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Apolio 11. dešinėje, jau paruoštas skridimui j mėnulį liepos 16 d. Kairėje matyti gabenamos raketos da
lys Apolio 12 erdvėlaiviui.

Sovietai niekina 
Kom. Kinijos diktatūrą

"Literaturnaja Gazeta" pranašauja, kad visa bus pašalin
ta kas primesta ir svetima

Maskva. —“Literaturnaja Ga
zeta” išspausdino straipsnį, nie
kinantį Kom. Kinijos Maotse- 
tungo kultą, kurį vėliau persi
spausdino balandžio 26 d. “Lite
ratūra ir Menas”. Tame straip
snyje nors ir puolamas Raudono
sios Kinijos diktatorius, bet visa 
tai tinka ir kitiems diktatoriams 
arba pačiai kompartijai, kuri ver
čiama garbinti ir kurios vardu 
Haromi didžiausi nusikaltimai 
prieš žmoniškumą.

Rytas, diena ir vakaras 
diktatoriui

“Literaturnaja Gazeta” rašo:
“Žmonės skuba į darbą, bet ir 

autobuse, troleibuse juos perse
kioja “Mao idėjų” propagandis
tai. Moksleiviai visa gerkle dekla
muoja “didžiojo vado nurody
mus”.

Atsiveria įstaigų ir įmonių du
rys, bet nevalia išsyk sėsti prie 
darbo. Darbo diena prasideda 
nuo Mao garbinimo. Visi darbuo
tojai išsirikiuoja kieme arba gat
vėje ir atlieka rytinę mankštą... 
skambant Mao Cze-duno citatų 
akompanimentui. Paskui seka ri
tualas, vadinamas “cin ši” —tai 
reiškia “išklausyk nurodymų”. 
Visi susirenka priešais Mao por
tretą, išsitraukia iš kišenės kny
gelę raudonais viršeliais — rinki
nį citatų ir triskart nusilenkę 
“didžiajam pirmininkui”, prade
da choru skaityti citatas instruk
toriaus nurodyta tvarka. Kartais 
po deklamacijos tos pat citatos 
dainuojamos. Ir tik po to visi iš
siskirsto j darbo vietas.

Įstaigoje ant stalo suskamba 
telefonas. Darbuotojas pakelia 
ragelį. Vietoje įprastinio “alio” 
sako:. “Dešimt tūkstančių metų 
pirmininkui Mao”.

Toks “paprotys” diegiamas jau 
daugiau kaip dveji metai. Net 
laiko tarnyba, prieš pasakyda
ma, kuri valanda pirma palinki 
“begalinio amžiaus pirmininkui 
Mao” arba “tvirtos sveikatos pir
mininko pavaduotojui LinBiao” 
— žiūrint, kaip šiandien užpro
gramuotas automatas.

Ilga įtemta darbo diena, kurios 
pietų pertraukos metu dar kar
tą kolektyviai skaitomos citatos, 
pagaliau baigiasi. Tačiau skubė
ti namo negalima. Prieš skirsty
damiesi, žmonės vėl renkasi prie 
Mao Cze-duno portreto ir vėl 
skaito citatas. Tik po to, jeigu nė-

į ra susirinkimo arba demonstra- 
fcijos, galima eiti namo.”

Mao myli labiau nei tėvas su 
motina

Apie vienas Kinijoj vestuves 
“Lit. Gazeta” rašo: 
negali prilygti pirmininko Mao 
meilei”. Jaunikis ir nuotaka 
triskart nusilenkė didžiojo va
do portretui. Paskui vienas 
po kito kalbas sakė varguo
menės ir žemųjų vidutiniokų su-i 
sirinkimo pirmininkas, gamybi
nės brigados vadovas, kiti atsto
vai, liaudies komunos nariai. Jie 
visi “šlovino pirmininko Mao 
idėjas ir gėdino niekšą Liu Šao- 
ci”. Įdomiausia, kad taip karštai 
garbindami ir kritikuodami, visi 
pamato jaunuosius. Bet tokioms 
“vestuvėms” juk nė nereikalingi 
jaunieji”.

Molinis milžinas ir lietus
Toljau laikraštis rašo apie 

draudžiama senoviškai švęsti 
Pavasario šventę, nes dabar “vai
kinai ir merginos kviečiami švęs-

Austrija remia misijas
LINZAS. — Austrijos katalikų 

sąjūdis MIWA, siekiąs padėti 
misijonierių veiklai parūpinant 
jiems susisiekimo priemones, šio
mis dienomis nutarė pasiųsti dar 
36 transporto priemones į Afri
kos, Azijos ir Pietų Amerikos 
misijas. Nuo savo įsikūrimo 19 
47 metais šis sąjūdis iki šiol į- 
vairioms katalikų misijoms pa
saulyje yra padovanojęs virš 800 
automobilių, motorinių laivų, 
motociklų ir sunkvežimių.

KALENDORIUS /
Gegužės 5 d.: šv. Pijus V pop., 

šv. Juta, Barvydas, Neris.
Gegužės 6 d.: šv. Liucijus, 1 

šv. Prudencija, Rokantas, Argą.
Saulė teka 5:44, leidžias 7:52. 

ORAS

Chicagoje ir apylinkėse karš
ta. Temperatūra daugiau 80 I.

ti “revoliucionizuotą Pavasario 
šventę” kaime. Svarbiausias šven 
tinis renginys buvo “nuodugnus 
trijų populiarių pirmininko Mao 
straipsnių studijavimas”. “Yra 
tokia kinų liaudies patarlė: “Mo
linis milžinas nė lietaus neatlai
kys”. Laikui bėgant, bus pamirš
ta visa kas svetima, kas primesta 
kinų liaudžiai, tame tarpe ir pa- 
papročiai, šlovinantys didingiau
sią iš didingiausiųjų”, baigia lai
kraštis.

Kaip matyti Kinijoj vyksta vi
skas taip, kaip Lietuvoje, tik Lie
tuvoje anksčiau buvo Stalinas, 
o dabar Leninas ir išmintingoji 
komunistų partija.

Naujas Formozos 
ambasadorius Vatikane

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI-sis priėmė laisvosios 
Kinijos (Formozos > iau ją am
basadorių prie Vatikano Chih 
-mai, kuris įtikę savo skiria
muosius raštus. Ta proga lais
vosios Kinijos ambasadorius pa 
reiškė pasitikėj'mą Šv. Tėvui ir 
pabrėžė, kad skaudi nelaimė 
ištiko kinų tautą Ji pateko į ma 
terialistinių jėgų vergiją, kuri 
stengiasi sunaikinti dvasinius ir 
moralinius kinų tautos ir kul
tūros pagrindis. šv. Tėvas už
tikrino savo paramą laisvosios 
Kinijos katalikams, kurių vy
riausias ganytojas arkiv. Yu 
- Pin pakeltas kardinolu.

Veikalas apie popiežių 
Joną, XXIII

ATĖNAI. — Graikijos kata
likų savaitraščio “Katholiki” 
redaktorius kun. Garo šiomis 
dienomis paskelbė naują veikalą 
graikų kalba “Graikija ir po
piežius Jonas XXIII”. Veikale 
autorius dokumentuotai nagri
nėja buvusio nuncijaus arkiv. 
Roncalli veiklą Graikijoje karo 
metais rūpinantis maisto ir vais 
tų teikimu nukentėjusiems kraš 
to gyventojams, apsaugojimu 
Atėnų miesto nuo bombardavi
mų ir daugelio kitų problemų 
taikingu sprendimu. Graikijos 
tikintieji katalikai ir ortodok
sai naująjį veikalą sutiko la
bai palankiai, nes nei vienas 
popiežius nebuvo taip mylimas 
Graikijoje ir Artimuose Rytuo
se, kaip Jonas XXIII-sis.

Dinamito sprogimas

MEKSIKA. — Sprogus dina
mitui 5 asmenys žuvo ir 110 su
žeista nenaudojamoj parako ga 
mykloj. Apgriauta 50 namų. 
Manoma, kad sprogęs dinami
tas buvo užmirštas iš senesnių 
laikų.

j JAV karių iš Vietnamo atitraukimo 

klausimas
Pietų Vienamo prezidentas teigia, kad JAV kariai bus pradėti atitraukti rugp. mėnesį.

WASHINGTONAS. — Vis la
biau kursuoja svarstymai, ka
da iš Vietnamo bus atitraukia
ma JAV karuiomenė. Tokių ži
nių apstu Amerikoje, Paryžiuje 
ir Pietų Vietname. Gynybos 
sekretorius Melvin Laird pareiš 
kė, kad galimas JAV armijos 
atitraukimas iš Vietnamo, jei
gu bus priimtos trys sąlygos: 
susitarimas atitraukti JAV ir 
Šiaurės Vietnamo kariuomenę, 
sustiprinti Pietų Vietnamo ka- 

‘riuomenę taip, kad jie vieni ga
lėtų kovoti prieš komunistinį 
agresorių arba esminiai suma
žėtų Vietkongo puolimas Viet
name. Šios sąlygos jau yra anks 
čiau svarstytos Pietų Vietnamo 
ir viena iš tų sąlygų jeigu būtų 
priimta ar įvykdyta, jau būtų 
pakankamas pagrindas pradėti 
atitraukti JAV kariuomenę iš 
Vietnamo.

Sekr. Laird ir gen. Earle 
Wheeler, jungtinio štabo virši
ninkas, kalbėjo koresponden
tams po poros dienų pasitarimo, 
kuriame dalyvavo aukštieji JA 
Valstybių karo ir civiliai parei
gūnai, viso apie 30 asmenų. Šie 
atitraukimo savrstymai buvo 
pradėti, kai vienas iš respubli
konų senatorių pradėjo kalbė
ti, kad reikia atitraukti dalį iš 

■ 540,000 dabar esamų karių Viet 
name. Praeityje sekr. Laird tei
gė, kad kalbos apie atsitrauki
mą negalima vesti tol, kol te

JAV karo pajėgų jungtinis štabas. Iš k. į d. gen. William Westmoreland, armijos, gen. John McConnell, 
oro jėgų, gen Earle Wheeler, štabo virš., adm. Thomas Moorer, laivyno, ir gen. Leonard Chapman, 
marinų korpo. 

Rusijos naftininkai įsikurs 
Jurbarke

Okup. Lietuva. —Naftos per
dirbimo įmonė Jurbarke projek
tuojama “Lengiprogaz” institu
te Leningrade. Pagalbinius pro
jektavimo darbus atlieka ir pra
moninės statybos projektavimo 
institutas Kaune. Visi protestai 
prieš tą įmonę nutildyti. Vietoj 
jų vis dažniau ir dažniau laik
raščiuose pasirodo džiaugsmingi 
pasakojimai, kokia didelė ir gra
ži būsianti ta įmonė. Anot Kom. 
Tiesos (kovo 29), įmonė bu 
sianti pradėta statyti “artimiausi 
laiku”. Siame pranešime pasako
ja apie administracinį - ūkinį į-- 
monės pdstatą, kurį projektuoja 
kauniškiai architektai. Iš to pa
sakojimo matyti, kad Rusijos naf
tininkų kolonija Jurbarke yra nu
mačiusi įsitaisyti gana patogiai:

“Adminstracinio — ūkinio blo 
ko centre — vienuolikos aukštų 
administracinis korpusas. Jame į- 
sikurs administracija, laboratori
jos, viešbutis. Apie šį aukštumi
nį akcentą sugrupuoti kiti korpu
sai. Su daugiaaukščiu pastatu ga
lerija sujungta 250 vietų konfe
rencijų salė. Pirmajame aukšte 
(po sale) projektuotojai įkūrė 
priemiestinio autobuso ‘Jurbar
kas — Naftos perdirbimo įmonė’ 
dispačerinę su laukiamuoju ke

beina pasitarimai Paryžiuje. Ma 
noma, kad tokių sąlygų paskel
bimas sumažins Šiaurės Viet
namo užsispyrimą Paryžiuje.

Slaptas susitarimas
VVashingtone gi kalbama, kad 

prez. Nixon galėtų priimti slap
tą susitarimą su Hanoi dėl ka
rių atitraukimo, reikia visa taip 
paruošti, kad susitarimas būtų 
saugus, kad būtų galima patik
rinti ir, kad komunistai nega
lėtų susitarimo neaiškumus ap
eiti. Susitarimas gali būti pa
darytas tarp Hanoi ir JAV, bet 
garantijas turi duoti Sovietų 
Sąjunga, kad Hanoi laikysis su
sitarimų. Prez. Nixono admi
nistracija tačiau skelbia, kad 
neturi tikrai paruošto plano JA 
Valstybių karių atitraukimui. 
Pasitarimai Paryžiuje lyg ir į- 
gavę truputį vilčių teikiantį po
būdį, kai Vietkongas sutiko sės 
ti prie derybų sta. o su Pietų 
Vietnamo atstovais. Tačiau iš 
antros pusės Wasbingtono skel 
biama, kad prez. Nbconas yra 
pasiryžęs kantriai ir tvirtai siek 
ti tinkamo ir garbingo sprendi
mo Vietnamo karo pabaigos sie- 

' kiant.
Įdomūs P. Vietnamo prezidento 

teigimai
Pietų Vietnamo prez. Nguen 

Van Thieu paskelbė prieš porą 
idienų, kad Amerikos karių ati

leiviams.
“Triaukščiame pastate, kuris 

taip pat jungiasi su aukštumine 
dalimi, įsikurs kombinatas, skai
čiavimo centras, automatinė te
lefonų stotis. O didžiausią plotą 
užims auditorijos, mokymo ka
binetai, laboratorijos ir bendra
butis.

“Projektuotojai gražiai išpla
navo naftos perdirbimo įmonės 
administracinį bloką. Užstaty
mo plotas tik 0.52 ha. O želdi
niams skiriama net 4.76 ha. Be 
to, minėtas architektūrinis an
samblis sukomponuotas aukš
tesnėje vietoje, prie pagrindinio 
įvažiavimo į įmonę. Visa tai sim
bolizuos (ypač aukštuminis ak
centas) mūsų technikos žings
nius, paverčiančius ankstesnį ne
daug kam težinomą Jurbarką 
stambiu naftininkų centru”.

Šiuo viliojančiu vaizdeliu ban
doma užmaskuoti nepatrauklųjį 
naftos kvapą, bet prasiveria kitas 
plyšys, pro kurį matyti, kaip iš
taigingai mano tie naftininkai 
Jurbarke įsirengti. Ir tai tuo me
tu, kada dauguma gyventojų 
kenčia didžiausį gyvenamųjų pa
talpų trūkumą ir kai statybinin
kai dėl medžiagų stokos ir blogos 
darbo organizacijos nepajėgia

traukimas iš Vietnamo prasi
dėsiąs jau rugpiūčio mėnesį. 
Anksčiau prezidentas yra tei
gęs, kad kariuomenė pradės 
trauktis šiais metais, dabar pir
mą kartą paminėjo ir mėnesį. 
Jis tai paskelbė spaudos atsto- 

. vams Dalat mieste, 150 mylių 
nuo Saigono, teigdamas, kad 
'šiuo metu Pietų Vietnamas ga
lįs vienas kovoti prieš agreso
rius. Thieu padarė tok;us pareiš 
kimus po susitikimo au JAV 
delegacijos viršininku Pary
žiaus pasitarimuose Lawrence 
Walsh, JAV ambasadoriumi 
Bunker ir Pietų Vietnamo dele- 
gacjos Paryžiuje viršininku 
Pham Dang Lam.

Amerikietis kardinolas 
paskirtas

svarbiom pareigom
VATIKANAS. — Kard. J. J. 

Wright, 59 m., Pittsburgh, Pa., 
paskirtas švento tėvo prefektu 
ir jo žinioje bus viso pasaulio 
280,000 katalikų kunigų. Tai 
antras JAV kunigas tokiose 
svarbiose pareigose, šalia vysk. 
P. Marcinkaus.

— Japonijoj buvo justi du že
mės drebėjimai, sukrėtę šiauri
nę krašto dalį.

žmoniškai gyvenamųjų namų į- 
rengti. Kaip dailiai bus apgyven
dinta tos Lietuvai priemestos į- 
monės administracija jau aišku. 
Ir drauge aišku, kad niekas ne
suka sau galvos, kur ir kaip gy
vens į nedidelį Jurbarką sutrauk
ta didelės įmonės darbininkija.

(Elta)

• .Egipto koptų patriarchas 
Cirilas VI-sis, specialiu raštu 
pakvietė popiežių Paulių Vl-jį, 
savo numatytos kelionės į U- 
gandą, Afrikoje, metu, apsilan
kyti Egipte. Ar šis kvietimas 
bus priimtas Vatikane iki šiol 
nežinoma.

Prancūzų socialistų veteranas 
Gaston, kandidatuojąs į preziden
tus.

Mirė Indijos 
prezidentas

NEW DELHI, India. — Za- 
kur Husain, 72 m., Indijos pre
zidentas, mirė širdies smūgiu 
gegužės 3 d. Jo vietą užėmė 
viceprez. Giri, 74 m. Min. pirm. 
Indira Gandhi nutraukė savo 
keliones ir grįžo j sostinę, išgir
dusi apie prezidento mirtį.

Knyga apie 
Sov. Rusijos

kalėjimus
WASHINGTON. — K Sovie

tų išgabentas laikraštis, kuria
me aprašoma žiaurios komunis- 

i tinės sistemos kalėjimų ir kon
centracijos stovyklų sąlygos. 
Knyga yra parašyta 1967 m., 
jos autorius 30 m. vyras nepa
bijojo griežtų bausmių. Knygos 
autorius yra Anatoly Marchen- 
ko, inžinierius, kuris j kalėjimą 
pateko 1960 m. už tai, kad jis 
norėjo išbėgti į Iraną ir buvo 
pagautas. Kalėjime išsėdėjo ligi 
1966 m. Kalinamas buvęs su nu
teistu Sovietų S-gos rašytoju 
Juliu Danieliumi, kuris nuo žiau 
rių sąlygų yra apkurtęs. Au
toriaus knygą “My testimony” 
(Mano liudijimas) šį rudenį iš
leidžia iš spaudos Dutton & Co. 
leidykla Amerikoje ir taip pat 
Londone Pll MII Press. Ameri
kiečių leidyklos prezidentas 
Macrae skelbia, kad specialis
tai tvirtina, kad knyga yra tik
rai autentiška. Skelbiama, kad 
ši knyga parodys žiaurią da
bartinę sovietinę sistemą, kaip 
Solženicinas kad atskleidė kru
vinuosius Stalino laikus. Kny
goje Marčenko aprašo Potma 
darbo stovyklą, esančią už 250 
mylių nuo Maskvos, kur jie gy
veno kaip žuvys smėlyje. Savo 
knygoje, kuri bus apie 300 psl., 
rašo. kad stovykloje jie kentėjo 
šaltį, badą, alkį, sargybinių žiau 
rumus. Kalbėdamas apie Julių 
Danielį autorius rašo, kad šis 
rašytojas, jaučiąs karo žaizdų 
skausmus petyje, neprašo leng
vesnio darbo, kantriai neša ka
linimo dienas, jam gi stengiasi 
kiti padėti ir tokie stiprūs ka
liniai, kaip Valery ar Justov pa
deda rašytojui atlikti kalinio 
darbų normą.

Sėkmingai veikia
universitetas

WASHINGTON: Vienintelis 
Amerikos katalikų pontifikalinis 
universitetas Washingtone po 82 
metų veiklos pakeitė savo statutą 
ir pirmą kartą jo istorijoje prezi
dentu buvo paskirtas pasaulietis 
prof. dr. Walton. Universitete 
šiemet studijuoja 6.220 studen
tų dvylikoje fakultetų, kuriuose 
dėsto 624 įvairių laipsnių profeso
riai. Universitetą išlaiko JAV 
vyskupijos ir jo kancleriu yra Wa 
shingtono arkivyskupas kardino
las 0‘Boyle. Naujieji pakeiti
mai padaryti siekiant sumoder
ninti jr sustiprinti universitetą 
išlaikant ikišiolines katalikiškas 
tradicijas.

Dvasininkai Ugandoje
Masaka. Narozari parapija Ma 

sakos vyskupijoje Afrikos Ugan
dos respublikoje, turinti virš 12 
tūkstančių tikinčiųjų, yra viena 
iš pirmųjų daugiausiai davusi 
dvasinių pašaukimų Ugandoje. 
1900 metais įkurtoji parapija iki 
šiol davė 24 katalikų kunigus, 
37 seseris vienuoles ir 4 brolius 
vienuolius.

• Portugalijos buvęs min. pir 
mininkas Salazaras atšventė 80 
metų sukaktį.
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PIRMIEJI ŽINGSNIAI 

AMERIKOJE

Tai buvo prieš dvidešimt metų

J. ERVYDIS

1949 m. balandžio 24 d. anksti 
rytą saulei betekant į Bostono 
uostą įplaukė buvęs praeito karo 
aktyvios tarnybos laivas, kuris iš 
V. Vokietijos į šį kraštą atvežė 
pabėgėlius nuolatiniam gyveni
mui. Lietuvių atvažiavo apie 130 
asmenų, tame skaičiuje buvau 
ir aš. Iš viso benamių atvežta 
virš tūkstančio. Didžiausia gru
pė buvo lietuvių, šiek tiek ma
žiau atvažiavo lenkų. Kitų tauty
bių buvo mažesni skaičiai. Visi 
benamiai pasitraukė nuo raudo
nojo slibino, gelbėdami savo gy
vybes.

Laivas uoste iškilmingai sutik
tas: su karišku orkestru, kalbo
mis, sveikinimais ir gausia žmo
nių minia. Gubernatorius sa
vo kalboje priminė, nepa
miršti savo gimtosios kalbos, atsi
vežtų papročių ir tradicijų.

Laive atlikus paskutiniuosius 
formalumus, apie 11 valandą 
pradėjo laipinti emigrantus, iš
krovė ir atsivežtąjį “turtą”. Išli
po ir korespondentai bei fotogra
fai, kurių buvo gal pora tuzinų. 
Korespondentams buvo kiek sun
kiau susikalbėti, bet fotografams 
buvo tikrai gera šienapiūtė.

Išlipus į krantą pasijutau pri
slėgtas sunkios naštos. Atsirado, 
tūkstančiai klausimų, į kuriuos 
pats sau nepajėgiau atsakyti. Iš 
tėvynės slapčiomis kaip nusikal
tėlis neatsisveikinęs pasitraukiau 
į vakarus. Buvo staigus ir mažai 
apgalvotas sprendimas, kad greit 
grįšiu. Praslinko metai, kiti, iš
blėso viltis. Ilgai gyventa agonijo
je, ir gyvenimo įvykiai pasiliko 
toli praeityje, daug kas pamiršta. 
Esu pats sau dėkingas, kad ano
mis dienomis tylų balsą išgirdau 
ir šiandien esu laisvas, sotus ir 
saugus.

Besižvalgant krante, išgirdau 
lietuviškai besikalbančius du u- 
niformuotus vyrus. Vienas ma
ne užkalbino, pasiįdomaudamas 
koks skaičius lietuvių atvažiavo 
ir kaip kelionė pasisekė. Pasisakė 
kad Bostone esąs gimęs, augęs 
ir iki šiol tebegyvenąs.

Buvo tikrinami keleivių ba
gažai, bet tikrintojai nelabai įdo- 
mavosi, tik sąžiningai atžymėda
vo “tikrinta”’. Buvo kokia pora 
tuzinų lietuviškai kalbančių mo
terų, kurios visais atžvilgiais talki 
ninkavo lietuviams, o ypač su 
gausiomis šeimomis. Be išimties 
visus lietuvius kvietė užkandžių, 
o vaikus ne tik valgydino, bet ir 
apdovanojo vaikiškais žaisliu
kais. Kuris turėjo važiuoti trau
kiniu toliau, visus aprūpino bilie
tais, o gausioms šeimoms su ma
žais vaikais davė palydovus ir 
maistui pinigų.

Netrukus atsirado ir mano glo
bėjai, negaišdami atsisveikino
me su globojančiomis moterimis 
ir pasukome Brocktono krypti
mi. Po kokio pusvalandžio jau 
sėdėjau prie amerikietiškais val
giais apkrauto stalo. Naujieji šei
mininkai buvo vaišingi, bet po 
10 dienų kelionės kariškame lai
ve nebeturėjau pirmykščio apeti
to.

Ant man skirtos lovos radau 
tris laiškus ir dienraštį “Drau
gą”. Draugo administracija svei
kino su atvažiavimu į šį kraštą 
ir priminė, kad dienraštis kurį 
laiką bus siunčiamas dovanai. 
Kiti du laiškai buvo iš senosios 
Europos: Br. K-lio ir Ig. Sk-do. 
Kitą dieną atskubėjo ir “Darbi- 
bininkas” drauge su laišku.

Balandžio 24 d. sukanka 20 
metų, kai šiame laisvės krašte 
gyvenu ir 20 metų, kai skaitau 
“Draugą” ir “Darbininką”. Abu 
laikraščiai man yra mieli, arti
mi draugai ir be jų man gyveni
mas būtų tikrai sunkus ir nuo
bodus. Jaučiuosiu, kad vienam 
ir antram esu skolingas.

Kitą dieną globėjas mane nu
sivedė pas vietos kleboną kun. P. 
Strakauską. Jis mielai ir nuošir

džiai priėmė kaip naują parapie- 
tį, supažindino, kaip Brocktono 
lietuviai gyvena. Pirmiausia pa
tarė būti atsargiam ir nepatekti 
į bolševikiškas pinkles. Papasa
kojo, kad čia yra daug lietuvių, 
patekusių į bolševikiškas žaban
gas. Prie lietuvių parapijos pri
klausančių lietuvių esą virš trijų 
tūkstančių. Lietuviai teturėjo tik 
laikiną bažnyčią ir Brocktonas 
gyventojų turi virš 70,000. Žymi 
avalynės pramonė. Čia yra stipri 
lietuvių kolonija. Pirmas lietuvis 
čia atvyko 1884 m. — Juozas 
Sinkevičius. Jo pėdomis atskubė
jo ir kiti. 1895 m. čia buvo įkur
ta pirmoji organizacija — Šv. Ro
ko draugija, kuri tebeveikia iki 
šiol. Apie 1897 m. čia lietuvių 
jau buvo virš 500, sumanyta 
pastatyti katalikų bažnyčią, kuri 
buvo be kunigo. Vėliau dėl jos 
kilo įvairūs nesusipratimai, kai 
bažnyčios ūkinius ir finansinius 
reikalus panoro tvarkyti patys 
parapiečiai. Ginčus baigė teis
mas, pripažindamas bažnyčios, 
klebonijos ir kitą turtą katalikų 
Bažnyčiai.

Kun. K. Urbonavičiui vado
vaujant pąstatyta nauja laikina 
bažnyčia pusrūsyje. Laikui bė
gant ant jos pastatyta tikra baž
nyčia, pašventinta 1953 m. 1948 
m. parapija įsigijo Romuvos par
ką gegužinėms, pasistatė salę ku
ri tinka įvairiems parengimams, 
įsteigta parapijos mokykla. 1903 
m. buvo suorganizuotas Pilie
čių klubas, kuris tebeveikia. 1908 
m. įsteigta Šv. Jurgio draugija, 
1910 m. Šv. Kazimiero draugija. 
1913 m. buvo pastatytas “Tau
tiškas namas”, laikui bėgant pa
glemžtas raudonųjų. Panašiai 
atsitiko ir su Vienybės pašalpine 
draugija. 1948 m. pradėjo atva
žiuoti pabėgėliai, kurių atvyko a- 
pie 600, bet pastoviam gyveni
mui pasiliko apie 300 asm. 19- 
49 m. vasarą čia suorganizuota 
Lietuvių bendruomenės apylin
kė. 1950 m. suorganizuota šešta
dieninė mokykla. Bendras lietu
vių skaičius nėra žinomas. Vieni 
mano, kad yra apie 8000, o kiti 
spėja, kad tik 4000 - 5000 lie
tuvių kilmės gyventojų. Iš šios 
lietuvių parapijos yra keletas ku
nigų, 5 yra gydytojai, 4 advoka
tai, 3 dantų gydytojai. Dr. V. C. 
Kvaraciejus profesoriauja Bosto
no universitete.

• R. Vokietijoje apšaudytas 
švedų sportinis lėktuvas. Jis iš 
Hamburgo skrido į Švediją, ir 
buvo palietęs, per klaidą, R. 
Vokietiją,

Liet. kultūros muziejaus (St. Balzeko) biblioteka pamažu auga. Prie 
jos knygų lentynų iš k.: J. Kasakaitis, A. Laucevičius, ir L. Mūrelis.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Omaha, Nebr.
NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA

Kai dėl laiko tėkmės ir dėl 
didžiųjų darboviečių užsidary
mo Omahos lietuvių kolonijai 
gresia sumažėjimo pavojus, tai 
vis dažniau susidarančios nau
jos lietuviškos šeimos teikia 
vilties, kad kolonija gali išsilai
kyti.

Balandžio 26 d. Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje priėmė mo 
terystės sakramentą Paulius 
Burzdžius ir Julita šermukšny- 
tė. Šv. Mišias aukojo kun. Me 
Nally, sutuoktuvių apeigas at
liko klebonas kun. Petras Žar- 
kauskas, o prie vargonų šv. 
Miš:ų tekstus recitavo kun. Leo
nardas Musteikis. Bažnyčioje 
giedojo choras “Ram'bynas”, so
listas Anatolius Cigleris ir so
listė Kristina Kartanienė. Giedo 
jimui dirigavo muz. Bronius Jo
nušas, akoinpanavo Vida Misiū
naitė ir Silvija Kazlauskaitė. 
Jaunuosius prie altoriaus lydė
jo pabroliai: Petras Burzdžius, 
Algis Pocevičius, Aloyzas Liz
das, Romualdas Mickevičius ir 
Jonas Sabaliauskas, pamergės: 
Danguolė Antanėlytė, Albina 
Pocevieienė, Joana Lizdienė, Ma 
ryte Burzdžiūtė ir Kathy Wie- 
borg. Sutuoktuvinius žiedus ne
šė mažuoliai: Jonukas Retikis 
ir Danutė Lašaitytė.

Atėjus vakarui salėje vyko 
vestuvinis pokylis, kuriame da
lyvavo apie 200 svečių ir jų tar 
pe matėsi dr. Bronius Burzdžius 
iš Detroito, Marija Dičpinigai- 
tienė iš Chicagos ir jaunojo bro 
lis Bronius Burzdžius tik nese
nai grįžęs iš Vietnamo. Jaunųjų 
tėvai Ona Burzdienė, Jonas ir 
Teresė šermukšniai visus sve
čius puikiai vaišino, o Antano 
Pocevičiaus elektroninė muzika 
linksmino. Skambė jo lietuviš
kos dainos.

Paulius Burzdžius buvo gi
męs Lietuvoje, augęs ir mokę

Inž. Owen J. Ingram, naudodamas specialius prietaisus, tikrina Apollo 
X, kuris skris į mėnulį, Įrengimus,

sis Amerikoje. Omahos univer
sitete studijuoja civilinę inžine
riją, o taip pat ir dirba užsi
dirbdamas pragyvenimą. Pri
klauso chorui ir veikia skautų 
organizacijoje būdamas skautų 
vyčių būrelio vadovu, turi vyr. 
skiltininko laipsnį. Julita Šer- 
mukšnytė gimė Vokietijoje, au
go ir mokėsi Amerikoje. Oma
hos universitete studijuoja me
ną ir jau artinasi prie mokslo 
pabaigos. Jaučia didelį meno 
pamėgimą ir nori siekti iki ma
gistro laipsnio. Prikiauso cho
rui, turi gerą balsą, privačiai 
ima dainavimo pamokas. Kolo
nijoje reiškiasi kaip solistė dai
nuodama per įvairius parengi
mus salėje ir solo giedodama 
bažnyčioje. Veikia taip pat skau 
tų organizacijoje turėdama pa- 
skiltininkės laipsnį.

Jaunavedžiai pirko namą lie
tuvių kolonijoje ir dėl to pasi
liks ilgesniam apsigyvenimui. 
Vestuvių pokylio eigoje choro 
pirm. Pranas Kovas sveikino 
jaunuosius ir linkėjo bei prašė, 
kad jie ir toliau pasiliktų ak
tyviais choro nariais. Visa ko
loniją linki, kad jaunieji būtų 
laimingi naujame gyvenimo ke
lyje ir, kad aktyviai reikštųsi 
kolonijos ir parapijos veikloje.

J. D.

PARDUODAMI 
IŠ MODELINU NAMU BALDAI
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

A. ABALL ROOFING CO.
įsteigta prieš 48 metus 

Dengiame Tisų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me iš lauko. Taisome mūra “tuok- 
polnting". 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 atstumt).

A. VILIMAS
823 VVEST S4th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

4%
I N T E R E S T 
ON SAVINGS
Member Federal Reserve System
Member Federal Deposit Insurance Corporation

Marąuette National Bank
63rd and Western Avenue
GRovehilI 6 - 5100
Open Thurs. night. Open Sat. ’til 2:00 p.m.Free parking

Miami, Florida

IŠLEISTUVIŲ BALIUS
Miami liet. klube IV.20 Anny 

Navickienė suruošė savo mielai 
dukrai Anytai atsisveikinimo su 
Miami visuomene balių. Ji ištekė
jo ir tuojau po vaišių Anyta Viz
girdas su vyru Teodoru išvyksta į 
Kaliforniją, pas savo gimines.

Anyta buvo viena iš uoliausių 
Miami lietuvių veikėjų, greta An
tano Norris, A. Kaulakio, John 
Sharp ir kitų. Savo laiku jie nus
prendė sudaryti lietuvių būrelį ir 
įsteigti lietuvišką būstinę, kad 
lengviau būtų gimtąją kalbą iš
laikyti. Klubas įkurtas 1954 m. A- 
nyta kas sekmadienį rengė pro- 
programas, koncertus. Pažymėti
ni “Baltic Trio” koncertai. Any
ta ir kiti įkūrė Miami liet. chorą. 
Anyta dainuodavo ir A. Skudzin- 
skienės radijo programoje ‘“Lie 
tuvos aidai”.

Didelis nuostolis buvo klubui 
netekti Anytos. Anytai ir Teodo
rui Vizgirdams linkime ilgiausių 
metų.

Adolfina Skudzinskienė.

Papildomai gautas ribotas skai
čius

LIETUVOS ŽEMĖLAPIŲ

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

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

FREE TUTORING
for

READING COIRSES 
Children — Adults 
Call ■— 863-1626

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest OSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAIbrook 6-5070

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

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

Route 25. Elgin. Illinois
Ofisas 3148 VVest OSrd Street 

Tel.: PRospect 8-1717 
Rezid.: 3241 VVest OOtb Plaoe

Tel.: REpublle 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-čloa lr California 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048 

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susltarlma; 
Jei neatsiliepia, skambinti HC 8-322?
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• Redakcija dirba kasdien s 
8.30 _ 4:30, šeštadieniais 5
8:30 — 12:00.

Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny
• Redakcija straipsnius tai- i savn nuožiūra. Nesunau-

= grąžina tie iš anksto susita- 
= rus. Redakcija už skelbimų s turinį neatsako. Skelbimų 
S kainos prisiunčiamos gavus 

prašymus.

• Administracija dirba kas- S 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- į

= kainos prisiunčiamos gavus ts _  g.„0 __ 12:00. •s prašymus. mai^
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DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr., penktad. 1-5, trec. lr Sežt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51 st Street
Valandos: antradieniais, pemttadle- 

nois 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p.p. 
Ligoniai priimami pagal susltarlma.
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas
DR. EDMUND E. CIARA

2709 W. 51st Street
TeL — GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBfi — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
Cravvford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susltarlma 

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

Akušerija lr moterų Ilgos
Ginekologine Chirurgija 

6132 S. Kedzie Avė.. WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fl A

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt 
nuo 12 lkl 3 vai. lr nuo B lkl 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuio 7 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 63rd Street

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

Ofiso lr bnto tel. OLymplo 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: >lrmad., antrad., ketvlrtad. b 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-S vai. p.p., trečiad 
uždaryta.
Tel. ofiso lr buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue

Pirmad., antrad.. ketvlrt. lr penkt 
nuo 11 vai tkl 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso lr rezidencijos) 
Valandoa pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 0.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 5—8 vai
antrad. lr penkt. 1—4 vai. ” 

PrtttnlnSja tik nusitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez PR 6-9801
DR. J MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4~v- v- 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 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 PR 6-7800; Namų 925-7697

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. lr 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. lr 
Šeštad. 8 v. r. Iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

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 tel. 687-2020 
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal susltarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
Adresas: 4255 VV. 63rd Streel

Ofiso tel. REUance 5-4410 
Rez. GltovehlU 6-0617

valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 v 
lkl 2 vai p.p. b- nuo 7 Iki 8 v. vai 
antr. Ir penkt. nuo 12 lkl 2 val. p 
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

Praktika lr chirurgijaOfisai. 2750 W. 7lst Stocį? 
Telefonas — 925-8296

Valandos: 2—8 v. v„ penktad. 10— 
r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. v

DR. VYT. TAURAS
GJ?YTOJAS !R CHIRURGĄ 

BENDRA PRAKURA IR MOTEI
, LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th Si

** Šeštad2—t pOpnt"t0 t6r ‘E
'alku pagal susitarimą. P°Plet U “

Of. Tel. HE 4-2123, Namų Gi 8-

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

PriimlnSJa ligonius tik susltar 
Vai.: 2—4 p, p. j-. «__ o _

Trečiad. lr šeštad, uždaryta
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Sovietų Sąjungoje augą

RUSIŠKASIS NAPOLEONAS

Mes visada norime infor
muoti ne tik apie mūsų tėvy- 
tevynės ir išeivijos reikalus, 
bet stengiamės giliau įžvelgti 
ir kas dedasi mūsų didžiojo 
tautos priešo šalyje.

Nuo Stalino mirties ten 
vyksta nemaži pasikeitimai. 
Keičiasi valdžios žmonės, as
menys, kai kurios vidaus ir 
užsienio politikos priemonės, 
bet pastovi lieka priespauda, 
darbo žmonių išnaudojimas, 
tautinis ir religinis persekioji
mas.

Jau daugelį kartų pasikeitė 
Sovietų Sąjungos vadai, bet nė 
viena tauta negavo daugiau 
laisvės, kaip turėjo. Ir šiuo me
tu mus pasiekia nedžiuginan
čios ir nieko gera nežadančios 
žinios. Gausūs pranešimai sa
ko, kad netrukus galį įvykti 
pasikeitimų viršūnėse.

Prieš kurį laiką Charles 
Bohlen, žinomas Amerikos po
litikas ir Rusijos reikalų žino
vas, rašė: “Raudonoji armija 
gali sovietų valdovams tiek 
pat įsakyti, kiek mūsiškė Išga
nymo armija”. Tačiau labai 
neseniai jaunesnis Sovietų ži
novas žurnalistas Anatole 
Shub pasakė: “Niekada Sovie
tų karo vadai neturėjo tiek 
daug įtakos krašto valdž’oie, 
kaip dabar, Čekoslovakijoje 
Dubčeką nuvertus”.

i*
Vyras, į kurį dabar krypsta 

viso pasaulio akys ir kuriame 
Sovietų karinė bei politinė ga
lybė jungiama, yra Andrei An- 
tonovič Grečko, nuo 1967 m. 
Sovietų krašto apsaugos mi
nisteris ir maršalas. Jo vardas 
gerai žinomas nuo II pasauli
nio karo laikų, bet ypatingai 
iškilo po to, kai jo karinės pa
jėgos užėmė Čekoslovakiją ir 
kai jis, nesukėlęs pasaulyje di
desnės prieš rusus audros, be
sąlyginiu ultimatumu privertė 
čekoslovakų reformistus komu 
nistus atsiklaupti prieš rusus. 
Rusai triumfuoja, kad jų karo 
maršalui pavyko atlaikyti kie
tą rusų liniją ne tik krašto vi
duje, bet ir satelitiniuose kraš
tuose.

Greta maršalo Grečko Mask 
voje ir rusų kontroliuojamuo
se kraštuose kyla kita nauja 
karinė žvaigždė. Tai Varšuvos 
pakto karinių pajėgų vadas 
maršalas Jakubovski. Pasta
ruoju metu šių dviejų karinių 
figūrų svoris esąs toks didelis, 
kad lengvai galįs atsverti civi
lius politikus.

Savo laiku žinomas Leo 
Trockis, raudonosios armijos 
kūrėjas ir visokeriopas “did
vyris”, buvo tiek populiarus, 
kad iš jo lengvai galėjo išaug
ti rusiškas Napoleonas. Tai ge
rai žinojo Stalinas ir pasisten
gė jį likviduoti. Kiek vėliau, 
Sovietuose vėl išaugus suma
niems kariškiams, Stalinas va
lymų metu likvidavo beveik 
visą raudon. armijos karinin
kijos elitą, kurio tarpe buvo 4 
geriausi maršalai (be Tucha- 
Čevskio ir Bliucherio, sušaudy
ti ir lietuvių tautybės genero- 
jai — Uborevičius su Putna). 
1946 m. Stalinas kiek švelnes
niu būdu likvidavo II pasauli
nio karo laimėtoją maršalą 
Žukovą, atleisdamas jį iš pa
reigų ir išsiųsdamas į provin
ciją. Tačiau tuoiau po Stalino 
mirties Žukovas buvo grąžin
tas. 1957 m. jis padėjo Chruš
čiovui likviduoti “Malenkovo- 
Molotovo kliką”. Tačiau netru
kus tas, kuriam Žukovas tiek 
padėjo, išsiuntė Žukovą “į dy
kumas”.

Chruščiovas nemėgo raudo
nosios armijos. Jis pasistengė 
vėl iškilusią karine galvhe i- 
statyti į partijos rėmus. Rau

VYRA PAVERT* MOTERIMI
Pirmą kartą Kolumbijos is

torijoje Bogotoš mieste atlikta 
įdomi chirurginė operacija, kai 
vienas vyras po tam tikros ope 
racijos virto moterimi. įvykis

donoji armija buvo sumažinta 
1,2 mil. vyrų. Tūkstančiai ka
rininkų paskirti kolchozų ve
dėjais ar įjungti “į socialisti
nę gamybą”.

Andriejui Grečko pavvko va 
lymus bei pasikeitimus laimin
gai pergyventi: gerą užuovė
ją jąm suteikė naujasis kom. 
partijos šefas Brežnevas, su 
kuriuo karo metu buvo kartu 
dirbę. Raudonosios armijos į- 
taka vėl ėmė augti. Drauge 
buvo didinamas ir karinis biu
džetas, iš 6 proc. išaugęs ligi
15 proc. viso krašto pajamų. 
Sovietų vadai, labai gerai ži
nodami, kad vakarai gali su
prasti tik kariškai tvirto kraš
to kalbą, labai išplėtė atominių 
ginklų, raketų gamybą ir ypač 
karinio laivyno statybą.

Kai 1967 m. nuo vėžio ligos 
mirė vyr. karinių pajėgų va
das marš. Malinovski, polit- 
biuras buvo apsisprendęs į jo 
vietą paskirti civilį Ustinovą, 
karinės paramos vadą. Tačiau 
maršalai sudarė vieningą fron
tą ir laimėjo: įpėdiniu paskir
tas mums jau gerai žinomas 
Grečko. Žinoma, visa tai nebu
vo taip švelniai atlikta, kaip 
mes čia rašome. Buvo spren
džiamas klausimas, ar kariuo
menė turi būti kom. partijos 
tarnyboje ar partija tarnauti 
kariuomenei.

Jau 1967 m. visoje Sovietų 
'’aiungoje išplėstas karinis pa
ruošimas. Visi jaunuoliai nuo
16 metų amžiaus turi būti ka
riškai apmokomi. Kariniai pa
ruošta turi būti ir darbininki
ja.

*
Maršalas Grečko žmomas ir 

kaip keliaujantis maršalas 
(priešingybė Stalinui). Nuvy
kęs į R. Berlvną ir Varšuvą 
jis privertė Ulbrichtą su Go
mulka reikštis prieš Čekoslo
vakiją. Panašiai padarė su ki
tais satelitiniais kraštais. Jo 
didžiausias nuopelnas betgi e- 
sąs “socialistinių kraštų ap
rėžto suverenumo” doktrinos 
praktiškas įgyvendinimas. 
Grečko nelaikomas paradiniu 
generolu, kokiu buvo Žukovas. 
Atvirkščiai, jis esąs savo ka
riams neišdidus, visų mėgia
mas; rusų kareiviai jį nuke
lia nuo arklio ir ant savo pe
čių besišypsantį neša. Grečko 
pasakoja daug anekdotų, žino 
taiklių priežodžių ir esąs di
džiulis Šekspyro gerbėjas, kėg 
liuotojas. Paskutinę silpnybę 
jis atsivežęs iš R. Vokietijos: 
1953.VII.17 jis numalšino ry
tinių vokiečių sukilimą Berly
ne. Kaip buvęs Varšuvos pak
to karinių pajėgų vyr. vadas, 
žino kaip reikia saugoti rusų 
suverenumą rytų Europoje.

Šiandieną Grečko dar nėra 
Napoleonas, bet jis jau pri
klauso napoleoniškai klikai 
Sov. Rusijoje. Į ją įeina gen. 
Itn. Brežnevas, Varšuvos pak
to kar. pajėgų vadas marš. 
Jakubovski, gen. Jepiševas. 
Grečko yra ukrainietis, Jaku- 
bovskis — gudas, Jepiševas — 
rusas, Brežnevas — vėl uk
rainietis. Deja, pavergtoms 
tautoms iš to nėra džiaugsmo, 
ypač prisimenant, kad ir Sta
linas buvo nerusas (gruzinas).

Visi naujieji Sov. Rusijos 
vadai yra neostalinistai, nu
sistatę prieš kinų komunistus, 
kompromisų nežiną žmonės. 
Jų atsiradimas Rusijos valdžio 
je privertė ir kinus eiti ta pa
čia kryptim: Nauiojo kom. par 
tijos c. k. prezidiumo daugu
mą sudaro taip pat kariškiai 
su maršalu Lin Piao. Taigi 
negalima sakyti, kad Sovietų 
Rusijoje nebūtų nieko nauio.

b. kv.

paskelbtas dabar, tik po trijų 
mėnesių. Jis sukėlė sensaciją, 
korespondentai bandė sužinoti 
smulkmenas, tačiau gydytojai 
atsisakė ką nors ypatingesnio 
pasakyti.

GYVULININKYSTES RŪPESČIAI LIETUVOJE
Komunistai stumiasi įprastiniu keliu gyvulių ūkyje

Daug laiko praslinko, iki so
vietinėje santvarkoje pasiekė 
1939 m. gyvulių ūkio lygį. Sovie
tiniuose dvaruose ir šiandieną 
gyvulių ūkis būtų žymiai atsili
kęs nuo prieškarinio, jei žemdir
biai, tapę sklypininkais, būtų nu
stoję gyvulius auginti.

Šiuo metu gyvulių ūkis rieda 
įprastiniu keliu. Svarbiausia at
rama glūdi pieno ir bekono ga
myboje. Pastaraisiais metais 
daugiau galvijų parduodama 
skerdykloms.

Pašarų parūpinimas
Nesėkmingos pastangos paša

rų gamybai skatinti. Žemės sau
sinimu iškovojo naujus plotus 
pievoms. Pievos tręšiamos, sėjo
maina keičiama žalienoms ga
minti. Pastangos nepasiekė tiks
lo. Pašarų dar trūksta, o jo ko
kybė neaukšta.

Agr. V. Vazalinskas žemės 
ūkio darbuotojų suvažiavime pa
lietė jautrų klausimą:

“Pašarų bazės plėtimas, paša
rų kokybės gerinimas, raciona
lus jų naudojimas ir toliau lieka 
vienu svarbiausių uždavinių. Pro 
dukcijos vienetui pagaminti mes 
sunaudojame dar per daug paša
rų. Ypač tai liečia Švenčionių, 
Rokiškio, Eišiškių rajonų kolū
kius. Pereikvodami pašarus, ne 
tik padidiname savikainą, bet ir 
prarandame daug mėsos, pieno”. 
(Valstiečių laikraštis, IV. 12, 
Nr. 44)

Karvių skaičius sumažėjo
Praėjusiais metais dėl eilės 

priežasčių karvių skaičius suma
žėjo. Šiais metais siekiama jų

JURGIS VfiTRA

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDA VAS 
Iš anglu kalbos vertė Al. Baronas

81
— O, jie gyvena sunkiai. Vytautas nelaimingas, 

kad juos užmiršai...
— Bet klausyk, Charlottė, kodėl jie išvyko iš sto

vyklos ? Tai buvo klaida.
— Ne, ponas Wood, ne visai esate tikslus- Kiekvie

nas, kuris save kiek gerbia, turėjo išeiti iš stovyklos. O, 
ponas Wood, aš kaltinu jus, — pasijuokė mergina.

— Kas atsitiko su jumis šiandien? — jis šūktelėjo. 
—Visi šiandien prieš mane.

— Atsiprašau, ponas Wood, aš turiu eiti, — pa
sakė Hildergardė.

— Ne, Hildergarde, pasilik čia, — Donaldas nu
tvėrė merginą už rankos.

— Hildergarde, kas tau šiandien atsitiko? — pa
sisuko į ją Charlottė. — Tu taip susimaišiusi ir išrau
dusi. Aš pastebėjau tai vos įėjusi į kambarį.

Mergina šypsojosi, bet nežinojo ką atsakyti.
— Ne, Charlottė, jai nieko neatsitiko, žiūrėk, tai 

jums, — jis ištiesė paketėlį.
— Ačiū, ponas Wood, mes labai jus išnaudojame...
— Nekalbėk taip, Charlottė, bet kaip Vytautas? 

Ar jis namuose?
— Aš manau, kad namuose. Be to, jis yra nu

taręs vykti į Braziliją.
— Ar jis sukvailėjo? Važiuos į Braziliją? Tarp tų 

nuodingų gyvačių?
— Ne, ponas Wood, nekalbėk taip. Jis yra išmin

tingas vyras. Jis tik neranda kito kelio.

Pranešėjas V. Vazalinskas 
tik prabėgomis paminėjo gyvu
lių ūkio negeroves:

“Praėjusiais metais visuome
ninis sektorius pardavė valsty
bei 8 procentais mėsos daugiau, 
negu 1967 metais, šiais metais 
turi būti parduota 11 procentų 
mėsos daugiau. Tai didelis, bet 
realus uždavinys.

Teisingai daro ūkiai, stengda
miesi realizuoti galvijų prie
auglį didesnio svorio, negu per
nai. Tai svarbus jautienos di
dinimo rezervas. Bet rajonai, ū- 
kiai turi siekti, kad gyvuliai bū
tų pristatomi valstybei ritmin
gai, kad kontraktacijos sutar
tys būtų vykdomos ir ketvir
čiais, ir mėnesiais.

Neritmingas gyvulių prista
tymas sutrikdo mėsos pramo
nės darbą, trukdo normaliai ap
rūpinti gyventojus mėsos pro
duktais”. (Ten pat)

Bekono gamyba
Nepriklausomos Lietuvos tarp

snyje išugdyta kiaulininkystė 
pokario metais buvo sunaikinta. 
Daugeliui metų praslinkus vėl 
ėmė remti kiaulių ūkį ir gamin
ti bekonus.

Šiuo metu kiaulininaystė y- 
ra pati pelningiausia ūkio šaka 
Lietuvoj. Jos ugdymą trukdo 
daugelis priežasčių.

Pranešėjas V. Vazalinskas nu 
rodo tik kai kurias kliūtis kiau
lininkystei plėsti:

“Kiaulininkystė tapo renta
biliausia žemės ūkio gamybos 
šaka. Tačiau pernai kolūkiai ir 
tarybiniai ūkiai kiaulienos rea-

skaičių padidinti, gerinti atran
ką ir kelti pieningumą.

Pranešėjas V. Vazalinskas ap
tarė gyvulininkystės ūkį:

“Kolūkiai ir tarybiniai ūkiai 
šiais metais numątė karvių skai
čių padidinti 4 procentais. Tai 
tenka priminti todėl, kad per 
1968 metus karvių skaičius ne 
tik nepadidėjo, bet dargi kiek su
mažėjo, ypač tarybiniuose ūkiuo
se.

Pernai iš kiekvienos karvės 
buvo primelžta 203 kilogramais 
pieno daugiau, negu 1967 met. 
Šiemet yra visos galimybės pie
no primelžimą vidutiniškai padi
dinti ne mažiau kaip 100 kilo
gramų. Reikia pasiekti, kad ne
liktų ūkio, kur vidutiniškai iš 
karvės būtų primelžiama ma
žiau kaip po 2800 kilogramų.

Pastaraisiais metais daug pa
dirbėta, gerinant karvių bandas, 
jų veislines savybes”.

(Ten pat.)

Sutrikimai tiekime
Lietuva yra svarbus žemės 

ūkio gaminių tiekėjas Sovie
tams. Šiais metais numatyta 
11% gyvulių skerdienos daugiau 
išvežti į Sovietų Sąjungą, kaip 
praėjusiais metais.

Gyvulių tiekime esama žymių 
nesklandumų. Protarpiais esa
ma sutrikimų prekyboje. Gyvu
lių augintojai, laiku neprista- 
tę raguočių skerdykloms, su
trikdo mėsos tiekimą net vietos 
gyventojams.

__ Bet gi aš jam pažadėjau padėti išvykti į Ameri
ką. Jis tai žino.

— Jis iŠ viso negalvoja, kad jūs jam galite pagel
bėtu

— Vytautas yra per išdidus.
— Jis yra tikras vyras, ponas Wood. Jis man pa

tinka.
— Aš žinau, jis jums patinka. Okay, aš vykstu pas 

Vytautą. Charlottė, Hildergarde, vykime kartu.
— Ne, ne, ponas Wood, ačiū, aš turiu pasilikti 

namuose. Mano tėvai tuoj turi grįžti. Aš turiu jiems 
paruošti pietus. Vykite su Charlottė.

— Gerai, Hildergarde. Charlottė, ar vyksi su ma
nimi?

— Taip, vyksiu-
— Sudiev, Hildergarde, aš vėl greit pas tave at

važiuosiu, — pamojavo mergaitei.
Ji šypsojosi, palydėdama šiltu ir draugišku žvilgs

niu.
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Vaikai visa jėga atidarė duris į kambarį ir laimin
gi šaukė:

— Mamyt, mamyt, Donaldas atvažiavo, — po to 
jie apsisuko ir vėl išdulkėjo laukan.

Milda, Vytautas ir motina priėjo prie lango. Tuo 
metu Donaldas šoko iš mašinos ir padėjo išlipti 
Charlottei. Vaikai jį nusitvėrė už rankų. Donaldas bu
vo linksmas ir draugiškas, kaip ir visada. Jis pakėlė 
mergytę virš savo galvos ir kažką jai pasakė. Po to 
pagavo berniuką, apsuko jį aplink ir pastatė ant že
mės. Tada jis vėl priėjo prie automobilio, iškėlė maišą 
su dovanomis ir padavė jas vaikams nunešti į vidų. 
Vaikai linksmai iš džiaugsmo šaukė.

— Vytautai, kaip tau sekasi? — pasisveikino Do
naldas.

— Ačiū, Donaldai, neperblogiausiai. Sveika gyva 
Charlottė... Eikite į vidų, prašau, motina ir Milda yra 
namuose, — pakvietė Vytautas.

Visi suėjo į vidų.
— Sveika gyva, mama, Milda, kaip tau sekasi, kaip 

patinka Gruenberge?
— Taip, Donaldai, mums čia patinka, ačiū. Laba 

diena, panele Charlottė. Sėskitės, prašau, — sveikinosi 
su jais Milda. Charlottė atsisėdo netoli motinos. Do
naldas nuėjo pas vaikus ir padėjo jiems atidaryti mai
šus. Tada kreipėsi į Vytautą:

— Aš gavau tavo laišką, Vytautai. Esi ant ma
nęs užsirūstinęs?

— Ne, Donaldai, aš neturiu nieko prieš tave, — 
šaltai atsakė Vytautas.

— Nepyk, Vytautai, aš jums padėsiu. Bet jūs gi 
supraskite, — mano gyvenimas taip pat yra suvaržy
tas. Aš negaliu veikti kaip automatas. Tikėkite manim, 
aš darau visa, ką galiu.

— Ačiū, Donaldai, už jūsų pažadus, — pasakė 
vis taip pat šaltai Vytautas, — bet aš dabar jau tu
riu kitus planus.

— Kokie planai? Tu galvoji apie Braziliją? Char
lottė man tai neseniai pasakojo.

— Taip, aš važiuoju į Braziliją.
Charlottė pakėlė galvą ir žiūrėjo į Vytautą. Milda 

traukė antakius, tik motina pasiliko šalta ir stebėjo Do
naldą su gilia motiniška meile.

— Aš negaliu tavęs suprasti, Vytautai,—Donal
das traukė pečiais, — aš galvoju, kad mes visada kal
bėjome apie Ameriką. Kodėl pakeitiai savo nuomonė? 
Ir dar kitas reikalas. Kodėl išvykote iš stovyklos? Tai 
buvo klaida.

— Ne, Donaldai, tai nebuvo klaida, — atsakė Vy
tautas, — aš norėjau tik paprotestuoti prieš jų el
gesį. Aš rašiau, jie išmetė mano motiną.

— Nekreipk dėmesiOj žmonės visur daro klaidas. 
Tai visa praėjo ir užmiršta.

įBus daugiau}

AR KOMUNISTU GRĖSMĖ 
SUMAŽĖJUSI

Skilimas komunistų tarpe duoda vilčių

DR. P. MAČIULIS

Broliai Drummondai mano, kad 
kai prezidentas kalba apie reika
lą atšildyti mūsų senus nusiteiki- 

Į mus iš šaltojo karo meto Rytų — 
Vakarų atžvilgiu, tam geriausias 
pavyzdys yra, kas atsitiko su ko
munistais nuo pat NATO susi
darymo.

Dvidešimtmečio sukakties pro
ga Washingtonan susirinkę Na- 
to kraštų užsienio reikalų minis
teriai, buvo savotiškai nustebin
ti, išgirdę kvietimą, kad jie at
sipalaiduotų nuo savo senų įsiti
kinimų dėl komunistų grėsmės, 
nes jie patys tai turi padaryti. 
Jie buvo Nixonui dėkingi, kad 
jis tai daro.

Šiandien komunistinis pasau
lis labiau skirtingas, negu jis bu
vo prieš dešimtį metų. Čia yra 
kai kurių dalykų, kurie yra už to, 
ką prezidentas sako. Dabar ne
bėra jokio komunistinio judėji
mo vienoj vadovybėj, o tik yra 
pasirinkimas įvairių tautinių ko
munizmų ir tie judėjimai toly- 

, džio darosi skirtingesni.
Du komunistinės galios centrai 

|— Maskva ir Pekinas — vienas 
kitam yra labiau priešiški tarpu
savy, negu jie priešiški J. Ameri
kos valstybėms.

Abejonės

Komunistinė teorija beveik kiek 
viename komunistiniame krašte 
yra smarkiai nagrinėjama. Net ir 
biurokratinė santvarka komunis
tiniame režime pradeda abejoti, 
kad marksizmas yra geriausias 
būdas pasaulio gerovei pakelti.

Tautiniai nesutarimai Vaka
ruose yra daug mažesni, lygi
nant juos su šių dienų kraujuo
jančiais skirtingumais komunis
tiniame pasaulyje. Kaip giliai šis

lizavo 1 procentu mažiau, negu 
1967 m. Viena svarbiausių prie
žasčių buvo ta, kad trūko par
šelių.

Gaminant kiaulieną, pagrin
dinė perspektyvinė kryptis ir 
toliau lieka bekonas. Tačiau 
šiais metais, trūkstant paršelių, 
kai kuriuose ūkiuose dalį kiau
lių tikslinga paauginti ir iki di
desnio svorio. Tai irgi papildo
mas mėsos gamybos išteklius.

Plėsti kiaulininkystę trukdo 
ir pastatų stoka”. (Ten pat)

Net ketvirčiui šimtmečio pra 
slinkus sovietinė santvarka ne
sugeba išspręsti eilinių klausi
mų, kurie trukdo gyvulininkys
tės plėtrą.

skilimas pasireikš, niekas geriau 
negalėtų atsakyti už Milo^aną 
Djilą, buvusį Jugoslavijos vice
prezidentą, kuris du kartus bu
vo įkalintas, kai jis ideologiniais 
sumetimais atsiskyrė nuo Tito. 
Jis dabar mato komunizme nau
ją išnaudotojų klasę.

M. Djilo žodžiais, praraja 
tarp teorijos ir gyvenimo komu
nistinėje santvarkoje yra tiek pa
gilėjusi, kad šiuo metu kūrybi
niai reiškiniai tarp Rytų ir Vaka
rų Europos komunistų partijų 
jų arba yra svarsytmų būklėje, 
kas reiškia linkmę į demokrati- 
arba yra svarstymų būklėje, 
nės biukratijos ir jos dogmų. 

Imperalizmas
Čekoslovakijos okupacija perei

tais metais užbaigė Sovietų S-gos 
persiformavimo vyksmą nuo pa
saulinės ideologijos galios į pa
saulinę imperialistinę galią.

Sovietų Rusija grįžo į konser- 
vatiškiausią pajėgą pasaulyje, 
nes ji šį faktą privertė slėpti sa
vo nevaržomu padidėjusių revo
liucinių internacionalizmu bei 
socialistiniu dialogu. Jokia ko
munistinė partija ilgiau negali 
pasitikėti ideologine vienybe su 
Sovietų Rusijos biukratizmu be 
savo nuovokos bei sąžinės, kad 
ji nėra savo krašto ir savo reika
lų išdavikė.

Visos šitos abejonės ir priešta
ravimai bei nesutarimai komu
nistiniame pasauly didėja, ple
čiasi.

Didžiausias skilimas yra tarp 
Maskvos ir Pekino. Mao Tse-tun
gas smerkia Sovietų S-gą kaip 
biurokratinę, buržuazinę, kapita
listinę bendruomenę, ir tai pa
sako užgaulingiausiais žodžiais, 
kokius tik gali sugalvoti jo raštai. 

Prieštaravimai

Sovietų S-ga smerkia Mao, 
kad jis įvėlė Kiniją į beprasmiš
ką mistinį chaosą, pavadintą 
kultūrine revoliucija, kuri nieko 
neturi bendra su tuo, ką rusai 
vadina komunizmu. Būtų beveik 
tikra pasakius, kad Rusija darosi 
pramonės kraštu, nes tai seka iš 
komunizmo, ir kad Kinija daro
si bedarbe chaotine bendruome
ne, nes Mao bando vykdyti ko
munizmą.

Šiuo metu pasireiškia daug ko
munizmo būdų. Ir jie nėra jau 
tokie patrauklūs. Tai dar nereiš
kia, kad komunizmo grėsmė jau 
išnyksta, tačiau tai dideliu laip
sniu ją sumažina.
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Clevelande liet. skautų vadovai su vyr. sktn. VI. Vijeikiu Lietuvių 
darželyje prie Dr. J. Basanavičiaus paminklo. Nuotr. J. Garlos

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
COSMOS ENPRESS 

MARQCETTE GliT PARCEL SERV. 
2(108 OOth St. Tel. VVA 5-2787
2501 OOth St. Tel. VVA 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 jvairitj me
džiagų, ital. lietpalčiu ir kitų prekių.

Priimami doleriniai • dovanų užsa
kymai.

E. ir V. Žukauskai 

0NN

• O% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANR ZAPOLIS

3208 U VVest 95»h Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4.8654 ir GR 0-4330

MISCELLANEOUS HELP VVANTED MOTERY*

HELP VVANTED — MOTERYS

Laiškas Draugui
Kur eina bendruomenės vadai

LB TARYBOS SUVAŽIAVIMO 
STEBĖTOJO ĮSPŪDŽIAI

Daug savybių pasisavinta naujų 
ateivių, atvykusių į šį laisvės kraš
tą, išskyrus demokratinius principų 
dėsnius. Mes pajėgėm prisitaikyti 
prie naujo gyvenimo stiliaus, greit 
supratom dolerio galybę ir išmokom 
jį vertinti, o kartais net ir garbinti. 
Ekonomiškai įsitvirtinus, didelė mū 
sų išeivijos dalis rado galimybę skir 
ti dalį laisvalaikio visuomeniniams 
reikalams. Tuo būdu atsirado įvai
rūs klubai, sporto organizacijos, cho 
rai, opera ir t. t. Anksčiau ir vėliau 
atvykę ateiviai po trumpo apsiuosty- 
mo pradėjo rasti bendrą kalbą, ir 
lietuvių visuomeninis gyvenimas ė- 
jo gera vaga. Mažas, kad ir vaikiš
kas, laikymasis senų partijų tradi
cijų buvo toleruotinas, žinant, kad 
jų dienos yra suskaitytos. Kaip gali 
ma turėti valstiečių partiją be ūki
ninkų? Keli socialdemokratai jau 
laikė save partija. Gydytojai susirin 
kę į savo fratemalinių vienetų va
karienes, traukė “juvenes dum su
muš” ir t. t. Bet, štai, įvairioms or
ganizacijoms susikūrus ir joms au
gant, išaugo ir “politikierių” ape
titai. Šios organizacijos sudarė jiems 
progos išvystyti anksčiau prislopin
tas tendencijas “vadauti”. Pastarie
ji kažkodėl įsitikino savo neklaidin
gumu. Praradę sugebėjimą ir norą 
skaitytis su kitų nuomonėmis, jie 
pradėjo reikštis vis smarkiau ir, kas 
blogiausia, beatodairiškiau. Vadina
mieji kovos metai šiemet pavirto 
politinių (faktinai daugiau asme
niškų) peštynių metais. Tik gaila, 
kad mūšiai vyksta ne kur kitur, o 
tarpusavio fronte.

Šis neutralus stebėtojas, spaudos 
įerzintas, nutarė susidaryti sau apy
tikrį vaizdą dalyvaudamas LB ta
rybos suvažiavime. Savo nustebimui 
jis išvydo tai, ko nesitikėjo. Prieš 
posėdžiui prasidedant, metėsi į akis 
atstovų susigrupavimas į frakcijas, 
kas be abejonės darnumo nežadėjo. 
Tiesa, maldoje dvasiškis prašė 
Aukščiausiojo pagalbos vienybei iš
laikyti, bet, vos nuleidus rankas, po 
litiniai kardai tuojau pat buvo iš
traukti. Abejoju, kad jie buvo sukiš 
ti į makštis, nes suvažiavimo atmos
fera sunkėjo kas minutę. LB tarybos 
ir valdybos narių elgesys įrodė dau 
gelio, o ypač aktyvistų, politinį ir 
visuomeninį nesubrendimą. Peržiū
rėjus dalyvių sąrašą atrodytų, kad 
bent kultūringo elgesio galima bū
tų laukti. Aršiausi ir triukšmin- 
giausi kalbėtojai yra aukšto išsila
vinimo, prie jų pavardžių pridėti 
moksliniai ar profesiniai titulai. Jų 
laikysena tačiau, ypač drausmės at
žvilgiu, toli gražu neatitiko jų titu 
lams. Apie norą rasti visuomenei 
naudingas išvadas, apie pagarbą ki 
to nuomonei ir kalbos nebuvo. Pra
šymas atleisti kitiems už jų padary 
tas klaidas žuvo beprasmiškame da
lies atstovų rėkavime. Liūdniausias 
reiškinys tačiau buvo kai kurių at
stovų brutalus negerbimas pagrin 
dinių parlamentarinių dėsnių ir 
procedūrų. Kultūringos drausmės 
stoka suvažiavimą privedė prie tra
gikomedijos. Kai kurių atstovų šū
kavimas, epitetų barstymas oponen 
tui, priminė televizijoje matytas “hi 
pių” demonstracijas.

Kay faliau. gerbiw beadrųo-

i menės atstovai? Tikiuosi, o lietuvių 
j bendruomenė laukia, kad, grįžę na- 
' mo, ramesnėje atmosferoje galėsim 
į rimtai persvarstyti savo ir kitų elge- 
J sį ir padaryti tinkamas išvadas. Gal 
asmeninė analizė padės jiems iš- 

| spręsti vidines problemas, kurios ne- 
I jučiomis vertė juos elgtis taip kaip 
jie elgėsi per taip kritišką suvažia
vimą. Reiktų persvarstyti, kam tas 
suvažiavimas buvo sušauktas, per
galvoti, kas buvo laimėta? Stebėto
jui buvo skaudu pasigęsti kultūrin
gų ir politiškai subrendusių dis
kusijų dėl ateities gairių, dėl prie
monių, kaip įtraukti daugiau lietu
vių į aktyvias bendruomenės eiles. 
Patiems gerai žinoma, kad dėl ne
tikusiai ir blankiai pravedamų susi
rinkimų bei kongresų publikos 
juose mažėja. Greitu laiku organiza 
cijų iždai irgi ištuštės. Tarpusavio 
nerimti kivirčai atima galimybę kon 
centruoti savo energiją į daug rim
tesnes problemas.

Stebėtojas drauge su visa lietuviš 
ka visuomene apgailestauja dėl pa
skutiniųjų įvykių ir tikisi, kad da 
bartinė padėtis ilgai neužsitęs.

Dr. E. Ringus

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113
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2457 VVest 69th Street 
TeL HE 4-7482

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se. 
nūs visu rūšių namo apšildymo 
pečius ir air oonditioning } 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
lr A.m R.Į

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Chicago 0, HL

Telefonas VI 7-3447.

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Mantų. gyvybės, 

automobilių, 
sveikatos, biz 
nlo
Patogios išsl 
mokėjimo sa 
l.vgos.

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiiiiiiimmiiiiiiiiK
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9538

tiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiit

READERS
No typing or specific Office skllls re- 
ųuired to bicome a professional 
reader in our rącpearch cllpping bu- 
reau. Earn while you learn the art 
of scanning newpa|pcrs and maga
zinas for selected subject & publiclty 
notiees. Ideal Loop Location.

Call MISS CASE —
VVA 2-8419

BACON'S CLIPPING BUREAU

14 East Jackson 
CHICAGO, ILLINOIS

PARDAVIMUI

TVVO VVOMEN NEEDED
1 Full time. 1 part tLme — To live in 
Hr be a companion for mothor.
No chlldren — 2 wo,rking adulte. 
No laundry.

Call OR 4-4044 
Ask for Miss Dee.

GENERAL OFFICE
NO SHORTHAND 

GOOD OPPORTUNITY 
MERIT RAISES 

PAID VACATIONS AND 
MANY OTHER BENEFITS 

STATE FARM INSURANCE CO 
8580 W. lrving Park Road 

TEL. — 583-2300 

Mr. Zander or Mr. Carroll

flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
imiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimiiiiimiiiiiiiiiii
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8*2781

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

BANGA
TV. Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 VV. 6Srd St., Tel. 434-0421 

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

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. RE 7-5168

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

2346 VV. 69th Street 776-1488 
Namų tel. — PR 6-1063

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

Skelbkite® “Drauge”.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TEIEVIZUOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk,. 6211 So. VVestern PR 8-5875 
J. LIEPONIS

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

RADIO PROGRAMA

Parduodamas
CADILLAC — COUPE DE VILLE 
švarus, geram stovy, gerai užlaiky
tas automobilis. Kreiptis į B. R. 
Pietkievvicz, Crane Savings & Loan 
Association, 47th ir Rockvvell St.

KEYPUNCH OPER.
2 yra. exper. Good benefits. 2-week 
vacattoin after 1 yr. Siek Days — 
paid holidays. Opportunity to advanc 
ąuickly.

MADISON CHEMICAL CO. 
35 South I9th St. Mayvvootl, III. 

See TRRRI KATSITIJS

HELY VVANTED — VYRAI

GENERAL
FACTORY

Small manufacturer wants ener- 
getic man for all kinds general 
factory vvork. If not experienced, 
we vvill teach.

Apply
R. A. NESS & COMPANY
5083 No. Elston Avė., Chicago 

________PHONE 545-0131________

EXPERIENCED AUTO 
SALESMEN

New and usod, 40 hour floor time. 
Demo. all fringes. Top pay plan. 
Excell. Benefits.

O'CONNELL CHEVROLET 
Tel. — Mayvvood 681-4000

An Eąual Opportunity Employer

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

dienraštis “Drangas”.

Parduodama važiuojama kėdė 
(vvheelchair). Skambint po 6 v.v.

WA 5-8152

WOMAN NEEDED
for circulation dept. Magazino 
Publishing Company Lineolntvood 
location. \Vtth or without cxperience. 
Good salary, benefits and work.ir.g 
conditions. Call

MR S AMELLA 588-7300

REAL ESTATE

Prie 72 ir Lawndale — 6 kamb., 
9 metų de luxe bungalow. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. 28,500.

Prie 68 ir VVestern 2 butai po 6 
kamb. Platus sklypas. $20,500.

Prie 71 ir Talman — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui 
Garažas. Nebrangus. $43.500.

70 ir Washtenaw. Mūras — 2 pc 
6 kamb. Ir butas rūsy 3-Ju kamb. 
$28,900.

VAINA REALTY
2517 VV. 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
12-os butų naujas mūr. namas 

gražioje pietvakarių apyl. $26,000 
metinių pajamų. Kaina prieinama.

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

1 % ankšto, 2 butai—5 ir 4 kamb 
18 metų mūr. prie 71 tr Sacramento- 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

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

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 lr California. $19,000.

5)4 kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18.600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

REAL ESTATE

Arti Marquette pko.
Parduodami du 2-jų aukštu 10 me

tų senumo mūr. namai su garažais. 
Vietoves Marąuette ir Gage parkai.

Geros investavimas. Gražioj vietoj 
pietvakariuose parduodami 1 % me
tų senumo 2-jų auikštų 2 po 4 bu
tus mūr. namai.

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Butų nuomavimas — Income Tas 

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

IJVE-IN HOUSEKEEPER
Cooking and light general house- 
work. Lovely LaGrange home. Charm- 
ing summer home, in hot weather 
at Crystal Lake, Prankfurt, Mich. 
Prefer one who can drive. Top sa
lary tor ąualified person. Referenoes. 

FL 2-1377 » A. M. — 12 NOON 
OR FL 2-3349.

VVAREHOUSE
MEN
FULL TIME

No Experience Necessary
Gd. Starting Salary And Company 

Benefits.
Immediate Discount.

Apply

Montgomery Ward 
and Company 

10601 W. Seymour
Franklin Park, Illinois

HELP VVANTED VYRAI

WAREHOUSEMAN
MAN

Permanant position with small com
pany, in business 78 years, for motv- 
ing and packing Fluid Products. Mušt 
be Physically and Mentally adept. 
read and speak English. Day shift 
only above average. Pay and benefits.
Phone 733-4400 For inteirview 
Appointment.

VVAREHOUSE — ASSISTANT 
TO SUPERVISOR

Immediate opening. good salary, 
desire furniture handling experlence. 
Union ahop. Warehoiuse located 
at 2100 S. Sawyer.

CALL VVA 2-720U OR 
APPLY 1510 SO. MICHIGAN

FURNITURE FINISHER — 
EXFERD

Immcdiato opening. Union ahop. 
All fringe benefits.

Warehouse located at 
2100 So. Sawyer Avė.

CALL — WA 2-7200 or 
Apply 1510 S. MICHIGAN

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS
GENERAL BUILDERS 

Telef. — 585-5285

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

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

3 butų mūr. 6—4%—4 kamb. 
Brighton pke. Geros pajamos. Ne
aukšta kaina ir mokesčiai.

Beveik naujas 4 butų mūr. 3 po 
4 kamb. ir 7 kamb. 59 ir Kedzie. 
$75,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tas 

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

Laiškas Jums
Botas 30 p. Marąuette Parke.
8 kamb. mūras. 2 vonios, 2 auto 

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

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

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

4 bulų liuksus mūras. Modernios 
vonios, kabinetu virtuvės, gazu šildy
mas. Įrengtas bsmt. 50 p. lotas. 2 
auto garažas. $55,900.

12 butų, 2-jų. aukštu mūras, pri
žiūrėtas. Apie $14,0ff0 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 89th St. RE 7-7200

ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Metnber of M L.S.
ALEI ŠATAS—REALTOR

Main Office 5727 W. Cermafk Rd-, Cicero, UI. Tel. OL 6-2283 
Turime šimtua namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakarininose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigų 
lr Išsirinkti Iš katalogo.
———----- ------------■^MiMMfrrniiiiiimniHHiiMiHiiiiHiiiiinBirin1

FACTORY VVORK — MALĖ
Age upėn. Want light interosting 
work in corrugated inilustry? Ncw 
growth division of a nailonai Con
tainer corp. nceds mature responsible 
pnoduetion people. Shift open. Apply 
in person.

GENERAL BOA COMPANY 
CHEMFOAM DIV.

600 S. IndustriaI Drive 
ST. CHARLES, ILLINOIS

JANITOR 
WATC H MAN
with a good past employment 
record needed for nitės, 11 P.M. 
to 7:30 A.M.

Call after 4:30 P.M.

JU 3-1400 

MR. CEDARBERG

WELOERS — FITTERS 
ASSEMBLERS

Boring tnill and lathe. Ist and 2nd 
shifts. Permanent jobs. Overtime 
available. Many company benefits. 

Apply:
PAGE ENGINEERING 

Lavvndale Santa Fe Railway 
McCook, Illinois

Reikalingas 
B ARTENDERIS 

Tel. 422-3535

SALESMEN
40 Or Over

We offer you an unusual opportu
nity to earn $80 to $110 per week. 
Excellent salary & commission. Part 
time permanent inside sales. Hours 9 
to 1 P.M.. 1 P.M. to 5 P.M: Monday 
thru Fridą y Contacting business and 
professional people by by phone for 
a producer of shows and special 
events from our northwest side of- 
fices: Pleasant work with opportu
nity for managerial advancement.

CONTACT MR. SALEM 
PHONE 622-5720

PRESSMEN, LETTERPRESS, 
JOURNEYMEN 0R TRAINEE
Die cutting experience helpful būt 
not essential. Openings Ist, 2nd & 
3rd shifts. Top rates, all benefits 
best working condt. Vicinity 
Hariem & Lavvrencc.

Call 867-8853

VERTICLE MILUNG
MACHINE OPERATOR

Somo Experienėe reąuired.
Top vvages and Benefits.

PHONE — (181-1850

PRINCIPAL MFG. CORP.
2701 Garduer Road. Hroadvicvv, IU.

SKELBKITBS “DRAUGE’

HELP VVANTED — MOTERYS

WHY NOT RELOCATE TO COLORADO 
Ex)cellent Opportunities For

REGISTERED NURSES
Ali 3 shifts tn 16-bed community hospltal. Interesting and varlod work 
Pleasant vvorklng conditions. Pald siek leave, vocatlons and holidays. Low 
rent area. Base shift: $25. Evening and night shift, $27.

Call or vvrite ALICE JE.VSEN

LINCOLN COMMUNITY HOSPITAL
HUGO, Colorado Tel. 303-743-2421 or 303-743-2253

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

PROFESSIONAL
LEADING TO

TOP INTERNATIONAL EXECUnVE POSITIONS 
(5 FIGURES THIS YEAR)

We are building an International organization of GREAT people _  who
BELIEVE in themselves. If you love challenges, hard work and want the 
sweet smėli of Success — Cal me now — 10 A. M TO 10 P M.

R. KEARNS, CORPORATION V.P,
FHOMS <BM808, BXT. 268 INVBSTOES WELCOME
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KANADOS ŽINIOS
Hamilton, Ont.

RETAI TAIP ATSITINKA
Prieš 30 metų laisvoje tėvy

nėje, Žemaitijoj, Rietavo mies
telyje teko dalyvauti Kosto 
Meškausko ir Liucijos Geiduky- 
tės vestuvėse. Po dviejų metų 
aš ir Regina Geidukytė tapom 
Meškauskų sūnaus Algio krikš
to tėvais. Vėliau, raudonajam 
terorui antru kartu plūstant 
Lietuvon, teko apleisti tėvynę 
ir ieškoti sau ir vaikams lais
vės. Meškauskų šeima įsikūrė 
Kanadoje, Hamiltone. Man te
ko apsistoti Worcestery, JAV.

Prieš 7 metus buvo Meškaus
kų dukters Aldonos vestuvės. 
Vėl teko susitikti. Aldonos su 
Z. Stanaičiu moterystės sakra
mentą palaimino Hamiltono Au 
šros Vartų parapijos klebonas 
prel. J. Tadarauskas. Dabar lie 
tuviška Stanaičių šeima dž:au- 
giasi gražiu atžalynu — trimis 
sūneliais: Andrium, Tomu ir 
Linu. Stanaičiai gražiai įsikū
rę: jis banko direktorius, ji mo
kytoja.

Šių metų balandžio 26 d. Al-

Chicagos žinios
PIENO NEPRITRŪKO, BET 

PABRANGS
Vieną dieną užsitęsęs pieninių 

darbininkų ir pieno išvežiotojų 
streikas užsibaigė. Unija pasi
rašė naują kontralktą, kuriuo 
darbininkai gaus didesnes al
gas. Bet pieninės pareiškė, kad 
tai už kelių dienų atsilieps pie
no kainoje. Už jJieną galimai 
reikės mokėti iki 4 centų bran
giau už kvortą.

MINKŠTI GĖRIMAI
Šeštadienį dar nebuvo užbaig

tas streikas prieš minkštų gėri
mų gamintojus: Coca-Cola, Pep- 
si-Colo, 7 Up, Nehi, Dad’s Root 
Beer. Darbininkai siekia naujo 
kontrakto ir algų pakėlimo.

MAŽIAU TAVERNŲ
Suėjus laikui tavernoms įsi

gyti naujus pusmetinius leidi
mus, Chicagoje jų skaičius su- 

, mažėjo. Užsidarė 667 tavernos. 
Dabar jų Chicagoje yra 6,674.

SUDRIBO PRIE LĖKTUVO 
VAIRO

American oro linijos 727 
Boeing sprausminis lėktuvas, 
Išskridęs iš Washingtono, sau
giai nusileido O’Hare aerodrome. 
Jam sustojus, pilotas E. Meck- 
lenburg sudribo prie vairo. Jis 
nuvežtas tyrimams į Resurrec- 
tion ligoninę.

IEŠKO NAMŲ, KUR 
» VAIDENASI

John Phelan, 1023 N. Dear- 
born, kasdien per tris savaites 
skelbėsi Ghicagos dienraščiuose, 
kad jis ieškąs namų kur vaide
nasi. Jis norėjęs tokiuose namuo 
se su trimis bendrais kovoti su 
dvasiomis ir savo akimis pama
tyti jų išdaigas. Užklaustas ar 
jis tikįs tokiais dalykais, jis 

^atsakęs _ Jei stipriai taiki, vis 
kas galima.

97 MILIJONAI UŽ SALĖS 
STATYBĄ

Apskaičiuota, kad McCormick 
salės statyba, kainuosianti 86 
mil, dolerių. Už požeminį garažą 
automobilių pastatymui reiks 
mokėti U mil. dolerių. Senoji 
salė sudegė 1967 m. Naujoji 
bus baigta kitų metų pradžioje.

gio Meškausko vestuvės. Ves
tuvėse dalyvavo abu krikšto tė
vai. Algio išrinktoji Adelė, nors 
ne lietuvaitė, draugiškos ukrai
nų tautos duktė, anot prel. Ta- 
darausko, labai palanki lietu
viškumui, jau dabar stengiasi 
kalbėti lietuviškai. Taigi mišrių 
šeimų problema — nenulietu- 
vėti patiems, bet palenkti lietu
viškumui antrąją pusę.

Nors jungtuvės vyko ne lie
tuvių, bet jaunosios parapijos 
St. Charles bažnyčioje, bet ir 
čia neapseit be prelato Tada- 
rausko. Prelatas, asistuojant 
vietiniam klebonui, ne tik su
jungė moterystės sakramentu 
savo gerą parapietį Algį. bet 
dalyvavo ir vestuvių pokily.

Puošniame Fisherio restora
ne vestuvių puotoje dalyvavo 
arti 200 artimųjų ir svečių. Vai 
šių metu žodžiu jaunuosius svei
kino prel. dr. J. Tadarauskas, 
St. Charles bažnyčios klebonas 
ir Algio krikšto tėvas Vincas 
Dabrila. Be to, gauti sveikini
mai iš Lietuvos, Latvijos, Aus
tralijos ir kitur.

Tikimasi, kad Algis, savo tė
velių išauklėtas lietuviškoje 
dvasioje, ne tik pats išliks ge
ru lietuviu, bet ir savo šeimą 
ves tuo pačiu keliu. V. D.

Toronto Ont.
Parapijos choro pobūvis

Bal. 26 d. Šv. Jono Krikštytojo 
bažnytinis choras parapijos salė
je turėjo savo kasmetinį tradicinį

pobūvį. Jame dalyvavo choristai 
(per 40 asmenų) su savo maestro 
— dirigentu muz. St. Gailevi- 
čium, parapijos šeimininkas kle
bonas kun. Ažubalis ir eilė kvies
tinių švenčių.

Pobūvio metu buvo skaniai 
pasivaišinta kruopščiųjų šeimi

ninkių (kurios, be abejonės, dau
giausia choristės) skaniai paruoš
tais valgiais; Algiui Jagelai pri
tariant akordeonu padainuota 
lietuviškų liaudies dainų ir pasi
šokta.

Programos eigoj porą kartų 
kalbėjo choro seniūnas J. Kupre
vičius, iškeldamas viešumai ryš
kesnius choro gyvavimo faktus. 
Ta pačia proga pasveikinti Albi
na ir Pranas Augučiai (abu cho
ristai) jų 25 -rių metų vedybi
nės sukakties proga, o taip pat- 
priminti ir pasveikinti Stp. ir Po
nia Pusvaškiai, chore dalyvau
ją nuo pat pirmos parapijos cho
ro įsikūrimo dienos.

Klebonas kun. P. Ažubalis 
pasveikino choristus ir choro va- 
na ir Pranas Augaičiai (abu cho- 
dovą muz. St. Gailevičių jų me- j 
tinio pobūvio proga, padėkoda
mas visiems už gražią talką pa
rapijai ir nenuilstamas giesmes 
bažnyčioje.

LIETUVIŠKIAUSIOS KAPINĖS 
SVETUR

) Toronto lietuviškoji kolonija 
turi Šv. Jono Krikštytojo vardo 
kapines, kurios, galima sakyti, y-Į 
ra lietuviškiausiomis visam lais
vam pasaulyje. Kapinėmis nau
dojasi ne tik Toronto, bet ir apy- Į 
linkių lietuviai. 1

Šv. Jono Krikštytojo vardo ka
pinėse laidojami tik lietuviai,

Mylimai sesutei, dukrai, žmonai ir motinai

A. f A. STASEI DAPKUTEI-MILLER 
pačiame gyvenimo žydėjime mirus, mielus draugus 
PETRĄ ir ILONĄ DAPKUS, Stasės mamytę p. J. 
BAGDONIENĘ, VYRĄ ir mažamečius VAIKUČIUS 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. L

Lionė ir Juozas Derenčiai 
Genė ir Aleksas Pieniai 
Elena Babiauskienė

A. -j- A.
Onai Kubiliūnaitei Norkienei Telksnienei 

mirus, jos vyrui JONUI, sūnui VYTAUTUI ir šeimai 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

M. B Plaušinaičiai ir E. Raudonienė

A. A.
MARIJAI TAMOŠIŪNIENEI 

mirus, jos vyrą POVILĄ, dukrą AUDRONĘ ir sūnų 

ALGĮ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Gabrielė ir Edmundas Korzonai

Mielam tėveliui
A. -J- A.

JULIUI PARTILKĖNUI mirus, 
dukrai EUGENIJAI ir jos vyrui VINCUI JONKAIČIAMS, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškia

A. V. Lekeckai

paminklai statomi tik lietuviški, į 
o dabartiniu metu — kapinių j
vaizdas dar daugiau sulietuvina
mas, įruošiant jų aikštėje reikia
mą platformą — amfiteatrą, ku
riame iškilmių metu tilps apie 
2000 žmonių. Taip pat tenai sta
toma ir koplyčia bei Lietuvos 
Laisvės kovoms atžymėti pamin
klas. Tai puikus, didingas ir, 
svarbiausia, grynai lietuviškas 
statybos projektas. Amfiteatro ir 
koplyčios statybą finansuoja Šv. 
Jono Krikštytojo parapija, o Lais
vės paminklą — KLB Toronto 
apylinkė. Vienai ir kitai instituci
jai, be abejonės, reikalinga visų

lietuvių talka ir parama.
Statybos darbai — jau dau

giau negu įpusėti. Manoma juos 
užbaigti iki gegužės mėn. pabai
gos. Tada įvyks šio didelio ir im
pozantiško projekto pašventini
mas ir reikiamos iškilmės. Tam 
reikalui jau pakviestas Čiurlionio 
ansamblis (ir sutikimas jau gau
tas), kuris gegužės 31 d. (šešta
dienį) duos koncertą Toronto 
liet. visuomenei, o birželio 1 d. 
(sekmadieni) — su reikiama 
programa dalyvaus kapinėse pro
jekto pašventinimo iškilmėse.

Pr. Alš.

A. -J- A.
STASEI DAPKUS - MILLER 

mirus, jos motiną JULIJĄ, brolį PETRĄ su šeima ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiam.

L V. Puodžiūnai 

J. B. Poderiai

A. -Į- A.
Vet. Dr. ANTANAS NIKŠAS

Gyveno Somers Point, N.J.

Mirė 1969 balandžio 24 dieną. Palaidotas Šv. 
Kryžiaus kapinėse, Mays Landing, N. J.

Nuliūdę: žmona Elzbieta, dukterys, 
anūkai ir žentai

KETURIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A N TO N YANCHUS
Jau suėjo keturi metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, kurio netekome 1965 m., 
gegužės 6 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą trejos šv. Mišios bus atnašaujamos gegužės 
mėn. 6 d. TėVų Marijonų koplyčioje, Chicagoje.

Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus pasimelsti už a. a. Anton Yanchus sielą.

Liūdinti žmona Katryna, dukterys Estelle ir Adeline 
Wickstrom, žentas Warren L. Wickstrom bei kiti 
giminės.

Geras pavyzdys žmogui daugiau reiškia, nei geras pamoky
mas. Praeityje turime daug asmenybių, kurios savo galvojimu, 
gyvenimu ir dvasios tobulumu gali būti pavyzdžiu mums vi
siems.

Todėl, tarp daugelio kitų DRAUGE gaunamų knygų, patar
tina pasiskaityti ir

Išganymo kelias, Pranciškus Salezas 3.50
Misionieriaus užrašai, kun. R.W. Alexander 1.50
Pažvelkime į Mariją, prel. F. Bartkus 2.00
Šv. Antanas Paduvietis, Nello Vian 1.00
Šv. Augustinas, Giovanni Papini 3.00
Šv. Jonas Bosko, kun J. Lemoyne 5.00
Šv. Kazimieras, Z. Ivinskis 2.00
Šventųjų gyvenimai, kun. K. Matulaitis, MIC 3.00
Tėvas Pijus, kun. V. Rimšelis, MIC 2.00
Vyrai klystkeliuose, kun. J. Prunskis 3.00
Illinois gyventojai prašomi prie knygos kainos pridėti 5 proc. 

nokesčiams.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll
DRAUGE yra žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 

kiekvieną:
V. BARAVYKO

Anglų — Lietuvių kalbų žodynas............................... $6.00
(Apie 30.000 žodžių, kietuose apdaruose)

V. PĖTERAICIO
Lietuviškai angliškas žodynas .................................... $7.00

(Antra laida, kietuose apdaruose)
B. PIESAKSKO — B. SVECEVIČIAUS

Naujas Lietuvių — Anglų kalbų žodynas ...............  $5.00
(27.000 žodžių, kietuose apdaruose)

Kišeninis Anglų—Lietuvių, Lietuvių—Anglų kalbų 
žodynėlis.............$2.00

Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba ameri
kiečiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žo
dynas. Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena 
ar kita kalba.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiio

Perskaitę Draugu duokite kitiems pasiskaityti.

DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. gegužės mėn. 5 d.

LEGAZPI: Kaip praneša Vati
kano' šaltiniai, naujai įkurtame 
Legazpi katalikų universitete Fi
lipinuose šiuo metu studijuoja 
virš 6.000 studentų. Universite
tui vadovauja tėvai domininko
nai, kurie jau seno yra kū- 
r ę pirmąjį katalikų universitetą 
Filipinų sostinėje Maniloje. Nau

jame universitete dėsto virš 200 
profesorių.

GĖLĖS
V(*stuvSms, banketams, laidotuvCms
rGUS5AUSKŲ 

BEVERLY HILLS OftLINVClA
2443 W. 63rd St.. Chicago, Illinois 

PK 8-0833 — PK 8-0834

Lietuvos Valstybes Teatro baleto artistui

A. -J- A.
JONUI VASILIAUSKUI mirus, 

jo žmonai TATIANAI ir dukrai SVETLANAI nuošir
džiausią užuojautą reiškia

Vladė ir Gediminas Lapenai

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

Tel. 476 - 2345 
Tel. TO 3-2108-09

2533 VVest 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

L |Kftprani5]
M-;: J t

S

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Pianų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas 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

LACKAVVICZ IR SŪNŪS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.__________Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. CLL.______ Tel. OLympio 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RDM OAKLAVVN, ILL. Tel. 636-2320

j
1 V
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X Prof. Česlovas Masaitis,
žinomas matematikas, nuolat 
gyvenąs Marylande, šiomis die
nomis buvo atvykęs j Chicagą. 
Profesorius jau 13 metų sėk
mingai dirba Balistinių tyrimų i 
laboratorijoje, profesoriauja Ma 
rylando universiteto Medicinos 
mokykloje ir Delaware u-to Ma
tematikos departamente. Chica
goj aplankė savo gimines ir pa
žįstamus, susitiko su švogeriu 
prel. V. Balčiūnu. Atsilankęs j 
“Draugo” redakciją domėjosi 
redakcijos, administracijos ir 
spaustuvės darbu. Gegužės 5— 
8 d. aktyviai dalyvaus Wiscon 
sino universiteto suruoštame 
matematinių funkcijų apskai
čiavimo seminare.

x Lietuvos kariuomenės pir
mosios priesaikos minėiimas, 
ruošiamas Lietuvos kariuome
nės savanorių kūrėjų Chi
cagos skyriaus, įvyksta atei
nantį sekmadienį, gegužės 11 
d. 11 vai. ryto bus pamaldos Tė
vų jėzuitų koplyčioje. Tuojau 
po pamaldų bus padėtas vaini
kas prie paminklo. Po to salė
je įvyks grupinė paskaita, ku
rią skaitys D. Velička ir D. 
Bruškytė su V. Ramoniu Visi 
kviečiami dalyvauti.

x Antanas Parulis iš Londo
no, Anglijos, yra penketui sa
vaičių atvykęs į Chicagą. Apsi
stojo pas savo dėdę Joną Kala- 
dauską, 4217 W. 63 str. Ant Pa
rulis neseniai Leeds universite
te baigė rusų ir prancūzų kalbų 
bei pedagogines studijas. Jis 
kiek anksčiau buvo gavęs sti
pendiją ir studijų tikslais buvo 
išvykęs į Prancūziją. Ten dėstė 
anglų kalbą berniukų technikos 
licėjuje. Ant Parulis gimęs Lon
done, bet lengvai kalba lietu
viškai. Abu jo tėvai jau gimę
D. Britanijoje.

x Eddy Walaitis su žmona 
Marčia prisiuntė sveikinimus iš 
Portugalijos, nuvykę į ten laivu 
“Queen Elizabeth 2”. Dailinin
kas Eddy Walaitis yra Chicago 
Tribūne Magazine grafinio sky
riaus vedėjas ir dirba ten virš 
20 metų.

x Alfonsas Kepenis, mūsų 
skaitytojas Pompton, N. J., pra
tęsdamas prenumeratą, pridėjo 
5 dol. auką spaudai paremti. 
Dėkojame.

x Petronėlė Skrinskienė su
laukė jau 82 m. amžiaus, bet 
dar gerai laikosi ir dalyvauja 
visuomeniniame veikime. Dėl 
susidėjusių aplinkybių namuose 
planuotos vaišės neįvyks.

X Visi lietuviai ir organizaci
jos, įstoję į Lietuvių Fondo na
rius ruošiamos LF vakarienės 
š. m. gegužės 25 d. proga ir LF 
nariai ta proga savo įnašus pa
didinę nemažiau šimtinės, bus 
vakarienėje garbės svečiai. Jie 
bus pristatyti ir pagerbti kaip 
didieji patriotai - kovotojai už 
mūsų tautos gyvybinius siekius. 
LF būstinė: 6643 S. Maplewood 
Avė., Chicago, III. 60629, telef. 
778-2858. (pr.)

X Jei gyyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ir 2 butų namą 
ir gal mokate už $30,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 182 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 143 dol., sutau
pydami 39 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)

X Geriausią Motinos Dienos
proga dovanų pasirinkimą rasi
te Terroje. čia gražiausi aukso, 
gintaro ir kt. brangiųjų akmenų 
papuošalai — žiedai, apyrankės, 
sagės, medalionai, karoliai, ete., 
geriausių šveicarų firmų laik
rodėliai, kristalo, sidabro ir por- 
celano dirbiniai, puikios medžio, 
porcelano ir keramikos skulptū
ros ir d. kitų daiktų. Terra, 
3237 W. 63rd St., Chicago, IU. 
Tel. 434-4660. (sk.)

X Kun. Petrus A. Totoraitis,
Newark, N. J., nuoširdus "Drau 
go” skaitytojas ir jo rėmėjas 
bei bendradarbis, pastaruoju 
metu susirgo širdies liga. Gulė
damas ligoninėje mums parašė 
gražų laišką ir prisiuntė pinigi
nę auką dienraščiui paremti. 
Netrukus sustiprėjęs žada išei
ti iš ligoninės. Mielam kunigui 
linkime geriausios sve katos ir 
sėkmės.

X Moksl. at-kų s-gos (St. Šal
kauskio kuopos (Toronte (Ka
nadoje) 12 aktyvių narių buvo 
nuvykę į moksleivių ateitininkų 
suvažiavimą Chicagoje. Mūsų 
atžalynas be organizacinių rei
kalų, domėjosi ir lietuviška 
spauda. Aplankę “'Draugo” re
dakciją susipažino su dienraščio 
paruošimo ir spausdinimo dar
bu. Buvo atvykę šie kuopos na
riai: Vyt. Tamulaitis, Alf. Jane- 
liūnas, Paulius Kolyčius, Romas 
Puteris, Eug. Girdauskas, Ilo
na Janeliūnaitė, Algis Čepas. 
Rūta Juzukonytė, Elena Kriš
čiūnaitė, Ramona Girdauskaitė, 
Dana Danaitytė ir Gunda Ur
bonaitė.

X Albertas Kerelis, ž'nomas 
mūsų architektas, visuomeni
ninkas ir Liet. bendruomenės 
veikėjas, atnaujindamas prenu
meratą, parėmė mūsų dienraš
tį 8 dol. auka. Nuoširdžiai dė-» .
kojame.

X Aiškiai rašyti pavardes ir 
adresus prašome visus mūsų 
skaitytojus,-as. Dėl neaiškiai 
parašytų vardų, pavardžių ir 
adresų neretai įvyksta nemalo
nių klaidų.

X Bridgeporto Šv. Jurgio pa
rap, Lituanistinė mokykla geg. 
11 d. 3:30 p. p. par. salėje ren
gia Motinos dienos minėjimą. 
Visuomenė maloniai kviečiama 
atsilankyti. Šiai mokyklai jau 
kelinti metai sėkmingai vado
vauja mok. M. šulaitienė. Vei
kia ir moksleivių ansamblis, 
ved. Vyt. Bilitavičiaus, ir kank
lininkių grupė, ved. Aušrelės 
Vaičeliūnaitės.

x Fkhvard Dambrauskas, 
South Haven, Mich., dėkodamas 
už kalėdines korteles, pridė o 
5 dol. auką. Labai ačiū.

X Alvudo vaikų teatro (dir. 
akt. Alfas Brinką, pad. Aldona 
Sobieskienė) 69 radijo valandė
lė šį pirmadienį, gegužės 5 d. 7 
v. v. Sophie Barčus Radio Šei
mos valandoj. Perstatoma Zu
zanos Juškevičienės “Motinai 
Sveikinimas”. Dalyvauja: An
tanas (12 m.) ir Leonora Kivė- 
nai, Anelės Kirvaitytės vado
vaujamos kanklininkės, muz. 
Balys Pakštas — ragelis, komp. 
Juozo Bertulio mokinių choras.

X Spaudą savo aukomis stip
rina geraširdžiai skaitytojai. 
Pratęsdami prenumeratą, atsi
skaitydami už korteles ar ka
lendorius aukojo: po 3 dol. — 
dr. A. Stankaitis, VI. Keiba, 
Ona Nasakaitis, Vida Jaciov; 
po 2 dol. — Vyt. Grybauskas,
E. Anužis, P. Guzikauskas, K. 
Jtamanauskas, F. P. Viršila, 
Kęst. Švelnys; po 1 dol: — P. 
Vaičaitis, E. Kalasauskas. Vi
siems nuoširdus ačiū.

Sol. Valentinos Kojelienės koncerto globos komite tas. Sėdi iš k. j d.: kun. J. Vaišnys, SJ, C. Leseckie- 
nė, pirm. — Birutė Čiurienė, S. Semėnienė, A. Nakas: stovi K. Repšys, K. Bružas, V. Butėnas, S. 
Endrijonienė, A. Gintneris, vicepirm. — A. Dzirvonas. Nuotraukoje trūksta — V. Tallat Kelpšos V. 
Šimkaus, J. Žadeikio ir kitų.

Gen. Vlado ir p. Genovaitės Mieželių bičiuliai suruošė jiems puošnias išleistuves Pakšto salėje, Chicagoje, 
ir atminimui, išvykstant j Phoenix, Arizoną, nuolatos gyventi įteikė dail. A. Petrikonio paveikslą 
‘‘Žiemą”. Nuotraukoje iš kairės prie dovanoto Petrikonio paveikslo: VI. Mieželis, gen. P. Plechavičius, 
prof. gen. S. Dirmantas, p. G. Mieželienė, gen. M. Rėklaitis ir gen. K. Musteikis.

Nuotr. V. A. Račkausko
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PARAMAI
Šiais įsibėgėjimo laikais, ka

da pasaulis lyg jūra vilnimis 
verčiasi, kada dažnai matome 
tiek daug blogo, stabtelėkime 
valandėlę ir pagalvokime, kad 
dar yra daug kilnių sielų, tyliai 
dirbančių Dievo garbei ir žmo
nių gerovei, ypatingai tai misi
jonieriai misijų laukuose.

Mūsų lietuviai tėvai marijo
nai savo misijų lauką turi Pietų 
Amerikoje, kur misijos labai 
aktualu. Juk šv. Tėvas nuolat 
prašo 'kreipti dėmesį į misijas 
Pietų Amerikoje. Tėvai marijo
nai išlaiko dvi pilnas misijas, 
tai Rosario ir Avellanedoje, 
trečiąją misiją lanko pagal iš
gales. Dirba ten apie 10 kunigų 
daugiausia darbininkų bei bied- 
nuomenės kvartaluose, kur re
liginis atsilikimas didelis ir gy 
venimo sąlygos sunkios. Marijo
nai misijonieriai algų negauna. 
Turi Ikelioliką klierikų, siekian
čių kunigystės. Jiems pragyve
nimą ir išmokslinimą turi ap
mokėti patys marijonai iš Š. 
Amerikos, tikriau sakant, iš 
Chicagos.

Deja, mirštant senajai lietu
vių kartai, Marijonų rėmėjai 
sparčiai mažėja. Matant misi- 
jonierių pasišventimą turėtu
mėm paklausti savęs — kągi aš 
galiu duoti Dievui? Negalime 
būti misijonieriais seselėmis ar 
mokytojais, bet beveik visi ga
lime duoti ką nors, tai yra pa
remti savo darbu, malda ir 
ypač aukomis, be kurių ir misi 
jonieriai negali veikti.

Marijonų bendradarbiai sten
giasi tos paramos kiek sukelti 
parengimais, aukomis, bet vis 
tai smulkūs dalykai. Štai, gegu
žės 18 d. yra rengiama žaidimų 
popietė tėvų marijonų vienuoly
ne, 6336 So. Kilboum avė. Kiek 
bus padaryta pelno, bus atiduo
ta misijoms Pietų Amerikoje. 
Tad visi, prijaučiantieji tėvų 
marijonų misijoms, maloniai 
kviečiami į šią popietę atsilan
kyti. Įėjimo auka vienas dole
ris, kartu ir karvutė. Pradžia 2 
vai. po pietų. E. S.

LIETUVIŲ PREKYBOS RŪMŲ 
BANKETAS

Šiais metais lietuvių biznierių 
ir profesijonalų banketas ruo

šiamas puošniuose Acacia 
Country Club patalpose, Route i 
66 and Wolf Road, La Grange' 
Illinois. Banketas įvyks sekma 
dienį, gegužės 18 d. 5 vai. vak.

Lietuviškos “Chamber of 
Commerce” banketai yra žymiau 
sias parengimų sezono užbai
gimo įvykis, Į šį banketą atsi
lanko visi žymesnieji lietuvių 
veikėjai, biznieriai ir profesijo- 
naiai ne tik iš Chicagos bet ir 
iš tolimesnių apylinkių.

Šių metų bankete bus pagerb
tas ilgametis Chicagos lietuvių 
tarybos narys ir daugelio kitų 
lietuviškų organizacijų veikėjas 
Antanas Valonis, kuris Lietuvių 
prekybos rūmų išrinktas “Man 
of tihe Year”. Jįs taip pat May- 
or’s Senior Citizen Committee 
išrinktas į Chicagos vyresniojo 
amžiaus piliečių garbės galeriją.

Banketo rengimu rūpinasi 
Lietuvių prekybos rūmų komi
sija: pirm. Casimir G. Oksas, 
programų ved. Adolfas Baliū- 
nas, nariai Felix Raudonis, Pe
ter Vilkelis, Bruno Gramont, 
Stanley Balzekas, Ronald Gregg 
ir Vyto ISlhukis. Asmenys, no
rintieji bankete dalyvauti, turi 
iš anksto rezervuoti vietas krei 
piantis į rūmų direktorius ar 
skambinant pirmininkui C. Ok- 
sui, arba rūmų sekretoriui Bru- 
,no Gramontui.

VELIONĮ GEN. A. GUSTAITĮ 
PRISIMENANT

Prieš kurį laiką Lietuvių aria 
cijos klubas Chicagoje buvo su- 
ruošęs akademiją velioniui gen. 
A. Gustaičiui prisiminti. Tada 
dar nebuvo žinoma, ar jis gy
vas ar miręs. Tačiau šiomis die 
nomis A. Gustaičio našlė gavo

AKADEMIJA KANKINIAMS PAGERBTI
Akademija komunistų ir na

cių koncentracijų stovyklose ir 
kalėjimuose žuvusiems kanki
niams pagerbti įvyksta gegu
žės 11 d., sekmadienį, Jaunimo 
centro didžiojoj salėj. Katali
kams pamaldos 10 vai. tėvų jė
zuitų koplyč. su kun. Jurkšė- 
no pamokslu, o evangelikams 
— tuo pačiu metu Tėviškės pa
rapijoj, kurias atnašaus kun. 
Trakia.

J. A. VALSTYBĖSE
— Inž. Komas Bublys su žmo

na Ingrida ir trimis vaikučiais 
Velykas praleido pas savo tė
vus dr. Vladą ir Stasę Bublius 
Detroite. Balandyje jie pakrikš
tijo savo jauniausiąją Ramą 
Vakarę. Krikšto tėvu buvo Ro
mo pusbrolis stud. Vyt. Polte- 
raitis. Krikšto motina Ingridos 
draugė iš Chicagos. Rama Va
karė Bublytė turi vyresnius už 
save broliuką ir sesutę — Tau
rą ir Viją. Jaunieji Bubliai su 
gražia šeima gyvena Clevelan
de, turi įsigiję gražią rezidenci
ją ir abu dalyvauja visuomeni
niame darbe.

' — Inž. Algirdas Keblinskas
su žmona (Vida Kriščiūnaitė) 
dabar gyvena Centralinėje Ame
rikoje _  Hondūre. Inž. Kėblins
kas prižiūri Harzo kompanijos 
hidroelektros statybos projekto 
tikslų išpildymą. Ir išsikėlę ke
liems metams iš Chicagos nepa
miršta lietuviškų reikalų. Užsi
sakė “Aidus”, “'Draugą” ir 
“Darbininką”. Atgaivai nuskren 
da į Karibų salas ir net slidi
nėjo Kolorado kalnuose.

— Vytautas čižauskas su 
'žmona Elena ir Marija Polte- 
railtienė iš Detroito buvo nuvy
kę Ohicagon. 'Gėrėjosi operos 
“Danos” premjera.

— Arilda Vailokaitytė, Juozo 
ir Julijos Janulytės - Vailokai 
čių duktė, šį pavasarį baigia 
gimnaziją. Studijuos kalbas ir 
sociologiją. Avilda stropi visuo- 
menininkė. Įsijungusi į ateiti
ninkų ir BALFO veiklą, Chica
goje. Jos mamytė Julija — me
nininkė. 'Turi nupiešusi daug 
įdomių paveikslų. Tik kažin ko
dėl vis delsia suruošti savo 
kūrinių parodą.

— Gediminas Naujokaitis, ži
nomas fotografas ir ateitininkų 
veikėjas iš New Yorko, išėjęs 
R.'O.T.C. mokslus, gavo kari
ninko laipsnį. Iškilmėse sūnui 
žymenį prisegė jo tėvas rašyto
jas “Draugo” romano premijos 
laureatas Pranas Naujokaitis, i

iš Tarp. Raud. kryžiaus prane
šimą, kad jos vyras Antanas 
Gustaitis tikrai yra miręs 1941.
X. 16. Kuriose aplinkybėse jis 
žuvo ar mirė, nepranešta. Spė
jama, kad jis, kaip ir daugelis 
kitų lietuvių ibuvo nužudytas 
Maskvos kalėjime. šį reikalą 
patvirtino ir lenkų rašytojas 
Čapskis, buv. legionierius, ku
riam teko būti rusų kalėjime ir 
susitikti su daugeliu lietuvių 
veikėjų, kurių tarpe buivęs ir 
A. Gustaitis.

Prisimenant žuvusįjį, Našlės 
rūpesčiu gegužės 18 d. Tėvų Jė
zuitų koplyčioje bus laikomos 
šv. Mišios, o LVĮS Ramovės sky
rius ruošia minėjimą — velionio 
pagerbimą prie paminklo ir Jau 
nimo centre. Visos mūsų liet. 
organizacijos ir paskiri asme
nys kviečiami dalyvauti.

P. Dirkis

MOKSLEIVIAI LAIMĖTO 
STIPENDIJAS

Illinois valstijos 210 mokslei
vių baigiančių aukšt. mokyklas 
pateko į garbės sąrašą, laimė
dami National Merit stipendi
jas. Iš to skaičiaus 27 yra iš 
Chicagos ir 132 iš aplinkinių 
priemiesčių. ISąrašan pateko Ri
mas Černius lankąs St. Igna- 
tius mokyklą ir Christine Ma
riukas, iš East Chicagos, lan
kanti Bishop Noll mokyklą.

PAVOGĖ 100 ŠAUTUVŲ

Charles Tansor, Oak Lawn 
gyventojas, policijos areštuotas 
Carson City, Nev. Pas jį rasta 
100 šautuvų pavogtų iš Inter
national amfiteatro sportinės 
parodos metu.

Akademija prasidės 4 vai. 
popietų Jaunimo centro didžio
joj salėj. ISusikaupimo minutė
je, pianinu palydint, į sceną į- 
nešamos gėlės. Deklamuoja Ba
rauskaitė. Akademijos įvadi
nį žodį tars prof. Mečys Macke
vičius, kalintas bolševikų kalė
jime ir nacių Stutthopo koncen
tracijos stovykloje. Antrasis 
IStutthopo koncentracijos sto
vyklos kankinys, prof. kun. 
Stasys Yla, kalbės tema: “Žu
vusieji kalba į mus”. Toliau 
“Epitafija Dievų Miške” _ 
etiudas Stutthopo aukoms prieš 
25 metus prisiminti. Išpildo Pe
dagoginio lituanistikos institu
to studentai: Liucijus Alens- 
kas, Lidija Jadviraytė, Algirdas 
Jasaitis. Akademijos pabaigoje 
nuo scenos gėlės pernešamos 
prie Nežinomojo kareivio pa
minklo.

Akademiją bolševikų ir na
cių aukoms pagerbti ruošia 
buvusieji politiniai kaliniai ir 
jų artimieji. Visuomenė kviečia
ma savo atsilankymu prisiminti 
ir pagerbti kankinius, kurie sa
vo gyvybes paaukojo už Lietu
vos laisvę. Įėjimas tik savano- 

1 riška auka. SL
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IŠ ART! IR TOLI
Gediminas Georgijoj pratimuo-
ae kiek buvo susižeidęs. Dabar 
jau išėjo į reguliarią armiją. 
Jo sesutė Dalia - Marija Nau- 
jokaitytė, baigusi aukštuosius 
mokslus Quebece, Kanadoj, da
bar ten pat mokytojauja.

— Dr. Aldona ir Vacius Lu
kai iš Toronto buvo išvykę Eu
ropon. Aplankė Ispaniją, Portu
galiją. Buvo Fatimoje. Matė 
gaišųjį Prado muziejų su EI 
Greco, Goyos ir Valasąuez kū
rinius. Sužavėti Europos kultū
ra. Grožėjosi pasakiška Madei- 
ros sala. Su jais kartu keliavo 
ir Jadzė Šapokienė, mirusio prof. 
A. Šapokos našlė.

— Prof. dr. Antanas Salys 
su žmona ir dukrele Rima kurį 
laiką šiemet ilsėjosi Floridoje. 
Gyveno pas Kaulakius, So. Mia
mi. Vieną sekmadienį buvo už
sukę į Lietuvių piliečių klubą 
vakarienės, gėrėjosi Petro Ste
vens amerikietišku choru, dai
nuojančiu lietuviškai. Iškviestas 
kalbėti profesorius pasigėrėjo 
Miami lietuvių veikla. •

VOKIETIJOJ
— Dr. Jonas Boguta su žmo

na (Terese Pautieniūte), da
bar gyvena Vakarų Vokietijoje 
Bonnoje. Dr. Jonas Boguta ten 
profesoriauja Bonuos universite 
te. Universitetas delegavo Joną 
Austrijoje vykusiame fizikų su
važiavime. Pasinaudoję ta pro
ga, jaunieji Bogutai aplankė Vie 4 
ną, Salzburgą, Muencheną ir ki 
tas vietoves, slidinėjo Alpėse. 
Anksčiau svečiavosi Vasario 16- 
os gimnazijoj, Romuvoje. Teresė 
Bogutienė gilina studijas.

— Romuvoje Birželio 13-15 
įvyks apylinkių vadovų (iš kiek 
vienos apylinkės po du asmenis), 
vargo mokyklų mokytojų ir Kr. O 
valdybos įgaliotinių visuose Fe 
der. Vokietijos kraštuose suva
žiavimas - seminaras. Suvažia
vimo pradžia 19 vai. Kviečiami 
asmenys smulkiau apie semina
rą bus painformuoti aplinkraš
čiu.

HIGH RATES

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS 

CURRENT RA'I'E

INSURED
5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4070 Archer Avenue, Chicago, Ulinois 60632 LA 3-8248

...MIDLAND B-v6 patar
nauja taupant ir duoda 
namams įsigyti paskolas. 
Dėkojame už pasitikėjimą 
lr esame pasiruošę Jums 
patarnauti ateityje.

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS M632 

RHONEt 254-4471

MSSB00K SAVINGS
Md and CompoundGd 

temi-Annuaily
S4«n™ SAVINGS CEBTIFICAM*

(Minimum $10,000)

MIAB SAVINGS CEVT1FICAJO 
(Minimum $5,000)
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