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JAV LAIVAI SIUNČIAMI 
KORĖJOS PUSĘ

I KITĄ

Tuo norima patenkinti Maskvą

VVASHINGTON. _ Stipri 
amerikiečių laivų armada, pa
skirta saugoti žvalgybiniems 
lėktuvams, persiunčiama iš Ja
ponų jūros į kitą Korėjos pusę. 
Tai, manoma, buvo padaryta, 
norint pagerinti santykius su 
Sovietų Rusija. Gynybos depar
tamentas be smulkesnių paaiš
kinimų pranešė, kad Task Force 
71, kurios operavo Japonų jūro
je, nuo balandžio 20 d. persiun
čiamos j Geltonąją jūrą, kur tęs 
savo paskirtį. Sov. Rusija jau 
porą kartų išreiškė protestą, 
kad amerikiečių 20 vienetų lai
vynas plaukiojo Tolimuose Ry
tuose netoli Vladivostoko uosto, 
todėl laivų persiuntimu bus ati- 
tolama nuo Soviet'ijos krantų.

Pokalbiai su rusais
Toks perkėlimas vistiek įga

lins laivus sekti abi Korėjos pu
ses, nes sprausminiais lėktuvais

Vliko leidinys apie 
nacių ir komunistų 

draugystę
WASHINGTON. — Vlikas 

rengia leidinį dokumentų apie 
1939—40 metais nacinės Vokie
tijos su bolševikine Rusija su
darytą sąmokslą užpulti Rytų 
Europos valstybes ir pasidalin
ti jų teritorijas. Vliko pirminin
kas dr. J. K. Valiūnas balan
džio 21—22 d. tuo reikalu buvo 
nuvykęs į Washingtoną, kur su
sipažino su tų dokumentų ori
ginalų fotokopijomis .kurias pa
rūpino Kongreso bibliotekos pa
reigūnai. Dr. Valiūnas drauge 
su Lietuvos atstovu J. Kajecku 
ir dr. S. Bačkiu peržiūrėjo tuos 
dokumentus ir atrinko įtraukti
nus į rengiamąjį leid'nį. Taiko
ma, kad leidinys pasirodytų iki 
rugpiūčio mėnesio, tai yra, 30 
metų nuo to sąmokslo sukakčiai 
sueinant. (E)

Bėga į laisvę
HONG KONG. — Keturi ka- 1 

riai ir šešetas civilių išplaukė 
laiveliu į Hong Kongą iš Kinijos

V1ENNA. — Čekoslovakijos 
20 m. karys atbėgęs į Austriją 
sunkvežimiu, apšaudomas sar
gybinių, ir paprašė politinio pa
bėgėlio teisių.

Prancūzai balsavo
PARYŽIUS. — Vakar visą 

dieną Prancūzijos gyventojai bal 
savimu turėjo pasisakyti už ar 
prieš De Gaulle reformas, nuo 
to j»I pasisakymo turėjo priklau
syti ir de Gaulle likimas. Bal
suojant pasitaikė įvairių inci
dentų.

per dešimtį minučių galima per
lėkti visą pusiasalį. Manoma, 
kad lėktuvnešis New Jersey, iš
plaukęs saugoti Korėjos, grįš at
gal į JAV. šis laivas bebuvo tik 
dienos kelio į Long Beach, Ca
lif., kai, nušovus amerikiečių 
lėktuvą, jis buvo pasuktas at
gal. Lėktuvas buvo numuštas su 
31 vyru balandžio 15 d. Dėl pa
siųstų Amerikos laivų su Ame
rikos oficialiais asmenimis kai 
bejosi Maskvos pareigūnai, tai 
užsienių reik. min. Kuznecov kai 
bėjosi su JAV ambasadoriumi 
Maskvoje Jacob Beam ir Sovietų 
ambasadorius Dobrynin kalbėjo
si su JAV pasekretoriumi Tl- 
liott Richardson Washingtone.

Stipri armada
Amerikos laivyną sudaro ato

minis lėktuvnešis Enterprise, lėk 
tuvnešiai Ticonderoga, Ranger 
ir Homet, taip pat 22 naikinto
jai ir trys kreiseriai. Savo pajė
gumu šis laivynas yra stipresnis 
už JAV šeštąjį laivyną Vidurže 
mio jūroje.

Amerikos oficialūs asmenys 
atsisakė daugiau tuo reikalu kai 
bėti, tai esą vykdomas prez. Ni- 
xono įsakymas. Manoma, kad 
šis laivyno krypties pakeitimas 
įgalins taip pat koordinuoti 
sprausminių lėktuvų skridimus, 
kurių 100 yra Pietų Korėjoje ir 
200 Japonijoj.

Amerikiečiai išvyksta 
iš Okinavos

SEOUL. Pietų Korėjos min. 
pirm. Chung Kwon pranešė, kad 
amerikiečiai pradeda keltis iš 
Okinavos bazės į Pietų Korėją 
Jis tai iškėlė seime, paklaustas 
apie Pietų Korėjos saugumą, ry
šium su vis stiprėjančia kariš
kai Šiaurės Korėja. Jis tačiau ne 
pasakė, kada toks perkėlimas 
prasidėjęs. Japonai gi tokiuo per 
kėlimu džiaugiasi, nes jie nori, 
kad JAV jiems grąžintų salą, 
kuri Amerikai labai svarbi dėl 
bazių.

Tūkstančių metų su
kaktis Vietname

SAIGON. — Pietų Vietnamo 
prez. Nguyen Van Thieu. kal
bėdamas tautinės šventės pro
ga, kvietė Vietkongo pareigū
nus ir karius grįžti į Pietų Viet 
namą, kuris norįs sustabdyti 
karą ir atstatyti taiką. Ir esą 
norint to pasiekti, Pietų Viet
namas neatsisako garbingai iš
tiesti rankos tiems, kurie su
grįš iš blogo kelio. Prezidentas 
kalbėjo iškilmėse, minint Viet
namo įkūrėjo Hung Vuong su
kaktį, skaičiuojamą 2879 m. i 
prieš Kristų.

JAV kovos laivas *‘New Jersey” uoste. Laivas, drauge su kitais 28 
laivais, nukreiptas į Japonų jūros vandenis, dabar kitiems laivams pa
sukus j Geltonąją jūrą, New Jersey gal grįš į JAV.

Verčia dirbti be atlyginimo
Penkios darbo dienos savaitėj, o šeštadienis 
dirbti nemokamai.

dien3

KALENDORIUS

Balandžio 28 d.: šv. Paulius, 
šv. Valerija, Vygantas, Vaiga.

Balandžio 29 d.: šv. Bertran- 
daa, šv. Avija, Vaitenis, Indrė. 
Saulė teka 5:53 v., leidžias 7:44.

CLOUDY

ORAS
Chicagoje ir apylinkėse šian

dien šalčiau, galimas lietus, tem
peratūra daugiau 50 1.

OKUP. LIETUVA. — Balan
džio 12 d. Sovietijoj buvo pa
skelbta “komunistiniu subotni- 
ku”. Praktinė to dalyko reikšmė 
tokia, kad visi buvo raginami 
eiti dirbti ne tik negaunant 
pusantro karto didesnio atlygi
nimo (įvedus 5 darbo dienų sa
vaitę, ten šeštą dieną dirban
tiesiems irgi mokama pusantro 
atlyginimo), bet visai be atlygi
nimo. Didysis ir vienintelis darb 
davys tenai moka tokius daly
kus iš darbininkų ištraukti. 
Pradėjo dar Lenino laikais, 
prieš 50 metų. Tais laikais, kai 
buvo visuotinė suirutė, tokios 
nemokamos talkos buvo gal vie
nintelė išeitis dalykus šiaip taip 
tvarkyti. Bet “darbininkų” val
džiai raginti darbininkus padir
bėti be atlyginimo patiko ir il
giau. Ilgą laiką iš visų darbinin
kų buvo imama maždaug vieno

samėnesio atlyginimo dydžio 
vanoriška paskola” kasmet 

Balandžio 12 diena tapo pa
naudota, kaip neatlyginama 
darbo diena, ta dingstim, kad 
pirmą kartą tokia “talka’’ bu
vusi suorganizuota Maskvoj, 
prieš 50 metų... Todėl dabar ir 
Vilniuj 174 tūkstančių darbinin 
kų “panoro” padirbėti be atly
ginimo. Tas pats vaizdas buvo 
ir visoj Lietuvoj. Darbdavys 
(valdžia) nė neslepia, kad tuo 
būdu “sutaupė” daug milijonų 
rublių. Sutaupė, nes nesiteikė 
užmokėti darbininkams už dar
bą.

Vis to Lenino garbei
Monopolinis Sovietijos darb

davys — valdžia nepasitenkino 
balandžio 12 dienos “subotni- 
ku”, tai yra, darbininkų grąži
nimu į darbą šeštadienį ir visiš
kai be užmokesčio. Balandžio

Kur žengia komunizmas, ten randami masiniai kapai. Tokių vietų apstu 
ir Pietų Vietname. Čia amerikiečiai kariai guodžia vieną moterį, kuri 
alpsta masiniuose kapuose atpažinus savo artimuosius. Masiniai, 400 nu
žudytųjų kapai, rasti prie Hue, kur juos nužudė komunistai 1968 m.

SVARBUS PABĖGĖLIS 

IŠ ČEKOSLOVAKIJOS
WASHINGTONAS.

biama, kad iš Čekoslovakijos pa 
bėgo labai svarbus pareigūnas 
tačiau jis nebuvo taip išgarsin
tas, kaip ankstyvesnis pabėgėlis 
gen. Jan Šejna, vien todėl, kad 
šiuo metu Čekoslovakijoj vyks
ta labai svarbūs, krašto likimą 
lemią pertvarkymai. Pabėgė
lis yra maj. Anton Poliacik, ku
ris paliko Čekoslovakiją nese
niai ir susijungė su jau anks
čiau išsiųsta savo šeima. Iš ša
lies žiūrint, neatrodė, kad Polia
cik labai svarbus asmuo, nes 
jis kraše dirbo vidaus reikalų 
ministerijoje ir išdavinėja pa
sus, be kurių niekas negalėjo 
iš krašto išvažiuoti. Tačiau svar 
biausia, kad jis pasus išduoda
vo ir rusams šnipams, kurie at
važiuodavo į Čekoslovakiją, ir 
šie asmenys dažniausiai labai

Skel- gerai mokėjo abi kalbas. Jiems

Prancūzų konsulas apie 
Vliko laiškų

NEW YORK. — Dr. J. K. 
Valiūnas neseniai turėjo progos 
plačiai išsikalbėti su Prancūzi
jos konsulu New Yorke, kuris 
keletą metų yra ėjęs pareigas 
Stockholme ir yra gerai susipa
žinęs su Baltijos valstybių byla.

Konsulas minėjo Vliko pirmi
ninkui, kad Prancūzijos užsie
nių reikalų ministerijoje buvęs 
labai įvertintas Vliko 1968 m. 
spalio 30 dienos laiškas, kuria
me Prancūzijos, kaip ir dauge
lio ir kitų kraštų, vyriausybei 
1968 metų įvykiai Čekoslovaki
joje buvo nušviesti, kaip Lietu
vos (1940 metais) tęsinys, ir 
buvo išdėstyti samprotavimai 
apie Sovietų Sąjungos regimai 
projektuojamą tolesnę ekspan
siją, liudijamą nesiliaujančių 
propagandinių Sovietų Sąjun
gos puolimų ir karinių įsitvirti
nimų eilėje Europos kraštų, Vi
duržemio jūroje ir arabų kraš
tuose. (E)

19 dieną vėl visi turėjo dirbti, 
ir vėl be atlyginimo, vis to Le
nino garbei. Ir jau atrodo, kad 
tie “subotnikai” bus kartojami 
kas šeštadienį tol, kol darbinin
kai bus pakankamai “susipratę” 
ir paklusnūs. Apie penkių dienų 
darbo savaitę darbininkai, gal
vomis linguodami, kalba, kad 
‘kaip neseniai, taip neilgai”...

(E)

Šv. Tėvas vyks į Šveicariją
VATIKANAS. — Poipežius Į “Mater et Magistrą’’ ir Vatika-

Paulius VI-sis bendrosios au- | no II-jo susirinkimo nutarimai, 
diencijos metu Šv. Petro bazi- Popiežiaus Pauliaus VI-jo nuta-
likoje, kalbėdamas tūkstan
čiams tikinčiųjų iš viso pasau
lio tautų, pranešė, kad šių metų 
birželio mėnesį asmeniškai vyks 
į Ženevą, Šveicarijoje, dalyvau
ti tarptautinės Darbo organiza
cijos “Organisation Internatio
nal du Travail” 50-ties metų 
įsteigimo minėjime. Tarptauti
nė Darbo organizacija buvo 
įsteigta 1919 m. balandžio 11 
dieną taikos konferencijoje Pa
ryžiuje ir jos pagrindiniai prin
cipai yra įtraukti į Versalio Su
tarties nuostatus.

Pagrindinis šios organizacijos 
tikslas yra skelbti darbo tarp
tautinės teisės nuostatus ir pri
žiūrėti jų vykdymą. Pirmoji 
šios organizacijos konferencija 
įvyko tais pačiais metais New 
Yorke, kur buvo įsteigtas tarp
tautinis darbo sekretoriatas, vė
liau perkėlęs savo būstinę į Že
nevą Šveicarijoje. Po antrojo 
Pasaulinio karo ši organizacija 
įėjo į Jungtinių Tautų specialių 
organizacijų sąstatą ir 1914 
metais Philadelphijoje įvykusio 
je konferencijoje buvo paskelb
ta tarptautinė darbo teisių dek
laracija, nustatanti darbo teisės 
ir socialinio teisingumo princi
pus.

“Kiekvienas žmogus — skel
biama deklaracijoje — nežiūrint 
kurios būtų rasės, religijos ar 
lyties, turi tarptautiniais nuo
statais garantuotą teisę į dar-

rimas dalyvauti tarptautinėje 
darbo organizacijos konferenci
joje Ženevoje ypatingai parado 
katalikų Bažnyčios nuolatinį 
siekimą gerinti darbo žmonių 
gerovę ir rūpintis socialinio tei
singumo įgyvendinimu visame 
pasaulyje.

jis išduodavo iš krašto išvykti 
pasus, kaip čekams. Svarbiau
sia, kad maj. Poliacik dabar ži
no, kokiems rusams jis išdavė 
pasus ir į kuriuos kraštus tie 
rusai šnipinėti išvyko.

1968 m. vasario mėnesį pa-1 ką jr dvasinę bei materialinę 
bėgęs gen. Senja atnešė į Vaka 
rus labai svarbių žinių. Dėl jo 
amerikiečiai turėjo daug įvai
rių nemalonumų, nes įsitempė
santykiai su komunistais, todėl 
apie Poliacik labai mažai skel
biama.

Nato, grožis ir laisve
NORFOLK, Va. — Prez. Ni- 

xon praėjusį šeštadienį čia buvo 
atvykęs į iškilmes, kur jo duk
ra Tricia buvo karūnuota azali
jų karalaite. Prezidentas iškil
mėse savo žodyje pareiškė, kad 
šioje šventėje akcentuojama gro
žis ir laisvė. Prezidentas pažy
mėjo, kad amerikiečiai ir kitų 
Nato šalių gyventojai gali tik
rai džiaugtis grožiu, nes ten 
yra ir laisvė, o Nato yra didžioji 
laisvės organizacija. Po iškilmių 
prezidentas tuoj grįžo į Wa- 
shingtoną. Šiame mieste buvo 
12-sis metinis azalijų festivalis, 
kurio karalaite ir buvo išrinkta 
prez. Nixono dukra.

Nukrito karo lėktuvas
BANKKOK, Thailandas. — 

Čia pakildamas iš JAV oro ba
zės nukrito lėktuvas ir jame žu
vo 18 amerikiečių. Skelbiama, 
kad šis keturių motorų propele 
rinis lėktuvas buvo skirtas skri 
dimui, ryšium su karu Vietna
me. Tai buvo kasdieninis skri
dimas, žvalgybiniais tikslais. 
Karo policija prie nukritusio 
lėktuvo nieko neprileido, kol bu 
vo viskas sutvarkyta, nes lėk
tuve buvę ir keletas tonų elekt
roninių įrengimų.

• Kaune buvo atidaryti nauji 
Elektronikos rūmai prie Poli
technikos instituto. Tai esąs di
džiausias mokomasis pastatas 
Lietuvoje. Jo plotas — 20 tūks
tančių kvadratinių metrų. Pasta 
te įrengti 156 kabinetai ir labo
ratorijos, keturios amfiteatrinės 
auditorijos po 200 vietų, 600 vie 
tų aktų salė. Tuose rūmuose bū
sią vietos studijuoti 2000 studen 
tų. Mokslinio personalo būsią 
apie 400.

pažangą, pilnoje laisvėje ir ly 
gybėje siekti ūkinės gerovės. 
Šiuos principus dar laibau iš
kėlė paskutinių laikų svarbieji 
katalikų Bažnyčios dokumen
tai: popiežiaus Pauliaus sociali
nė enciklika Populorum Progres- 
sio, tvarkanti ūkiniai atsiliku
sių kraštų pažangą, bei popie
žiaus Jono XXIII-jo enciklika

Kambodijos princas 
graso

WASHINGTON. — Kambodi
jos princas Norodom Sihanouk 
grasąs nutraukti vos poros sa
vaičių senumo diplomatinius san 
tykius su JAV, nes jis norįs, 
kad Amerika labiau palaikytų 
Kambodijos pusę jos ginčuose 
dėl sienų su kaimynais Thailan- 
du ir Laosu. Amerika gi davė su
prasti, kad ji nenorinti būti įvel
ta į šį ginčą.

Naujuoju JAV ambasadoriumi į In
diją paskirtas teisėjas Kenneth Kea- 
ting, kuris čia matyti atsisveikinimo 
metu Aibany, N.Y., teismo salėje.

Maskva niekina Kiniją
MASKVA. — Sovietų Rusija 

skelbia, kad komunistinė Kini
ja nesanti daugiau komunistinė 
valstybė. Pagal Maskvą, Kini
ją dabar valdo Maotsetungo dik 
tatūros kariniai biurokratai. 
Tassas paskelbė, jog Kinijos ko 
munistų partijos suvažiavimas 
parodęs, kad Mao atmetęs ko
munizmą. Tassas tvirtina, kad 
daug senųjų komunistų, tarp 
jų ir Maotsetungo konkurento 
prez. Liu Shaochi nebėra aukš
tųjų partijos atstovų tarpe.

Laimėjimai Vietname
SAIGONAS. JAV kariai įvedę 

Šiaurės Vietnamo dalinius į spąs 
tus netoli Kambodijos sienos, o 
taip pat ir kitose poroje vietų 
nukovę 461 komunistų karį. Prie 
Kambodijos sienos amerikiečiai 
nukovė 226 karius, neprarasda
mi nė vieno kario, ir tik vienas 
amerikietis buvo sužeistas. Ne
toli nuo Saigono nukauti 94 prie 
šo kariai. Taip pat kautynės vy
ko ir kitose vietose. Priešas nu
mušė tris JAV helikopterius.

Trumpai ii visur
• Vakarų Vokietijos katalikų 

agentūra KNA praneša, kad Pra 
hos valdžia suteikia leidimą nau
jai katalikų bažnyčiai Prahos 
Strasnice priemiestyje statyti. 
Naujoji bažnyčia bus statoma ti 
kinčiųjų aukomis, gi statybai 
reikalingą sklypą padovanojo 
vienas privatus asmuo.

• Vengrijos rašytojų sąjungos 
organas “Elet es Irodalon” pas
kutinėje savo laidoje iškėlė pa
siūlymą visose Vengrijos mokyk 
lose įvesti šv. Rašto dėstymą, 
kaip privalomą dalyką, nes Sv. 
Rašto pažinimas daug prisidėtų 
prie geresnio moksleivių auklė
jimo ir pilnesnio dvasinių verty
bių bei senovės meno pažinimo.

•Ispanijos katalikai 1968 m. 
popiežiškajai misijų sąjungai su 
rinko virš 170 mil. pezetų, ku
rios buvo paskirtos misijų dar
bui remti.

— Carito centras iš Romos 
praneša, kad šiomis dienomis iš 
Sao Tome salos buvo įvykdytas 
jau antras tūkstantis skridimų 
lėktuvais vežant maisto siuntas 
ir vaistus į Biafrą karo aukoms 
ir alkstantiems vaikams gelbėti. 
Vien tik kovo mėnesį į Biafrą 
buvo pervežta penki milijonai 
kilogramų maisto ir vaistų.

— Milane, Italijoj, prekybos 
parodoj Fiat automašinų pavil
jone sprogo bomba, sužeisdama 
20 asmenų.

— Jungtinių Tautų sekr. U 
Thant atvyko į Romą, ruošda
masis JT administracijos susirin 
kimui, taip pat susitiks su Šv. 
Tėvu.

— 600.000 suklastotų dolerių 
byla prasidėjo Lenkijoje. Spauda 
skelbia, kad tai pati stambiausia 
pinigų klastojimo byla Lenkijo
je. 10 kaltinamųjų tarpe, be Le- 
opold Šulėj, mašinisto, yra ir ad
vokatas, meno istorikas, fotogra
fas ir du spaustuvininkai.

Suklastoti doleriai buvo gami
nami Lenkijos Ūkio draugijos pa 
talpose, kur buvo įrengta ofseti
nė spausdinamoji mašina.



Izraelio pusėje spygliuotos vielos saugo nuo galimų Egipto puolimų. Prie
kyje matyti sviedinių sugriauti Egipto pastatai, netoli Kantara.

LIETUVOS NEPR, ATSTATYMO 
METUS PRISIMENANT

Kaip su kun. Edvardu Tumu sodinau Nepriklausomybes 
ąžuolą

ALFONSAS NEVERDAUSKAS

Raudonoji maskolijos revoliu
cija nusukusi caristinės Rusijos 
dvigalviu! arui sprandą ir dali
nai pasaulio revoliucinierių įta
kai paskatinus Kaizerinę Vokieti
ją užbaigti karą ir įpėdin dide
liais žingsniais atžygiavo šimt
mečius vergavusių tautų -valsty
bių atsistatymo- atsikūrimo apsi
sprendimas.

Ir štai tarp tokių pavergtų tau
tų tarpe buvo ir Lietuva. Jos tau
rieji tautos sūnūs ir dukros šimt
mečius kovojo už išsilaisvinimą 
iš žiauriojo Lietuvai primesto 
maskoliškosios Rusijos okupaci
jos jungo. 1918 m. vasarių 16 
dieną Lietuvių Taryba Vilniuje 
paskelbė pasauliui, kad nuo šios 
dienos Lietuva yra savarankiška 
ir nepriklausoma valstybė.

Čia norima kai kas prisiminti 
iš tų Lietuvos atkūrimo laikų, 
žiandien jau 54 met. prabėgo nuo 
tos dienos kada į Lietuvos žemę, 
vokiečiai su Rusija vesdami ka
rą, vokiečiai įkėlė koją.
Tada ką tik buvo prasidėjęs I-sis 

Pasaulinis karas. Vokiečiai stum
dami atgal rusus -Caristinės Ru
sijos armiją, artėjo prie Ventos 
upės. Visu pavenčiu apsikasė.

Kai kuriose vietose vokiečiai 
jau buvo persikėlę ir per Ventą. 
Vokiečiai keletą kartų mėgino 
pralaužti frontą ir žygiuoti į ry
tus. Bet rusai vis atlaikė.

Tokioje karo padėtyje išbuvę
prie Ventos apie šešetą savaičių, 
yieną rytą dar saulei nepatekė
jus prasidėjo iš pafrontės didelis 
raitųjų karių atsitraukimas, o 
pėstieji dideliais vienetais traukė 
į pafrontę. Rusų artilerija tylė
jo. Vokiečiai visu frontu gana iy- 
vai iš visų ginklų rūšių šaudė. 
Vietomis matėsi sukelti gaisrai. 
Kai mes sukilom paaugusieji jau 
buvo pavalgę ir ruošėsi ir laukė.

Tačiau mano tėvas išėjęs ant 
kelio, kuris pro pat sodybą ėjo į 
vieškelį. Kelias pilnas raitarijosĮ, 
taip tuokart raitieji • kariai buvo 
vadinami. Tėvas pamatęs vieną 
iš pažįstamų karininkų, tuoj pa
klausė apie vykstančią padėtį.

— Taip. Raitarija ir artileri
ja traukias, o pėstininkai laikos. 
Nėra abejonės, kad bus įsakyta ir 
civilius žmones evakuoti.

Nieko konkretaus iš šio kari
ninko nepatyręs, tėvas sugrįžo su
sirūpinęs, tuokart motinos tė
viškėn buvo subėgę visi giminės. 
Nes ular tuokart lietuviai laikėsi 
senų papročių, atskiros šeimos bū
rėsi į gimines ir didesnio pavojaus 
metu jungėsi į didesnį vienttą, 
kad reikalui esant vieni kitiems 
galėtų padėti nelaimėje. Šiuo at
veju buvo nutarta motinas su 
mažamečiais vaikais, senelius 
ir ligonis vežti, o kiti visi sujun
gę gyvulių kaimenes į vieną di
delę bandą iš paskos paseks ve
žimus. Saulė tekėjo,, kai mūsa ve

žimai apleido motinos gimtųjų 
namų sodybą.

Vos keliolika kilometrų nuo tė
viškės pavažiavus, vienoj didės* 
nėj sankryžoj, sustabdė raiti vo
kiečiai. Kareiviai stabdė norin
čius pro šią kryžkelę pravažiuo
ti ir garsiai šaukė:

Grįžkite atgal.
Motina drebėjo iš baimės, nes 

rusai tvirtino, kad vokiečiai la
bai žiauriai elgdamiesi, žudo ne
kaltus žmones. Moteris išnieki
nę ir su vaikais kartu išžudo.

Atsigavusi motina pastebėjo, 
kad priešais vežimui vokiečiai ir 
vyras rūko cigarus ir tarpusavy 
šnekučiuojasi. Kiek vėliau suži
nojo, kad vyras vokiečiams buvo 
vertėju, nors tik jis žydiškai te
mokėjo, bet su vokiečiais susikal
bėjo. Galiausiai pradėjus vežime 
vaikams nerimti, o mažiukams 
verkšlenti, vokietis atleido iš pa
reigų vyrą. Taip pasakojo mano 
a.a. motina savo įspūdžius iš I-jo 
Pasaulinio karo.

Motina pamatė, kad visai nėra 
jau taip kaip rusai buvo gąsdinę. 
Net ji pamatė, jog niekas iš vo
kiečių net nei dėmesio neatkrei
pė į vežime su vaikais sėdinčias 
motinas ir į jų vaikus.

Apsisukę visi važiavo namo, 
bet tėvas, užsuko pas savo gerą 
bičiulį Adomą Ročį Paašvyje. Čia 
tėvas iškinkęs ir pašėręs arklį, o 
motina paruošė ką nors užkąsti. 
Taip pat buvo pasirūpinta, kaip 
tik tuomet Ročio miškuose gyvu
liais ir jų varytojais. Iš čia 
jie grįžo į gimtos žemės sodybas 
atgal į Monvydų kaimą, motinos 
tėviškę.

Vietoje į motinos tėviškę, tė-

1919 metais gimė Felė Nevardaus- 
kaitė - Klinauskienė (po antru vy
ru Klemanienė) Leckavoje ir jos 
gimimo dienoje pasodintas šis ą- 
žuolas ir a. a. kun. Edvardo Tumo 
jis buvo pakrikštytas Lietuvos Ne
priklausomybės ąžuolu, kuris iki 
šiai dienai tebestovi Lietuvos ne
priklausomybės sargyboje.

vas pasuko į Leckavą, kuri karo 
audros buvo žiauriai sunaikinta. 
Gaisrų sudeginti namai, o nedo
rų žmonių buvo išplėštas žemė 
je paslėptas įvairiausias turtas. 
Grįžę prie savo gimtojo namelio 
pelenų krūvos. Sustojom. Išsikro- 
vėm, prie suvirtusių kaminų ir 
krosnių mūrų krūvos prisiglau- 
dėm.

Tėvas būdamas optimistiškai 
nusiteikęs, tik verkiančiai a.a. 
motinai išeidamas pasakė:

— Marijona, neliūdėk. Svar
bu, kad šiai nakčiai kur nors 
gauti vaikams po stogu nakvynę. 
O rytoj, kad ne viename ištrem
to žydo name apsigyvensim. Ar
ba laikinai išsikelsim į kaimą, 
kol vėl ant šių pamatų po sa
vo stogu pasitalpinsime.

Štai tą patį vakarą tėvas sugrį
žęs mus nudžiugino, ypatingai 
džiaugėsi a.a. mūsų mama, kad 
jau galime kraustytis į vieno į 
Rusiją kazokų išvaryto žydo 
Hiršo namus, nes juose jau be 
mūsų esą įsikraustę kitos trys 
šios giminės šeimos. Žinoma 
menkas malonumas tiek daug 
žmonių po vienu stogu, bet kur 
eisi, jei neturi savų namų.

Vokiečiams persikėlus per Ven
tos upę ir atgal stumiant rusus 
buvo daug miestų, miestelių, 
kaimų ir pavienių sodybų išde
ginta. Tuo laiku ant Ventos kran 
to Leckava labai skaudžiai nu
kentėjo nuo vokiečių artilerijos. 
Leckavos miestelio namai buvo 
100 proc. mediniai. Prieš pasku
tinį vokiečių puolimą iš Lecka
vos buvo evakuoti gyventojai. 
Tuo būdu nebuvo kas gesina su
keltus gaisrus.

Tėvo pasakojimu, kad mūsų 
.gimtieji nameliai užsidegė pa
tys paskutinieji. Pasakojo, kad 
nebuvo įmanoma, prieiti ir ge* 
sinti, nes vokiečiai įvairiais gink
lais apšaudė Leckavą ir jos a- 
pylinkes. Iki pat vakaro išlindė- 
jęs mūsų darže iškastoje slėptu
vėje ir laukęs progos ir mėginęs 
prišliaužti prie namo. Bulvių va
ga artėjant link namų, vokiečių 
artilerijos sviedinis pataikė į ru
sų šaudmenų sandėlį, kuris bu
vo mūsų kieme ir kaimyno dar
že. Sproginėjimas užtruko net 
keletą valandų.

Tėvas pafrončių grįžo į Mont- 
vydus į motinos tėviškę. .Ši sody
ba buvo už vieno kilometro nuo 
fronto pirmųjų pozicijų. Šią sody
bą gynė nuo kulkų, nedidelis 
eglynėlis. Per stiprius priešo šau
dymus retai kada užklysdavo vie
na kita kulka.Bet už tai ji kentė 
vienos lauko artilerijos -baterijos 
šaudymo metu. Nes kiekvienas 
iššautas artilerijos sviedinys lėk
damas virš tėviškės sodybos, sa
vo švilpimais įvarydavo moterim 
ir vaikams nemaža baimės.

Po kelių sunkaus gyvenimo 
metų iš griuvėsių kėlėsi Lietuva.

Kiek vėliau sugalvojau paso
dinti vieną kitą prie namų me
delį. Nuėjau į Pavenčius ir iš bu
vusio kunigaikščių Radvilų di
nastijos miškelio parsinešiau ą- 
žuoliuką.

Daržo kampe, į kurį rėmėsi 
Leckavos miestelio ir Leckavos 
parapijos žemės, iškasiau reikia
mą duobę ir atsinešęs į duobę 
įstačiau ąžuolėlį. Tuo pačiu lai
ku ties manimi atsiradęs klebo

nas Edvardas Tumas pasisveiki
nęs apžiūrinėjo busimąjį ąžuo
lą.

— Vaikeli, ąžuolas tokiame 
raudoname smėlyje, kad ne tik 
neaugs, bet jis čia suskurs. Ąžuo
lui reikia sunkios žemės -molio.

— Klebonėli, jog gražus me
delis. Dar ir lapai nenukritę.

— Puikus, tai puikus, bet aš 
sakiau, mano sūnau, kad prieš 
pasodinant į duobę reikia gero
kai molio įkrėsti.

— Kunigėli, mūsų darže nėra 
molio, o iš Pavenčių tiek prineš
ti, kaži ar aš įstengsiu.

— O kas gi tau liepė nešti iš 
Pavenčių. Gi žiūrėk čia pat už 
keliuko mano žemėje, kur karo 
metu ruskiai buvo iškasę apka
sus. Atnešk trejetą krepšių ir su
berk į duobės dugną. Aš tau pa
dėsiu jį pasodinti. Ir kol tu sune- 
ši molį aš paėjėsiu iki kapinių. 
Be manęs nesodink, — pirštu pa
grasė.

Prinešęs reikiamai molio ir su- 
bėręs į duobę, laukiau sugrįžtan
čio klebono.

— Net ir praikaitas išpylė, - 
braukė nuo kaktos prakaitą. Ma
tyti, kad liga dar kūne tebėra.

Klebonas atkalbėjęs maldelę 
ir švęstu vandeniu pašlakstęs, 
perėmė iš manęs palaikyti ąžuo
lėlį. O aš kastuvu buvau užsi
mojęs pradėti užkasti duobę.

— Palauk. O kokį gi vardą 
šiam ąžuolui duosi? Ar jau pasi
rinkai ir ar aš galiu tą paslaptį 
sužinoti?

— Klebonėli, kad nežinau ar 
medžiui galima krikšto vardą 
duoti? Ką aš galėjau žinoti toli
mos provincijos bei užkampio 
vaikutis.

Tada klebonas sudrąsinęs pa
siūlė šitaip.

— Mes pavadinkime šį mede
lį Lietuvos Nepriklausomybės ą- 
žuolu. Jis čia stovėdamas bus ži
nomas kaipo Lietuvos Nepriklau
somybės ąžuolas. Ir kiek vėliau 
jis gali tapti didžiu medžiu ( ne 
vien tik savo didumu, bet kartu 
mūsų tautos simboline sukakti
mi.

Ir praėjus 50" mėtų visai neti
kėtai tenka parašyti prisiminimas 
apie šį mano su klebonu Edvar
du Tumu sodintą Lietuvos nepri
klausomybės ąžuolą. Klebono ne
bėra. Mano tėvai jau mirę, tik 
liko be manęs, ^yvas liudininkas 
mano sesuo Fėle, kuri su pasidi
džiavimu atsistojo greta jo kaipo 
vienamžiai. Ir Leckavoje galiu 
drąsiai pasakyti, kad tik jis vienas 
ir švenčia visas Nepr. Lietuvos 
sukaktis.

JT SEKRETORIUS ATSAKO
MIN. ST. LOZORAIČIUI

Lietuvos diplomatijos šefas 
St. Lozoraitis Visuotinės Žmo
gaus teisių deklaracijos 20 me
tų sukakties proga buvo pa
siuntęs Jungtinių Tautų gene
raliniam sekretoriui raštą, ku
riuo atkreipė U Thant’o dėme
sį į tai, kad Sovietų Sąjunga 
pastoviai ir sunkiai pažeidžia 
žmogaus teises okupuotoje Lie
tuvoje, kaip ir kitose sovietų 
užvaldytose valstybėse. Raštas

...MIDLAND B-vfi patar
nauja taupant ir duoda 
namams Įsigyti paskolas. 
Dėkojame už pasitikę Jimą 
ir esame pasiruošę Jums 
patarnauti ateityje.

MMNTH UVUKS CERTIFtCATCS
(Minimom $10,000)

$«cu uvuks eannfcoo 
(Mlnimum $5,000)

l

t

buvo užbaigtas reiškiant viltį, 
kad Jungtinės Tautos 1) rūpin
sis Visuotinės deklaracijos vyk
dymu tuose kraštuose, kuriuose 
Sovietų Sąjunga laužo deklara
cijos nuostatus, ir 2) rems lie
tuvių tautos pasiryžimą atsta
tyti Lietuvos nepriklausomybę.

Dabar St. Lozoraitis gavo iš 
Jungtinių Tautų atsakymą, kad 
jo raštas bus generalinio sekre
toriaus praneštas Žmogaus“ Tei
sių komisijos nariams, einant 
Jungtinių Tautų ekonominės ir 
socialinės tarybos nustatyta 
tvarka.

Kad gera klumpė koją grau 
žia, ait kęsk, kad bloga — mesk 
šalin. (Rokiškėnų patarlė).

“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Pranas Šu
las.

Čia nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir jų ga
lia, bei nurodoma jų forma ir 
paduodami pavyzdžiai ne tik 
pagal JAV veikiančius įstatymus, 
bet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa
saulyje bei Nepriklausomoje Lie
tuvoje.

Atskiru skyriumi — “Klausi
mai ir atsakymai” — aiškinami 
su testamentų sudarymu kylan
tys neaiškumai, tuo būdu patie
kiant lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, kaip, kodėl ir 
ko vengti.

Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami bu-
si tarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAIbrook 5-5070

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Ronte 25. Elgin. Illinois
Ofisas 3148 West 63rd Street 

Tel.: PRospect 8-1717 
Rezid.: 3241 West OOth Place 

Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West OSrd Street 
Kampas 63-čloa Ir California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šeštad. 2—4 vai.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal susltar 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048

Rezid. Telef. 239-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ IJGO8, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Cratrford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą; 
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222
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TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2238 Ofiso HE 4-1818 Rez PR 6-9801

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos; antradieniais, penKtad le

nais 2-—9 v., šeštadieniais 10-—1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimu

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Plrmad. Ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9: antrad. Ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0900
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBft — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

0449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susltarlma

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija tr moterų ligos 

6132 So Kedzie Avė., WA 5-2610
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso teL PR 8-2220
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS
JOKIA 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvirt Ir penkt. 
nuo 12 Iki 8 vai. Ir nuo B Iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street 
Ofiso vai, kasdien nuo 7 Iki 9 v. v„ 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba suslta-

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. Ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tr buto teL OLympie 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REllanee 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. Šeštad. 12-3 vai. p.p., trečiad.
uždaryta. 
Tel. ofiso Ir buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vale. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
8«»EClALIRTft 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Westem Avenue 

Plrmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.. šeštad
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 230-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUSERLIA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susi tarimą

Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63 rd Street

Valandos: pirtn., ketv., B—8 vai
antrad. Ir penkt. 1>—4 vai. ’’

Priiminčja tik susitarus

Metams
$17.00
$15.00
$18.00

Redakcija dirba kasdien s
g.3O _  4;30, šeštadieniais g
8:30 — 12:00.

DR. J MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SDecialvbe vidaus ligos

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 VV. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PK (1-7800; Nainy 925-7097

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. Ir
S enk tad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir 

eštad. 8 v. r. Iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidenc)
Priima ligonius tiktai susitarus —■ 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATŲ 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, Iii.

Kabineto tol. 687-2020 
Namu tel. 839-1071

Vtoltal pagral ausitarima

u rvkjr ACJ
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REllanee 5-4410
Rez. GRovehlll 6-0617 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 va
Į*1. 2 I L p'.p; lr nuo 7 lki 8 v. vak 
ąntr lr penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.i 
lr vakarais pagal susitarimą. P '

DR. P. STRIMAITIS
gydytojas ir chirurgas

B‘7“Įra praktika ir chirurgija 
°tiąae2760 W. 7Ibi

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., 'penktad. 10—1

Rezid, tel, VVĄ 5-3ODH

DR. VYT. TAURAS
n^XH7TOJAS m CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ

Ofisas lr rez. 2652 VV. 59th St.
Ofl«n .PItosPect 8-1223

vai.. Pirm., antr.. Trofl i
?e vk fi^Stad2 2kI ? Va?’ ir nuo 6 
laiku p^' sūrimą. P°Plet U Wt

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik sunitai 
J^ečžd, fr Seštod8TŽd^a

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIŲ

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG 

vni 6648 S°‘ Albai,y Avenue
fe &ntrU&^-!r8n.

----- - kttu la)ku pagal susitarimą
Tel. ofiso PR 6-6446, rey 4

ŪR. F. C. VVINSKUNA!
GYDJoT,OJ^s m chi£tog

Vai : j 7184 Street
Treč. ir So&lkį. PpaV ^itorh

Ofiso tol. 767-2141. Namu 636-

PETRAS ZLIOBA
,YD«2!J^S m chirurg 

<1449 So. Pulaski Road
^a«-8PtrnT>^ntJ-a?- penktad. 
fiefitadlenlals-l^1^.



Geri ir blogi Kaimynai

UKRAINIEČIAI IR RUSAI

Geri kaimynai labai svarbus 
dalykas. Kad ir menką nuosa
vybę įsigydamas kiekvienas 
teiraujasi, kas bus jo naujieji 
kaimynai, nes nuo jų žymia 
dalimi priklauso savininko ir 
jo šeimos saugumas, ramybė, 
poilsis, nervai, taigi gyvybė ir 
sveikata. Ne kitaip ir valstybi
niame gyvenime. Juk ir didžio
sios mūsų tautos nelaimės tik 
dėl blogų kaimynų kėslų yra 
įvykusios: dauguma mūsų kai
mynų plėšrūs, šimtus metų 
niokojo mūsų šalį, žudė žmo
nes, išnaudojo medžiagiškai, 
nutautino valstybės pakraš
čius ir kitais būdais skriaudė. 
Ypač daug kentėjome nuo len
kų, vokiečių ir rusų; pastarie
ji ir dabar mūsų tautą skriau
džia.

Bet turime ir gerų kaimynų. 
Prie jų reikia pirmoje eilėje 
priskirti šiaurėje gyvenančius 
latvius, estus ir į pietų rytus 
nuo Lietuvos žemių gyvenan
čius ukrainiečius, su kuriais 
dabar kaip ir nebeturime etno
grafinės jungties, bet ne taip 
senoje praeityje ji buvo.

Ukrainiečiai — skaičiumi 
ęausi (50 milijonų) slavų tau
ta. gyvenanti 730,000 kv. 
kilometrų plote, iš kurių vien 
tik Sovietų Ukrainai tenka 
600,00 kv. km. Tai tokio dy
džio valstybė ir tauta, kaip, 
sakysime. Prancūzija, Vokieti
ja. Ukrainiečių istorija sena, 
bet tauta nacionaline prasme 
susiformavo XV—XVI a. iš 
atskirų slavų giminių: XIIT a. 
išsiskyrė jų literatūrinė kalba. 
XIV—XVI a. dauguma Ukrai
nos žemių pateko į Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštijos sudėtį. 
Reikia pasidžiaugti, kad Lietu
vos valdžia Ukrainoje buvo la
bai švelni, mažai tejuntama ir 
ukrainiečiai niekada nelaikė ir 
dabar nelaiko Lietuvos jų 
krašto okupantais, nes lietu
viai nenaikino jų šalies pagrin
dinės santvarkos, papročių, re
ligijos. Po 1569 m. Liublino 
unijos Lenkija iš Lietuvos Uk
rainos žemes išplėšė; švelni 
Lietuvos valdžia buvo pavers
ta griežta lenkų valdžia, kuri 
reiškėsi persekiojimais, koloni
zacija, žudymais.*

1917—1919 m. ukrainiečiai 
buvo savo valstybę paskelbę 
nepriklausoma; turėjo savo 
vyriausybę ir kariuomenę, ta
čiau kariškai nepajėgė atsilai
kyti prieš daug tvirtesnes Ru
sijos ir Lenkijos karines pajė
gas. Ukraina neteko laisvės ir 
buvo padalyta tarp Rusijos ir 
Lenkijos.

Mėgstanti laisvę tauta be
veik visą laiką vedė kruviną 
rezistencijos kovą prieš rusus 
ir lenkus. Buv. Lenkijoj 1920 - 
1939 m. ukrainiečiai drauge su 
lietuviais reiškėsi prieš okupa
cinę Lenkijos valdžią, ranka 
rankon eidami. Jų atstovai 
Lenkijos seime keldavo ir lie
tuviams daromas skriaudas. 
Nepriklausomoj Lietuvoje bu
vo įkurta Lietuvių - ukrainie
čių draugija. Tada laisvieji lie
tuviai pavergtiems ukrainie
čiams ištiesė savo ranką, rėmė 
jų pastangas, padėjo finansiš
kai ir kitais būdais. Okupuota
me Vilniaus krašte kai kurio
mis lietuviškomis stipendijo
mis naudojosi ir ukrainiečiai; 
paramos gaudavo ukrainiečių 
spauda, buvo remiami jų pa
bėgėliai, suteikiant jiems glo
bą. Tai gal nedideli dalykai, 
bet ir dabar tenka sutikti uk
rainiečių, kurie to užmiršti ne
gali.

Laisvajame pasaulyje šiuo 
metu gyvena apie 2 milijonu 
ukrainiečių, daugiausia gerų 
patriotų. Vien tik JAV-bėse jų

PANAIKINO NETEISINGĄ 
SPRENDIMĄ

Vyriausias Brno apskrities 
teismas Čekoslovakijoje panai
kino anksčiau padarytą teismo 
sprendimą, kuriuomi buvo pa

yra netoli milijono, Kanadoje 
apie 700,000, kiek mažiau P. 
Amerikoje, Vokietijoje, Aust
ralijoje. Jų veikimo centrai — 
New Yorkas, Torontas, Wini- 
pegas.

Mes lietuviai niekada nepa
mirštame savo gerų kaimynų, 
bet juos prisimename ypač da
bar, kai š. m. balandžio 11 d. 
VLIKo posėdyje pagaliau buvo 
iškeltas ir mūsų santykių su 
ukrainiečiais klausimas, tikslu 
arčiau bendrauti su Ukrainos 
laisvės kovos veiksniais, šis 
klausimas atidžiau apsvarstyti 
perduotas Politinei - Teisių ko
misijai. Tai džiugi naujiena, 
nors ir kokia 20 metų pavėluo
ta. Giliai tikime, kad mūsų po
litiniai veiksniai šį klausimą 
veikiai sutvarkys bendram 
abiejų tautų laisvės kovos rei
kalui.

*
Šia proga iškeltina dar vie

na didelė neteisybė: 1954 m., 
kuriant Pavergtųjų Europos 
valstybių seimą New Yorke, 
Albanijos, Bulgarijos, Čekoslo
vakijos, Estijos, Latvijos, 
Lenkijos, Lietuvos, Rumuni
jos ir Vengrijos atstovai suta
rė bendromis jėgomis kovoti 
už pavergtų tautų laisvę. 
Mums labai skaudu, kad tada 
į seimą nebuvo įsileisti Ukrai
nos atstovai. Tai nebuvo ir vė
liau padaryta: skriauda ligi 
šiol neatitaisyta. Buvo kalba
ma, kad nenorėta “įsipykti” 
kai kuriems JAV politikams, 
kurie Ukrainą laiko Rusijos 
provincija, kaip sakysime, Illi
nois yra JAV dalis, šis pavyz
dys labai nevykęs: laikyti 50- 
ies milijonų tautą, turinčią at
skirą kalbą, seną kultūrą, lite
ratūrą ir kt. Rusijos provinci
ja, yra daugiau kaip nesąmo- 
nė.Pagaliau dar ir šiandien uk
rainiečiai savo žemėje veda 
kruviną kovą prieš okupantus. 
Jų tautos kova šventa, kaip ir 
mūsiškė, mūsų visomis išgalė
mis remtina: Ukrainiečiai, gin 
darni savo krašto laisvę, gina 
ir mūsiškę. Taigi jie yra bend
ros laisvės kovos draugai, 
kaip ir dera geriems kaimy
nams. Užtat lietuviai turi ran
ka rankon su jais eiti. Pagir
tinos mūsų vyriausiojo politi
nio veiksnio pastangos ta 
kryptimi. Reikia manyti, kad 
ir Lietuvos atstovai Pavergtų
jų Europos tautų seime neat
siliks nuo VLIKo, pirmieji iš
kels Ukrainos į seimą priėmi
mo klausimą, nors kai kam 
tai ir nepatiktų.

*
Bet yra ir kitokių kaimynų. 

Turime galvoje rusus. Teisy
bė, mes nenorime suplakti į 
vieną bolševikus ir patriotus 
rusus. Lietuva trokšta laisvės 
visiems savo kaimynams, ge
riems ir blogiems. Taigi mes 
sveikiname ilgametes laisvųjų 
rusų Rusijoje ar emigracijoje 
pastangas kovoti už bolševikų 
pavergtos Rusijos laisvę. Taip 
vadinamos Laisvosios Rusijos 
radijo stotys Amsterdame ir 
kitur yra Lietuvos žmonių 
mielai klausomos. Tačiau mūsų 
nedžiugina per jas skelbiamos 
žinios atstatyti Rusiją Kerens
kio šūkiu: “Odna Rossija, bol- 
šaja į nedelimaja! (Viena ir 
nedaloma Rusija), žinoma, 
įjungiant į ją Ukrainą ir Pa
baltijo bei kitus, vis tiek cari
nių ar bolševikinių rusų oku
puotus kraštus. Lietuviai vie
nodai trokšta laisvės tiek sau, 
tiek savo kaimynams, taigi ne
nori, kad dabar ar ateityje 
kuris nors jų būtų pavergtas. 
Lietuva nori būti nepriklauso
ma valstybė, gera kaimynė 
tiek nepriklausomos Ukrainos, 
tiek Rusijos. b. kv.

smerkti šeši Premonstratiečįų 
ordino kunigai vienuoliai. Nau
jai rehabilituoti kunigai, kurie 
anksčiau buvo priversti dirbti 
paprastus darbus, gavo teisę 
dirbti tikinčiųjų sielovadoje.

Kinijos ir Sovietų Sąjungos pasienio vietos. Įstrižai pažymėtos sritys Sibire — kinai teigia, kad jos neteisėtai valdomos rusų ir priklauso Kinijai. Žemėlapy 
matyti raketų gaminimo vietos, jų bazės ir atominių sprogdinimų centrai. Aukštai dešinėje — Damanskio sala Usurio upėje, kur nuo kovo m. pradžios 
vyko rusų — kinų susidūrimai.

RUSŲ REVOLIUCINE ORGANIZACIJA IR LIETUVA
Trys raidės ir rusų radijo stotis Amsterdame gąsdina tironus

Pereitais metais “Darbinin
ke” buvo gana plačiai rašyta 
apie rusų revoliucinę organiza
ciją, kuri sutrumpintai vadina
ma NTS. Pilnas pavadinimas: 
“Narodnyj Trudovoj Sojuz Ros- 
siejskich Solidaristov”. Išver
tus bus: “Rusų solidaristų dar
bo liaudies sąjunga”.

Ši organizacija kovoja už nu
vertimą komunistinės santvar
kos Rusijoje. Komunistiškai ta
riant, tai yra kontrrevoliucinė 
organizacija. Jos vadovybė yra 
užsienyje, bet ir pačioj Sovietų 
Sąsungoj turi nemažą “pogrin
dį”.

Rusai seka rusus

Sovietų spauda vengia apie 
šią organizaciją pasisakyti, ma
tyt, bijo dar daugiau išpopulia
rinti. Jos veikimas sovietų bud
riai sekamas. Susekti veikėjai 
baudžiami mirtimi arba ilgame
tėmis kalėjimo bausmėmis. Ir 
vis tylomis, viešai apie tai ne
kalbant.

Anglų prof. Brukąs, atvykęs 
į Tarybų S-gą su turistine eks
kursija, buvo areštuotas ir 1965 
m. nuteistas 55 metam priverčia 
mojo darbo stovyklom Dar ne
girdėti, kad būtų jis iš lagerio 
išėjęs. Jo teismo eiga buvo ro
doma per sovietų televiziją. Ne
buvo aiškiai pasakyta už ką jis 
teisiamas. Neaiškiai užsiminta, 
būk tai, už nelegalią literatūrą, 
atvežtą iš Anglijos ir perduotą 
sovietų piliečiams.

Pažymėtina, kad teisiamasis 
labai nevykusiai gynėsi teisme, 
teisingiau, — kaltino save. Jis 
sakėsi kalėjime apsigalvojęs ir 
supratęs, kokį didelį nusikalti
mą padaręs. Matyt, tikėjosi pri

sipažinimu ir apgailestavimu su 
minkštinti teisėjus. Vargšai už
sieniečiai nežino, kad bolševi
kai kaltam nedovanoja: juo dau 
giau apsikaltinsi, juo daugiau 
bausmės gausi. Geriau būtų sa- 
kęsis nežinojęs, kad čia drau
džiama ką nors panašaus atsi
vežti, patikėjęs jų skelbiama 
laisve Sovietų Sąjungoj; juo 
labiau, kad sovietai savo pro
pagandinę literatūrą eksportuo
ja į visus laisvuosius kraštus 
ir niekas jų agentų į kalėjimus 
nesodina.

'Londono radijas BBC pana
šiai komentavo įvykį, bet irgi 
vengė aiškiai pasakyti, už ką 
profesorius Brukąs sulaikytas. 
Tik vėliau neaiškiai prasitarė 
— būk tai, už NTS.

Lietuviai klausosi Amsterdamo 
rusų radijo

Ši organizacija turi daug ra
dijo stočių aplink visą Sovietų 
Sąjungą. Iš jų siunčiamos tran
sliacijos sovietų piliečiams.

Ar žinomas NTS Lietuvoje? 
Taip, žinomas. Lietuvoje girdi
ma radio stotis iš Rotterdamo, 
Olandijos, trumpomis bangomis 
26 metrų ir 46 metrų. (Pažy
mėtina, kad sovietiniai radio a- 
paratai nepajėgūs priimti tran 
sliacijas trumpesnių kaip 25 m. 
banga). Bangos nuolatos keičia 
mos vieno metro amplitudėje. 
Maždaug iki 1960 m. tos trans
liacijos iš Rotterdamo buvo gir
dimos be jokių trukdymų. Vis
kas perduodama rusų kalba, 
viskas skiriama rusams. Trans
liacijos pradedamos 12 vai. die
nos metu ir duodamos iki 11 vai. 
nakties (su pertrauka nuo 5 v. 
iki 6 valė). Programa trumpa

Rokas ant vieškelio
Romanas

Iš anglą kalbos vertė Al. Baronas 

STASIUS BUDA VAS

75
— Kodėl taip ilgai pamokslauji, Vytautai? — per

traukė jį sesuo. — Sakyk gi, ką girdėjai raštinėj?
— Mes išvyksime iš stovyklos drauge su mama, 

Milda, aš atsisakiau pabėgėlio teisių.
— O mano Dieve, — sudejavo Milda, mes mirsi

me badu, — ji nebegalėjo daugiau ištarti žodžio, su
spaudė galvą delnais ir pradėjo verkti.

— Milda, nesijaudink, — Vytauto balsas buvo 
kietas, — aš žinau, ką aš darau. Neverk. Aš turiu savo 
planus. Aš vykstu į Gruenbergą ir ten bandysiu rasti 
keletą kambarėlių.

Milda nukrito į lovą ir spaudė savo veidą į pa
galvę. Ji verkė garsiai ir jos visas kūnas drebėjo.

Tuo pačiu metu motina priėjo prie Vytauto, pa
ėmė jo ranką ir pasakė ašarodama:

— Ačiū tau, ačiū tau, mano brangus vaike. Tu 
nepaliksi manęs vienos. Ačiū, — jos balsas nutrūko.

36
Vokiečio ūkininko našlė išnuomavo nedidelį bu

telį Gruenbergo pakrašty. Kambariai buvo sename ply
tų name ir atrodė niūrūs ir šalti. Moteris davė taip 
pat keletą baldų ir lovos skalbinius.

— tik 15 minučių. Pabaigus 
vėl pradedama ta pati progra
ma iš naujo. —
Laisvosios Rusijos balsas ir 

“glušiteliai”
Nors daug kam žinoma, bet 

verta dar priminti, kad sovietai 
turi įtaisę radijo trukdytojus, 
rusiškai vadinamus “glušite- 
lius”.

Lietuvos žmonės juos vadina 
“purpliais”, “malūnais” ir kt.; 

'daugiausia vartojamas rusiš
kasis pavadinimas “glušiteliai”.

Maždaug nuo 1960 metų NTS 
transliacijos pradėta trukdyti, 

| bet bangoms kintant, pasėdėjus 
i bent valandą kitą, buvo galima 
I po ištrūkusį iš “glušitelio” sa
kinį surinkti visą programą.

Vėliau, apie 1964 metus, jau 
visai pasidarė nebegaTma “su
lipdyti” programos turinio, nes 
“glušiteliai’’ “vejasi” įkandin 
besikeičiančias bangas ir nebe
duoda išgirsti nė vieno sakinio.

Tas laipsniškai didinamas 
transliacijų uždraudimas rodo 
stiprėjantį organizacijos pavo
jingumą Kremliaus valdovams, 
šis tas apie transliacijų turinį

NTS radio stotis iš Rotter
damo duoda dar kitą interpreta 
ciją tų trijų raidžių NTS — 
“Nesiom Tiranam Smierti”. Tai 
reiškia — nešame tironams mir 
tį. Toks šūkis rodo, kad ir jie 
graso tokia pat žiauria, kruvina 
revoliucija komunistiniams vieš
pačiams, kaip komunistai ca
rui. Ne be reikalo Kremliaus 
baimė palaipsniui didėja.

Transliacijose kurstomi so
vietų piliečiai įvairiems sabota
žo veiksmams, agitacijai. Duo
dami nurodymai, kaip pasiga
minti šapirografus, kaip sau

Tą dieną visame name buvo kraupi tyla. Milda 
su vaikais išėjo į kaimą, motina sėdėjo viename kamba
ry ir meldėsi. Vytautas stovėjo prie lango ir žiūrėjo į 
laukus. Ten nieko nebuvo į ką žiūrėti. Rudens vėjas gai
niojo pirmuosius geltonus lapus šviežiai suartam lauke 
ir dangus buvo pilnas pilkų, storų debesų.

— Taip, mes dabar pradedam naują gyvenimą,— 
galvojo Vytautas, stebėdamas į nelinksmą rudenišką 
vaizdą.

Jo kakta buvo suraukta, veidas pilnas įtampos ir iš
didumo ir tuo pačiu metu pykčio.

Lauke pasirodė šuo. Jo papilvė buvo sušlapusi.
— Laimingas šuo, — pasakė Vytautas, stebėda

mas gyvulį, jis turi šeimininką. Žinoma, jis kiekvieną 
dieną gauna kaulų arba dubenėlį maisto. Niekas jo ne
terorizuoja. Niekas... Laimingas šuo. Dabar mes pra
dėsime kovą už kiekvieną kasdieninės duonos trupinį ir 
savo pačių garbę. Ne, savigarba pirmoj eilėj, — jo kak
ta vėl raukėsi.

Šuo dingo. Vytauto veidas įsitempė. Jo mintys bu
vo aštrios kaip liepsna. Jis stovėjo ten, kaip sušalusi 
statula.

Netrukus motina įslinko iš kambario. Priėjo lėtai 
arti ir paklausė pašnabždomis:

— Tu labai užsiėmęs, mano vaike?
— Ne, mama, aš tik šiaip sau žiūriu į laukus. Ką 

tu norėjai pasakyti?
— Mano sūnau, aš turiu širdyje rūpestį. Praėju

sią naktį aš nesumerkiau akių.
— Nesirūpink, mama, — Vytautas vis dar žiū

rėjo į laukus, — kiti žmonės turi daugiau bėdų negu 
mes. Pirmiausia turi rūpintis savo sveikata, nes tu ne
atrodai labai sveikai.

— Ne, ne, mano vaike, tu nesupratai manęs. Aš

giau išplatinti agitacinius lape
lius ir kt.

Duodamas NTS narių priešai 
kos tekstas. Kiekvienas gali į- 
'stoti į organizaciją nariu tik 
pakartojęs priesaikos žodžius. 
Patariama niekam apie įstojimą 
nepasisakyti, jokių sąrašų ne
daryti, tik vykdyti radio ban
gomis duodamus patarimus, 
kiek sąlygos leidžia; laikytis di
džiausio atsargumo, kad nepa
kliūtų čekistams.

Org-jos nariai pasiren
ka slapyvardžius. Transliacijų 
metu duodami atsakymai į vi
sokius gautus pranešimus. K 
gausybės tų pranešamų slapy
vardžių atrodo, kad organiza
cija turi jau daug narių pačioj 
įSovietijoj. Čekistams kova su 
šia organizacija yra sunki, kol 
jų “stebuklingoji technika’’ nė
ra išradusi mašinos žmogaus 
mintims kontroliuoti. NTS pra
nešimu, tos trys raidės komu
nistams esančios baisios, užtat 
pataria jas rašinėti ant tvorų, 
ant sienų, ant sniego ir visur, 
kur tik galima, laikantis didžiau 
šio atsargumo.

NTS skelbia projektus busi
mosios santvarkos, kai jie pa
imsią valdžią. Nežada grąžinti 
dvarų buvusiems savininkams, 

'nei fabrikų, bet ir kolchozų ne- 
'žada palikti. Visose srityse ža
da daug liaudžiai naudingų re
formų, žada duoti ne tik darbą, 
bet ir galimybę naudotis jo vai
siais.

NTS duoda informaciją iš 
'Tarybų Sąjungos vidaus gyve
nimo, komentuoja svarbesnius 
įvykius sovietinės spaudos skel 
biamus, taip pat ir nutylimus.

Atentatas prieš Chruščiovą
Sovietinė spauda visiškai nu

tylėjo atentatą prieš Chruščio
vą 1962.1.22.

NTS apie šį atentatą pranešė 
tik 1962 m. vasarą. Pranešime

turiu kitokį rūpestį. Aš norėjau daugiau tau pasakyti...
— Koks rūpestis, mama? — dabar jis nusisuko 

nuo lango.
— Aš rūpinuosi savo siela. Mes išvykome iš sto

vyklos taip greit, kad aš nespėjau prieiti išpažinties...
— Tai nesunku, mama. Aš tave nugabensiu ku

rią dieną į stovyklą pas lenką kunigą. Bet aš galvo
ju, kad tu, mama, esi per daug skrupulinga. Tu iš vi
so neturi jokių nuodėmių...

— Ne, Vytautai, aš turiu. Aš padariau mirtiną 
nuodėmę. Aš norėčiau sutikti lietuvį kunigą. Tie len
kai manęs gerai nesupranta. Tu žinai mane, aš juk 
kalbu lenkiškai labai silpnai.

— Gerai, aš galėsiu tave kada nors nugabenti į 
lietuvių stovyklą, bet yra iš čia truputį pertoli. Da
bar aš manau, mama, gali eiti pas lenką kunigą.

— Aš mieliau norėčiau šiuo metu titi pas lietu
vį kunigą. Aš noriu savo nuodėmes smulkmeniškai pa
pasakoti. AŠ to negaliu padaryti lenkiškai.

— Tu per daug rūpiniesi, mama. Kokios gi pa
galiau tavo tos nuodėmės? — paklausė staiga.

— Žinoma, aš galiu pasakyti. Tą dieną, kai ma
ne jie išmetė iš stovyklos, aš verkiau iš apmaudo ir 
vėliau aš keikiau iš visos širdies, — sielvartavo motina.

— Aš keikiu taip pat, — jis pertraukė, — bet aš 
niekada neverkiu. Jie nėra verti mūsų ašarų. Aš galvo
ju apie tuos, kurie išrado sadistinį ir nešvarų apklausinė
jimą. Milijonai žmonių šiandieną keikia. Nebijok, ma
ma. Tie nešvarūs politikai yra daugiau nusikaltę ne
gu mirtinos nuodėmės. Jie parduoda ir žudo tautas. Jie 
kankina pabėgėlius ir traktuoja juos kaip gyvulius.

— Aš netikiu, kad jie tiki Dievą, mano vaike.
£Bua daiuriauj

čiau, nes neturėję tikslių žinių.
Šis įvykis šitaip atpasako

tas:
Tuometinis sovietinis dikta

torius Nikita Chruščiovas, lan
kydamas kraštą, atvykęs į Mins 
ką. Aikštėje susirinkusi didelė 
minia pasitikusi Chruščiovą, iš
lipantį iš mašinos ir einantį į 
tribūną. Susirinkusieji šaukę ne 
palankius valdovui šūkius: 
“Chvatit obmana” (Gana apgau 
lės), “Chvatit pustych obiešča- 
nij” (gana tuščių pažadų), "My 
golodny" (Mes alkani) ir pan. 
Pradėję net mėtyti grumstais, 
kurių vienas pataikęs į dikta
torių. šis užpykęs, pribėgęs prie 
vieno aukšto kariškio (pulkinin
ko pavardė pamiršta), kuris bu 
vo atsakingas už tvarką priė
mimo metu, ir ėmęs plėšti jam 
nuo pečių antpečius. Kariškis 
įširdęs, griebęs revolverį ir šo
vęs į Chruščiovą. Antru šūviu 
pats nusišovęs. Chruščiovą pa
gavę kiti palydovai, įsodinę į 
lengvą mašiną ir dingę... Po to 
Chruščiovas pasirodęs tik ba
landžio mėnesį, šūvis jam kliu
dęs ranką. Būk tai, jis nešiojęs 
šarvus. Kulka nuslydus nuo šar 
vų ant liemens ir taip kliudžius 
jo ranką.
Pažymėtina, kad po vizito Mins
ke Chruščiovas turėjo atvažiuo
ti į Lietuvą. Kaune buvo paruoš 
ta sporto halė jo mitingui. Ta
čiau Chruščiovas neatvyko. Jo
kių oficialių pareiškimų dėl to 
nebuvo, žmonės įvairiai komen
tavo. Buvo kalba, neva Chruščio
vas pasakęs, kad negalįs važiuoti 
į Lietuvą, nes dar neišmokęs lie
tuviškai kalbėti, atseit, prie
kaištas už lietuvių “nacionaliz
mą", grėičiausia lietuviškųjų 
kvislingų sugalvotas. Pats 
Chruščiovas tikriausiai to nesa
kė, nes ir tokio klausimo jam 
niekas nekėlė.

Kaunas laimėjo: sporto halė 
taip sutvarkyta, kad joje iki šiol

(Nukelta į 4 pusi.)
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TRECIOJO PASAULIO 

JUDĖJIMAS
K. KLASTAUSKAS

Ekonominėms ir socialinėms 
neteisybėms P. Amerikoje nesi
mato galo. Beveik visų kraštų 
valdantieji sluoksniai nesirūpi
na tą padėtį pagerinti, tšio fak
to akivaizdoje neturtinguosius 
ima ginti nemaža kunigijos da
lis. Šiuo atžvilgiu įdomus šešių 
punktų dokumentas, kurį nese
niai pasirašė 18 Kolumbijos ku
nigų, jų tarpe plačiau žinomas 
Medellino kunigas Mejia.

Kunigai negalį tylėti
Pirmamt dokumento punkte 

sakoma, kad kunigai, kaip tikri 
krikščionys, būdami arčiausia 
krašto gyventojų, gerai žino jų 
reikalus ir todėl negali tylėti, 
kai kraštą valdantieji nemato 
didelio socialinio neteisingumo. 
Dokumente sakoma, kad vyriau 
sybė daugiau palaiko turtinguo
sius ir, neatsižvelgdama į žmo
niškumo teisę, neieško būdų pa
kelti gyvenimo lygį, priešingai, 
ieškančius persekioja, blogai su 
jais elgiasi ir net suima. Toks 
neteisingumas verčia dvasiškiją 
ieškoti būdų pakeisti socialinę 
santvarką ,kuri būtų naudinga 
didžiajai gyventojų daliai ir tei
singumas būtų įgyvendintas pa
gal Evangelijos tiesas.

Antrame punkte sakoma, kad 
politiniai, ekonominiai ir sociali
niai pakeitimai turi būti vykdo
mi dalyvaujant didžiajai gyven
tojų daliai, kaip yra pareiškę 
vyskupai. Dabartiniu momentu, 
kai draudžiami susirinkimai, ne
leidžiamos manifestacijos — ei
nama prieš žmogaus teises. To
kių teisių reikalavo ir popiežius 
Povilas VI Eucharistinio kongre 
so metu, kalbėdamas ūkininkų 
suvažiavime.

Trečiame punkte skundžiama 
si dėl klaidingo taikos ir viešo
sios tvarkos supratimo. Apgai
lestaujama policininko mirtį ne 
ramumų Lorikoje metu. Bet 
taip pat apgailestaujama dėl 
vaikų mirimo, kurie miršta dėl 
trūkumo maisto ir taip pat dėl 
mirties daugelio daugelio tau
tiečių, kurie, gyvendami nežmo
niškose sąlygose, nelaiku nuei
na į kapus. Tai vyksta, kaip pa
reiškė vyskupai, dėl blogos kraš 
to santvarkos, neteisingos eko
nominės būklės, kuri įteisina 
neramumų kėlimą.
Neramumų kėlimo kaltininkai 

— turtų savininkai
Ketvirtame punkte klausia

ma, kas iš tikrųjų yra neramu
mų kėlėjai? Tai tie, kurie griau 
na tvarką ar kenkia jai. Tikro
ji tvarka yra sukurta Dievo, 
kaip pareiškė popiežius Povilas 
VI savo enciklikose. Toliau do
kumente minimos ištraukos iš 
popiežių enciklikų ir daromos 
išvados, kad tikrieji neramumij 
kėlėjai yra tie, kurie eina prieš 
Dievo sukurtą tvarką, t. y. ku
rie veido didelius turtus kaimuo 
se ir miestuose, kada tuo tarpu 
daugelis šeimų yra priverstos 
gyvent: po tiltu, prie juodojo 
vandens upių, ar ieškoti vietos 
nenaudojamuose žemės plotuo
se. Neramumų priežastimi yra 
didžiuliai sklypai miestuose, ku
rių savininkai, jų nnąudodami 
Jaukia dienos, kada pakils že
mės kainos, kad galėtų daug 
uždirbti. Sukilėliai yra įstaty
mai, kurie tarnauja turtingųjų 
ambicijoms, kad galėtų išmesti 
neturtingas šeimas, įsikūrusias 
turtingųjų savininkų nenaudo
jamose žemėse. Sukilėliai esą 
tie, kurie išmeta neturtingą že
mės ūkio darbininką iš mažo 
sklypelio žemės, kad galėtų pa
didinti savo dvarų žemes. Su
kilimų kėlėjai yra Kolumbijos 
santvarka, neteisingumas, ba
das, bedarbė, ignoraoija, trū- 
kumas švietimo, medicinos pa
galbos stoka ir visa eilė pana
šių trūkumų. Sukilimų kėlėjai

yra asmenys išleidžią kapitalus 
į užsienį, taip pat ir užsieniečiai, 
dominuoją mūsų tautoje.

Penktame punkte rašoma, 
kad kunigų misija yra padaryti 
laisvą bažnyčią, kaip to nori vys 
kupai. Atsakingi yra ir tie, ku
rie matydami neteisingumą, ne
sistengia tikrojo teisingumo į- 
gyvendinti ir stengiasi nieko ne- 
unatyti.

Šeštuoju punktu dokumentas 
baigiamas, pripažįstant, kad vy 
riausybė stengiasi daryti pažan
gą, bet išnaudotojai vyriausy
bės pastangoms kenkia ir todėl 
be pagrindinių santvarkos pa
keitimų nėra įmanoma pakelti 
gyventojų gerbūvį. Krašto val
dytojai kviečiami įsijungti į tik
rosios krašto santvarkos pakei
timą; darbininkai, ūkininkai ir 
kitos grupės kviečiamos kovoti.

Tokios yra dokumento min
tys, kurias nas’rašė 18 kunigų. 
Jos yra labai artimos dokumen
tui, kurį pereitais metais pasi
rašė Buenaventuros vyskupas ir 
49 kunigai.
Kunigai neina su komunistais

Prieš rašant šią žinią teko
paklausiau, ar šiame dokumen
te iškeltos mintys nėra paimtos 
iš Marksu mokslo. Jis atsakė, 
kad dvasiški ja i Marksizmo idė
jos yra svetimos, nes gyvenimo 
pagrindu yra Evangelija ir Po
piežiaus enciklikos, kuriose tik
rai yra nurodomi keliai, kuriuo 
būdu turi būti įgyvendintas so
cialinis teisingumas. Dvasiškija, 
kaip Didvo tarnai, turi ieškoti 
būdų toms tiesoms įgyvendinti. 
Todėl šis dvasiškijos judėjimas 
ir pradedamas vadinti trečiuo
ju pasaulio judėjimu, kas reiš
kia, kad šis judėjimas yra skir
tingas nuo komunizmo ir kapi
talizmo, kaip išeinąs iš tikros 
Dievo kūrybos dvasios. Todėl 
ne tik Kolumbijoje, bet ir viso
je Pietų Amerikoje šis dvasiš
kijos djuėjimas įgauna daugiau 
reikšmės.

Rusų revoliucine...
(Atkelta iš 3 psl.)

vyksta įvairūs koncertai, net 
operos.

Raiti ar raudoni rusai — 
imperialistai

Ko mums tikėtis, iš NTS, jei
gu įvyktų revoliucija ir pasisek
tų jų planai?

Neteko išgirsti jų nuomonės 
dėl pavergtųjų tautų. Gal jie iš 
Viso apie tai nekalba? Sunku ti
kėti, kad jie būtų mums geresni, 
negu carai ir komunistai. Grei
čiausia ir jie laikytųsi Kerens
kio lozungo: “Odna Rossija, bol- 
šaja, nedelimaja” — Viena Rusi
ja, didžiulė, nedaloma, atseit, su 
visomis buvusiomis kolonijomis. 
Vargu ir jie sutiktų jų atsižadė
ti. Suinteresuotieji gali pasi
klausti, rašydami šiuo adresu: 
N.T.S., Post Bust 902. Rotter- 
dam, Holland.

J. G.

Atsiminimai iš Balfo
veiklos

Prel. J. B. Končius
Šioje knygoje rasite Balfo įsi

kūrimo istoriją, lietuvių gyveni
mą tremtyje ir naujakurių būk
lę Amerikoje.

Veikalas, iliustruotas 144 nuo 
traukomis, tinka dovanoms ir 
taip pat susipažinti su senųjų 
lietuvių ateivių veikla Balfe.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina— 3.00. 
Platintojams duodama nuo
laida. Illinois gyventojai prie 
knygos kainos turi pridėti 5 pr. 
mokesčiams.

Remkite dieni. "Draugą".

CLASSIFIED GUIDE
miscellanegus MISCELLANEOUS REAL ESTATE

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS —■ Tel. BE 7-5168

AGENTŪRA 
Namu, gyvybės, 

automobiliu.
sveikatos,
nlo.

blz-

Patogios lšsl.
mokėjimo są-
lygos.

I. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PK 8-2233

iimiiiiiiiiimiiiiiiHiiiiiiiHiimmiiiiimiiE
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

llllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, Di. 60632. Tel. YA 7-5980

ilillllliiiiiimimiiiimmiiuiiiiiiillllllllll

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiii 
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8 2781 
METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimt

BANGA
TV. Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63 r d St., Tel. 434-0421 

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

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krantnvė Marąuette Parke 

2846 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

1O% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 H West 95th Street 
Chicago, Illinois 

TeL GA 4-8604 lr GR 0-4339

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. G’ skelbimų kai
nos visiems prieinamos

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIET PARCEL SERV. 
2608 69th St. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

Lietuvių bendrovė turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
cagos tiesiai j Lietuvą.

Didelis pasirinkimas įvairių me
džiagų, itaL lietpalčių ir kitų prekių.

Priimamai doleriniai dovanų užsa
kymai.

E. Ir V. Žukauskai

Platinkite “Draugę”.

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

Heating Contractor
Įrengiu naujus tr perstatau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air oonditioning ) 
naujus lr senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. Westem, Chicago 9, UI.

Telefonas VT 7-3447.

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me Iš lauko. Taisome mūrą “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

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

I REZIDENCINIAI, 
Vgl || KOM ERC1NI Al,
M |MEDICINOS IR y IĮ KITOKĮ PASTATAIf

J 2457 West 68th Street J TeL HE 4-7482

REAL ESTATE

12-os butų naujas mūr. namas 
gražioje pietvakarių apyl. $26,000 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

6 kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungalovz. prie Marąuette pko. 1% 
vonių, įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

IH aukšto, 2 butai—5 ir 4 kamb. 
18 metų mūr. prie 71 ir Sacramento- 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

2 po 5 kamb. (3 mieg.), 8 kamb. 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir Califomia. 
$28,500.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir Callfornla. $19,000.

5Įį kmb. 3 metų mūr. bungalovv 
prie Marąuette Pk. $18.500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. Tel. 925-6015

Arti Marąuette pko.
Skubiai parduodamas Marąuette 

pko apyl. 10 metų senumo namas— 
2 butai po 4% kamb.. Įrengtas rū
sys, 2 maš. garažas.

0 kamb. (3 mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marąuete pko. apyl.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tai 

Notariartas — Vertiniai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS 
GENERAL BUILDERS 

Telef. — 585-5285

ĮSIGYKITE DABAR !

ORĄ PRO NOBIS
Jurgis Gliaudą

Penkias Draugo premijas lai- 
nėjusio rašytojo veikalą, kuris 
aip pat buvo premijuotas, dar 
alima gauti DRAUGE. Kainą 
.00 dol.
Likusių egzempliorių skaičius 

ra ribotas, todėl tik pasiskubinę 
u užsakymu galite būti tikri,

kad knygą tikrai gausite.
Knygos tematika “persekioja- 

nų ir persekiojančių žmonių san- 
ykiai” niekad nepasens, tuo 

daugiau šiais laikais, kai beveik 
visa žmonija suskilusi į tuos du 
frontus.

Prie knygos kainos prašom pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

HELP VVANTED — MOTERYS

GENERAL OFFICE
Need good typist — part time 

help. Hours flexible. Excellent 
conditions.

Call —* 263-0313

LIVE-IN HOUSEKEEPER 
Cooking und liglit geineral house-
work. Lovely LaGrange home. 
Charmlng sumnier home, in hot 
weather at Crystul Lake, Erankfurt, 
Mich. Prefer ono who can drive 
Top salary fo,r ąualified person. Re- 
ferences.
FL 2-1377 9 A. M. — 12 NOON

OR FL 2-3349

EXPER*D GEN’L OFFICE WORK 
Mušt have high school education 
and be good at typing.
Mulvihill Bros. Motor Service, Ine. 
1912 So. Jourdatn Ct., Chicago, IH. 

Phone — CA 6-7580 «

Maisto krautuvės su namu ar nuo
moti patyrusiam ar pradedančiam. 
Teiraukitės.

2 po 4 kamb. med. Brighton pke. 
Švarus. Nebrangus.

3 butų mūr. B—4%—4 kamb. 
Brighton pke. Geros pajamos. Ne
aukšta kaina ir mokesčiai.

Bevelk naujas 4 butų mūr. 8 po 
4 kamb. ir 7 kamb. 59 lr Kedzie. 
875,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

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

Vytautas the Great
Prel. J.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpį, kuris 
turi būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—$2.00. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

TYPIST
Dictation expetrience necessary. 

Full time. 5 days a week. ,

Phone 798-7200

HELP VVANTED VYRAI

SKELBIMAS
Lotas 30 p. Marąuette Parke.
8 kamb. mūras. 2 vonios, 2 auto 

mūro garažas. Tuoj galit užimti. Prie 
mūsų. $24,800.

6 kamb. 15 metų mūras. 2 vonios,
2 auto mūro garažas. Apie 71 —
Mozart. $24,900.

1 !4 aukšto mfii-as. 2 butai, 2 auto 
garažas. Naujas gazu šildymas. Arti 
mūsų $26,800.

2 butų mūras. Platus lotas. Mūro 
garažas. Prie pat Marąuette pko 
$29,900.

3 butų mūras. Prižiūrėtas, švarus, 
platus lotas, garažas. Arti ofiso.
$28,500.

3 butų, 15 metų mūras, ir mūro 
garažas. Apie $6,500 pajamų. Mar
ąuette pke. $52,000.

4 butų liuksus mūras. Modernios
vonios kabinetų virtuvės, gazu šiidy- I šiaurės Amerikos Marijos 
mas. Įrengtas bsmt. 50 p. lotas, 2 J
auto garažas. $55,900.

12 butų, 2-jų auikštų mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14,000 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

6 kainb., 6 metų švediškas namas.
2 vonios, karpetai, air oonditioning, 
inter-comm. Mūro garažas, platus 
lotas. $34,000. Turime raktus.

MARIAN SHRINES 

0F THE AMERICAS
TITAS NARBUTAS

Industrial Metai 
Fabricator 
— n e e d s —

ARC WELDERS 
HELI - ARC 
WELDERS

TOOL ROOM 
ATTENDANT

Steady work. Paid holidays. Paid 
vacations. Profit sharing and 
free hospitalization.

ALL METAL MFG. COMPANY

2740 W. 50th Street 

Chicago, Illinois

M

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

Prie 72 lr Lawntlale — 6 kamb., 
9 metų de luxe bungalovv. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. 28,500.

Prie 08 ir VVestern 2 butai po 5
kamb. Platus sklypas. $20,500.

Prie 71 ir Talman — Mūras. 8 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. 243.500.

70 lr Washtenaw. Mūras — 2 po 
6 kamb. lr butas rūsy 8-jų kamb. 
$28,900.

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

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

Nauja knyga anglų kalba, 
versta iš lietuviško leidinio, ku
rią reikėtų kiekvienam perskai
tyti.

Atsekant Marijos kultą nuo 
pirmų misionierių, čia aprašo
mos svarbiausios Pietų, Centro ir 

šven
tovės.

Knygoje gausu iliustracijų, ku
rių tarpe yra net du Šiluvos Ma
rijos statulos Washingtone pa
veikslai ir platus naujiausios JA 
V Šventovės bei joje esančios lie
tuvių koplyčios aprašymas.
Knyga patraukliai ir rūpestingai 
išleista, gaunama DRAUGE, 
kaina $3.50.

Ta pati knyga čia gaunama ir 
lietuvių kalba. Jos kaina $2.50,
Illinois Stoto gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.

VYSK. BUČIO 
ATSIMINIMAI

MACHINIST
EXPERIENCED

Full Time. Plūs Overtime. Ccsų-' 
pany Benefits. Hospitalization and 
Life Insurance. Apply in Person.

MIDLAND ENGINEERING & 
MACHINE COMPANY

9630 VV. Allen Street 
678-4113_______ ROSEMONT, ILL.

TRUCK DRIVER
POR FURNITURE COMPANY. 

A.ge 25 or over
Also GENERAL OFFICE GIRL

Somo exp. wlth credlt, lito typing. 

PHONE 521-5300

REAL ESTAT
1 po 8 kamb. mūr. Modernloz vo

nia, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažaa. Marąuette pke. $29,900.

2 no kamb. lr 4 kamb. angliš
kam i-usy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

O butų naujas mūras. Karštu vand. 
šiluma gazu, alum, langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86,000.

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $83,000.

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum. 
langai. netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų 1- 
stalgos. $18.»O0.

2 po 0 kamb. 8 metų rflras, karštu 
vand. šiluma gazu. Marąuette pke.
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui lr apartmentams. Teiraukitės.

12 batų 1 metų modernus 1 rturtln- 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Rooming house. Pajamų $50,000 
metams. Labai gerai išnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

0 kamb. mūr. “Bullt-lns”, kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,600.

1K ankšto mūr. 6 lr 5 kamb. 2 
IŠJlmaL Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 07 tr Oakley N1NAOO

NERIS REAL
6924 South VVestern Avenue Tel. 471-0321

N

Gyva, lengva kalba, perpinta 
jumoru, autorius atskleidžia sa
vo jaunystės dienas Lietuvoje, 
gimnazijos bei seminarijos laikus 
ir studijas užsienyje. Jis pasako
ja savo laimėjimus ir nepasise
kimus visuomeninėje veikloje, 
spaudos srity ir dvasininkų luo
me.

Atsiminimai įdomūs kiekvie
nam, nes šalia autoriaus asme
niškų išgyvenimų pamatom tų 
dienų Lietuvą, sutinkam dėme
sio vertų to laikotarpio žmonių 
ir praplečiam savo akiratį istori
nėmis žiniomis, kurios gyvomis 
spalvomis nušviečia lietuvių kul 
tūrinį ir visuomeninį gyvenimą.

Knygos gaunamos “Drauge”. 
Kaina: I dai. $3.50, II dai. $3.50.

Illinois gyventojai turi pridė
ti prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

EXPER. JANITOR
Mušt be reliable and aober. Age 25 
to 55. Por more Information phone 
iMr. Wright. at 747-2650 or 747-3098

SILICONE SERVICE, INC.
24 Plaza, Pk. Forest, III.

INSIDE SALES
Man to train for inside penma- 

nent sales position handling tede- 
phone and mail orders.

Good starting salary, Insurance, 
Hospitalization and Pension Plan.

Call MR. BERINGTON 
or MR. SULLIVAN

LA 1-2122

DĖMESIO!

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii.....mm.........imi........ mum...... i.....mmmmmmm.........i DĖMESIO!

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M L.3.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Mato Office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtas namą Ciceroje, Berwyae, Rlverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsą įstaigą 
Ir Išsirinkti I£ katalogo.
■MŠHNHIUHUHUlUtflMIUNUMUlUHUMIMIUIšUlUlHMHUIIUIIUIIIIIIIIIIIIIMIIIUNšM

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangoB, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietą. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkua, Biznio reika
lais kreiptis į: Balfic Florists — 
gėlių bei dovaną krautuvė, 502 E 
Broadtvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

Apsimoka Bkelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

tllll IIIIIII1111II IflllI III II llllll lllllll milu III
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės j ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

Užsakymus su pinigais siųskite*:
draugas 

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO. ILLINOIS 60629

'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

80 and S0 gaL Free delivery 
5822 So. Racine, 434-1113



Irbid mieste, Jordanijoj, žmonės apžiūri Izraelio lėktuvų subombar
duotą namą.

KODĖL VEDUSIEJI 

PO DAUGELIO METŲ SKIRIASI

J. VENCKUS, S.J.

Neseniai mirė generolas D. 
D. Eisenhoweris. Ta proga visi 
jį iškėlė kaip sumanų sąjungi
ninkų kariuomenės vadą, galin
gus priešus nugalėjusį. Visi ver
tino jį kaip 34-jį prezidentą, 
net dviem kadencijom išrinktą. 
Daugelis kartoja žodžius “I 
likę Ike”; vertino jo užkrečia
mą šypseną, nuoširdumą, pap
rastumą, jo malonumą (genuine 
warmth). Tačiau giliausia pa
siliko atmintyje žodžiai, kuriuos 
jis prieš mirdamas pasakė: “Aš 
visados mylėjau savo žmoną, 
visados mylėjau savo vaikus, 
aš visados mylėjau savo anū
kus ir visados mylėjau Ameri
ką”.

• Tai tikrai buvo gražios mei
lės. “Aš visada mylėjau savo 
žmoną”. Ir taip buvo per 53 
moterystės metus. Kiek yra vy
rų pasaulyje, kurie tokių žodžių 
negalėtų pasakyti net po 10 -15 
vedybinio gyvenimo metų? Kar 
tais yra piktai pasakoma, kad 
pirmiau moteris atsimindavo 
savo vyro pirmąjį pabučiavimą, 
o dabartiniais laikais moteris

moterystės vadinamos “fraktū- 
romis po 20 metų”.

Kodėl taip atsitinka, kaip to
kių skyrybų išvengti?

Skyrybų priežastys 
Kodėl vedusieji, išgyvenę ben 

drai daugelį metų, vis dėlto ne
retai skiriasi? šį klausimą nuo
dugniai tyrinėjo psichiatrijos 
profesorius dr. Alfred A. Mess- 
er. Mes trumpai susipažin
sime su jo išvadomis, kurias jis 
po ilgesnio tyrinėjimo padarė:

1. Viešoji nuomonė pasidarė 
nuolaidesnė skyryboms. Dar ne 
taip seniai visuomenė labai nu
peikdavo tuos žmones, kurie 
skirdavosi. Piliečiai rinkimuose 
nebalsuodavo už tokį, kuris pa
lieka savo tikrąją žmoną ir gy
vena su kita. Sakoma, kad Ste- 
venson nebūdavo išrenkamas, 
nes buvo divorsuotas. Dabar 
jau yra kitaip. New Yorko gu
bernatorius Nelson Rockefeller 
divorsavosi 1962 m., išgyvenęs 
moterystėje 32 metus. Po to 
jis buvo du kartus perrinktas 
— 1952 ir 1966 — visuomenė 
to nelaikė didesne blogybe, sa-

, ; 1 kydama, kad tai jo asmeninisneatsimena, kaip jos pirmasis * ' KaJif
vyras vadinosi. I J &

Moderniško žmogaus 
moterystės problemos

Sakoma, kad vyras pažįsta 
moteris prieš apsivedant, nes 
uol'ai studijuoja moterų psicho
logiją ir iš knygų ir iš prakti
kos, bet apsivedęs nebežino nei 
savo žmonos sielos, nei jos šir
dies. Trumpai tariant, vyras ne 
besupranta savo žmonos, nors 
visados girdavosi, kad jis pa
žįstąs moteris. Kodėl?

Dar yra sakoma, kad vyras 
savo pirmąją gyvenimo dalį pra 
leidžia beieškodamas moters, o 
antrąją, kaip nuo tos surastos 
moters atsikratyti. Jeigu žmo
gus vedė ir netrukus skiriasi, 
galima būtų sakyti: apsiriko, 
nepataikė , charakteriai nesu
tinka, negali sugyventi, tuojau 
stengiasi klaidą atitaisyti... ir 
skiriasi. Bet mūsų problema y- 
ra kitokia: kodėl apsivedę ga
lėjo išgyventi 10 -15 - 20 metų. 
galėjo išauginti vaikus, išmo
kyti juos, turtą įsigyti, bet da
bar, po tiek metų jau nebegali 
sugyventi, reikia skirtis. Tokios

torius Ronald Reagan, nors di- 
vorsu< tas ir su kita gyvena, 
buvo išrinktas.

Sakoma, kad labiausiai mote- 
1 rys nebalsuodavo už divorsuo- 
tus. Kodėl viešoji opinija pasi
darė nuolaidesnė? Gal todėl, 
kad re iginiai principai susilp
nėjo.

2. Įstatymai palengvino sky
rybas. Dar yra valstybių, kur 
Kat. Bažnyčios įtaka stipri, to
dėl ir skyrybų valstybė neduo
da. Skyrybos prasidėjo tose vai 
stybėse, kur yra stiprus pro
testantizmas. Pradžioje skyry
bas duodavo tik dėl neištikimy
bės. Vėliau pradėjo išskirti dėl 
vyro žiaurumo žmonai, paskui 
dėl charakterių skirtumų, o da
bar kai kur pakanka nebeno
rėti gyventi su šiuo vyru, nes 
jau myli kitą ir jau pradėjo 
su kitu vaikščioti. Jeigu jau 
taip lengvai galima persiskirti, 
tai kodėl nepasiduoti tokiai pa
gundai ?

3. Geresnė moters ekonominė 
būklė. Visi žinome, kad Ame
rikoje moteris ir be vyro gali 
lengvai pragyventi; ne tik pati

gali lengvai pragyventi, bet, rei 
kalui esant,, ir vaikus išlai
kyti. Jeigu kartais to ir nebūtų, 
teismas piiverčia vyrą prisidė
ti prie vaikų išlaikymo.

4. Ankstyvos ir skubios jau
nų žmonių moterystės. Napole
onas yra pasakęs: “L’amour 
ėst la folie a deux”. Vadinasi, 
visas kitas kvailystes žmogus 
vienas padarai, kai meilėje yra 
kitaip: kvailystės daromos dvie 
jų: abu vienas kitą užtikrina, 
kad beprotiškai mylisi, kad vie
nas be kito negali gyventi, kad 
dviese gyvenant žemė pavirsian 
ti į rojų. Ir abu tiki. Bemard 
Shaw yra pasakęs; “Iš tų dvie
jų jaunų žmonių (beveik vaikų) 
yra reikalaujama prisiekti, kad 
juodu tame pakeltame, sujau
dintame ir nenormaliame stovy
je išbus, kol mirtis jų neper
skirs”. Jauni apsivedę dažnai 
nėra dai' baigę mokslų. Dar nė
ra įsigiję profesijos, nėra už
sitikrinę materialinio būvio, . 

j sunku pragyventi. Tėvai daž- Į 
nai priešinasi tokioms anksty
voms vedyboms. Kol mokyklo
je, tėvai leidžia į mokslus iš pa
skutinio, o apsivedei — jau ži
nokis. Praeina meilės egzalta
cija, atsibunda naujai realybei. 
Ateina vaikai, ateina ir naujos 
pareigos.

Modemiškas žmogus ilgisi 
židinio

Labai įdomus reiškinys, kad 
modemiškas žmogus ilgisi židi
nio, nes jis yra labai individua
lus, pats nori greitai imtis at
sakomybę už save, pats nori 
išvystyti savo gabumus, sau 
dirbti. Jis nori šeimos užuovė
jos, šilimos. Manau, kad ta yra 
giliausia priežastis, kodėl bemiu 
kai ir mergaitės nebenori stoti 
į vienuolynus, nori sau dirbti, 
o ne svetimiems.

Nueik į šeimą, kur yra vaikų. 
Apie ką daugiausia kalbama?
— apie vaikus. Suaugę nebeturi 
ką bekalbėti vieni. Vaikai riša 
vedusius ir išlaiko moterystę 
pastovią. Jeigu sugriausi mo
terystę, nustosi vaikų; persisky 
rus, vaikai, paprastai, pasilieka 
šu motina. Kadangi žmonės 
jauni apsiveda, tai, kai vaikai 
paauga, tėvai palyginti dar yra 

■ jauni — apie 40-45 m. Prasi
deda pavojai, kuriuos dr. Mes- 
ser vadina pavojais “dėl tuščių 
lizdų”. Vaikai išskrido kaip pauk 
ščiukai, lizdas pasiliko tuščias. 
Tėvai dar jauni, pačiame Vidu
riniame amžiuje, kada tas “de- 
monium meridianum” sukasi. 
Romansas, meilė veda prie nau 
jų pažinčių, prie daug gilesnio 
socialinio gyvenimo. Savo žmo
na, ar savo vyras atrodo neįdo
mūs. Pagunda yra didelė lizdą 
sukti su kitu, įdomesniu.

Kaip išlaikyti moterystę?
Dr. Messer ir kiti pataria:

1. Organizuoti šeimynines šven
tes: gimtadienius ir vardadie
nius žmonos ir vyro (ne tik vai
kų), kasmet švęsti savo vestu
vių dieną su dovanomis, bažny
čioje su šv. Mišiomis. 2. Bend
ras atostogas pajūryje kartu 
bėgioti, braidyti po ban-gas. 
Svečiuose ar namuose kartu 
šokti. 3. Kai vaikai išauginti, 
dabar galima vienas kitam la
biau pasaukoti — antrasis me
daus mėnuo.

CHICAGOJE

MOKYTINIAI GREITKELIAI

Tri-State, Norbh West ir 
East-West mokėtiniai greitke
liai (tolhvays) juosia ir jungia 
Chicagą 187 mylių tinklu. Per
nai juose žuvo 36 asmenys, už 
greitą važiavimą areštuota 
14,092 vairuotojai.

VONIA KRITO ANT
DARBININKO GALVOS

Lawrence Grzyb, 3550 So. 
Hoyne, buvo (kritiškai sužeis 
tas, kai vonia iškrito nuo kel
tuvo ir jam bedirbant prie sta
tybos 2000 So. Michigan, pa
taikė į galvą. Jis nuvežtas į 
Mercy ligoninę.

OKUPANTAI PRIPAŽĮSTA - TROKŠTA
RŪPINIMOSI ŽMONIŲ INTERESAIS

DRAUGAS, pirmadienis, 1969 b. balandžio 28 d. 5

‘Tiesa” Nr. 28 vasario 2 d. spaus
dina šitokią informaciją:

“Turtingai gyvena Joniškio rajo
no žemdirbiai: derlingose dirvose de
ra gausūs derliai, fermų darbuoto
jai rūpestingai prižiūri gyvulius, to
dėl gamina daug pieno ir mėsos. 
Vis dažniau kolūkiečiai važinėja j 
parduotuves nusiprikti įvairiausių 
prekių. Reikia nemaža statybinių 
medžiagų, — juk daugelis keliasi 
į gyvenvietes, statosi naujus namus.

Nuo čia ir prasideda bėdos. Štai 
stovi kolūkietis geležinkelio stotyje 
prie nupirktų plytų krūvos ir de
juoja:

— Mokėjau pinigus už sveikas 
plytas, o čia beveik pusė — pus- 
plyčių.

Rajkoopsąjungos atstovai tik skės 
teli rankomis:

— Nenori! Neimk!
Nieko nepadarysi, statytis reikia 

— žemdirbys plytas vežasi namo. O 
prekybininkai su savo bėdomis:

— Neturime krano. Kas iš to, 
kad jos atvežamos ant padėklų. Iš 
vagonų jas tiesiog išverčiame. Aiš
ku, kad tūkstančiai plytų sudūžta, j

Tokias pat plytas gauna ir kolū
kiai. Tiesa, kai kas iš šalies palie
pia, dalį pusplyčių prekybininkai 
nurašo.

Prie kito vagono girdisi toks po
kalbis:

— Mokėjau už toną cemento, o 
davėte 900 kilogramų.

— Kuo mes kalti, kad cemento 
maišeliai nestandartiniai, ne po 50

kilogramų, o pasverti neturime 
kur. Galų gale, kiek čia nustosi! 
Juk uždedame po maišelį, kitą.

Taip pirkėjas ir išvyksta, nega
vęs dalies cemento, nes maišeliuo
se cemento svoris svyruoja tarp 41- 
48 kg.

Pasverti, prekybininkų teigimu, 
nėra kur, nes jie neturi svarstyklių.

Taip grubiausiai naikinamas liau
dies turtas (pusplyčių kalnai stoty
je!), skriaudžiami pirkėjai. Jei būtų 
mažiau taikstomas! su šia netvar
ka, dalies šių blogybių galima bū
tų išvengti. Krano, pavyzdžiui, pre
kybininkai gal dar ilgai negaus, bet 
plytas galima atsargiai iškrauti ran 
komis. Prekybininkams, tai, žinoma, 
atsieitų brangiau,, bet valstybė iš
loštų.

Jei cemento gamykloje neįmano
ma cementą išpilstyti į maišiukus 
lygiai po 50 kg. kuo sunku patikė
ti, tai svarstyklių Joniškyje netoli j 
stoties yra pakankamai. Trūksta,1 
sakyčiau, tik rūpinimosi pirkėjų in- į 
teresais.”

Daugiausia čia kalta sovietinė 
tvarka. Privačiame ūkyje, jei viena 
įmonė blogai plytas pristato, ji ne
tektų užsakymų, visi kreiptųsi pas

G e l e s
banketams, laidotuvėmsVestuvėms,

ir kt.
GUŽAUSKŲ 

litVERLY IlILIii OSUNVČU i 
2448 W. 6Srd St., Chicago, Illinois 

PR 8-0838 — PR 8-0884

A. + A.
Onai Kubiliūnaitei Norkienei Telksnienei 

mirus,
josi vyrui JONUI, sūnui VYTAUTUI ir seseriai 
ELIUTEI, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime.

KARNAUSKAI

Amžinasis gyvenimas, kun. J. Danielius 

Gyvenimo šaltiniai, St. Žilys

Gyvoji dvasia, kun. J. Vaitkevičius,
4 dal. kiekviena po 5.00

Meilės ugnis, kun. K. Matulaitis, MIC 4.00

Žodis ir gyvenimas, tėv. T.V. Žiūraitis, OP 2.75
Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos įsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knygų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na
rys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžiąs pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS. 
KNYGOS KLUBĄ.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nariu. 
Įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

“DRAUGO” PREMIJUOTOS KNYGOS,
kurių dar galima gauti:

ORĄ PRO NOBIS — J. Gliaudą 4.00
ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS — J. Gliaudą 2.50
TITNAGO UGNIS — J. Kralikauskas 2.50
MINDAUGO NUŽUDYMAS — J. Kralikauskas 3.00
LIEPTAI IR BEDUGNĖS — A. Baronas 3.00
KALNŲ GIESMĖ — V. Kavaliūnas 2.50
KARKLUPĖNUOSE — A. Baranauskas 2.50
SĄMOKSLAS — V. Volertas 3.50

Šias rinktines, tremtyje išleistas knygas, kiekvienam reikėtų 
įsigyti atsiunčiant užsakymą ar asmęniškai atsilankant į “Drau
ge”. i

Illinois valstijos gyventojai prašomi prie knygos kainos pri-1 
dėti 5% mokesčiams.

kitus. O kai dabar okupuotoj Lie- kai tie patys okupantų pareigūnai
tuvoj tėra tik vienas darbdavys 
valstybė, nėra konkurencijos, tai nu 
kentėjusiems nėra ir kur skųstis,

elgiasi pagal patarlę “varnas varnui 
akies nekerta”. J. Žvilb.

Lituanistikos Instituto nariui

A. -j- A.

Prof. dr. Konstantinui Avižoniui
mirus,

jo žmoną ANGELĘ AVIŽONIENĘ, brolį dr. VYTAUTU 
AVIŽONĮ, seserį BIRUTĘ BLAŽEVIČIENĘ ir visus 

artimuosius nuoširdžiai užjaučia

LITUANISTIKOS INSTITUTAS

MAZHKA&EVANS
FUNERAL HOME

^tTTre e

AIR-CONDITIONED CHAPELS
Parking Facilitiaa

’ 6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600k

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 West 7 Ist Street Tel. 476 - 2345
1410 So. 50th A ve., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

7; •••
F L
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i •

L 8 if
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street į
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

E U D E IKI S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraidas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SŪNŪS
2424 W. 69th STREET Tel. REpubiic 7-1218
2814 W. 2Srd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1611

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ.__________Tel. YArds 7-1188-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN, ILL. Tel. 686-282



DRAUGAS, pirmadienis, 1960 b. balandžio 28 d.

x Kun. J. Borevičius, SJ, sol. 
V. Kojelienės koncerto reikalu 
pasirodys lietuviškoje TV ba
landžio pabaigos programoje, 
o muz. A. Nakas kalbės per 
Margučio radijo ir kun. Jz. 
Vaišnys, SJ, pirmadienio vaka
re per Aid. Fel. Daukų radijo 
radijo sotį.

X Kun. Povilas Gillis (Gai- 
levieiusj, šv. Jokūbo parapijos 
klebonas Tu pelo, Miss., kelioms 
dienoms buvo atvykęs aplanky
ti savo gimines ir pažįstamus 
Chicagoje, Kenoshoje, Wauke- 
gane. Kartu su Vladu Petraus
ku aplankė ir “Draugo” įstaigą. 
Šv. Jokūbo parapijoje kun. Gil
lis klebonauja jau 5 metai, o 
Mississįppi valstijoje darbuoja
si jau 18 metų. Yra kilęs iš Ra
seinių. Į JAVbes avtyko 1938 
metais.

X B. P. T. Krivūlės valdyba
kviečia visus narius atvykti į 
ruošiamą kun. B. Suginto 50 
m. kunigystės paminėjimą. Bi
lietai gaunami pas Krivūlės sek 
retorių J. Bernotą, 4437 S. 
Washtenaw. Kas praneš ardesą, 
bilietas bus pristatytas į namus. 
Bilietai taip pat bus gaunami ir 
minėjimo dieną Vyčių namuose.

x Vasaros stovykla lietuviš
kai kalbantiems berniukams tė
vų marijonų sodyboj vyks nuo 
birželio 15 iki 28 d. Stovyklos 
reikalais kreiptis į kun. A. Noc-
įkūną, tel.: PO 7-1687.

X Kaip sudaromi testamen
tai”, knyga paruošta dipl. teis. 
Pr. šulo, išėjo iš spaudos. Kny
ga arti 100 psl. ir joje daug in
formacijų apie turto paveldėji
mus, palikimus ir jų apsaugą. 
Tekstą peržiūrėjo teis. Frank 
Monchun. Knyga reikšminga ta 
prasme, kad dėl testamento ne- 
surašymų, apie 100 mil. dol. pa
likimo sumų kas savaitę turi 
pręsti teismai.

X Šakių Apskrities klubas ' tuvos gen. konsulas dr. Petras Daužvardis ir 75 metus pradėjęs bei
rengia didiulį susibūrimą - pa
silinksminimą gegužės 3 d. 7 v. 
v. Lietuvių Vyčių salėje. Gros 
A. Ramonio šokių orkestras, 
veiks virtuvė ir bufetas. Pelnas 
bus paskirtas Lietuvių fondui.

X 12-tojo tvardo komitetas 
įetikė šį trečiadienį, balandžio 
23 d., stipendijas Algirdui Pret 
keliui — 500 dol., Kelly aukšt. 
mok. ir po tris šimtus Marijos 
aukšt. mok. mokinėms Juditai 
Baranauskaitei ir Anitai Rup- 
šlauskaitei. Premijas skyrė 12 
tvardo aldermanas Stvinarski. 
Tuose pietuose bus pagerbtas ir 
J. Mackevičius, Federal b-vės 
prez. ir St. Balzekas, Lietuvių 
kultūros muziejaus savininkas, 
už nuopelnus apylinkės žmo
nėms.

X Įvykusios Lietuvių Fondo
vakarienės š. m. gegužės 25 d., 
Jaunimo Centre, proga tapo 
įamžinti LF gyvųjų narių tarpe 
šie mirusieji: a. a. Mečys Bakai
tis su $100 įnašu, įamžino V. 
Bakaitienė, a. a. Jurgis Juodelis 
su $300 įnašu, įamžino L. Juo- 
delienė, a. a. A. M. (pavardės 
prašė neskelbti) su $500, įamži
no A. M. LF adresas: 6643 S. 
Maplewood Avė., Chicago, UI. 
60629, telef. 778-2858. (pr.)

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $27,500 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 165 dol., pas Frank Zapoli 
jūs mokėtumėt 133 dol., sutau
pydami 32 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)

X Įvyksimos Lietuvių Fon
do vakarienės Š. m. gegužės 25 
d., Jaunimo Centre, proga į LF 
narių eiles įstojo: Gustonių So
džius su $1,000. ir Zarasiškių 
Klubas su $100 įnašais. LF 
adresas: 6643 ISi. Maplewood
Avė., Chicago, UI. 60629, telef. 
778-2858. (pr.)

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

DU BROLIUKUS PRISIMINUS

Teko skaityti laikraščiuose 
apie puikiai pasisekusią, suvai
dintą, Alvudo vaikų teatro 3-jų 
veiksmų pasaką vaikams, “Du 
broliukai”. Veikalą parašė ra
šyt. Anatolijus Kairys. Rež 
Alfa Brinką, giliai įsijautęs į 
veikalo prasmingas mintis, vis 
ką vaizdžiai perteikė auditori
jai. Dail. Juozas Kiburas, savo 
gabumais ir sumanumu įnešė į 
scenos aplinką gamtos natūra
lumą. Vytauto Žygo šviesas.

Baletmeisteris Simas Velba- 
sis, su savo studijos šokėjomis 
paįvairino vaizdą. Jos darniai 
pašoko keletą puikių šokių. Jo
nas Narukynas, savo meniškais 
gabumais, pasižymėjęs scenos 
rūbų projektavime, sukūrė ir 
pagamino visai miško gyvūnijai 
pritaikintą aprangą.

Visi scenos veikėjai harmonin 
gai atliko savo roles. Publika 
buvo labai sužavėta. ASta

Liet. Teisininkų d-jos Chicagos skyrius balandžio 20 d. J. Sharkos 
restorane pagerbė iškiliuosius lietuvius teisininkus sulaukusius bran
daus amžiaus. Nuotraukoje ilgametis Nepriklausomos Lietuvos ape
liacinių rūmų pirmininkas ir buv. teisingumo ministras Jonas Gudaus
kas dėkoja už pagerbimą. Toliau į dešinę pagerbime dalyvavęs Lie-

teisininkų pagerbtas buv. Lietuvos kariuomenės teismo pirm. generolas 
Vladas Mieželis su ponia. Abu. pastarieji šiomis dienomis išvyksta i 
Phoenix, Ariz. nuolatos gyventi.

Nuotr. Vyt. Račkausko

MGSU KOLONIJOSE
Rochester, N. Y.

DAINUOK, BROLI, SAVO 
LUOMĄ

Pasiklausius V. Gobutaitės 
poezijos

Vitalijos Bogutaitės poezijos 
vakaras, kuris buvo surengtas 
balandžio 19 d., Universiteto 
moterų dr-jos klubo patalpose, 
poezijos mylėtojų buvo sutiktas 
su maloniu dėmesiu. Poetė sa
vo poezijos pluoštus skaitė dau
giausia iš jau spausdintų rin
kinių — “Veidrodis jūros dug
ne” (1960) ir “Lietus ir laikas” 
(1968). Ji moka savo poeziją 
skaityti, jos balso tembras ma
loniai skaidrus, kas dar labiau 
suartina klausytojus su poete. 
Skaitė virš valandos.

Poetė V. Bogutaitė yra jau 
ne naujokė, — dviejų poezijos 
rinkinių autorė: “Veidrodis jū
ros dugne” ir “Lietus ir laikas”. 
Abu pavadinimai labai būdingi, 
simboliški, kaip ir visa jos vie
niša, bežemės moters, poezija.

Iš tą vakarą paskaitytų poe
zijos pluoštų, nesunku buvo iš
skaityti, jos poezijos veido bruo 
žai ir jos poetiniai polėkiai. Ne
abejotinai ji priklauso jaunųjų 
lietuvių poetų bežemei kartai, 
kuri jau neprisimena savo gim
tojo krašto pilkosios padangės 
ir tai jos poezijos knygose ne
ieškok. nerasi. Nerasi nei tų 
aistiškų pasmėlusių miškų ar 
besikalančių iš po šaltos žiemos 
pirmųjų pavasario žibučių žie
dų. Visas jos poezijos credo yra 
išsakytas ilgame eilėraštyje 
“Dainuok, broli, savo likimą”,

"Lithuania 700 Years” pristatyme lietuvių visuomenei New Yorke dalis 
svečių. Iš k. į d.: gen,. kons. A. Simutis, dr. V. Paprockas, S. Abraitienė, 
R. Budrienė, Vliko pirm. dr. K. Valiūnas, V. Leskaitienė, dr. D. Jasaitis 
ir kun. P. Geisčiūnas. Nuotr. V. Gruzdžio

CHICAGOS ŽINIOS
AR CHICAGO ATSISKIRS 

NUO ILLINOIS VALSTIJOS?
Aldermanas Vito Marzullo iš 

25-to wardo miesto tarybos į- 
statymdavystės komisijai pa
siūlė, kad Chicagos miestas ir

— “nes žūsta palaimintas mies
tas” (Algimantui Mackui). Ji, 
kaip ir kiti jos likimo bežemei 
poetai, labai vieniša. Prarasto
sios žemės ilgesys skausmingai 
liūdnas, šaltas. Bet, nors tas jos 
prarastosios žemės ilgesys ir 
labai skausmingas, bet poetė 
tiek dėl savo, tiek dėl pat liki
mo brolių, nei ji juos šaukia ko 
von, nei protestuoja prieš tuos, 
kurie, gal būt, yra kalti, kad ji 
ir jos broliai yra likę bežemiais. 
Poetė pasitenkina ramiai pri
mindama, kad “Apeliaciniame 
teisme, pralaimėtą bylą, tęsia 
bežemė gentis’’ (Lietus ir lai
kas, 21 psl.).

Birutė Sedlickaitė - Litvinie- 
nė, pradėdama V. Bogutaitės 
poezijos vakarą, trumpame sa
vo žodyje nusakė poetės neabe
jotiną duoklę naujajai lietuvių 
poezijai.

Poetę globojo sesuo Nijolė 
Dėdinienė ir jos vyras dr. Jonas 
Dėdinas ir L. B-nės Rochesterio 
apyl. kultūrinių pobūvių klubas. 
V. Bogutaitė - Keblienė iš Det
roito buvo atvykusi drauge su 
savo vyru Kęstučiu Kebliu. Ka
vutės metu daugelis įsigijo 
“Lietus ir laikas” naująjį poezi
jos rinkinį, į kurį poetė čia pat 
pasirašinėjo. sb. —

APIE BAŽNYČIOS PADĖTĮ 
LIETUVOJE

Vlada Sabalienė balandžio 16 
d. St. John Fisher Coledžio teo
logijos kurso studentams ir jų 
profesoriams skaitė paskaitą 
apie katalikų Bažnyčios padėtį 
dabartinėje Lietuvoje. Paskaita

Cook apskritis atsiskirtų nuo 
Illinois ir sudarytų atskirą vals 
tiją. Marzullo, 50 metų dalyva 
vęs politiniame gyvenime, sa
kosi, kad per tą laiką niekad 
nėra matęs tokių neišmintingų 
įstatymams projektų, kokius 
dabar svarsto generalinė asam
blėja Springfielde. Marzullo pri
dėjo: “Mes sudedame visus mo 
kesčius. Po dvejų metų, likusi 
valstijos dalis pabaudų.”

STATYS FABRIKU 
ARGENTINOJE

Chicagos A. iStaley Mfg. 
kompanija kitą mėnesį pradės 
statyti krakmolo išdirbimo fab 
riką 38 akrų sklype Chacabuco, 
apie 120 mylių į vakarus nuo 
Argentinos sostinės, Buenos 
Aires.

KAS NORI PIRKTI 
EKSPRESINĮ TRAUKINĮ?
Burlington geležinkelio eks 

presinis traukinys Nebraska 
Žephyr” 1968 m. lapk. mėnesį
atliko paskutinę kelionę tarp llet ka‘- 3^'
Chicagos“ Nebraskos. Penkių Baland&o 19 d. šauktas
vagonų traukinys, dabar pasta
tytas arti Union stoties, dar
gražiai atrodo. Jį galima nu
pirkti už $50,000. Dyzelinį loko Tamošiūnas, bet jis dėl
motyvą reiktų pirkti atskirai x___x7
iš General Motors kompanijos. 
Jeigu kas įdomautųsi, reikia 
skambinti OI Rung, telef. WA 
2-2345.

užtruko apie pusantros valan
dos. Paskaita susidomėjimas 
buvo labai gyvas, nes tai buvo 
matyti iš paklausimų, kuriuos 
kėlė tiek studentai, tiek profe
soriai.

VI. Sabalienė yra Nazareth 
College assoliate profesorė ru
sų ir dainavimo klasių, kur mo
ko jau 20 metų.

— Eleonora ir Antanas ščiu- 
kai laimingi, sulaukę anūkės,
kurią iš Italijos parsivežė duktė 
Margarita Neumann, kur Ita
lijoj su vyru, JAV aviacijos ba
zėje praleido 3 metus. Šaunioji 
viešnia seneliams Ščiukams su
teikė daug džiaugsmo. Margari
ta Ščiukaitė - Neumann Roches
terio lietuviams yra gerai pažįs
tama. Ji buvo veikli skautė, 
choro akompaniatorė, taut. šo
kių šokėja, L. Stud. S-gos narė.
Gaila, kad po trumpos viešna
gės pas tėvus, išvyko į naują Į salėje. Rengia vietos ateitinin- 
vyro paskyrimo vietą — Omą-1 kai. sb.

Chicagos Lietuvių tarybos konferencijoje kalbasi Draugo red. Br. 
Kviklys, ALTos vicepirm. T. Blinstrubas, Roselando LB pirm. B. Ma
cevičius ir gen. konsulas dr. P. Daužvardis. Nuotr. P. Maletos

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Moksleivių ateitininkų su
važiavimas Washingtone- Ge
gužės 17-18 dienomis Washing- 
tone, D. C., įvyks rytinio pak
raščio moksleivių ateitininkų 
suvažiavimas, šeštadienį 9-9: 
30 vai. registracija. Iki pietų 
apžiūrėjimas (Baltieji Rūmai, 
Was3hingtono paminklas ir kt.) 
Po pietų prof. A. iStužiedėlio pa
skaita ir diskusijos tema: įsipa
reigojimas šiandien. Vakare 
talentų vakaras, šokiai .Sekma
dienį 9 vai. mišios Amerikos 
Šventovėje (National Shrine), 
Šiluvos koplyčios, Ariingtono 
kapinių (Kennedžio kapo) ir kt. 
apžiūrėjimas; pietūs ir atsisvei
kinimas. Suvažiavimas vyks Di 
vine Savior Seminary patalpose, 
Princes Garden Pkwy, Lanham, 
Md. Nakvynės bus parūpintos, 
pranešus atvykstančių skaičių 
iki gegužės 10. Registracijos 
mokestis 4 dol. Dėl smulkesnių 
informacijų kreiptis į A. Dam- 
briūną, 4344 40th St.., Brent- 
wood, Md. 20722. Tel. WA 
7-51871.

ARGENTINOJ
— Elektrų mechanikos inž. 

Joną Gaidimauską, Buenos Ai
res provincija paskyrė įstaigos 
Direccion de Energia de la 
Prov. de Bs. Aires, kuri apima 
visos provincijos elektros ener
giją technikiniu prižiūrėtoju. 
Jam yra duotas atskiras auto
mobilis, kad patogiai galėtų ap

hą, Nebr. Reikia tikėtis, kad 
Margarita ir ten tuoj įsijungs 
į tenykštės lietuvių bendruome
nės veiklą.

— Neišrlnkta L. B-nės apy
linkės valdyba. Pakartotinas 
metinis susirinkimas yra šau
kiamas gegužės 4 d., Šv. Jurgio

susirinkimas dėl nepakankamo 
dalyvių skaičiaus, valdybos rin
kimai neįvyko. Šiuo metu LB 
apylinkės valdybos pirm. yra

tarnybos ir tolimesnių studijų, 
atsisako toliau pasilikti pirmi
ninku.

— Vertos visų dėmesio kny
gos. Šį ankstyvą pavasarį pasi
rodę nauji lietuvių autorių ro
manai dėl savo tikroviškumo 
verti visų dėmesio. Tai J. Gliau
dės premijuotas romanas 
“Liepsnos ir apmaudo ąsočiai” 
ir Alės Rūtos “Vieniši pasau
liai”. Pirmajame romane veiks
mas vyksta dabartinėje Lietu
voje, o Alės Rūtos “Vienišų pa
saulių” veiksmas vyksta jau 
šiame krašte, mūsų pačių šei
mose, kai dukterys nesuranda 
bendros kalbos su motinomis; 
nenoras mokytis, suprasti sa
vo tėvų, valkatavimas ir pn. 
problemos tame romane labai 
vaizdžiai Užkabinama. Šias vi
sas liet. kalba knygas ir plokš
teles galima gauti šą. Jurgio 
liet. kat. parapijos žemut. salė
je, sekmadieniais nuo 10 ik 
12:30 vai. p. p.

— Aldonos Stempužienės, Da
riaus Lapinsko ir K. Barausko 
koncertas įvyks gegužės 10 d. 
šv. Jurgio liet. kat. parapijos

lankyti visas savo darbo vieto 
ves. Be to inž. Gaidimauskas 
taip pat prižiūri Kennedy ir 
Donkin b-vės darbus Bs. Aires 
mieste. Šis pavyzdingas lietu
vis inžinierius yra vedęs moky 
toją Irenę Mažuikytę ir augina 
dukrelę Analiją, neseniai pa
krikštytą liet. parapijoj.

— Argentinos Lietuvių ben
druomenės krašto valdyba, da
lyvaujant Lietuvai Išlaisvinti 
centro pirm. Z. Juknevičiui, ben 
drame posėdyje nutarė suruošti 
birželio mėn. įvykius ir drauge 
paminėti lietuvių’ tautos sukili
mą 1941 metais.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Dr. Algimantas Marcinke

vičius ir dar trys chirurgai ne
seniai okup. Lietuvoje atliko 
sudėtingą širdies operaciją: Vin 
cui Kiudeliui, elelktrikui iš Plun 
gės, buvo įdėti trys dirbtiniai 
širdies vožtuvai, kurie pakeitė 
tris nebeveikiančius normalius 
širdies vožtuvus. Pirmą kartą 
Lietuvos medicinos istorijoje 
buvo 80-čiai minučių sustalbdy 
tas žmogaus širdies veikimas. 
Per tą laiką širdį pavadavo dirb 
tinės kraujo apytakos aparatas. 
Operacijoj, kuri užtrūko visas 
8 valandas, dalyvavo 25 įvairių 
sričių specialistai. Manoma, kad 
tokių operacijų pasisekimas su
teiktų galimybę sėkmingiau ko
voti su reumatiniais susirgi 
mais.

— Tyrulio pelkės, esančios 
Radviliškio rajone, norint ap
saugoti jose besilankančius žvė
ris ir paukščius, o taip pat re
tus augalus,paverstos Praviršu 
lio gamtos draustiniu — rezer 
vatu. Praviršulio Tyrulio pel
kėje, be ko kita, gerai atseka
mas pelkių formavimosi proce
sas. Dabar čia peri gervės, te- 

įtervinai, atskrenda gulbės. Au
ga spanguolės, avietės — tek
šės, įvairios vaistažolės.

— Dujas naudoja 4000 okup. 
Lietuvos įmonių; dujofikuota 
280,000 butų miestuose ir kai
muose. Gamtinės dujos šiemet 
būsiančios pateikiamos Jona
vai, Alytui ir Palangai. Tačiau 
dėl netobulų dujų tiekimo įren
gimų, įvyksta daug nelaimių —

me sol. Al. Brazis ir sol. R. Mastie- 
nė. Nuotr. Z. Degučio

romanas

K. ALMENAS

UPE Į RYTUS, 
UP6 Į ŠIAURĘ

Vienintelis šiuo metu rinkoje 
esąs nuotykių romanas, kuri 
skaitydamas jaunuolis negali at-

Kaina: I dal. $3.00, II dal. 
Lietuvių operos “Danos” pastaty- sitraukt, o vyresnios kartos žino

FREE T U TORI N G
for

READING COURSES 
Children — Adults 
Call — 863-1626

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEIE VIZUOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Westem 
J. LIEPONIS

PR 8-5875

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

sprogimų; atsiranda daug smal 
kių, kurios nunuodija žmones. 
Labai netobuli esą ir virimo 
dujinių viryklų įrengimai.

BELGIJOJ

— Inž. Tadas Mickus iš JAV 
darbui Borg-Warner bendrovės 
išsiųstas į Belgiją, gerai susi 
pažino su Europos gyvenimu. 
Jam gerą įspūdį padarė lietu
viai saleziečiai, iš kurių arčiau 
susipažino su kun. Gavėnu ir 
kun. Šulcu, net ir savo sūnų va
sarai atidavęs į jų stovyklą. 
Gegužės mėnesį inž. Mickus su 
šeima bei su savo ir žmoncfl 
motinomis atliks 3-jų savaičių 
kelionę po Europą, ketvertui die 
nų sustodamas lietuvių kolegi
joje Romoje- Nuo rugp. 1 d. 
inž. Mickus grįš į JAV. Susida
ro proga lietuviui inžinieriui ar 
ekonomistui, mokančiam kelias 
kalbas, perimti jo pareigas. Pa
geidaujama nusimanyti aviacL 
joje ir šiek tiek hidraulikoj 
Darbo sąlygos —puikios. Besi 
interesuojantieji gali, pridėda
mi savo Curriculum vitae, rašy
ti tiesiai: T. S. Mickus, Borg- 
Wamer Intemational S. A., 89 
Avė Louise, Brussels 5, Bel- 
gium, Europe.

PARDUODAMI 
Iš MODELINI! NAMŲ BALDAI ♦ 
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western Tel. GR 6-4421

ŽIOBRIAI PLAUKIA
). Švaistas

Romanas apie didįjį knygnešį! 
kun. Martyną Sidaravičių, ku
ris šalia savo kunigo pašaukimo 
nemažesnę pareigą jautė darbuo
tis kaip lietuvis savo tautos švie
timui. Jo darbo vaisiais mito tau- 
iniai atgimstanti tauta.

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

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

Knyga gaunama DRAUGE, 
kaina 2.50 dol.

Illinois gyventojai prašomi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

gus atjaunėja ir keliauja su au
torium pavojais nuklotu keliu iš 
19 amžiaus Lietuvos j Amerikos 
laukinius vakarus.

Knyga išleista Liet. Knygos 
klubo, gaunama “Drauge”, 
kesčiams.
ti prie knygos kainos 5 proc. mo-


