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GENEROLAI 
MIRŠTA 
SOVIETIJOJE. 

Išvados, 18 sovietu generolu 
mirus 

Washington. — Tarp š. m. 
balandžio 10 ir gegužės 22 d. so
vietų kariuomenės organas "Kra-
snaja Zviezda" paskelbt' apie 18 
generolų mirtis. Tai sukėlė dėme 
sį Vakaruose. Washingtono šal
tiniais, galima prieiti tokiu išva-
dų: 

1. Negalima teigti, kad Sovie
tų S-je šiuo metu vyktų valymai, 
panašūs į tuos, kurie yra buvę 
Stalino valdymo laikmečiu, ypač 
po 1930-1937 m., 

2. Gali būti, kad bent keturi 
generolai yra žuvę ar lėktuvo ne
laimėje ar vykdant tyrinėjimus 
prieš raketinės gynybos srity, ir 

3. Aukštųjų rusų karių mirties 
atvejų skaičius nesąs didesnis 
kaip paprastai. 

Išvados padarytos ne tiek tik
slia informacija pasinaudojus. 

SUSKILĘ KOMUNISTAI • Į MASKVA 
Maskva tikisi, kad šį ketvirtadieni prasidedančiame kom. partijų suvažiavime, bus 
pritarta jos vadovaujančiam vaidmeniui —Tačiau italų ir kitos partijos vyksta, pasi
ryžusios priešintis visai eilei Maskvos reikalavimų — R. Europos komunistai tikisi 
santūresnes krypties Maskvoįe. 

Naujieji lėktuvai bus svarbūs ne 
tik karo. bet ir .taikos sąlygose 

Kanada ir ryšiai su 

Kinijomis 

Pasaulio dėmesys vis labiau 
krypsta j ketvirtadienį, birželio 
5 d. Maskvoje prasidedančią pa
saulio ikom. partijų konferenci
ją. Jau žinoma, kad joje neda
lyvaus 10 ir gal daugiau kom. 
partijų. Taip pat žinoma, kad 
Maskva pasiryžusi pateikt i su
sirinkusiems priimti ilgą, ideo-

Prieš Maskvos norą teisinti jie teigia, esanti perdėta ir iš-
kariue invaziją pūsta. Tas priešinimasis Mask-

:vai reiškia, kad dalyvių tarpe 
Maskva tikisi, kad suvažiavi - Į b u s r e v ; e n a parti-^ b e t d a u . 

me, jai pasiūlius, bus pr i tar ta g i a u ? k u r i o s n e s u t i k s v i e š a i p n _ 
vad. Brežnevo sampratai a p i e t a r t i Čekoslovakijos invazijos 
"teisę" karimai įsikišti i k i lo ! teisinimui 
kraš to , Varšuvos sutart ies na-

A r M. Sus lovo pas tangos 

nue is veltui? 

Negalinti pripažinti abiejų 
Kinijų 

OTTAVA. — M. Sharp. Ka
nados užsienio reikalų vadovas, 
pareiškė, kad Kanada, vesdama 

muo. 
atžvil-elgesiui Čekoslovakijos 

giu. 

Maskvos krypčiai priešinasi 
bent 10 partijų 

Washington. —NYT žiniomis, 
pasitarimus su kinais, nutaru-1 Maskvoje neseniai vykusiame 
si pripažinti tik vieną Kiniją, j "parengiamame" pasi tarime, iš 
Tai priešinga ligšiolinei pažiū-|68 dalyvavusių partijų, bent 10 
r ai — Kanadai skelbus nusista- j pasisakė prieš aukščiau minė-
tymą pripažinti abi Kini jas. Da į t u s Kremliaus reikalavimus. 

. . . ,. , .. b a r S h a ^ t e i ^ a - k a d ' M e s t u o j Jau t ^ būsimam suvažiavimui 
kiek vadinama gyvenimo logika, p a č į u m e t u negalime pripažinti 
pasirėmus. i a bį Kini jas" . Naujoji politinė 

12 mirties atvejų per mėnesį | kryptis reikš, jog Kanada tu
rėsianti nutraukti diplomati
nius ryšius su Taut. Kinija Tai-
vane (Formozos saloje). 

rio, vidaus reikalus. Tačiau, pir 
loginio turinio raštą, kur iuo b u - j 1 1 1 0 ^ && I t a l i ^ ° 6 k o m - P ^ 1 ' 
tų pripažintas Maskvos p r a n a - ! J a s u " " • v a d u L ^ š 1 Lo^go i r . p a t y g s t a m b i e j i k o v o t o j a i , 
Šurnas, jos vadovaujamas vaid-Į v i s a e i l ė k l t ' ^ fluo m e ^ . P . a s i r y ; ! siekią. xad nasaulio kom. par-

tijos priimtų, no; s ir su patai
somis, Maskvos siūlomą "ideo
loginę programą", yra ilgame
tis politbiuro ideologas M. Sus-
lcv ir Borisas Ponomarev. par
tijos sekretorius t v a r k a i santy 

Vietname ir Paryžiuje 
menimis 

tebevyksta kautynės "taikės" ir "karo*' šaud-

RINKIMAI VYKO PRANCŪZIJOJ 
be to. pritarta Maskvos ** Priešintis "karinio Įsikišimo 

teisinimo minaai . 
Kelios kom. part i jos jau eilė 

mėnesių nepritaria Maskvos 
skelbiamam baubui apie "impe
rialistinį pavojų" —toji grėsmė. 

PARYŽIUS. Vakar Prancū 

1 

tvejų per mėnesį 
Jei pažvelgti į statistikos duo-! 

menis, tai, pasirėmus "Krasnajaj 
Zviezda'" dienraščio žiniomis, So-j 
vietų S-je kas mėnesį miršta maž-| R o c k e f e l l e r k e l i a u j a . . . 
daug po 12 rusų generolų ar 
mirolų 

"Le Monde' Tiesa, Paryžiaus 
(geg- 23) žiniomis, mirties atvejų 
vidurkis — ne 12, bet 9. Tas i 
pats dienraštis pastebi, kad II j 
pas. karo metu rusų generolų bu-' 
vę iki 10.000, tačiau šiuo metui 
jų skaičius bus nukritęs iki 3000. 

Tad, jei šiuo metu daugiau; 
kreipiama dėmesio i tuos mirčių j 
atvejus, tai, greičiausia, dėl to, i 
kad JAV spaudos atstovai Mask-j 
voje ėmėsi skubiai registruoti] 
kiekviena atveji ir apie jį skelbti 

kiloj 
į s p ū 

dis. 

meta tamsų šešėlį. 
Maskva dar nepaskelbė ofi

cialaus suvažiavimo dalyvių są
rašo. Tačiau yra t ikra, kad su
važiavimą boikotuos, j ame ne
dalyvaus šių kraštų kom. par
tijos: Kom. Kinijos, Albanijos, 
Š. Korėjos, š . Vietnamo, Japo
nijos, Malaizijos, Singapūro. 
Thai (Siamo), Burmos, P . Viet-

Laoso ir 

JAV spaudoje. Dėl to ir 
"mirčių serijos ar bangos" 

CARACAS, Venecuela. — Prez 
Xixono įgaliotinis, gubernato
rius N. Rockefelleris šiandien' namo, Indonezijos. 
atvyksta į Venecuela. Ligšiol jo! Nauj. Zelandijos. 
kelionę P. Amerikos kraštuose • 
žymiai trukdė studentų riaušės. 

Po riaušių Ekvadore, šeštadie 
nį jis buvo vos 3 valandas susto 
jęs Bolivijoje, La Paz sostinės 
aerodrome, kur tarėsi su vyriau
sybės atstovais. Tuo tarpu anks į 
čiau buvo numatyta 24 valandų : 

viešnagė... Iš Bolivijos jis nuvy! 
ko į Trinidad ir šiandien j Vene- į 
cueia. 

L. Longo. Italijos 
das — prieš Maskv 

K mumstų va 
>s pasiūlymu? 

kius su nevaldančiomis kom. 
partijomis. Suslovui suvažiavi
mas reiškiąs jo karjeros "apvai
nikavimą", nes jis juk buvo ve
dęs ideologinį karą ir su Kinija 

, ir su Jugoslavijos "revizionis-
| tais". Jam ypatingai rūpi išlai

kyti komunistų vieningumą. Jis, 
manoma, priešinosi čekoslovaki 
jos okupacijai, bijodamas, kad 
ji tam vieningumui nepakenktų. 
Tai... ir įvyko, nes tas nelemtas 
įvykis kaip tik ir buvo didžioji 
kliūtis suvažiavimą kviesti, kaip 
buvo numatyta, dar 1968 m. lap 
kričio 25 d. Vėliau jis ir vėl bu
vo atidėtas. 

_] Rytų Europos; komunistu viltis: 
daugiau santūrumo Maskvoje 

zijoje vyko prezidentiniai rinki
mai. Dar jų išvakarėse sprogo 
bombos ties dviejų kandidatų. 
Poher ir socialisto Deferre. rinki 
minėmis būstinėmis. Tai buvo 
vieninteliai smurto reiškiniai 

Rinkimų išvakarėse, viešosios 
nuomonės apklausinėjimų duo-

. ir Lenkijoje 
VARŠUVA. — Rinkimai va

kar vyko ir Lenkijoje. Kraštas 
turėjo išrinkti 460 parlamento 
— seimo atstovų ir 168,225 vie
tos bei sričių tarybų narius. 

Kadangi kandidatus parinko 
vad. Tautinis vienvbės frontas 

menimis, du svarbieji varžovai i (Darbininkų partijos a rba komu 

Prahoje valomi režimo priešai 

Pats Rockefeller, jau aplan
kęs 10 vidurio ir pietų Ameri-

Ryškrja posūkis Maskvos link 

PRAHA. — Gegužės 30 d. pa
sibaigęs dviejų dienų čekoslova 

i kijos kom. partijos cent ro komi
teto posėdis išryškino kryptį , ku 

: ri reiškia dar didesnį artėjimą 
• su Maskva. Buvo svars ty t i "or-

11 generolų, buvusių atsargoje 

Iš minėtų 18 generolų, 11 bu 
vo jau pasitraukusių iš aktyvios 
tarnybos ar jie buvo atsargoje. 
Be vienos išimties, visi jie jau 
buvo peržengę 70 metu slenkstį. 

Vakarų stebėtojams įdomesni 
atvejai mirusių generolų, septy
nių, buvusių aktyvioje tarnyboje. 
Jų tarpe vienas, 54 m. amž., 
greičiausia, miręs plaučių užde
gimu. Kitas, 59 m. amž., "stai
ga" miręs Kaukaze. Dar nepa
tirta, ar jis turėjęs ryšio su prieš-
laketine gynyba. 

Vienas žuvo lėktuvo nelaimėje 

kos kraštų, pareiškė, jog visur | «aniz 
j is susidūręs su "atvirais patari
mais" tų kraštų santykių su 
JAV klausimu. 

niai" klausimai. 
Vakari} stebėtojų nuomone, 

numatoma žymiai per tvarkyt i 
partijos, vyriausybės sudėtį ir 
krašto vedamą kryptį dar labiau 
palenkti nrie Maskvos. 

• Komunistų įtaka vis labiau 
ryškėja studentų keliamose riau 
šėse JAV-se — pareiškė ir įspė 
jo FBI direktorius E. J. Hoover. 
Kovingieji studentai, patekę i 
svetimas į takas, siekią visiškai 
sunaikinti švietimą — jis teigė. 

Valomi ''priešsovietiniai" 
sluoksniai 

Kad partijos vadas G. Husak į a 
pasiryžęs vesti ryškią glaudini
mo su Maskva politiką, liudijo 
jo kalba, užvakar pasaky ta stam 
bioje metalurgijos įmonėje. 

Paryžiaus "Le Monde" dien
raštis teigia, kad rytų bloko 
kraštai, dalyvaudami suvažiavi
me (ypač gi rumunai) turėsią 
naudos, nes galėsią veikti į san
tūresnės krypties Maskvoje įsi
galėjimą. Juk Rumunija daly
vauja tik su sąlyga, kad suvažia 
vim-e nebūtų priimtas joks vie
šas Kom. Kinijos pasmerkimas 

vakar nebuvę išrinkti, nes ne vie 
nas jų nesurinko bent 50% bal
sų. Laikraštį leidžiant, dar ne
teko patirti galutinių rinkimų 
duomenų. Beveik tikra, kad 
abiems varžovams, Pompidou ir 
Poher. teks "persirungti" birže
lio 15 d. Tuo tarpu dar 5 kandi
datai, ir jų tarpe komunistas 
Duclos. balsų skaičiumi žymiai 
atsiliko ir tuo būdu tik birželio 
15 d. paaiškės, kas bus Prancū
zijos prezidentas — ar gaulistas 
G. Pompidou, ar vad. centro at
stovas, Ailain Poher. 

Neramumai Curacao 
Neramumai rasinio atspalvio? 

vVILLEMSTAD, Curacao. — Pa
dėtis šioje olandų žinioje esan
čioje saloje, netoli Venecuelos 
krantų, vis dar grėsminga. Apie 

nistų sudarytas), , tad netenka 
abejoti, kad kandidatai išrinkti 
tie, kuriuos... reikėjo išrinkti. 
Tiesa, į Lenkijos seimą pateko ir 
49 nepartiniai, jų ta rpe 5 "nepri 
klausomi katalikai". Toji "opo
zicija" nevaidina didesnio vaid
mens. 

Thieu prieš nuolaidas 
komunistams 

TA1PE1. Formoza. — Taut . 
Kinijoje viešįs P. Vietnamo pre 
zidentas Van Thieu savo kalbo
je priminė JAV su bri tais pada
rytas "nereikalingas nuolaidas" 
Jaltoje 1945 m. Dėl jų komunis
tai įsigalėjo Kinijoje. 

Thieu savo kalba įspėjo JAV-
bes nesiekti nuolaidų su komu
nistais Vietname, pvz. sutinkant 

5.000 žibalo valyklų darbininkų I įsileisti komunistus į naują, su-
sudegino bent apie 50 namų, I t t ikt inę vyriausybę Saigont* 
puolė baltųjų laikomas p r e k y - l T n i e u i r Tšiang-kai šek sutarė, 
bos įmones ir grasina, sudegin-! k a d k o m - Kinija sudaranti grės-

Ji. ir kiti, mano, kad Maskva tu-} sią visą miestą. Pagrindinis riau j m ? taikai pasauly. 

Prahos režimo au-

rėtų ateity atsisakyti naujų 
avantiūrų — kišimosi į kitų vi
daus gyvenimą. Jie net spėja. 
kad Maskvoje pradės ryškėti la
biau liberalinė kryptis. 

Keturios besivaržančios kryptys 
Maskvoje 

"Le Monde*' atstovas J. Tau-
' tose R. Europos diplomatų tar-
I pe patyręs, kad šiuo metu Mask 

Beliko "išbiusinėti" dar pen
kių generolų mirties atvejus. Vie
nas tų penkių, Įeit. gen. A.L. Ka-
domcevas, yra žuvęs lėktuvo, jo 
vairuojamo, nelaimėje. Jis 
dirbęs sovietų 

gynyboje. Galimas dalykas, kad 
jo mirtis gali būti siejama su' 
keturių kitų mirties atvejais. 

Patys rusai paskelbė, kad du : 

iš jų M. ML Popov, 67 m. amž.: 
ir C. A. Penkovskij, 65 m. amž., i 
yra žuvę "tragiškose aplinkybė-! 
se . Tai verčia spėlioti, kad ir jie; _^ . . . 

y r a Į turėję ryšio su priešraketine ar1 

priešlėktuvinėje priešlėktuvine gynyba. 

Paaiškėjo, kad par t i ja linkusi 
atsikratyti visų "dešiniųjų gai
valų". Dėl to, kaip Husak paskel 
bė. iš centro komiteto pašalinta 
visa eilė žinomų veikėjų. Trys 
pavardės paskelbtos užvakar , tai 
— žinomas ekonomistas, prof. 

buvęs Dubčeko laikme 
čiu ūkines politikos planuotojas 
bei vykdytojas, F. Kriegel ir 
Vodslon. Jie parlamente spalio 
16 d. buvę pasisakę prieš sutartį , 
kuria buvo įteisinama sovietinė 

Pagaliau, panašiose aplinky
bėse žuvo dar du generolai, maj. 
gen. I.K. Antonov, 57 m. amž. ir 
gen. J. E. Smirnov, 51 m. amž.! okupacija. Prof. Šik invazijos me 
Jie dirbo "PVO Strany", kitaip' tu buvo pasitraukęs į užsienį, ta-
tariant, priešraketinės gynybos] čiau prieš 10 dienų grįžo į kraš-
srity. Būdinga, kad pastarųjų ke-j tą dalyvauti centro komite to po-

Golda Meir. Izraelio min. prminin-
kė. atsisako vykti i JAV. kol nepa-
aiškėsiąs jų nusistatymas del Izra
elio 

turiu generolų mirties datos ne
paskelbtos. 

Dar daug neaiškumų 

JAV įstaigos aiškina, neturin
čios žinių apie nesklandumus ar 
didesnio masto nelaimes sovietų 
vykdomoje priešlėktuvinėje gy-

; nyboje. Tačiau nėra negalimas 
į dalykas, kad bent keturi genero-
; lai bus žuvę, visi drauge, lėktu
vo nelaimėje ar vykdant tyrinė-

į jimus po žeme. 

sėdy. 

Kuba į Maskvą tik su 
stebėtojais 

HAVANA. — Kuba į kom. 
partijų suvažiavimą nesiunčia 
oficialios delegacijos. Havanos 
žiniomis, Kuba siunčia t ik ste
bėtojus. 

— Našlių JAV-se šiuo metu 
9 milijonai. 

Smūgis reformų reiTzalavuHems 

Husak pranešė, kad iš part i jos | 
c. komiteto balinami ir pasirašę; 
manifestą '2,000 žodžių", pa
skelbtą pra>j. metų birželio 27 
d. ir parengtą žinomo rašytojo ; 

L. Vaculiko oei pasirašytą 70 če
kų bei slovtkų intelektualų. Jie 
laikomi "dšinia is ia is oportu-
nistais", "k- ntrrevoliucijos šali
ninkais" ir ų dalis jau iš part i- šovinistinę ir dogmatinę biuro-
jos pašaliu -a. Panašus likimas kratiją ir, pagaliau, 
laukia ir v:-ų kitų. Jie palaips-
niui Miliumi iš jų turimų tar
nybų valst; >ėje a r spaudoje ir 
kitur. 

voje turinčios įtakos šios ketu
rios, savo tarpe besivaržančios 
kryptys (jų pirmosios dvi at
stovaujančios liberalinę link
mę) : 

— M. Suslovo kryptis. J o 
nuomone, nėra reikalo kištis į 
kitų partijų reikalus, 

— min. pirmininko A. Kosy
gino pažiūra: kreiptinas didžiau 
šias dėmesys ūkio lygmens pa
kėlimui, 

— Brežnevo grupė atstovauja 

šininkų reikalavimas — pakeiti 
atlyginimus, tačiau iš esmės ne
pasitenkinimas turis rasinį at
spalvį. Daugiau 80% salos gy
ventojų — negrai. 

Dėl riaušių saloje Puerto Ri-
co esą JAV kariniai daliniai bu
vo parengties padėK-je. 

• Prez. Nixona~, vakar iš Flo
ridos grįžo į Washingtoną. 

• W. Rogers, grįžęs iš kelio
nės Azijos ir Vid. Rytų kraštuo 
se, buvo nuvykęs j Floridą ir 
apie savo kelionę plačiai infor
mavo savaitgalyje ten viešėjusį 
prez. N'bconą. 

—Pusė visų moterų JAV-se 
dirba. 

— kariniai sluoksniai, pirmo-

Argentinoje ramiau 
"Karo teismai" teis 

nusikaltėlius 

CORDOBA, Argentina. — Po 
24 valandas vykusio streiko gy
venimas Argentinoje grįžta į 
kiek normalesnes vėžes. Kariuo 
menės daliniai Cordobos mieste 
pašalino užtvaras gatvėse, įmo
nės krašte pradėjo darbą. Tik 
Cordoboje. vykstant susirėmi
mams, žuvo 12 gyventojų. Pre
zidento Juan Carlos Ongania 
įsakymu. sudaryti specialūs 
teismai teisti "karo nusikaltė
liams" 

Neramumai Argentinoje pra
sidėjo gegužės 15 d., žuvus vie-

je eilėje susirūpinę krašto gyny-Įnam studentų. Studentai su dar-
bos klausimais. i bininkais reikalauja, kad Onga-

Minėtų diplomatų nuomone, j nia atsistatydintu. Pa t s prezi-
būsimame suvažiavime turėsian dentas yra pareiškęs. ka& nėra-
ti išryškėti daugiau santūrioji \ mus keliant aiški komunistų 
kryptis. ranka bei itaka. 

KALENDORIUS 

Birželio 2 d.: šv. Erazmas, šv. 
Ermengarri ; Daugotas, Galinda. 

Birželio 3 d.: šv. Lipardas. šv. 
Klotilda, T^utkantas, Develta. 

ORAS 

kfl praneša: Chicago-
linkėse šiandien de-
iau, temp. sieks 60 

F., r y t — be paki-

Oro biu? 
je ir jos a 
besuota. v 
ir daugiau 
timų. Dviejų prezid^itų R Xixono ir Van Thiru pasitarimai, biržeiio 8 d., turės įtakos Vietnamo karo bei taikos 

pasitarrmu eigai. Vieta, kur jie susitiks. Midway saia Ramiajame vandenyne, j šiaurės vakarus nuo H a -
Saulė teka 5 :17 , leidžias 8 :19 . vaju, yra pusiaukeiy tarp JAV ir Saigono. 



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. birželio mėn. 2 d. 

Trys didžiosios jėgos mūšy veikloje 
LF pirm dr. A. Razmos kalbos mintys New Yorke 

Amerikoje aktyvioji lietuvių vi
suomenė nėra didelė. Gal gali
me skaičiuoti nuo 30-50 tūk
stančių, kurie kokiu nors būdu 
įsijungia ar prisideda prie lietu

viškos veiklos. Taigi esame 
maža masė ir masinės jėgos išvys
tyti negalėsime. Vietoj kiekybės 
turime apsispręsti už kokybę. Bet 
koks susiskaldymas, pavienis 
veikimas, konkurencija ar net 
trukdymas vienas kitam būtų 
mūsų jėgų ir lietuviško veikimo 
sunaikinimas. Tas turi taip gi
liai persisunkti į mūsų pasąmo
nę, kad ir sapne apie tai sapnuo-
tumem. 

Mūsų kasdieninis šūkis 

Visi į vieną talką, visas di
džiąsias jėgas vienam tikslui. 
Trys didžiosios jėgos, kurios turi 
remti viena kitą, yra 1) Kūrybi
nės jėgos, 2) Organizacinės jė
gos ir 3) Finansinės jėgos. 

Tos trys kartu suburtos lietu
viškos jėgos turi tapti neišsenka
m u milžinišku potencialu mūsų 
didesniems darbams. 

Kūrybinėmis jėgomis negali
me skųstis. Nemažas skaičius 
jaunų lietuvių intelektualų užima 
aukštųjų mokyklų universitetų, 
institutų bei tyrinėjimų- bandy
mų aukštas vietas. Ta ip pat ne
mažai turime dailiojo žodžio, me
no ir muzikos kūrėjų bei įvairių 
mokslų šakų mokslininkų. Mūsų 
vyresnios kartos pastangų dėka 
intelektualų-kūrybininkų jėgų 
vėliau bus dar daugiau. Jie yra 
mūsų pasididžiavimas ir lietuviš
kos visuomenės semgenys. Aiš
ku, jie kūrybingi, bet ir kritiški. 
Ir lietuviškame veikime jie nega 
Ii pakęsti senų prieš kelias de
šimts metų susidariusių veikimo 
formų. Jie - mūsų gyvybė. Mūsų 
veiksnių ir organizacijų pirmū
nai privalo jiems surasti vietą 
lietuviškoje veikloje Reikia su
rasti naujų lietuviškos veiklos 
formų, kuriomis pritrauktumėrn 
jaunuosius už lietuvybę ir Lietu-

metodus, turėsime veržtis į ame
rikiečių spaudą, radiją ir televi
ziją, nesigailint tam finansinių 
išlaidų. 

Norint pasiekti dar didesnių 
laimėjimu organizuotume, turi
me išsioperuoti nuo kai kurių 
kenksmingų visuomeninių vėžių: 
nepažabotu asmeninių ambici
jų, kenksmingo pavydo kitų vi
suomeniniams pasisekimams ir 
noro kitus suniekinti, viešai 
prikišant jiems priklausomumą 
ar nepriklausomumą partijom ar 
grupėms. 

Dėl priklausomumo ar nepri
klausomumo kokiai partijai ar 
grupei turėtume vadovautis svei
ka mūsų lietuviškos visuomenės 
laikysena. Šiandien daugumai 
lietuviškos visuomenės partijos 
ir grupės nevaidina didelės rolės 
- visa tai laikoma praeities sim
bolis- Vadovaujantys asmtnys, į-
vairūs atliekami darbai ir planai 
vertinami ir remiami mūsų tos 
pačios visuomenės ne pagal par
tinį priklausomumą ar nepri
klausomumą, bet pagal tų pačių 
asmenų pasišventimą lietuviš-

galėdamas dalyvauti jis pasiun
tė kongresui ilgesnį sveikinimo 
žodį, kuriame kvietė pasaulio 
jaunuosius krikščionis demokra 
tus i r toliau tarnauti krikščio
nybei ir demokratybei, laisvei 
ir taikai, teisei ir principui. Laiš 
ke plačiau iškeliamas Lietuvos 
laisvės klausimas ir raginama 
išeiti į aktyvią ofenzyvinę ko
vą prieš komunizmą ir jo viso-
keriausias apraiškas. ;KDI) 
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III-SIS PASAULINIS JAUNŲ Ų KD 
KONGRESAS 

Krikščionių demokratų kongre
sas įvyko š. m. gegužės 11 - 18 
d. Montevideo, Urugvajuje. J a 
me dalyvavo atstovai iš kelias
dešimties kraštų, net trijų kon
tinentų. Šalia organizacinių rei
kalų kongrese buvo ir eilė pra
nešimų, paskaitų, simpoziumų, 
seminarų. Tarp jų peruviečio 
dr. Hector Cornejo Chavez pa-

. skaitą "Politinis solidarumas". 
kiems reikalams ir pagal tų dar-1 ^ ^ „ „ ^ i r f i n a n s i n i 0 goUda 
bu reikalingumą ir realumą. Lap-

PKIĖMĖ J T SEKRETORIŲ 

Popiežius Paulius VI-sis spe
cialioje audiencijoje priėmė 
Jungtinių Tautų generalinį sek
retorių UThant. Ta proga tar
tame žodyje Šventasis Tėvas 
iškėlė Jungtinių Tautų veiklą 
taikos ir tautų ūkinės pažan-

, gos kėlimo srityje. Katalikų 
! Bažnyčia - kalbėjo Šventasis 
į Tėvas - visomis priemonėmis 
\ siekia padėti visoms tautoms 

Trečiasis pasaulinis Jaunųjų Į Trys komisij< - svarstė atski- pagal socialinės enciklikos "Po
ras t emas : Kri/scioniškoji de- j pulorum Progressio" principus, 
mekrat i ja ir ke .s į naują vi- į Kiekviena t au t a - pabrėžė Po-

>nių demokra- • piežius - turi teisę pati tvarky-
rptautinė poli- i ti savo ateitį i r ugdyti savitą 
inės sąjungos i charakterį. Jungtinių Tautų 

• Redakcija straipsnius tai 
so savo nuožiūra Nesuntu 
dotų straipsnių nesaugo, JUO> 
grąžina uk is anksto sueita 
rus. Redakcija už sfreffitnffiy 
turmj neatsa>u. Sk ribinių 
kainos prisiunčiamos gavus 
srasymus. 

\ 

i 

* Redakcija dirba kasdien s 
8;30 — 4:.i0 šeštadieniais r 
8:30 ~ 12:00. £ 

* ^diuim-stiacija u'.rtKs Kas 
dieu 8:30 — 5:00, stSiadie į 
tua* — S:*0 — -2.00. i 

suomenę, krikšč 
tų jaunimas ir t 
t ika bei Pasą 
veikla ir jos pe 
misijoms vadovt 
feravo: CDU ja-

generalinio sekretoriaus audie-
encijoje dalyvavo įvairių tautų 
diplomatiniai atstovai pr ie Va-

| tikano, kurių tarpe ir Lietuvos 
prie Vatikano 

sekretorius St. Lozoraitis jr. 

kričio demonstracija, Jaunimo 
kongresas, Pasaulio liet. seimas, 
Lietuvos fondas, rezoliucijų lai
mėjimas ir daugelis kitų darbų 
rado didelį pasisekimą lietuvių vi 
suomenėje, ir ta pati visuomenė 
nestato klausimo tų darbų va
dovaujantiems asmenims ar jie 
priklauso ar ne priklauso 
kokiai partijai. Jie nuošir
džiai pasišventė tiems darbams, 
patys darbai buvo rea
lūs, reikalingi lietuvybei ir Lie
tuvos išlaisvinimui, todėl lietu
viška visuomenė juos rėmė dau
giau, negu buvo galima tikėtis 
iš anksto. Iš to mes visi turėtu
me gerai pasimokyti planuojant 
bet kokią veiklą ir darbus atei
čiai. 

Finansų organizavimas 
Finansai yra mūsų kultūri

nimo tema kalbėjo Europos J K 
DS pirm. dr. Egon Klepsch iš 
Vokietijos. Urugvajaus KD par
tijos pirm. dr. Juan Pablo Ter
ra skaitė paskaitą "Solidarumas 
sociokultūrinio vystymosi pro
cese". 

Kitose sesijose kalbėjo pasau
lines JKDS pirm. Antonio Ara-

ektyvos. Ko-
ir temas rė

mo vykd. ko
miteto narys dr H. Riesenhue-
ber, buv. Čilės J " D S pirm. Ro- j pasiuntinybės 
drigo Ambrozio, Europos JKDS 
gen. sekr. V. Pifomvils, Pašau 
lines s-gos vicf irm. Angelo i 
Sferrazza, P. A erikos JKDS ! *j-**»*o T i v -L. I 

' . • KAIRAS. Italijos archeologi-
gen. sekr. Tone" v Manncovic, j 
V e n e c u e l o s J K D = ? e n . s e k r . A n - j n ė ekspedicija Egipte, vienu 
tonio Pcnte Da- !a ir kt. Šalia I turtingų namų griuvėsiuose su-
kongreso darbų buvo ir eilė kul- ! rado virš dviejų tūkstančių me-
tūrinių parengirrų bei atgaivos t ų g e n m n 0 g a J p i r m ą j . r a š y t a 

programa 
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DR. PETER T. BRAZIS DR. J MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CfflRURGAS Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet 

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba 

DR. FRANK PLECKAS, 0PT. 
3424 W. 63rd St , GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"contact lenses". 

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais 

Kongrese d a l y v i o ir lietuvių j ^ ^ i m ą iškilmingai vakarienei, 
nibar. Urugvajaus JKDS pir- I delegacija, kuria vadovavo dr. Kvietimas rašy tas graikų kalba 
mininkas. P. Amerikos JKDS Į Jonas Norkait is iš Vokietijos. i molinėje lentelėje, 
pirm. Rafael Roncaglido, nauja- j Į kongresą ga r t !-s svečiu buvo i 
sis pasaulinio komiteto gen. sek- j pakviestas i r LXDS pirminin- i 
ret. Juan Pablo Moncagatta ir k. I kas Alsįrdas J . Kasulaitis. Ne-

puikios nuotaikos akivaizdoje pa- du viso pasaulio pauda, biblio-
žadu jums, kad jūsų ir visų LF į tekos, universitefci ir kiti insti-
-do organizatorių pagelbos dė- j tūtai turėtų te-.ngas žinias apie 
ka už 2-3 metų pasieksime fon- j Lietuvos praet i , kad svetimieji 
de visą milijoną. Koks bus mūsų \ nesimaitintų suklastotomis ko-

TRYS SAKALAI 
Alfonsas Vambutas 

vos laisvę. n'W, visuomeninių, švietimo ir 
Jeigu mes tai nesugebėsime į- politinio veikimo fizinė ga-

gyvendinti, prarasime savo inte-įlia. Be finansinės jėgos ir 
lektualus ir kūrėjus, jie nueis kilniausi darbai neišvystų die-
dirbti amerikiečių visuomenei. O 
už 18-20 metų be šių jaunųjų 
intelektualų mūsų veiksniai ir 
kitos organizacijos taps paprasti-
niais eiliniais klubais. Kad mūsų 
lietuviškas veikimas nesusilauk
tų tokio likimo, turime veikti ori
ginaliai, naujoviškai, su atvira 
galvosena ir žiūrėdami į priekį. 

Organizacinės jėgos 

Mūsų organizacinės jėgos taip 
pat yra didelės, kai dirbame su
tartinai. LB išaugimas, lituanis
tinio švietimo tinklo išplėtimas, 
stovyklos, tautinių šokių ir dai
nų šventės, Pasaulio l iet seimas 
su didingomis, kūrybingomis 
programomis, jaunimo, kultūros 
bei teatralų kongresai, masiniai 
Vasario šešioliktos minėjimai, 
statomi Lietuvių kultūros židi
niai, rezoliucijų kongrese pravė
dintas — tai mūsų bendro orga
nizuotumo laurai ir pasididžia
vimas. 

Turime priklausyti ir remti LB, 
kuri dabar egzistuoja kiekvieno
je laisvojo pasaulio dalyje, kur 
bent keliolika lietuvių šeimų gy
vena. Per LB mes organizuotai 
išvystome lituanistinio švietimo 
ir kultūrinius darbus, per LB mes 
galime organizuotai priminti a-
merikiečių masėms Lietuvos kul
tūrą, Maskvos imperialistų kolo
nizuotą. 

nos šviesos. Pinigų lietuviai 
jau turi pakankamai ir jų turėtų 
pakakti visiems lietuviškiems 
darbams. Visgi be ginčų galime 
tvirtinti, kad vra vien 

visų didelis laimėjimas ir pasidi- munistų ir k 
džiavimas, kai, gerai investuoda- gom žiniom 
mi tą milijoną, galėsime garan- to, keliuose 
tuoti lietuviškiems reikalams kas- galima isteie 
met arti 100 tūkst. Jau iki dabar d r a s s u ĮjetU\ 
LF yra davęs apie 70,000 lietuvis- pradžiai reiki 
kiems reikalams. 1968 m. davė 28) keliolikos tū' 
tūkst. Šiais 
virš 30 tūkstančių- Lituanistikos į naudincų lie. 
švietimo reikalams, vadovėliams, i kultūrai ir b 

šaltinių neteisin 
e Lietuvą. Be 

Pasakos ir padavimai, atžymė-
i Lietuvių Mokytojų Amerikoje 
>remija. Originalių autoriaus kū 
inių rinkinys, kurio tematika pa-
mta iš mūsų tautos didvyriškos 

ivmiuose u-tuose j Praeities. Lengvu stiliumi, aiš-1 
tuanistikos kate-; iu žodžiu, trumpais sakiniais Į 
profesoriais, bet { .nyga suteiks malonumo kiek- Į 

uorganizuoti po į ienam. jaunam ir vyresniam,' 

2434 West 71st S t r * t 
Vai.: pirm., ketv. 1-4. vakare 7-9, 
antr., penktad. 1-5, trec. ir šešt. tik 
M M M M 

Ofiso — H E 4-5758. 

DR. S. ir M. BUDRYS 
A L E R G I J A 

2 7 5 1 W e s t 51st Street 
Valandos: antradieniais, peructa^ie 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
L.igoma' priimami pagal susitarimą 

Dr. Ant. R u d o k o kabinetą perėmė 
optoaietristas 

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

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. ir 
Hetv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk 
tad. 10—4; šeStad. 10—2 vai. 

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960 

DR. L DE0KYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

SPECIALYBE — 3TERVT IR 
E-MOCINfiS LIGOS 

Crawford Medical Building 
844» So. Pnlasfei Road 

Valandos pagal susitarimą 

R e z . Tel. GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN-EISIMAS 
Akušerija tr moterų Uzos 
Ginekologine Chirurgija 

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

Ofiso teL P R 8-2220 
Namu — re*. PRospeet 8-9081 

DR. JANINA JAKšEYIefUS 
J O K i A 

2656 West 63rd Street 
Pirmad.. antrad.. ketvirt. Ir penkt 
nuo 12 iki S vai. ir nuo 5 iki S v.v 
SeStad. nuo i iki 4 vai. 

Ofs . P R 6 - 6 0 2 2 Rez . PR 8-6960 

DR. L JATULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra Draktika 
2815 W. 71st Street 

k> nčių dol. para- kaitytojui. Pasididžiavimas sa-; Ofiso vai. kasdien nuo . „ « » » » 
metais vėl paskirs j ma. Yra daugybė kitų projektų,; o tautos praeitimi, j a u č i a m a s i ^ 1 n u o 9 m 1 2 **•'• ar^ '^a ' i ta" 

lkl 9 v. v., 

"iekvienoje pasakoje ar legendo-
e. lengvai užkrečia skaitvtoja ir 

Amerikos ! p ! : a t i m a m s ' p a č i ų m o k > t o r ^ _stu~ I reikalams, bet m viskam reikia | itnaujina jame pajutimą," kad jis 

bei, lietuviškai 
rai lietuviškiems 

_ 30 tūkst. 
tūkst.Li-

tukstančiu doleru 

degantis — kuo 

tvii t i i iLi. M U v i a v i e n u l i n e i ir*.\j- ' j - . . i • or\ ̂ -i <* -r . . i - 'dijoms jau duota apie ie yo tūkstančiu lietuviu, kuriems •, . , . r . ,. . , . . T . \ i - - j i Jaunimo kongresui -4 ti hetuvvbe ir Lietuvos laisves da r - i ' . „- ° ,.. - >. , . _ . T , . . . nn _, • tuanistikos studijoms - o tukst., bai rupi. lad, jeigu tie oU tuk-, T . . ^ , , .. .. . ». ,. - f i . . Liet rašyt, draugijos premijoms stancių lietuvių aukotu kasmet • on/\n T-*u - -uw* j i i -_ -v,. -, 3000, Lithuanus ir vasario sesio i . . . . . . Į» 100 do lietuviškiems reika- = ^ ^ i m n a z i j a i 3 t ū k s L T a - ^ : didžiąsias jegas - kūrv-bines, or 

Taigi reika i, 
greičiau užba; 
LF-de. Subui'c i i i krūva visas 

visą milijoną: 

lams, tai kasmet surinktumėm 
po 3 milijonus dol. Ar ne pasa
kiška suma? Tegul surinktumėm 
tik trečdalį— ir tai turėtumėm _ - • ' - . 1 .. 

.,.. , , , . sportininkai, oiurhonio galerija, 
po viena milijoną, kurio rjakaktu , . , . „ ' 

miZ . ~m.^Z _„. kurie buvo paremti nemažom: 
aukom. Dar kartą 

Dabar vėl LF-das pasiryžo fi- Yorkiškiems 
nansuoti mokslini Lietuvos isto- karienc. Sp, 

mūsų visiems lietuviškiems rei
kalams — ir lietuviškai spaudai. 
Šitas utopiškai skambantis ap
skaičiavimas yra mūsų lietuvių 

pačios stambios žuvys, o kur Jau
nimo laikraštėliai. lietuviška 
spauda. Donelaičio vertimas, 

6iu 
pa r 

gamzacines il
sime ne tik 
ir atliksime 

! kurie dabar i 
ionė-

lansines pasiek-: 

joną LF-de, bet 
didelius darbus,; 
s atrodo tik sva

rą neatskiriama savo tautos da-
is. 

Knygos kaina 2.00 dol., gau-
ama DRAUGE. 

y -
Illinois gv-ventojai prie knygos 

ainos turi pridėti 5 proc. mokes-
iams. 

Ofs . PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 W. 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 

Į ifcl 8 vai. Trečlad L- Sečtad uždaryta 

Ofiso Ir b o t o teL OLympic 2-188^ 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

1407 So. 49th Coart, Cicero 
V a i kasdien 16-12 Ir 4-7. TrečJad 
ir £e$tad. tik susitarus. 

SB. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRTJRGAS 

9PJBC VIPAl S LIGOS 
TeL OfLso PR r.- TSO0: Namn 925-7697 

5153 *»>. Damen Avenne 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. 423 - 2660 

D R , E, R I N G U S 
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenae 
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
oenktad. S v. r. iki 9 v. v. Tre«. b 
5eš*ad * v. r. iki 3 v popiet. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDIJTOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezideac) 
Priima lųconlus tiktai 

(By appt.) 

DR, LEONAS SEIBUTIS 
MESTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
OHsas 2454 W. 71st Streec 

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

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

DR, ALDONA ŠIMKUS 
AKTŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS 
loo42 So. Cicero, Oak Forest, m. 

Kabineto teL «87-2020 
Narnu tel. $39-1071 

'Vizitai aasra! susitarimą 

OR. i, j . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Of!*o tel. REliance 5-4410 
Rez. GiVlvehiU 6-0617 

Valandos- pirm. ir ket. nuo 12 vaJ. 
iki 2 vai. p.p. ir mio 7 Iki 8 • . vak.: 
antr. ir penkt nuo 12 lkl 2 vaL p.p 
ir vakarais nasrai susitarimą 

m Jums \ e w -
šaunią LF va-

skelbs visiems 
j 'rijos išleidimą lietuviu, anglu ir lietuviams Tf's ^nsni-ma ir visi 

pajėgumo ribose, įeigu mušu dar-i , . . , ,, . , , , . . - . . . , , - aosnumą ir visi 
LJ -1 • • -• • * • \ kitomis kalbomis, kad tokiu bu-1 kiti seks Tusu r vdi šia linkmp 
bai pilnai rastų pritarimą vi-i M J U 5 l ! z a * b I d " n ™ & 

soje lietuviškoje visuomenėje iri ' 
surastų pakankamai pasišventu-; 
siu ir gabių finansų organizato-
nių. Čia turime palaužyti galvas,; 
kaip šią žavingą finansų realy- '• 
bc pasiekus-Lietuvių fondas šiuo požiūriu 

nežali skųstis 

Nors pradžioje pirmieji milijo
ninio L.F-do iniciatoriai ir or
ganizatoriai buvo laikomi kai 
kuriu tik nerealiais svajotojais, 
tai \ isi tie kritikai apsivylė-
Šiandien LF peržengė puse mi
lijono. Su jūsų šia sėkminga ir 

Lietuvių organizuotumo ta-j iškilminga vakariene ir panašia 
lentus išnaudokime dabar iki į LF vakariene Chicagoje pasiek-
maksimumo. Būdama maža tau
tinė visuomenė tik gera organi
zacija galėsime prasiveržti su sa

lai didelis 
priklauso 

vo kultūriniais bei Lietuvos iš
laisvinimo reikalavimais į ame
rikiečių ir tarptautines sferas. Cia 
turime būti gudrūs kaip lapės: 
išnaudoti asmeninius ryšius su 
amerikiečiais, panaudoti mūsų 
iškilusių lietuvių pozicijas ir pa-

sime 600 tūkstančiu, 
laimėjimas. Ir ; 
jums visiems, jūsų narsiesiems 
LF-do organizatoriams, o ypa
tingai dideli nuopelnai priklauso 
didiesiems LF -do aukotojams A-
leksandrai ir dr. Juozui Kazic
kams, kurie paaukavę LF-dui 
daugiau 18 tūkst. dol., taip pat į-
dėję nepaprastai daug energijos 

žintis iietnvybės ir Lietuvos rei- ir pasišventimo per visą LF -dol 
katarus. Panaudojant tuos pačius i organizavimo laikotarpi. Šios į 

DR. ANNA BAUUNAS 
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(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHTRURGfi 
6G48 So. Albauy Avenne 
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IŠSIVADAVIMO VILTYS 
Kas seka sovietinės imperijos tautų noras gyventi laisvai ir ne

gyvenimą nuo pirmųjų jos įsikū- priklausomai. 
rimo metų ligi dabar, negalėjo Sovietinės galybės mažėjimą 
nepastebėti, kad per 40 pirmųjų nuolat didina atkakli Jugoslavi-
savo gyvenimo metų ji pasiekė jos prierusiška laikysena. Ru-
aukšciausią savo galybės viršū- munijos pastangos spirtis prieš 
ne. Ši galybė, ypatingai išaugusi rusus, kai kurie Lenkijos naeio-
II pasaulinio karo metu, ėmė naliniai ėjimai. Vokietijos pada-
pamažu mažėti po Stalino mir- Ujimas ir ypač garsioji Berlyno 
ties. Tiesa, galybės mažėjimas gėdos siena, sovietinių rašytojų 
gana lėtas, tačiau vis dėlto veži- ir kitų laisvę mylinčių žmonių 
mėlis, kad ir pamažu, rieda nuo teismai Maskvoje, Leningrade, 
kalniuko žemyn. Kijeve ir kitur. Tačiau gal la-

Yra nemaža reiškinių, kurie šį biausia silpnina pavergtų tautų 
mūsų teigimą patvirtina.Dalis - noras išsivaduoti. 
teoretiniai bei ideologiniai: Gero- Stebėtojai, nuolat seką sovie-
kai susvyravo komunizmo mok- tų ir ru.sų pavergtų tautų gyveni-
slo, skelbto Markso — Lenino - mą. prileidžia, kad teroru sukur-
Stalino pagrindai. Marksizmo ta sovietinė imperija galinti baig 
dogmos imta vis kitaip aiškinti ti savo dienas vienu iš trijų bū-
įvairiuose kraštuose, neišskiriant dų: a) Revoliucija krašto viduje. 
ir pačios Rusijos, kur pirmiausia kuri nušluotų dabartinius Rusi-
savitai ėmė reikštis pačių komu- jos, o tuo pačiu ir komunizmo 
nistų išauginti ir ypatingai glo- vadovus; b) Kaip pasėka naujo-
bojami intelektualai: rašytojai, jo pasaulinio karo. kuris galįs kil-
poetai, dailininkai, aktoriai. Pas- ti tarp sovietų ir vakaru kraštų 
kutinis jų pasireiškimas — 54 so- ar komunistinės Kinijos; c) im-
vietų piliečių skundas Jungtinių perija galinti sunykti ir visiškai 
Tautų žmogaus teisių komisijai, paprastu būdu, kad bolševizmas 
Taigi pačioje Rsusijoje vis la- sunyks tam tikra Čia suminėtų 
biau plinta žmoniškumo idėjos priemonių kombinacija. 
ir kitiems priespaudą nešą rusai Kalbant apie bolševizmui pa
vis labiau įsitikina, kad komuniz- laužti smūgius, reikia pasakyti, 
mas neatneša ir negali atnešti kad jie turi būti organizuojami 
nei medžiaginės, nei dvasinės ge- tiek iš išorės, tiek krašto viduje. 
rovės. Ideologinė krizė ypatingai Pastebėta, kad Sovietų Sąjungo-
reiškiasi praktišku ir teoretiškų je per 50 metų ne tik buvo nesu-
įsitikinimu, kad Dievas, į kurį tirpdytos tautybės, bet kai kurio-
komunistai tikėjo, iš tiesų tėra se srityse jų kultūrinė ir kitokia 
apgaulingas stabas. iniciatyva dar labiau išsiplėtė. 

Tačiau ir išoriniai veiksniai Bolševikai, be abejo, stengiasi ap-
drebina komunizmo pagrindus, riboti tautybių veiklą, o jų ben-
Tautinio atgimimo reiškiniai dravimas leidžiamas tik "socia-
vyksta ne tik Sovietų Sąjungoje, listinėse" ribose. Kitur, kur įma-
bet ir satelitiniuose kraštuose, noma, jie stengiasi kiršinti vieną 
Demokratiniuose kraštuose vei- tautybę su kita. kad jos nesusi-
kiančios komunistų partijos ne- tartų Svies prieš okupantus ei-
nori paklusti Sovietams. Komu- ti. Bendrai visur veda rusinimo 
nizmo vienybei labai smarkiai politiką nes surusėjęs kitos tauty-
pakenkė pokario metais komunis- bės žmogus, kaip praktika rodo, 
tinių rusų įvykdytos Vengrijos ir esąs neblogas komunistas. 
Čekoslovakijos okupacijos. Ypa- Tačiau mes dar nesakome, kad 
tingai efektyviai sovietinius pa- Sovietų Sąjunga yra menka ga-
grindus sukrėtė "didžioji brolis- lybė ir neteigiame, kad komu-
ka kinų tauta", kuri jau 1964 m. nizmas žlugs "šiomis dienomis". 
pareiškė norinti atgauti XIX a. Sovietų imperija, kad ir gerokai 
viduryje rusų pagrobtas plačias suplaišėjusi, nežiūrint kai kurių 
Kinijos provincijas, o šiomis die- nepasisekimų krašto viduje ir už-
nomis Kinija, atsakydama į so- sienyje, vis dar tebėra stipri pa
vietų 1969.III29 pasiūlymą tartis šaulio galybė, o komunizmas, 
pasienio incidentų ir sienos iš- netgi suskilęs į keletą dalių, dau-
lyginimo reikalais, formaliai at- geliu požiūrių tebėra pavojingas. 
sakė, kad gali derėtis tik 1858 ir Taigi ir mūsų išsivadavimo ko-
1860 m. teritorinių sutarčių per- va prieš komunizmą neturi men-
žiūrėjimo pagrindu. keti. Atvirkščiai, kovos pastan-

Jeigu šie reiškiniai dar ir nė- gos turi būti padidintos, nes vis 
ra Sovietų S-gos kelias atgal, tai labiau ima aiškėti mūsų kovos 
tikrai išryškina, kad galybės au- prasmė ir matosi šiokios tokios 
girnas yra sustojęs ir kad ilgai- viltys ją laimėti, ko nebuvo anks-
niui vergų imperija gali žlugti čiau. 
nebūtinai karo su kapitalisti- Keičiantis kovos apimčiai ir 
niais kraštais avėju kurio taip pobūdžiui turi būti peržiūrėtos. 
labai nenori JAV-bės ir kiti kraš- kur reikia suderintos ir pakeistos 
tai . Atsiranda vilčių, kad komu- mūsų kovos priemonės, būdai, 
rūstinę sistemą gali pribaigti: a) taktika. Ji turi būti lanksti, grei-
vis labiau besireiškiąs rusų — ki- ta ir atitikti naujas sąlygas. Rei
n u nesutarimas, b) humanistinis, kia ieškoti ir naujų sąjunginin-
demokratinis ir antibolševikinis kų, naujų kovos draugų. Iš čia 
judėjimas pačioje rusų tautoje, c) kyla ir naujos pareigos, apie ku-
sovietinių rusų pavergtų 149 rias išsitarsime kita proga. b. kv. 

Spaudoj ir gyvenime 

SVARBUS PRANEŠIMAS PALIKIMŲ 
KLAUSIMU 

Kariuomenes įtaka Sovietuose 
Komunistų partijos ir kariuomenes susirinkimas 

G E D M I N A S GALVA Ilgametis JAV ambasadorius 
Maskvoje Charles Bohlen pareis 
kė: kariuomenės jtaka Sovietuo 
se ne didesne už išganymo ar
mijos politinę įtaką JAV. 

dalyvavo 1.500 asmenų. 
Susirinkimas buvo numatytas 

š. m. pirmą ketvirtį. Gen. Epi-
Praėįusią savaitę iš Maskvos ševas rusų laidos Komuniste, 

pašalintasis The Washington t u s i a m e balandžio mėn., pra-
Post atstovas Anatole Shub' ku- n e š ė - k a d susirinkimas įvyksiąs 
rio tėvas Rusijos žydas, para- ; art imoje ateityje. Atidėjimo 
šė Lenino biografija ir nurodė, j priežastys nutylėtos. 

mo su karinės vadovybes rei
kalavimais. 

Per paskutinj penkmetį biu
džete buvo skiriamos vis dides
nės sumos apsiginklavimo rei
kalams. Kariuomenės skaičius 

DIDŽIAUSIŲ NUOSTOLIŲ AMŽIUS 
Rūpestis jaunimu, ypač studentija 

VYTALTAS VOLERTAS 

Pianai mažėjimui 

! 

kad sovietinės kariuomenės įta
ka ypatingai sustiprėjo Dubče-
ką pašalinus iš Čekoslovakijos 
komunistų partijos vadovo pa
reigu. 

Pastarieji įvykiai sudarė pro
gą net rašyti anie sovietinės ka
riuomenės išgalėjimą ir net bo-
napartizmą. Kas gi būtų sovie
tinės kariuomenės Bonaparte? 

Keistos apraiškos 

Paruošiamieji darbai pradėti 
praėjusį rudenį. 1968 m. lapkri
čio mėn. kariuomenei skirta 
dienraščio Krasnaja zvezda 
(Raudonoji žvaigždė) laidoje 
skelbė, kad kariuomene turi bū
ti ištikima tarptautiniam komu
nizmui, sovietiniam patriotiz
mui, kovoti prieš komun-zmo 
>riešus. ypatingai buržuazines 

itakas. 
Minėtame dienraštyįe daromi 

Korporacinėje Amerikoje šiuo 
metu su giliu pasišventimu dir
bama prie smulkių planų, ruo
šiantis didėjimui, augimui, plėti-

padidintas. Moderniškų ginklų i muisi. Planai ir planai. Kaip rei 
gamyba skatinama. JAV kraš- kės verstis po penkių, dešimties, 
to apsaugos sekretorius Melvin dvidešimties metų? Koks atro-
Laird skelbia, kad 1970 m, So- j dys Megalopolis (Boston - New 
vietų apsiginklavimas pralenks j York - Philadelphia - Baltimore 
JAV. Sovietų karinis laivynas 
Įsigalėjo Tolimuose Rytuose. Vi
duržemio jūroje ir Indijos van-
denvne. 

1967 m. kovo mėn. vėžiu mi
rus marš . Malinovskiui jo įpėdi
niu paskir tas ne partijos atsto
vas apsiginklavimo viršininkus 
Ustinovas, bet marš. Grečko, 
buvęs Budiono raitelis. Rytų 

Maži įvykiai pakurstė darvti '• " į k a i s t a i partijai, kad ji esan- Vokietijoje sovietinės kariuomo 
dideles išvadas. Krašto apsau-1 
gos ministeris Andrėj Grečko. 
kilęs iš Ukrainos, šį pavasarį bu 
vo veiklus. Jis vyko į Čekoslova
kiją, lydimas civilio Semionovo. 
Čekoslovakijoje spaudimui dary 
ti. Dar neturime duomenų tvir
tinti, ar jo spaudimas apsprendė 
Čekoslovakijos kom. partijos 
centro komiteto rinkimus. 

ti atlaidi politiniame kariuome- I nės vadas , sukilėlių malšintojas, 
nės įtaigojime. "Nauka i žizn" ; Jo tarpsnyje įgyvendinta lanks 
(Mokslas ir gyvenimas) š. m. taus atkirčio taktika. 
pirmoje laidoje nurodoma, kad 
neužtenka šnekėti apie patrio- ; 
tizmą. Ir apie jį šnekant reikia 
eerai nusimanyti esminiuose ka 
riniuose klausimuose, kad a t sky 
rus paraką nuo aguonų. 

KomoartHos spauda įvairio-

pietų pertraukos į dvi dalis per 
skirtos. J 

Nukreipkime dėmesį į kitą 
reiškinį. į vedybas, apie kurį pas 
kutiniu laiku prisimenama vis 
mažiau ir mažiau. Čia. tiesa, 
daug kalba širdis, mažai lemia 
tėvai ir pareiga. Be to. ne visos 
mišrios šeimos dingsta, nors vis 
dėlto iš jų matyti, ar augame 
a r nykstame. Yra vietovių, ku
riose vienai sukurtai lietuviškai 
šeimai tenka penkios mišrios. 
Negana to. beveik visi jauni ber 
niukai glaudžiasi prie kitų tau
tų mergaičių, o lietuvaitėms. 

Tai labai reikalingi planai a- kantriai palaukus, nieko kito ne-
teičiai, didelės masės, didelių iįeka. kaip tekėti už svetimtau-
skaičių, didelės grūsties ateičiai. c-įų Kai kur paskutinių kelerių 
Bendrovių, vyriausybės įstaigų. metų studentija ir kiti jauni 
mokyklų planai. Ir vis daugiau- žmonės visiškai mums dingsta. 

Washington miestų komplek
sas)? Kiek Fordui reikės kas
met gaminti automobilių? Ko
kius naujus pastatus projektuo
ti universitetams? 

Vėliau jis lankėsi kai kuriose f"»S progomis tebegarsina sovie-
satelitinėse respublikose ir da- tinės kariuomenės laimėjimus, 
lyvavo Varšuvos santarvės pa- ! Karinėje spaudoje užuolanko-
sitarimuose. kurių metu būk t a i ! *& daromi priekaištai kom. p a r 
pareiškęs: jūs galite saugumo \ tijai. kad ji neatliekanti šio t a r p 
klausimus svarstyti , bet ne bal- : snio uždavinių. 

' Kariuomenė — partijos įrankis 

Stalinas buvo itaringas sekti 
ne tik politikus, bet ir karius. 
Jis sunaikino prieš pat karą ano 
meto geriausius karius. Po ka
ro j is į šalį nustūmė maršalą 
Jur i j Žukovą. 

N. S. Chruščiovas pasinaud'>-
jo kariuomenės taika išstumti 
Malenkovui. Molotovui ir jų ben 
drams. Įsigalėjęs jis 1960 m. įsa 
kė atleisti 1.2 mil. vvru iš ka

sia fizinei sričiai: pastatams, 
transportui, kapitalo investavi
mui, oro išlaikymui, neturint 
pakankamai laiko dvasinei, in
telektualinei sričiai, neprisime
nant ideologijos, mintijimo. 

O mes. lengvas šapelis sro
vėje, esarr^ priversti šios ma
dos atsisakyti, — sukti prie
šingu keliu: mums reikia skai
tytis su fiziniu nykimu ir steng
tis augti dvasia. 

Taip, nykimas mumyse vyks-

suoti. 
Spauda iškėlė generolų ne 

paprastą mirtingumą, bet pasi-
tenkino tik nusistebėjimu. Šiais ; 

metais iki TV.21 d. Sovietuose i 
mirė 38 generolai. Neįprastas 
sovietinių generolų mirimas vy
ko tarp IV.IO ir V.21. Per ši 
tarpsnį mirė 18 generolų, kai 
paprastai per mėnesį miršta 1 
generolas. Iš šio pripuolamo reiš 
kinio tegalima darvti išvada, 

i į kad pastaruoju metu buvo di-
: delio masto karinis judrumas, 
, nes keli generolai mirė susisie

kimo nelaimėse. Politinių valy
mų kariuomenėje nebuvo. 

Perdėtas išvadas padarė dėl 
kariuomenės dalinių nepasirody 
mo gegužes 1 d. vaikštynių me
tu. Daromos išvados, kad kari
nė vadovybė nepritarusi kom. 
partijos vadovybes siūlymui ka
riuomenei dalyvauti šventėje. 

Kompartijos ir kariuomenės 
vadovu susirinkimas 

Kom. partijos ir karinės va
dovybės iki šio teįvyko penki 
susirinkimai. Paskutiniame su
sirinkime, įvykusiame 1960 m.. 

' 
Lietuvos piliečius, ar bus palikti j 
pinigai, ar nuosavybe. 

Šitokios informacijos padės iš
eivijoje gyvenantiems lietuviams 
apsisaugoti ir nuo tu kėslu, kuriuos '• 
ruošia, Sovietu agentai, kurie gau
do lietuvių palikimu bylas. 

J. Daugi. 

Marš . A. Grečko nesinaudoja 
marš . Žukovo garsu. Jis sunkus 
ne tik fiziniu svoriu, bet ir sa
vo galvosena uždegti kariams. 
Galimas dalykas, kad jis siekia 
didesnės įtakos partijoje, nes 
jau dabart iniame part : jos cent
ro komitete kariai sudaro 7%, 
bet ne j is bus Rusijos Bonapar
te sovietinei santvarkai laidoti. į ta. Ne toks baisus, kad verstų 

„ . , . . . , nuleisti rankas, bet vis dėlto 
komunis tų pa r tnos santvar- _. . . . ' , . , . . . . , . užtektinai greitas, kad susiru-xai visai nusigyvenus ir pakri- . . _r_ Z ~ « > , . . . . I pmtume. Truputi pasižvalgius, kus. pereinamajame tarpsnyje • f. , „ / \ . - T, • ,. .„,.,.,.. •. vLi.- i i- » karto matvti pavoius. Kai gali įskilti karys paruosti kelia . .. . . . ... r . . *^T . ,. . , ' kur jis graso moralios asimilia-: nauia santvarką. Sovietine ka- .. . . . . . . , . . .. , . i CITOS forma, kai kur vra gerokai rmomene, besinaudojanti di-1 . .. - -, . . . , . . J „ i mūsų pačių paforsuotas. džiausią partijos parama sar- i 

Nemalonūs ženklai 

savo ramstį . 

Dublinas. Daugiau kaip 4.000 
Airijos misijonierių kunigų ir 

riuomenės ir apkarpė apsiginkla pasauliečių šiuo metu dirba Af-
vimą. Nereikia stebėtis, kad ka
rinė vadovybė ryžosi 1964 m. 
talkininkauti Chruščiovui nuša
linti. Jis buvo išstumtas ne dėl 
jo "klaidų", bet del nesiskaity-

vams stiprinti, rusiškai impe- i 
rialistinei politikai vesti, šiuo j ^ v j e n a J A V L B ^ 
metu nestos atviron kovon p n e s 1 ^ ^ ^ s t u d e n t u s ^ j 

pozijuman. Apie ta i žinia pas- i 
kelbta anksti, apylinkės prašy-
tos informuoti visus studentus. 
daugelis jų asmeniškai r agna -
nri net pačių rengėjų, rūpesčio 
įdėta daug. Pinnininkai ir kiek
vienai temai gvildenti pakviesti 
paskaitininkai yra jauni. įdo
mūs, aukštai iškilę asmenys. 
Apylinkė, priglaudusi simpoz ;-
umą, stengiasi visus gražiai 
globoti ir pavaišinti, kitos ža
da saviems jaunuoliams paleng
vinti kelionės išlaidas (toliau
sias ats tumas — 90 mylių). Tą 
pačią dieną vyksta Grandinėlės 
koncertas, kurį išpildo iš toli at-

t ikos misijose. Iš jų 1450 dirba 
Nigerijoje, 1.360 Pietų Afrikos 
respublikoje, 470 Kenijoje ir 
kiti įvairiucse kituose Afrikos 
kraš tuose . 

atverdami didelę tuštumą. 

Ir dar — iš rikiuotės pasi
traukia net lietuviškos šeimos. 
Neskaitant visai jaunų, nesu
brendusių ir nespėjusių susio
rientuoti, rasime gerokai lietu
vių porų apie 25 - 30 metų am
žiaus, nfujasirodar.čių nei LB 
renginiuose, nei jiems artimų 
organizacijų (ateitininkų, skau
tų, neolituanų) pobūviuose. O 
abi pusės atėjusios iš rimtų, su
sipratusių tėvų ir šiandien gy
vena tik penkias, gal penkoli-
ka mylių nuo lietuvių telkinių, 
o gal net pačiame kolonijos vi
dury. 

Taigi nykimas vyksta ir šiuo 
: metu jis labiausia.! kerta 1 8 - 3 0 
i amžiaus jaunus žmones, — uni-
| versiteto studentus, šeimas ku

riančius ir jaunas poras. Kai 
kur net prarastos viltys, kad 
iš šios amžiaus grupės bent vie
nas kitas išliks. 

Atsikalbinėjimai *> 

Yra nesunku susitarti su mo
kyklinio amžiaus vaikais. Jie be 
didelių rūgavimų lanko litua
nistines mokyklas, ateina \ ren
ginius, patys turi noro aktyviai 
įsijungti (į vaidybinę grupę, į 
jaunimo organizaciją, gal į tau
tinius šokius), mielai vyksta į 
stovyklas. Tačiau viskas nepap
rastai pablogėja, kai pasiekia
mas automobilio ir uždarbio 
amžius. Tada prasideda atsikal
binėjimai: negaliu į stovyklą, 
negaliu! Negaliu ir į Fordham, 

* *g3S^ 
v ASHA 
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r VALIEY 
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Žemėlapyje matyti kalva Pietų Vietname, vadinama ''Hamburger 
HūY. kurią amerikiečiai buvo užėmę, nukaudami 600 komunistų ka
rių, ir dabar iš jos vėl pasitraukė. 

i lituanistinį seminarą. Reikia 
vykę taip pat jauni žmonės. Sim įjįrwt.j» 
poziumo dalyviai koncertan ei- į 
na be bilietų, kad susidarytų Ar mums taip sunkiai pradė-
progą susipažinti su CIevelando jo eitis, kad dvi stovykloje pra-
studentija. Data toli nuo bet leistos savaitės sugriaus finansi-
kokių egzaminų kolegijose ir u- n i pagrindą? O prieš dešimt, 
niversitetuose. Ir, štai. iš šioje i penkiolika metų... Tada kišenės 
apygardoje esančių šešių dešim- , buvo tuštesnės, bet studentų 
čių studentų atvyksta dvi dešim ! stovyklos daug. daug pilnesnes. 
tys. Be to, pasirodę vos vos į- Be to. ir stovyklų laikas s tu-
stengia prasėdėti laiką, beveik dentams taikomas į vasaros a-
nesijungia į pokalbius, nors to tostogų pabaigą, kad stipriai ne 
laiko ( taip pramatyta, kad ne- ' sikryžiuotų su darbais. Iš ki-
pabostų) — keturios valandos,; (Nukelta į 5 psl.). 

Cook County apylinkes teismo 
klerkas Matthew J. Danaher at
siuntė pranešimą gen. kons. dr. P. 
Daužvardžiui. kad daugelis lietuvių 
negauna pilnos savo palikimo su
mos, nes nežino įstatymines tvar
kos. Jeigu žmogus miršta nepalikęs 
testamento, tai dažnai įvairios tei
sinės firmos suseka tuos. kurie 
pagal įstatymus turėtų tą turtą 
paveldėti ir siūlo savo patarnavi
mą, už tai imdami net iki pusės 
paveldimo turto. Tač:au pagal Iili-

KELIONE Į ROMĄ 
nois įstatymus .tie asmenys, kurie 

I pagal įstatymą gali paveldėti, gaus 
į paveldėjimą vistiek, ar jie bus at-! 
; stovaujami teisinės firmos, ar ne. j 
, Todėl pavedimas reikalo tokiai ! 
i firmai yra aiški skriauda paveldė
tojui. 

Kadangi ne visi piliečiai lengvai 
; sužino apie paveldėjimus, tai teis- j 
mo klerkas imasi pareigos, kurios 

j pagal Įsiatymus jis net nėra įp--
! reigotas atlikti: pranešti gen kon-
1 šului apie palikimus, kurie liečia 

VINCAS ŽEMAITIS 

kalbėti per Vatikano radiją į Lietuvą? 
— Teko susipažinti su Vatikano radijofono lietuvių 

sekcijos darbuotojais. Atmetus politinę mano kalbos da
lį, buvo galimybės sausio 22 d. sveikinti Lietuvos miš
kininkus ir pranešti apie naujai išleisto "Girios Aido" tu 

Organizacija turi apie 5000 tarnautojų, kurių apie: rinį. Vatikano radiofonas gerai girdimas Lietuvoje, kas 
pusė profesionalai, kiti —pagelbinis personalas Iš p r o - y a rakštis Maskvos ausyje. Todėl daromos pastangos į 
fesionalu apie 1000 tarnautojų dirba centre — Romo- \ ją eliminuoti (ypač po Vliko pirm. dr. Valiūno poli-
je. Jie turi tarptautinio valdininko statusą su di-lomati-! tinės kalbos). Gruodžio mėn- ėjo gandai, kad Maskva 
nėmis privilegijomis- Dalį tarnautojų skiria prUausan- j P » savo įgaliotą (Maskvos) metropolitą vedanti slaptus 
eios šiai organizacijai valstybės, kitą dalį t;r įautoių; pasitarimus su Vatikanu. Apie tai buvo rašoma įtalų 
priima tarnybai pagal konkursą tos organiza jos vy-1 spaudoje. 
riausias direktorius. (Žr. plačiau "Girios Aid;: 
nr. A. I. A. Žemaitis. M 
psl. 56-59). 

Būtų Sabai naudinga laisvos Lietuvos at< 

5-26 Tamsta esi Lietuvos istorijos mėgėjas. Be abejo 
\. ( O m e ) FAO organtzacqa, buvo progos ir galimybės pažinti ir pabendrauti su eile 

Į kunigų, baigusių istorijos mokslus ar jos mėgėjų, akty-
dirbančiu iiems ainga laisvos sietuvos aie iai dėti I vjaį dirbančių jiems prieinamuose Vatikano ir Ro-

pastangų. kad daugiau lietuvių profesionali! - ekono- mos archyvuose ir talpinančių savo istorines studijas 
mistų ir žemės akio SpeciaKstf - - patektų j ši; įstaigą.; Romoje leidžiamuose istorijos žurnaluose, kaip tai "Tau-

:ėmc izjtos Praeity", "Lietuvių katalikų mokslo akademijos met-
CAa yra;rašty"' ir k t Pavyzdžiui prel. P. Jatulis, kun. prof. A. 

Lfaima, SJ, kun. R. Krasauskas, prel- J. Bičiūnas, kun. 

Žuvusio prez. Kennedy gimtajame name 
įrengtas istorinis muziejus. 

Brookline, Mass.. dabai 

Pastebėjau, kad raktines pozicijas ir čia yra 
raeiitai- Darbo sąlygos ir atlyginimai yra geri 
puiki proga užmegsti ryšius ir pažintis su p!at- - pasau
lio politikais, nes, kaip žinoma, ekonomika i politika 
turi daug bendro. 

Mane asmeniškai interes.ivo tos organiz;i os miš
kų skyrius. Cia to skyriaus vienas miškininke- vokietis 
(Kionitz) man pasiūlė sudaryti sąlygas — si -ipažirti 
vietoje šiaurės Italijoje ar Vokietijoje su tos Ofg izaciios 
užvestomis greitai augančių medžių (tuopų) p ntaeijo-
mis. bet dėl oro sąlygų ir stokos laiko teko atsisa- "i. 

— Įdomu būtų žinoti, kas vadovauja Vai ano ra
dijo lietuvių kalba sekcijai? Kokia programa mčiami 
pranešimai į Lietuvą ir gal buvo galimybe- lamstai j Lietuvos bažnytinės istorijos mokslininku prel P. Jatu-

prof. P. Rabikauskas, SJ. kun. dr. J. Vaišnora, kun. P. 
Gavėnas ir k t? 

— Iš tiesti man , kaip atvykusiam spaudos reikalais, 
pirmoje eilėje rūpėjo užmegsti ryšius su minėtu žurna
lu vietoje redaktoriais: L.K. mokslo akad. metraščio red. 
prof- A. Liuima ir prel. P. Jatuliu, red. "Tautos Pra
eities", žurnalo, leidžiamo Chicagos Lietuvių Istorijos 
draugijos. 

Ypač teko daugiau pabendrauti su malonaus, prie-
teiiško, paslaugaus būdo, turinčio savo auto mašiną, 

liu. Jis — puikus Romos ir Vatikano žinovas — padėjo 
man surasti atsikraustančia j Romą Don Bosko liet tėvų 
saleziečių ir Gregorianumo universiteto spaustuves ir 
bibliotekas. Kun. dr. Paulius Jatulis yra vabalninkietis, 
ten gimęs 1912 m. 1934 m- baigę-s Kauno kunigų semi
nariją, studijavęs VDU, gavęs teologijos licencijato laips
nį 1936 m., vikaravęs Leliūnuose. Buvo gavęs stipendiją 
užsieny ruoštis profesūrai. 

Pas seną Leliūnų kleboną vikarai nepabūdavo il
giau metų, bet kun. Jatulis ten išbuvo 4 metus ir seno 
klebono buvo taip mėgiamas, kad mirdamas testamentu 
jam palikęs 10,000 litų. 1939 m. kun. Jatulis išvyko stu
dijoms į Romą, kur 1941 m. gavo Sv. Rašto licencijatą 
Bibliniame institute, o 1948 m. padarė doktoratą Gre-
gorianume- N'uo 1949 m. ilgesnį laiką dirbo pastoraci
nį darbą Australijoje. Adelaide. 19.56 m. grįžęs Romon 
kun. P. Jatulis, susitaręs su ukrainiečių arkivyskupu Sli-

| py, pradėjo rinkti medžiaga Vatikano ir Romos arebyvuo 
jse ukrainr. istorijai. Šių dokumentų rinkinio Monumen-
j ta Ucrainae Historica yra jo suredaguoti ir jau išspaus
dinti aštuoni tomai. Kartu Vatikano archyve jis renka 

j istorinę medžiagą apie Lietuvą ir baigia ruošti tris to-
! mus "Lietuvos vyskupų informacinių procesų", prade-
idant Konstancos visuot. Bažnyčios susirinkimu (1417), 
! taip pat niošia spaudai "Babianskio kodeksą" (1619). 
j Kaip žinoma, nuo to laiko apie kiekvieną naujai ski-
! namą vyskupą renkama informacinės žinios, apklausinė 
|jant jį pažįstančius liudininkus. Turi surinkęs daug me-
idžiagos apie Vilniaus popiežiškąją seminariją, Krasla-
įvos seminariją ir kt. Lietuvių enciklopedijai jis paruo
šė visą eilę straipsnių. 

CBus daugiau) ___ 



A. A. POVILAS KRAUCHUNAS I 
Ir .vėl paviliojo auką kapai. Amerikoje išgyveno 40 mt>ių. 

Gegužės 22 d. mirė a. a. Povi- Juodu šeimos neturėjo. Gyveno 
ias Krauchunas, gyvenęs 6924 pasiturinčiai ir laimingai. 
So. Maplewood Ave.. sulaukę? Povilas atvykęs j JAV ilges-
58 metus amžiaus. Jis buvo gi- i m laiką dirbo kepykloje. Vėliau 
męs 1900 m. rugpiūčio 20 d. darbavosi YVestern Electr. jmc-
Preidžių kaime, Velžių apylm- i.ėje ir vėliausiai — I National 
kėje, Panevėžio apskr. Augo E a n i of Chicago. Jau 7 meta:, 
savo kaime, mokėsi ir gyveno i kai buvo išėjęs į pensiją, paju-
tėviškėje .nes kiti keturi jo tęs, kad jo amžius nėra ilgas. 
broliai: Petras, Kazimieras, An- j Mėgo organizacini gyvenimą. 
tanas ir Motiejus. vengdami I Priklausė Kęstučio klubui ir 
caro karinės prievolės ir ieško- ; Marąuette Parko Namų savi-
dami geresnio gyvenimo, prieš i ninku organizacijai. Dalyvauds-
I Pas. karą. jau buvo išvykę j Į vo Įvairiuose parengimuose, ge-
Ameriką ir visi apsigyveno pa- Į gužinėse, koncertuose. Buvo ge-
eioje Chicago je. j r a s lietuvis patriotas. , Benediktas Babrauskas praėjusių metų Šatrijos pavasarinėje iškyloje. 

Velionis ° w e n o Lietuvoie l Buvo pašarvotas Petkaus j Iš kaires j dešinę rašytoja!: Julija Švabaite - Gylienė, Vintas Ramonas. 
J am teko matyt i ir pergyventi | koplyčioje. 2523 W. 71 st.. kur 
mūsų valstybės įsikūrimą ir jai j I ' r i e k a r s t o m a t ė s i 1 5 vainikų. 
patarnauti, atliekant karinę 
prievolę jau Lietuvos kariuome
nėje, kaip ryšių tarnyboje 
esant 2 pėstininkų pulke. Vė
liau, kai viskas susitvarkė ir 
pasikeitė gyvenimo sąlygos, ji
sai taipgi pasiryžo važiuoti į 
Ameriką, kur gyveno jo broliai. 
Bet tuo laiku jau veikė jam 
nepalankūs valstybės įstatymai, 
kaip emigrantui, todėl Povilas 
pirma atvyko į Kanadą, o vė
liau jau galėjo persikelti į JAV 
ir apsigyventi Chicagoje. Jisai 
vyko pas brolį Petrą, kuris da
bar gyvena taipgi Marąuette 
Parko lietuvių kolonijoje su 
broliu Kazimieru, o Antanas ir : Su velioniu atsisveikinimas į- \ pripažįsta teigiamas ir pozitv-
Mykolas jau y ra mirę. J i s pa-1 vyko gegužės 26 d. Koplyčioje j v ; a s socialinių ryšių pasėkas. ; 

liko žmoną Elzbietą Stasiulytę, ; sukalbėjo maldas kun. J. Ku- kurios praturt ina kultūrines ii 
du sūnėnus: Joną Krauchuną • zinskas, o Jz. Skeivys, Namų i intelektualines jaunimo žinias 
su žmona Silvija ir Petrą, o Lie savin, dr-jos pirm. ir šio įie.tro-; įr palenkia juos svarstyti svar-
tuvoje seserį — Stefaniją, svai- Jogo rašytojas, pasakė atsisvei-1 biausias žmonijos taikos, teisin-
nį Joną, Anelę Žilius, krikšto kinimo kalbas, gi išlydint į baž g u m o ir pažangos problemas. 
dukterį Aldoną ir Robertą su nyčią — sol. Alg. Brazis sugie- Tačiau - pastebi Šventasis Tė-
šeima Loszach, dukterėčią Anne dojo dvi giesmes: "Kad širdį' Vas - šios priemonės gali būti ' 
ir Walter su šeima Kush, sūnė- t au skausmas" ir "Ave Maria", j lengvai panaudotos geriems ir'. 
na Waletr Kuzaviną su žmo- j Pamaldas Švč. Panelės Gimimo \ blogiems tikslams. Ypač nei- Į 
na Marge ir šeima, krikšto vai 'bažnyčioje atlaikė kan. V. Za- < giamai gali tai paveikti šeimos 
kus: Robert Knack ir Ronaid ; karauskas ir pamaldų metu gie gyvenimą ir vietoj apjungti šei-! 
Dunski bei ki tus gimines, drau- j dojo sol. A. Brazis. j rnos narius, juos suskaldo prie- į 
gus ir pažįstamus. Į Šv. Kazimiero kapines pa- šingai nuteikdami vienus prieš 

Buvo vedęs Elzfuietą Stasiu-; lydėjo apie 50 mašinų. Karsto kitus, kaip tai parodo ateist inė ' 
lyte, gimusią Scarbor, W. Vir-' nešėjais buvo namų savininkų propaganda. Todėl ypač auklė-
ginia, lietuvaitę, kurios tėvai organizacijos nariai : Druktenis, j įm0 srityje šeimoms tenka ia-
buvo angliakasiai ir atvykę į j P . Jasius, K. Repšys. J . Sucilla,, 
JAV iš Kalniškių km., nuo Pa- į K. Brazaitis ir P . Masiokas. Po ( ^ Į C A G O S Ž I N T O ^ 
jūrio - Šilalės valsč., Tauragės; iškilmių kapų koplyčioje buvo 
apskr. Abudu šeimynine laime i palaidotas 32 bloke. Alvudo Darbuotojų pasitarimas 
džiaugėsi 35 metus, o Povilas! A. Gintneri-> Gegužės 25 d. tėvų jėzuitų; 

koplyčioje, buvo atnašautos Šv. 
Mišios už Alvudo narius, jų ar
timuosius, aukotojus ir gerada
rius. Mišiose dalyvavo gausus 
skaičius alvudiečių ir draugu. 

j Po pamaldų Jaunimo centre bu- j 
vo vaišės, parengė Veronika ir 
Janina Staikenienės. 

Po užkandžių, pasilikę valdy
bos nariai ir Alvudo Vaikų te
atro darbuotojai aptarė ateities 
veikimo planus, apsvarstė daug 
organizacijos svarbių klausimų. 

A. S. 

naudojimą ir visą gyvenimą per 
sunkti Kristaus dvasia. 

PERU AGRESYVUMAI 
Jau prieš kiek la iko Peru nu - ' 

savino amerikiečių žibalo vers
mes. Dabar ruošiasi nusavint i : 
tarptautinį telefoninį susisieki-! 
mą (Telecom), kur is yra ame
rikiečių rankose. Peru vyriau-
sybė aiškina, kad j i tai da ran- i 

:ti saugumo sumetimais. Pana
šiai aiškina ir sulaikymą ame- i 
rikiečių žvejų iaivo. kuris neva 
žvejojęs Peiu teri tori jos van-
denyse, taigi dviejų šimtų my
lių nuo Peru krantų. 

Amerikiečių žvejų laivų su- i 
laikymas pietų k raš tų vandeny-

Įse dažnėja ir keliama mintis, 
paskelbti Pietų ir Centro Ame
rikoje tarptautinį nuostatą, nu
statantį dviejų š imtų mylių. 

POPIEŽIUS APIE j cai svarbi pareiga parinkti tin- vandens teritoriją neliečiamy- \ 
SOCIALUMUS RYŠIUS karnas programas, kas ne vi i bės riba. Tai būtų t ikras ab-

Popiežius Paulius VI-sis. tre- suose kraštuose yra lengvai į- | surdas. Tokia norma ta rp Ame- j 
čiosios pasaulinės socialinių ry- gyvendinama. Socialinių Ryšių rikos ir Kubos visai nebūtų į-i 
šių proga, paskelbė atsišauki- priemonės, spauda, radijas, te- manoma įgyvendinti. Bet ne čia j 
mą t ema: šeima ir socialiniai levizija ir kinas turėtų respek- yra šuva pakastas, nes Pietų 
ryšiai. Šventasis Tėvas iškelia, tuoti šeimų teises ir padėti au- Amerikos kraštai žvejyba ne
kaip giliai spauda, radijas, ki- klėti jaunimą bei visą ivisuomc- daug užsiima ir nebūtų svarbu, 
H 8 ir televizija užvaldė šeimų tę kilniems pasiaukojimo, parei kad svetimi laivai žvejotų ir 
gyvenimą ir žymiai pakeitė jos gingumo, heroizmo ir kitiems jų vandenyse, nes žuvys nesi- ! 

papročius, laisvalaikio praleidi- idealams... Baigdamas atsišau- laiko nustatytas nuotolio nor
mą bei pokalbių ir diskusijų kimą šventasis Tėvas ragina mas. Tai yra daugiau antiame-
temas. Socialinių ryšių priemo- visus tikinčiuosius nebijoti sun ! rikonrškos politikos vėjai, kurie 
nės lygiai giliai turi įtakos vi- kurnu, įsijungti i moderniųjų čia vis labiau pradeda pūst i iš 
šiems ne tik jausmų ir proto socialinių ryšių priemonių pa- rytų. 
srityje, bet ir religijos bei mo- -
ralės atžvilgiu, šventasis Tėvas 
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kun. Alfonfas Grausiys, Gražina Tulauskaitė - Bacrauskunė. Benedik
tas Babrauskas ir Kazvs Bradūnas Nuotr. Č. Grincevičiaus 

I N T E R E S T 
a O N S A V I N G S 

C E R T I F I C A T E S 
Member Federal Reseive System 
Membt-r Federal Deposit Insurance Corp. 

Marąuette National Bank 
- 63 rd and Western Avenue 

GRovehill 6 - 5 1 0 0 
Free parkinj; Open ThuiNday ni-ht. Open Satnrday *til 2 p.m. 

A. + A. 
FRANCES WAIČIKAUSKAS 

(ĮVARAS) po tėvais Počiatė 

Mirė gegužės mėn. 31 d.. 1969 m., 3:30 vai. popiet. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 75 metus. 
Giliai nuliūdę liko: duktė Frances Kuehans. žentas Jo

nas, pusseserė Ona Kliušas su šeima ir daug ki tų giminių, 
draugų ir pažįstamu. 

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje. 6845 So. 
Western Avenue. 

Laidotuvės įvyks trečiadieni, birželio mėn 4 dieną iš ko-
kopiyčios 9 vai. ryto bus atlydėta j Genimo Panelės šven
čiausios parap. bažnyčią ir po gedulingų pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines. 

>.uoširdži;ii kviečiame visus, gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Informacijoms 

Praneša nuliūdusi ŠEIMA 

kitę YArds 7-3401. 

DIDŽIAUSIŲ NUOSTOLIŲ AMŽIUS v r-

jis ten darys : nuobodu, nieko ge 
ieško ko nors (Atkelta Iš 3 pusi 1 T. -. , 

K : ro. Jie. zmote 
tos pusės, j aunas žmogus, be : kultūringesnio" 
reikalo anksti pradėjęs rūpintis 
taupumu, subrendęs taps varg
šu, o pasenęs — dvasios elge
ta. 

Ar ne keista, kad finansinės 
paramos lituanistiniam semina
rui atsiranda daugiau, ka : p no
rinčių ja pasinaudoti? Yra sti- s a ] v , V P ^ n i r r , u s ? T 

pendijų, bet nėra studentų. Kai . n q .v a i k5 t< 

Sutikime — nieko gero, kai 
susirinkimuose ginčijamasi dėl 
niekniekio arba kai asmeninis 
užsispyrimas apvelka akis. Bet 
a r tik šitai turime? Bet ar -vis
kas tik gera už mūsų namų? 
Ar "Pocket" teatrai oraneša lie-

gul su vaikais kar tu pavaikšto 
ir tie tėvai, kurie taip lengvai 
jungiasi j mūsų aplinkos nieki
nimo akciją, tada gal ims skir
tingai kalbėti. 

"Ką ten seniai... Nieko nesu
pranta". 

Ar tikrai nieko nesupranta? 
O gal garsusis anglų oratorius 
Chesterfield buvo teisus saky
damas: "Jauni žmonės linkę Iai-

dydavosi beveik visuose mūsų J kyti save išmintingais lygiai 
renginiuose. Mat. jie pramogai j taip. kaip pasigėrę mano. kad 
eidavo j lietuvišką būrį, o dabar i 'jie yra blaivūs, ir entuziamą 
tai pačiai pramogai traukiama \ vertina daugiau už patirti , ku-
svetur. Gal j naktinius klubus, i rią jie vadina nerangumu. Ta-
gal į nuogybių teatrą. gal j * eiau jie yra tik perpus teisingi: 
"hippies" seansus. Sunku pati- ' kaip patirtis be entuziazmo yra 
keti, kad s tudentas nuo kny-1 neveiksminga, taip entuziazmas 
gos nepasitrauktų, o iš kitos | be patirties yra pavojingas". 
pusės, kuris tik namie sėdi ir 

ši proga pamatyt i , išgirsti ir 
pasimokyti iš išeivijos geriau
sių lituanistų pasibaigs, kam 
papriekaištausim ? 

"Į parengimą? Nėra laiko. 
Turiu mokytis" 

Daug jaunų žmonių studija
vo, daug baigė. O anksčiau bu
vo nemažai ir tokių, kurie, sau 
visą gyvenimą užsidirbdami, ro 

vien knyga remiasi, nėra pil
nas studentas, nes knygose gau
name vien žalią medžiagą. Kaip 
ją naudoti, kaip pritaikyti, mo
komės gyvenime. Vien knygon 
Įkibti ir nepažvelgti i žmones — 
didelė klaida. — 

"Kad tie mūsų subuvimai... 
Nieko kultūringo". 

Jaunuolis, išėjęs iš tėvų glo
bos, gal bijodamas vėl j ją pa
kliūti, staiga pradeda bodėtis .-H^ dalis dabartinės studentijos 
lietuviška aplinka ir net puolasi kartos yra iaba; labai lengvą
ją niekinti. O kartais ir tėvai, a- j pėdiška ir atšiauri. Ji nepapras-
doruodami sūnaus ar dukros Į tai skiriasi nuo ankstyvesniųjų 
genialią išminti, pritaria, — "ką,! Didelis nuotolis! 

Gerai, kad stengiamasi vy
resnius pralenkti. Tačiau ar jų 
nuvertinimas lengvu žodžiu jau 
rodo jaunųjų pažangą? Šito
kiais ir panašiais atsikalbinėji
mais stengiamasi pateisinti prin 
cipų nepaisymą. O Jei jaunas 
žmogus i principus nekreipia 
dėmesio, kiek iš jo galim? ti
kėtis? 

A | A 
Ona Malakauskas 

S T R A V I N S K A I T F : 

Gyv. 5754 S. T r u m b u l I Ave. 
Mir!"; p-eg. M d.. lt*69 m 1 1 -

55 va i . v a k a r o . 
O i m « L i iuv to jo . K?lo iš T . u -

rac-r-r-i a p s k r . . Kiv.vilko p a r a p i 
jos . Paupt -s k a i m o . Ani ' - r iko i 
į į j ryv .no 59 m o t u s . 

I ' ; i s i l iko d i ' i e l i amo nu l i ūd inu -
dofct į A l k e Rash.kin, ž e n t a s 
T h o m a s . Mumis W a f t e r Mr'ka.lu-
n a s . m a r t i G r a c e , a n ū k a i — 
.Jam<-s M o k a l u n a s i r ŠtaaaiRK 
R a s h k i n . sf«ito P ' I r o Soh 
SU :-«iui.'l. broHB .f Ii SS> f,; i s Str.f.-
I iM9t 1IU, į jrr . G r a n d R;-
Mieli . i r ki t i Kimino.", 
g a i bei i'a/įoUt.aii. 

Kūn<iK p a š a r v o t a s AnteJ io M. 
Pb i l l i pa kopi . . 3307 So. L i t a a -
nif .i Ave. LaMotovCs i v y k s a n 
t r a d i e n i , h i ržel io S d. iš k o p i . 
9 v;«! r>-to bus a t f rdSta i Auš 
ros V a r t ų p a r a p . bafcnyr..!. k u -
-io.Įe i%->ks ged. p a m a l d o s ož 
v o l i o n ė s siola. P o p a m a l d i i bu« 
n u l y d ė t a j šv. K a z i m i o r o k a -
pinea. 

N u o š i r d ž i a i kv ioč iamf v i s u s : 
g i m i n e s . draugTjs ir pažfs t sunus 
daJ . \ n u: I šios'- la idotuvCse. 

S"nfifi«1v lio'«.-i: Duktr-, sf i ims. 
m a r t i , žf-ntas ir a n ū k a i . 

Lai . d i r t -k t An t . M. P b i l l i p a 
T - l Y A r d s 7 - " 4 0 i . 

CHARLES L. M A R O Z A S 
Bavęs "Three Star" ir Maro/.o kepyklos sav . 

Gyv. St. Petersburg. Florida, o anksčiau g>"veno Chicagoj. 
Mirė gegužes 30 d.. 1969 m., sulaukęs 72 metų amžiaus 
G'niė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdina- žmona Sophie F. , 2 sūnūs: 

Leonard R. ir Roy, duktė Evelyn Swin, žentas Richard. gyv. 
Dovraers Grovc. II!., brolis William Marozas, 3 seserys Fran
ces Williams i" Anna Matejka, 9 anūkai ir 1 proanūkė ir kiti 
gimines, draugai ir pažįstami. 

Priklausė American-Lithuanian Club of St. Petersburg. 
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje. 4330 So. Califor-

čies 9 vai. ryt) bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parap. bažnyčią, kurioje Įvyks gedulingos pamaldos 
nia Ave. Laic tuvės įvyks antrad.. birželio 3 dieną iš koply 
už velionies si-lą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdi. • kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvau'; šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnūs, duktė, žentas, anūkai ir proanūkė. 

Laidotuvių direkt. Eudeikis. Telef. LA 3-0440. 

Gegužės 1<» d Bostone nrir? 

Reikia apga i l e s t au t i kad di- Q E Į Ė S 
VestuTCm.-, b a n k e t a m s , laid'Jtuvi-nv-
ir k t . 

G U Z A U S K V 
B U T K R f . Y i a i . I » S G C L I N Y C I A 

2443 W. 63rd SU Chicago, Dltnois 
P B 8-^SS — PB H-«85i4 

'*< 

URŠULĖ GERVINIENĖ 
I š NAMŲ AnCKFA'ICIfTft 

sulaukusi 87 n. amžiaus. Velionė gimusi Žemaitijoje, o po 
antro karo a. "kusi į Ameriką. Palaidota gegužės 19 d Fore&t 
Hills kapines 

Nuliūdim likusios dukterys, sesuo Marija ir kiti giminės 
nuoširdžiai <\- oja Šv. Petro parapijos kunigams: klebonui 
kun. A B-'- sūnui kun. A. Baltmšūnui. kun A. Janiūnui. 
kun. A Balt: -ūnui. kun A Janiūnui, kun J. Svirskui ir lai
dojime dai'. usiems kunigams Aloyzui ir Jonui Klimams 
Dėkoja laH' tvių direktoriui Jo&eph Casper, HLr Stal ini 
Jasaičiui ir ?iems daJyvavuiiems šermenyse bažnyčioje ii 
palydėjusierr kapmes. Taip pat dėkoja visiems už gėles šv. 
Mišias ir au-:-8 Lietuviu Fondui Uršulės Gervinicnės vardu 

M&ZEIMYANS 
FUNERAL HOME 

T H R E E 
AIR-CONDiTIONED CHAPELS 

S£££}y~\ Parlring Facilitiea 

^ a 6845 SOUTH VVESTERN AVE. REpublic 7-8600 

H 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL KOME 

I 

TRYS MODKKMOS KOPLYČIOS: 

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

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

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

i 3914 West l l l t h Street 
Didžiausias Paminklams Plano 

Pasirinkimas Visame Mieste. 
Telef. — CEdarcresi 3-6335 

Vienas blokas nuo kapiniu. 

EUDEIKIS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS: 
4330-34 South California Avenue 

Telefonai: U 3-0440 ir LA 3-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Teiefonas— YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

LACKAWICZ IR S0N0S 
2424 W. 69th ^TRELT 
2314 W 23rd PL-VCE 

Tel. KEpnh!i( 7-1213 
TeL Ylrįsnia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S. LTTTANICA AVE. TeL YA«fa 7-3401 

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

" JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LĮTLANICA AVIE. TeL YArds 7-1138-1139 

VASA3TIS — BUTKUS 
1446 S. 50th AVE. CICERO. ĮLL, Tel. OLytnpk 2-1008 

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus 

7909 STATE RD» OAKLAWN, O I * TeL 6S6-2S20 
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