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KAIP IŠVENGTI 
SOVIETINIŲ PINKLIŲ
Britanijos vyriausybė paskelbė patarimus 
vykstantiems už geležinės uždangos

Britanijos vyriausybė paskel
bė patarimų rinkinį savo pilie
čiams, keliaujantiems už gele
žinės uždangos. Tame rinkinyje 
labai apstu patarimų, ka’p rei
kia saugotis gausių komunisti
nių šnipų, kurie nuolat seka ar 
svečią šnipinėja.

Šnipinėjimo baimė
Kiek tie dalykai liečai Lietu

vą lankančius, paaiškina ir ten 
taikomasis baudžiamasis kodek
sas (išleistas, pagal Maskvoj 
nustatytą pavyzdį, 1961 me
tais). Ypač žinotini yra du jo 
straipsniai, 63 ir 68-tas.

Pirmasis iš jų skirtas šnipi
nėjimui; “Žinių, kurios yra 
valstybinė ar karinė paslaptis 
perdavimas, taip pat jų pagro
bimas arba rinkimas, turint 
tikslą perduoti užsienio valsty
bei, užsienio organizacijai arba 
jų agentūrai, taip pat ir kitokių 
žinių perdavimas arba rinkimas 
pagal užsienio žvalgybos užduo
tį, turint tikslą panaudoti jas 
TSRS interesams kenkti jeigu 
šnipinėjo užsienietis arba as
muo be pilietybės, — baudžiami 
laisvės atėmimu nuo septynerių 
iki penkiolikos metų su turto 
konfiskavimu ir su nutrėmimu 
nuo dvejų iki penkerių metų ar 
be nutrėmimo, arba mirties 
bausme su turto konfiskavi
mu”.

Šiuo metu vyrauja įsitikini
mas, kad sovietinę vizą turin
tiems Lietuvos lankytojams ne- 
gresiąs pavojus patekti “po 63- 
čiuoju paragrafu”. Ir daugumo
je atvejų tikrai tokių kaltinimų 
beveik niekam neprikabina, —• 
bet tokiam Petrauskui ne taip 
jau seniai kažką ėmė ir prikabi
no, atrodo, net iš anksto sure
žisuotu būdu. Tad ir britų val
džia įspėja pagrįstai kad dau
gumui kelionės pasibaigia lai
mingai, tačiau niekas nėra taip 
apsaugotas, kad galėtų jaustis 
jog jam tai tikrai nieko neatsi
tiks. Iš tikrųjų, įsiskaičius į tą 
63-č:ą straipsnį, visiškai aki
vaizdu, kad jeigu tik koks nors 
uolesnis čekistas panorės, tai 
prikabins tą straipsnį betkam 
ir betkada. Nesgi ne tik teiravi
masis apie kariuomenę ar gink
lus, bet netgi pasiteiravimas 
“na, kaip jūs čia gyvenat” gali 
būti palaikytas šnipinėjimu, nes 
tai yra “kitokių žinių rinki
mas”, tur būt, su tikslu kam 
nors papasakot, kam nors per
duot... Tas šnipinėjimo straips
nis taip suredaguotas, kad jį ga
lima pritempti iki betkokio at
vejo. Gal būt, kad jau ir čeles
tai šiek yra pagiję nuo šni- 
pomanijos, bet ne visiškai, ne 
visi, ir niekas negali būti tik
ras, kada bei kur ką ištiks nau
jas tos manijos priepuolis.

Kritikos baimė
Kita liga, kuria kažin ar be- 

pagydomai serga čekistai, ko
munistai ir jų pakele:viai, yra 
kritikos ir kitokių pažiūrų bai-

mė. Jei ir garsinasi vadinamąja 
savikritika, iš pašaliečių jokios 
kritiškos nuomonės nepakenčia 
ir kiekvieną nelabai malonią 
tiesą vadina šmeižtu ar... prieš
valstybiniu nusikaltimu. Taigi, 
baudžiamojo kodekso 68 straips 
nis ir numato bausmes nuo še
šių mėnesių iki septynerių metų 
laisvės atėmimu (gal būt, net 
su papildomu nutrėmimu po to) 
už tokius dalykus, kaip “agita
cija ar propaganda, kuria sie
kiama pakirsti ar susilpninti 
Tarybų valdžią”, arba “skleidi
mas tarybinę valstybinę ir vi
suomeninę santvarką žeminan
čių šmeižtiškų prasimanymų”, 
“platinimas arba gaminimas ar 
laikymas tokio pat turinio lite
ratūros”.

Jei pasirodei įdomus...
Brtųi valdžios įspėjimų bei 

patarimų rinkinyje netvirtina
ma, kad šios rūšies apkaltini
mai gresia visiems. Bet mano
ma, kad bent dalis keliauninkų 
yra stebima ir yra įsitikinta, 
kad tam tikslui panaudojami ne 
tik sutinkamieji asmenys, bet ir 
įvairūs, net itin gudrūs prietai
sai, įskaitant infra-raudonai- 
siais spinduliais fotografavimą, 
peleninėse įtaisytus mikrofonus 
ir t. t. Jeigu asmuo ima atrody
ti kuo nors tinkamas į “bendra
darbius”, tai gali būti sudaryta 
jam palankių sąlygų nusikalsti 
ir kitaip, negu “nipinėjimu’’ ar 
“propaganda”. Pavyzdžiui, — 
įsivelti į kokią kontrabandėlę, 
valiutos spekuliaciją (pasiūlys 
kas nors išsike'sti dolerius rub
liais po 5 rublius už dolerį...), 
prisisuks kokia itin draugingu 
gražuolė ir žmogus, žiūrėk, jau 
atsidūrė čekistų įstaigoje prieš 
alternatyvą: arba bus iškelta 
byla, iš kurios keletą metų ne- 
išsikrapštysi. arba apsiimk at
likti tam tikrą patarnavimą...

Britų vyriausybė, remdamasi 
jau įgytu patyrimu, pabrėžia, 
kad toki nemalonumai gresia 
ne visiems, bet kiekvienam ke
liaujančiam į tuos kraštus vis 
dėlto pataria apsižiūrėti:

1) ar tavo užsiėmime ir pra
eity nėra tokių “minkštų vietų”, 
kurias čekistai galėtų patogiai 
išnaudoti,

2) ar esi gerai apgalvojęs, 
kaip elgsies nuvykęs, ypač po
būviuose, vaišėse bei kitokiuose 
pramoginio pobūdžio susitiki
muose su tenykščiais žmonėmis, 
ypač naujų pažinčių atvejais,

3) ar esi susipažinęs su te
nykščiais įstatymais, ypač drau 
džiančiais tokius dalykus, kurie 
kitur nelaikomi nusikaltimais ar 
laikomi tik menkais nusižengi
mais (kaip fotografavimas, pir
kimas ar pardavimas juodoj 
rinkoj).

Įsakmiai patariama, pakliu
vus į kokį nemalonumą, reika-

Apollo 10 išlėks į erdves gegužės 18 d. Nuotraukoje matyti radaro 
sistemos įtaisai, kurie padės grąžinti astronautus iš erdvių į žemę. 
Šalia stovi tuos įtaisus dariusios RCA bendrovės direktorius Robert 
Sarnoff.

Didžioji kelione atein
antį sekmadienį

CAPE KENNEDY, Fla. — 
Ateinantį sekmadienį Apollo 10 
vyrai išlekia į erdves. Astronau
tai Stafford, Young ir Cernan 
išlėks į mėnulį Chicagos laiku 
11:48 v.r., aplėks mėnulį 31 
kartą ir grįš į žemę gegužės 26 
d. 11:52 v. r. prie Havajų.

Slapta diplomatija
WASHINGTONAS. — Sena

to demokratų vadas Mike Mans
field paskelbė, kad slapta prez. 
Nixono diplomatija galinti pra
laužti Paryžiaus pasitarimus ir 
gali Vietnamo įvykius pastūmė
ti taikos kryptimi. Esą Siaurės 
Vietnamo pasiūlytas 10 punktų, 
gal ir yra tos slaptos preziden
to diplomatijos vaisius.

Mirė vienuoliktas

MASKVA. — Pranešama, 
kad mirė dar vienas generolas, 
tai gen. Kenevič, 62 m. Tai jau 
11 generolas mirė Sovietų Ru
sijoje nuo balandžio 19 d. Penki 
iš jų buvo atsargoje.

lauti leidimo susisiekti su savo 
ambasada (Lietuvą lankan
tiems šiuo patarimu gali būti 
nelengva pasinaudoti). Ir, jeigu 
kam pasitaikytų kaip nors su
sipainioti su čekistais, ką nors 
jiems pažadėti, tai grįžus pain
formuoti apie tai savo krašto 
atitinkamas įstaigas, kurios pa
sižada laikyti tą informaciją pa
slapty, bet kurios gali padėti 
susidariusių pinklių nusikratyti. 
Primenama, kad tokios pinklės 
kitą kartą pasireiškia net po 
keleto metų visiško neveiklumo, 

‘kai jų paliestasis jau mano, kad 
viskas užmiršta. (Elta)

Vėl susirėmimas Kinijos-Rusijos pasieny
MASKVA. — Gerai infor

muoti šaltiniai skelbia, kad pra
ėjusią savaitę vėl įvyko susirė
mimų Kinijos Sovietų Rusijos 
pasienyje. Centrinėje Azijoje 
Sovietų Rusijos ir Kom. Kinijos 
karinės jėgos susirėmė net ke
letą kartų. Kovos įvykę netoli 
Hu vietovės fronto posto, ski
riančio Sovietų Rusijos Kazaks- 
taną nuo kom. Kinijos Sing- 
kiango provincijos.

Jau anksčiau buvo pranešta, 
kad Sovietų Rusija paleido lai-

KALENDORIUS

Gegužės 12 d.: šv. Nerijus, 
šv. Riktrudė, Vaidutis, Viligailė.

Gegužės 13 d.: šv. Robertas, 
šv. Imelda, Gardevutis, Alvyde.

Saulė teka 5:35 v., leidžiasi 
7:59 v.

ORAS

Chicagoje ir jos apylinkėse 
šiandien dalinai giedra. Tempe
ratūra daugiau 50 L

Dvi arabų moterys su daiktais sėdi prie Allenby tilto, sugrąžintos, 
kai jos bandė pereiti iš Izraelio į Jordaną,

Prašo malones Hessui
HAMBURGAS. — Prieš 28 

metus Rudolfas Hessas, Hitle
rio įpėdinis, karo metu iš Vo
kietijos nuskrido į Angliją jo 
paties vairuojamu lėktuvu. Išli
pęs pareiškė norįs kalbėti tai
kos sudarymo reikalu. Tačiau 
buvo anglų suimtas. Iš pradžių 
už grotų sėdėjo Anglijos, vėliau 
Nuernbergo tarpt, tribunolo ka
lėjime. Buvo nuteistas kalėti li
gi gyvos galvos. 1946 m. perkel
tas į Spaudau kalėjimą, kur ir 
dabar tebesėdi. Beveik visi po
litiniai kaliniai jau amnestuoti, 
tačiau jų tarpe nebuvo Hesso. 
Pastaruoju metu dedamos pa
stangos ir jį išlaisvinti. Hesso 
75 m. sukakties proga buvo su
rinkta 60.000 parašų. Pasirašiu
sių tarpe yra Julius Epštein, 
Carl J. Burchhardt, Paul Hen
ri Spaak, Andrė Francois Pon- 
cet ir kitos įžymybės. Visi jie 
prašo paleisti Hessą iš kalėji
mo. JAV, Anglija ir Prancūzi
ja sutinka jį paleisti, tačiau yra 
užsispyrusi Soivetų Sąjunga. 
Mėginama daryti žygius, kad jį 
iš kalėjimo paleistų susitarusios 
trys didžiosios valstybės, aplen
kiant Sovietų S-gą.

Italijos vyriausybė pra
vedė palankius įstaty

mus darbininkams
ROMA. — Gegužės pirmosios 

.šventės išvakarėse Italijos par
lamentas priėmė naują įstaty
mą, tvarkantį darbininkų pen
sijų klausimus ir nuostatus. 
Naujasis pensijų įstatymas, nu
matantis visų darbininkų ir val
stybės tarnautojų ištarnautų 
senatvės pensijų atlyginimo pa
didinimą, yra laikomas vienų iš 
pažangiausių visoje Europoje ir 
pradės galioti šių metų birželio 
1 d. paskelbus Italijos vyriau
sybės nutarimų oficialiame lei
dinyje.

Taip pat Italijos vyriausybės 
ministrų taryba, siekdama pa
gerinti Italijos geležinkelių tar
nautojų padėtį, nutarė sutrum
pinti Italijos geležinkeliečių dar 
bo laiką savaitėje iki 46 valan
dų, gi nuo 1970 metų iki 44 va
landų savaitėje ir pagaliau 1971 
— 1972 metais pastoviai įvesti 
40 valandų darbą savaitėje. Vi
sa Italijos geležinkelio darbinin 
kų darbo sąlygų pagerinimo ak
cija valstybės iždo sąmatoje 
siekia 35 mil. italų lyrų sumą.

vus Ussuri upe, kuri kovo mė
nesio kovo metu buvo užšąlu- 
si, tačiau jau balandžio mėnesį 
išnešė ledus. Dabartiniu susirė
mimų metu, vėliausiomis žinio
mis, kinai pasienyje naudoja 
greito puolimo ir atsitraukimo 
taktiką. Skelbiama, kad Sovietų 
Rusija prie sienos stato įsitvir
tinimus, fortus.

Įtampa prie sienos jau buvo 
jaučiama keletą savaičių. Ypač 
didelė įtampa buvusi prie Sin- 
kiango ir Kazakstano sienos, 
kur ir prasiveržė kovos.

Pasaulio taika priklausanti 
nuo Maskvos

HOT SPRINGS, Va. — Ame
rikos Central intelligence agen-

Čekoslovakai pagerbė 
kardinolą

ROMA. — Čekoslovakijos žmo
gaus teisių gynimo draugija, 
veikianti laisvajame pasaulyje, 
garbės nario titulą suteikė Pra
hos arkiv. kardinolui Juozapui 
Beran, už jo nepalaužiamą lai
kyseną ginant žmogaus asmens 
ir katalikų Bažnyčios teises. 
Kardinolas Beran, ištremtas iš 
savo tėvynės, jau ketveri me
tai gyvena Romoje.

Komunistams nesėk
mingas mūšis

DA NANG. — Netoli nuo Da 
Nang bazės 1,500 marinų įvedė 
į spąstus komunistų dalinį, at
kirto pasitraukimą ir nukovė 
150 iš 400 komunistinių karių 
vieneto. Kautynės užtruko be
veik pora dienų, marinai be 
miego kovojo 100 laipsnių karš
tyje, prarasdami savo 7 vyrus, 
12 buvo sužeista.

cy (ČIA) direktorius Richard 
Helms, kalbėdamas uždarame 
100 amerikiečių prekybos vado
vaujančių asmenų, pareiškė, 
kad pasaulio taika priklauso 
nuo Sovietų Sąjungos. Jo nuo
mone, Maskvos diktatorių ve
dama politika eina prie bank
roto. Čekoslovakijos įvykiai yra 
to bankroto pavyzdys, nes nie
kada Čekoslovakija jau nebus 
Sovietų Rusijos draugė ir nie
kada nebus komunistinėse sfe
rose pilnas ir patikimas part
neris. Kalba buvo slapta ir apie 
jos turinį daugiau, bent liki šiol, 
nebuvo paskelbta.

TRUMPAI
• Pietų Vietname komunistai 

sustiprino puolimus.
• Egipte berniukui, gimusiam 

su širdimi virš krūtinės pada
rytą operacija, širdis įdėta į 
krūtinės ląstą plaka normaliai.

• Pakistanas Kanadoj už 10 
mil. dol. pirko 40 elektrinių 
garvežių.

• Kiniečių JAV gyvena dau
giausia Califomijoj, 95,000.

• Pearl Harbor uoste Hava
juose vis dar iškyla alyva iš 
II-jo Pasanlinio karo metu ja
ponų nuskandinto JAV laivo 
Arizonos.

• Ohio valstijoj perėjęs vie
sulas užmušė 2 asmenis ir su
žeidė 50.

• Prancūzijoj skelbiama, kad 
iš visų prezidentinių kandidatų 
populiarumo atveju yra Pompi
dou, 42%, Poher, 35%, socialis
tų atstovas Deffere 11%, ko
munistų Duclas 10%.

• Nevadoj išsprogdinta po 
žeme vidutinio dydžio atominė 
bomba.

Dr. D. Moynihan., prez. Nixono patarėjas miestų reikalams, kalba 
žurnalistams, kad prezidento 2.5 mil. dol. programa prieš alkį, yra 
viena didžiausių programų, bet kada prezidentų pasiūlytų visoj istorijoj.

Pagalba Biafrai
KOPENHAGA. — Šiomis die

nomis 25 tarptautinių katalikų, 
protestantų ir hebrajų artimo glo 
bos organizacijų atstovai bendra 
me posėdyje Kopenhagoje svars
tė apie pagalbos teikimą maistu 
ir vaistais Biafros gyventojams 
Afrikoje. Nutarta dar labiau su
stiprinti aukų organizavimą pa
saulyje ir sustiprinti oro tiltą 
tarp Sao Tome ir Biafros grei
tesniam pagalbos pervežimui.

Kiek Pavergtoje Lietu
voje laukiniu žvėreliųNauji nuncijai

VATIKANAS. — Popiežius 
Paulius VI-sis paskutinėje kon
sistorijoje pakėlęs keturius 
Nuncijus kardinolais, jų vieton 
šiomis dienomis paskyrė naujus 
Nuncijus Prancūzijai, Italijai, 
Anglijai, Australijai ir Libanui. 
Taip pat Apaštalų Sostas už
mezgė diplomatinius santykius 
su Tailandijos kraštu ir pasky
rė pirmąjį Nuncijų šiame kraš
te.

Tūkstančiai maldininkų
VATIKANAS. — Popiežius 

Paulius VI-sis gegužės pirmo
sios roga,, bendroje audiencijo
je šv. Petro bazilikoje, priėmė 
tūkstančius maldininkų iš viso 
pasaulio kraštų. Ypatingai šil
tai šv. Tėvas pasveikino Čeko
slovakijos maldininkus, kurių 

1 tarpe buvo Koh-i-Nor ir Hardt- 
muth fabrikų darbininkų gru
pė iš Bodejovice miesto, Poce- 
nice ir Paclavice parapijų tikin
čiųjų grupės iš Moravijos ir 
kultūrinio Sambūrio “Osvetova 
Beseda” nariai iš Bohemijos. Šv. 
Tėvas aukštai įvertino jų ištiki
mybę tikėjimui ir meilę apašta
lų Sostui ir linkėjo nenustoti 
vilties

Italų spauda smerkia sovietų 
kolonializmų Pabaltyje

ROMA. — Romos dienraštis 
“II Giomale d’Italia” balandžio 
27 d. laidoje paskelbė vieno ko
respondento Lietuvai palankų 
straipsnį “Pamirštos tautos”... 
“Vykstant aštriai polemikai 
tarp įvairių didžiųjų galybių dėl 
kolonializmo ir imperializmo — 
rašo straipsnio autorius — ko
dėl pamirštamos pagrindinės 
sovietų imperializmo aukos Lie
tuva, Latvija ir Estija? Šios 
taip gražiai žydėjusios tautos 
antrojo pasaulinio karo metu 
buvo “prarytos” sovietų ir apie 
jas nenorima daugiau kalbėti. 
Susitinkant su įvairiais Baltijos 
tautų atstovais nuolat tenka pa 
tirti, kaip daug jų tautiečių vis 
perkeliama į tolimiausias Sovie
tų S-gos, tai yra į Sibiro pla
tybes, o jų vieton į Baltijos 
kraštus atkeliami rusai. Kodėl 
pamirštami tie žiaurūs ir tra
giški naktiniai areštai Lietuvos, i 
Latvijos ir Estijos piliečių, pre- I 
kiniais traukiniais ir sunkveža- 1

miais išvežant juos “nežinoma 
kryptimi”! — Atkreipia Italijos 
skaitytojų dėmesį straipsnio au
torius. Pagaliau, kodėl pasaulio 
spauda, radijas ir televizija, 
taip uoliai kelianti, pavyzdžiui, 
Amerikos negrų klausimus, ne
praveda tyrimų Kaune, Rygoje 
ar Taline, norint patikrinti kiek 
dar iš tikrųjų liko lietuvių, lat
vių ir estų anksčiau buvusiose 
nepriklausomose Baltijos respub 
likose! Veikliausiai, jei to ir bū
tų siekiama, ar leistų sovietinė 
policija — pabrėžia Italijos dien 
rastis, — kuri geležine uždan
ga atskyrė nuo pasaulio šiuos 
kultūringus kraštus.

• Amerikos valstybių organi
zacija neįsileido į savo tarpą 
Kubos. Balsuojant nusilaikė 10, 
tarp jų ir JAV, šešetą pasisakė 
už ir tiek pat prieš.

• Amerikoj kiekvieną dieną 
75 moterys miršta krūties vė
žiu.

Okup. Lietuvoj. — Lietuvoj 
veikiančio gamtos apsaugos ko
miteto medžioklės skyriaus parei
gūnas neseniai (bal. 15) “Vals
tiečių Laikraštyje” papasakojo, 
kiek dabar (šį pavasarį) Lietu
voje esama medžiojamosios gy
vūnijos. Briedžių skaičius per pas
taruosius metus pakilęs nuo ketu
rių su viršum tūkstančių iki 
6,700. Tauriųjų elnių kaimenė 
per pastaruosius tik metus padi
dėjusi nuo 1050 iki 1300. Stirnų 
šią žiemą sumažėję ir likę maž
daug 68,500. Pkilkųjų kiškių esą 
apie 276 tūkstančius, tai yra, a- 
pie 12 tūkstančių mažiau kaip 
pernai. Mano, kad jiems kenkia 
laukuose pradėti vartoti chemi
kalai. Apie 6 — 7 tūkstančiai e- 
są baltųjų kiškių. Vilkų tik 54, o 
lūšių — 140. Vilkai ir lūšiai y- 
ra pripažinti “miškų sanitarai”, 
bet toms pareigoms Lietuvoj jų 
esą pakanka po maždaug 40 ar 
50.

Pastaraisiais laikais Lietuvoj 
priviso usūrinių šunų. 1962 me
tais jų buvę 6,400, o dabar jau a- 
pie 13,500. Tai žalingi plėšrūnai. 
Medžiotojus ragina veikliau juos 
naikinti, bet tą kartą tuo tarpu 
laimi atėjūnai.

(Eltai
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UŽSIENIO KELIONĖN BESIRENGIANT
Kad mes nevirstumem biauriausiais ančiukais 

STASE SEMENIENfi

Sykį viena tikrai gili asme
nybė pati pasipasakojo, kaip, 
besisvečiuodama vienų turtuolių 
namuose, visur veidrodžiais iš
dabintuose, ji einanti ir matan
ti kažkokią, viduramžę moteriš
kę priešais ateinančią. Tik at
mušusi nosimi veidrodin, sušu
ko:

“Nugi, tai aš!”
Kita maždaug to paties am

žiaus ar net vyresnė moteris 
dažnai savo draugių tarpe čirš
kėdavo, kaip, esą, vyrai, buvę 
studijų draugai, greitai paseno, 
prapliko, prvYJo... “O, žiūrėkit, 
mes moterys nesenstame!’,’ Su- 
simirkščiodavo besiklausančios, 
sakydamos: “Dar ji neatsimušė 
į veidrodį!”

Dar vaikystėje tekdavo girdė
ti apie parvažiuojančių “ameri
konų” (lietuvių) keistumus, ku
riuos Lietuvoje mieste ir kaime 
vienodai pašiepdavo. Ir porin
davo ištisas pasakas, lyg iš Dai
navos padavimų, apie visokius 
jų prasimanytus niekus. Girdi, 
atvaž:avo dėdė iš Chicagos, 
vaikšto šiaudine skrybėle pasi
puošęs ir mėto saujomis į viršų 
pinigus (aišku, varinukus), kad 
aplink jį puldami gaudytų. Iš
vyko pusbernis, o parvykęs sve- 
čiuosna gyrėsi visiems. “Esu 
vertas šimto tūkstančių!”

Dabar ir naujieji ateiviai lie
tuviai JAV-ėse turi labai leng
vas sąlygas atostogauti Baha
mose, Havajuose, Europoje ar 
kur kitur. Net ir paprasčiau- 
siems darbininkams yra prieina 
mi vadinamieji “tour’ai”. Kokį 
gi įspūdį sudarome mes kitiems 
užsienyje? Ar keliaudami ame
rikonišku pasu nepasisavinome 
jų ydų? Ar nevertėtų atsimušti 
į veidrodį ir pamatyti vaizdą, 
kurį mes patys namuose taip 
lengvai pasmerkiame?

Šiais laikais dažnai girdimas 
terminas “ūgly American” atsi
muša visiems nemaloniu aidu. 
Tikrai, joks keliauninkas sveti
mame krašte nenorėtų būti to
kiu pripažintas. O vis dėlto, ne
apeinant teisybės, ne vienas su
tiks keletą tokių savo kelionėje 
į užsienį. Tą net viešai spaudo
je prieš keletą metų buvo pa
reiškusi Nixono žmona. Tačiau 
didžioji dauguma atostogaujan
čių Europoje ar kitur, iš kailio 
nerdamies, stengiasi palikti ge
rą įspūdį apie savo kraštą.

kalbąs su amerikiečių turistų 
grupe, skubančia ir pranyks- 
tančia.

“Žmonės, kurie keliauja ap
link pasaulį, reikalaudami ly
giai tokio pat valgio, kaip jie 
yra įpratę valgyti namie, turė
tų ir pasilikti ten!” — išdėjo 
savo nepasitenkinimą europietis 
kas virėjas.

Pusė įdomumo yra išragauti 
atskirų kraštų vietinius patie
kalus. Ir gaila tų turistų, ku
rie ieško dešrelių, “hamburger” 
ar “steiko”. Čia prisimena vieno 
vyskupo posakis vieno kunigo 
sidabriniame jubiliejuje: “Daug 
keliavęs ir neparagavęs kitų 
kraštų vyno, daug nustojai”. 
Kiek daug tiesos!

Net krūptelėjau sykį ir norė
jau susigūžus palįsti po stalu, 
kai išgirdau amerikietišku ak
centu pakelta gaida šaukiantį 
balsą: “Aš visuomet valgau su
pjaustytus bananus su pienu 
pusryčiams namie ir geriau at
nešk man juos. Ir kuo greičiau!” 
Ir tai buvo pasakyta viešbučio 
padavėjui krašte (Anglijoje), 
kuriame paduodami net septy
nių patiekalų pusryčiai.

Pamėginkite Chicagoje išgau
ti iš gerų šeimininkių receptą. 
Jos kokio nors pyrago sudėties 
paslaptį saugo labiau, kaip auk
sas yra saugomas Fort Knox 
tvirtovėje. Ir jų pasiaiškinimas 
yra labai paprastas ir logskas: 
“Neįdomu būtų svečiuotis, jei 
visur tą patį valgį gautume”.

Neieškok kavos Anglijote ir 
stok eilutėn prie autobuso
Kitur viename Londono res

torane amerikietis, aiškiai iš 
Texas, garsiai skundėsi dėl ka
vos. Tai vėl gera pamoka, kaip 
nesielgti.

Burbuliavimas apie kavą nie
kad nelaimės jokių draugų An
glijoje (tas pats ir Airijoje). 
O kodėl neparagauti jų taip pui
kios arbatos su pienu? Ne vie
na šeimininkė ir beveik visi res
toranai Amerikoje galėtų pasi
mokyti geros aromatiškos arba
tos pagaminimo meno. O dabar 
tik pamirko jie dažytos arbatos 
maišelį vandeny ir vadina tai 
arbata. Paplavomis pavadintų 
Anglijoje! Ten tikros arbatos 
lapeliai užplikinami verdančiu 
vandeniu arbatinuke, kaip bu
vo daroma Lietuvoje.

St. Balzeko liet. kultūros muziejus visada gausiai lankomas, čia 
matome lankytojus inž. G. Lazauską ir žmoną. Kairėje — muziejaus 
bibl. vedėjas J. Kasakaitis.

mo, taip lengva numalšinti vis
ką aukso taisykle: būti visur 
mielai laukiamam ir maloniai 
priimamam, elkis su žmonėmis, 
kuriuos sutinki, taip, kaip pats 
norėtum, kad jie pasielgtų su 
tavim.

A. ABALL ROOFING CO.
įsteigta prieš 49 metua 

Dengiame visų rūšių stogus. Talau
me arba dedame naujus laiminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me Iš lauko. Taisome mūrą "tuck- 
polnttng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
larbas garantuotas

U 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

(iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiBiiiii  

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781
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Prenumerata:
Cook Cour.ty. Illinois
Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny
* Redakcija straipsnius tai

so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

Metams
$17.00
$15.00
$18.00

metų
9.00
9.00
9.50

mSn.
5.00
4.50
5.50

men.
2.00
1.75
2.25

-5 prašymus. r

• Redakcija 
8:30 — 4:30,
8:30

dirba kasdien 
šeštadieniais

— 12:00.
• Administracija dirba kas

dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

Intriguojančios kelionės 
paslaptys

O kaip lengva pasiekti to, be
silaikant tik vienos paprasčiau
sios taisyklės. Reikia tik pa
gerbti ir atsižvelgti į papročius 
to krašto, kurį lankome, būti 
pakankamai išmintingiems su
sipažinti su jais, prieš išvyks
tant.

Kaip tik tie kiekvieno krašto 
skirtumai yra viena priežasčių, 
kodėl pačios kelionės yra taip 
intriguojančios. Jei kultūra ir 
papročiai visur būtų visiškai 
vienodi, pusė džiaugsmo ir įdo
mumo pranyktų.

Reikia atsiminti, kad gyveni
mas slenka žymiai lėtesniu tem
pu kituose žemynuose, kaip JA 
Valstybėse, ir keliauninkai tu
ri prie jo prisiderinti. Atsižvel
giant gi į kiekvieną atskirai, 
tai gali būti ne taip jau leng
va. Ir mes — lėtieji lietuviai 
jau spėjome pasisavinti ameri
kietišką tempą, pamiršdami eu- 
ropietišką. Daugelis amerikie
čių turi tendenciją prazvimbti, 
kaip sūkurys, skersai kontinen
to, lyg tai būtų amžinai besisu
kanti mašina, kai tuo tarpu vie
tos gyventojai, ramiai pailsėda
mi, spokso su didžiausiu nuste
bimu.

Roma būtų pastatyta per vie
ną dieną, jei jūs dirbtumėte prie 
jos projekto! — pašiepiančiai 
komentavo lėtokas anglas, besi-

O kam neteko būti apstum
dytam prie autobusų, kitiems 
alkūnėmis brukantis iš paties 
galo į priekį, mindžiojant kas 
pakliuvo pakeliui? Tokia tai ma 
da Amerikoje. Nemažiau lieki 
kliudomas, atsidaužiant į kon- 
tinentiškus europietiškus kelei
vius aerodromuose, geležinkelio 
stotyse ir kitur. Dauguma jų 
nepripažįsta visai stoti į eilę ir 
kantriai sulaukti savo eilės.

Tačiau Britanijoje maloniai 
skirtinga istorijėlė. Suėjo tre-^ 
jetas žmogelių kartu prie auto
buso sustojimo vietos, pašte, ge
ležinkelio stotyje ar kur kitur 
ir tuojau mandagiai rikiuojasi 
žąsele į eilutę. Tokia tai jų tvar
kinga mada. Pirmą kartą atsi
dūrus Anglijoje studijoms, ste
bino tvarkingos eilės prie teat
rų ir kinų. Ištisomis valandomis 
šaltieji anglai išstovėdavo kant
riai prie bilietų.

Nepeik svetimo krašto — nė 
kūrybinga kritika 
nepageidaujama

— Kaip patinka mūsų kraš
tas? — yra nuolatinis klausi
mas, duodamas keleiviui beveik 
visur draugiškų gyventojų.

Ir kiekviena vietelė yra taip 
užburiančiai įdomi ir skirtinga, 
kad visai nesunku duoti entu
ziastingą atsakymą.

O kiek kartų vėl tenka išgirs
ti amerikietį:

Jūs čia turite puikią vietą, 
bet aš jums pasakysiu, ką jūs 
turėtumėte padaryti, kad tikrai 
išeitų kas nepaprasto...

Kritika, net ir pati kūrybin
giausia, turi būti naudojama la
bai švelniai ir atsargiai. Kada. 
reikia atsiminti, kad vieno kraš
to gyvenimo būdas yra skirtin
gas nuo kito. O jau ko nema
lonaus pasakyti kita kalba — 
savo gimtąja, manant, kad ne

supras, yra lyg žaidimas ugni
mi.

Ten, kur tiki, kad filme 
pagaunama siela

Visi mėgsta parsivežti namo 
nuotraukų iš aplankytų vieto
vių. Tačiau daugely kraštų tai 
yra griežtai draudžiama. Pvz. 
Haiti salos gyventojai tiki, kad 
befotografuodamas pagavai fil
me jų sielą.

Kitur vėl, kaip Navajų, Zuni, 
Hopi ir kitų vakarų indėnų kraš 
tuose griežtai nusistatyta prieš 
filmavimą ar fotografavimą bet 
kokių jų religinių ceremoni jų.

Amerikoje neįprasta mote
rims kišti savo ranką pasisvei
kinant. Kituose kraštuose prie
šingai — labai nemandagu mo
teriai nepaduoti rankos tokioje 
Turkijoje, Portugalijoje, Grai
kijoje, P. Amerikoje ir daugely 
kitų pasaulio vietų, kur rankos 
padavimas yra labai svarbus da 
lykas. Lietuvaitėm tai nėra taip 
sunku prisistatyti minimuose 
kraštuose, nes mes, priešingai 
amerikietėms, tą paprotį turi
me ir savo tėvynėje.

Pagarba turi būti rodyta ir 
apsirengimui. Nedovanotina, 
kaip amerikietėms, drožti apsi- 
tempusiom ar trumpom kelnėm, 
kur jos gali sukelti tikrą aud
rą, nes daugely kraštų jos ne tik 
nepriimtos, bet net įžiūrima, 
kaip į uždraustą vaisių. Teisin
gai sakoma — Romoje elgtis 
kaip romėnai elgiasi. Todėl ir 
Romos (ar P. Amerikos) bažny 
čiose nedėvima be rankovių suk 
nelėmis, Meksikoje bažnyčiose 
dengiamos galvos, o jau musul
monų kraštuose kuo mažiau 
moterims turistėms rodytina ne 
pridengta oda. Ten moterys dar 
vis slepiasi už jardų jardais me
džiagos. Visokios šventovės lan
kytinos pagarbiai, ne karnava
lo nuotaikoje.

METALO IR 
STIKLO: 
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
miiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,«x».

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
3047 W. 67th Plat o — H A 5-8063

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 Ir taisymas.

). MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Namų, gyvybės,

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios UsL 
mokėjimo są
lygos.

I. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233
lllllllllllIIIIIIIIllllllllllII  iiIIdl11lllllllllllllt

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MOVI NG

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 888-22SS

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr., penktad. t-5, treč. lr šešt. tik
nusitariu).

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: aatradtenlala, pemttart le

nais 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 susltarlma: Pirmad. Ir 
ketv. 1—4 lr 7—9: antrad. lr penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-8900
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBfi — NERVU IR 

EMOCINfiS LIGOS 
Cravvford Medical Building 

0449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susltarlma

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

AknšerUa Ir motoru ligos 
Ginekologinč Chirurgija 

6182 S. Kedzie Avė.. VVA 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 8 A

2656 VVest OSrd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 lkl S vai. lr nuo 5 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 iki 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VV. OSrd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. lr fiefitad. uždaryta

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. 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, 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 0-7800; Namų 925-7097

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. lr 
šeštad. 8 v. r. lkl 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 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

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
PRITAIKO AKINIUS 

15542 So, Cicero, Oak Forest, IU,
Kabineto tel. 087-2020 

Namų tel. 839-1071 
Vizitą,! pagal susltarlma

Lincolno zoologijos sodo Chicagoje liūte su neseniai jai gimusiu liūtuku, 
nū iŠ dviejų.

vie-

Pasas — ne stebuklas, 
patogumais džiaukis namie
Atrodo, ir mus apima ameri

kietiško patogaus gyvenimo ir 
įsivaizdavimo manija. Ne vienas 
viešai ar privačiai, ir net spau
doje džiaugiasi amerikietiško 
paso “magija”, žaliojo dolerio 
galia paklupdyti bile kurį užsie
nietį. Skundžiasi vonių viešbu
čiuose nebuvimu, keltų į šeštą 
ar kitą aukštą neįtaisymu. Var
giai ar kuriai mūsų patiktų da
bar išvysti prancūzę, tempian
čią sieksninę baltą (prancūziš
ką) duoną po pažastimi neįvy
niotą ar, kaip pas mus čia įpras
ta, celiuloide įpakuotą. Nemirė 
prancūzai nuo to per šimtme
čius, nieko neatsitiks nė mums 
keliom dienom ar keliolikai sa
vaičių beviešint.

Vieną dalyką užsienio gyven
tojai, atrodo, sunkiai suvirškina, 
kad amerikiečiai (o dabar ne 
vienas ir mūsų) užsispyrę tei
gia, jog JAV-se net pačiuose to
limuosiuose užkampiuose, izo
liuotose vietelėse yra liuksusi
niai viešbučiai ir moteliai. Ir pri
pratusiam prie aukštų standar
tų turistui nieko nėra pikčiau, 
kaip negauti tinkamų patogu
mų. Tačiau pakentėt, o išimti
nais atsitikimais pasitenkink to
mis sąlygomis arba... pasėdėk 
ant savo lagamino stotyje ligi 
sekančio traukinio.

O kad išvengus nereikalingo 
pykčio ir užsieniečio užrūstini-

J. NAUJOKAITIS 
Apdraustas perkraustymas 

Ilgų metų patyrimas 
VVA 5-9209 Chicago, HUnois

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd 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 8-3220 
Rez. telef. WAIbrook 5-5070

Rezid. Telef. 230-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS.
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susltarlma'
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

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

Tel. 695-0538 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25. Elerin. HUnois
1 Ofisas 3148 Weat OSrd Street

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

Tet: REpubUc 7-7808
DR. S. BIEŽIS

CHIRURGAS 
Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; tre
čiadieniais uždaryta; Antradieniais lr 
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Svečiai iš anapus

UŽRIŠTOMIS

Tėvynėje gyvenantieji mūsų 
tautiečiai yra neatskiriama 
mūsų kraujo ir kaulo dalis. 
Tai tas pats, kaip ir mes patys. 
Tačiau laikas ir labai skirtin
gos gyvenimo sąlygos (pas 
juos vergija ir skurdas, čia 
laisvė ir gerovė) išugdė gero
kai skirtingus žmones, net ge
neracijas. Kaip demokratinių 
kraštų sąlygos suformavo lais
vo, pasiturinčio, atviro, kar
tais net perdaug plepaus lietu
vio tipą vakaruose, taip nuo
lat sekamo ar kontroliuojamo, 
prievartaujamo, kalinamo gy
venimo sąlygos Lietuvoje su
kūrė skirtingą lietuvį, kokio 
prieš ketvirtį šimtmečio pasi
traukdami nepalikome. Taigi 
prieš vienų ir kitų brolių norą 
atsirado didesni skirtumai net 
labai artimų žmonių tarpe, at
sirado “mes’’ ir “jie”.

Visa mūsų tėvynė yra vie
nas didžiulis kalėjimas, stip
raus svetimo ir mūsų tautai 
labai nedraugiško sargo sau
gomas. Mūsų broliai ir seserys 
tame kalėjime atlieka bausmę 
už nepadarytą nusikaltimą jau 
ištisus 25 metus (1944—1969). 
Nėra jokių duomenų, iš kurių 
būtų matyti, kada jų priespau
da baigsis. Ir nieko esmingo 
tame kalėjimo režime pasta
ruoju metu nėra įvykę, išsky
rus kai kuriuos mažus forma
lius pasikeitimus. Tam tikro
mis labai ribotomis sąlygomis 
kartais leidžiama kuriam nors 
daugiau ar mažiau patikimam 
kaliniui didesnėje ar mažesnė
je sargo priežiūroje aplankyti 
savo artimuosius vakaruose. 
Toks lankytojas yra ilgai ti
riamas, sąlygojamas, išleidžia
mas tik palikus gerą “užsta
tą”, dažniausia giminėms va
karuose apmokėjus jo kelionės 
išlaidas. Vieni jų vyksta pavie
niui, kiti ekskursijomis, dalis 
jų niekuo dėti žmonės, kiti 
aukštesni valdininkai, kultūri
ninkai ar net komunistų parti
jos pareigūnai, valdžios žmo
nės.

Ne žmoniškumo, ne artimo 
meilės ar kitais panašiais su
metimais, bet kieto turistinio- 
finansinio (noro užsienio va
liutos gauti) pagrindu išei
viams lietuviams suteiktos 
tam tikros labai ribotos gali
mybės aplankyti jau minėta
me kalėjime gyvenančius sa
vo brolius, seseris. Svečiavi- 
mosi teisė labai ribojama tiek 
laiko, tiek vietos, tiek betar
piško susižinojimo atžvilgiais.
Iš daugelio grįžusiųjų pasako
jimų mes jau gerai žinome, 
kaip ten viskas vyksta. Ne
daug perdėsime sakydami, kad 
tai yra mūsų brolio ar sesers, 
esančio kalėjime, aplankymas.
Ir tai kalinį gali lankyti tik jo 
kalėjime, griežtai nustatyto
mis sąlygomis, kalėjimo sargo 
ausims girdint ir jo akims ma
tant.

Šiais “laisvės” trupiniais yra 
ligi šiol pasinaudoję keli tūks
tančiai mūsų JAV-bėse ir Ka
nadoje gyvenančių tautiečių, 
aplankydami savuosius Lietu
voje. Žmonių iš anapus buvo 
ar yra atvykę žymiai mažiau,

Spaudoj ir gyvenime

PIGI ŽMOGAUS SVEIKATA IR GYVYBĖ
Okupantų įvesta Sovietinė net

varka Lietuvos žemės ūkyje ypač 
ryški kochozų gyvenime. Vilniuje 
leidžiamas “Valstiečių Laikraštis” 
Nr. 38 kovo 29 d. rašo:

“Imkime T. Tamulevičiaus kolū
kį. Remonto dirbtuvės čia naujos, 
tipinės. Sudaryti jose saugias darbo 
sąlygas ne taip sunku.

... Sukasi gręžimo staklės. Pas'- 
naudoti jomis prireikia ne vienam. 
Tačiau niekas taip ir neatkreipia 
dėmesio, jog jų korpusas neįžemin
tas. Skaudi nelaimė gali todėl ištik
ti kiekvienu momentu.

__ Kodėl neužkertat jai kelio?—
klausiam kolūkio inžinierių A. Kli- 
minską-

BURNOMIS
KARIŲ JTAKA KINIJOJE

Sovietai didžiausias Kinijos priešas

gal tik keli šimtai, gal būt, de
šimtoji dalis mūsiškių lankyto
jų.

Kad ir sunkiomis, -ribotomis 
sąlygomis susižinojimas su sa
vaisiais, vieni kitų lankymas 
dabartinėmis sąlygomis tėra 
tik labai maža žmoniškumo da
lis, kuria naudojasi kultūrin
gojo pasaulio žmonės. Vieni ir 
kitų lietuvių tarpusavio ryšiui 
pritaria ir mūsų centrinė poli
tinė vadovybė VLIKas savo 
vasario 1 d. nutarimu: “Pa
vergtoje tėvynėje ir laisvaja
me pasaulyje gyvenantieji lie
tuviai yra reikalingi tarpusa
vio ryšio, nes vienų su kitais 
bendravimas stiprina ištver
mę, Lietuvos valstybingumo 
idėją, iš priespaudos išsivada
vimo ryžtą ir padeda išlaikyti 
dvasinę, kultūrinę bei tautinę 
tapatybę.” Toliau tame pačia
me nutarime pabrėžiama, kad 
“abišalio bendravimo kliūtys 
yra Sovietų S-gos klasta ir 
smurtu Lietuvai primestoji ir 
tebetęsiama okupacija”.

Mes neteigiame, kad tokie 
giminių, artimųjų ar šiaip jau 
tautiečių pasimatymai Ameri
koje ar pačioje Lietuvoje tu
rėtų kurią kitą reikšmę, kaip 
tik asmenišką. Neteko girdėti 
fakto, kad kuris nors mūsiškis, 
nuvažiavęs į rusų valdomą 
Lietuvą ar čia susitikęs su at
važiavusiais iš Lietuvos žmo
nėmis, netgi komunistais, būtų 
virtęs komunistu. Iš kitos pu
sės nežinome, kad kuris nors 
iš tų kelių šimtų čia buvojusių 
komunistų ar nekomunistų lie
tuvių būtų čia pasilikęs. Toks 
klausimas iš viso tokiais atve
jais nekeliamas, kai vienos pu
sės burna yra užrišta. Tačiau 
drąsiai galime tvirtinti, kad 
tarpusavio susižinojimas iki 
šiandien niekam iš mūsų nėra 
tautinės ar kitokios žalos atne
šęs.

Tokiais ribotais susitikimais 
nesidžiaugia tik mūsų ekstre
mistai ir maskvinio tipo komu
nistai. Mūsų jau nekartą cituo
tas A. Sniečkus “Partijnaja 
žyznj” žurnalo š. m. nr. 1, ma
tyti, tai turėdamas galvoje, ra
šė: “Ne paslaptis, kad kai ku
riais atvejais buržuazinė pro
paganda daro tam tikrą povei
kį atskiriems mūsų inteligenti
jos ir jaunimo atstovams. Tad 
labai svarbu yra politiškai 
auklėti mases, taip pat jauni
mą, kuris nėra išėjęs klasių 
kovos rūsčios mokyklos, kant
riai mokyti iš klasinių pozicijų 
kvalifikuoti ir vertinti visus 
visuomeninio - politinio gyve
nimo reiškinius, ypač tokius, 
kaip demokratija, asmenybės 
laisvė, humaniškumas ir pan”.

Kai galinga fizinė jėga daro 
viską, kad suskaldytų lietuvių 
tautą, atskirtų išeivius nuo 
tautos kamieno, nuslopinant 
šiapus ir anapus gyvenančių 
lietuvių vieningai puoselėjamą 
nepriklausomybės atstatymo 
mintį, mums visada reikia būti 
atsisukus veidu į tautą, nors 
kruvinas jos veidas būtų už 
kalėjimo grotų stropaus sovie
tinio kalėjimo sargo saugo
mas. b. kv.

Jis trūkteli pečiais.
— Nespėjom...
Keista. Staklės jau stovi seniai, o 

įžeminti elektros varikli — kelioli
kos minučių darbas.

O galandimo staklės? Jos neturi 
dargi apsauginio skydo. Negana to. 
Su jomis mechanizatoriai dirba be 
apsauginių akinių. Gal todėl, kad 
šalia staklių jų niekur nematyti.

— Buvo, bet kažkas nusinešė į 
katilinę... — vėl seka inžinieriaus 
aiškinimas.

Grubi netvarka bado akis vos ne 
kiekviename žingsnyje. Pačiose dirb
tuvėse, grasindamas kiekvienu mo
mentu nuvirsti, stovi į sieną atrem- 

' tas deguonies balionas. Salia — su,-

Kinų kom. partijos pirminin
kas teigė: “Partija įsako ka
riams. Kariai niekada neturės 
teisės įsakyti partijai”. Šie Mao 
žodžiai toli nušliję nuo tikro
vės. Kinų komunistų partija su
kurstė “kultūrinę” revoliuciją 
priešą nušluoti. Jei politiškai į- 
sąmoninta kinų kariuomenė ne
būtų įsikišusi, partija vargu bū
tų sugebėjusi apvaldyti politi
nę suirutę. Jos organizacija pa
kriko. Jos darbą turėjo atlikti 
revoliuciniai komitetai, kurių 
daugumai vadovavo kariai.

Naujajame kinų komunistų 
partijos politiniame biure pa
skirta 16 narių, kurių devyni 
kariai. Kai kurie kariai, politi
nio biuro nariai, nepritaria mar 
šalo Lin Piao kariuomenės pa
naudojimui vidaus politikos prie 
šams tramdyti.

Pastaruoju metu Sovietų ka
rinės vadovybės vykęs įsikiši
mas politikoje greičiausia nusi
žiūrėtas kinuose.

Lin Piao kalba
Pastarasis kinų komunistų 

partijos suvažiavimas buvo baig

virinimo apratas. Atskira patalpa nu 
matyta projekte ir pastatyta, bet 
kažkas išstūmė suvirinimo aparatą 
ir deguonies balioną į dirbtuves, o 
jų vieton ramiausiai pastatė da
romą arklinį vežimą.

Gal būt, žmogus, kuris padarė to
kį perkilnojimą, nežinojo, kuo tai 
gali baigtis. Bet ūkio inžinierius, 
dirbtuvių vedėjas tokiij dalykų ne
žinoti negali. Tad kur jų akys?

Vandens šildymo katilas kiaulių 
fermoje — nepamainomas dalykas. 
Bet kartais ir jis, kai su juo perne
lyg abejingai elgiamasi, gali tapti 
nelaimės priežastimi. T. Tamulevi
čiaus kolūkyje jis patikėtas kolūkie- 
tei J. Bašėtienei.

— Pažymėjimą, kad mokat su juo 
dirbti ir apsieiti, ar turit?

Moteris tartum pirmą kartą iš
girsta, kad reikalingas kažkoks pa
žymėjimas.

— Tai, kad ir taip moku...
Gal ir moka. Bet patikrinti žmo

gaus žinias ir jas įvertinti niekuo
met nekenkia. Pagaliau to griežtai 
reikalauja saugaus darbo taisyklės. 
Kodėl jų nesilaiko nei fermos vedė
jas J. Morkūnas, nei kolūkio žoo- 
technikas J. Simniškis?

Taigi Varėnos gamybinės žemės 
ūkio valdybos ir ūkių specialistų 
dar laukia nemaža darbo. Beveik vi
suose ūkiuose labai bloga priešgais
rinė apsauga. “Dzūkų krašto” ko
lų j io karvidėje ugnies gesintuvus 
matėme palubėje pakabintus taip, 
kad juos nuimtum tik per didžiausį 
vargą. T. Tamulevičiaus kolūkyje 
tik veinoje vietoje matėme dėžę su 
smėliu, bet ir tas pats buvo suša
lęs į akmenį.” J. Žvilb.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BCDAVAS
Iš anglu kalbos vertė Al. Baronas
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— Gerai, gerai, man viskas patinka. Tu verdi la

bai jau ilgai.
— Dabar truputį margarino. Tik truputį, ir tada, 

— ji kalbėjo ramiai ir tyliai.
— Ką tu ten dainuoji?
— Nieko, aš nedainuoju, aš tik kalbu apie pries

konius. Gera sriuba turi būti su prieskoniais.
— O, boy, aš čia sėdžiu jau visa valanda, ir tu 

dar vis apie tą sriubą tebešokinėji. Mūsų virėjai Ame- 
rijoje sriubą paruošia per penketą ar dešimt minučių.

— Taip negerai, Donaldai, — ji pasilenkė prie 
verdančio puodo, — kiekvienas maistas turi būti paruoš 
tas lėtai ir rūpestingai. Gerai išvirta sriuba — labai 
sveika skrandžiui. Kai mes gyvenom dar Rytų Vokie
tijoj, mes stengėmės sriuba valgyti porą kartų per dieną, 
o kartais net tris kartus.

— Tai baisus laiko švaistymas. Amerikoje visų rū
šių sriubos jau paruoštos konservų dėžutėse. Atidarei, 
pašildei ir valgyk. Penketą, dešimt minučių.

— O, ne, tos konservuotos sriubos negeros. Jos yra 
negyvos. Mano dėdė Hans, kuris buvo daktaras, mėgda
vo sakyti, kad sriubos iš dėžučių praveria kelią vėžiui, 
ypač tiems, kurie turi nervingą skilvį ar blogą kraujo 
cirkuliaciją. Kiekvienas maistas turi būti namie paruoš
tas.

GEDIMINAS GALVA

tas ilga naujojo pirmininko Mao 
pavaduotojo kalba. Jo žodžiais, 
“kultūrinė” revoliucija būsian
ti tęsiama krašte ir užsienyje. 
Nauji pakitimai būsią skatina
mi socialinėje, politinėje, ūkinė
je, kultūrinėje ir kitose srityse.

Kariuomenė, Piao žodžiais, tu 
rėsianti sprendžiamą žodį, nes 
marksistiniu požiūriu kariuome
nė esanti pats svarbiausias vals
tybės veiksnys.

Pasak Piao didžiausias Kini
jos priešas yra Sovietų “’šsigi- 
musių paklydėlių sambūris”, šie 
kiantis svetur įkurti savo kolo
nijas, pasitelkus JAV imperia
listus, kurie esą popiermiai tig
rai. Priekaištauta Washingto- 
nui, kad jis ir toliau trukdąs 
Taivano salą prijungti prie Ki
nijos.

Piao pripažino skirtingų san
tvarkų politinį sambūvį, tačiau 
Pekinas ir toliau remsiąs revo
liucinį sąjūdį visuose kraštuo
se, o ypatingai JAV.

Kinija tęsianti su JAV pokal
bius Varšuvoje, nors iki šio me
to jie buvo nesėkmingi. Šie po
kalbiai negali būti pagrindas 
prielaidai, kad Kinija esanti at
sisakiusi nedraugingumo JAV.

Rusų susirūpinimas ateitimi
The Christian Science Moni- 

tor atstovė Charlottė Saikowski 
lankėsi Ukrainoje. Apie Ukrai
ną ir ukrainiečių tautinius po
lėkius ji tik pakartojo Sovietų 
propagandininkų žodžius.

Dienraščio atstovės žodžiais, 
didžiausias rusų susirūpinimas 
santykiais su kinais. Gyventojai 
nesą pasimetę ir nenumato grei
tai įvyksiančio karo tarp So
vietų ir Kini jos. Rusas mokyto
jas jai aiškino, kad Sovietų di
džiausias priešas esąs ne JAV, 
bet Kinija. “Mes bijome kinų 
branduolinio užpuolimo, nes jie 
yra viskam pasiryžę. Mes pra
dedam neapkęsti kinų”.

Kinai atsako griežtesniais žo
džiais. Užsienio, reikalų ministe
ris Chen Ji, pastaruoju metu 
atleistas iš pareigų, pareiškė už 
sieniečiui: amerikiečiai yra iš
daigininkai. bet palyginti dori. 
Rusai, pasak jo, melagiai ir iš
davikai.

Sovietų išpuolis
Kinų kompartijos suvažiavi

mui pasibaigus Bulgarijos dien
raštis “Rabotničesko delo” pa
skelbė T. Gančevo straipsnį a- 
pie proletarinį internacionaliz
mą ir maoistinį šovinizmą. Strai 
psnis buvo paskelbtas sovieti
nėje spaudoje. Jame užtinkame 
šiuos samprotavimus:

“Dezertyravę iš proletari
nio internacionalizmo pozicijos, 
apsiginklavę nacionalizmu ir šo
vinizmu, maoczedunininkai gy
vena viena mintimi kaip įvesti 
savo hegemoniją tarptautiniam 
komunistiniam judėjimui, panau 
doti jį savo avantiūristiniam kur 
sui įgyvendinti. Ir kadangi svar
biausia kliūtis šios didžiavals
tybinės ir hegemonistinės lini
jos kelyje yra pasaulinė socia
listinė sistema, ir ypač Tarybų 
Sąjunga, jie atvirai ėmėsi kur
so pakirsti socialistinę sandrau
gą, sustiprinti jos tarptautinį 
vaidmenį, diskredituoti socialis
tinių šalių, Tarybų Sąjungos po
litiką.

Nagrinėjant Mao Cze - duno 
grupės veiklą per pastaruosius 
keletą metų, galima tikrai pa
sakyti, kad antisovietizmas yra 
jos pagrindinis principas”.

Didysis trikampis

JAV, Sovietai ir Kinija suda
ro didįjį politinį trikampį. JAV 
nuolaidos Sovietams, netiesiogi
nis jų imperializmo rėmimas ir 
pastarojo meto taikos sambū
vio ieškojimas išugdė daugelį 
painiavų, kurios iki šio meto 
neišspręstos. Sovietai tebetęsia 
rusišką imperialistinę politiką.

Sovietai pastaruoju metu da
ro kai kuriuos išorinius ženk
lus gerai valiai parodyti ir glau-

Machian upės potvyniai Whitneyville. Maine pridarė daug nuostolių. 
Čia matome vienam popieriaus fabrikui skirtus sielius, kurių rąstai 
išblaškyti 30 mylių upės ilgyje.

— Tu kalbi, kaip daktaras, Aš netikiu, kad dė- j 
žutėse galėtų būti vėžys.

— Aš nežinau, bet dėdė taip kalbėdavo. Jis pa- Į 
rašė labai populiarią knygą “Maistas ir ilgas amžius”. 
Jis toje knygoje teigia, kad virtuvė ir virimas yra šei
mininkių arba žmonų garbės reikalas.

— Taip, taip, tu vėl kalbi kaip kunigas bažnyčioje.
Ji tyliai sukosi apie puodą.
— Ir dabar aš pakepinsiu bulvių, — pasakė ji po 

valandėlės, tada išvirsiu kavos. Šiandien mes turėsime 
karališkus pietus.

— Hildergarde, klausyk, kodėl tu kepi bulves tau
kuose? Tu turi naudoti sviestą, — pasakė jis prisiar
tinęs-

— Ne, sviestas yra tik sekmadieniams, savaitės 
dienomis mes naudojame taukus.

— Aš nemėgstu taukų. Žiūrėk, Hildergarde, jie 
jau sugrįžta, — parodė jis pro langą.

Abu Gunzai jau ėjo per kiemą. Donaldas nusku
bėjo atidaryti durų.

— Labas, mama, Juozai, kaip tau sekasi? — jis 
padavė abiems tėvams ranką.

— Ponas Wood, aš spėjau, kad jūs šiandien atvyk
site, — pasakė Gunz, čiulpdamas savo pypkę.

— Taip? O iš kur žinojai?
— O gi todėl, kad mano žmona parkrito šį rytą 

šokdama per griovelį, — nusišypsojo Gunz. — Jeigu ’ 
jai taip atsitinka, tai reiškia, kad tą dieną reikia laukti į 
gerų žinių.

— Ponas Wood, netikėk, ką jis sako, — pertraukė 
vyrą žmona. — Juozas mane tyčiomis pastūmė ant 
griovelio kranto. O jis kartais yra labai netikęs diedas,— 
jis papurtė vyrą už pečių.

— Kitą kartą, mama, jūs Juozą pastumkite, — 
patarė Donaldas.

ŽEMDIRBYSTES SUTRIKIMAI 
LIETUVOJE

Zemdirbystės pažangą lydi žymus negalavimai 

JURGIS VĖTRA

Praėjusį rudenį ir šią žiemą 
nepaprastai daug kalbėta ir ra
šyta apie Lietuvos žemės ūkį. 
Rajonuose rinkosi kolūkių ir 
valstybinių ūkių darbuotojai. 
Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Suval
kijoje ir Žemaitijoje tarėsi ra
jonų atstovai. Šiems pasitari
mams pasibaigus sukviestas va
dinamo partinio aktyvo susirin
kimas. Po mėnesio, balandžio 
9 d., įvyko žemės ūkio darbuo
tojų pasitarimas. Ne kartą tie 
patys šiaudai kulti, liežuviu lau 
kai tręšti, krūmai rauti, laukai 
sausinti ir kovota su piktžolė
mis.

Pasitarimuose ir tiesos pasa
kyta. Kolektyviniai ūkiai, sovie
tiniai dvarai žemdirbių dėka pa
darė pažangą. Žemdirbiams te
ko sunkiausia dalia įveikti so-

desniems santykiams su JAV 
užmegsti.

Kinija šiuo metu ūkiškai silp
na. Ankstesnieji šuoliai ūkio sri
tyje nepavyko. Apsiginklavimo 
srityje deda dideles pastangas. 
Ideologinis Sovietų monopolis 
pažeistas.

Išmušė JAV valanda peržiu
rti savo politiką sovietiniam 

imperializmui pažaboti.

— Aš taip padarysiu, — motina buvo geros nuo
taikos.

Kepamos bulvės kvepėjo visame name. Hildergar
dė skubėjo ir neturėjo laiko pokalbiui. Ji sukosi apie 
krosnį kaip paukštis lizde.

Motina paruošė stalą.
— Ir dabar jau viskas baigta, — pasakė Hilder

gardė, — aš tik bijau truputį, kad Donaldui mano vi
rimas nepatiks.

— Nesijaudink, Hildergarde, tu esi gera mergaitė, 
bet tavo tas virimas bjauriai ilgai užtruko. Tai yra bai
su.

— O, ji mėgsta virti ir šeimininkauti, — pagyrė 
motina.

— Jūs žinote, ponas Wood, — tarė tėvas, — Vo
kietijoj yra senas išsireiškimas, specialiai skirtas mote
riai, “Kinder, Kueche und Kirche” (vaikai, virtuvė ir 
bažnyčia).

— Ar tai yra tiesa, Hildergarde?
— Taip, Donaldai, man patinka virtuvė ir baž

nyčia.
— O vaikai?
— Aš nežinau, — susimaišė mergina ir pasuko 

prie kitos temos, — dabar jūs jau galite valgyti.
Motina pripylė lėkštes sriubos ir padėjo ant stalo.
— Čia ne lėkštė, bet visas ežeras, — tarė Donaldas, 

— Amerikoj penketą vyrų galėtų tokioje lėkštėje plau
kyti, — pasiėmė jis šaukštą.

Visi patenkinti ir su geru apetitu valgė. Valandėlę 
visuose namuose buvo tyla. Pagaliau Donaldas padėjo 
šaukštą.

— Ar jums nepatinka sriuba, Donaldai? — pakėlė 
galvą Hildergardė.

t fcBua daivUajj
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1 vietinius sutrikimus ir sklype
liuose verstis gyvulininkyste.

Dideli polėkiai — 
laimėjimai

maži

Žemės ūkio darbuotojų su
važiavime “ministerių” tarybos 
pirmininko pavaduotojas agr. 
V. Vazalinskas paminėjo žemės 
ūkio laimėjimus ir negalavimus. 
Laimėjimai jau ne kartą skelbti 
— 20 centnerių grūdų iš hekta
ro, 3061 kg pieno iš karvės. 
Lietuva jau pralenkė Latviją, 
nors žemės ūkio gamyba dar 
atsilikusi nuo Estijos.

V. Vazalinskas, kovotojas 
prieš prievartinį kukurūzų au
ginimą, pateikia šį vaizdą:

“Žemaitijos žemdirbių pasi
tarime buvo daug kalbama apie 
didelius krūmuotų žemių plotus. 
Aukštaitijos žemdirbiai nemaža 
nuostolių patiria dėl akmenų. 
Vidurio Lietuvoje ne viename 
lauke telkšo balos, auga krū
mai. Dar nepakankamai kalki
namos rūgščios dirvos, naiki
namos piktžolės”. (Valstiečių 
laikraštis, Ns. 44, IV.12)

Šiais metais užsimota nusau
sinti 130,000 ha .pakalkinti 100, 
000 rūgščių dirvų, įrengti 30, 
000 kultūrinių ganyklų ir pievų. 
Darbai jau seniai vykdomi, bet 
laimėjimais nesidžiaugiama. De
juojama dėl žemės įdirbimo ir 
tinkamo tręšimo:

“Turėdami galimybes sukaup 
ti po devynias tonas mėšlo hek
tarui ariamos žemės, pernai ne- 
įvykdėme net įsipareigojimo — 
išvežti į laukus po 6 tonas. Ne
gerėja padėtis ir šiemet”. (Ten 
pat)

Grūdų ūkis
Agr. V. Vazalinskui, nepri

klausomos Lietuvos auklėtiniui, 
tikrai netinka kiškius iš ranko
vės traukti: “Pirmą kartą Lie
tuvoje gauta po 20 centnerių 
grūdų iš ha”. Kiekvienas žem
dirbys žino, kad atskirų grūdi
nių kultūrų derlius ne vienodas, 
tačiau agronomas skirtingo der 
lingumo kultūras — miežius, mi 
šinius ir kviečius — į vieną a- 
ruodą pila. šiuo būdu siekiama 
sovietiškai pasigirti, dar pride
dant, kad pirmą kartą toks der
lius Lietuvoje. Iš tiesų pirmas 
atsitikimas, kai agronomas ne
skiria miežių nuo rugių.

Pranešėjas suglaustai aptarė 
grūdų ūkį:

“Mūsų žemės ūkio darbuoto
jai pasiekę nemažų laimėjimų, 
didindami grūdinių kultūrų der-

(Nukelta į 4 pusi.)



__ DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. gegužės mėn. 12 d.

ŽEMDIRBYSTES SUTRIKIMAI
mybai, linininkystės pasiekimais 
dar, deja, negalime pasigirti. Li
nų derlingumo kiek reikia, nepa
didinome, o pasėlius sumažino
me. 1967 metų derliaus linų 
pluošto pardavimo valstybei pla 
nas buvo įvykdytas tik 86 pro
centais. Nejvykdėme ir praėju
sių metų linų derlingumo plano 
ir įsipareigojimų. Sprendžiant 
iš paruošų, yra pavojus, kad 
neįvykdysime ir 1968 metų der 
liaus linų pluošto pardavimo vai 
stybei plano”. (Ten pat)

Daugelyje rajonų bulvių der
lius tesiekia 100 centnerių iš ha. 
Grūdų ir kitų kultūrų aukšta 
savikaina trukdo ūkinę paažngą.

(Atkelta iš 3 psl.)
tingumą ir jų bendrąją gamy
bą. Grūdų palyginti su 1964 m. 
pagaminta pusantro karto dau
giau, o derlingumas padidėjo 
8,8 centnerio iš hektaro. Tačiau 
žemdirbiai turi sutelkti visas pa 
stangas, kad šiais metais toliau 
didėtų grūdų gamyba. To rei
kalauja šalies ir respublikos in
teresai.

Per pastaruosius kelerius me
tus žieminių rugių ir kviečių 
plotai nuo 600 tūkstančių hek
tarų sumažėjo iki 390 tūkstan
čių. Mažiau derlingas žiemines 
grūdines pakeitė derlingesnė kul 
turą — miežiai. Tai gerai. Ta
čiau masiškai toliau mažinti 
žiemkenčių plotus, atrodo, jau 
netikslinga.

PerrtSl mes padidinome grū
dinių derlingumą iš hektaro pa
lyginti. su 1967 metais 2 centne
riais arba 11 procentų, tačiau 
bendroji jų gamyba padidėjo tik 
4 procentais, šiais metais įsi- 
pareigojam derlingumą padidin 
ti vienu centneriu arba 5 pro
centais, o bendrąją grūdų ga
mybą •—. net 14 procentų. Norė
dami tai pasiekti, turime ne tik 
padidinti derlingumą, bet ir iš
plėsti grūdinių kultūrų plotus”. 
'(Ten pat)

Didelėmis pastangomis parti
jos dvarai dar nepasiekė 1939 
m. buvusio javų derliaus, žy
miai blogesnė padėtis Latvijo
je, kurios žemės ūkis prieš karą 
pralenkė buvusį Lietuvoje.

Tik po ketvirčio šimtmečio 
grūdų ūkis pasistūmėjo. Linų 
ūkis pergyvena sunkmetį:

“Sparčiai didėjant respubli- 
koje žemės ūkio produktų ga-

REAL ESTATE

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

Prie #8 ir West»m 2 butai po B 
kamb. Platus sklypas. $20,500.

Prie 7t lr Talman — Mūras. 8 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43,500.

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

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

Marąuette Parke savininkas par
duoda geram stovy namą. 2 butai 
po 4 kamb., 2 maš. garažas
PR 6-7328.

REAL ESTATE

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame {vairius pataisymus

PETRAUSKAS 
GENERAL BUILDERS

Telel. — 585-5285

Laiškas Jums
Lotas 30 p. Marąuette Parke.
Gražus 2 butų namas Marąuette 

pke. Naujas centr. šildymas. Gara
žas. Tik $19,500.

8 kamb. mūras. 2 vonios, 2 auto 
mūro garažas. Tuoj galit užimti. Prie
mūsų. $24,800.

6 kamb. 1 5 meti? mūras. 2 vonios,
2 auto mūro garažas. Apie 71 — 
Mozart. $24.900.

S butu mūras. Prlžlūr&taa. švarus, 
platus lotas, garažas. Arti ofiso.
$28,500.

4 butų liuksus mūras. Modernios 
vonios, kabinetų virtuvas, gazu šlldy- , 
mas. Įrengtas bsmt. 50 p, lotas, 2 • 
auto garažas. $55,900. i

12 butų, 2-jų aukštų mūras, pri- ! 
žlūrčtas. Apie $14,000 pajamų, gara
žas, Marąuette pke. $80,000. r

VALDIS REAL ESTATE 

2458 W. 69th St. RE 7-7200

CLASSIFIED GUIDE
KKAL ESTATE

Parduodamas 8 butų naujas namas 
Marąuette parke. $13,600 pajamų. 
Priims mažų namą mainais.

Tel. HE 4-2323.
Tvarkingas, teisingas ir greitas 

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av„ CL 4-7450

HELP WANTED — MOTERYS

CLERK - TYPIST
For home Office of large So. Side 
Corp. Numerical aptitude and gocd 
typing is a mušt! Hrs. 8:30 a.m. to 
5 p.m. Good salary. fringe benefits. 

Call 842-2100 — ext. 449

VYRAI IR MOTERYS

HELP VV ANTED — VYRAI

WAREHOUSEMAN
Good starting rato with automatlc 
Inereases, paid Vaeattons hospttaliza- 
tion, retlremoni. plan, siek leave and 
paid holidays. Good opportunity foi 
ąiieltfied man. Contact:

KELLY SPRINGFIELD 
TIRE COMPANY

301 N. 3rd Avė., Dės Plaines 
Call George Netvman: 2»»-7788

HELP WANTED — MOTERYS

Exper’d Dishwashers
For large restaurant. Excel. con- 
ditions and atmosphere.

NIELSEN’S RESTAURANT 
7330 W. North Avenue 

Chicago, Illinois

Design Engineer
""iii

HELP WANTED~— VYRAI

DELIVERY BOY
Mušt have drivers license and 
know area. Full benefits.

BERNS AIR KING
3967 No. Elston Avenue 

CHICAGO. ILLINOIS

TOOL & DIE MAKERS
TOP RATES 
OVERTIME

Good Benefits
DO-MOKE TOOL 

3223 N. Lakeivood, Chicago, 111

HELP VV ANTED — VYRAI
yiiiiiiiiiiniiimiiiuiiiiiuniiiiiiiiuiitiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiminmniiiniinineu

MAINTENANCE
MECHANIC

Mušt have ability to repą ir 
jj punch press and other metai 

fabricating eąuipment.
BERNS AIR KING

3967 No. Elston Avenne 
CHICAGO, ILLINOIS p
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JANITOR 
WATC H MAN
with a good past employment 
record needed for nites, 11 P.M. 
to 7:30 A.M.

'lll
l’H

D
nU

H
BU

H

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

S po 4 kamb. med. Brighton pke. 
Svarus. Nebrangus.

3 botų mūr. 5—4%—4 kamb. 
Brighton pke. Geros pajamoB. Ne- 
auksta kaina ir mokesčiai.

Beveik naujas 4 butų mūr. 3 po 
4 kamb. ir 7 kamb. 59 ir Kedzie. 
175,000,

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Ineome Tax 

' - N o t ar j Public

2787 W. 43ril St. — CL 4-2390

5 kamb. namas $12,000, 6 kamb.
gražus $16,500.

8 kamb. 4 mieg. 2 aut. garažas tik
$19.500.

2- Ju butų 5 ir « kamb. $20.000
3- jų butu 2 pa 4 lr 6 kamb.

$28,000.
l-ių butų po 2 miegamuosius 5 

met. senumo $49.500.
2 akrai 7 kamb. rezidencija 2 aut.

garažas $28,000.

TYPIST-
ExceJlent opportunity for mature 
ivoman to type orders in our vory 
beautiful brand new offtce: Liglit 
sliorthand. Mušt be aceurate and ex- 
pertoneod. As headąuarters of one 
of the v'orld’s leadlng dlstillcrs, we 
offer exoellent salaries and benefits 
lnoluding profit sharing. For in • 
tervletv contact personnel depart- 
ment.

JAMES B. BEAM 
DISTILLING C0.

500 N. MICHIGAN 527-9500

GIRL FRIDAY 

OFFICE SALES DEPT.
Permanent staff position for a person- 
able mature woman in Cicero area. 
Mušt be good at typing, shorthand and 
general Office detail. Willing to assume 
responsibility. Good starting salary and 
employee benefits.

MR. LAKE 

Tek — 0L 6-4000

Skubiai reikalinga tvarkinga šeimi
ninkė prižiūrėti senelę našlę. Gali 
būti pensininkė, turės gyventi vie
toje. Apie sąlygas susitarsime Arti 
Marąuette pko. Skambint 586-2356 
arba RE 5-5654. _________

’^^vyraT’ir"moterys

H EI,P WANTED — VYRAI

INSPECTION
Electro - Meehanieal 

Finai inspection positions avail- 
able. Both advanced and train- 
ees. Exposure to blue prints or 
assembly drawings reąuired.

Day or night shift
BERNS AIR KING

3967 No. Elston Avenue
CHICAGO. ILLINOIS

Due to continued expansion, we are 
in need of a Design Engineer, with 
or without degree, who has a back- 
ground in recessed lighting fixture 
design or related experience

BERNS AIR KING
3067 N. Elston Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS

Fork Lift Operator
Mušt have experienee.

Day or night shift.
Day shift. Good company

benefits.
BERNS AIR KING

3067 No. Elston Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS

Call after 4:30 P.M.

JU 3-1400 

MR. CEDARBERG

DRAFTSMEN
— looking for good future with a 
solid and well established company. 
Ex)cel. benefits & working cond’s. 
Please Call

FRANK RADĘ, 297-3355
MAINTENANCE MAN

Full time — age 30 and up. Gen
eral maintenance oi platjng plant

ALL RITE FINISHING CO. 
4616 W. Fullerton Avė. 

Phone — 489-5240

DIE SETTER
Mušt have metai fabrication 

experience.

BERNS AIR KING
3067 N. Elston Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS

Work near home

M & M - MARŠ

WATCHMAN
Retired policemen, security guards 
and persona of similar background.

VVORK ROTATING 

SHIFTS

Apply 9 a.m. to 4 p.m. 
Monday thru Friday

SECURITY

PLANT 
G U A R D

Prefer industrial security ex- 
perience. Excellent company 
benefits and salary. Day shift.

BERNS AIR KING
3967 No. Elston Avenue 

CHICAGO. ILLINOIS

Arti Marąuette pko.
Patduodmnl du 2-jų aukštų 10 me

tų sek ūmo mflr. nama i su garažais. 
Vletoyčs Marąuette Ir Gage parkai.

Geras investavimas. Gražioj vietoj 
pietvakariuose parduodami 1 % me
tų senumo 2-jų aukštų 2 po 4 bu
tus mflr. namai.

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS
Butų nuomavimas —* Ineome Tax 

Notariartas — Vertimai 

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

žuvų - Viščiukų
2 aut. garažas

du ežerai pilni 
žuvies su namais. Viščiuku ūkis 8 
akrai su namais.

Maži Ir dideli ūkiai, medžiai, van
duo prie miesto po $1,200 akras.

Sklypai mieste, vanduo, kanali
zacija po $3,500.

P. ABROMAITIS R. E. 
1005 Porter St. Lemont, IU. 

Tel. 257-6675

3 geri bizniai; 
it kamb. rezid.

$29,00.
ir G?rimų, žuvų;

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

« kamb. 10 metų de luxe mūr. 
bungalow. prie Marąuette pko. 1 % 
vonių, Įrengtas rūsys, 2 auto mūr. 
garažas.

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

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

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

Sįi kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18.500

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. Tel. 925-6915

ESTATE

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

...................................... ............................................ uiuiiiiiiii......iiiiuiiiiiiiiiiimn

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

jecnber °f II L.S.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Matu offioe S727 W. Cermafk R«L, Cicero, IU. Tol. OL 6-2283 
arime šimtais namų Ciceroje, Bervryne, Riveraide, La Grange Park 
kttnoee vakariniuose priemietotaoee. Prašome užšokti I mūsą įstaigą 

U katalogo.
NUUUUUUUAIIMilIUIIUIIUKllfHIMUIMt*

Men and Women
GENERAL

FACTORY
Production work — 3rd shift — No 

exper. necessary. Permanent position 
— group insur., paid holidays & vaca
tion. Apply in person:

910 Custer Street
EVANSTON, ILLINOIS
An Eąual opportunity employer

JANITOR
WANTED AT ONCE

Evening hours. —Full time, steady 
job. Modem building. Mušt speak 
English and have own transp.

Call Mrs. Bakula
UNITY SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION
4242 N. Harlem Avė. 
Norridge, III., 456-0400

= 5
Fork Lift Operator

Mušt have experience 
Day Shift

BERNS AIR KING
3967 N. Elslon Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS

FORGE SHOP

• DIE MAKER

• UPSITTERMAN—3-4 & 5

• INSPECTOR — Weldshop

• INSPECTOR-Mot & cold
forgings

• BAND SAW — operator

• WELDERS — production 
are welding with 
Innershield experience

Interviewing hours:
8:30 A.M. to 4 P.M. daily

COMMERCIAL STAMPING 
AND FORGING C0. 

5757 W. 651h Street 

CHICAGO. ILLINOIS
An Eąual Opportunity Employer

2019 N. OAK PARK AVĖ. 
TEL. — ME 7-3000

0 I L E R
Exper’d Eąuipment Lubricator 
Reą’d for Nites 4:30 p.m.-l a.m.

BERNS AIR KING 
3067 No. Elston Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS

Perskaitę "Draugą“, duo- 

Skelbkitės dienr. "Drauge".

HELP W A N T E D — MOTERYS

CLERK STENO
Progressive manufacturer needs a woman for General Clerical Work, 
Duties will include preparation of manufacturing schedule, price 
ąuotations on record keeping, šame typing and letter writing.

Good Salary. Many Company Benefits. Apply

TRW ELECTRONICS
666 Garland Place, Dės Plaines, III. Tel. — 299-6629

A.n EąiiiU Opportunity Employer . ,............. . .... g.... ..1..................

WHY NOT RELOCAT.E TO COLORADO 

Ex»ellent Opportunities For

REGISTERED NURSES
Ali 3 shift.s in 16-beū community hospital. Interesting and varlod worlt 
Pleasant wonlting oonditloins. Paid siek leave, vocatlons and holidays. Ix>w 
rent aroa. Base shift: $25. Evening and night shift, $27:

Call or writo AJTCE .TENSEN

LINCOLN COMMUNITY HOSPITAL
HUGO, Coloratlo Tel. 393-743-2421 or 393-743-2253

HELP WANTED VYRAI

HELP WANTED ~ VYRAI

VYRAI
UŽDIRBA IKI

$3.35 į vai.
Po išmokymo, įskaitant naktinį bonus.

NAKTINES PAMAINOS
3.30 POPIET IKI 11:30 VAL. VAKARO IR 

11:30 VAL. VAK. IKI 7:30 VAL. RYTO 
NEATLEIDŽIAMU Iš DARBO

Kreipkitės į MR SPIESS 

Tel. — ES 8-1000

FABRIKO
DARBAMS
REIKALINGI

MAŠINŲ

OPERATORIAI
PATYRIMAS 
NEBŪTINAS 

MES IŠMOKYSIM

MOTERYS
UŽDIRBA IKI

$2.92 į vai.
Po išmokymo, įskaitant naktinį bonus.

BONA ANT V A LANDŽIŲ
(Mokama už laiką ir pusę ir dvigubą laiką) 

REIKALINGA SUPRASTI ANGLIŠKAI 
(Pas mus dirba daug lietuvių)

arba
©CORPORATION

4625 W. Van Buren Street

W A N T E D
MACHINISTS 8c INSPECTORS 

MACHINIST TRAINEES
We are one of the tvorld’s largest manuritoturers of heavy eąuipment.
IVe are seeking jounc men who are interested ln niaeliine trndes foi 

our Chicago Suhsldiary located in the Northrvest suburbs. You witt 
i-coeive on-the-job train ing as a mnehlnist on varions maehine tools.
You will reeelve automatlc wage inereases ąuarterly ulille you ate 
lieing trained.
ln addltion to good tvages, we offer a beneflt program that includes 
oomplcte insurance covei-age, 1> iMud holidays, iwild vucatlons, ĮMiision, 
tultion refunds, and many others. The ideal applicant for (hts posltlun 
wlll be a high school gradmate, and have hls rnilitory obligations oom- 
pleted. If you ąuajlfy, come in and see us... Monday thru Kridav 
8 a. m. to 5 p. m.

SEREN MACHINE PRODUCTS CORP.
ftSOO AINSLEE SCHILI.KK PARK. FLI.INOIS

An eąual opportunity employer

MEN
DAY SHIFT

• TOOL MAKERS
• MILLING MACHINE OPERATORS
• TOOL AND PRODUCTION INSPECTOR
• HONING AND LAPPING 

MACHINE OPERATORS
EXcellent working eonditions, good starting salary. New mod- 

ern plant. Steady job- Raises and overtime. Paid vacation and holi
days. Free life insurance and hospitalization. Attractive profit 
sharing plan.

COMET TOOL INC.
880 Nicholas Boulevard

ELK GROVE VILLAGE, ILLINOIS 
TEL 569-2310



GIRTAVIMAS SOVIETŲ SĄJUNGOJE I
Girtauja ir tie, kurie draudžia kitiems gerti 

V. ŠAUKIMAS

Tiek plačiai ir giliai įsisiūba
vo gėrimo blogybė Sovietijoje, 
kad net Maskvos dignitoriai tuo 
susirūpino ir ėmė “kovoti su 
girtavimu”. Tuo reikalu nema
ža straipsnių skelbė “Izvesti- 
jos”, “Pravda” ir kiti ma&kvi- 
niai laikraščiai, Tačiau visa ta 
priešalkoholinė propaganda ne
konkreti. negyvenimiška; ko
munistai nežino blogio šaknų, 
net nesiūlo tai blogybei sustab
dyti arba bent jai sumažinti 
rimtų receptų, jokių būdų bei 
priemonių.

Viskas ir visur daroma tik 
šiam kartui: atstumti nuo sa
vęs. Šia proga prisimintina vil
nietė, kuri skundėsi “Tiesoj”, 
kad į jos butą iš viršaus, iš ant
ro aukšto, jau 11 metų varva 
dvokiančios srutos. Visiškai 
prakiurę vamzdžiai. Nors ir 
antram aukšte veikia vaikų dar 
želis, per 11 metų Vilniaus me
chanikai ir inžinieriai nesugebė
jo prakiurusių vamzdžių pakeis 
ti. Tokių pavyzdžių tūkstančiai.

Maskvos raudonieji dignito
riai įsakė spaudai rašyti apie 
alkoholizmą ir jis tuo pačiu vir
to blogiu. Skelbiami straipsniai 
ne tik rusiškai, bet ir kitomis 
įvairiomis Sovietijos gyvomis 
kalbomis rašyti ir lietuviškai. 
Sovietijos dignitoriai sako, kad 
“alkoholizmas — pavojinga li
ga”. Kodėl jie iki šiol to nepa
stebėdavo? Jie dabar tvirtina, 
kad visa Sovietija šios ligos pa
vojingom bacilom apkrėsta. Vi
sos blogybės pareinančios nuo 
alkoholizmo.

Tartum jie nežinojo, kad ru
sai gėrė ir caro laikais, nors ne 
tiek daug, kaip komunistinio 
režimo metu. Visi geria, nes nie
ko daugiau nebeliko, tik vie
nas kvailas “dialektinis mate
rializmas”. O iš jo nei iškiles
nės gerovės krašte, nei gares- 
nės mitybos nesukursi. Atėmė 
visiems nuosavybę, žemę ir Die
vui garbinti laisvę, viską. Viso
mis išgalėmis stengiasi išplėsti 
ir tikėjimą j pomirtinį gyveni
mą.

Kas beliko ? — tik gerti. Ge- 
. ria paprasčiausi kolchozininkai, 

viršininkai, komandyrai, polit- 
vadovai, mokytojai, profesoriai, 
mokslininkai, artistai, muzikai, 
dainininkai, dailininkai, diplomą 
tai, partiniai ir nepartiniai, mi
nistrai. Geria Brežnevas su Ko
syginu. Gėrė ir Chruščiovas kol 
galėjo. Komunistų partijos c. 
komiteto nariai dar labiau ge
ria. Geria net vaikai — jaunos
ir senos moterys.

Girtauja visos kartos
0 Sovietijos laikraštis “Nema

toma Riba” rašo: “Pagalvokim, 
senelė geria su vaikaičiu! Tėvas 
geria su sūnum ar dukterim. 
Ir kaip dar geria... Galėtų tai 
atrodyti anekdotu. Deja, tai 
tragiška sovietinė tikrovė. Ar 
gi gali būti tokioje šeimoje šei
mos židinio šilimos, laimės pa
jautimo, kai blogas girtavimo 
įprotis perteikiamas iš kartos į 
kartą?”

Didžiausi valstybės žymūnai, 
komunistų partijos dignitoriai 

> rodo blogą pavyzdį, nes jie ge
ria. Geria ir komjaunimo vado
vai. Toliau tas pats laikraštis 
tvirtina, kad į bet kurį rajoną 
naujai atsiųstiem komunistų 
partijos ir komjaunimo parei
gūnams darbą ir veiklą prade
dant, seni veikėjai ir pareigū
nai supažindina naujoką su jo 
darbo sritimi ir pareigomis, su 
partijos reikalavimais. Tai o- 4 ficialioji dalis. Po to visi “neofi
cialiai” geria.

Negeriau ir okup. Lietuvoje. 
Spauda rašo, kad esą daug tuš
čių vietų teatruose, ne ką ge
riau kinuose; raudonųjų kam
pelių niekas nenori lankyti; ne
verčiami niekas neina į rinkimi
nius susirinkimus; marksizmo- 
leninizmo paskaitų jau niekas 
be prievartos nebeklauso. Tik

mokyklose, institutuose bei u- 
niversitetuose mokiniai ir stu
dentai priversti sėdėti ir klau
syti tų nuobodžių paskaitų. Bet 
gi pabandykite nueiti į alkoholį 
kinkuojantį restoraną (o jeigu 
ten yra ir muzika, ir šokiai!), 
ypačiai po 9 vai. vakaro — tai 
geriau ir nebandykite niekur at 
sisėsti — vietos nesurasite. Ei
lės laukia.
Nori užmiršti sunkų gyvenimą

Kodėl Sovietų Sąjungoje tiek 
daug geriama, “paslaptį atiden
gia” jų oficiozas “Izvestijos”:

“Alkoholiniai gėrimai mėgsta 
mi dėl daugelio priežasčių, bet 
svarbiausia priežastis yra tik 
gerti, užsimiršti nemalonumus, 
rūpesčius. Žodžiu, kad tik ger-1 
ti. Geriama dėl malonumo. Tą 
reikalą paaiškina J. Lukjano- 
vas, trečio rango komisaras, 
Leningrado milicijos valdybos 
viršininkas. Jo įsakymu buvo 
apklausinėti suimtieji už nusigė
rimą ir viešose vietose triukš
mo kėlimą. Už muštynes ir pan. 
štai ką parodo statistika: 21% 
tiek daug gėrė ir nusigėria susi 
tikę su nematytais draugais; 
kiti 5,8% nusigėrė šeimos (ves
tuvės, gimtadieniai, vardadie
niai, įvairios amžiaus sukaktys) 
šventėse; 5,0% nusigėrė gavę 
uždarbį ar algas; 3,S% — šei
mos nesantaiką ir ginčus skan
dindami; 1,0% — kad buvo val
džios pagirti ar ordinais apdo
vanoti už uolumą darbe, tarny
boje ar valstybės veikloje; tuo 
tarpu likę 48% nusigėrė tik to
dėl, kad jie norėjo nusigerti, žo
džiu, be jokios priežasties. 
Komunizmas stiprina girtavimą

Kita proga “Pravda” vėl mi
ni tas pačias girtavimo priežas
tis: “Dažniausia geriama todėl, 
kad žmonės nežino kaip naudin
gai laiką išnaudoti; neskaito
mos knygos, neinama į teatrą 
ar klubą; jaunimas daug kur 
neturi sporto salių — nėra kur 
nueti sportuoti.

Viena iš girtavimo priežas
čių — rusas iš savo protėvių 
paveldėjo girtavimo paprotį. Ko 
munistinė vergija atėmė žmo
nėms laisvę galvoti, veikti. Gy
venimas beprasmis. Valstybei 
girtuokliai ekonomiškai labai 
naudingi — suvartoja daug svai 
galų ir neša daug pajamų. Pra
dedant šiais metais partija įsa
kiusi gėrimų gamybą padvigu
binti.

Už kiekvieną degtinės literį 
(40 1. stiprumo) valdžia gauna 
pelno visus 4 rub. V. Raudsalu 
savo rašinyje pabrėžia kad la
bai apsimokanti naminė gamy
ba — geriau kaip aukso kasyk
los. Rugiai ir bulvės virsta spi
ritu, kai žmonės badauja. Spe- 
cfialios komisijos apskaičiavi
mu vidutiniškai uždirbąs darbi
ninkas svaigalams per metus ■ 
išleidžiąs 93 rb. Tačiau kiti tvir- 1 
tina, kad to neužtenka. Jaunas 
darbininkas A. Bogdanovas pa
teikia savo metinio biudžeto iš
laidas. Iš bendrų 510 rb šeimos 
pajamų degtinei išleidžiama 
170 rb.

“Normali šeima kasdien iš
gerianti literį degtinės, o tas li- 
teris kainuoja 5 rb. ir 70 kp. 
Tūkstančiai atsitikimų, kai pasi
gėręs rusas užmuša, žmogų

“ilzvestijos” pateikia toki dia
logą:

— Ir tik pagalvokite, toks 
puikus žmogus Radionovas ir 
žudikas! Kuklus. Darbštus. 
Drausmingas. O užmušė žmo
gų! Niekas net įtarti negalėtų... 
Ir dar udarnikas! Profesinės 
sąjungos grupės organizatorius, 
komunistas. Mat, girtai, trenaė 
galvon — ir baigta.

O kitas, Gavrilinas, apklau
sinėjime pareiškė:

— Užmušiau nenorėdamas 
užmušti. Kažkaip tas atsitiko 
mechaniškai. Įvyko kažkaip ne
tikėtai. Užmušiau nežinodamas 
nei ką, nei už ką. O dabar per-

ta, bet laiško autentiškumu nė
ra pagrindo abejoti, šiurpi isto 
rija. Anuo metu jaunuolis pa
bėgo nuo rusų kariuomenės. 
Šioje šalyje sunkiai dirbdamas 
ir besimokydamas, baigė aukš
tesniąją mokyklą. Vedė, susi
laukė šeimos ir sunkiai dirbda 
mas vaikus išmokslino dakta
rais ir inžinieriais, o susenęs 
gyvenąs vieno sūnaus reziden
cijoj drauge su šunimi, tik skir 
tingoee sąlygose: šuo kas die
ną pašaukiamas į kambarius, 
maudomas, glostomas ir myluo 
jamas, gerai šeriamas, o varg
šas senelis kambariuose nepa
geidaujamas. Jam ir maistas

vėlai.
Kaip Amerikoj plinta narko

tikų Dlogis, taip Sovietijoj al
koholizmas. Jeigu jau komunis
tų partija “susirūpino”, matyt, 
jau blogai.

Sovietų S-gos psichiatrijos vir
šininkas dr. I. Januševskis tei
gia, kad šiais metais alkoholi
kų skaičius pasieksiąs 20 mili
jonų žmonių. 80% nervų ligo
mis sergančių vaikų esą tą ligą 
paveldėję iš alkoholikų tėvų.

Alkoholizmas Sovietų S-goje 
plečiasi; rusai užkrečia ir mūsų 
žmones okup. Lietuvoje.

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GELINYČU 

2443 W. 63rd SU, Chicago, IUinois 
PR 8-0833 — PR 8-0834

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-conditioners. Pard. tr taisymas. 
2649 W 6Srd St,, Tel. 434-0421 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

VIENO CENTO AUKA IR ALVUDAS
Alvudo gyvavimo ir veiklos 

dešimtmečio minėjimo progra
mos metu, (V. 3), Marąuette 
Parko lietuvių parapijos salėje 
valdybos p-kas A. Stakėnas, 
ekonominės raidos ir stovio 
pranešimo metu, perskaitė X 
senelio laišką, kuris ne tik su
domino, bet ir nuliūdino klau
sytojus. Tiesa, senelio nei pa

ti, nes ne turtas, o tik geri 
darbai pratuirtiną asmenybę 
net ir po žmogaus fizinės mir
ties. Be to 'humoristiškai aiš
kino kaip saugotis arterioskle- 
rozės, t. y- širdies smūgių, po
dagros, eutkraligės ir kitų ligų. 
Susirinkusieji dideliu dėmesiu 
paskaitą išklausė ir buvo ja la
bai patenkinti. Programos ei-

Alvudas naudinga idealistinė DRAUGAS, pirfnadienis, 1969 m. gegužės mėn. 12 d. 
organizacija .turinti didelių su-■ - •
manymų ateičiai, bereikia tik,
kad visuomenė ja labiau susi
domėtų ir remtų. (kp)

IcONSTRUCnON

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

2457 West Street 
TeL HE 4-7482

vardės, nei ads*eo nepaskelb-1 goję buvo parodyta filmai.
Susirinkusieji Alvudo šeimi 

ninkių Bosienės, Stakėnienės ir 
kt. gamintais kepsniais ir be
alkoholiniais gėrimais buvo 
gausiai ir nemokamai pavaišin 
ti. Dr. J. Adomavičiaus rūpestin 
gai globojamas Alvudas subūrė
gražų būrelį talkininkų ben Heatina Contractor 
dradarbių, sekm.nga, plečia nau ,e.

nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air eonditloning J 
naujus ir senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HF.ATFNG & SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Ohicago », III. 

Telefonas VI 7.3447.

dingą visuomenei kultūrinę veik I 
lą ir gražiai, patriotinėje dva-' 
šioje auklėja lietuvių prieauglį.

Alvudą sveikino; teisininkas 
Pr. šulas — savo, BALFO ir 
“Laisvosios Lietuvos” vardu, 
K. Petrauskas — Lietuvos ka
riuomenės kūrėjų — savanorių 
Chicagos skyriaus ir savo var

šukėje padedamas ant laiptų. du Buvo ir daugiau sveikini. 
Rūsyje, kaip rūsyje, drėgna, o mu 
žiemą šaltoka. Vargšas senelis, 
miegodamas turi glaustis prie 
šuns, kad sušildytų savo suša
lusį kūną, nes šilto užldoto 
jam neduodama. Labai būtinas 
senelio laiškas baigiamas linkė
jimais Alvudui greičiau savo 
planus realizuoti — pastatydin 
ti seneliame poilsio namus, kur 
jie už savo pensiją galėtų ge
rėliau kaip kad su šunimi drėg 
noje ir šaltoje rūsyje pusalka
niai gyventi. Senelis aukoja Al
vudui centą, nes daugiau netu
ri, kadangi jo pensiją gauną 
vaikai ir jam nieko neduodą.
Žmonės susimąstė ir nuliūdo.
Juk ir šis, vargšas, senelis 
mylėjo, išaugino ir išmokslino 
vaikus, kodėl tad vaikai jo 
taip nemyli?...

Kad grąžinus susirinkusiems 
gerą nuotaiką, Jonė Bružienė 
gražiai padainavo kelias daine 
les. Dr. J. Adomavičius, trum
pais bruožais apibūdino Alvudo 
praėjusio dešimtmečio kultūri 
nę veiklą. Kultūros srityje Al
vudo daug pasiekta ir vis žen
giama pirmyn: vaikų teatras, 
vaikų aikštelės, meno kuopelė 
ir kt... Bendradarbių kaip ir na 
rių skaičiumi organizacija au
ga ir... džiugus faktas — turi 
teigiamos įtakos kitoms orga
nizacijoms. Baigdamas savo tu
riningą pranešimą, dr. Adoma
vičius kvietė žmones sekti Al
vudo mokymą įgyventi tiksliai 
pagal Evangelijos mokslą, t. 
y. mylėti savo artimą ir viens Į 
kitam reikale nuoširdžiai padė

Skelbkites ‘‘Drauge”.

as
fl. fl

JOSEPH A. BANDYK
Gyveno Brighton Parke

Mirė gegužės 11 d., 1969 m.. 12:05 vai. ryto, sulaukęs 
65 metų amžiaus. Gimė Chicagoje.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Betty (Dalinskaitis), 
dvi dukterys Barbara Bandyk ir sesuo Lucille Anna, sesuo 
kazimierietė, sūnus Joseph, dvi seserys Bertha Szyminski ir 
Mary Gliwa, broliai — Edward ir jo žmona Natalie, Bruno 
ir jo žmona Eleanor, mirusio Andrew brolio žmona Evelyn 
ir daug sūnėnų ir dukterėčių.

Kūnas pašarvotas Eudeiko koplyčioje, 4330 S. California 
Avenue. Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 14 d. iš kopi. 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, druagus ir pažįs
tamus dayvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, dukterys, sūnūs, seserys, broliai ir visi 
kiti giminės.

Laidotuvių drekt. Eudeikis, telef. — LA 3-0440.

A A

HELEN SHILLING
(ŠILINGAS) po tėvais Samuilytė

Gyveno Valparaiso, Ind. Anksčiau gyveno Chicagoje.
Mirė gegužės 9. 1969 m.. 11:22 vai. ryte. sulaukusi 70 

metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskrities. Amerikoje 

išgyveno 65 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė La Verne Kanschat, 

žentas Edward, anūkas Ronald, švogeris William Josephs, bro
lis John Samuilis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th 
Street. Laidotuvės įvyks antradienį, gegužės 13 d. iš koplyčios 
9:15 vai. ryto bus atlydėta į St. Adrian parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Graceland kapines, Valparaiso, Indiana.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, žentas ir anūkas.
Laidotuvių direkt. Laekawicz ir Sūnūs, Telef. RE 7-1213.

A. -f- A.
Inž. Leonas Radvilavičius

Gyveno 3496 W. 64th Place, Chicago, Illinois.

Mirė gegužės 10 d., 1969 m., 7:30 vai. vak., sulaukęs 91 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ Zarasų apskrities. Amerikoje 

išgyveno 19 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Sofija Gladisius, sū

nus Leonas Radvila, marti Janina, trys anūkai: Danutė Gierš- 
tikas, jos vyras Jonas, Leonas Radvila su žmona Izolda ir 
Janina Udrys su vyru Narimantu, šeši proanūkai ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. 
Westem Avenue. Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 14 d. 
iš koplyčios 9:15 vai. ryto bus atlydėtas į St. Adrian parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti, anūkai ir proanūkai.
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans, Telef. RE 7-8600.

»*1

A. -Į- A.
DR. ANTANUI NIKŠUI 

mirus,
žmoną ELZBIETA NIKŠIEN£, dukras IRENfl ir GE
NUTĘ su šeimomis ir jų artimuosius, nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Elena ir Stasys Meškauskai

Mielam Broliui
A -f- A.

PRANUI BRUŽUI
Vokietijoje mirus, jo broliui KOSTUI su žmona Chi
cagoje ir seserims Lietuvoje nuoširdžiausią užuo
jautą reiškiame ir kartu liūdime

Asta, Elena ir Kostas Motušiai 
Bronė ir Viktoras Motušiai

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

Tol. 476 - 2346 
Tel. TO 3-2108-09

2533 Wost Tlst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

į 3 >. Jž

b KBPTEinis į
vrlr S YS

81 ii S .

i PIRKITE OABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas 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
Lietavių Laidotavių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONOS
2424 W. 69tb STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W, 2Srd PLACE Tek Virginia 7-6673

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ.__________TcL YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S, gOth AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLymple 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

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



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. gegužės mėn. 12 d.e

X Prof. dr. Vytautas Bie
liauskas iš Cincinnati, Ohio, 
gegužės 8—9 dienomis dalyva
vo Ohio Psichologų direktorio- 
to susirinkime, kaip Xavier 
universiteto atstovas. Gegužės 
10 d. ryte jis išvyko namo. šią 
vasarą prof. V. Bieliauskas 
vyks j Paduvą, Italijoje, kur 
bus tarptautinio katalikų psi
chologų sąjungos suvažiavimas. 
Jis yra tos sąjungos generali
nis sekretorius. Be to, kurį lai
ką su šeima praleis Šveicarijoj.

X Liet. istorijos draugija 
šiandien 5 vai. vak. Jaunimo 
centre ruošia Liublino unijos 
400 metų sukakties paminėjimą. 
Šiuo reikalu paskaitą skaitys 
teisės istorikas Jonas Damaus
kas. Visuomenė kviečiama daly
vauti.

X Sofija Oželienė, žinoma bi- 
rutininkių veikėja, šiuo metu 
lankosi saulėtoje Kolumbijoje. 
Nors ketvirtą kartą į šį kraštą 
atvyksta, negalinti atsigėrėti 
gamtos grožiu ir puikiu Medelli
no klimatu. Iš Kolumbijos ji at
siuntė “Draugui” nuoširdžius 
sveikinimus. Netrukus žada 
grįžti į JAV ir kurį laiką sustos 
Jazbučių viloje Miami Beach. 
Chicagą pasieks šio mėn. gale.

x Stasys Petrauskas, M.D., 
Elizabeth N. J., atnaujindamas 
prenumeratą, mus parėmė 5 
dol. auka. Dėkojame.

x Lietuvių foto archyvas fo
tografijos konkursą praplečia į 
dvi grunes: nespalvotos (mono
chromatinės) nuotraukos grupę 
ir spalvotų skaidrių grupę. Visi 
lietuviai fotografai, mėgėjai ir 
profesionalai, skatinami per 
ateinančias vasaros atostogas 
fotografuoti, turint mintyie šį 
fotografijos koriku rsą. Konkur
so ta’syklės bus paskelbtos 
spaudoje artimoje ateityje.

X J. Bertulio kantatos “Su
grįžimo giesmė” žodžiai yra ke
lių autorių: V. Joniko žodžiai 
yra kantatos dainoms “Žemės 
palaiminimas” ir “Sugrįž’mo 
giesmė”, Gr. S. žodžiai “M’ško 
broliams kankiniams”. Be to. 
panaudota liaudies daina “Naš
laitės rauda” ir kantatos auto
riaus “Vaikų rauda”. Kantata 
buvo išpildyta geg. 4 d. Jauni
mo centre,

X Robertas Kazūnas, sūnus 
Kazūnu, gyv. 7118 S. Mozart 
st., žaidžia Quincy kolegiios, 
Iowa. teniso komandoj, kuri lai
mėjo Midland stalo teniso čem
pionatą. Jis laimėjo individualų 
atžymėjimą, taip pat ir vyrų 
dvejete, žaisdamas su J. Malo- 
ney. Roberto Kazūno ir kitų 
dėka kolegija surinko daug taš
kų.

X Patricija Nelė Paulauskai
tė jau šešti metai iš eilės V. 5 
dainavo su Marshall Field Co. 
choru Orchestra Hali salėje. 
Dainavimo ji mokėsi pas Bianca 
Saroya. Yra baigusi Marijos 
aukšt. mokyklą, lankiusi Ray- 
Vogue meno mokyklą.

X Lietuvių Fondo vakarie
nės, įvyksimos š. m. gegužės 
25 d., Jaunimo Centre, proga 
į Fondo narių eiles įstojo Ni
jolė ir Liudas Kairiai su $100 
įnašu. Ta proga savo įnašus 
Fonde padidino: Jonas ir dr. 
Rožė Tijūnai iš $500 iki $600; 
Aldona Vadopalas savo sūnaus 
ltn. Antano Šarūno Vadopalo 
įnašą iš $100 padidino iki $200. 
Vakarienei galima užsirašyti 
LF būstinėje arba pas savo 
apylinkės LF komiteto narius 
bei įgaliotinį. LF būstinė: 6643 
S. Maplewood Avė., Chicago, 
III. 60629, tel. 778-2858.

(pr.)
X Reikalinga pardavėja 

Marą. Delikatesų krautuvei. Dėl 
sąlygų teirautis tel. PR 6-2717 
arba asmeniškai krautuvėje, 
2553 W. 71st St. (sk.)

x Solistas J. Vaznelis gegu
žės 18 d. 11 vai. ryto Jėzuitų 
koplyčioje pamaldų metu, gen. 
Gustaičio 28 m. mirties sukaktį 
minint, giedos solo.

X Dr. Algis Avižienis ir dr. 
Arvydas Kliorė iš Kalifornijos, 
dr. Juozas ir dr. Elona Vaišniai 
iš Urbanos ir dr. R. Kriaučiū
nas iš Kankakee lankėsi Chica
goje ir tarėsi su JAV LB Cent
ro valdybos atstovais moksli
ninkų suvažiavimo reikalais. 
Mokslininkų suvažiavimas įvyks 
š. m. Padėkos Dienos savaitga
lio metu Chicagoje.

X Visus dzūkus (su žmono
mis arba vyrais nors ir ne dzū
kais) ir jiems prijaučiančius 
kviečiame atsilankyti į susirin
kimą, kuris įvyks šį m. gegu
žės 18 d. 11 vai. Jaunimo cent
re, Chicagoje.

X A. a. gen. Antano Gustai
čio prisiminimas ir pagerb'mas 
ruošiamas gegužės 18 d. Prasi
dės šv. Mišiomis 11 vai. ryto T. 
Jėzuitų koplyčioje. Pagerbimo 
apeigos bus atliktos 12 vai. pr;e 
paminklo ir Jaunimo centre. Vi
si kviečiami dalyvauti.

X Susipratę lietuviai remia 
spaudą, nes ji stiprina lietuv'š- 
kąją veiklą. “Draugui” aukojo: 
4 dol. — Ida šermukšnis; 3.50 
dol. — Mary Pečiulis; 3 dol. — 
J. Grybauskas, Sr. Dargis, F. 
Aniulis, St. Gedutis, Myk. Ci
bas, V. Jasinevičius; 2 dol. — 
P. Jasmontas, Al. Varnas, B. 
Kriaučeliūnas, Mrs. M. Jonavi- 
čius, M. Rudaitienė, Petronėlė 
Gailius; po 1 dol. — L. Matas 
Fr. A. Zailskas. Visiems nuošir
džiai dėkojame.

X A. Diržys, mūsų dienraščio 
skaitytojas Toronte, pakeisda
mas adresą, prisiuntė 5 dol. mū
sų dienraščiu paremti. Labai 
ačiū.

X Ant. Stakėnas, Alvudo dar 
buotojas ir P. Venclova žino
mas visuomenininkas ’r savano
ris - kūrėjas, įstojo į Liet. žurn. 
s-gą nariais.

x Gera lietuviška knyga — 
didelis džiaugsmas. Daugybę 
gerų naujų ir senesnių lietuviš
kų knygų galima gauti “Drau
ge”. Paprašiusiems katalogas 
siunčiamas nemokamai.

Chicagoje 
ir apylinkėse

IŠ V. D. ŠAULIŲ KUOPOS 
VEIKLOS

Kas kart didėjant narių skai 
čium, padidintas ir valdybos 
sąstatas. Paskutinio valdybos 
posėdžio metu nutarta įsigyti 
kuopos vėliavą. Iki šiol buvo 
naudojama iš Lietuvos atvež
ta Kauno būrio Švyturio vė
liava. Atsirado ir mecenatai 
savo lėšomis pažadėję nupirk
ti. Tai šaul. P. Balsevičius ir 
S. Cecevičienė.

Naujoji vėliava bus šventi
nama T. Jėzuitų koplyčioje spa 
lio mėn. 7 d. Tą dieną mišias 
užprašyti pažadėjo šaul. S. 
Radzvickas. Vėliavos įteikimas 
įvyks tą pačią dieną 3 vai. p. 
p. Vyčių salėje, švyturio bū
rio vėliavą nutarta perduoti 
saugoti centro valdybai. Šiame 
posėdyje buvo aptarti susirin
kimo ir priėmimo reikalą. Su
sirinkimas — šokių vakaras į-

Am. liet. Montessori d-jos Vaikų
sąvoką.

namelių auklėtiniai mokosi dydžio
Nuotr. VI. Juknevičiaus

Vienas Chicagos akaden|ikių skaučių būrelis savo sueigos metu.
Nuotr. J. Tamulaičio

Lietuvių Religines spaudos diena 
Chicagoje

Balandžio 27 diena buvo skir 
i ta lietuvių religinės spaudos 
reikšmei paminėti. Chicagos lie 
tuvių visuomenei tą dieną bu
vo surengtos specialios pamal
dos, religinės spaudos paroda 
ir iškilminga akademija su me 
nine programa.

Pamaldos
Įvairiose Chicagos lietuvių 

parapijose lietuviškų pamaldų 
metu tą sekmadienį buvo užsi
minta apie religinę spaudą ar 
bent nurodyta, kad tą dieną 
minima jos reikšmė. (Turimomis 
žiniomis ,apie religinę spaudą 
pamoksluose kalbėjo kun. A. 
Baltinis Šv. Jurgio parapijoj, 
kun. J. Domeika Šv. Kryžiaus 
parapijoj, kan. P. Juknevičius 
Brighton Parko Nekaltojo Pra 
aidėjimo parapijoj, kun. J. Le- 
cbavičius Šv. Antano parapijoj, 
Cicero, ir kan. V. Zakarauskas 
Marijos Gimimo parapijoj Mar 
ąuette Parke.

Specialios Mišios buvo atna
šautos 11 vai. ryto tėvų jėzuitų 
koplyčioj. Savo pamoksle prel. 
Vyt. Balčiūnas iškėlė religinės 
spaudos reikšmę, palygino sun 
kias religinės spaudos sąlygas 
už geležinės uždangos su leng
vomis sąlyomis čia, laisvajame 
pasaulyje. Už geležinės uždan
gos religinių minčių ištroškę 
tikintieji jas tiesiog grobsto, 
nusirašinėdami vieni nuo kitų, 
o tuo tarpu laisvajame pasau
lyje religinė spauda retai per
kama, o dar rečiau skaitoma. 
Tikinčiųjų pareiga yra religinę 
spaudą remti, ja naudotis ir ją 
išsaugoti ateičiai.

Reikalinga spaudos paroda
12 vai. Jaunimo centre buvo 

atidaryta lietuvių religinės spau 
dos paroda. Religinės spaudos 
dienos rengimo komiteto pir 
mininkas J. Jasaitis pakvietė 
kun. V. Bagdanavičių tarti žo
dį. Kun. Bagdanavičius apibū
dino kataliko rašytojo vaidmenį

vyks Vyčių salėje gegužės 22 
d. 7 v. v. Tikimasi susilaukti 
nemažai svečių, nes šaulių pa
rengimai visuomet sutraukia di 
doką skaičių šaulių ir prijau 
čiančių. Juo labiau, kad gros 
visų mėgiamas K. Ramanausko 
orkestras. Ariogalietis

dabar, kad “Vatikano II susi
rinkimas nugriovė keletą tvorų 
pravedė keletą kelių... sudarė 
galimybę naujai kūrybai”, tada 
susidarė galimybės, palankes
nės negu bet kada anksčiau ir 
rašytojui tarti satvo žodį (kal
ba buvo atspausdinta “Draugo” 
kultūriniame priede gegužės 
3 d.).

Išeivijoj per trumpą laiką 
sunku suruošti planingą, išsa
mią ir reprezentacinę parodą. 
Ir šiai parodai daug ko trūko. 
Vis dėlto ji, kad ir netobulai, 
parodė lietuvių religinės spau
dos vaizdą. Čia šalia išeivijoj 
atspausdintų leidinių gulėjo ir 
senesnių, dar nepriklausomos 
Lietuvos laikais išleistų katali
kų laikraščių ir žurnalų. Tuo 
tarpu buvo pasigesta katalikų 
moksleivių žurnalo “Ateities”. 
Kiėk stipriau buvo atstovauja
mi Liet. Knygos klubo, Putna
mo seselių ir tėvų jėzuitų leidi
niai. Pačiu įdomiausiu ekspo
natu laikytinas Sibiro tremti
nių lietuvaičių maldaknygės 
“Marija, gelbėk mus” vertimų 
rinkinys.

Iškilmingoji akademija
Jaunimo centro didžiojoje 

salėje 3 vai. po pietų įvyko iš
kilmingoji alkademija, kurios 
metu viešumai buvo pristatyti 
“Krikščionis gyvenime” knygų 
serijos trys pirmieji leidiniai - 
II Vatikano dokumentai lietu
vių kalba. Akademiją trumpu 
žodžiu atidarė rengimo komite
to pirm. J. Jasaitis, pakviesda
mas pagrindinį Ikalbėtoją dr. 
Vyt. Vygantą.

Dr. Vygantas yra ne siste- 
matingai parašytų paskaitų 
skaitytojas, bet gyvo ir švie- 
žaus žodžio kalbėtojas. Dėl 
gausaus darbo jam tenka savo 
kalbas planuoti skrendant lėk
tuvu. Ir jo kalbos yra panašios 
į lėktuvo skridimus... Viena 
mintis suspindi gilia ir įdomiai 
išreikšta įžvalga; kita gi įlekia 
į debesį, niekam nesuspėjus jos 
suprasti; trečios gyvybė nut
rūksta, jai dar neužgimus; 
ketvirta, išnirusi iš svetimos 
aplinkos, užsibaigia vertingu ir 
dar nesugalvotu pritaikymu 
lietuvių visuomenei.

Ir šios paskaitos pavadinimą 
prelegentas pasakė tik gale: 
“Ar Dievas ateity bus rašomas 
mažąja ar didžiąja raide, pri
klausys nuo mūsų” (kalba bus 
spausdinama “Laiškuose Lietu
viams”). Savo gi kalboje jis 
palietė daug dalykų — tikėjimą 
dabar, dialogą, jaunimą, komu
nistų Ikeitimąsį, popiežiaus Pau 
liaus VI enciklikoj paliktą ga
limybę gimimų kontrolės klau
simui toliau studijuoti. “Krikš
čionis gyvenime” knygų serijos 
leidėjams jis patarė parodyti 
atvirumo, kaip pavyzdi nuro
dydamas vieną amerikiečių ka
talikų, laikraštį, atspausdinusį 
iš katalikų Bažnyčios išstoju
sio kun. Charles Davis recenzi

ją apie įkun. Gregory Baum 
knygą, reaguojančią į jo idėjas.

Po dr. Vyt. Vyganto kalbos 
“Krikščionis gyvenime” kny
gų serijos iniciatorius ir reika
lų vedėjas prel. Vyt’ Balčiūnas
paprašė Chicagos lietuvių vi- automašina įvažiavo ir ap- 
suomenės tą seriją prenumeruo vertė ledx* ^nkvezunėlį. Keturi 
ti, remti ir skaityti.

Sekė literatūrinė programa.
Poetė Julija švabaitė - Gylienė 
iš spaudai ruošiamo poezijos 
rinkinio paskaitė keletą eilėraš
čių, kuriuose vyravo kasdieniš
kos, bet prasmingos detalės iš 
moters aplinkos. Poetas Kazys 
Bradūnas pirmuoju savo eilė
raščių pluoštu išreiškė lietuvio 
kontaktą su dievybe dar prieš
istorinė j aplinkoj, antruoju — 
atvaizdavo tuos ryšius jau is
toriniais laikais, konkretizuotus 

i meno darbuose, architektūri
niuose pastatuose. Be to, paskui 
tė pačius naujausius eilėraš
čius iš ruošiamos poezijos kny
gos, pavadintos “Donelaičio 
kapu”. Rašytojas Česlovas 
Grinevičius paskaitė įdomią i d. Iš viso bus renkami 116 de-
ištrauką iš spausdinamo roma
no “Geroji vasara”. Be to, K.
Bradūnas patarė “Krikščionis nepartiniai 
Bradūnas perskaitė keletą VI.
Šlaito eilėraščių iš jo pirmosios 
knygos “Žmogiškosios psal
mės”. Baigiantis programai, K. 
gyvenime” knygų serijos leidė
jams į seriją įtraukti ir religi
nio lietuvių meno įvairių sričių 
leidinius.

Akademijos meninę progra
mą sklandžiai pravedė Jūratė 
Jasaitytė, kiekvieną jos dalyvį 
pristatydama jo paties kūrybos 
žodžiais.

IŠAIŠKINO RYKLIO EŽERE 
PASLAPTĮ

Coho lašišų žvejai ties Mil- 
wau'kee iš ežero ištraukė pasti
pusį 29 colių ryklį, kas sukė
lė net ir mokslininkų susidomė 
jimą, kaip jūrų žuvis galėjo pa
tekti į Michigan ežerą. Po ke
lių dienų paaiškėjo, kad tai 
prieš tris metus prie Floridos,

, , ... . ,, „ . . .{.tavernos savininko WilliamJ. Jasaitis, pirm., M. Remiene, , , .
a Bathke, pagautas ryklys, kur}

Po iškilmingos akademijos 
visi atsilankiusieji, kurių, deja, 
nebuvo labai daug, buvo pak
viesti į vaišes.
Rengėjai ir šios dienos svarba

Šią religinės spaudos dieną 
suruošė komitetas, kurį sudarė:

sekr., A. Rūgytė, vadovavusi 
vaišių paruošimui, dr. J. Meš
kauskienė, Pr. Petrulienė, kun. 
P. Patlaba, ryšių reikalams, 
Ant. Tumosa, ižd. Vyt. Kasniū-

Algimantas Gečys, pabaltiečių- 
amerikiečių komiteto Fhiladelphi- 
joje pirmininkas, pradėdamas pa
baltiečių vakarą, kviečia visus da
lyvauti ekumeninėje maldos dieno
je. Nuotr. K. Čikoto

nas ir kun. K. Trimakas, SJ, 
abu spaudai ir informacijai. 
Spaudos parodą suorganizavo J. 
Vaidelys.

Tiesa, sveikintinos yra rengi
mo komiteto pastangos pa
kviesti lietuvius evangelikus to
kiai religinės spaudos parodai 
kartu ruošti. Tenka apgailes
tauti, kad evangelikai nerado 
galimybės prie jos šiuo metu 
prisidėti. Spaudos parodos ren
gėjo dėka parodoj buvo matyti 
keli lietuvių evangelikų religi
nės spaudos leidiniai.

Ši Chicagoj surengta lietuvių 
religinės spaudos diena atkreipė 
visuomenės dėmesį į šią taip 
svarbų, bet dažnai užmirštamą 
faktą, kad religinė — tiek pe
riodinė, tiek neperiodinė — 
spauda yra reikalinga ir būti
na žmogaus dvasinės kultūros 
ugdytoja, be kurios gal galima 
būtų šiais laikais vegetuoti, bet 
negalima pilnai žmogiškai gy
venti. Visuomenė, ją remdama 
ir ja naudodamasi, įrodo, kad 
yra kultūringa ir dvasiškai 
bręstanti. K- Inf.

CHICAGOS ŽINIOS
UGNIAGESIAI IR LEDAI 
Vykstanti į gaisrą gaisriniu

gaisrininkai buvo sužeisti. Ne
laimė įvyko prie IStewart ir 
67-tos.

SUTVIRTINS JŪREIVIUS
Chicagos kardinolas John 

Cody geg. 15 d. Great Lakęs 
laivyno bazės centre suteiks 
sutvirtinimo sakramentą jaunų 
jūreivių klasei.

KONSTITUCINĖ
KONVENCIJA

Illinois gubernatorius Ri- 
chard Ogilvie pasirašė įstaty
mą, kuriuo gruodžio 8 dieną 
Springfielde įšaukiama konstitu
cinė konvencija naujos konsti
tucijos paruošimui. Konvenci
jos delegatai bus renkami spe
cialiuose rinkimuose rūgs. 23

legatų, du iš kiekvieno senato 
rinio distrikto. Rinkimai bus

MOTINOS IR TELEFONAI
Illinois Bell telefonų kompa

nija praneša, kad Motinos die
nos proga vien iš Chicagos 
buvo padaryta daugiau 600,000 
ilgos distancijos pašaukimų te
lefonu. Visame krašte sekma
dienį buvo daugiau 7.5 mil. pa 
našių šaukimų.

ilgą laiką išlaikė savo šaldy
tuve, kol įtraukę klientai nu
sprendė ryklį įmesti ežeran ir 
laukti įkas jį atras ir kas po 
to įvyks.
OPERŲ IŠTRAUKOS DYKAI

Chicagos parkų distrikto 
Operos gildą geg. 18 d., 2 vai. 
po piet, Mokslo ir pramonės 
muziejaus salėje prie South

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 TEIJSVIZUOS APARATAI

Kas tik iuri gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western 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.

Shore drive ir 57-tos, ruošia 
koncertą su operų ištraukomis. 
Įėjimas nemokamas. Bus ilštrau 
kij iš Pucciuio Madame Buttcr- 
fly ir Tosca, Bizeto Carmen, 
Verdio U Trovatore, Gershwino 
Porgy and Bess ir Mascagnio 
Cavalleria Rusticana.

FONTANO ATIDARYMAS
Šio sezono pasaulyje gražiau 

šio ir didžiausio Budkingham 
fontano atidarymas bus geg. 
20 d. Grant Parke. Fontanas 
veikia kasdien nuo 11:30 iki 3 
vai., ir nuo 5 iki 9 v. v., bet 
vakarais nuo 9 iki 10 vai, jis 
yra apšviestas.

PARDUODAMI 
IŠ MODELINU NAMŲ BALDAI 
30% lki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir įmokėtinai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. Wcstern Tel. OR 6-4421

SIUNTINIAI Į LIETUV#
COSMOS EXPRESS 

MARQ1ETTE GIFT PARCEL SERV. 
2B08 OOth St. Tel. WA 5-2781
2501 OOth St. Tel. VVA 5-2737
3383 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Didelis Įvairiu prekių pasirinkimus.

E. ir V. ŽUKAUSKAI

10% — 20 '7; — 30'’/, otriau mokėsit
ui apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pau
FRANK ZAPOLIS

3208 H VVest 05th Street 
Chicago. Illinois 

Tel. GA 4-8054 tr GR 0-4338

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiii
DAŽYMAS

PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050 
Ullllilllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllll

MOVING
.t pd rausta* perkraustymas 

Įvairiu atstumu

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


