karamchand Gandhi, “Imintin- 
gasis Gandhi”, arba stačiai Ma
hatma — Išminčius, šiais me
tais pati Indija ir visas pasau
lis dar kartą pergalvos ir per- 
nagrinės to žmogaus gyvenimą 
ir jo nuveiktus darbus. Nuo jo 
mirties (1948. I. 30) jau praėjo 
beveik 21 metai. Daug kas įvy
ko pačioje Indijoje ir mūsų Ame 
rikoje; čia kun. Martin Luther 
King, Jr., išvaduoti negrams 
vartojo tokias pačias priemo
nes, kokias vartojo Mohanda 
Gandhi Pietų Afrikoje išvaduo
ti savo tautiečius nuo priespau
dos ir kokias jis vartos sugrį
žus j Indiją išvaduoti savo kraš
tą nuo Britanijos valdžios.

Kas buvo Gandhi?
1. Ar jis buvo šventasis ar tik

gudrus politikas?
2. Ar Hinduizmo etiškas princi
pas — neužmušk jokio gyvo 
daikto, nieko neskriausk, nekenk 
nei žmogui, nei gyvuliui, net h' 
augalui — yra geras ir pritaiko
mas, kada eina kova už žmo
gaus civilines teises?

Tą principą pats Gandhi va
dino Ahimsa, o čia Amerikoje 
sakoma non - violent resistence 
arba civil disobedience, reiškia; 
nevykdyk įstatymų, kuriuos lai
kai neteisingais.
3. Jeigu Aihimsa praktiškai gali 
būti sėkminga, ar ji yra mora
liškai leistinas dalykas?
i 4. Kur ibuvo Gandihi “Soul - 
Porce” armija, kai Indijos ka
riuomenė su tanlkais peržengė 
1965 m. Pakistano ribas ir nuk
rypo į Lahorę?

’ 5. Kodėl naujai sukultoji ne
priklausoma Indija nebeseka A- 
hisam?

Gandhi manė, kad buvimas 
viršininku gadina charakterį, 
taip jis patarė naujosios Indi
jos valdžios žmonėms, kad jie 
eitų į kaimus, maiišytųsi su bied- 
nuomene, net kartais su ja dirb
tų fizišką darbą, nevažinėtų pra
bangiais automobiliais. Gandhi 
buvo apšauktas nereaiistu; pa
galiau naujieji valdžios žmonės 
net jo patarimo nebeklausyda
vo. Suvienijo Ikiraštą.

Ar Gandhi įvykdė savo troški 
mą suvienyti, sujungti visą In
diją, kuri yra didelė (nuo rytų 
iki vakarų -— 2650 mylių, nuo 
šiaurės iki pietų — 2000 mylių, 
kur žmonės Įkalba keliais šimtais 
kalbų ir tarmių, kur gyvena 
žmonės įvairių religijų; musul
monai —- 75 milijonai, Hindu 
su visomis sektomis apie 392 
milijonų, krikščionių daugiau 
kaip 11 milijonų; kaip visus 
juos sujungti į vieną tautą? Be 
to, dar yra visa eilė kastų ir pa
rijų, neliečiiamųjų apie 40 mili
jonų. Tai žemiausia, labiausiai 
paniekinta žmonių klasė, į kurią 
patenka visi nusikaltėliai, visi 
išmestieji iš kitų kastų, su ku
riais kitų kastų žmonės drauge 
nevalgys. Kitaip juos visus su
vienyti į vieną brolišką tėvynę? 
Gandhi padarė tai, ko niekas 
kitas ne tik nemėgino, bet manė, 
kad tai visiškai neįmanoma.

Izraelio karys Edmon Aaron (vidury) iškeičiamas į ketvertą egiptiečių. 
Aaronas arabų nelaisvėje išbuvo tris mėnesius.

Jam tik nepasisekė privilioti 
musulmonų, kurie geriau paken
tė britų valdžią Dehlyje, kaip 
savuosius indus. Nepriklausomy 
bės paskelbimo išvakarėse pas
kutinis vicekaralius Mountbat- 
ten, kuiiam Attlee buvo pavedęs 
Britanijos vardu perleisti Indi
ją naujai valdžiai, paklausė Gan
dhi, ar jis turi ką pasakyti. Lord 
Mountibatten didžiam nustebi
mui Gandhi pasiūlė valdžią per
leisti Jinnah’ui ir jo Musulmonų 
sąjungai — tegul prijungia visą 
kraštą prie Pakistano, kad jo 
mylimoji Indija pasiliktų viena, 
nepadalyta. Kašmiro likimas iki 
šiol dar tebėra neaiškus.

Gandhi — įsikūnijęs dievas
Hindu tiki, kad Dievas — Bra 

hma kartkartėmis tampa žmo
gumi. Indai tiki. kad Kristus 
tikrai buvo įsikūnijęs Dievas; 
toks įsikūnijęs Dievas buvo Ma
hometas; abudu visų vadinami 
avatar.. Tokie avatarai buvo 
Rama, Krišna, Višnu. Gandhi 
buvęs taip pat avatar. Jis gimė 
Porbandar’e, Gujarat’o provin
cijoje. Tėvai buvo .valdininkai 
pakankamai turtingi, galėjo 
duoti vaikui gerą mokslą. Auk
lėjimo idealas visiems buvo tap
ti puikiu anglų džentelmenu. Vi
si kalbėjo angliškai. Baigęs Vi
durinę motkyklą Indijoje, išvyko 
studijoms į Angliją. Gavęs dip
lomą, grįžo į Indiją ir įsijungė į 
Britanijos administracijos tar
nybą. • •

Indija
Indija pirmą kartą aptiko 

portugalas Vasco de Gama 1498 
m. Portugalai valdė apie 100 
metų. Vėliau buvo įsiveržę olan
dai, prancūzai, bet anglai nu
stūmė visus. Tai nebuvo kariš
ka ekspediciia. tik prekybinin
kų Rytų Indijos 'bendrovė — In- 
dian Company. Šios privačios b- 
vės, kurios statutus buvo patvir 
tinusi pati karalienė Elzbieta I, 
1600 m. Kompanija 1612 m. jau 
tikrai įleido šaknis. Iš Indijos 
plaukė didžiausi deimantai, ko
kius pasaulis žino. Indigo (iš jų 
daro mėlynus dažus) įvairūs 
kvepalai, valgių prieskoniai. 
Buvo sukilimų, malšinimų, nu
raminti indus nebuvo sunku, 
nes analai atsivežė šautuvus. Ir 
dėl pačiu šautuvų buvo religi
nis sukilimas, nes indusai manė. 
kad taukai, kuriais tepa šautu
vus, yra iš šventų karvių nauti, 
o musulmonai galvoio. kad vra 
iš kiaulės. Britai mokėjo palan
kiai nuteikti Mogulą ir maha- 
rajas (maha — didelis, raja — 
karalius).

Didžiausias Anglijos priešas 
Indijoje buvo Prancūzija, bet 
prancūzus Robert Clive, Londo
no pavadintas “Dangaus dbotas 
generolas”, 1751 m. išstūmė. 
Kai R. Indijos bendrovė pradė
jo Indijos nebesuvaldyti, 1858 
m. Britanijos karalius perėmė 
Indiją savo valdžion. Anglai 
daug davė Indijai — gera3 li
gonines, daug geležinkelių lini
jų pravedė, davė gerus įstaty
mus, panaikino barbariškus įpro 
čius, vaikų žudymą, našlių de
ginimą kartu su vyru ant lau
žo ir kt. Britai vadino Indiją

Skulptorius Mike Makras padarė astronauto Neil Armstrong skulptūrą 
ir mano, kad ją bus galima padėti j projektuojamą astronauto muziejų 
jo gimtiniuose namuose Wepakoneta, Ohio. Skulpt. Makras, 27 m., 
Cincinnati, Ohio, buvo plaukų šukuotojas, bet pasidaręs Įvairiems pre
paratams alergiškas, tą darbą metė ir pradėjo verstis skulptūra. Astronau
to skulptūrą sukūrė iš nuotraukų. Šalia skulptoriaus žmona.

“Brangiausiu Karūnos brang
akmeniu”.

1902 m. Britanija sumanė 
amžinai įjungti Indiją į savo 
karalystę, paskelbdama Brita
nijos karalių Edvardą VH Indi
jos imperatorium. Imperatorių 
karūnavo vienais mėtais Lon
done, kitais — New Delhi. Bu
vo didžiausios iškilmės!

Pasyvaus priešinimosi 
pradininkas

Kaip tik tuo pačiu laiku Pie
tų Afrikoje jaunas Mohanda 
Gandhi vedė Natalio gatvėmis 
iš Indijos atvykusius nudrisku
sius juodus angliakasius. Pats 
Gandhi žygiavo iškilmingai, 
veidą iškėlęs aukštyn; vienas 
berniukas iš dešinės, kitas iš 
kairės mušė bugnus, kad visi 
matytų ir žinotų, kad Indijos 
imigrantai reikalauja lygių tei
sių su kitais, kad nebūtų diskri
minacijos. Tą minią vadino 
“Soul - Porce Army”, — šios 
kariuomenės kareiviai — kiti 
tiek buvo tamsūs, kad nežinojo, 
kodėl jie atėjo, tik žinojo atėję, 
“kad juos policija muštų ir j 
kalėjimą sodintų”. Jie nekariau 
šią, kiti tegul juos muša. Leis

1
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tis mušti, po gatves tąsyti, į 
kalėjimą kišti, reiškia jie yra 
nekalti, nes nieko nedaro; kalta 
yra policija, naudojanti fizišką 
jėgą. Viešoji opinija linksta į 
mušamųjų pusę, užjaučia. Prieš 
viešąją nuomonę ir valdžia be
jėgė. Gandhi laimėjo; kova tę
sėsi 1906—1914 m.

Ar jis buvo šventasis ar tik 
gudrus politikas? Jis buvo gud
rus politikas. Labai sumaniai 
naudojo spaudą; 1904 m. Pietų 
Afrikoje pradėjo leisti laikraš
tį “The Indian Opinion”. Sugrį
žęs į Indiją, rašė laiškus pačiam 
vicekaraliui lordui Irwinui, ku
ris vėliau buvo vadinamas Lor
du Halifaxu. Jis tą laišką pra
deda “Mielas drauge”. Tas do
kumentas pateko istorijon ir 
vadinasi “Dear Friend” doku
mentu. Tame 2,500 žodžių laiš
ke drąsiai, stačiai ir atvirai ra
šo, kad druskos monopolis ne
turtingiems yra visiškai netei
singas. Gandhi prikiša viceka
raliui, kad jo alga, neturtingų 
žmonių akimis žiūrint, pernelyg 
didelė, keturis kartus didesnė 
kaip pačio Britanijos premjero, 
5,000 kartų didesnė, kaip vidu
tinio Indijos valdininko alga. 

Apie Gandhi šventumą reikė-

BAŽNYČIOS TURTAI 
VARGŠAMS

Katalikų Bažnyčia Peru res
publikoje visus savo turtus pa
veda žmonių bendruomenės ta
rybai. Tai specialiu raštu pra
nešė Socialinių reikalų minis
trui Peru vyskupų konferenci
jos pirmininkas Limos arkivys
kupas kard. Landazuri Riclketts. 
Tokiu būdu katalikų Bažnyčia 
Peru respublikoje siekia pagrei
tinti socialines reformas ir pa
šalinti socialinį neteisingumą, 
flturis yra skurdo ir ūkinio atsi
likimo priežastis.

— Išeivijos dalis atsidūrė kryž
kelėj. Jos sąstatas labai mišrus. 
Jame ir mažamokslių ir akademi
kų ir senų išeivių ir naujausių, 
ir buvusių labai aukštų Lietuvos 
pareigūnų ir plikų artojėlių, ir 
dvasiškių ir pasauliečių, ir krikš
čionių demokratų ir socialdemo
kratų, ir tautininkų ir frontinin
kų, liaudininkų ir kitų. Juos vi
sus beidėjiškumas ir neatsakin
gumas sulydė į vieną labai mar
gą lydinį. Toj išeivijoj kažkas 
baigiasi ir kažakas prasideda nau
ja. Visi ligšioliniai supratimai ir 
nesupratimai, jei dar nevisai nu
šuto ir pradingo, tai pradeda reik 
štiš jau kitokioj šviesoj ir įgyja ki
tokio pavidalo.

M. Krupavičius 
------ ¥------

— Netoli nuo ugniakuro ant 
narų krašto gulėjo cingos parblo
kštas vidutinio ūgio kūnas. Kojos 
buvo uždengtos krūtinė ir pilvas 
ištinę, galva pritraukta prie kū
no, liesos plonos rankos atrodė 
lyg pridėtos, pilkas veidas sutinęs, 
akys užmerktos, dantys sukąsti, 
lūpos apkepusios sudžiūvusiu 
krauju. Matyt, jis dar buvo kiek 
gyvas, nes utėlės knibždėjo jo 
antakiuose ir ropojo kakta. Prie 
tokios šviesos mes tik tiek galėjo
me įkiūrėti .

H. Tautvaišienė 
(Iš Tautų kapinynas Sibiro tun

droje)

tų atskirai kalbėti, bet indusų 
tikėjimo akimis žiūrint, Gandhi 
buvęs šventas, todėl jis gudrių 
žmonių buvo vadinamas “Gud
rus šventasis”, — gudrus kaip 
lapė.
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Kur nukeliauja

MŪSŲ MOKESČIAI

Daugelis nusiskundžiam, kad 
vis keliami ir keliami mokes
čiai. Vis daugiau atkerpama 
iš algos vietos valstijos ir viso 
krašto reikalams, vis daugiau 
sumokama įvairių mokesčių, 
perkant vienokius ar kitokius 
gaminius. Be abejo, tai nėra 
labai malonu, tačiau neturėtu
me per daug ir nusiminti, nes 
tiems, kurie dirba, nors ir 
daug atskaito, dar šiek tiek 
ir lieka. Neužmirškime, kad 
gyvendami aukščiausio stan
darto krašte, turime padėti ir 
vyriausybei tų standartų išlai
kyti. Didindami savo asmeni
nes sųskaitas, negalime norė
ti, kad nebūtų vedami nauji 
keliai, gerinama socialinio 
draudmio sistema, urbanistika, 
agrikultūra, švietimas ir dau
gelis kitų dalykų. Visa tai rei
kalauja lėšų ir visos jos su
renkamos iš mūsų mokesčių.

Galima kartais ir suabejoti, 
ar visos sumos tiksliai sunau
dojamos ir ar visos bendrovės 
lygiai apmokestinamos. Kiek
vienas dirbus žmogus moka 
mokesčius tiksliai, nes jam at
skaito iš algos, tačiau bendro
vės tokius mokesčius stengia
si apeiti. 1967 m. 155 asmenys, 
uždirbę daugiau kaip po 200,- 
000 dol., tarp jų 21 asmuo už
dirbęs daugiau 1 mil. per me
tus, nemokėjo mokesčių. Ta
čiau, kaip buvęs prie prez. 
Johnsono iždo sekretorius Jo
seph Barr teigia, tai labai re
ti atvejai ir, be abejo, reikia 
juos peržiūrėti. Esu, reikia per 
tvarkyti mokesčių mokėjimo 
sistemų, kuri nekeista nuo 
1954 m. Amerikiečiai, neskai
tant kitų mokesčių, uždirbu 
3,000—20,000 dol., metams 
moka 15—20% mokesčių, o 
tie, kurie uždirba daugiau 20,- 
000 dol., moka 2Q—30%. Ta
čiau, žinoma, yra įvairių atve
jų, kad jie tas sumas gali nu
rašyti, nes yra paskolos lakš
tų, kurie nėra apmokestinami. 
Vyriausybės išlaidos yra dide
lės ir dėlto susilaukia daug 
priekaištų. Pernai metais biu
džetas subalansuotas 25.2 bil. 
dol. nuostoliu, tačiau šie fis
kaliniai metai, kurie baigėsi 
birželio 3o d., buvo geresni. 
Laukta pustrečio bilijono dol. 
pertekliaus, o prieš keletu die
nų paskelbta, kad jis buvo 3 
bil. dol. Ligi fiskalinių metų 
pabaigos vyriausybė išleido 
183.7 bil. dol.

Spaudoj ir gyvenime

MEILE KUNIGŲ IR PASAULIEČIŲ 
GYVENIME

Tarp naujai pasirodžiusių kny
gų randame Ralph J. Bastiano 
veikalą “Priesthood and Minis- 
try” (išleido Paulist Press, Glenn 
Rock, N.J., 1969 m. 94 pusi., 
2.95). Tai daugiausia ištraukos 
iš Bažnyčios tėvų ir rašytojų 
veikalų apie kunigo pareigas ir 
uždavinius. Veikalas gana kon
densuotas ir sausokas, bet jame 
yra ir ne viena įkvepianti min
tis. Jau pačioje įžangoje išryški
namas tarpusavios meilės reika
las, tariant: “Meilė turi būti 
aukščiausias motyvas kaip hier
archijos žmonėms, taip kitiems 
Bažnyčios nariams — meilė, ku
ri turi būti rodoma vienas ki
tam, individams. Kur nėra mei 
lės, ten pašlija autoritetas, kokio 
norėjo Kristus ir ten išryškėja 
perdėtas klerikalizmas, ieškoji
mas vietų dėl garbės...”

Veikale randamos ištraukos po
sakių tokių šimtmečiais išsilai
kiusių autoritetų, kaip šventieji: 
Jonas Auksaburnis, Augustinas, 
Jeronimas, Ambraziejus, ir dau
gybė kitų. Pvz. Gregorius Na- 
zianzietis (įdomu, kad jis buvo 
kunigu įšventintas savo tėvo, ku
ris buvo vyskupu tais laikais, kai 
dvasiškiams buvo leidžiama su
daryti šeimas) primena: “Kuni
go siekimas yra parūpinti sielai 
sparnus, kad ji būtų išgelbėta iš 
pasaulio ir perteikta Dievui”.

♦

Daugeliui yra įdomu, kur 
vyriausybės pingiai eina. Prieš 
metus gynybos reikalams iš
leista 80 bil. dol., įskaitant ir 
27 bil. dol. karo vedimui Viet
name. Likusi suma yra bazių 
išlaikymui bei atominės ener
gijos programai. Sveikatos, 
darbo ir šalpos reikalams iš
leista 46.5 bil. dol. Iš fos su
mos 34 bil. dol. socialiniam 
draudimui, medicare progra
mai, nedarbingumo ir pensijų 
pašalpoms. Transporto, tai 
yra keliams ir paštui, pakran
čių sargyboms ir panašiems 
reikalams išleista 7.9 bil. dol., 
veteranams ir ir šalpai bei jų 
pensijoms 6.9 bil. dol., agrikul
tūrai 5.7 bil. dol. Tos sumos 
ėjo žemės ūkio kalnų stabili
zavimui, ūkių techniniam pa
gerinimui, derliaus sandėliavi
mui ir panašiems reikalams.

Užsieniui išleista 5 bil. dol., 
j tų skaičių įeina taikos tar
nyba, ambasadų išlaikymas, 
informacija ir ekonominė bei 
techninė pagalba atsilikusioms 
kraštams. Erdvės reikalams 
ir technologijai išleista 4.7 bil. 
dol., švietimui 4.6 bil. dol., 
miestų planavimui bei namų 
statybai bei panašiems reika
lams išleista 3.5 bil. dol., pa
čios vyriausybės aparatui iš
laikyti reikėjo 2.6 bil. dol. Iš 
šių skaičių bent šiek tiek ma
tyti, kur mūsų sumokėti mo
kesčiai eina.

*
Be abejo, mokesčiai nėra 

malonūs, tačiau joks kraštas 
'be jų neišsiverčia, juo labiau 
negali išsiversti ir šis kraštas, 
kurio gyvenimo standartas 
yra labai aukštas ir kuris taip 
pat remia ir kitus kraštus. 
Šiuos duomenis dienraščiui at
siuntusi American Council 
Press tarnyba teigia, kad nė 
vienas nėra laimingas, mokė
damas mokesčius, tačiau mes 
visi galime džiaugtis, kad mū
sų sumokėtos sumos įgalina 
JAV vyriausybę atlikti milži
niškus darbus. Iš kitos pusės, 
nors ir daug atskaito ir daug 
mokesčių sumokama, tačiau 
dirbantieji gali vis tiek paken
čiamai ir kai kas labai gerai 
gyventi. Nepaisant nemažų 
mokesčių, šis kraštas vis tiek 
yra vienas palaimintųjų kraš
tų, pro kurio auksinius var
tus ne vienas dar šiandien no
ri į j? patekti. A. B.

Šv. Jonas Auksaburnis prime
na reikalą gerbti kunigus: juk 
reikia atminti, kad “nors jo pa 
ties gyvenimas bus be ydos, jis 
bus nublokštas į pragarą, jeigu 
jis uoliai nesirūpino tavimi ir 
tais, kurie pavesti jo globai... Dėl 
to jiems reikia skirti reikiamą 
dėmesį... Jeigu jungsies prie kitų, 
mindžiodamas juos kojom, tai ir 
tavo paties reikalai negali būti 
geroje tvarkoje... Jeigu jį atmesi 
nusiminime, susilpninsi jo ran
kas ir padarysi ir jį, ir save langu 
pasaulio bangų grobiu".

Gregorius Didysis primena, 
kad tas viršininkas yra geras, ku
ris visų pirma stengiasi apvaldyti 
savo ydas, o ne savo brolius.

Tapęs vyskupu labai gražiai 
kalbėjo šv. Augustinas: “Jums aš 
esu vyskupas, tačiau su jumis aš 
esu krikščionis. Vyskupas yra 
priimtos pareigos, o krikščionis 
- yra gautoji malonė. Pirmasis 
dalykas yra pavojus, antrasis — 
saugumas. Mes esame blaškomi, 
tiesa, kaip audringoj jūroj, mūsų 
uždavinių ir rūpesčių gausume, 
bet kai mes atsimename, kieno 
krauju esame atpirkti, tos min
ties nuraminti mes saugiai pasie
kiame uostą... Jeigu aš tad esu 
laimingesnis dėl to, kad buvau 
su jumis atpirktas, kaip kad to
dėl, jog esu aukščiau jūsų pasta
tytas, aš būsiu nuoširdesnis jūsįį

• -- . . z-,. .

Rusai vagia paslaptis, bet nespėja pasivyti
Atsilikusi Sovietų technologija

Iš kelionės į mėnulį grįžęs erdvėlaivis Columbia, pajuodavęs nuo karščio grįžtant į žemę matyti erdviu centre 
Houstone. Jis taip pat yra karantine, kaip ir astronautai. 7 U 6

Rusai didžiuojasi savo mokslo 
ir technologijos laimėjimais, ta
čiau jie ima nekantrauti dėl ne
paprastai mažos naudos, kokią 
gauna iš namų ūkio ir techno
loginių investavimų (apie 9 bil. 
dol., Sovietų Rusų reikalų kino- 
vas Howard Rausch, rašydamas 
“Atlantic” žuranale, pažymi, kad 
taip yra dėl rusų technologinio 
suskilimo. Mat, rusai didžiausią 
dėmesį ir lėšas skiria karo reika
lams, o labai atsilikusiam civili
niam sektoriui teduoda maža lė
šų ir dar mažiau į jį įtraukia ta
lentų ir aukštesnės technikos. 
Taip pat maža tesusilaukiama 
drąsių, originalių idėjų, panašių 
į tas, kokias nedidelės, bet lanks
čios amerikiečių korporacijos pas
katina nerangius pramonės mil
žinus įvesti naujų technologinių 
atmainų.

Naudojasi Vakarų technika
Kad galėtų išlaikyti lygybę su 

JAV, rusai, kurių bendras tauti
nis našumas tesiekia tik 40 proc. 
amerikietiškojo, turi apleisti svar
bius civilinės technologijos sekto
rius. Taip pvz. jų greitesni už 
garsą lėktuvai, nors buvo paga
minti anksčiau nei vakariečių, la
bai priklauso nuo anglų elektro
ninės pramonės pristatymų. Jų 
spalvotoji televizija, vis dar kū
dikiškoje būklėje, paremta pran-

tamas, kaip Viešpats įsako, bi- 
jodams, kad kitaip neparodysiu 
dėkingumo už atpirkimo kainą, 
kuri buvo sumokėta, kad aš ga
lėčiau būti Jūsų narys”.

Vieno naujai konsekruojamo 
vyskupo pamoksle šv. Augusti 
nas pasakė: “Ar yra blogų vysku
pų? Ne, nėra. Tai tiesa, nes jeigu 
jie yra blogi, jie nėra vyskupai. 
Nesakykite, kad vis dėlto ir to
kiam dar pasilieka vyskupo titu
las, kad jis pasilieka vyskupo sos
te. Bet jis tėra tik baidyklė (ka
liausė), sauganti vynuogyną...”

J.Pr.

IR TOKIŲ REIKIA
Novelė

AURELIJA BALAŠAIT1ENĖ

— Žinau, kad Monika nebebus mano, Stepai, — 
prisimenu Jono žodžius vestuvių vakarą. — Bet mano 
meilė jai tokia stipri, kad aš esu priverstas ir tau lin
kėti laimės, jei tu ją padarysi laimingą. Ji turi būti 
laiminga Stepai. Bet kokia kaina... Bet kokia kaina, — 
pakartojo Jonas.

Ir dabar visu savo ryškumu grįžta jo žodžiai į ma
ne. Žinau, spėju, ką jis tada galvojo. Vėliau, pasikei
tus jo laimės sąvokai, pasikeitė ir Monikos laimės kai
na. Jonas nutarė mane pašalinti, kaip didžiausią jo 
laimės kliūtį. Neliko jo gyvenime vietos nei pažadui, 
nei priesaikai, nei draugystei.

— Aš tave lydėsiu, Stepai, — kaip per sapną gir
džiu Joną kalbant kalėjimo kieme.

Sėdame į juodą automobilį. Abipus manęs du ci
viliai apsirengę nepažįstami vyrai. Jonas sėda už vai
ro. Jo uniformos sagos žiba. Pamažu važiuojame mie
gančio miestelio gatvėmis. Su dėmesiu seku pažįstamus 
namus ir skersgatvius. Viskas atrodo, kaip buvę. Viskas

P. GAUCYS

cūzų sistema. Jų didžiausias au
tomobilių fabrikas statomas ir 
montuojamas italų Fiat įrengi
mais.

Rusijos valdinis mokslo ir tech
nologijos komitetas rūpinasi pa
teikti visą galimą užsienio tech
nologiją. Mainai paprastai esti 
vienpusiški: europiečiai duoda sa
vo žinojimą, o rusai atsilygina pi
nigais. Tuo tarpu jie yra pasiekę 
nemažų laimėjimų raketų, ato
minių bombų ir mojuojamais 
sparnais karo lėktuvų gamyboje, 
rusų prekyba yra tipinga atsiliku
sių kraštų prekyba. Ji yra papras
tas mašinų ir licenijų importas 
ir žąlįavų eksportas. Iš Lenkijos 
ir Vengrijos, mažiausia indus
trializuotų Rytų Europos kraštų, 
rusų importas prašoka eksportą 
santykiu 201, su Čekoslovakija 
tas skirtumas pakyla iki 4:1, o su 
Rytų Vokietija pašoka iki 6:1-

Čekoslovakijos pagrobimas

Čekoslovakijos prekyba, mano
ma, buvus vienas iš akstinų 
Maskvos invazijai . Čekų pramo
nė, pakankamai pajėgi rusams 
parūpinti sunkvežimių ir sunkio
sios pramonės mašinų, negali tų 
gaminių konkurencinėm kainom 
parduoti Vakarams. Čekų ūkio re
formatoriai norėjo midernizuoti 
savo krašto pramonę Vakarų 
technologijos pagalba ir jiems su
mokėti specializuota vartojamų
jų prekių gamyba. Toks posūkis 
būtų buvęs rusams žalingas, nes 
būtų atėmęs iš jų sunkiosios pra
monės įrengimų šaltinį ir atpa
laidavęs jų varžtus čekų ūkiui. 
Ir dar blogiau, jis būtų galėjęs 
privesti prie dar diesnės Vakarų 
įtakos į Čekoslovakijos politiką.

Lyginant su pažangiomis kapi
talistinėmis šalimis, rusų preky
bos vienašališkumas dar labiau 
ryškus. Lygiai kelia nuostabą ru-

ramu. Aš savo miegantiems tautiečiams tyliai sakau 
sudie. Norėčiau pamatyti Monikos namą. Be garso, be 
lūpų judėjimo šaukiu jos vardą. Ar miegi tu, mano 
skaisčiaveide Monika? Ar bent mintimi, bent sapnu ly
di mane į paskutinę mano kelionę?

Artėja miškas. Dangus darosi rausvai pilkas. Me
džių viršūnes dar supa oranžinė priešaušrio migla. No
riu melstis, bet nerandu žodžių, nei minties. Jaučiu, 
kad pati mano kelionė, kaip paskutinė malda, nerei
kalinga gyvos žmogaus kalbos žodžių.

Sustojame pamiškėje. Jonas pirmutinis šoka iš au
tomobilio.

— Lipk atsargiai. Aš tau padėsiu, — jis man iš
tiesia ranką. Tas beveik sarkastiškas pagalbos mostas 
verčia mane skausmingai šypsotis. Tai čia Lietuvos pa
giry, pirmajam saulės spinduliui palietus pušų viršū
nes, vienas šūvis, ir manęs nebus. Monika bus laisva. 
Bus laisvas Jonas. Ir būsiu laisvas aš, kad ir ne tokios 
laisvės ištroškęs.

i Nepaisant mano menko protesto, Jonas stipriai su
spaudžia mano dešinę ranką virš alkūnės. Sunku atsi
tiesti ir skauda kiekvienas menkiausias judesys. Kiti 
du nelipa iš automobilio. Pastebiu jų susirūpinusį ir 
neramų žvilgsnį. Palikęs mane vieną stovėti prie senos 
tiesios pušies, Jonas dar kartą prisiartina prie automobi

žiniškų pastangų, per pastaruo- 
sų nepasisekimas, nepaisant mil- 
sius 20 metų užsienyje parduoti 
savo technologinių išradimų. Pvz. 
Pavyzd. Japonija nuo 1945 m. iki 
1967 m. pirko užsienyje 8000 tech 
ninių licensijų, tačiau tik 6 įsigi
jo iš Rusijos, nepaisant labai gy
vos tarp dviejų šalių prekybos.

Italijos automobilių įmonės 
“Fiat” įspareigojimas Sovietų Ru
sijoj pastatyti 800 mil. dol. vertės 
automobilių fabriką yra labai 
reikšmingas Rusijos ateičiai. Jis 
sudaro stambų įsipareigojimą il
gus. laikus apleistam vartotojų 
sektoriui, o taip pat technologinį 
atskleidimą rusams nežinomų 
Vakarų modaliausių įrengimų, 
kokie buvo padaryti po II-jo pa
saulinio karo. Laužydami seną 
tradiciją, neturtingi rusai užsa
kė didelius kiekius atsarginių da
lių, kaip spėjama, laboratorinėm 
analizėm.

Cheminių gaminių prekyba
Vakarų tiekėjai tikisi, kad nau

jasis rusų entuziazmas greitu lai
ku apims ir pagrindines prekes, 
kurios Vakaruose yra namų ūkio 
reikmenys, o Rusijoje tik kolek
ciniai eksponatai, kaip pvz. nesi- 
raukšlėjęs pluoštas, aerosolio dė
žutės, maisto konservavimas ir 
dažymas, tinkams moderniems 
plunksnakociams rašalas, spe
cializuoto valymo priemonės, sau
sas cheminis valymas ir daugelis 
kitų dalykų.

Užsienio firmos puikiai žino, 
kad rusai nieko neperka, ką gali 
nukopijuoti. Jos žino kapitalisti
niam bizniui daromą žalą, tačiau 
neįstengia atsispirti pagundai pa
sinaudoti didelės rusų rinkos im
lumui. Taip pat vienas sauso va
lymo priemonių gamintojas, be
veik per 10 metų rusams pardavi
nėjęs savo gaminius, kartą vie
noje rusų parodoje pamatė tiks
lias kopijas jo ankstesnių maši
nų; jos skyrėsi nuo originalų tik

gamyklos ir vietovės įrašų plokš
telėm.

Be tiesioginiu šnipinėjimu su
renkamų žinių, kitas jų žinių 
šaltinis apie užsienio technologi
ją yra prekybos ir pramonės pa
rodos Rusijoje, kurios labai ne
panašios į tos rūšies parodas Va
karuos. Rusai tas parodas ruo
šia tam, kad jų specialistai galė
tų smulkiai susipažinti su užsie
nio technologija, nes tada nerei
kia jų siųsti į užsienį. Gerai ži
nodami, kad jų rinka yra patrau
kli, jie reikalauja iš būsimų par
davėjų atvežti į parodą geriau
sias mašinas ir įrengimų pavyz
džius. Vėliausios parodos buvo 
suruoštos parodant pakavimo, 
maisto paruošimo, skalbyklų ir 
sauso valymo mašinas — kaip 
tik tą sektorių, kuriame rusų ek
sportai yra ypatingai silpni. Pa
rodoje, viena dalis rusų specia
listų mėgina išgauti iš parodos 
rengėjų kaip galima pilniausių 
informacijų, tuo tarpu kita foto
grafuoja ir škicuoja mašinas. Pa
rodai besibaigiant, rusai siunčia 
įgudusius derybininkus derėtis 
su nenuolaidžiais rengėjais. .Šie 
pastarieji labai nerimsta, norė
dami galimai daugiau parduoti

niažiau vežtis atgal. Tai suda
ro- rusams palankią dirvą greit ir 
pigiai įsigyti pageidaujamų ma
šinų.

Rusų atsilikimas technologijoj

Rusų technologinis atsilikimas 
žymus netgi ir tokiose pirmos 
reikšmės srityse, kaip pvz. kom— 
puteriai. 1967 m. akademinio 
miestelio Novosibirske lankyto
jai buvo nustebinti matydami 
žymiausius rusų elektrominius 
smegenis neveikainčius ir tik 
dalinai sumotuotus. Jie patyrė, 
kad mašinos neturinčios magne
tinių plokščių ir kad nė viena ši
tų gyvybiškai svarbių dalių tuo 
metu nebuvo gaminami Rusijoje. 
Kita biurokratinė klaida buvo ta, 
kad iš 10 rusų komputerių tik 
penki 1968 m. tvarkingai veikė. 
Pasirodo, kad Maskvoje kažkas 
pertaisė periferinius įrengimus ir 
naujieji nebuvo laiku pagamin
ti. Be to, rusai labai stokoja pri
tyrusių komputerių programinin- 
kų ir analizatorių.

Viena silpnųjų rusų technolo
gijos ypatybių yra jos centraliza
vimas. Rusų specialistų priimtus 
technologinius nutarimus labai 
sunku pakeisti ar pataisyti. An
tra rusų technologinės pažangos 
kliūtis yra žemesniųjų įstaigų la
bai stiprus pasipriešinimas nau
jovėms ir nenoras sutikti su iš 
viršūnių einančiais patarimais ri
zikuoti. Tai ypatingai liečia 
kompartijos pareigūnus, bijan
čius pažeisti partijos prestižą. 
Pvz. vienoje vietoje buvo stato
mas didelis dirbtinės gumos fa
brikas. Kai jo viršininkui paaiš
kėjo, kad jis veiks, besinaudoda
mas jau pasenusiais procesais, jis 
pareikalavo sustabdyti darbus. 
Planuotojai atsisakė pripažinti, 
kad jie netinkamai išeikvojo 
brangią užsienio valiutą ir laiką. 
Jie tvirtino, kad, nors ir pasenu
siais metodais veikdamas, fabri
kas būsiąs naudingas ir išpildy
siąs gamybos normas. Tačiau vi
sų svarbiausia buvo tai, kad juos 
palaikė ir kompartijos atstovas. 
Karštai besiginčiajant, komunis
tų partijos pirmininkas susijau
dinusiam viršininkui priminė,

lio ir kažką sušnibžda palydovams.
— Eime greičiau, — taria jis, sugrįžęs prie manęs. 

Jaučiu jo stiprią ranką. Norėčiau ją nustumti, bet iš
didumas neleidžia priešintis. Bijau, kad nepalaikytų 
tai baime ar noru išsimaldauti laisvę. Turiu mirti, li
kęs bent jo akyse herojišku. Gal kada nors mano pas
kutinių akimirkų elgesį sužinos Monika... Mano numy
lėta, skaisčiaveidė, auksaplaukė Monika...

Jono dailiai pasiūta geros medžiagos uniforma be
veik susilieja su miško tankumos žaluma. Kitoje ran
koje jis laiko revolverį. Nejaugi jis pats turi būti ma
no budelis? Argi tos malonios pareigos negalėjo paves
ti vienam iš savo idėjos draugų? O gal tai jam su
teiks ypatingo pasitenkinimo ir jis bus užtikrintas, kad 
aš jau niekada nebegrįšiu pas Moniką... Nejaugi bu
deliško darbo pasitenkinimas tikrai gali būti didesnis 
ir stipresnis už tautos kraujo saitus, už kolegiškus bend
rų studijų metus? Toji mintis mane galutinai sukrečia, 
ir net kalba apie pabėgimą būtų nebepriimtina. Man gė
da prieš visą mano tautą už jos taip negrįžtamai pa
klydusį sūnų. Kad tik viskas greičiau pasibaigtų, kad 
nebereikėtų toliau eiti. Kojose jaučiu aštrų skausmą, 
kai kartais užkliūvu už sausų šakų ar skujos. Tačiau 
sukaupiu visas valios jėgas ir nedejuoju, tik bandau 
nusikratyti Jono geležinės rankos.

(Bus daugiau)

kad tūkstančiai darbininkų, buvo 
iškelti ir apgyvendinti Sibire 
jam statyti ir jame dirbti. “Ar 
tamsta pagalvojai apie partijos 
autoritetą? — jis klausė. “Tai 
buvome ne aš ir ne jūs, bet par
tija, kuri juos pašaukė ir jiems 
davė pažadus. Dabar tamsta pa
mėgink jiems pasakyti, kad vie
ną naktį jūs prabud'ote ir įsitiki
note, kad visa buvo veltui, kad 
vienas jų darbas veltui”.

Baimė rizikuoti

Tas nenoras rizikuoti kapita
lu neleidžia rusams turėti moder
nios cheminės pramonės. Rusai 
nori turėti garantuotą gamybą 
nustatytu laiku ir nustatyto ly
gio. Jie bijo naudotis dar nepil
nai išmėgintais procesais. Todėl 
nemaža naujų fabrikų ir įmonių 
pasensta dar jų nepaleidus į dar
bą.

Naujovės ir technologinė pa
žanga geriausia pasireiškė gyny
bos ir erdvių tyrimo srityse bei 
tose pramonės šakose, kurias ru
sai pradėjo beveik iš nieko, kaip 
pvz. plieno, laivų statybos ir avia
cijoje. Kur tiesiogiai neliečiami 
krašto gynybos reikalai ir kur jau 
veikia plataus masto pramonė, 
pasipriešinimas naujovėm labai 
stiprus. Tai ypatingai teisinga 
namų ūkio pramonėje. Pastaruo
ju metu tas nesiskaitymas su 
vartotoju vis mažėja. Dabar ru
sai pradeda nukreipti dalį įren
gimų ir technologinių talentų iš 
pirmos svarbos pramonės šakų į 
vartotojų ir namų ūkio reikalams 
skiriama pramonę.

Šis gabių technikų įtraukimas 
į vartotojui skirtą pramonę, žada 
praplėsti rusų technologiją jos 
siauriausioje vietoje. Dabar rusai 
tiki, kad pagaliau bus panaudo
tos naujos medžiagos ir naujos i- 
dėjos didsniam ir įvairiesniam 
vartotojų rinkos aprūpinimui.

TEOLOGAI VARŠUVOJE

(Teologai iš visos Lenkijos 
buvo suvažiavę Varšuvoje stu
dijuoti ekumenizmo — krikščio
nių vienybės klausimų. (Suvažia
vime dalyvavo Krokuvos teolo
ginės akademijos, Liublino ka
talikų universiteto ir visų kuni
gų seminarijų atstovai.

EUROPOJ PASMERKS 

OKUPANTUS

Europos miestų valdybų fe
deracijos centro komitetas priė
mė kvietimą paminėti tragiškas 
Čekoslovakijos okupacijos me
tines pasmerkiant sovietų kiši
mąsi į kitų valstybių vidaus 
reikalus. Europos miestų valdy
bų Federacijos centro komite
tas iktviečia Europos miestų vai 
dybas pavadinti gatves ir aikš
tes Jan Palako vaidu, taip į- 
amžinant protesto ženklan su
sideginusio Prahos studento at
minimą rugpiūčio 21 d. Euro
pos miestų gyventojai kviečiami 
paminėti sovietų invaziją, ge
dulo ženklan iškeliant pusiau 
stiebo vėliavas.

— Amerikos himno “The 
S tar Spangled Bonnes” auto
rius Frencis IScott Key gimė 
1779 m. rugpiūčio 1 d.
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ORGANIZMAS SUDARYTAS IŠ 
PIGIOS MEDŽIAGOS

Žinovai sako, kad žmogaus or- gydytojas nesudeda kaulo taisy- 
nižtnas daugiausia dvylikos dole-i klingai, kaulas vistek sugyja,

CLASSIFIED GUIDE

rių tėra vertas, t.y. jo kūną suda
rančios medžiagos. Iš jo galima 
būtu padaryti septynius gabalus 
muilo ir devyniasdešimt paiše
lių. Iš jame esančio fosforo -ga
lima būtų padaryti 2,200 degtukų 
galvučių, o iš jo geležies nukalti

nors ir netaip kaip reikėtų. Tas 
yra nustatyta iš lūžusių kaulų 
liekanų tų žmonių, kurie neturė
jo progos nueiti pas daktarą, ir 
iš senovės laikų žmonių griau
čių.

Senovėje daug kur labai žiau
vidutinio didumo vinį. Pagaliau riai su kaulais apsieidavo. Kai
kalkių, kurias žmogaus kaulai tu 
ri; užtektų vienai vištidei išbal
tinti, o su jo siera galėtų išnai
kinti vieno šuns blusas. Jei van
deni, kurj žmogaus kūnas turi, 
sdskaldyti i vandenilį ir deguonį, 
tai galima būtų tuo pripildyti 
120 vaikų batonėlių. Tai yra ga
na daug, tačiau tai dar nenusta
to- žmogaus vertės. Jei surinktų 
visą žmogaus kūne esantį azotą, 
tai gautų mažą maišiuką trąšos. 
Na, dar pusė arbatinio šaukštu
ko sodos, vieną šaukštelį poto- 
šo, arseniko tiktai tiek, kiek iš 
reikalo galėtų vieną musę užmuš
ti, arbatinį šaukštelį cukraus, 
mažytį lašelį jodo ir labai mažas 
žymes kitų medžiagų. Tai ir vis
kas, kas žmogaus kūną sudaro. 
Tų medžiagą vertė aukščiausia 
būtų 12 dolerių,

Kokia košė išeitų, jei visa tai 
į katilą supilti ir virti.

Sukurtas nuostabus kūrinys
O visgi iš tų mežiagų yra su

kurtas tikrai nuostabus kūrinys. 
Kauliniai griaučiai, kurie sudaro 
skiletą, elastinė oda, kurį visus 
organus dengia; raumenys ry
šiais prie griaučių pririšti ir rau
menys gali judinti pačius griau
čius.

Ar galima įsivaizduoti, žiūrint 
grakščios merginos gražią koją, 
kad ant jos galėtų kabėti visas 
vidutinio didumo dramblys?

Tikrai, jau daug mažesnis ap
krovimas išsuktų storąjį staibio 
kaulą iš kelio nario, taip pat iš
sinarintų letena. Tačiau storasis 
staibio kaulas pats yra toks stip
rus; kad norint jį nulaužti, reikia 
pakabinti ant jo 1,650 kilogra
mų svorį. Bet iš šono mažu smū
giu galima jį nulaužti ir sutru
pinti, nes jis mažai tėra apgink
luotas prieš spaudimą iš lauko, 
prieš ledo ritulio lazdą ar laiptų 
spyrį. Jo visa sąranga yra paskirta 
žmogui nešioti. Jo celės yra taip 
sumūrytos, kad jos yra pritaiky
tos spaudimui iš viršaus ir apa
čios. Vadinasi, kiekvienas kaulas 
yra pritaikytas atskiram tikslui. 
Kokiu elegantišku lanku lenkia
si letenos kaulai nuo pirštų iki

kurių tikybinių sektų dvasinin
kai norėdavo velnią išvaryti, bet 
kadangi nebuvo per kur, tai pra
kaldavo galvos kiauše skylę. Tas 
paprotys nuo akmens laikotarpio 
dar tebėra išsilaikęs pas kai ku
rias laukines tauteles. Iš akmens 
amžiaus laikotarpio daug yra 
randama tokių prakaltų galvos 
kiaušių. Kad žmonės pernešda- 
vo tokias operacijas, rodo sugiję 
kaulai. Dabar chirurgai, reikalui 
esant, nevartoja jokios jėgos ir 
spaudimo, per kelias sekundes iš
plauna gabalą kiaušio, lyg kir
ktomis popierių kirpdami. Bet ku 
pakeičiamas išplauto kauto ga
balas? Paima iš dubens kaulo 
ir įdeda į išplautojo vietą kiau
še ir jis prigija. Dėl to dubens 
kaulas neiko nenustoja. Nuosta
biausia yra taip kad po kelių me
tų perkeltas kaulas iš dubens 
kauto pasidaro kiaušio kaulu. Va
dinasi, visa jo sąranga pasikeičia. 
Jis perstato, paplonėja, nes ant 
galvos joks kūno svoris nekrinta.

Na, šių laikų gydytojai chi
rurgai padaro labai nuostabių o 
peracijų, kurios aiškiai rodo, kad 
kaulai yra gyvi, prigyja, prisitai
ko skirtam tikslui. Celės (narve
liai) lyg paslaptingi inžinieriai, 
vienas su kitu bendrai dirbdami, 
moka tarnauti visumai, puikiai 
savo pajėgas tikslui sunaudoti.

Aplamai, žmogaus kūno tuš
tumoje joks organas ant kits ki
to nėra uždėtas; priešingai, kiek
vienas atskiras organas atskirai 
muskulų ryšiais yra pritvirtin
tas. Nėra taip, kad vienas aukš
tas kitą neštų, kad kepenos ar 
skrandis ant vidurių laikytųsi, 
jie visi turi tarpusavinę judėjimo 
laisvę. Tai yra svarbiausias žmo
gaus kūno statybos principas.

J. Mškns

MISCELLANEOUS
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8*2781

METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
iililiiiilillliiiiiililliiiiiiiilllililillllliillilk

CONSTRUCTION CO,

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ pastatai!

MOT West «Mh Staeefe 
TeL HE 4-7482

MOVI NG
A. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chieago, Ulinois

ŽIOBRIAI PLAUKIA
J. Švaistas

Romanas apie didįjį knygnešį 
kun. Martyną Sidaravičių, ku
ris šalia savo kunigo pašaukimo 

kulnies. Tai lyg ir yra lankinio i nemažesnę pareigą jautė darinio- 
tilto principas: jei kaulai plokš
čiai prie kemės prisiliestų, tai reik 
tų tam pačiam svoriui nešti de- 
šimteriopo kojos didumo.- sako 
žinovai. Todėl žmogus tikrai len
gvai vaikščioja. Viršutinė riesto 
kauto galvutė, kuri įsijungia į du
bens kaulą ir ant kurio visas kū
no svoris guli, kai kabąs tiltas 
ant lieknų ramsčių, turi savo vi
dinę sąrangą- Taigi kaulų celių 
sujungimas nekaip kitaip sudary
tas, kaip modernaus tilto griau
čiai, jo lankai ar arkos. Matyt, 
inžinieriai gerai nusižiūrėjo į gam 
tą, statydami modernius tiltus, 
kur reikia su mažiausiu medžia
gos kiekiu kuo dagiausia pasiekti. 

Kaulų lūžiai
Atrodo, kad net ir tada, kada

tis kaip lietuvis savo tautos švie 
timui. Jo darbo vaisiais mito tau- 
iniai atgimstanti tauta.

Šalia vieno žymiausio knygne
šio biografijos, autorius vaizdžiai 
atskleidžia skaitytojui ir to meto 
laikotarpio aplinką, nuotaikas ir 
tautos idealizmą kovojant už sa- 
o spaudą.

Šių laikų jaunimui būtų labai 
naudinga susipažinti su ano me
to jaunosios kartos drąsa ir užsis
pyrusiu pasiryžimu savo sieki
muose, kas galėtų būti pavyz
džiu ir šiais laikais.

Knyga gaunama 
kaina 2.50 dol.

DRAUGE,

Illinois gyventojai prašomi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
OOSMOS EXPRESS 

MARQUETT'K GIFT PARCEL SERV 
2608 Httth St. Tel. WA 5-2781
2501 OOth St. Tol. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis jvalrlų prekių pasirinkime*

E. Ir V. ŽUKAUSKAI

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai,
' stereo, oro vėsintuvai.

Pardavimas ir taisymas
J. MIGLINAS 

Krautuvė Marąuette Pke. 
2846 W. 69th Street 776-1486 

Namų tel. — PR 6-1063

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 VVest 63rd Street

Užsieniniu ir vietiniij auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arba GR 0-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Jui-aitis

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St. — Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

R E A L ESTATE

Pard. 5% kamb. mūr. jrengt. rū
sys, 2-auto garaž., 3 mieg., netoli 
72nd ir Damen, PR 6-2801.

RE AI. ESTAns

MARQUETTE PARKE 
Pard. 2 aukšt. mūr. 5 kamb. kiek
viename aukšte, 2—auto garaž., 
gazo karšto vand. šild., tik $27,500.

1 Skambinti po 7 v.v. Mr. Kay.
RE 7-8111.

HELP VVANTED — VYRAI

Pard. labai geram stovy 6 kamb., 
2 mieg mūrinis namas. Gazo karš
to vand. šiluma, mūr. garaž., kai
na $19,900, apyl. 65-tos ir Kedzie. 
Teirautis tel. PR. 8-2233.

ĮSIGYKITE DABAR

VEIDU PRIE ŽEMES
K. GRIGAITYTĖ

Novelių rinkinys, kuriame pie-
Tvarkingaa, teisingas ir greitas §jamos gyvenimo problemos ir

‘T,,nių pa-
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar- zistamj ir net patirti. Lengvu sti- 
komi pilietybės dokumentai, pildo-i liumi, paprasta vaizdinga kalba 
mi Income Tax ir atliekami kitoki į parašyta knyga maloniai skaito- 
patarnavimai. < ma įr jautriai išgyvenama, nes

ŠIMKUS REAL ESTATE ' joje kiekvienas randa savęs dale- | 
lę.
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JOBS VVITH A FUTURE! 

Excellent Immediate Openings!

EXPERIENCED
CATERPILLAR
MECHANICS

Work with new modom shop vvith 
tho latest shop eąulpment. Top pay. 
ltberal retirement prog.ram, paid va- 
eatlons and holidays, outstanding 
Insurance program for employeos 
and de.pendents. Good vvorklng oon- 
ditions, steady employment.

VVrite or Wire Harvey Slralte
FOLEY TRACTOR COMPANY

Cnterplllur Dealcr 
1550 South West Street 
Wichita Kansas 67213

Phone (316) WH 3-4211
An Eųual opportunity employer
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NOTARY PUBLIC
4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

Išleista Liet. knygos klubo.
Kaina 2.00 dol., galima gauti

DRAUGE. Illinois gyventojai tu-
tu5lT^on‘?rirbl^?r 9 mu"! ri prie knygos kainos pridėti 5

2 po 4 knmb mflr su rūsiu, pa- Į proC. mokesčiams, 
stoge ir garažu. 43 ir Rockwell. 1 r 
$23,000.

18 vienetu mūr. atnaujintas room- 
lng house prie Lincoln Parko, 2 
bloką iki ežero. $17,500 pajamų.
Kaina $70,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tat 

Notary Public
2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome mūra “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J, RUDIS — Tel. CL 4-1050

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tax

Notariartas — Vertimai

Apdraudę Agentūra .

BELL REALTY
J. BACEV1CIUS

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233 
Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš-

Your mother means well. 
Būt when your doctor 

says you’re healthy,
you can be sure.

Help yourself 
with a checkup. 

And others with a check.

American 
Cancer 
Society

THIS MAGI eCNTmiUTU n nu ruiuim

Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Chambersburg, Pa., besisukdama mašina ant posūkio pasikabino šitaip ant stulpo. Niekas nesužeistas, nuo
stolių tik 190 dol.

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu, gyvybės, 

automobiliu, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios Išsl. 
unokelln tu Sfc 
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

M O V I N G
6ERENAS perkrausto baldus Ir 
kitos daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdraudų nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 H VVest »5th Street 
Ohicago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 Ir GR 6-4330

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chieago, Iii. 60632. Tel. YA 7-5980

lllllllllilllllllllllllllillilniiililllllihllllilli

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
tiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiimiiiimip

72 ir Talman. Mūr. rezidencija — 
8 kamb. pirmam aukšte ir 2 kamb. 

| antrame. Geram stovy namas. $28,000.
Prie Nabisco mūr. 5 kamb. bun- 

galow. 13 metu senumo. $21.200.
Mūr. 2 butai po 4 kamb. ir raš

tine. Gazo šildymas. Garažas. Prie 
ofiso. $21.900

Brlghton P-ke, mūr. namas — 4 
kamb. butas ir taverna. Labai pel
ningas tavernos biznis. $85,000.

VAINA REALTY
2517 W. 71st SL — RE 7-9515

MIGLOTAS RYTAS
V. RAMONAS

Tai apysakų rinkinys, kuris 
patraukia ne tik savo tematika, 
bet ir išimtinai gražiu stiliumi 
bei kalba.

Autoriaus išleistų knygų skai
čius nėra didelis, bet kiekviena 
jų yra kruopščiai išmąstytą ir ap
dirba, kas yra charakteringa ir 
šiam rinkiniui. Juo pasidžiaugs 
kiekvienas jį įsigijęs ar gavęs do
vanų.

Liet. knygos klubo leidinys, 
gaunamas DRAUGE, kaina 2.00 
dol. Illinois gyventojai prie kny
gos kainos prašomi pridėti 5 pro
centus mokesčiams.

TIRED 0F LONG HOURS ?

Try us. 42 hrs'. per week. Salary 
plūs cammission free demo, paid 
vacation, Christmas bonus.

We at BOWERS DODG.E need 
2 good salesmen who want to work 
and want to make money. Auto 
experience not necessary. We will 
train. Come in today. No calls, 
please.

7340 So. VVestern iftve.

VVANTED: 
YOUNG MEN

Dependable and energetic machine 
helpers. Good starting pay, shift 
work. All benefits. Will train.

Call 625-0690. Ask for John 
Brogni or Chuek Ording

INTERNATIONAL 
ANODIZING CORP.

3827 WiUow Street 
SCHILLER PARK. ILLINOIS

1% aukšto, 10 metu mūr.: 6 kamb. 
(S mieg.) ir 4 kamb. Prie 69 ir Ca- 
lifornla. Gazo karšto vandens atski 
ri šildymai. Alum. langai, 2 auto ga
ražas. $41,000.

4 kamb. švarus modernizuotas me
dinis. Prie 69 ir Western. Taksai 
$150. Alumln. langai. $10,000.

0 kamb. .modernizuotas mūr. bim- 
galow prie 71 Ir California. 23,500.

5)6 kamb. 0 metu. Geras mflr. 
bungalow. prie 67, J vakarus nuo 
Kedzie. Gazo karšto vandens šiluma. 
Alumln. langai. Garažas. $29,500.

11 butu, 10 metų, 2-ju aukštų mū.r 
namas prie 71 ir California. $152,000.

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 Ir Maplewood $.10,500.

0 kamb., 20 metų mūr. Cape God

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 W. 71st St. Tei, 925-6015

DRAUGE galima gauti vidu
tiniško formato Aušros Vartų 
Marijos paveikslų, kurių kaina 
tik po 25 ct.

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

NAUJAS DERLIUS
Dvaras lietuviškam Lemonte. 2-jų 

metų, 7 kamb. mūras. Daug žemės 
paskirta sodui ir alėjoms. Pamaty
kite.

2-ju butu mūras. Garažas, alumln. 
langai, Platus lotas. Marąuette pko. 
$21,900.

5 kamb., apie 10 metu, gelsvas 
mūras. Garažas. Karpetai. Alumin. 
langai. Marąuette pke. $28,900.

4 kamb. nedidelis medinukas, apyl 
69 ir Pulaski. Pirkite už $11,900, 
jmokėję $3,500,

Ligonis našlė turi labai gerų 2-Jų 
butų mūro narna. Naujas gazo šildy
mas. Prie vienuolyno. $27,700.

4 butų mūras. Gage parke. Geri, 
gražūs butai. Garažas. $41,000.

Lotas 30 p. Marąuette Parke

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-7200

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ
♦

Šalia pagrindinio žemėlapio 
vaizduojančio Didž. ir Maž. Lie
tuvos etnologinį stovį paskuti
niais laikais, čia yra dar septyni 
mažesni žemėlapiai, kur chro
nologiška tvarka paduodami visi 
teritoriniai pasikeitimai nuo prieš 
istorinių laikų.

Žemėlapio kaina tik 50 cen
tų. Užsakymus siųsti į Draugą.

OFFICE MGR.
Experienced level-headed person to 
receive and process orders, furnish 
liason between salesmen, ware- 
house & home office, supervise too, 
handle credit & collections for Els
ton Av. branch office of nat’l firm. 
PHONE MR. RANSOM 777-8900 
____________ (MPSA)____________

BROILER MAN
Griil experience okay. Mušt be 
able to meet customers.

Apply in person

PONDEROSA STEAK HOUSE
Route 30

Olympia Fields, Illinois

Lankstymo mašinų operuotojas 
Cleveland ir Baum mašinoms. Pui
ki alga. Viskam tinkamas vyras. 
Visos privilegijos. Apmokėtos atos
togos. Skambinkite W,E 9-3374. 
Prašykite Miss Bea.

DĖMESIO!

HELP WANTED — MOTERYS

Steno - Secretary
Young Lady 

Pleasant Personaiity 
Interesting Work 
Liberal Benefits

MUSEUM 0F 
SCIENCE & INDUSTRY

REAL ESTAT

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės j “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

MRS. CONNOR 
MU 4-1414

MISCELLANEOUS
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT
ApSlmoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

Members of M.L.S.
ALEX ŠATAS-REALTOR

Main office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, Dl. Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Dsnvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų ištaigą 
ir Išsirinkti iš katalogo.
fmiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiimiiimimiiiiiiiiiiiHiimi

RADIO PROGRAMA

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gal, Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas Ir 
dienraštis “Draugas”.

Heating Contractor
IreDgiu naujus ir perstatau se- 
nūs visų rūšių narni) apšildymo 
pečius ir alr-oondltlonlng — 1 
naujus ir senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Chieago tt, III.

Telefonas VI 7-3447

M O V I NG
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

i



Jubiliejiniame seime išrinkta nauja Balfo centro valdyba. Sėdi (iš k. j d.): Bronė Spūdienė vicepirm., 
dr. Demas Jasaitis pavaduojąs gen. sekr. Albiną Dzirvoną, kun. Vaclovas Martinkus, pirm., dr. Elena 
Armanienė, vicepirm. ir teisinė patarėja. Stovi: dail. Juozas Bagdonas, prot. sekr., Stasys Dzikas, vice
pirm., Antanas' Senikas, ižd, dr. Antanas Skėrys, vicepirm., ir kun. Pranas Geisčiūnas, reik. ved.. .

BALFO APYSKAITOS, JONINES IR KITI 
ŠALPOS DARBO DŽIAUGSMAI

Kai Balfas buvo steigiamas, 
turbūt niekas iš iniciatorių ne
pagalvojo, kad jis bus taip il
gai reikalingas. Yra tokių, ku
rie ii- dabar suabejoja. Kadangi 
šiame krašte įsikūrę lietuviai 
daugumoje — savo pačių inicia
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tyva ir darbu — gyvena gražiai 
ir pasiturinčiai, kartais yra ne
lengva prileisti, kad dar ir dabar 
tebėra vargstančių ir kenčian
čių, kurie ir pagalbos yra rei
kalingi ir už gautą pagalbą yra 
nepaprastai dėkingi.

Štai laiškas iš Lietuvos rašy 
tas š. m. birželio 7 d. “Iš tolimų, 
svetimų kraštų anądien netikė
tai mudviem atėjo siuntinėlis, 
į kurį ranom sudėtas mums ad
resuotas dovanėles. Su giliu su
sijaudinimu, su virpančia širdi
mi dėliojom viską, žiflrinėjom 
ir stebėjomis, kad geri, tolimi 
žmonės rado įeikalingu mudu 
pradžiugint ir paguost savo 
užuojauta, savo rūpestingumu’’.

“Prašome perduot mūsų nuo
širdžiausią padėką visiems, kas 
prisidėjo prie to žygio, kuris 
mus moraliai parėmė, atnešė 
daug džiaugsmo ir suramini
mo”.

Balfo raštinės tarnautojai 
dažnai skaito panašius laiškus. 
Centro valdybos naiiai su jais 
susipažįsta posėdžių metu. Bet 
yra svarbu, kad ir plačioji visuo 
menė apie juos žinotų. Kad ypa 
tingai tie, kurie dėl vargstančio 
brolio lietuvio meilės, susibūrę 
j nedideles grupes, vadinamas 
Balfo skyriais, kaip darbščios 
bitelės rankioja dešimtines ir 
pavienius doleriukus ir krauna 
j bendrą Balfo kasą, kad šalpos 
darbas galėtų būti tęsiamas.

Jų dėka per paskutinius biu
džetinius metus (1968 m. liepos 
1 d. — 1969 m. birželio 30 d.) 
Balfo pajamos buvo tokios. Gau 
ta iš skyrių pinigais $63,113, 
Testimentais (nominuoti pasky
rimai) $20,387, gimnazijoms 
atsiųsta aukų: Vasario 16 $14,- 
587, Saleziečių 2,893.

(Sušelpta Lietuvoj ir Sibire:
IŠ Balfo aukų__ $25,352, iš tęs
tįmentų — $17,092, Vokieti
joj $7,146, Lenkijoj (vartotų 
rūbų (persiuntimas) $3,663, Šiau 
rėš Amerikoj — $875, Pietų 
Amerikoj — $575, kituose kraš 
tuose — $603.

Gimnazijoms pasiųsta: Vasa
rio 16 — $17,318, Saleziečių — 
$3,097.

Iš šių skaičių matyti, kad di
džiausia dalis Balfo surinktų 
aukų (daugiau negu pusė) yra 
tiesioginiai skiriama Lietuvai. 
O kad šių siuntinių gavimas ten 
yra nepaprastai reikšmingas ii'
svarbus _  daugeriopa prasme
—. nėra abejonės. Tai parodo ir 
aukščiau cituotos laiško ištrau
kos.

Šis gražus šalpos darbas yra 
palaikomas geraširdžių lietuvių 
laisvomis aukomis. Net ir pats 
darbas Balfe yra surištas su 
aukom ir siurpryzais. Vieną iš

tokių siurprizų turėjom šiemet 
per Jonines.

Vadovaudamasis gražiu lie
tuvišku papročiu su kaimynais 
kunigais apie vidurdienį išva
žiavom pasveikinti dviejų žymių 
Jonų — prel. Balkūno ir jo vi
karo kun. Pakalniškio. Šie mieli
ir vaišingi Jonai visus pakvietė 
pietums. Visas pobūvis nusitę
sė iki 3 vai. p.p. O per tą laiką 
vagys aplankė mano butą ir iš
nešė ir rašomąją mašinėlę su 
lietuvišku raidynu, gaiso užra
šymo aparatą, porą radijo apa
ratų, laikrodį, porą dolerių smul 
kių pinigų ir kt. Butas yra virš 
Balfo raštinės. Raštinė veikė, 
tarnautojai dirbo. Bet niekas 
negirdėjo, kaip išlaužė duris an
trame aukšte. Nei pagaliau nie
kas nei iš savjų nei iš tkaimynų 
nematė, kaip lankytojai su visu 
lobiu vėl išėjo.

Dabar pradedu suprasti, ko
dėl kai prieš metus laiko atva
žiavau į Balfą, kai įkas tik pa
kraipė galvas, o kiti atvirai pa
sakė, kad gudrūs žmonės šian
dien į tokius daiibus nesipučia.

Pasirodo, ikad ir a. a. kun. L. 
Jankus buvo turėjęs panašių 
lankytojų. Ir pas jį įėjo ne per 
duris, o per' langą.

Gal dėl to ir neatsirado daug 
savanorių po jo mirties užimti 
tuščią likusią reikalų vedėjo 
vietą, tačiau, kol kur- nors bus 
vargstančių lietuvių, o Amerikoj 
geros širdies žmonių, kurie no
rės jiems padėti, tikiu, atsiras 
kas ir šiam darbui sutiks vado
vauti. Kun. P. Geisčiūnas

Kartu su šen. Kennedy baliuje dalyvavo ir teisininkas Paul Markham ir 
mergina iš Milton, Mass., Martha Vineyard. Po vykusių vaišių vykstant 
keliu šen. Kennedy mašinai nušokus nuo tilto žuvo panelė Kopechne.

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas JĮ užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.
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Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti

knygos:

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT .................. ............................ $5.00

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA .... ........................... ......................................... $7.00

atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygo> 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
uimiiiMiMiiiiniiiiniuiiimMniuiitititniiftMtniiiiiiiiimiiiiiiiimiiinmnumiiitiit'

KANADOS ŽINIOS
_  Iš okup. Lietuvos pasku

tiniu laiku į Kanadą atvyksta 
daug tautiečių aplankyti savo 
giminių. Daugelis jų iš Kana
dos norėtų nuvykti ir į JAV pas 
savo gimines ar pažįstamus. To
kiais atvejais JAV konsulatai 
Kanadoje apie minėtus asmenis 
pasiteirauja JAV ambasadoje 
Maskvoje. Tas susirašinėjimas 
laiškais vyksta apie 6 savaites. 
Jei prašantysis JAV vizos nori 
pagreitinti gavimą atsako iš 
Maskvos, turi amerikiečių kon
sulatą paklausimą pasiųsti tele
grama, sutikdamas už telegra
mos išlaidas asmeniškai atsily
ginti. Šiuo atveju atsakas gau
namas per 10—12 dienų. Tai la
bai svarbu žinoti visiems prašan 
tiems vizų ir norintiems jas grei 
čiau gauti.

— Dailininkai A. Varnas ir 
J. Pautienius atostogauja Wa- 
saga Beach 'kurorte Kanadoje.

— A. a. Vytautas Baltutis 
mirė liepos 27 d. Newmarkct 
miestelyje prie Toronto. Velio
nis prieš mirtį tur ėjo mažą ope 
raciją, po kurios kraujo krešu
lys pateko į galvą, ištikus dali
niam paalyžiui, ligonis po kele
tos valandų mirė. Velionis pa
liko 4 vaikus. Paskutiniuoju 
laiku jis dirbo prie welfare so
cialinės įstaigos. Mirė, sulaukęs 
55 m., velionis kilimu dzūkas iš 
Lazdijų.

— Kun. Matas Jarašiūnas, 
neseniai įšventintas kunigu Ro
moje, šią savaitę išvyksta vika
ro pateigoms į Baltimorę Šv. 
Alfonso lietuvių parapijoje. Nau 
jasis kunigas ilgesnį laiką po 
studijų atostogavo Kanadoje,

Toronto ir Londone, kur jis gy
veno prieš išvykdamas studi
joms.

— A. a. Zigmas Paulionis,
labai aktyvus skautų veikloje 
ir lietuvių bendruomenėje, mirė 
Londone, Ontario, po sunkios 
ligos, teturėdamas 46 m. am
žiaus. Velionis palaidotas iš 
Londono liet. bažnyčios Toron
to Šv. Jono liet. kapinėse. Prieš 
laidojant, karstas buvo įvežtas 
į Lietuvos kankiniams dedikuo
tos koplyčios liet. kapinėse, kur 
skautai išsirikiavo garbės sar
gyboje. Bendruomenės ir skautų 
vardu atsisveikinimo žodį tarė 
Stp. Kairys, Kanados LB kraš
to valdybos vicepū mininkas. Ve 
lionis paskutinuoju laiku buvo 
Londono apylinkės LB pirmi
ninkas.

— Toronto choras “Varpas” 
ieško dirigento ir choiui vado
vo. Girdėtis, kad keliose vieto
se yra padaryta paklausa. Lin
kėtinas, kad Varpas su rudens 
darbo sezonu pradėtų savo dar
bą.

— Kun. dr. Pranas Gaida
vasaros atostogų išvyko Califor- 
niją, norėdamas aplankyti JAV 
vakarines sritis. Redaktorių 
atostogų metu pavaduoja Vy
tautas Kąstytis.

Mielai motinai

A. t A. JULIJAI TAMULIENEI Lietuvoje mirus, 

KUN. JONĄ TAMULJ 
skausmo valandą nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Juknevičių šeima 
Julija Oreskienė ir sūnus

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 71 st Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. -J- A.
Mylimai žmonai mirus,

ANTANĄ DUKAUSKĄ
užjaučiame ir kartu liūdime.

Bendradarbiai:
A. Grybauskas, R. Karuža, A. Markelis, 
R. Paškus, B. Slonskis

A. -f- A.
KUN. STANISLOVO ALEKSIEJAUS 
3 metų mirties sukakties minėjimo pamaldos bus 
Šv. Antano bažnyčioje. Cicero, rugpiūčio 11 die
ną 7:30 v. iš ryto.

Giminės ir draugai prašomi dalyvauti 
ir pasimelsti.
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nno kapinių.

A. 4- A.
PROF. DR. JUOZAPUI MOTIEJŪNUI 
mirus, dideliam liūdesy jo žmoną ANELĘ, dukras 
ALDONJJ ir DANUTĘ, žentus dr. PR. JARJJ ir dr. P. 
RASUTĮ bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučia

Elena ir Mykolas Jurgaičiai 
Faustina ir Mečys Mackevičiai

t MAZHK&EVANS

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiat 

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUe 7-8600

EUDEIK IS
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avo.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9588 
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GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėm* 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HJLLS GHiIYYČIA 

2413 VV. 63rd Street, Chicago, Illinois 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0884

SKELBKITES “DRAUGE”

Vengrijoje: ūkio 
reformos

J. Kadaro režimas pastaruoju 
metu reiškia savimi pasitikėjimo 
jausmą. Tai liečia jau metai vyk
domą ūkio reformą. Ja numato
mos varžybos ūkyje bei našumo 
ir privačios inciatyvos pakėlimas 
įvairiose ūkio srityse, net ir preky
bos su užsieniu neišskyrus.

Tai reformos, kuriose primena 
buvusias ir rusų sulaikytas Čekos
lovakijoje., Vengrai, apie tai pa 
klausti, atsako: “Mes rusams pa
reiškėme, kad mūsų reformos su
derintos su socializmu ir kad dėl 
jų nebus nutraukti ryšiai su Co- 
mecon’u, komunistinių kraštų 
savitarpio ūkio organizacija. Tai 
mes vykdome ne uždaruose akai- 
demikų rateliuose, kaip yra bu
vę Čekoslovakijoje, bet bendra
darbiaudami su partijos vadovy
be. Juk negalite pakeisti ūkio są 
rangos, veikdami prieš valdžią; 
jūs neišvengiamai turite drauge 
dirbti su biurokratija”.

Vengrai savo reforma norėtų 
pasiekti tokią ūkio padėtį, kuriom 
je valstybė įsikiša tik kaip indėli
ninkas ir kaip sargybinis prieš 
infliacijos pavojų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LAOKAWIOZ)

2424 W. 89th Street Tel. REpubUe 7-1213 
2314 VV. 28rd Place_______ Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

1 POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArda 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Avė. Tet YArds 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, Dl. Tel. OL 2-1003
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SOCIALINES SAVAITES
Prancūzijos katalikų Sociali

nių savaičių sesija šiemet įvy
ko Lilio mieste liepos 8-13 die-

illilllllllllllillllllllllllllllllllllilllllllllllll

AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS
O. NENDRE

Tremtinių, tik atvykusių į A 
meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, į- 
sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kurf 
atvykusi su trimis vaikais sten
giasi čia sukurti jiems ir sau atei
tį-

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokių 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija.

Gaunama 
$5.00.

‘Drauge”. Kain.

Illinois State gyventojui prie kainos 
turi pridėt! 5% taksų.

'įhiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

LAIDOTUVIŲ
Dovydas P. Gaidas ■

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

4330-34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

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

nomis. Tarp kitų temų jos me
tu buvo studijuojama “Bažny
čios ir ūkinės bendruomenės 
santykiai".

AJA
STANLEY ANGLICKAS
Gyveno 2514 W. 4«th Place.
Mirė rugpiūčio 2 d., 1969 m. 

2:20 vai. ryto. nublukęs 54 m. 
amžiaus.

Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Helen. po tėvais Vlaho- 
vlch, vaikai: Thomas, Helune lr 
Joseph, sesuo Sylvia Kazelas su 
vyru tValter, motina Agnės lr 
daug kitu giminių, draugų lr 
pažįstamų.

Kūnas bus pašarvotas pirma
dieni, rugpiūčio 4 d. 5 vai. po
piet F Bieliūno koplyčioje, 4348 
So, California Avė. Laidotuvės 
įvyks trečiadieni, rugpiūčio 6 d. 
iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas j Nek. Prasld. 6vč. P. 
parap. bažnyčių, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į sv. Kazimiero kapi
nes.

NuoSirdžiai kviečiame viaus: 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti Šiose laidotuvė
se.

Praneša nuliūdusi SEIMĄ 
baidot, direkt. P. Bieliūnas, 

Tel. LA 3-3572.

DIR EKTORIAI 
Geraldas F. Daimid
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x Jonas Pakel su žmona sek
madienį, liepos 27 d., buvo pa
kvietę apie 20 svečių į savo nau
ją rezidenciją Indianos valsti
joje, vietinio ežero pakrantėje. 
Svečiai turėjo progos net ir žu
vų pagaudyti. Rezidencija pa
statyta labai moderniškai, ap
supta gėlėmis ir parku, kur yra 
apie 80 medžių. Svečiai buvo 
labai vaišingai priimti, sveikino 
“nauiakurius”, reikšdami daug 
gražių linkėjimų.

X A. a. dr. Vincento Palioko, 
savanorio kūrėjo ir buvusio 
Utenos ligoninės vedėjo, viene
rių metų mirties sukakti minint 
šv. Mišios bus atnašautos Tėvu 
Jėzuitų koplyčioie, 2345 West 
56 g-vė, Chicagoje. rugpiūčio 9 
dieną, 9 vai. ryto. Po uamaldų 
bus šventinamas paminklas Šv. 
Kazimiero Lietuvių kapinėse. 
Giminės, draugai ir pažįstami 
prašomi dalyvauti pamaldose už
a. a. gydytojo Vincento Palioko 
sielą. (pr.)

x Dėkoja žodžiu ir auka. De
troito St. Butkaus šaulių kp. 
Spaudos ir kultūros sekcijos 
pirm. Vladas Mingėla atsiuntė 
auką ir šio turinio laišką: “Įver
tindami lietuviškos spaudos 
reikšmę, svečioje šalyje gyve
nant, — lietuvybės išlaikymui, 
laisvės kovos vedimui ir lietu
viškos kultūros puoselėjimui. 
Detroito St. Butkaus šaulių kuo 
pos valdyba liepos 26 d. įvyku
siame posėdyje nutarė pareikšti 
“Draugui” padėką (už pastovų 
šauiliškos veiklos minėjimą 
“Draugo” škiltyse) įteikiant 
simbolinę paramos auką — 20 
dol. Teikitės priimti Detroito 
St. Butkaus kuopos šaulių šir
dingą padėką, geriausius linkė
jimus ir gilios pagarbos pareiš
kimą “Draugui”.

X Lietuvių Prekybos rūmų 
golfo dieną įvyksta rugpiūčio 
20 d. Silver Lake Country klu
be.

x Malonu, kad skaitytojai 
paremia savo spaudą. A. Zunas 
ir Pr. Lukas atsiuntė po 5 dol., 
Jadv. Sasnauskas ir J. Juoda
kis po 3 dol. Po 2 dol. atsiuntė 
B. Kavaliauskas ir E. Zailis.

X Mok. Jadvygą Matulaitie
nę, in-iosios tautinių šokių 
šventės programos vadovę, Lie
tuvių Tautinių šokių instituto 
valdyba pakvietė įsijungti jos 
sąstatan pirmininkės pareigoms. 
J. Matulaitienė yra patyrusi tau 
tinių šokių puoselėtoja ir peda
gogė, daugelį metų dėsčiusi tau
tinius šokius mokyklose ir va
dovavusi tautinių šokių būre
liams.

X Reikalinga tarnautoja ben
dram įstaigos darbui. Pašauki
te telefonu VI 7-7747 (sk)

X Kas turi kokių klausimų 
akcijų pirkimo ir pardavimo 
reikalais, prkšoma kreiptis į 
stockbrokerį Arūną Vasį, Howe. 
Barnes & Johnson, Ine., telf. 
782-9600. (sk.)

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $20,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 119 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 94 dol., sutau
pydami 25 dol.. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)

CICERO KOLONIJOJ

— Amerikos Lietuvių tary
bos kongresas, įvyksta rudenį. 
Cicero turėtų pasirodyti su sa
vo atstovais.

•— Petkaus ir sūnaus laidoji
mo namai, 1410 So. 50tlh Avė. 
yra vietos net trims pašarvotės 
įnirusiems. Praėjusią savaitę 
buvo vienas svetimtautis, bet 
čia gyvenęs ir buvo žinomas 
lietuviams, Adolf Leigeb. Ant
ra pašarvotė buvo lietuvė Ste- 
Ua Taujanskas - Julkniūtė. Ji

Chicagos žinios
DU TEISĖJAI RAGINAMI 

PASITRAUKTI Iš PAREIGŲ

Illinois valstijos parlamento 
kai kurie atstovai praėjusį penk 
tadienį ragino tuojau pasitrauk
ti du Illinois valstijos Aukščiau 
šio teismo narius iš pareigų ir 
perspėjo, jog jie gali būti “pa
traukti tieson”, jei jie nepasi
trauks iš teisėjo kėdės.

“Aš manau, kad jie dabar tu
rėtų pasitraukti”, — pasakė 
šen. John J. Lanigan iš Chica
gos, kuris — kaip ir du teisė
jai — yra respublikonas.

Demokratas kongresininkas 
Orai Jacobs ir East Moline (iš 
kur yra kilęs teisėjas Ray 
Klingbiel, kuris apskųstas nu
sikaltimu teisininko etiketui, pa
reiškė :

“Jie turėtų pasitraukti, kol 
bus jų vardas atgavęs prestižą, 
bet, ką aš esu girdėjęs, nema
nau, kad jie galėtų atgauti ge
rą vardą.”

Kongresininkas Edward A. 
Warman iš ISkokie demokratas 
pareiškė, jog jis dės pastangas 
“patraukti tieson” teisėją Kling 
bielą ir teismo pirm. Roy J. 
SolfisbUrgą, jei Atstovų rūmų 
septynių narių komisija gaus 
duomenų, jog jie nusikalto tei
sėjo etiketui, bet dar vis neap
leido teisėjo kėdės.

Kongresininkas Henry J. Hy- 
de (R., Chicago), Atstovų rūmų 
teisinės komisijos narys, pasa
kė: “Manau, kad nepakenčiama 
pasidaro padėtis, kai teismo pa
skata komisija liepia dviem tei
sėjam pasitraukti, o jie atsisako 
komisijai paklusti.”

Greitai atsistatydinti dviem 
teisėjam pasiūlė ketvirtadienį 
speciali penkių narių komisija, 
ipaskirta Aukščiausio teismo ir 
vadovaujama Fr. Greenbergo, 
Chicagos teisininkų draugijos 
prezidento.

Bet Lambert M. Oschenchla- 
ger, teisėjų Klingbielo ir Solfis- 
įburgo advokatas, pareiškė, jog 
nė vienas jų neketina pasitrauk
ti iš pareigų, kol Illinois teismų 
komisija neištirs jų bylos.

Teisėjas Roy Solfisburg ir Ray 
Klingbiel, užvakar pranešė, kad 
jie pasitraukia iš Illinois Aukš
čiausiojo teismo.

MEDICINOS KOLEGIJA

Illinois universitetas planuo
ja padaryti savo medicinos kole
giją didžiausia Amerikoje, kad 
būtų išspręstas gydytojų trūku
mas. Dr. Alexander H. Schmidt 
pareiškė, jog per 10 metų bus 
sukurta nauja medicinos mo
kykla, kuri kainuos 75 milijo
nus dolerių. .

POLICIJOS VADAS NORI DAR 
500 POLICININKŲ

Chicagos policijos vadas Ja
mes B. Conlisk pareiškė praėju
sį penktadienį, kad jis 1970 me
tais prašys dar 500 policininkų. 
Pasak Consliko, priediniai poli
cininkai bus įtraukti į policijos 
departamento 1970 metų biudže
tą su burmistro Daley pritarimu. 
Jei šis planas įbus patvirtintas, 
Chicaga turės daugiau kaip 12, 
600 policininkų.

Naujų 500 policininkų samdy
mas kainuotų 5 milijonai dole
rių.

Visi miesto tarnybiniai skyriai

mirė po ilgos ligos liepos 27 d. 
Liepos 30 d. po Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioj gedulingų pa
maldų nulydėta į Šv. Adalherts 
kapines. Apeigas atliko tėvas 
Petkus su padėjėju L. Gasiūnu.

— Atostogos dar nesibaigia 
vieni grįžta kiti išvyksta, štai
C. Nash (Nazinskas), su žmo
na ir sūneliu Juozuku buvo iš
vykę į Wisconsin, gerai pap
sėjo. SLA 301 kp. pirm. Stepas 
Paulauskas su žmona Stase iš
vyks porai savaičių atostogų.

K.P.D.

Vysk. A. Deksnio pagerbimo iškilmėse Martiniąue restorano salėje Jolita Kriaučeliūnaitė praveda me
ninę programos dalj. Iš kairės — du Cnicagos arkivyskupijos vyskupai augziliarai, vysk. A. Deksnys, 
J. Kriaučeliūnaitė ir vysk. H. Hillinger. Nuotr. V. Noreikos

yra prašomi pateikti 1970 metų 
sąmatas.

Dabartinis viso Chicagos 
miesto biudžetas yra $759,132, 
406.

1970 metų Chicagos biudžetas 
$792,283,151, padidės $33,084,- 
094.

SKAUDI ŠEIMOJE 
TRAGEDIJA

Septyniolikos metų amžiaus 
mergaitė Claudia Weihs papa
sakojo kaip jos motina mirė nuo 
vėžio ligos ir kaip tuojau jos tė
vas nusižudė.

“Jie jau vaikystės dienose buvo 
įsimylėję, susitikdavo aukštes
nėje mokykloje ir po šešerių 
metų susituokė,” pasakė Clau
dia

Ponia Barbara Weihs, 42 me
tų, sužinojo praėjusį spalį, kad 
ji serga vidurių vėžiu. Herbert 
Weihs, 43 metų, tarė: “Jei tu 
mirsi, tai ir alš tada mirsiu.”

Weihs, meistras Flick Reedy 
bendrovėje, Bensenville, pasiun
tė savo jauniausią dukrą Juditą, 
11 metų, gyventi su giminėmis 
Dalias mieste.

Neseniai jis pakvietė savo 
žmonos tėvus — poną ir ponią 
Lawrence Cognac — kurie at-

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Du Jaunuoliai, pasiekę moks- Šimaitis, Rimas Liaugminas ir 

lo ^ujįštumų, žengė žingsnį į šei Rolandas Ginčauskas.
myninį gyvenimą. Tai medici
nos daktarė Aurelija Ginčaus- 
kaitė iš Hammondo, Ind., ii fi
zikos dr. Vytautas Palčiauskas 
iš Cicero, III., kurie buvo su
jungti liepos 5 d. Šv. Pranciš
kaus parap. bažnyčioje East Chi 
cagoje, Ind. Kun. Ignacas Vi-
churas palaimino moterystės sveikinimo žodį, buvo 
sakramentą, dalyvaujant gau- lietuvių kalba.
šiam svečių būriui. Jungtuvių 
metu giedojo tos parapijos cho
ras, sol. Prudencija Bičkienė, o 
violenčele grojo muz. Petras Ar
mėnas.

Pirmuoju (pabroliu buvo jau
nojo brolis Rimas, o pirmąja pa
merge — Dalia Nemickaitė. Be 
jų, palydovų būryje buvo: Da
lia Končiūtė, Marija Burbaitė, 
Ramunė ISadauskienė, Juozas

A. V. Palčiauakai

VYSK. A. DEKSNIUI IŠVYKSTANT
Vyskupui A. Deksniui Chica

goje pagerbti komitetas liepos 
31 d. dr. Leono ir Irenos Kriau- 
čeliūnų namuose buvo susirin
kęs paskutinio — apyskaitinio 
posėdžio. Komiteto pirm. dr. L. 
Kriaučeliūnas padėkojo visiems 
komiteto nariams, kurie rūpino
si naujo Europos lietuvių vys
kupo pagerbimo rengimu, ir vi
soms lietuviškoms organizaci
joms, kurios prisidėjo darbu, 
parama ar dalyvavimu prie šio 
pagerbimo pasisekimo.

Posėdyje buvo konstatuota, 
kad vysk. A. Deksnio pagerbi
mas tiek Švč. M. Marijos Gimi
mo bažnyčioie, tiek akademinė 
ir meninė dalis Martiniąue res
torano salėje praėjo labai sklan

važiavo į Weihs namus, 662 Ba- 
yer Dr., Palatine.

Ponia Weihs mirė praėjusį 
trečiadienį. Ponas Weitbs netru
kus nuėjo į miegamąjį antram 
aukšte, ir nusišovė...

“O, mano Dieve, tėvas nusišo
vė,” — pasakė Claudia savo se
neliams. Cognac patelefonavo 
šerifo policijai pranešti apie 
mirtį.

Vestuvinės vaišės įvyko puoš
niame Vogels restorane, Whit- 
inge, Ind. Čia dalyvavo apie po
ra šimtų žmonių iš visos Ame
rikos bei Kanados. Nežiūrint, 
kad svečių tarpe buvo ir jau
nųjų mokslo draugų kitataučių, 
visa progiama, išskyrus kunigo 

atlikta

Vaišių pradžioje įžangą pada
rė jaunosios tėvas — Bronius 
Ginčauskas, kuris pakvietė iš
kilmėms vadovauti akt. Zigmą 
Moliejų. Po to kiek ilgesnėje 
kalboje, Ginčauskas pasidžiau
gė, jog galėjo užauginti puikią 
lietuvaitę dukrą, kuri ne tik 
pasiekė daktarės laipsnio, bet 
taip pat sugebėjo rasti 'kitą pa
vyzdingą lietuvį, irgi su dakta-

džiai, pakilia -nuotaika ir gau
siu lietuvių dalyvavimu. Dauge
lis kartu su sveikinimais prisiun 
tė ir auką naujojo vyskupo dar
bams paremti. Tam buvo Švč. 
M. M. Gimimo parapijos kleb. 
prel. V. Čemausko skirta rink
liava bažnyčioje. Tam buvo pa
naudotas ir likęs nuo vakarie
nės pelnas, tuoj po pagerbimo 
įteiktas vysk. Deksniui. Komite
tas nutarė pareikšti padėka vi
sai lietuvių visuomenei, spaudai 
ir radijams, dalyvavusiems pa- 
Igerbime, įteikusiems auku ir 
prisidėiusiems prie lietuvių vys
kupo 'geresnio įsikūrimo naujoie 
darbo vietoje — Europoje. Ko
miteto inžd. J. Evans pateikė 
viso parengimo apvskaitą. Nuo 
vakarienės nelno vyskupui buvo 
įteikta 2.833.69 dol. Iš viso Chi
cagoje buvo surinkta, be asme
ninių aukų, 3,783.69 dol.

Komitetas šiuo apyskaitiniu 
posėdžiu užbaigė savo darba. 
bet kartu prisiminė, kad vysk. 
A. Deksniui bus reikalinga pa
rama ir ateityje. Ir ta narama 
daugiausiai nriklansvs nuo Am" 
rikos lietuviu eoros širdies ir 
naujų darbų Euronos lietuvių 
sielovadai sUmratimo. Tačiau 
šiuo metu aukos siunčiamos 
jau mer Reb^ne lietuviu p-alnns 
ištaigą, esančia Maspeth. N. Y.. 
(64-09 ’56tb Rd). pridedant, 
kad tai skiriama w»k. A. Deks
nio fondui (VAD Fund).

Pabaidoje nagenbimo iniciato
rių vardu ku-n. dr. I. Urbonas 
padėkoio pirmininkui ir vsiam 
komitetui, nuoširdžiai įsliuogu
siam i ši dauba ir Įgalinusiam 
pagerbimą padaryti gražų ir iš
kilmingą.

Šeimininkai 
vakariene.

visus pavaišino

ro titulu. Taip pa savo džiaugs
mą išsakė ir jaunojo tėvas — 
Kazys Palčiauskas. Be to, kalbas 
pasakė kun. I. Vichuras, komp. 
J. Bertulis, šachmatų meisteris 
Povilas Tautvaišas ir jaunojo 
pusbrolis, sugrįžęs iš Vietnamo 
— Algis Norkus. Kompozitorius 
J. Bertulis jaunąjai įteikė savo 
muzikos kūrinėlį.

Svečius linksmino smagus L. 
Bichnevičiaus orkestras, o taip 
pat ir žymioji solistė Prudenci
ja Bičkienė, kuri, akomponuo- 
jant muz. Motiekaičiui, sudaina
vo tris nuotaikingus dalykus.

Akt. Moliejus, kuris sumaniai 
pravedė programą, perskaitė ir 
sveikinimus gautus telegramo
mis bei laiškais. Telegramos bu
vo gautos ir ilš jaunosios pus
brolio bei pusseserių, gyvenan
čių Lietuvoje.

Vestuvinių vaišių metu buvo 
nemaža .paįvairinimų pagal tra
dicinius lietuviškus papročius. 
Visos vestuvės buvo įamžintos 
filmo juostoje, kurią parengė
“Lietuviai televizijoje” progra
mos vedėjas Tolius Šlutas.

Šiuo metu dr. Amelija Pal- 
eiauskienė atliėka medicinos 
praktiką ISlt. Lūkės - Presbyte- 
rian ligoninėje Chicagoje. Dr. 
Palčiauskas nuo rudens žada 
pradėti profesoriauti Illinois 
universitete. Tyl.

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Los Angeles skautų orga
nizacijos vadovybė skelbia, kad 
skautų stovykla Išiais metais į- 
vyksta rugpiūčio 16—31 d. nuo
savoje skautų stovyklavietėje, 
San Bernar dino kalnuose.

— Los Angeles miesto parkų 
administracija griežtai uždrau- 

, dė piknikų metu parkuose par 
davinėti betką, net ir maistą. 
Dėl tos priežasties Amerikos 
Lietuvių piliečių ir Tautinės są- 
gos piknikai buvo atšaukti.

— Dail. Petras Lukas, Los 
'Angeles, Calif., ruošiasi savo 
; rudens darbų parodai. Be kitų 
darbų dailininkas daug dirba, 
kurdamas lietuviškas koplytė
les ir* liaudies kryžius. 1930 m. 
dail. Petras Lukas Lietuvos že
mės ūkio ir pramonės parodoje 
Kaune laimėjo aukso medalį ir 
1000 litų premiją ir 1937 m. 
Expostion International Dės 
Arts et dės Tecbniąues Pary
žiuje laimėjo už liaudies meno 
išdirbinius sidabro medalį.

— Valerijus Balčiūnas, iš
spausdino “Waterbury Republi- 
can” liepos 30 d. laidoj laišką, 
kuriame atsako į tame laikraš
tyje tūpusį aprašymą apie iš 
okup. Lietuvos atvykusio kol
chozo pirm. Kazio Kanio vieš
nagę ir lankymąsi JAV fanuo
se. įSiaivo laiške Balčiūnas pabrė 
žia, kad amerikiečiai farmeriai 
nežino kas juos ištiktų komu
nistinėj sistemoj, kur koihozai 
buvo sukurti ištrėmimais ir žu
dymais. Balčiūnas savo puikiai 
argumentuotame laiške atsklei
džia komunistų kolektyvinių 
ūkių nepriteklius ir skurdą, į 
kurį pateko Lietuvos ūkininkai 
suvaryti į kolchozus.

ITALIJOJE
— Saleziečių vienuolija inten

syviai rengiasi vienuolijos gene
raliniam suvažiavimui, kuris į- 
vyks 1971 metais. 40 saleziečių 
ekspertų yra iš viso pasaulio 
suvažiavę į Romą, kur jie išstu 
dijuos vienuolijos narių patei
kiamus pasiūlymus, šv. Kunigo

Kanados Liet. dienos komitetas entuziastingai ruošiasi 15-tai Kanados 
Liet. dienai, kuri šiemet įvyksta Hamiltone rugp. 20 - 31 d. Sėdi: D. 
Prunskytė, K. Mikšys, Aid. Matulienė, pirm. Alf. Juozapavičius, L. 
Skripkutė, G. Breichmanas ir Aid. Volungytė; stovi: J. Stankus, K. Baro
nas, J. Pleinys, S. Martinkutė, K. Mileris, Pr. Lesevičius ir K. Žukauskas.

Nuotr. A. Juraičto

KANADOJ
— Jaunimas, vykstantis į Ka 

nados Lietuvių dieną Hamilto
ne rugp. 29 - 31 d. d., kur tuo 
laiku įvyksta ir Kanados bet. 
jaunimo suvažiavimas, sau vie
tas “Royal Connaught” viešbu
ty papiginta kaina gab rezer- 
vuotis per S. Martinkutę, 34 
Gladstone Avė Hamilton, Ont., 
telef. 527-8930, arba per Aid. 
Volungytę, 18 Rutherford, telei. 
529-6734. Jos KLD komiteto 
yra paprašytos pasirūpinti at
vykstančio jaunimo apgyvendi
nimu.

— Dail. H. Žmuidzinienė Ka
nados Liet. dienos proga Ha
miltone, AV. parapijos salėje 
ruošia savo 'kūrinių parodą.

_  Aid. Matulienė, Tautos
fondo darbuotoja, su savo ma
myte atostogų dviem savaitėm 
yra išvykus į Ameriką, Bosto
ną aplankyti ten gyvenančios 

j savo tetos M. Naginionienės, 
į kurios jau senai nebėra mačius.

Jono Bosko praėjusiame šimt
metyje įsteigta saleziečių vie
nuolija yra viena ilš didžiausių 
pasaulyje, šiuo metu ji turi apie 
22,000 narių. Saleziečiai prieš 
antrąjį pasaulinį karą veikė ir 
Lietuvoje. Dabar įvairiuose lais 
vojo pasaulio kraštuose yra 
apie 40 lietuvių saleziečių. Lie
tuvių saleziečių centras veikia 
Romoje.

— Baltistikos studijų leidi
nys “Studi baltici” iš spaudos 
išėjo Florencijoje. Veikalas api
ma visą eilę studijų, nagrinėjan 
čių lietuvių, latvių ir senųjų 
prūsų kalbų problemas. Jų au
toriai yra daugumoje užsienie
čiai universitetų profesoriai, 
besidomį lietuvių ir kitų Balti
jos tautų kultūra.

— Italų kalba leidžiamasis biu 
letenis Elta - Press birželio lai
dą skyrė daugiausia dokumen
tams, vaizduojantiems karčią 
Lietuvos patirtį santykiuose su 
Sovietų Sąjunga. Biuletenio pir
masis puslapis iliustruotas nuo
trauka, kur Molotovas rodo Sta
linui jo su Ribentropu ką tik 
pasirašytą sąmokslą Rytų Eu
ropai pasidalinti, ir Lietuvos že
mėlapiu su rusų armijų įsiver
žimo krypčių nužymėjimais. 
Santykių eigos apžvalga ryški 
ir išsami. Religinių žinių skyrių 
je rašoma apie šventųjų kalen
doriaus revizijos atgarsius Lie
tuvoj: katalikai budi, bedieviai 
juokiasi... Atpasakojamas Tie
soj (geg. 25) buvęs straipsnis 
“Etatų pertvarkymas... dangu
je”, kuriame buvo pašaipa pa
pasakota apie visą eilę šventų
jų kalendoriaus pertvarkymų.

PERU

— Nauju Šv. Tėvo nuncijum
Peru sostinėje yra paskirtas 
arkivyskupas Luiggi Poggi. Ar
kivyskupas Pogi yra lietuvių 
bičiulis, eilę metų tvarkęs lie
tuvių reikalus Vatikano valsty
bės sekretoriate. Pastaraisiais 
metais jis ėjo Šv. Tėvo atstovo 
pareigas Vidurinėje Afrikoje ir 
Kamerūne.

— Lietuvių Namų akcinės 
'bendrovės Hamūtone šėrininkai 
hepos gale A. V. parapijos sa
lėje turėjo savo susirinkimą. 
Čia jie svarstė turimo sklypo 
pardavimo reikalą ir bendrovės 
vieno įstato pakeitimą, kur vie
nam asmeniui būtų leista susi
pirkti ligi 10 šėrų. Dabartiniai 
bendrovės įstatai vienam juridi
niam asmeniui leidžia turėti tik 
5 išėrus. Susirinikimas, išklau
sęs už ir prieš pasisakymus dėl 
sklypo pardavimo, nubalsavo 
sklypą parduoti. Antrasis pasiū
lymas, leisti vienam asmeniui 
turėti ligi 10 šėrų, kur vienas 
šėras balsavimuose reikštų vie
ną balsą, — nesurinko 2/3 dau 
gumos ir nepraėjo. Dabar ligi 
rugsėjo 1 d. šėrininkai bus laiš
ku atsiklausti dėl tobmesnio L.
N. lendrovės likimo. Sklypas 
buvo paskutinė dar likus L. N. 
nekilnojamojo turto nuosavybė 
ir jį likvidavus, atrodo, kad bus 
einama ir prie L. N. bendrovės 
likvidacijos, (K. M.)


