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ATEITININKIJA 2310 METAIS 
IR POVATIKANINE PASAULĖŽIŪRA 

Optimizmas del ateitin'nkijos ateities- — Siūloma 
persiorganizuoti į penkias sąjungas. — Tikroji meile ir 
kaip ji atsiranda žmoguje. Fuksų vakaras. 

(Telefonu iš Dainavos) 

Pirmadieni, rugp. 31 d., prieš-
kongresinė stovykla Dainavoje 
įėjo j savo pilną eigą. Dalyviai 
išklausė dvi r imtas paskaitas. 
Pirmas kalbėjo kun. Stasys Yla, 

Fuksai turėjo atl ikti t a m tik
rus jiems skirtus uždavinius ir 
pasirodyti prie laužo. 

Vakaras ir visa diena pasi
žymėjo ypatinga nuotaika ir 

Mirė Mauriac 
PARYŽIUS. — Francois Mau 

riac, vienas didžiausių prancūzų 
modernių rašytojų, Nobelio pre
mijos laureatas, mirė Paryžiuje 
vakar, sulaukęs 85 metų am
žiaus. Po Prousto, buvo laiko
mas svarbiausiu šių laikų pran
cūzų romanistu. J o originalumas 
— gabus kelių įvairių elementų 
jungimas poetinio ir dramat in io 
stiliaus jausmas, meis t r i ška 
technika, subtili psichologija 

aulle apie jį atsiliepė, jog ta i 
didžiausias mūsų laikų rašyto
jas. Per ilgą savo gyvenimą pa
rašė apie 75 knygas . Į lietuvių 
kalbą turime i švers tus : Jėzaus 

•yvenimas. Gimdytoja (abu ver
tė A. Vaičiulaitis), Gyvačių liz-
"las (vertė J. G; iška) ir Ugnies 
upė (v. P. Aleksa) . 

ateitininkų federacijos dvasios stovykloje tikrai kuriasi sąjū-
vadas, t ema: "Ateitininkai 2010 Į džio dvasia, 
metais". Klausė kelis pagrindi- j 
nius klausimus: ar ateitininkija 
išliks po 40 metų, ar mums rei
kia persiorganizuoti, kokią įta
ką mums turės jaunimo radika
lų sąjūdžiai. 

Trumpai susumavęs, kun. Y-
la mato giedrią ateitį mūsų or
ganizacijai. Siūlė persiorgani
zuoti i r sudaryti penkias są
jungas : jaunučių, moksleivių, 
studentų, akademikų ir sen
draugių. J is taip pat pabrėžė, 
kad turime vadovaujančią pa
reigą ne tik ateitininkuose, bet 
ir visuomenėje. Taigi mes netu
rime leistis vedami aplinkos, 
bet turime jai vadovauti. Ruo
šiantis tokiam vadovaujančiam 
vaidmeniui turime rimtai pagal
voti apie vadų ruošinio mokyk
lą. 

Po šios paskaitos vyko nefor
malios diskusijos lauke ir sekė 
sportas. Mėgiamiausią studen
tų žaidimą — tinklinį žaidė mie
stai vienas prieš kitą. Kol kas 
laimi studen^s:, iš Chicagos. Va
karop kalbėjo kun. Ant. Pas
kųs. t ema : "Mūsų pasaulėžiū
rinė bazė po Vatikano II suva
žiavimo''. Kun. Paškus apibrėžė 
įvairias tikėjimo formas ir rū
šis. Ragino visus nebūti nesu-
stipriauisais katalikais, bet sa
vo tikėjimą išnagrinėti. įsisavi
nant religinius principus. 

Taip pa t jis kalbėjo apie tik
rąją meilę ir kaip ji atsiranda 
žmoguje. Susumuoti savo pas
kaitos mintis jis panaudojo dr. 
Girniaus posaki: "Atvirumas 
laikui, ištikimybė idealams". 

J am baigus kalbėti, visa salė 
atsistojus plojo, norėdami atsi
dėkoti už pateiktas svarias ir 
psichologiškai pagrįstas mintis. 

Pirmadienis taip pat pasižy
mėjo, nes buvo fuksų diena, ar
ba tiksliau — fuksų vakaras 
Prasidėjo per vakarienę, kurios 
metu buvo paskirstyti viešpa
čiai tiems studentams, kurie 
pirmą kartą dalyvauja studentų 
stovykloj. 

Valstybės vadų paradas New Yorke 
NEW YORK. — šį rudenį I vykti komunistinių valstybių bo-

Nevv Yorke gali būti labai jdo- į sas, tą patį padarys ir kitų sa
mu, kai į Jungtinių Tautų 25 Į jungininkų vadai. Su ypatingu 
metų sukaktį suvažiuos "daug Į įdomumu laukiama atvykstant 
bajorų ir svečių". Į U Thant į Rumunijos prezidento Ceauses-
kvietimą atvykti palankiai at-1 cu. Reikia manyti, kad jį New 
siliepė Kosyginas. Kai žada at- , Yorkas sutiks kaip nors kitaip, 

išskirtinai ir draugiškai, atsi-

Kai Califomijos daržovių rinkėjai sustreikavo, kopūstų mėgėjai patys pasiskina pietums. 

Užpuolė savo 
ambasadą 

Haga. — Indonezijos studentų 
grupė užpuolė Indonezijos amba 
sadą, nušovė sargybinį, įsiveržė 

Komjaunuolių nusikaltimai 
Lietuvoje 

Valstybės turto grobstymas 
okup. Lietuvoje tiek paplitęs, kad į vidų ir norėjo pagrobti amba 

sadorių. Jis tačiau spėjo pabėgti. I įr Lietuvos kom. partijos centro 
Buvo giliai t ikintis. Kadaise de i Tada jie įkaitais paėmė jo žmo- Î  komitetas neseniai susirūpino sti-

ną ir du vaikus. Sakė neišeis i š i p r į n t i kovą su grobstymu. Siekia-
rūmų ir nepaleis tol, kol į Olan-j m a gyventojus įtikinti, kad jie 
diją atvykstąs Indonezijos prezi- j klysta, manydami, jog "valstybi-
dentas Suharto nepažadės su j a i s | n ė s visuomeninės nuosavybės" 
susitikti ir išklausyti jų prašy-! grobstymas esąs lengvesnis nusi-

mo. Jų prašymas: mažytė salelė įkaitimas, nei asmeninės nuosa-
Indonezijos valstybėje, Ambon, j yybės savinimasi>. 
turi būti nepriklausoma, atskir
ta nuo Indonezijos. Ambasada 

Francois Mauriac 

Čekoslovakijoje 
PRAHA. — Tasso korespon

dentas iš Prahos praneša, kaip 
čekai komunistai elgiasi su tu
r is tais: Ustės prie Labos mies
to srities pasų ir vizų skyrius 
už šiurkštų Čekoslovakijos įsta
tymų laužymą uždraudė būti 
Čekoslovakijos teritorijoje Vo
kietijos Federatyvinės Respub
likos piliečiams Kurtui Hampe-
liui ir Hansui Kenigui ir ištrėmė 
juos iš Čekoslovakijos, praneša 
agentūra ČTK. 

Abu turistai domėjosi kari
niais objektais. Iš pradžių jie 
prasibrovė Čekoslovakijos socia
listinėje Respublikoje į karinę 
zoną, iš kur buvo išsiųsti. Pas
kui juodu mėgino nufotografuo
ti karo aerodromą šiaurės Če
kijos srityje ir nenorėjo paklus
ti įsakymui palikti karinį ob
jektą. 

MEKSIKOS MIESTAS. — 
Per septynis šių metų mėnesius 
Meksikoje smarkia i pabrango 
daugelis maisto produktų ir pla
čiai vartojamų prekių. Banco de 
Mexico duomenimis, beveik 32 
procentais pabrango daržovės, 
25 procentais — pupelės, ryžiai 
ir augaliniai aliejai. 

Išlaidos maistui meksikiečių 
šeimos biudžete per pas ta ruo
sius dvejus metus padidėjo nuo 
60 Ugi 75 procentų. 

"Komj. Tiesoje" (liepos 22) 
buvo apstatyta policijos, o su o- : pateikiami įvairūs pavyzdžiai, 
kūpamais pradėjo derybas vesti ! liudija, kad turto grobstymu pa-
Olandijos ministeris pirmininkasi sih/mi i r jaunuoliai, _komjauni-
De Jong ir Manusama save pre- m o nariai ar kiti, būdami ap-
zidentu paskelbęs dar nesamos, sv"aigę alkoholiu. 
Ambono respublikos. Studentam j Neseniai Vilniuje, Aklųjų 
nieko kito neliko, kaip pasiduo- į draugijos kombinate, sandėlinin-

ti. Policija juos nugabeno į kalė- kai M. Šeduikis ir V. Kirilovas 
jimą- pagrobę turto už 27,000 rublių. 

JERUZALE. _ Izraelio am- t ą t u r t ą n a i k i n a " V i l n i u -
basadorius Tekoah, į New Yor-
ką grįžęs, bus kietesnis. J is ža
dąs reikalauti r ake t a s atsiimti 
iš paliaubų zonos, ki taip nepra
dės kalbėti. 

T E L AVTV. — Izraelio vy
riausybės krizė didėja. Gynybos 
ministeris Moshe Dayan žada 
atsistatydinti , jei derybos Nevv 
Yorke bus tęsiamos tokiomis 
sąlygomis, kaip jos pradėtos, 
būteent kol Egiptas neat i t raukė 
paliaubų metu a tgabentų rake
tų. 

WASHTNGTONAS. — Ame-

ris ir langus. Nuostoliai — tūk
stantis rublių. Kiti pavyzdžiai: 
Vilniaus politechnikos 4 kurso 
studentas V. Vaitkevičius iš Vil
niaus radijo gamyklos buvo pa
vogęs du transformatorius. 

Tas pats jaunimo organas kita 
proga (liepos 23) nurodė darį ki
tus komjaunuolių nusikaltimus. 
Apie juos buvo patirta vieno Vil
niaus rajono milicijos skyriaus 
viršininko pavaduotojo, Ignati-
jaus Surinino kabinete. 

Surininas pateikė kelis jaunuo
lių nusikaltimų pavyzdžius. 
Šeši jų įvykdyti komjaunimo są
jungos narių. Štai trys atvejai: 
Kazys Steibys, gimęs 1949 m., 
elektrikas, įsibrovė į svetimą bu
tą ir pavogė 80 rublių. Vladas 
Černiauskas, gimęs 1948 metais, 
vairuotojas, bandė pavogti pro-

ie prieš pora metų įvyko kelios d uktus, pagaliau, Jonas Jankaus-
grupinės nepilnamečiu bylos kas> § i m e s I 9 4 7 m e t a i s > traktori-
dėl telefonu — automatu gadi- m n k a s > P a v o š e penkias radiato-

Žydai atsako 
Lindberghui 

NEW YORK. 
knyga dar nepasirodė, bet ko
mentarų jau spėjo susilaukti. 
Lindbergh teigia, jog Ameriką į 
U pasaulinį karą įstūmė Roose-
veltas, spaudžiamas britų ir žy
dų. Į tai Amerikos žydų kon-

menant kaip Rumunija entuzias
tingai priėmė Nixoną ir įver
tinant jo drąsą prieš sovietų 
užmačias. 

Kosyginas, be abejo, susitiks 
su Nixonu. Jų pasikalbėjimo 

_ . ,. , , Į temos jau dabar spėliojamos: 
Lmdbe reho L T . , . r .. _ . . _ , J „„. : 

| Vidurinieji Rytai, Berlynas. Viet 
namas, ginklų apribojimas. 

Xixonas susitiks ir su kitais 
valstybių vadais, jo dienos bus 
taip pat labai užimtos, bet ne
abejojama, kad daugiausia dė-

greso direktorius Will Maslow i mesio skirs Rumunijos preziden-
pareiškė, kad Lindbergh'as tiki ' tui. 
nacių ideologija ir jų filosofija Kitos įžymybės, kurie jau pa-
apie rasių viršenybę. Kitas žy- sižadėjo atvykti, skelbiama: Bri 
dų vadas, rabinų konferencijos tanijos ministeris pirmininkas 
prezidentas Gittelson, sako, kad Heath, Laoso premjeras Sou-
jie, žydai, nesiagili, kad buvo 
pirmieji, kurie atkreipę pasau
lio dėmesį į Hitlerio pavojų. 

Washingtonas. — Senate ma
noma, kad sen. Hatfield, respub 
likonas iš Oregono, Nixono po 

vanna Phouma, Etiopijos impe
ratorius Selassie, Kanados prem 
jeras Trudeau. Izraelio ministe-
rė pirmininkė Goldą Meir, In
dijos Ghandi. Pakistano prezi
dentas Khan ir dar kiti. Spėlio-

1 ,...] , .„.., . i i • jama, bet da r nežinoma, ar at-
I htikos kritikas, senate ne labai J . . . . . . 

gerai jaučiasi ir gailisi būdamas * * " Nasseris, Husse ina^ž ino-
senatorium. Jo draugai tvirtina. \ m a t lk< k a į a t v y k s Prancu-
kad jis kitam terminui nekandi- \ "*" Į ' Į f M " " - paė ju s io s zie-
datuos, bet sieks profesūros k u - i m O S * " * " * Ameriką jam pa-
riam nors žymesniam universi- į l i ko n d a c a d m a i ° n i * P™iimm-
tete. 

mą. 

Washingtonas. — Aukščiau- Į WASHTXGTONAS. — Dviejų 
siasis teismas po vasaros atosto-Į "balandžių" senatorių — Hat-
gų darbą pradės spalio 5 d. Spa-' field ir McGovern — įnešta re-
lio 19 d. teismo tvarkarašty įra- Į zoliucija, kad iki 1971 m. pa-

nimo. Žalos buvo padaryta už 
šimtus tūkstančių rublių. Šių me
tų pradžioje Komjaunimo narys 
S., būdamas neblaivus, akmeniu 
daužė Vilniaus radijo matavimo 
prietaisų gamyklos stiklines du-

Sovietai moka tik 
pažadėti 

Lima. Sovietai buvo iškil-
r ika susirūpino svetimųjų vals- I mingai pažadėję, kad žemės d re 
tybių ambasadų apsauga ir pa 
samdė 200 vyrų specialiai tar
nybai, saugoti jų namus. 

Amerika atsiprašė Portugali
jos vyriausybės dėl bombos spro 
gimo prie ambasados. Dar vie
ną nesprogusią bombą rado 16 
valandų praėjus po pirmųjų dvie 
jų sprogimo. 

bėjimo nukentėjusiai Peru siun 
čia pagalbą 65 lėktuvais. Praė
jo daug laiko, ir iš Maskvos su
gebėjo išsiųsti tik 21 lėktuvą, ir 
tai jie buvo pakrauti ne pilni, 
bet pusę to, k a gali pakelti. Vie
nas lėktuvų, kaip žinome, pa

nų sekcijas. "Ir taip toliau" — 
kalbėjo milicijos skyriaus virši
ninko pavaduotojas Ignatijus Su
rininas... (ELTA) 

sytas svarstyti, ar įstatymas, lei
džiąs balsuoti turintiems 18 me
tų, yra konstitucinis. Senate ma
noma, kad teismas priimtą įstaty
mą laikys teisėtu ir jo nenaikins. 

baigos būtų atitraukti Ameri
kos daliniai iš Vietnamo, buvo 
atmesta 55 balsais prieš 39. P ra 
laimėję senatoriai žada kovoti 
ir toliau. 

Palanga ir jos 
poilsiautojai 

» ̂ t e 

Palanga vis susiduria su sun
kumais priimti poilsiautojus. Di
delė dalis atvyksta iš įvairių 
Sovietijos kampų. Šalia eilinių 
poilsiautojų, atvyksta ir šimtai 
prekvbininkų — jie iš kitur ko
mandiruojami. Tik šia vasarą jų Moksl<> metams prasidedant, sen. Spong, demokratas iš Virginijos, ir 
laukiama iki 1600. Nors gyve
namųjų namų statyba auga. t a 
:iau jų nepakanka. Poilsiauto
jams tenka gyventi ir už Pa

skendo, kiti skrido per Kubą, b e t . , a n g o s mie&to r i b U i palapinėse, 
ne visi ir iš ten pakilo. Sakoma, | K u n i g i š k i ų miestely. 
kad norėjo sovietai lėktuvus! P a t i p a i a n g a dabar turi 7.900 
skraidinti per Afriką ir Braziliją, 
bet Brazilija r .sutiko sovietų lėk 
tuvų praleisti. Teko skristi per 

kongresmanas Preyer. dem. iš N. Carolinal pateikė Kongresui labai 
logišką įstatymo projektą: vaikas lanko mokyklą ta, kuri arčiausiai 
jo namų. Tada išsispręstų visa integracijos maišatis. 

Kancleris Willy Brandt negali atsistebėti savo pasikeitimu: 195" 
Pravda rašė, jog jis fašistas, hitlerininkas, revanšistas, nusikaltėlis 
o 1970 — jau angelas, panašus j šventąjį 

.(Iš Vakarų Europos spaudos) 

Nevv Foundla ~dą ir paskui Ame
rikos pakraščiais, iš kur visi lėk
tuvai sekami ir fotografuojami. 
Beliko tik pranešti Peru vyriausy
bei, kad pagal >os daugiau pasiųs
ti negali. 

CHICAGO. — Chicago Tri
būne savo vedamajame paminė
jo senatorių Fulbright'ą ir nu-

gyventojų, tačiau kasmet joje 
vieši ar gydosi apie 40.000 žmo
nių, o ją aplanko net 30.000 pra
važiuojančių poilsiautojų. 

Po 1967 m. audros žymiai nu
kentėjo šventosios ir Palangos 
miškai. Paplautos kopos dar vis 
primena buvusią audrą. Ta
čiau... Palanga, ypač jos bal
tos smėlio pusnys kenčia ir nuo 
žmonių antplūdžio. Šiuo metu 
smėlį saugo gyvų karklų kvad 

sistebėjo jo nelogiškumu a r net i ratų užtvaros, tačiau žmones, 
iviveidiškumi:. Kai tik užsime- j ypač ateiviai iš kitur, tokios ap
lamas Amerikos vaidmuo, gi-I saugos nevertina, 
nant Pietų Vi< tnamą. senatorius 
nasidaro rūst-is ir pradeda tran 
i:ytis, gi kai lik eina kalba apie 
fzraelį, jau kas kita. J i s jau 
.įorėtų ten snisti Amerikos ka
riuomenę ir g.nti aną šalį. 

Svečiai, atvykę iš Lietuvos, 
informuoja, kad Palangos pa
plūdimy ne tik kojas paliečia 
naftos atliekos. — bet dažnai 
vandenyje jomis aplimpa ir vi-

t sas kūnas. (E.) 

Tiems, kurie dejuoja 
del didelių mokesčių 

VVasbingtonas. Jeigu Amerikos 
gyventojai skundžiasi dideliais 
mokesčiais, tai verta pažiūrėti, 
kaip tas reikalas yra kitose šaly
se. 

Amerikietis tiesioginių mokes
čių moka vidutiniškai 15.5 proc., 
netiesioginių 9.1 proc. ir sociali
nio draudimo 5.3 proc., arba vi
so 29.9 proc. Italijoj reikia mokė
ti 30,5 proc., Kanadoj 31.2 proc., 
Belgijoj 33.0, Britanijoj 34.4, Da
nijoj ir V. Vokietijoj 34.7, Aus
trijoj 36.8, proc., Prancūzijoj 
36.9 proc., Olandijoj 37.8, Nor
vegijoj 38.2 ir Švedijoj n^t 42.3 
proc. Iš vakarietiškų 

WASHIXGTONAS. — Xixo-
nas nepri tarė idėjai, kad kar tu 
su rusais reikėtų siųsti Ameri
kos kariuomenę į Vid. Ry tus 
ir ten eiti policininko pareigas, 
saugoti Izraelį. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 2 d.: šv. Steponas 
karalius, šv. Kalista, Protenis, 
Tu gaudė. 

Rugsėjo 3 d.: šv. Pijus X. po
piežius, Bronislava, Sirtautas, 
Mirga. 

Saulė teka 6:17. leidžias 7:23. 

ORAS 

Chicagoje ir apylinkėse; dali-
valstybių nai saulėta, kiek šilčiau, tem-

mažiau moka nei amerikietis tik į peratūra apie 80 laipsnių, gali-
japonai — 19.0 proc ' m a s lietus su perkūnija. 



• 

DRAUGAS, trečiadienis. 1970 m. rugsėjo mėn. 2 d. 

SKflUTYBES 
VIDURIO RAJONO VADOVU 

SUVAŽIAVIMAS 

GLOBOJA CHtCAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE 

J.A. V. Vidurio rajono tuntų 
ir vietininkijų vadijų suvažiavi-

| mas — iškyla įvyks š.m. rugsėjo 
j mėn. 26-27 d. Gintaro vasarvie
tėje, Union Pier, Mich. 

I Suvažiavimo dienotvarkė: 
Rugsėjo 26 d.; 11 vai. registra

cija ir atidarymas. Atidarymą 
I praveda rajono vadas v. s. Pr. Ne-

Redaguoja ps. Irena Reglenė, 2652 W. 65th S t , Chicago, IUinois 60629 j a s \2 v a j ^ kun. j Kubiliaus, 
' S.J., paskaita tema — "Toleran
cija". 2 vai. pietūs. 3:30 vai. s. 

iSt. Gedgaudienės paskaita — 
i "Vieneto dvasia ir vadovavi-

Beniūniuojant "Lietuva b r a n - ! m o Pasisekimo laidas". 5:30 vai. 
gi", poetas Nagys dar paskaitė vadovų pasisakymai. 7 vai. vaka-
savo poezijos ištraukų. Laužas r i e n ė - 8 v a L laužas. Pašnekesį 
su svečiais buvo baigtas tradicine P r aves s. J. Toliušis. 

HH l «! • ' 

Telef 476 - 7089 

GINTARO (R ĄŽUOLO MOKYKLOSE 
(Tąsa) 

"Gintaro" ir "Ąžuolo" mokyk
lose jaunieji vadovai papildė sa
vo žinias, kaip ir kokiu būdu va
dovauti skautų vienetams, kaip 
suteikti ir patikrinti tų žinių atsi
minimą žaidimų būdu, kaip ves
ti sueigas, ir kt. S. dr. Ilonos Gra
žytės paskaita "Skautas-tė Lietu
vių Bendruomenės narys" turi
ningai papildė abiejų stovyklų 
-mokyklų 'kursantų žinias, kodėl 
esame ir turime išlikti lietuviais. 
Virimas lauke ir iškylos į kalnus 
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"Ateina naktis". Tačiau skau-
tams-vadovams tai dar nebuvo 
viskas. Be žodžių, vorele, ranko
mis susiėmę, visi nuėjo gerą pu
sę mylios į paslaptingą žvyrduo
bę, kur degė tylaus susimąstymo 
laužas. Giliame susikaupime bu
vo pakartota ir apmąstyta skau
tų įstatai, kiekvienam iš jų užde-

| gant po žvakę. Rimtai išklausy
tai? pat paliko savo pėdsakus, Į t a s v-s- A - Saulaičio žodis, ir ly 
kaip ir virvinio tilto bei bokšto &** t a i P P a t b e žodžll*> v o r e l e -

Aušros Vartų tunto vyr. skautės Vida Kriaučeliūnaite ir Laimia Jau-
niūte švpsosi laimingos po įžodžio, pasipuošusios mėlynais kaklaraiš
čiais. " Nuotr. G. Plačo 

statyba. 
Skautiški centrai įvairiais atve

jais ypatingai daug suteikė prak
tiškų žinių. "Gintaro" ir "Ąžuo
lo" mokyklų skiltys pasidarė lau
ko paviljonus ir juose pademon
stravo skautiškus uždavinius pa
aiškinimais, parodymais bei žai i 

sugrįžta į stovyklą. 
Tik po geros valandos vėl at

budo jaunas kraujas ir noras dai
nuoti. Prie ežero atgijo prige
sęs laužas, aikštės pakraštyje, bu
vusioje lauko virtuvėje, pakilo 
liepsnos, ir dainų aidai nuskam
bėjo miško medžių viršūnėmis, 

dimų būdu. Čia matėsi pėdsakų 
tų pačių dainų, kurios dainuo-

Po laužo — linksmavakaris. 
Rugsėjo 21 d. 9 vai. pusryčiai. 

10 vai. pamaldos — atnašaus ps. 
kun. J. Kubilius, S. J. 11:30 vai. 
s. Xijolės Užubalienės paskaita 
"Kūrybingumo ugdymas". 2 vai. 
pietūs ir užbaiga. 

Maistas ir nakvynė vienam as
meniui 13 dol. Vykstama savo
mis priemonėmis. Jeigu atvyktų 
su vaikais, tai vaikams iki 12 me
tų mokama pusė kainos. 

Prašoma iki rugsėjo 20 d. 
prisiųsti mums suvažiavime da
lyvaujančių sąrašus su mokes
čiais, nes iš anksto reikalinga ži
noti tikslų dalyvių skaičių, kad 
būtų galima sutvarkyti maisto ir 
nakvynių reikalus. Sąrašus su 
mokesčiais siųskite Rajono va
dui adresu: 4065 Archer Ave., 

sekimo 
jamos ir Lietuvoje. Tarsi išsipil- Chicago, 111., 60632. 

įrankių aštrinimo i r l ^ Uammn žodžiai: "Tegul ! Prašome paraginti, kad šioje 
užlaikymo, lapų atpažinimo ir jų ; s k a m b a m ū s u d a i n o s TO š a I i s i iškyloje dalyvautų visi vadijos 
siluetų gaminimo, topografijos, j p l a č i a u s i a s _ » T a i p skambėjo n a r i a i - T a i P P a t i&ylon savo 

: • l i t e r a - ! jaunos dainos iki rasos lašuose ' 
sužibo užtekėjusi saulė. tūros, pirmosios pagelbos, laužų 

krovimo, lauko higienos, keliu 
sekimo ženklų, ir dar daug kitų 
pavyzdžių. Visų dėmesį patraukė 
lauko virtuvės, kur buvo ant ak
mens kepami kiaušiniai, ant liep-

nuožiura galima pasiųsti skauti 
ninkus — skautininkes ir šiuo 

-g' 
slo savaitė ir vėl prie "Baltijos" 
vartų sustojo autobusas. Nors ir 
nemiegoję sesės ir broliai žva-

- " ' f l i l i a i susipakavo ir pasikrovė į au-snos mėsa su daržovėmis, varškei . I^,.. . v. .v1 , . . 
kimštos bulvės, ir bulkutės be į į tobus^ Cikagiecių išlydėti susi
lanko duona. Viskas buvo labai j [ ^ O j b e v e i k V1S1 h k u s i e j I s t o v y k " 
skaniai paruošta ir lankytojams Į 
duodama paragauti. 

Greitai prabėgo skautiška m o k | m e t u Į ^ j į ™ * * " * vadijoms. 

Poezijos vakaras įvyko penkta
dienio vakarą, kai "Baltijon" at
vyko žinomas poetas Nagys. Ta 

Iki Mcntrealio važiavo ir visi 
"Lituanicos^ broliai, nes savait
galiais autobusų susisiekimas 
nuo "Baltijos" stovyklos iki Mon-
trealio beveik neveikia. Kadangi 

prcga visos trys lauko virtuvės buvo daugiau bagažo ir žmonių, 
paruošė iškilmingus pietus vi- tai autobusas nebegalėjo įvažiuo-
sai stovyklai ir svečiams, 140- ti į vieną stačią atšlaitę. Visi iš-
čiai žmonių. I lipome ir ėjome į kalną, pakelė-

Po vakarienės, s. Kiliuliui da- j je rinkdami avietes ir mėlynes. 
vus tylos ženklą, pasigirdo poe-jAnt kalno vėl sulipome į autobu-
to Nagio žodžiai. Neskaitė jis są. 
mums ilgu paskaitų, tik keliais j B r o i i s v ] a d a s s u g alvo}o, kad 
sakiniais paminėjęs pasirinktus i k i Montrealio būtinai reikia iš-
autorius, jautriai paskaitė Salo- dainuoti vieno dainorėlio visas 
mėjos Neries, Liūnos Sutemos irhgrj ^ainų. Pradžioje jam pritarė 
savo kūrybos. Naktis pamažu : v i s i važiuojantieji. Bet dainų ir 
slinko artyn, kalnas, tarsi, atkar-' n e m i g 0 naktis pradėjo rodv:i sa-
tojo rašytojų sielos gelmių nuo-1 v o reikalavimus, 
tropas, o virš ežero pro eglių vir 

J.A.V. Vidurio rajono vadija 
RUOŠIASI BALIUI 

Vasaros atostogoms baigiantis, 
Nerijos vietininkijos tėvų komite-

SKAUTYBĖS ISTORIJA 
ATIDUOTA SPAUDAI 

LSS pirmūno v.s. Petro Jurgė-
los paruošta lietuviškos skautijos 
istorija jau atiduota spaudai. 
Veikalas turės 900 psl. ir 400 ilius 
tracijų. Leidžia Lietuvių Skautų 
Sąjunga. Autorius net 22 metus 
dirbo rinkdamas medžiagą ir 
ruošdamas spaudai šią istorinę 
knygą. 

Sąryšyje su knygos atidavimu 
spaudai, New Yorke leidžiamo 
"Darbininko" rugpiūčio 26 d. lai
doje patalpintas išsamus V. Priž-
ginto straipsnis, kuriame skaity
tojai supažindinami su v.s. P. Jur 
gėlos svabiausiais gyvenimo įvy
kiais, jo plačia visuomenine ir 
skautiška veikla. 

VIDURIO RAJONO SKILTI-
NINKU SUVAŽIAVIMAS 

Vidurio rajono vadovybė šau
kia rajono skiitininkų suvažiavi
mą Dainavos stovykloje spalio 
10-11 d. Numatyta įdomi, nau
dinga ir darbinga programa. 

LITUANICOS ĄŽUOLAI 

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotu, straipsniu, nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita 
rus. Redakcija už skelbimu, 
turini neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos savus 

prašymus 

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

• Administracija dirta kas
dien 8:30 ~ 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00 

NAUJOS VYR. SKAUTĖS 

Stovykloje vyresniųjų skau
čių įžodį davė: Aušros Vartų 
tunto — sesės Laimutė Jauniūtė 
ir Vida Kriaučeliūnaite. Kerna
vės tun to — Birutė Bacevičiūtė, 
Rūta Giedraitytė, Jūratė Lingytė, 
Audronė "Miglinaitė, Rūta Nainy-
tė, Violeta Oparinaitė, Asta Paš
kevičiūtė, Marija Petrauskaitė, 
Kristina Bukaveckaitė, Dal ia Stel 
mokaitė, Silvija Traškaitė ir Ni 
jolė Varnaitėj 

VILNIAUS APYLINKIŲ 
VARDAI STOVYKLOJE 

Aušros Vartų tunto stovykla
vietės keliai, slėniai ir kalneliai 
pavadinti Vilniaus apylinkių var
dais. Geras būdas jaunąsias seses 
supažindinti su mūsų sostinės a-
pylinkėmis ir istorija. 

STOVYKLAVO SU 
CIKAGIECIAIS 

Detroitiečiai Kiaulėnai jau tre
čią vasarą stovyklavo su čikagie-
čiais skautais-tėmis Rako stovyk
loje. Dukra buvo įsijungusi į 
Kernavės, o sūrius į Lituanicos 

P. Kiaulėnienė 

"ei. o-'lsc Hflj 4-5849 t n . S88-22S2 Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-»S0l 

DR, j . MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Pagerbiant buvusius Lituani 
tas vėl pradėjo savo veiklą, pla-jcos tunto tuntinikus. šių metų .UI\° o v y iaf. . 

jį! * i i . - . U , , - 11 • «.- v i ir šiemet nuoširdžiai darbavosi 
nuodamas saunų balių vieneto! stovykloje, stovyklavietes ązuo- , .. . . . . . . ., , . . •— ,. i - i - \i • i • • Lituarucos tunto virtuvėje, o p veiKlai paremti. Balius numato- lai buvo Draminti ju vardais ir mas rugsėjo 26 d., 7:30 vai. vak.,'atžymėti atitinkamomis lentelė-
Balio Pakšto salėje. j mis. Gražus vadovų pagerbimas! 

Kiaulėnas kernavietes mokė aus
ti. 

Buvę veiklūs Chicagos skautiš 
kos šeimos nariai Rasa Šilėnaitė 
ir Algis Ši lėnas iš Erie, Pa., sto
vyklavo Aušros Vartų ir Lituani
cos tun tų stovyklose.Šilėnų šeima 
yra daug nuoširdaus darbo įdė
jusi Rako stovyklavietės įrengi
mo darbuose. Sesė Onutė Silėnie-
nė taip pat eilę metų ėjo medici
nos sesers pareigas rūpindamasi 
stovyklautojų sveikata. 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2434 West 71st Street 
Vai.: pjrm. ketv. 1-4 vakare 7-9 
antr., penkt 1-5. trec. ir Sėst ti* 
susitarus 
Dr. Ant. Rudoko kabinetą periant 

DR. EDMUMD E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

CTO0 Weet 51st Street 
TEX. GB 6-2400 

Vai. oaia l susitarimą: Plrmad. ii 
setr. 1—* ir 7—8: antrad. Ir penk' 
tad. 16-4: seštad. 10-2 vai 

Ota. 7S5-4477. Rez. PR 8-6964J 

DR. L nECKYS 
GYDYTOJA IR CHLRURGi 
•PECIAjLYBft — .NKKVt EB 

EMOCINfiS LIGOS 
! U W F O R D MEDICAL BTJTlLDrBfG 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Re*. TeL GI 8-0878 

0R. W. M. EISIN-EIS1MAS 
Akušerija ir moterų 'isoa 

Glnekclosing Chirurgija 

8132 S. Kedde Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
itsiliepia, skambinti: Ml 3-0001. 

Ofiso teL PR 8-2220 
Namu-rezid. — PRospect 8-9081 
IR, JANINA JAKšEVltiUS 

J O K i A 
V A I lt C L I G O I 

2656 West 63rd Street 
i?irmad., antrad., ketvlrt Ir penkt 
įuo 12 Iki S vai. ir nuo g Iki * 
ai vak Sečtad nuo 1 iki 4 vai. 

Specialybė vidatis ligos 
2454 West 71st Street 

171-os ir CampbeU ATB. kampas) 
Pirm. t penkt. i — 8 p. p. 
Antrad. ir ketv. > — 11 •. r. 

tr 4—8 p. p. Seštad. 9 v. r. Iki 12 # 

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st S t — TeL 737-514* 
Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 

•contact lenees" 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tre« 

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKiNS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki S vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta 

šūnes nušvitusiu mėnulfo ke
tvirtis, suteikė puikią aplinką ty
rai lietuviškai poezijai. Tai ne
pamirštamas vakaras! 

Paskutinis laužas buvo visų į-
spūdingiausias. Visi laužai vyko 
ant ežero kranto. Tik šiame pa
skutiniajame dalyvavo ir Vyriau
sia skautininke Lilė Milukienė. Ji 
tą laužą uždegė, savo skambiu ir 
nuoširdžiu jucku laimėjo juokų 
konkursą ir išklausė "Gintaro" 
mokyklos vadovybės pranešimą 
kupletų forma pateiktą. 

"Ąžuolo" mokyklos broliai su 
graudžiomis "raudomis" "palai
dojo" "Gintaro" mokyklos "vir
šininkę". Sekė naujai išmoktos 
ir liaudies dainos bei skautiški 
šūkiai. 

Tačiau Brolis Vladas nepasida
vė ir vis dainavo, kol autobuso 
viduryje pasiliko "ištikimųjų" 
kvartetas: Silvija, Birutė, Vladas 
ir Romas. 

Po geros valandos poilsio, pra
dėjo atsiverti pavargusiųjų akys 
ir vėl atsirado visas choras dai
nininkų. 

Susitarus su šoferiu, buvo pa
sukta iki Montrealio aerodromo 
ir išlydėti 7 "Lituanicos" bro
liai skristi lėktuvais į Chicagą. 
Likusiems buvo leista apie porą 
valandų pavaikščioti Montrea
lio vidurmiestyje. 

Prie Jaunimo Centro sustojo
me 2:30 va!, po pietų, sekmadie
nį. Čia mus pasitiko negausus tė-

Stasys ir Genovaite Kuzmai. Romuvos stovyklos vartų mecsnatai, per
kirpo ramunių juostą, juos atidarydami. Nuotr. St. Dapkaus 

vykstančio pašto streiko, dauge
lis negavo laiškų, pranešančių 
sugrįžimo laiką. 

Skautiška dvasia. V.s. A. Sau-
laitis, kaip gerai patyręs stovyk
lautojas, į "Baltiją" atsivežė vi
są spaudai reikalingą medžiagą: 

ĮDOMUS SVEČIAS 

Šių metų vasaros stovykloje, į 
Lituanicos tunto Nemuno sto
vyklos vėliavų pakėlimą beveik 
kas rytą atsilankydavo didokas 
pilkas paukštis. Svečias buvo la
bai jaukus. Kiekvieną kartą jis 

popierių, matricas ir rotatorių. I a t j j k d a v o "inspekciją"— praeida-
Del to savaites bėgyje buvo iš- v o p r 0 i š s i r i k i a v u s i ų s k a u t u g r e . 
leistas "Gintaro" ir "Ąžuolo" v a - j t a s ž v e lgdamas jiems į veidus. lš-

laikraštėlis j k i l m i u m e t u j i s s t o v ė d a v o s u s to_ 
vykios vadovybe, o vėliavas pakė
lus išnykdavo Rako ąžuolų vir-

įšūnėse. Stovyklautojai praminė 

'Bangpūtys', kuri redagavo v.s. A. 
Saulaitis ir s. B. Vindašienė, 
bendradarbiavo ir techniškai pa-

— Durno paukščio durna ir 
giesmė. (Dūkštiškių pa ta r l ė ) . 

DR. ANNA BAUUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

G E R K L Ė S LIGOS 
PRITAIKO AKTNirs 

2858 West 63rd St ree t 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
•S ta ty ta . Ligoniai priimami susitarus 

Ofjso telefonas: P R 8-3229. 
Re/., telef. AVAlbrook 5-5076 

Rezid. Telef. 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

G I X E K O I X ) Q T X K CHIRITIGIJA 
6449 S. Palaski Road (Crawford 
Medical Buildinc) Tel. L,U 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambinti 374-8012. 

Ofiso ir bato tel. Okynipie 2-1381 

DR. F. V. KAUH4S 
GYDYTOJAS IR CHIRUIIGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus. 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
5540 S. Palaski Rd. 

VTDAUS LIGU IR KRAUJO 
SPFXXALYBĖ 

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

TeJ. — KElianec 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Iiietavis gydytojas) 
3925 W. 59 Street 

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
pe*nktad. nuo 12—4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak.. šeštad. 12—2 .vai. p. p. 
trečiad. uždaryta. 

dėjo s. S. Subatienė, ps. L. Kiliu-
lienė, v.s. C. Kiliulis, vyr. sk. si. 

:R. Plioplytė, sk. v. si. A. Jasaitis, 
veliu bGrelis. nes dėl Kanadoje į $k y_ J M[ G r i a u z d ė įk_ v . G . 

Matutis, sk. v. si. V. Žukauskas, 
;vyr. sk. si. D. Geležiūtė, vyr. sk. 
įsi. G. Vindašiūtė, psl. K. Palu-
; kaitis. 

šį keistą svečią Vytauto vardu. 
Vilkiukai buvo Įsitikinę, kad tai 
kurio nors buvusio vyriausio 
skautininko dvasia... 

SKAUTIŠKf, 2AIDIMU 
ŠVENTĖ 

Tradicinė rudens skautiškų 
j žaidimų šventė įvyks spalio 4 d. 

P a"! Bučo darže. Šventėje ir varžybo
se dalyvauja visi Chicagos skau-

LituarucoS tunto tuntininkas a. Z Jaunius ir Nemuno stovyklos vir
šininkas s. v. yyr. s! S Mikn*iU* riša kaklaraiščiu* stovykloje akau-
to įžodį dsvusietng broliams. Nuotr. O Plačc 

justi Montrealio skautų ir lietu
vių nuoširdumą, jų atviras širdis,' tfg ĵ vienetai 
namus ir vaišingumą, p. 2urke-
vičiaus ir p.p. Žitkienės bei Lie-
pinaiticr.t's rūpestingumą, kad vi
si būtų sotūs ir sveiki. 

Gražus buvo bendradarbiavi
mas su broliais "ąžuolais"' ir jų 
vadais, pasidalinant žirUomis, 
laužų programa bei kai kuriais 
bendrais užsiėmimais. 

Dar ilgai gyvuos lietuviška 
skautybė, ko! turėsime tiek gerų 
vyresniųjų ir jaunesniųjų vado
vai. 

*. C Vunl i i " t n* 

DR. VL, BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čįos ir California 

Vai.: kasdien nuo 6—S vai. vakaro. 
šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečiad. ir kitu laiku pa^al sutart). 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. YVAlbrook 5-3048 

DR. C. K. BOBELIS 
Inkstq ir šlapumo Takų 

Chirurgija 
Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, ElgiB, IUinois 

P R I S T A T Y M A S N E M O K A M A I 

ROCHKES MEDICALjn 
ARTS 

3213 W,63rc Street 
Tei WA 5-4787 

REMBLAKE - ROCHKES 
AP0THECARY 

2421 W. 63rd Street 
TeL HE 4-1500 

nUEF.TIMS MMSTAS IR GAMINIAI 
J les patelefonuosime jūaų gydytojui 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG£ 
KCDIRTI.- IR VAIKŲ LIGŲ 

SPF.CIAMSTft 
MEDICAL BUILDING 

7156 Sotith Westem Avenne 
Plrmad.. antrad.. kevirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. mio 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.. SeStad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p. 

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2919 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Xan«} 935-7691 

5159 South Pamen Avenue 
Valandos tik pagal susitartai* 

Trečiadieniai* uždaryta 

Telef. — 423-2660 

3 R. E. R I N G U S 
RENTGENOLOGAS , 

9760 South Kedzie Avenue 
Vai., plrmad. j^ntrad., ketvirtad. b 
senktad. 8 v r. lkl » v v. TreC b 
«e*tad. 8 v. r Iki 8 v. popiet. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
«PEC. ORTHOPEDUOS U 0 0 8 

2745 West 69t* Street 
TeL 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
°rUna* ligontas tiktai snsltaras — 

(By appointment) 

^ LEONAS SEIBUT1S 
'nkstu PSslės Ir Prostat«» 

Chirurgija 
rfisa* 2454 W. 71st Street 

Vai. anrad nuo 2 - 5 popiet 
ketvirtad nuo 6 - 8 vakaro 

>fiso tel. 776-2880; Rez. 448-554. 

DR. J, J, SIMONAITIS 
1YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso te!. REllanoe 5-4419 
Re» GRorelMll 6-0617 

Valandos: pirm ir ket. nuo 12 vai 
kl 2 vaJ p p Ir nuo 7 iki g v. vak. 
*atr. ir penM nuo 12 Iki % vai s.t 

r vakarais paxa] susitarimą-

~DR, P. STRIMAITIS 
•.̂ YDYTOJAF IR CHIRURGAS 

Bendra praktika fcr chirunrl!» 
Ofisas 3750 W. 71st Otreet 

Telefoną? 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—n 
». r.. 2-8 v. vak. Seštad. 1-4 v. va 
*arO. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099 

DR. ¥YT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERC 
LIGOS 

Oflaag b rez. 2652 W. 59tb St 
TeL PRospect 8-1223 

Oflso vai.: Pirm., antr., tni. Ir 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 lkl 8 
T. v. šeštad. 2—4 vai. popiet Ir toto 
laiku pagal susitarimą. 

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4?S8 W. 15th Street, Cicero 

Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEnuock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą. 

Ofiso tel. PR 8-7773. Re*. PR 8-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

2858 West 63rd Street 
Priima tik miaitarus 

Vci*.C*»» *ira*4. . iM*V. i • »U., 

Of. TeL HE 4-2123, Samų GI 8-6198 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus 
VaL 2—4 p. p. b 6—8 vaL vak 

Trečiad. Ir Seštad. uždaryta 

TeL PRospect 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAIKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGt 
3648 Soutfc Aibany Avenue 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6-—8 vai 
vak., penkt. Ir seštad. 2—4 popiat 

ir kitu laiku pagal susitarimą 

TeL ofiso PR 9-6446, reo. HE 4-StSfl 

DR. F, 0, VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAÎ  

SI 07 We9t 7l8t Street 
VaL: i M 4 T. «. ir ? u g T, f 

TTSC. ir MStad pagal »u»itarlm» 

DR, PETRĄ? ZLI0BA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGĄ? 

H*d «MWjth Poljmkl Road 
iHlso tel. 767-2141 Vamq 6S6-48M 
Vai.: pirmad., antrad. penktad. 1-4 
tr 6-8 v. v. ketvlrt. 6-8 v. vakaro 
Šeštadieniais .11-1 vai. popiet. 

SKRLBKTTĖS "DRAUGE". 



Naujos sovietų pastangos — 

SAUGUS UŽNUGARIS 
Komunistinės Kinijos galybės 

iškilimas vis labiau verčia pa
saulio galiūnus peržiūrėti savo 
politinius, strateginius planus, 
keisti kai kuriuos įprastus ėji
mus, ieškoti naujų politinių su-
sigrupavimų. iš naujo peržiūrė
t i ir pervertinti priešus ir drau
gus. 

Šioje srityje lanksčiausi y ra 
Sovietai. Reikia t ikrai pripažin
ti, kad mūsų priešai yra apdai
rūs politikai ir geri diplomatai, 
i š kurių šioje srityje daug ko 
galima pasimokyti. 

Kai rugpiūčio 12 d. Maskvo
je buvo pasirašytas Vakarų Vo
kietijos - Sovietų Sąjungos ne
puolimo ir draugiškumo paktas , 
paskaičius jo tekstą visiems pa
aiškėjo, kad diplomatiškai So
vietai juo yra daug laimėję. Įsi
dėmėtinas sutart ies 3 straipsnio 
paskutinis skyrius, kuriuo abi 
šalys "laiko neliečiamomis da
bar ir ateityje visų Europos val
stybių sienas, kokios jos y ra 
šios sutarties pasirašymo die
ną, taip pa t liniją pagal Oderį 
ir Neisę, kuri yra vakarinė Len
kijos liaudies respublikos sie
na ir sieną tarp Vokietijos fe
deratyvinės respublikos i r Vo
kietijos demokratinės respubli
kos". 

Šia sutartimi Sovietai pasie
kė to, ko nebuvo gavę ka rą lai
mėję. Pagrindinis Sovietų t iks
las — Vokietijos padalinimas, 
jai jėga primestas, dabar buvo 
pačios Vokietijos teisiškai pri
pažintas, dargi JAV-bėms, D. 
Britanijai, Prancūzijai sveiki
nant. 

EUROPA NAUJAM KELYJE 
Mūsų rūpesčiai dar padidės 

Nuo rugpiūčio 12 dienos tei
siškai Vokietija nebėra Sovietų 
priešas. Sovietų vilkas t a ip pa t 
pažadėjo savo aukos bent tuo 
tarpu neliesti, žinoma, ne iš mei
lės pačiai aukai, bet todėl, kad 
Tolimuose Rytuose ats i rado tik
ras t igras. 

Tačiau apdairūs politikai, ko
kie y ra Sovietai, niekada nesi
tenkina pirmuoju laimėjimu. 
Bar nenudžiūvus rašalui ant 
Maskvos sutart ies teksto, jie 
pradėjo vykdyti antrąją savo 
"taikos ofenzyvos" dalį. J o s t iks 
las — išspausti Ameriki; iš Eu
ropos žemyno ir sunaikinti NA 
TO organizaciją, a tski r iant Va
karų Vokietiją nuo jos ligšioli
nių sąjungininkų. Tokiu būdu 
susilpnintą Vakarų Europą ga
lėtų laikyti savo kontrolėje ir 
ją taip "perauklėti", kad Euro
pa nuolat lopytų Sovietų ir jų 
satelitų ekonomines skyles. 

Patiems vokiečiams pripaži
nus Vokietijos suskaldymą, pir
masis sovietų politikos tikslas 
buvo pasiektas. Dabar art imiau
sias jų tikslas — paruošti sau
gų užnugarį Vakaruose ir pa
lenkti Vakarų kraš tus t a kryp
timi, kad jie bent ekonomiškai 
remtų Sovietus ir leistų jiems 
atsisukti vienu frontu pr ieš ki
nus. 

Kas seka Sovietų spaudą, t a s 
negalėjo nepastebėti, kad komu
nistai labai daug dėmesio ski
ria NATO organizacijai diskre
dituoti ir jai palaužti, š i uo me
tu Vakarų Europoje, išskyrus 
šiaurės ir pietų sparnus, stovi 

48 NATO šalių karinės divizi
jos. Iš jų pusė — lygiai 24 di
vizijos yra Vakarų Vokietijos, 
įskaitant ir t en esančius sąjun-
srirainkų dalinius. Prieš š ias divi
zijas Varšuvos pakto šalys lai
ko parengties stovyje 160 divi
zijų. Nepaisant vakariečiams ne 
palankaus divizijų skaičiaus 
santykio, jų divizijos, būdamos 
geriau aprūpintos ir moderniš-
kiau apginkluotos, įstengtų So
vietus sustabdyti jų staigaus 
puolimo atveju. Visai kitaip bū
tų, jei iš NATO išskristų Vaka
rų Vokietija, faktiškai beveik 
pusė šios sąjunginės crganizatei-
jos pajėgų. 

Taigi jau ne nuo šiandien So
vietai siūlo NATO ir Varšuvos 
pakto šalių karines pajėgas su
mažinti. Drauge reikalauja, kad 

Į JAV kariuomenė iš Europos bu
tų at i t raukta, š ias Sovietų pas
tangas remia ir kai kurie ne
gudrūs JAV senatoriai bei kon-
gresmanai. Rodos, kad Sovietų 
pasiūlymas įgauna dėmesio ir 
kai kurių NATO kraštų vado
vybių tarpe. Abiejų karinių blo
kų kariuomenės skaičiaus su
mažinimo galimybės buvo dis
kutuojamos Helsinkyje ir Vie
noje vykusiose JAV - Sovietų 
Sąjungos atominių ginklų apri
bojimo derybose. Jų kitame kė
linyje, kur is prasidės lapkričio 
mėnesį Helsinkyje, šis klausi
mas vėl bus iš naujo iškeltas. 

Drauge Sovietai pradeda nau
ją didelę ofenzyvą sušaukti nau
jai tarptautinei konferencijai 
Europos saugumo klausimams 
aptarti . Į ją turėtų atvykti ne 
tik NATO ir Varšuvos pak
to šalys, bet ir Europos neutra
lūs kraš ta i — Šveicarija, Aust
rija, Suomija, Jugoslavija, 

Sovietų projektuojamos kon
ferencijos t ikslas — įrodyti va
karų Europos kraš tams, k a d 
komunistiniai kraštai nesiruošia 
su jais kar iaut i ar užimti sveti
mas teritorijas. Vadinasi, nu
teikti, kad sovietinis vilkas y r a 
sotus ir k a d vakarinė raudon-
kepuraitė gali jo tuo tarpu ne
bijoti. 

Vakarų Vokietiją va ldant 
krikščionių demokratų blokui, 
Bonna vedė kietą Rytų Vokie- ne m 
tijos ir Oderio - Neisės sienų ne
pripažinimo politiką, tačiau, 
kaip žinome, visos jos pas tan
gos t a linkme pasiliko nevaisin
gos. Pastaruosiuose rinkimuose 
laimėjus socialdemokratams. 
naujasis kancleris W. Brand ta s 
pradėjo vykdyti naują užisenio 
politiką, kuri pasirodė nebe to
k ia kieta, kokia buvo per pas 
taruosius 20 metų. J is a ts isakė 
visų senų pavyzdžių ir pradėjo 
ieškoti naujų kelių. 

P. GALCYS beveik visiškai nutraukė santy 
kius su Vakarų sąjungininkais. 

Pasikeitusios gyventojų 
nuotaikos 

Su Brandto atėj imu p radė ta 
atvirai kalbėti apie dviejų Vo
kieti] į buvimą, apie Oderio -
Neisės sienų neliečiamumą. Va
karų Berlynas, kur is buvo laiko
mas politiniu simboliu Vakarų 
Vokietijos teisei valdyti visą 
Vokietiją, iš k a r t o p ra rado sa
vo aukštą politinę reikšmę, pa
čiai Vokietijai neats isakant į jį 
savo teisių ar jo ryšių su Va
karais i r jo gyventojų te isės 
gyventi laisvėj. Santykių a t s t a 
tymas ir prekyba su Ryta is nu
stūmė į šalį susijungimo klausi
mą, kaip svarbiausią Vokieti
jos užsienio politikos problemą. 

I r ta i Brand tas įvykdė labai 
t rumpu laiku. Kaip ta i buvo ga
lima ? Žinovų manymu, t a ip į-
vyko todėl, kad gyventojų nuo
taikos pasikeitė ne t ik Europo
je, bet ir Vokietijoje. Vakarų 
vokiečiai, kurie, karu i pasibai
gus, tebuvo penkiolikos metų 
amžiaus, dabar y r a susi laukę 
keturių dešimčių. Brand to va
dovaujami, jie ima ateitį į savo 
rankas ir kar tu su ja veda sa
vo šalį. 

Brandto politika 

Brandto Rytų politika j au pa
rodė ne tik vokiečių susigyve
nimą su esamom Europos sie-

bet taip pat, kad t a s jų paskelbdamas didžiųjų galybių 
susigyvenimas yra Vakarams fcekų išardymo politiką ir ap-
nauc ingas . Adenauerio laikais lankydamas Rusiją. Lenkiją ir 
dviejų Vokietijų vyriausybių j Rumuniją. Dabar gi priešingai 
galvų susitikimas nebūtų bu
vęs Įmanomas. Tuo tarpu Brand 
tu i a tvykus į Erfurtą pasitari
m a m s su komunistinės Vokie
ti jos vadu W. Stophu ir jo pa
s i rodymas televizijoje rytų vo
kiečiuose sukėlė tokį susijau-
d'nimą ir vilties bangą, kad net 
baisiai išgąsdino komunistų va- j Europos ribų. Dabar prancūzai 
dus . J ie netgi ruošėsi atšaukti stengiasi ne išardyti galybių 
S tcpho pasimatymą su Brandtu blokus, o konsoliduoti Vakarų 
Kasselyje. Brandtas turėjo siųs- Į Europą, 
t i į Maskvą savo patikėtinį ir 
duoti kategoriškus užtikrinimus, 
kad j is nenori jokių neramumų 
Ry tų Vokietijoje ir kad šie su
naikintų jo pastangas susitarti 
ne t ik su Rytų Vokietija, bet ir 
su Maskva bei Varšuva. 

— Vakarų Vokietija j savo ran
kas perėmė iniciatyvą ir pran
cūzai įtaria ir įspėja vokiečius 

Itaip neskubėti tartis su rusais. 
Iš kitos pusės ši Brandto ini-

I ciatyva paskatino Prancūzijos 
Į atsimetimą nuo de Gaullio už
sispyrimo Angliją laikyti už 

Jeigu ne Brandto rankose, 
šios pas tangos Vokietijai susi
t a r t i su Rusija Europoje būtų 
sukėlusios baimę, panašią į tą, 
kokia įsivyravo pasirašius ne
lemtą Hitlerio - Stalino sutar
ti. Tačiau faktas , kad Brandtas 
kovojo prieš nacius dar Hitle
riui nesant valdžioje, o paskui 
didžiojo karo metu Norvegijoje 
s t ipr ino pasitikėjimą juo. Jo di
deli gabumai i r sugebėjimas įti
kinti ki tus tuo, ką j is sako, irgi 

; tu rė jo nemaža įtakos, kad ne tik 

Brandto sėkminga derybų tak 
tika ir jo asmeninės bei intelek
tualinės savybės nuramino są
jungininkus. Svarbu, kad jis pa
rodė nemažesnį dėmesį tiek iš
plėtimui Europos Bendrosios 
rinkos, tiek Vakarų Europos 
konsolidavimui. Tuo būdu jis 
aiškiai įrodė nesistengiąs iškeis
ti savo gerų santykių su Va
karais ir V. Vokietijos turimų 
pozicijų į sutartį su Rusija. Be 
to, Brandtas pabrėžė rusams, 
kad sunormalinimas santykių su 
Maskva ir Varšuva, Neisės - O-
derio sienų klausimas, sutiki
mas su dviejų Vokietijų buvi
mu turi apimti ir Berlyno klau
simo išsprendimą. Jis pasakė 
rusams ir lenkams, kad V. Vo
kietija neratifikuos susitarimo 

vokiečiai, bet ir Vakarų Euro- S u M a s k v a i r Varšuva, kol ne-
pos politikai buvo palankiai nu
siteikę. 

Prancūzų baimė 

Brandto sėkmė derybose su 
rusais mažiausiai palankaus at
garsio rado Prancūzijoje. Gen. 
de Gauile valdymo metu Pran
cūzija stengėsi būti Europos va
dovaujama jėga. Gen. de Gauile, , . 

. . . j - . ; Jeigu komunistai nradeda trauK 
noreaamas turėt i sprendžiamą ; °j^ • 3 e _ „;-!„. 
balsą Rytų - Vakarų santykių 

bus Rusijos susitarta su Vakarų 
sąjungininkais Berlyno klausi
mu. 

Rusijos siūloma konferencija 

Sesuo Elizabeta ir penketas iš 1C mergaičių, atgabentų iš Indijos. St. 
Lucy vienuolynan Altone. Anglijoj, kur jos bus paruoštos. Jų atgabe
nimas kainavo 7,200 dol. Mergaitės džiaugiasi, galėdamos pasiruošti 
ir išmokti kad vėliau Indijoj galėtų darbuotis ir padėti savo žmonėms. 

Atominė energija žmogaus širdyje 
A. J. STANIUS 

Anglijos medikai liepos 15 d. jos gydytojai porą k a r t ų bandė 
įsirašė savo istorijon naują lai- įs ta tyt i į širdį radio - aktyvinęs 
mėjimą — atominės energijos ; baterijas, be t jos po dvejų metų 
perkėlimą į žmogaus širdį. 

Londono tautinės širdies ligo
ninėje padaryta 56 m. moteriai, 
keturių vaikų motinai, operaci-

nustodavo veikusios ir reikėda
vo pakeisti naujomis. 

Naujasis anglų medikų išradi
mas skiriasi štai kuo : daug ma-

Žinovų manymu V. Europoje 
dabar pamažu susidaro įsitiki
nimas, kad Europos saugumo 
konferencija (Rusijos siūloma) 
turi tapti visų bendru siekiu. 

išlyginime, 
ios karines 

atšaukė Prancūza
is NATO i-

Sovietai vis labiau stengiasi 
įrodyti vakariečiams, kad jie ga
li jų nebijoti. Jie siūlo NATO 
ginklų kalvei sustabdyti ginklų 
gaminimą, sumažinti abiejų 
kraštų kar ines pajėgas ir Eu
ropos bendrosios rinkos pavyz
džiu sėkmingai prekiauti. P re 
kyba su Sovietais jau seniai vi
lioja neperdaug politinėje sri
tyje gudrius JAV ir vakarų Eu
ropos kraš tų .kapitalistus. 

Apie Sovietų pavergtų t au tų 
išlaisvinimą po to, kai neseniai 
buvo atšvęstas paskutinis so
vietinio vilko aktas — Čekoslo
vakijos prarijimo dviejų metų 
sukaktis i r kai Maskvoje buvo 
pasirašyta nauja sutartis, prak
tiškai kaip ir nekalbama. Minė
ta sutar t is lyg ir buvo dar vie
nas antspaudas ant pavergtųjų 
tautų kars to . Tačiau mes, kurie 
prieš akis tur ime Kristaus pri
sikėlimo pavyzdį, vis dėlto tiki
me savo kraš to prisikėlimu, nes 
žinome, kad nei sutar tys nėra 
amžinos, nei antspaudai nė ra 
nepajudinami. b. kv . 

Vakarų Vokietijos kariuomenes vyr. inspektorius Schnez (k.) kalbasi 
su j karo pratimus pasauktu atsarginiu kariu 

tis nuo savo pačių siūlymo, bi
jodami, kad Europos esamos 
būklės pripažinimas gali staiga 
pasirodyti jiems nenaudingas, 
tas reikalas nesudaro Vakarams 
rūpesčių. Kitas svarbus jaus
mas yra beaugąs įsitikinimas, 
kad ta galimoji konferencija 
būtų tik "ceremonijų" konferen
cija, sušaukta padėti pri tarimo 
antspaudą dabar vedamom ru
sų - amerikiečių derybom ir su
sitarimui dėl raketų apribojimo. 
Bonnos - Varšuvos susitarimui 
dėl Oderio - Neisės sienų, abie
jų Vokietijų pripažinimui ir vi
sų svarbiausia, keturių didžiųjų 
susitarimui Berlyno politinio ir 
susisiekimo klausimų išsprendi
mo. 

Jeigu taip Įvyktų, Amerikai 
nebereikėtų laikyti savo kariuo
menės Vakarų Vokietijoje. Jau 
ir dabar prez. Nixonas ne kartą 

ja, kurios metu įstatytas į šir- j žesnis, negu visi kiti ligšioliniai 
dį atominis širdies variklis. Tai j modeliai, veiks širdyje mažiau-
yra mažytis plutonijaus radio- į gįaį dešimtį metų, ta ip reguliuos 
aktyvinis aparatėlis, kuris silp- ! širdies veikimą, kad žmogus bus 
ną širdį švelniais elektriniais 1 pakankamai pajėgus plaukti a r 
sukrėtimais vers veikti norma- ; golfą lošti. 

Naujojo modelio paruošimas 
' užtruko 2\-> metų. Dabar jau 
i rengiamasi pagaminti modelį, 
i kurig savo veikimu tęstųsi visą 
žmogaus amžių. 

liai. 
Tai nėra visiškai naujas da

lykas. Ligi šiol pasaulyje buvo 
naudojamos elektrinės baterijos 
tokioms operacijoms. Prancūzi-

spelialistas dr. Keith Ross. 

yra pareiškęs, kad amerikiečių Tokių širdies variklių būtų 
daliniai V. Vokietijoje nuo atei- j galima panaudoti į metus visa-
nančių metų būsią trečdaliu su- I me pasaulyje apie 50.000. Šitiem 
mažinti grynai lėšų taupymo su- išradimam ir jų pr i ta ikymams 
metimais. Pripažinus dabartines I vadovauja jaunas širdies ligų 
Vokietijos - Lenkijos sienas, ru
sams atpultų reikalas laikyti 
savo įgulas Rytų Vokietijoje ir 
Lenkijoje. Kuriam laikui baig
tųsi karinis rungtyniavimas ir 
prasidėtų daug platesnis ūkinis 
bei kultūrinis bendravimas ta rp 
buvusių priešų. 

Šitie staigūs posūkiai į visai 
kitą plotmę sukelia komunistų 
pavergtų tautų vadavimo klau
simą. Jau dabar iškyla mūsų 
veiksniams (ir visų kitų paverg
tų tautų) reikalas išstudijuoti 
susidarysimą naują būklę ir sa
vo veiklą atitinkamai prie jos 
priderinti. 

KARDINOLAS S U P Y J P A S 
ŠV. TĖVĄ 

Popiežius Paulius VI priva
čioje audiencijoje priėmė vy
riausią ukrainiečių katalikų a r 
kivyskupą kardinolą Juozapą 
Slipyj, kuris popiežiaus Jono 
X X m - j o laikais buvo išlaisvin
t a s iš sovietiškų koncentracijos 
stovyklų ir dabar rūpinasi lais
vajame pasaulyje gyvenančių 
ukrainiečių katalikų dvasiniais 
reikalais. 

Spaudoj ir gyvenime 

RYTŲ EUROPOS PROBLEMOMIS 

MIGUEL DE UNAMUNO 

VIENOS AISTROS ISTORIJA 
R o m a n a s 

8 
Išvertė P. Gaučys 

Naujųjų knygų lentynose pa
sirodė Henry L. Roberts veika
las "Eastern Europe: Politics, 
Revolution, and Diplomacy" (iš
leido Alfred A. Knopf New Yor-
ke, 324 pusi., 6.95 dol.). 

Autorius yra gavęs doktoratą 
Yale universitete. II Pasaulinio 
karo metu tarnavo strategijos 
skyriuje 1948 - 1967 m. dėstė Ko
lumbijos universitete, vadovau
damas T^usų ir Rytų — Centro 
Europos institutams. Vėliau dės
tė istoriją Dartmouthe. Eilės 
knygų autorius. 

Čia yra surinkti jo straipsniai, 
essays, liečiantieji politinę, diplo

matine Rytų Europos istoriją, il
giau sustojant prie įvairių politi
kos veikėjų, kaip Litvinovas, 
Lenkijos užs. reik. min. Beckas 
(rusų internuotas miręs džiova 
1944 m,) , Leninas, Chruščiovas 
ir kiti. Suminima ir Lietuva ry
šium su užmezgimu diplomati
nių santykių su Lenkija po 1938 
m. ultimatumo. 

Knygoje nagrinėjami ir JAV-
Sovietų santykiai, rusų revoliuci
ja ir kiti geopolitiniai klausimai, 
daugiausia iš istorinio punkto. 
Veikalas nors sausokas, bet besi
domintiems praeitimi ir diplomą-1 kada nebegalėsiu tokiu būti 

— Vargšas? Jis niekas daugiau kaip pavyduolis! 
— Elena, visokių yra pavyduliavimų... 
— Tesigraužia! 
Ir po juodos tylos akimirkos: 
— Be abejo, jį pakviesime į vestuves... 
— Elena! 

— Ir kas čia blogo? Jis mano pusbrolis, tavo se
niausias draugas, jam esame skolingi už susipaž nimą. 
Jeigu nepanorėsi tu, jį pakviesiu aš. Tau nepatinka? 
Dar geriau: Patinka! Gerų geriausia! 

tinę istorija įdomus. J . p t . 

Kai Abelis pranešė Joakinui apie savo sutuoktu
ves, šis tarė: 

— Taip turėjo įvykti. Toks tokiai. 
— Betgi tu supranti... 
— Taip, suprantu. Nelaikyk manos pamiškiu ar 

įsiutėliu. Suprantu gerai, būkite laimingi... Aš jau nie-

— Dėl Dievo meilės, Joak ina i ! Dėl vi»o, ką tu la

biausiai myli... 
— Gana! Nebekalbėkime apie tai. Padaryk Eleną 

laiminga, ir tegul ji tave padaro laimingu... Aš jau 
jums dovanojau... 

— Iš tikrųjų? 
— Taip, iš tikrųjų. Aš noriu jums atleisti. Aš 

mėginsiu gyventi savo gyvenimą. 
— Jeigu taip, aš drįstu tave kviesti į vestuves sa

vo vardu... 
— Ką? Nekvieti jos vardu? 
— Taip pat kviečiu ir jos vardu. 
— Suprantu. Aš ateisiu įvykdyti jūsų laimę. Atei

siu. 
Kaip vestuvinę dovaną Joakinas pasiuntė Abeliui 

du puikius Damasko plieno pistoletus. 
— Jie tau tiks susivaryti kulkai į galvą, kai aš tau 

įkyrėsiu, — pasakė Elena savo būsimam vyrui. 
— Moteriške, kokios mintys tau ateina į galvą! 
— Kas gali žinoti jo intencijas... Jis pilnas visokių 

užmanymų... 
"Dienomis, sekusiomis po tos, kai man pasakė apie 

jų sutuoktuves, — savo Išpažintyje rašė Joakinas, — 
man atrodė, lyg mano siela būtų užšalusi. Ledas slėgė 
mano širdį. Mane degino ledo liepsnos. Vos begalėjau 
alsuoti. Neapykanta Elenai, o ypač Abeliui, nes tai bu
vo neapykanta, šalta neapykanta, kurios šaknys pripil
dė mano sielą ir ją sukietino. Tai buvo ne piktžolė, o 
ledas, įsmigęs į širdį, arba tikriau — tai buvo mano 
siela, visa įšalusi į tą neapykantą. Ir tas ledas buvo 
toks krištoliniai tyras, kad aš, per jį žiūrėdamas, viską 
mačiau su tobulu aiškumu. 

Aš gerai supratau, kad sveikas protas arba tai, ką 
vadiname sveiku protu, buvo jų pusėje, kad aš neturėjau 

jokios teisės ją savintis, kad neprivalu ir negalima 
prievarta iš moters reikalauti meilės ir kad. jeigu mylėjo
si, turėjo susituokti. Tačiau taip pat neaiškiai jaučiau, 
kad aš ne tik juos supažindinau, bet ir paskatinau my
lėtis, kad, niekindami mane, jiedu susibaudę, kad Ele
nos poelgyje daug reiškė noras mane matyti siuntant 
ir kenčiant, priversti mane pavyduliauti, pažeminti aky
se Abelio, kurio didelis savanaudiškumas niekada jam 
neleido pajusti svetimą kančią... Paprastai ir naiviai jis 
neįsisąmonindavo kitų buvimo. Kiti jam tebuvo dau
gių daugiausia modeliai jo paveikslams. Jis netgi ne
mokėjo nekęsti, taip jis gyveno pilnas savęs. 

Aš atėjau į sutuoktuves su neapykantos šerkšnu 
aptraukta siela, su aštraus ledo išėsta širdim ir mirti
no siaubo slegiamas, bijodamas, kad, nuaidėjus jų 
"taip", ledas galės suskilti ir, plyšus mano širdžiai, 
aš liksiu ten negyvas ar pamišęs. Ir tai, kas man ten 
nutiko, buvo labiau mirtina už pačią mirtį. Tai buvo 
daug blogiau, nepalyginamai blogiau už mirimą. O, 
kad taip būčiau ten numiręs! 

Ji buvo nepaprastai graži. Kai su manim pasisvei
kino, pajutau, kad ledo kardas, tūnojęs mano širdies 
lede, šalia kurio mano širdis dar tebebuvo šilta, ją per
skrodė. Tai buvo įžūli jos gailesčio šypsena. "Ačiū!" — 
man pasakė bet aš supratau: "Vargšas Joakinas!" Kas 
liečia Abelį, tai nežinau, ar jis į mane žvilgterėjo. "Su
prantu tavo pasiaukojimą" — man ištarė, kad netylė
tų. "Ne, nieko panašaus! — jam atkirtau. —Tau pa
žadėjau ateiti ir, štai, atėjau. Matai, kad esu protingas, 
negalėjau įskaudinti savo nuolatinio draugo, savo bro
lio". 

Mano laikysena jam turėjo pasirodyti įdomi, nors 
ir nelabai tapybiška. Aš ten buvau akmens svečias. 

(Bus daugiau) 



4 DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. rugsėjo mėn. 2 d. 

GRĮŽTA PAKŠTAS \l KELIONĖS 
BE GRĮŽIMO 

Meistriška Ereto monografija pakely, bet į kongresą 
nespės. 

N e recenziją rašau, o tik in-, kalinės (aukštyn, gilyn) asmeny-
formaciją. Pildau leidėjų duotą bės a la Šalkauskis. Pastarojo ir 
uždavinį — dar prieš kongresą įs- • biografija išėjo trečdaliu trum
pėti ateitininkus ir visą plačiąja '• pesnė, to paties autoriaus. Čia nu-
lietuvių visuomene apie prof. dr. į sistverta už nedaugelio stambių 
Kazimiero Adomo Pakšto (1893 i dalykų, ten rikiuota, krūvon dau-
— 196(3) "Grįžimą", pavidale la-į gybė smulkių. 
bai puikiai parašytos ir gausiai į-; ] a m s u kaupu pasisekė. Pakšto 
liustruotos knygos, stambaus, p e r ; r u m a s į§ėjo puikus, gero mūri-
400 puslapių, tomo. Leidėjai, ninko murintas. Kaip gyvas, smul-
— inž. Jurgio Mikailos vadovau- kiaušiuose niuansuose, atskleistas 
jamas Pakšto Monografijai leisti n u o Užpalių lopšio iki Chicagos 
komitetas (Detroite) ir prof. Liui; kapo. Ne tik Pakšto ir jo laikme-
mos, S.J. vadovaujama Liet. kat . ;£j 0 dviejų Lietuvų (propria 
mokslo akademija (Romoje), tu-į įr exodus) panoramą pamatai 
rėjo didelį norą buvusį at-kų fe-ikaip ekrane. Skaitosi kaip nuoty-
deracijos vadą (1930—1940), tar- Į kių romanas. Rašoma ne tik apie 
tum vėl gyvą, Ereto monografi-; Pakštą, bet ir aplink Pakštą. 
joj meistriškai "prikeltą", Pakštą 
kongreso dalyviams pristatyti. Ta
čiau labai apgailestauja to nega
lėję laiku padarvti. Vėlavimo 
priežastis —spaustuvininkų strei-11 ; ' ^ ^ 
kas Italijoj, kilęs jau visą knygą, 
išskyrus bibliografiją ir indeksą, 
atspausdinus. 

Prisimenant lygiai prieš dešimt
metį Chicagoje įvykusį 6-tąjį at-
kų kongresą, velionio bankete pa
sakytą kalbą ir dramatiškas jo 
mirties aplinkybes, vos keletai 
dienų po kongreso (1960 m. rug
sėjo mėn. 11 d.) praslinkus, la-1 g a i parašytų straipsnių, dokumen-
bai mums svarbu šį didįjį Lietu-1 tuotų ir iliustruotų. Štai pusšim-
vos patriotą šiuo metu tinkamai j tis paskirų studijų, tai tematiškai 
prisiminti, paminėti. Šių eilučių! tai chronologiškai surikiuotų į sis-
tikslas ir yra to žymaus lietuvio! tematiŠką visumą. Visa padaryta 
(profesoriaus, mokslininko, auto- su Eretui būdinga erudicija, švei-
riaus, entuziasto, jaunimo vado, carišku rūpestingumu. Autoriaus 
"jūrų kapitono", Baltoskandijos analitiškai sintetinį įžvalgumą, 
ir Vidur. Europos federacijos kū- jo kompetentingumą niekas ne 
rėjo, atsarginės Lietuvos — Dau-
suvos apaštalo etc. etc....) dekadi-
nį memento mortis pradėti. 

Pamaldų oietu skautų stovykloje VVas&goje. Iš kun. R. šakalio rankų 
KomuM-;;.i priima develančietė D. Urbaityte. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

BENDRUOMENES TARYBAI 
PLANUOJAMI VEIKLA 

Naujoji LB taryba ir būsimi darbai 
VYTAUTAS KAMANTAS 

Dideliu, labai plačiu ratu ap-| 
link... Tame rate — šimtai lietu- j 

i višku ir nelietuvišku veidų. Karą-'' 
•H 

nerolai, profesoriai, studentai, 
i darbininkai... Ordinai, estrados, 
\ masės, auditorijos... • Nuo Jiezno 

Dabartinė VT-ji taryba iš 37 
rinktų narių turėtų darbais ir 
dažnesnėmis sesijomis sustiprin
ti savo, kaip kolektyvo, reikšmę 
ir grąžinti tarybai pagal įsta
tus priklausančią "vyriausiojo 
LB organo" teisę, tos teisės ne
palikdama kelių žmonių prezidiu 
mui. 

Šią tarybą sudaro Įvairaus 
amžiaus (nuo 18 iki 64 metų) 
rinkti 35 atstovai (vėliau prisi-vaistines butelių iki Ingnd Berg . . . .. ~ " a. -.. , des dar 2 >sew Yorko apvgar man šaunaus priėmimo, neikiant , . . . . . . ' . r j °1 

Švedijos karaliaus aukštą ordiną 
Pakštui. 

Jaučia ir myli lietuviškai 

Štai apie 50 atskirų, vaizdin-

dos išrinkti atstovai, nes ten 
apygardos vadovybė atsisakė 
pravesti tarybos rinkimus tuo 
metu, kai jie vyko visose JAV). 
Į tarybą išrinkti ir Įvairių pro
fesijų bei pažiūrų asmenys. 

Nauja taryba pilnai atstovau
ja visai JAV LB. Jos pareiga 
dabar stiprinti L B veiklą, kurti 
geresnę LB ateitį ir spręsti dau
gelį jos sprendimų laukiančiu ' mininko arba prezidiumo pirmi-

k'ausimų bei problemų. 
Pagal LB Įstatus VI-je tary

boje sprendžiamuoju balsu taip 
pat dalyvauja: LB centro val
dybos nariai (juos vėliau pri
statys būsimoje tarybos "^si
joje išr inktas naujas cv pirmi
ninkas ir t ada tvirtins tary
ba), L B apygardų pirmininkai 
arba jų atstovai (šiuo metu yra 
8 apygardos) ir LB centrinių 
institucijų pirmininkai (juos vė
liau kvies naujas cv pirminin
kas) . 

Naujos tarybos prezidiumas 

LB įstatai sako, kad "LB Ta
ryba savo kadencijos metui ren
ka prezidiumą", kuris atlieka 
Įvairius techniškus tarybos dar
bus ir "atstovauja LB tarybai". 
Reikalinga pastebėti, kad Įsta
tai nenumato jokio tarybos pir-

Didelis tolerantas 

Pakštas buvo didelis toleranci
jos žmogus, kultūrpontinis e-
konomistas plačiausia šių žodžių 
prasme. 

nuginčys. Tar tum "iš tolo" ir 'iš 
šalies" jis plačiau mato, giliau į-
žvelgia Lietuvą ir lietuvius ir pa
tį Pakštą, nuo "Vargo" gadvnėsif u s™>' l l l } nuo tėvynes, 
iki exodus ir kadiliakų. Autorius | l a s « armijos, be kareivių 
ne lietuvis, o tik lietuvių tautos 
svečias. Atvyko iŠ mažos Šveica
rijos į mažą Lietuvą ir atidavė jai 

Visi žinome, kad jis toli į >•"» širdį. Vedęs Jietuvaitę, dar-
gražu netilpo vien at-kų ar vien 
tik katalikų srovės vagoje. Jis lie
josi per visus krantus. Teškėjo 
plačiausiuose horizontuose. Siekė 
vienybės ne tik lietuvių, bet ir ieš
kojo blokų su kaimynais, svajojo 
propagavo tarptautines federaci-
j a S 

Dėl to nė trupučio neabejoju, 
kad monografija apie Pakštą, pus
tuzinį metų kruopščiai lasyta 
prof. dr. Juozo Ereto — velionį 
gerai pažinojusio amžininko, ko
legos ir draugo,—gyvai susidomės 
visų pažiūrų lietuviai, neišski
riant nė tų, kuriems Pakštas ir "už 
veždavo"" kadaise... ad maiorem 
patriae gloriam... tačiau nė vieno 
nepuldamas, asmeniškai neužgau 
damas. 

Prisimintina, kad net toks kie
to sprando socialdemokratas K. 
Bielinis aukštai vertino Pakštą 
("XX-io Amžiaus" kandidatą į 

Lietuvos prezidentus 1938 m.). 
— Tik meldžiamasis nenumirk, 
viską ką žinai apie Lietuvą nepa
rašęs — prašė Bielinis Pakšto. 
Deja, pilni pastarojo stalčiai pa- ; 

liko prikrauti lietuviškų ir nelie- i 
tuviškų rankraščių apie Lietuvą , 
ir jos problemas, tarp kurių ir 
vos pradėta svarbi angliška kny
ga apie Sov. Rusiją, žinomos lei
dyklos (Prentice Hali, Ine) užsa
kyta. Taipgi, įpusėtas istorinis 
Lietuvos žemėlapis su filologiniai 
etnologine sienų studija ir kitu 
raš tų ronkraščiai, statistikos, 
schemos žemėlapiai. 

Sunešė krūvon dviejuose 
kontinentuose išdraikytą 

medžiagą 

Monografijos autorius, sunešė 
krūvon baisiai išdraikytą, dvie
juose kontinentuose išbarstytą me 
džiagą, dokumentaciją apie Pakš
tą. 

Eretas prisipažįsta, kad nepa-

niame dualizme išaugino lietuviš
kai kalbančią šeimą, atnešė la
bai stambų kraitį mūsų tautos 
mokslui ir raštijai. Jis kažkaip ge-

sinį turtą, gyvą ir negyva, inven-1 Kolegijose ir universitetuose 
torių. Atgarsio nesulaukęs, "Me-i 
fistų" nusikvatojimų palydėtas,! KolegiJose profesoriavo tiktai 
šauklys skubiai sprunka nats ir ati' t a r P a i s ' n e t § ! į * * į S a u t I t r u k c 

daro "antrąjį frontą"" * tūkstan-! P ? r o s m e t ų " Dėste **** E u r ° P ° ' 
G e n e r o . .Geogr.-geopoht., rusų kalbą, ukį. 

istoriją. Xe tiek dėstė, kiek kiek
viena proga ir progele "užsukda-

Žadeikis smarkiai išbara " t a rp - ; v 0 " i " n e savo'- dalyką, dažnai 
tautinį triukšmadarį"" oficialiai!su trenksmu sušukdamas: "Jauni-
(!) įspėja Lietuvos pilietį (P-tasjme. ar tu supranti, kas yra lais-
JAV pilietybę tegavo tik keletą | vė? Ar ji tik kai kuriems, o ne 

visiems? Galingieji, vaduokite metų prieš mirtį) be jo žinios nie
ko nedaryti. mano tautą iš vergijos'". Dešinė 

žavėjosi, plojo, kairė šnairavo ii 
bruzdėjo. Vadovybės mandagiai 
sakė: — ačiū už šiuos metelius, 
kitąmet galite negrįžti. Tik pas-

Pirmoji rimta serija sveikatos 
riau, teisingiau ir objektyviau su-j negalavimų. 
pranta lietuvio sielą, kaip mes pa- i Mažų tautų federacija — svav-
tys. Gal dėl to, kad jis galvoja J to priemonė pavergėjams spirtis, įk"utinėje vrietcįe,*įriCerstas"aprim 
šveicariškai, o jaučia ir myli lie-iuž laisvę kovoti. įtj įĮaelįau prabuvo 
tuviškai. Mūsų nuoširdžiausia pa- » _ - . . . . . . . I r « w a n.^imVL-oto CL-aJ+ ĉJta 
,., v. , . ,. f Karčiai apsivvlęs koegzistenci-! K n >g3 nusipirksite, bkaitysite, 

dėka šiam šauniam htuanus ho- i • j v, = . viską oEtšorafr Ąan<r tkful A 
ne generolo ir raudono muziko bi ;VISK3 sužinosite, aaug išmoksite. 
čiulyste, vyksta Europon atgauti | įsigysite ne vieną žmogų, o stam-
nors mokslinį — kultūrinį kva- bl* v i s o s Lietuvos gabalą, 
pą. Šias eilutes rašiau ne tik dėl

to, kad prašytas, ir ne dėlto, kad 
abu (autorius ir aprašomasis) 

nons causa. 
Pranašiškas Pakšto įspėjimas 

Grįžtant prie monografijos turi-1 
nio, kai kurios antraštės prašosi: Iš "kremlininkų" jau kuris lai-
nors labai trumpų paaiškinimų.: kas buvo gavęs "Smetonos Gai-
Perbėkime numerine tvarka, per-įdžio" (Cvirka) titulą, dabar gau-
šokinėdami. 8-sis skyrelis:—Pakš-1 na aukštą ordiną iš Švedijos ka-
tui, su dideliu vargu prasimušus! raliaus. 
1919 m. Lietuvon, Merkvs prise- ., . _.. .. v . . . 

< u - '-„i 4» s k Firmoji žmona mirė ke-
ea ypatingo karo valdininko — L . . . , „. _ „ 
i '•. » - - »-' +« ; n . n m ^ i l e r , a i s metais anksčiau. Desimt-
kapitono žvaigždutes ir paprašo; 
būti ryšininku prie Alijantų kari-! 
nes misijos. Uždavinvs stropiai i, 
atliktas. 10-sis skvr. Šalkauskio- ! l e P n a , > r >e Z na bastytis nepano-

ninko posto, kuris per praėju
sius 15 metų kažkaip pas mus 
iškilo kaip "vyriausio JAV LB 
pirmininko'' vieta. Tas kėlė kom 
petencijos konfliktus ta rp Įsta
tuose apibrėžto cv pirmininko 
ir- šalia Įstatų atsiradusio pre
zidiumo pirmininko. Be to, kai 
kurių narių nuomone, prezidiu
mo pirmininko vieta buvo lai
koma "garbės postu", užtarnau
tu po ilgo LB darbo kituose or
ganuose, kuriame būtų galima 
'garbingai pailsėti". 

Vl-ii taryba turėtų keisti mū
sų savotiškai suprastą prezidiu
mo darbą iš "garbės posto" Į 
"techniško darbo postą". Juk 
nrezidiumas yra sudaromas Įvai
riems tarybos techniškiems dar
bams atlikti, kuriuos turėtų 
dirbti pajėgūs ir darbui nusitei
kę žmonės, tarnaudami visai ta
rybai, o ne atvirkščiai. 

Prezidiumo technišką darbą 
sudaro sesijų šaukimas, posė
džių vietos parūpinimas, darbo
tvarkės sustatymas iš atėjusių 
tarybos narių pageidavimų, pro
tokolų rašymas, posėdžių vedi
mas, tarybos nutarimų skelbi
mas, susirašinėjimas su tarybos 
nariais ir t. t. 

Atitinkamai sumažinus dirbti
nai iškeltą prezidiumo galios su
pratimą, žymiai pakils kiekvie-
i o tarybos nario svarba ir visos 
tarybos kaip kolektyvo reikš
mė. Visai tarybai priklauso par
lamentinė funkcija, iki šiol kar
tais per mažai išryškinta. 

Hl-sios tarybos prezidiumas 
buvo Clevelande, o visų kitų ta 
rybų prezidiumai buvo rytuose 
(nuo Bostono iki VVashingtono). 
Dabar VT-sios tarybos prezidiu
mas techniškiems darbams ga-
•ėtų būti sudarytas Chicagoje 
(kur yra apie trečdalis tarybos 
narių), Detroite arba Clevelan-
ie . 

Naujoji centro valdyba 

Didžiausią LB darbą atlieka 
centro valdybos. Pirmosios dvi 
buvo Clevelande su Stasiu Barz-
luku priekyje. Toliau sekė Chi
cagoje Jono Jasaičio dvi kaden
cijos. Dabar savo darbą baigia 
Broniaus Nainio pdrmininkauja-
ma cv Chicagoje. 

Centro valdyba turėtų būt i 
/įsais atžvilgiais vyriausias L B 
vykdomasis organas, turįs t a -
"ybos ir visų lietuvių pasitikėji
mą. Jai priklauso Įvairios pa
reigos ir pagal tai atit inkamos 
teisės. 

Per 15 metų Oevelando i r 
Chicagos žmonėms dirbus cv 
darbus, dabar gal būtų laikas 
ją kelti iš Chicagos į rytų pusę. 
Galima būtų žvelgti į Philadel-
phiją, kuri gražiai užsirekomen
davo naujų veiklos formų įgy
vendinimu ir turi daugelį gerų 
bendruomenininkų. 

KANADOS 2INIOS 
Hamilton, Ont. 

ŽUVO SUSISIEKIMO 
N E L A I M Ė J E 

Auto nelaimėje žuvo 25 m. 
a. a, Kuipers Jelte. Velionies 
žmona 20 m. amž. Danutė Vaito-
nytė-Kuipers sunkiai sužeista. 
Vedę buvo t ik 14 mėn. 

UŽSIDARĖ KOMUNISTŲ 
KNYGYNAS 

Komunistinės l i tera tūros kny
gynas Hamiltone, išdaužius lan
gus 12-tą kartą, turė jo užsida
ryt i . P r i e j o Įvykę nesusiprati
mai t a r p sav. Oliver ir jaunuo
lių grupės pr iver tė policiją pa
dary t i kratą, randant knygyne 
šautuvą. Taip pat buvo suimti 
"Internacionalo" organizacijos 
vadai, kurie gatvėje ir vėliau 
teisme vadino teisingumo orga 
nus kiaulėm ir "fašistais". Kny 
gyno savininkė pareiškė, kad 
95 (r Hamiltono gyventojų pri 

tar ia komunistinei ideologijai 
jos turė ta i literatūrai. Įdomu, 
iš kur sav. Oliver surado ne t 
95 fr pritarėjų, kada rinkimuo
se j federalinĮ parlamentą ko
munistų atstovas gavo tik 310 
balsų! 

ATVYKSTA BALTIJOS 
ANSAMBLIS ; % 

Baltijos ansamblis: a tvyksta 
Į Hamiltoną rugsėjo mėn 12 d. 
ir čia išpildys meninę programą 
Tautos šventės rninėjirneV 

K. B. 

SINTETINIAI 
BARŠKUOLĖMS VAISTAI 

Išrasti sintetiniai vaistai, duo 
darni barškuolės įgeltiesiems. 
Steroido giminės vaistai nepa
veikia sergajičiojo taip, kaip 
dabar naudoj, senimas, nuo 
kurio žmogus suserga šaluti
niais simptomais. (as) 

Amerikos gražuole Pamela Anne Eldrod iš Detroito, dėvėdama ka
rinę uniformą, atvyko į Saigoną aplankyti Vietname kovojančių ka
rių, čia išbus 20 dienų. 

«! 

mas savo s ta tu to . 
Naujasis te ismas tu rė tų toki 

savo darbo s ta tu tą pasiruošti ir 
pateikti naujai t a ryba i tvirtinti. 
Gal t ada būtų išvengta panašių 
įdomių dalykų, kaip buvo nese
niai, kada garbės teismas, ga
vęs vieno asmens skundą dėl rin 
kirninių taisyklių, padarė spren
dimą skunde visai neminėtu 
klausimu. 

Naujoji kontrolės komisita 
L B centro valdyba atsiskaity

mui t ikrint i y r a J A V L B kont
rolės komisija, r enkama 3 me
t a m s JAV L B ta rybos . 

Buvusioji kontrolės komisija 
buvo Chicagoje. Jai buvo pato
gu t ikr int i atsiskaitymą. 

Siūlant cv suda rymą Phila-
delphijai, na tūra lu bū tų patogu
mo dėlei naują kontroles komi
siją sudary t i iš rytuose esan
čių t a rybos narių. 

Neišvažiuokite atostogų 
neįsigiję 

noveiiy rinkinio 
Aloyzo Barono 

I Š D Ž I Ū V U S ] 
L A N K A 

• 

mėtį kartu nebegyveno (... jis ne 
mane, o Lietuvą vedė...). Švelni, 

į ro (kuri moteris tai darytų?). 
Trumpai prieš mirtį — antros ve
dybos. 

mano labai mioli vyresnieji bičiu
liai, bet ypatingai dėl to, kad my
liu žmones, kurie mylėjo Dievą ir 
Lietuvą. Būsiu labai laimingas, 
jei šiom eilutėm prisidėsiu nors ir 
kiek mielą skaitytoją paskatinti 
monografiją įsigyti. Nesigailėsite 
ne tik papildę savo knygynėlį mo 
numentaliu veikalu, bet jį skai
tydami su kaupu papildysite šir
dies aruodus Lietuvos ir lietuvių 
meile. 

Niekas taip giliai ir 
kai nesupranta įvykio* ;a£t ir ne* 
laimingo, kaip Baronas, sb „-

Ir jis moka tai papasakoti. 
Knyga 233 psl., kainuoja 4.50 

dol. Galima gauti DRAUGE ir pas 
platintojus. 

REMK3TE "DRAUGĄ* 

Pakšto dumvirato protuose ir šir
dyse sušvinta vizija gražios Lietu
vos ateities. Gimsta "Romuva ,\ 
mezgami planai angliškai — 
prancūziško liciejaus Raudondva
ry, užsimojimas stumti Lietuvos 
kultūrą smarkiu šuoliu į Vakarus, 
išsinarpliojant iš primityvaus ry
tietiško pasyvumo. Sintezės idėja. 
13-sis skyli Lietuva švenčia pir
mąjį laisvės dešimtmetį, ruošiasi 
Vytautą triumfališkai minėti. 
Pakštas "Židiny'* įspėja: — Bijau, 
kad mūsų laisvės džiaugsmas ga
li būti trumpas. Planuokime ką 

; darysime rytoj laisvė^ neteke.(Joi 
i ne pranašas — tai kas jis?). Kas 
Į mato dvyliką metu į priekį? 14-sis 
;. sk. Bando sutaikinti susinėjusias 
; Lietuvos politines partijas. 18, 20 
! ir 21 skyr. Karo išvakarėse (sic!), 
taip, prieš — o ne po, Pakštas 
-Iramatiškai kartoja įspėjimą (žiūr. 

; 13sk.). Šįkart neįspėja, o griaus-
• mingu (pranašo!) balsu sušunka: 
!— Dėl Dievo meilės, ar nemato-

lyginamai esą sunkiau rašyti bio- te, kad baisios audros ateina, ne-
grafiją — horizontalinės (tolyn, leiskite Lietuvos laivui nuskęsti! į L ^ , , , R Rugsell 
platyn) asmenybės, ne kaip verti- į Skubiai evakuokime Lietuvos d\a-\ perkelta vieno ITm. jaunuolio"širdimi. Prie jo°stovi jo žmona Thelma 

Jr.. 44 m., jau treti metai gyvena su jam 1968 m. 

Naujas garbės teismas 

JAV LB garbes teismas y r a 
labai svarbus organas. J is pe r 
praėjusius 3 metus daugiau dar
bo turėjo, negu visa ta ryba a r 
nrezddiumas, nes nuolat spren
dė įvairias bylas ir aiškino įsta
tus. Bet ir jo aiškinimų ne visi 
klausė. 

Pagal įstatus penkis garbes 
teismo teisėjus trejiems metams 
renka JAV LB taryba. Garbės 
teismo teisėju gali būti kiekvie
nas LB apylinkėje registruotas 
lietuvis, ne jaunesnis kaip 35 
metų amžiaus. 

Praėjusių kadencijų garbės 
teismai buvo New Yorke (įdomu 
pastebėti, kad New Yorko gar
bės teismo sprendimo dėl t a ry 
bos rinkimų taisyklių nepaklau
sė vien tik New Yorko L B apy
garda). 

Siūlant centro valdybą rytuo
se, o prezidiumą daugiau į va
karus, gal naujasis garbės teis
mas galėtų būti viduryje, pavyz 
džnui Clevelande. O gal ir Chica-
ga galėtų sudaryti garbės teis
mą, nes ji turi daugelį teisinin
kų ir neteisininkų. 

Pagal įstatus 'Garbės teismas 
veikia pagal savo priimtą, JAV 
LB tarybos patvirtintą s ta tu
tą". Tokio s ta tuto nei viena ta
ryba dar netvirtino. Kai kas 
buvusioje taryboje kėlė klausi
mą, a r garbės teismas gali vyk
dyti savo funkcijas, neturėda-
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MOSU K 
Hartford. Conn. 

« ONSJOSE W k 

Inž. An tanas Rudis aptar ia lietuviams seneliams namų statybos reikalus 
su dr. J. Adomavičium Alvudo išvykoje. Nuotr. M. Nagio 

VIENUOLIKA NUOMONIŲ 
APIE ČIURLIONIO JŪRĄ 

IR KITUS 
Šį šeštadienį Orchest ra Hali į kadangi gal didžiausio lietuvių 

rūmuose VHI Ateitininkų kon- į tautos dailininko ir kompozato-
greso proga rengiamas išskir- j r iaus M. K. Čiurlionio kūrinį 
t inis Lietuvių simfoninės muzi- j atliks vienas iš geriausių pa-
kos koncertas, kar tu paminint j šaulyje simfoninių orkestrų. 
i r pasaulinio muzikos genijaus j Tai bus labai didelė lietuvių 
Beethoveno gimimo 200 metų ; šventė. 
sukakt į .Kaip žinome, koncertą į Kai k a s gal paklaus, kodėl 
a t l iks Chicagos simfoninis or-j surinktos tik teigiamos nuomo-
kes t ras , diriguojant muz. Vyt. i nės apie lietuvių simfoninės mu-
Marijošiui, pianistas Antanas j zikcs koncertą, Iš kar to atsa-
Smetona ir ketur i mūsų pagrin-1 kau, kad tekia laimė lydėjo jū-
diniai solistai: Dana Stankaity-1 sų korespondentą, kai jis skam-
tė, S tasys Baras , Algirdas Bra- j bino žmonėms pagal savo turi-
zis i r Jonas Vaznelis. į mą adresų knygutę. O tai redo, 

P r i e š šį re tą koncertą, ameri-< kad viešoji opinija labai palan- nu 
kiečių pavyzdžiu sekant, įdomu j ki lietuvių simfoninės muzikos Ten jau buvę įsikūrę 50 lietu 
sužinoti viešosios opinijos nuo-1 koncertui, kuris įvyksta šį šeš- vių šeimų, be t lietuvių parapi 

tadienį 8 vai. vak. Orchestra 
Hali, Chicagos vidurmiestyje. 

VI. Rmjs 

PAMINĖTA A. KAUNIEČIO 
25 M. MIRTIES SUKAKTIS 

Liepos 12 d. suėjo 25 melai 
nuo Antano Kauniečio, žymaus 
visuomenės veikėjo, mirties. Ta 
prega jo žmona — našlė Ona 
Kaunietienė, jos duktė Valeri
ja ir jos vyras Vaitulevičiai 
(Vaitel) ir Vaitelių duktė Da-
iana bei jos vyras Robertas Mc 
Dcnald surengė savo vyro, tėvo 
ir tėtuko iškilmingą mirties su
kakties minėjimą. Tą dieną šv . 
Trejybės lietuvių parapijos baž
nyčioje buvo užprašytos šv. Mi
šios, kurias laikė svečias tėvas 
pranciškonas. Mišių metu giedo
jo Valerijos ir Juozo Vaitulevi-
čių (Vaitel) duktė, Onos Kau-
nietienės dukrai tė (anūkė) Da-
jana McDonald. Pagiedojo Ave 
Maria. Vargonais pritarė muz. 
J. Petkaitis. 

Po pamaldų bažnyčios salėje 
buvo surengti puikūs pietūs, ku
riuose dalyvavo daug svečių — 
giminių i t pažįstamų. Maldą su
kalbėjo klebonas kun. J. Matu
tis. 

A. a. Antanas Kaunietis bu
vo kilęs nuo Kavarsko, Kauno 
apskr. Į šį kraš tą atvyko 1913 
metais. Čia lankė amatų mokyk
lą (Trade school), tad vėliau 
dirbo puikius baldus. 

C na Dovydonytė į Ameriką 
taip pat yra atvykusi 1913 m-
ir čia, Arlingtone, Vermont. su
tikus ir padraugavus su Anta-

Kauniečiu, už jo ištekėjo. 

tdi) duktė Dajr jciiia y D nald y-
ra baigusi Hartforde šv. Jucza- z.1* amžiaus, turėjo su juo at 
-o kolegiją (St. Jos-.ph Cofiege) 

i ;T iau treji metai mokytojauja 
Wallingfordo aukštesniojoje mo 
"•;, k'oje. Besimokydama kolegi
joje Dajana ėmė ir dainavimo 
pamokas ir yra davusi kelis 
koncertus. 

davo religines, tautines ir eko- ] DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m. rugsėjo mėn. 2 d. 
:iominės problemas. Deja, nors j 
Ia.;ai šis pasaulis buvo jo rei

das, be:, sulaukęs vos 58 

A. a. Antanas Kaunietis, kaip 
minėta, buvo žymus visuome
nininkas. Labai aktyviai dar
bavosi Rymo Katalikų s-me, šv, 
Jcno dr-je, Vilniui VE iuoti s-je. 
Darbininko dr-je ir kitose. La
bai mėgo knygas, prenumeravo 
t r i s lietuviškus laikraščius. J is 
buvo labai ar t imas draugas su 
Stasiu šrupšu, su kur ias spręs-

Cna Kaunietienė taip pat veik 
Ii tiek katalikų, tiek visuome
ninėje plotmėje. Ji dalyvauja 
dar dabar net septyniose or
ganizacijose. 

Ji. duktė ir žentas bei dukrai
tė (anūkė) su vyni labai dėko
ja visiems dalyvavusiems pa
maldose ir pietuose bei prisidė
jusiems prie šio paminėjimo pa
rengimo; klebonui kun. J. Ma
tučiui, muz. J. Petkaičiui, šeimi
ninkėms ir kitiems. Ypatingą 
padėką reiškia tiems, kurie už
prašė šv. Mišias už a. a. Antano 
Kauniečio sielą. 

Jonas Bernotas 

Mielajam Vyrui ir Tėveliui 
A. f A. VILIUI FIŠERIUI 

m i r u s , 
jo žmoną PETRONĖLĘ, SŪNUS, DUKTERIS, visus gi
mines bei artimuosius nuoširdžia' užjaučiame. 

JAV Lietuviu Bendruomenė 
East Si. Louis, UI. Apyylinke 

t a ikąs . 
Kazys Skaisgirys, buv. Chi

cagos Lietuvių operos pirm.: 
Lietuvių simfoninės muzikos 
koncer tas t ikra i didelis įvykis 
ir į jį eisiu. Antra, juk ir aš 
p a t s Lietuvoje esu buvęs atei
tininkas. 

Dalia Bakai tytė , 
ka r tos , vaistininkė: 
eisiu su visa kompanija. Jau
nąją kartą domina mums ne
gi rdė tas Čiurlionis, ta ip pat An
t a n a s Smetona ir kiti. 

Kazys Bradūnas , poetas, re
dak tor ius : Koncer tas t ikrai ge
ras , kaip gi Į jį neiti. 

Ona Bakaitienė, dantų gydy
t o j a : Į koncertą eisiu, nes tu
rėsiu viešnią iš Washingtono. 

Aleksas Smilga, "Dainavos"' 
ansamblio v-bos pirmininkas: 
Asmeniškai labai mėgstu solis
tus , todėl į lietuvių simfoninės 
muzikos koncertą, k u r dainuos 
ir solistų tercetas bei kvartetas, 
būt inai eisiu. 

Nijolė Čepulkauskienė, teisi
ninkė, šviesos - Santaros federa
cijos na rė : Į koncertą eisiu vien 
dėl Čiurlionio. Išgirst i Čiurlionį 
labai retai pasitaiko progų. 

J o n a s Paronis , skautininkas, 
buv. "Lituanikos" tun to tunti-
n inkas ; Su žmona einam į kiek
vieną geresnį koncertą. Klausė
m ė s ir iš Lietuvos atvykusių 
solistų koncertų. Tar juo labiau 
esam įpareigoti eiti ir į šį didelį 
koncertą, kurį a t l iks laisvieji 
lietuviai menininkai. 

Jonas Paš tukas , "Dainavos" 
ansamblio veteranas, dabartinės 
v-bos n a r y s : Tokios jėgos, ku
rios pasirodys Lietuvių simfo
ninės muzikos koncerte, retai 
kada matomos. Todėl bilietą įsi
gi jau iš anks to ir į koncertą ei
siu. 

Elena Blandytė. solistė, akto
r ė : Ar yra dar bilietų? Būtinai 
nor iu išgirsti Čiurlionį ir mano 
t a ip gerbiamą VI. Jakūbėną. ku
rio kūrinys savu laiku buvo at
l iktas Gran t Pa rko koncerte. 
Taip pat mėgstu Daną Stankai-
t y t ę ir k i tus solistus. 

Kun. P r a n a s Garšva, "Drau
g o " moderatorius: Bilietą kon
certui turiu ir, jei t ik laikas leis, 
būtinai būsiu. Įdomu pirmą kar
tą gyvenime išgirsti Čiurlionio 
"Jūrą", nes Lietuvoje neturėjau 
progos to kūrinio pasiklausyti. 
Taip pat domina Beethoveno 
tercetas ir kvar te tas . 

Česlovas Grincevičius, rašyto
j a s , "Draugo" redaktorius: Į 
įconr"«*,» »n jrncm* tikrai eiaim. 

WASHINGTONAS. — Sen. 
Brooke. negras respublikonas 
iš Mass., buvo vėl įnešęs pasiū-

Įlymą, kad Amerika apsiribotų 
jaunosios \ t ik dviem pernai pradėtom sta-

Į koncertą | ty t i priešraketinėm bazėm, o at
sisakytų kitų dviejų, kuriom pi
nigai neseniai buvo paskirti. Bal 
suojant 53 balsais prieš 45 siū
lymas buvo atmestas. 

jos nebuvo, t ad šliūbą ėmę ai
rių Columbus bažnyčioje. Ar
lingtone. Vermont, gimė ir jų 
duktė Valerija. 1918 m. su vos 
vienų metų dukra Antanas ir 
Cna Kauniečiai persikėlė į Hart
fordą ir čia visą laiką tebegy
veno. Duktė Valerija čia išėjo 
aukštesniąją mokyklą (High-
school), o vakarais lankė pre
kybos (biznio) kursus bei dai
navimo pamokas. Paskui daly-
raudavo koncertuose. Gi Valeri
jos ir Juozo Vaitulevičių (Vai-

Sibiro kank"nei 
A. 4 - A. 

Konstancijai Baksytei - Bražėnienei 
New Yorke mirus, dukroms' DR. NIJOLEI ir VIDRI su 
šeim :mis ir sūnui ALGIUI nuoširdžiausią užuojautą 
reiškia 

Balys Vitkus 

Mylimai žmonai, motina;, senelei ir uošvei 
A. + A. 

ELENAI PUNIŠKIENE1 
išsiskyrus iš šiuo pasaulio, veliones vvra F.LOYZJ*, 
dukteri ALDONĄ, žentą DR. MOTIEJŲ RDflį ir anūkus 
n.UDRELĘ ir THĄ g'liai užjaučiame 

Mylimam- sūnui 
A + A. LEONUI RUZGAI 

m i r u s , * 
d-dž'o skausmo valandoje jo tėvelius MRRYTĘ ir 
VLADĄ ju šeimą ir gimines giliai užjaučiame. 

Sofija CružHauskienė 
Larisa ir Aleksas Jankūnai 

Cnute ir Povilas Ramanauskai 

Elena ir Stasys Barai 

A. t A. 
KAZIMIERAI VASAITIENEI 

Lietuvoje mirus, 
jos sūnui jonui Vasaičiui ir jo šeimai gilię už
uojautą reįskįa 

REMIU ŠEIMA 

A. + A. 
KAZIMIERAI VASAITIENEI 

Lietuvoje iškeliavus amžinybėn, 
jos sūnų JONį VASAITĮ, jo šeimą ir artimuosius 
miniškai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Magdalena ir Juozas 
Kriaučiūnai 

gi -

Poetui 
HENRIKUI RADAUSKUI 

staiga mirus, 
jo žmona VERĄ, brolį DR. BRUNONĄ ir 
gimines nuoširdžiai užjaučia 

aam 
Mielą giminaitį J0N$ VASAITĮ. jo šeimą b arti

muosius užjaučiame ir kartu gedime, jo motinai 
A. t A. 

KAZIMIERAI VASAITIENEI 
baigus šios žemes kelionę Lietuvoje-

Viktorpa, Vacvs, Bymantas 
ir Julija Kriaučiūnai 
Stefanija Karaliene 

J, ir A. Ais&'-ai 
J. Andriušis 
V. ir M Jackūnai 
L, ir E. Kačinskai 
D. ir G. Krivicką! 
A, ir S dilinai 

Librar> 

N. B. Paramskai 
P, ir B, Skardžiai 
L Stanka 
V, Trumpa 
A. ir J, Vaičiulaičiai 
V, ir R. Viliamai 

of Congress, VVashins^on. D. C. 

A. f A. 
LEONARDUI RUZGAI 

pačiam gyvenimo pavasary atsiskyrus 
su šiuo pasauliu, 

mielus teveUus MARYTĘ ir VLAD£ RUZGUS, brolį 
EDVARDE, sesutes IUT$ ir LIND£ giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Nijole ir Viktoras Makiejai ir šeima 

A. -f- A . Mokytojui JURGIUI RADVILAI 
amžinybėn iškeliavus, 

mielą mokytoją ELEONORA RADVILIENĘ, vaikus ir 
artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi 

Amerikos Lietuviu Mokytoju 
Sąjunga 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

2533 Į t a l 7!st St. Teief, GRovehiil 6-2345-6 
1410 S. 50fti Ave,. Cicero TQwnhaii 3-2108-08 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

" 

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R , N E L S 0 N 

S a v i n i n k o 

SASNT CASIM1R 
M O N U M E N T CO 
^914 West l l l t h Street 

Vienas blokas n o n kapinių 
DIDŽIAUSIAS PAMINKLŲ P L A N L 
PASIRINKIMAS VISAME MIESTE 

Tefęf, — CEdare-est 3-633= 

E U D E 1 K I S 
DOVYDAS ?, GAIDAS — GERALCAS F. DAIMID 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 

T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 
4330 South Califcraia Avenue 

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 
4505-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 

Pmkaile Dranga, duokite kitiem wiskaitvti 

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 

PETER TROOST 
M O N U M E N T 

COMPANY 
6440 S. Pulaski Road. 

Chicago UI. 60629 
C E S I J O V A S VITKAUSKAS 

District Manager 

TeL: 585-0242; 5854«4S 

»0<5į — 20% — 3« piffiau mokftsil 
u9. apdraudą nuo 'iirnlea Ir automo 

FRAHJC Z i P O L I S 
S20K % VV>st 

Chtcago. 
Tel. G A 4-S«;.M 

"•th Str«n 
r GR 6-433» 

f 4TDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietimų Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

G Ė L E S 
Vestnvt'ms, bnnkot.«'U*. Int'Uttuvr-m.-

ir kitokioms prosjoms 
G C & A D • K t 

2448 U'. «3rel Strp«t (Tllcago. Illlnoū ! '• 
T«L. PR *-(»»3a — PR 8-0&34 

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) 

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1218 
2314 W. 2Srd Plac* TeL VIrgiHte 7-^678 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S48 S. Californis Ave. Tel. LAfayett* S-8572 

ANTANAS M. PHELIPS 
8307 So. Iitoank* Ava. TeL T Arda 7-3401 

POVILAS J. RIDIKAS 
S354 S. Halsted Stree* TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 
S319 S. Utnanica Ave. TeL TA 7-1138-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. 50tb Ave^ Cicero, I1L, TeL OL 2-1003 

> 



DRAUGAS, trečiadienis, 1970 m, rugsėjo mėn. 2 d. 

IŠARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Kumgų pakeitimai. Stran-
tono (Pa.) vyskupijoje nuo 

X Literatūros vakaras , ruo
šiamas ateitininkų kongreso 
metu, neužtruks ilgiau kaip po
ra valandų, nepaisant, kad da
lyvauja nemaža rašytojų. Visi 
skai tys labai t rumpus kūrinius. 

x Cicero i v . Antano parap. 
bažnyčioj rugsėjo 8 d., Švč. Ši
luvos Mergelės Marijos šventė
je, 7 v. v. bus atnašaujamos 
lietuviškos šv. Mišios už Lietu
vą i: už pasaulio lietuvius. Ti
kimasi, kad visi lietuviai gau
siai dalyvaus. 

x | simfoninį koncertą, ren-

-nos Kazirnieros Zubkienės gy-
' venimą vasaros metu šiame ne-
j paprastame, įvairiais nukirstais 
į kampais suplanuotame name. 
I Kiekvienas kambarys yra vis 
kitokies kampuotos formos, su 
balkonais, terasomis, gražiai 
pritaikintais baldais. kilimais, 
židiniu. Namas yra architekto 

rūgs. 6 d., galioja šie vyskupo Zubkaas lakins fantazijos ir 
paskyrimai: kun. Robertas ši- šių dienų patogaus gyvenimo 
lalė, buvęs šv. Kazimiero pa-i reikalavimų gražus derinys, 
rapijos vikaras Lyndwood,- Wil- Gražioje vietoje netoli nuo Wa-
kes - Barre, perkeltas kapelio- i shingtono Zubkai turi 20 akrų 
nu į Mercy ligoninę tam pačiam miško plotą, o an t aukšto 42 
mieste. Kun. Edvardas Želonis, pėdų skardžiaus, prie South 
naujai įšventintas, paskir tas vi- River, pas ta ty tas šis namas, 
karu j Šv. Ignaco bažnyčią, Stačiais laiptais galima nusi-
Kingstone. Jis irgi profesoriaus leisti prie upės ir laivams prie-
Central kat. aukšt. mokykloje papkes , č ia šeima praleidžia 
tame pačiame mieste. Kun. K. ramias poilsio valandas besi-
Kižis, buvęs kapelionu Šv. maudydami, žuvaudami, kra-
Juozapo ligoninėje, Carbondale. baudami, važinėdami vandens 
paskirtas vikaru Nekalto Pra- slidėmis, laiveliais, o kartais 
sidėjimo parapron Scrantone ir 40 pėdų ilgumo dideliu laivu. 

! ir profesoriaus vyskupo Hannan Laikraščio autorė taip pat pa-
: a ^ - , f i ^ į K ° n ! r ^ . p r ? ! vardo aukšt. mokykloje. Kun. ; stebi, kad Vida ir Sigitas y ra 

Juozas Lasky, buvęs kapelio- gimę Lietuvoje, bet jiedu sū
ru Mercy ligoninėje, Wilkes- sipažino čia Amerikoje būdami 
Barre. paskirtas vikaru į Šv 
Patriko parapiją, Scrantone. 

'TV • i . * * . ŽVAIGŽDUTĖ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos skyriaus 
Redaguoja «J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Avenue, Cbicago, Hliaois 60638 

ga. bilietų daugiau užsisako iš 
kitų miestų, negu kad Chicagos 
lietuviai. Tikimasi, kad šiomis 
dienomis i r Chicagos lietuviai 
pradės Įsigyti bilietus. Platini
mo vietos skelbiamos Drau- — Arch. Sigito Zubkaus va

sarvietė aprašytai Washingtono 
spaudoje. vVashingtono dienraš-

studentais Illinois universitete. 
Gr. Kr . 

DIDŽ. BRITANIJOJ 

— Tautos šventės minėjimas. 
tis "Tlie Evening Star", š. m. ; Rugsėjo 12 d., šeštadienį, Liet. 
rugpiūčio 20 dieną paskyrė du : Vyties klubo valdyba rengia 
puslapiu, kad spalvotomis nuo- ; Tautos šventės minėjimą Dio-
traukemis, namo planu ir išsa- \ oesan Church House salėje, 
miu aprašymu pavaizduotų a r - j North Parade , Bradford 1. 
chitekto Sigito Zubkaus vasar- Programoje P. Mašalaičio (iš 

Londcno) paskaita, J. Černio 
radov£ujama5 okte tas (taip pat 
I Lcndono) ir Bradfordo At

žalynas. 

x Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 4012 Archer ave., 
vyno ragavimo diena bus rug 
sėjo 13 d. 

X Skautišku žaidimų šventė, 
kurią kasmet ruošia Chicagos 
liet. skautai ir skautės, šiais 
metais įvyks spalio 4 d. Bučo viete. Straipsnio autorė Judy 
darže. Mūsų skautų vienetai Flander vaizdžiai aprašo ponų 
jau pradėjo ruoštis varžyboms. Zubkų, jų vaikų — Lino, Mir-

x JAV Vidurio rajono liet. gos, Margaritos ir Gigito moti-
skautų. čių tuntų ir vietininkijų 
vadiją suvažiavimas — iškyia 
įvyksta rugsėjo 23-27 d. Gin
taro vasarvietėje, Union Pier, 
Mich. 

x Cicero žv. Antano parap. 
mokykla mokslo metus prade
da, rugsėjo 8 d. 8 v. r. Veiks 
visi skyriai, išskyrus vai.nį 
darželį. 

x -Juozas šipaila sunkiai 
serga, guli Šv. Kryžiaus ligo
ninėj, kamb. 537, daktarų Meš
kausko ir Nemicko priežiūroje. 

X Užuojautoje a. a. Leonar
dui Ruzgai mirus, atspausdin-
toj pirmad., rugp. 31 d. laidoj, 
parašas turėjo būti Nijolė ir 
Viktoras Makiejai ir šeima. 

X Vladas Navickas tvarkys 
susisiekimą nuvežti piknikau-
tojus į BALF'o rengiamą ru
deninį pikniką kuris įvyks, 
1970 m. rugsėjo mėn. 6 d., Wil-
low Springs, Illinois. 

Autobusas kursuos nusisto
vėjusią tvarką. Pirmiausia 12 
vai. sustos 18 kolonijoj prie 
Naujienų redakcijos. Toliau Maskvos šaltiniai nesako, bet \ 
vyks kaip ir visuomet. Iš pikui- : spaudos agentūros spėja, jog 
ko išvažiuos 6 vai. vakare. Bi- j chieagiškės firmos išdirbtų 
lieto kaina į abu galus aame- į 15,000 štukų kramtomos gumos ! 
niui 2 doleriai. | siunta, buvo sovietų muitinės 

BALF'o apskrities valdyba'pareigūnų sulaikyta kaip kon- j 
ir skyrių atstovai, maloniai pra- j trabanda. Sovietai gumos neįsi-
šo visuomenę ko skaitlingiau-1 leidžia, nes ji laikoma kapitalis-
siai piknike dalyvauti. (pr.) tinė yda. Guma buvo skir ta iš-i 

x Atitaisymas _ Marąuette d a I i n i m u i nemokamai prekybos Į 
parodoje. Vėūau sovietai leido \ 

no geriausi draugai y ra lietu
viai ir su jais gyventi man 
smagu ir įdomu. 3avo tėvų že
mei Lietuvai aš jaučiuosi esanti 
skolinga. 

Norėdama tą skolą išmokėti, 
aš stengsiuosi būti tikrai gera 
lietuvaite. Aš stengsiuosi, kad 
ir mano vaikai bus geri lietu
viai. Aš žinau, kad lietuvybė, 
nežus, nes jaunimas jau prade
da suprasti, kaip reikalinga iš-

MANO TĖVYNĖ LIETUVA 

Nors aš nemačiau Lietuvos, 
bet aš ją labai myliu. Aš esu 
girdėjusi apie Lietuvą iš savo 
tėvelių ir mokytojų. 

Lietuvos gamta yra labai 
graži. Didžiausias grožis yra 
Lietuvos miškai. Tuose miškuo
se yra pilna įvairių paukščių ir 
žvėrelių. Upės ir ežerai puošia 
Lietuvos laukus ir miškus. 

Daug: gražių bažnyčių yra 
saugoti tą garbingą lietuvių kai V i l n - u j e Gedimino k a lnas pri 

Laivas Pieš: Henrikas Dirkis, 
Brighton Parko m-los mokinys 

MtSIJ LAIVAS (ūgio, automobilio netur įs vien-
jgungis. Po kiekvienos darbo 

Mes turime laivą, baidare | dienos, o jų yra net septynios 
vadinamą. Jrs atvežtas is Vo- j m a n o savaitėje, aš jaučiuosi 
kietuos. Jo vardas — Aenus. g a n a pavargęs ir išsisėmęs. Per 
Jį galLma išardyti į mažas da-; p a l y g i n a m a i t r u m p ą g ^ a m _ 
lis ir sudėti į tris maišus. Kai ^^ ^ turėjau progos pabrai-
nies važiuojam į Union Pier, 
tuos maišus uždedam a n t au
tomobilio stego. Ten nuvažia
vę laivą vėl sudedame. 

Man labai patinka plaukti 
tuo laivu, ta ip pat ir mano se
sutėms. Brolis Paulius bijo 
niaukti mūsų laivu. 

bą ir mylėti mažą, okupantų 
varginamą, tėvynę. 

Loreta Plienaitė, V m kl. 
K. Donelaičio lit. m-la 

MANO SESUTĖ KCTA 

Aš turiu mažą sesutę. Jos 
vardas yra Rūta. Ji yra trijų 
metų amžiaus. Kai ji rėkia, 
reikia užsikimšti ausis. Rūtai 
labai patinka šokti. Rūta yra 
kaip mūsų mama. Ji visą laiką 
sako, ką mes turime daryti. Ka

me na mums gražią Lietuvos 
praeitį. Gintarą randame Bal
tijos jūroje. Didžiausias mano 
noras yra pamatyti mūsų Tė
vynę vėl laisvą. 

Alicija Kielaitė, 
Brighton Parko lit. m-los 8 sk. 

mokinė. "Kelias i Tėvynę" 

MANO KATYTĖ 

Mano katytė y ra graži. Aš 

vra pripūstas oro. Dar niekad 

dyti po ankstyvą sniegą ir ge-1 sako, ką mes turime daryti. Ka- ją gavau iš vieno pono, kaip 
rokai sušlapti rudeninio lietaus da Rūta žiūri televiziją, j i ;gimimo dienos dovaną. Tai yra 
vandenyje. -mums neleidžia žiūrėti. J i mus katiniukas, margas — juodai 

Vieną dieną futbolo žaidimas -svaro iš kambario. Kai mes su-j su baltu. Aš jį labai myliu ir 
šlapioje parodos aikštėje, kitą grįžtam, ji pradeda rėkti ir j j is mane myii. J is visiems pa-
dieną golfas nuo pa t ryto an t 'muš t i s . Reikia užsikimšti ausis ; t inka. Aš jį vadinu Kiekis. Jis 
rasotos žolės. Savaitgaliais iš-1 ir vėl bėgti £ kambario. Ji la- i visada su manim miega. J is la-
važiuoju į gyvulių ūkį, kur ten- bai juokinga, todėl mes ją labai bai išdykauja. I t a B brolis no

rėjo, kad aš jį pavadinčiau Dū-
kutis. 

Danutė Miklaitė, 
Maironio IV sk. Brooklyne 

Laivas negali paskęsti, nes j k a kartais pabraidyti po tvarto mylime. 
nešvarumus ir džiaugiuosi ta-

^laukiant neapvirto. Vieną kar- i ^ ka<į mane sutvėrė su liežu-1 
tą laivą paskolinom dviem vai-i V ;U ; het ^ „ „ į , „Į T a į p diena \ 
kam. Kai jie plaukė, apvirto g dienos bėgu be sustojimo. | 
Kt du kartus. Pirmą dieną, Mano tarnyba nelengva ir eina 
-ada mes sudėjom savo laivą, p i I n u tempu, todėl nemanau su-
i š i r tėvelis išplaukėm į jūrą. i a n k t i žilos senatvės. 
3uvo mažos bangos, malonu ]\r<ars i r l a b a i ištikimai atsto 

vau.iu "Maher" markę, tačiau 
ernkėčiau niekam būti batu, 

nes mano gyvenimas tikrai ne-

Andrius Augustinas, 
Dariaus - Girėno lit. m-lcs 

VU sk. mok. 

Prie šv. Kazimiero pa-apijos mokyklos stovi iš kairės: dr. Algirdas 
Vokietaitis iš San Francisco, Gražina Vokietaitytė iš Oklahoma. M 
A, Lubinienė, klebonas prel. J. Kučingis. Pranas Lubinas — Lietuvos 
krepšinio komandos čempionas ir prof. Birute Vokietaitytė iš Austri
jos- Nuof\ L. Briedžio 

CHICAGOS ŽINIOS 
MASKVA NEĮSILEIDO 
KRAMTOMO* GUMOS 

Matam ATVYKS KALBĖTI 
RESPUBLIKONAMS 

sėdėti ir suptis. Netrukus ban
dos darėsi vis didesnės, mes 
-utarėm plaukti atgal. 

•Jonas Sidrys, 
Streator, Illinois. 

Aš ESU BATAS 

Aš esu rudos spalvos, vie-
IUedikto numerio, išdidžiai ne
šiojąs "Maher" firmos vardą 
batas. Štai ir mano gyvenimo 
trumpa istorija. 

Atėjau į ši margą pasaulį 
rugpiūčio mėnesi didžiuliame 
batų fabrike. Neilgai man te
ko džiaugtis nerūpestingomis 
jaunystės dienomis. Vos keletą 

pavydėtinas. 
Algis Valiulis, 10 sk. 

Toronto lietuvių šeštadieninės 
Maironio mokyklos mokinys 

"Kibirkštis" nr. 4. 

LAISVĖ 
Giesmininkas kelia iš miego stovyklautojus. 

Piešė Jūratė Namikaite. 7 kl. K. Donelaičio lit. m-la 

1. Laisvė yra neiti į lietuvis- PRO LANGĄ tačiau rizikuodami savo gyvy-
ką mokyklą bes, išreiškė ;am savo simpati-

2. Laisvė yra bėgti per pie- : Sėdžiu minkštoje kėdėje ir ją ir tuo pačiu pasmerkė tero-
vas ir nežiūrėti kur bėgi. žiūriu pro didelį langą. Lietaus rą. 

3. Laisvė yra sėdėti klasėje lašai krenta ant kietos žemės; 
kur nori. ir ruošia ją pavasariui. Spalvin-

4. Laisvė yra keltis kada pa- ga vaivorykštė apšviečia pilką 
SULAUŽYTAS PAŽADAS 

dienų pabuvęs fabriko sandėly- tinka. dangų. Mažas rausvas paukšte-
Viceprezidentas Spiro Agnew fe atsidūriau T. Eaton Co., 5. Laisvė yra žiūrėti pro lan- lis tupi medyje. Senas žmogus 

spalio 19 d. a tvyks Chicagon ! fcatU skyriuje. Neteko nė čia gą, kai mokytojas kalba. su lazda eina pelkėta gatve. 
ir kalbės vakarienės metu Con- \ užtektinai sušilti ir ilgiau stebė- Asta Senkevičiūtė, 10 c. sk. , Štai jau pradeda lietus smar-
rad Hilton viešbutyje, remda-1 ^ praeinančius pirkėjus, kai Toronto šeštadieninės Maironio kiau l y t i 
mas būsimuose rinkimuose res-1 atsirado vienas klientas, kuris 
pui.lškcnų sąstatą. Už lėkštę l • " • • užsimovęs išmėgino, nu-
pritariantieji turės sumekėti po 
$250. 

KELIA KAINAS 
Parko Lietuvių Namų Savinin
kų organizacijos gegužinė — 
piknikas įvyks ne rugp. 3-čią r 

d. bet rugsėjo 7 d. — Labor 
Day. (pr.) 

sipirko ir išsinešė namo. Nuo 
tada aš pasijutau jau visiškai 
subrendęs ir pasirengęs bet ku
riai tarnybai. 

Nuo rugsėjo mėnesio pra

liet, m-los mokinė 
"Kibirkštis" nr. 4. 

Aš ESU LIETUVAITĖ 

Gera lietuvaite būti y ra sun
ku. Tačiau, kaip visuose daly
kuose, iš pastangų plaukia at-

Neringa Ambrozaitytė, 
Marąuette Parko Lit. mok. 

v m sk. mokinė 

AUKŠČIAUSIAS 
ATŽYMĖJIMAS 

^eramJUKUI gumą ibsivezu na Chicago, South Shore & džios, aš matuoju Toronto mies-! lyginimas. Jeigu aš nebūčiau Didžioji Prancūzų revoliucija 
•out'.i Bend geležinkelis prašo i to šaligatvius beveik kiekvieną lietuvaitė, aš tikrai neturėčiau pasižymėjo dideliu žiaurumu. 

— Sūnau, ar ne-uvai paža
dėjęs gerai mokytis? 

— Taip, tėvelL 

— Tai kodėl pažymiai tokie 
prasti? Ar nežadėjau, jei gerai 
nesimokysi nevažiuosi į va
saros stovyklą? 

— Taip, tėveli, bet kadangi 
aš sulaužiau savo pažadą, tai tu 
drąsiai gali laužyti savo. 

"Kibirkštis" n r .4 . 

x Aukos plaukia Ateltinin 
kų kongresui: Kazys Grina au 
kojo — $12. Juozas ŽadeiMs — pavadinta 'Žmonos Gražinąs 
$10, po $5: kun. V. Karalevi- biustas", turėtų būti Nijo'ės 
čius ir kun. dr. P. Ragažinskas; 'Ulėnienės biustas. Beto skulp-
kun. Ant. Prakapas — 2. Au- | tor iaus pavardė vietoj Dragu-
kas ciųsti: Ateitis, °/< J. Pas- į navičius turėtų būti Dragune-
kus, 7249 South Sacramento į vičius. 
Ave., Chicago, Illinois 60629. 

.. B x-, .. • „T^ „ vaisti-ios ir lederahnes valdžios 
x Patikslinimas. ' Draugo i. . . . J . „ . , „ . . . ._ , . įleidimo pakelti karnas 32 pro-Kultūruuame priede rugpiucio ; f, , » . , .. , n. c 

nrt , , . , . . \_, . : centais. Geležinkelis k:sdien ap-^2 d. laidoje parašas po skulpt. . A _ . . , f , . _ f». , , , . tarnauja 10 030 keleivių, k ū n ų V. Draguneviciaus skulptūra __ . ,., . . . _ i5 proc. vyKsta tiKtai i Gsury, 
Ind. 

DIDŽIAUSIA LIGONINft 

(pr.) 

X Lietu\iška NEPTŪNO va-; 5 d., Community Hali ' salėje, 
J-arvietė Wisconsine, apsupta j ruošia sezono užbaigimo links-
nuostabiai gražia gamta ideali! mą šokių vakarą. Gros Ąžuolo 
vasaros atostogoms. Neptūno; Stelmoko orkestras. Pradžia 
vasarvietė ant žuvingo Colum-l7:30 vai. vak. Kviečiame visus 

Cook apskrit ies ligoninė y ra 
pasaulyje didžiausia, turinti 22 

Lietuviu Namu Savininku pastatus ir daugiau 1,500 ligo-
D-ja Union Pier š. m. rugsėjo nių. kuriuos aptarnauja 3,000 

slaugių ir 1 217 internų bei ki-

x 

dieną. Mano savininkas yra , tiek daug džiaugsmo iš gyveni-
gana sunkaus svorio, aukšto | mo, kaip dabar turiu. Visi ma

tų gydytojų. 

bus ežero kr3nto. Dėl informa
cijos skambinkit tel. 257-2034. 

fsk> 

X Prof. Igno Dovydaičio 
monografijai išleisti bus gali
ma įteikti auką per Ateitininkų 
kongresą. (sk.) 

apsilankyti. (p.) 

y Oro vėsintuvai už savi
kainą gaunami pas G radine' r 

Nevv Jersey valsti.'a yra 
tirščiausiai gyvenama visoje 
Amenkoje — 894 gyventojai 
vienai kv. myliai, bet nepasie-

nrieš padedant juos į sandėlį, kia tirščiausiai gyvenamo visa-
2512 W. 47 St., F R 6-1998. me pasaulyje ploto — Olandi-
Atd. ir vak. pirm. ir ketv. įjos su 969 gyventojais kv. my-

(sk.) Į Lai. 

Tada žuvo daug nekaltų žmo
nių. Vienas iš tokių buvo An-
toine — Laurent Lavoisier 
(1743-1794). Jis buvo prancūzų 
modernios chemijos įkūrėjas ir 
anų laikų genijus. J o kaltini
mas buvo išgalvotas — netei
singas. Jis buvo areštuotas ir 
nuteistas mirt i giljotinoje (nu
kertant galvą). 

Prancūzų meno lycicjus bu
vo žymiausia mokslo įstaiga. 
1794 m. gegužės mėn. 7 dienos 
vakarą, į Conciergery kalėjimą 

T A V A S A R A 

Tą vasarą vyšnios paliko neskin
tos, 

Ten tėviškes mano sode. 
Paliko ir kriaušės, ir obels augin

tos, 
Su nokstančiais vaisiai jose. 

Paliko mažieji bitučių nameliai — 
Sodelio pačiam vidury. 
Paliko serbentų, agrastų krūme

liai, 
Ten sodo žaliam pakrašty. 

Paliko prie vartų pasviręs berže
lis, 

lis. 

Su spindinčiais saulėj stiklais: 

Jojau dieną, jojau naktį... Piešė Rima Valiulytė, Marąuette 
Parko lit. m-los II sk. mok. 

atvyko keturi minėto instituto Darželis gėlių po langais 
delegatai. J ie gavo leidimą j - ;> " : ; n ; : ' ! ^ r ^ '•** ™*" 
eiti į celę (kalėjimo kambarį) , 
kuriojp buvo uždarytas Lavoi
sier. Įvertindami jo didelius 
nuopelnus mokslui, j am įteikė 
nevystančių gėlių vainiką, kaip 
aukščiausią atžymėjimą. Se
kančią dieną Lavoisier buvo 
nužudytas. Tie delegatai žinojo. 
kad jų draugas buvo nuteistas, 

šiandieną vis stovi, kaip gyvas pa
veikslas 

Akyse — gimtųjų namų, 
Kur buvo tiek džiaugsmo ir lai

mėj praleista, 
Daugybė gražių valandų 

M. Merkevičius 
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