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SOVIETIJOJE•••

Išvados, 18 sovietų generolų 
mirus

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

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

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

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

Išvados padarytos ne tiek tik
slia informacija pasinaudojus, 
kiek vadinama gyvenimo logika 
pasirėmus.

12 mirties atvejų per mėnesį
Jei pažvelgti į statistikos duo

menis, tai, pasirėmus “Krasnaja 
Zviezda” dienraščio žiniomis, So
vietų S-je kas mėnesį miršta maž
daug po 12 rusų generolų ar ad
mirolų.

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

Tad, jei šiuo metu daugiau 
kreipiama dėmesio į tuos mirčių 
atvejus, tai, greičiausia, dėl to, 
kad JAV spaudos atstovai Mask
voje ėmėsi skubiai registruoti 
kiekvieną atvejį ir apie jį skelbti 
JAV spaudoje. Dėl to ir kilo 
“mirčių serijos ar bangos” įspū
dis.

11 generolų, buvusių atsargoje
Iš minėtų 18 generolų, 11 bu 

vo jau pasitraukusių iš aktyvios 
tarnybos ar jie buvo atsargoje. 
Be vienos išimties, visi jie jau 
buvo peržengę 70 metų slenkstį.

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

Vienas žuvo lėktuvo nelaimėje
Beliko “išblusinėti” dar pen

kių genėrolų mirties atvejus. Vie
nas tų penkių, Įeit. gen. A.L. Ka- 
domcevas, yra žuvęs lėktuvo, jo 
vairuojamo, nelaimėje. Jis yra 
dirbęs sovietų priešlėktuvinėje

Golda Meir, Izraelio .min. pirminin
kė, atsisako vykti į JAV, kol nepa- 
aiškėsiąs jų nusistatymas dėl Izra
elio

Naujieji lėktuvai bus svarbus ne 
tik karo, bet ir taikos sąlygose

Kanada ir ryšiai su 

Kinijomis

Negalinti pripažinti abiejų 
Kinijų

OTTAVA. _ M. Sharp, Ka
nados užsienio reikalų vadovas, 
pareiškė, kad Kanada, vesdama 
pasitarimus su kinais, nutaru
si pripažinti tik vieną Kiniją. 
Tai priešinga ligšiolinei pažiū
rai — Kanadai skelbus nusista
tymą pripažinti abi Kinijas. Da 
bar Sharp teigia, kad “Mes tuo 
pačiu metu negalime pripažinti 
abi Kinijas”. Naujoji politinė 
kryptis reikš, jog Kanada tu
rėsianti nutraukti diplomati
nius ryšius su Taut. Kinija Tai- 
vane (Formozos saloje).

Rockefeller keliauja . . .
CARACAS, Venecuelą. — Prez. 
Nixono įgaliotinis, gubernato
rius N. Rockefelleris šiandien 
atvyksta į Venecuelą. Ligšiol jo 
kelionę P. Amerikos kraštuose 
žymiai trukdė studentų riaušės.

Po riaušių Ekvadore, šeštadie 
nį jis buvo vos 3 valandas susto 
jęs Bolivijoje, La Paz sostinės 
aerodrome, kur tarėsi su vyriau
sybės atstovais. Tuo tarpu anks 
čiau buvo numatyta 24 valandų 
viešnagė... Iš Bolivijos jis nuvy 
ko į Trinidad ir šiandien į Vene
cuelą.

Pats Rockefeller, jau aplan
kęs 10 vidurio ir pietų Ameri
kos kraštų, pareiškė, jog visur 
jis susidūręs su “atvirais patari
mais” tų. kraštų santykių su 
JAV klausimu.

• Komunistų įtaka vis labiau 
ryškėja studentų keliamose riau 
šėse JAV-se —1 pareiškė ir įspė 
jo FBI direktorius E. J. Hoover. 
Kovingieji studentai, patekę į 
svetimas įtakas, siekią visiškai 
sunaikinti švietimą — jis teigė.

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

Patys rusai paskelbė, kad du 
iš jų M. M. Popov, 67 m. amž. 
ir C. A. Penkovskij, 65 m. amž., 
yra žuvę “tragiškose aplinkybė
se”. Tai verčia spėlioti, kad ir jie 
turėję ryšio su priešraketine ar 
priešlėktuvine gynyba.

Pagaliau, panašiose aplinky
bėse žuvo dar du generolai, maj. 
gen. I.K. Antonov, 57 m. amž. ir 
gen. J. E. Smirnov, 51 m. amž. 
Jie dirbo “PVO Strany”, kitaip 
tariant, priešraketinės gynybos 
srity. Būdinga, kad pastarųjų ke
turių generolų mirties datos ne
paskelbtos.

Dar daug neaiškumų
JAV įstaigos aiškina, neturin

čios žinių apie nesklandumus ar 
didesnio masto nelaimes sovietų 
vykdomoje priešlėktuvinėje gy
nyboje. Tačiau nėra negalimas 
dalykas, kad bent keturi genero
lai bus žuvę, visi drauge, lėktu
vo nelaimėje ar vykdant tyrinė
jimus po žeme.

SUSKILĘ KOMUNISTAI - Į MASKVĄ
Maskva tikisi, kad šį ketvirtadienį prasidedančiame kom. partijų suvažiavime, bus 
pritarta jos vadovaujančiam vaidmeniui —Tačiau italų ir kitos partijos vyksta, pasi- 
ryžusios priešintis visai eilei Maskvos reikalavimų — R. Europos komunistai tikisi 
santūresnės krypties Maskvoje.

Pasaulio dėmesys vis labiau 
krypsta j ketvirtadienį, birželio 
5 d. Maskvoje prasidedančią pa
saulio Ikom. partijų konferenci-1

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

jvai reiškia, kad dalyvių tarpe
Maskva tikisi, kad suvažiavi- ^us ne vjenia partija, bet dau-

Vietname ir Paryžiuje 
mentalia

SS

tebevyksta kautynėm “taikos” ir “karo” šaud-ją. Jau žinoma, kad joje neda- me> Pasiūlius, bus pritarta gįau> kurios nesutiks viešai pri-
lyvaus 10 ir gal daugiau kom. 
partijų. Taip pat žinoma, kad 
Maskva pasiryžusi pateikti su
sirinkusiems priimti ilgą, ideo
loginio turinio raštą, kuriuo bu
tų pripažintas Maskvos prana-

vad. Brežnevo sampratai apie 
“teisę” kariniai įsikišti į kito 
krašto, Varšuvos sutarties na
rio, vidaus reikalus. Tačiau, pir 
moję eilėje Italijos kom. parti
ja su savo vadu Luigi Longo ir

tarti Čekoslovakijos 
teisinimui.

invazijos

RINKIMAI VYKO PRANCŪZIJOJAr M. Suslovo pastangos 
nueis veltui?

Patys stambieji kovotojai, 
siekią, Ikad pasaulio kom. par
tijos priimtų, nors ir su patai
somis, Maskvos siūlomą “ideo
loginę programą”, yra ilgame
tis politbiuro ideologas M. Sus- 
lov ir Borisas Ponomarev, par- 

rialistinį pavojų” —toji grėsmė. J tijos sekretorius tvarkyti santy 
kius su nevaldančiomis kom. 
partijomis. Suslovui suvažiavi
mas reiškiąs jo karjeros “apvai
nikavimą”, nes jis juk buvo ve
dęs ideologinį karą ir su Kinija 
ir su Jugoslavijos “revizionis- 
tais”. Jam ypatingai rūpi išlai
kyti komunistų vieningumą. Jis, 
manoma, priešinosi Čekoslovaki 
jos okupacijai, bijodamas, kad 
ji tam vieningumui nepakenktų. 
Tai... ir įvyko, nes tas nelemtas 
įvykis kaip tik ir buvo didžioji 
kliūtis suvažiavimą kviesti, kaip 
buvo numatyta, dar 1968 m. lap 
kričio 25 d. Vėliau jis ir vėl bu
vo atidėtas.

Šurnas, jos vadovaujamas vaid- v^sa kitų šiuo metu pasiry- 
Maskvos priešintis “karinio įsikišimo” 

teisinimo minčiai.
muo, be to, pritarta 
elgesiui Čekoslovakijos 
giu.

Maskvos krypčiai priešinasi 
bent 10 partijų

Washington. —NYT žiniomis, 
Maskvoje neseniai vykusiame 
“parengiamame” pasitarime, iš 
68 dalyvavusių partijų, bent 10 
pasisakė prieš aukščiau minė
tus Kremliaus reikalavimus. 
Jau tai būsimam suvažiavimui 
meta tamsų šešėlį.

Maskva dar nepaskelbė ofi
cialaus suvažiavimo dalyvių są
rašo. Tačiau yra tikra, kad su
važiavimą boikotuos, jame (ne
dalyvaus šių kraštų kom. par
tijos: Kom. Kinijos, Albanijos, 
Š. Korėjos, š. Vietnamo, Japo
nijos, Malaizijos, Singapūro, 
Thai (Siamo), Burmos, P. Viet
namo, Indonezijos, Laoso ir 
Nauj. Zelandijos.

atžvil-
Kelios kom. partijos jau eilė 

mėnesių nepritaria Maskvos 
skelbiamam baubui apie “impe-

L. Longo, TjąHjos komunistų va
das — prieš'Maskvos pasiūlymus

Prahoje valomi režimo priešai
Ryškėja posūkis Maskvos link

PRAHA. — Gegužės 30 d. pa
sibaigęs dviejų dienų Čekoslova 
kijos kom. partijos centro komi
teto posėdis išryškino kryptį, ku 
ri reiškia dar didesnį artėjimą 
su Maskva. Buvo svarstyti “or
ganizaciniai” klausimai.

Vakarų stebėtojų nuomone, 
numatoma žymiai pertvarkyti 
partijos, vyriausybės sudėtį ir 
krašto vedamą kryptį dar labiau 
palenkti prie Maskvos.

Valomi “priešsovietiniai” 
sluoksniai

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

Paaiškėjo, kad partija linkusi 
atsikratyti visų “dešiniųjų gai
valų”. Dėl to, kaip Husak paskel 
bė, iš centro komiteto pašalinta 
visa eilė žinomų veikėjų. Trys 
pavardės paskelbtos užvakar, tai 
— žinomas ekonomistas, prof. 
Otta Šik, buvęs Dubčeko laikme 
čiu ūkinės politikos planuotojas 
bei vykdytojas, F. Kriegel ir 
Vodslon. Jie parlamente spalio 
16 d. buvę pasisakę prieš sutartį, 
kuria buvo įteisinama sovietinė 
okupacija. Prof. Šik invazijos me 
tu buvo pasitraukęs į užsienį, ta
čiau prieš 10 dienų grįžo į kraš
tą dalyvauti centro komiteto po
sėdy.

Prof. O. Šik, Prahos režimo au
ka.

Smūgis reformų reikalavusiems
Husak pranešė, kad iš partijos

c. komiteto šalinami ir pasirašę 
manifestą “2,000 žodžių”, pa
skelbtą praėj. metų birželio 27
d. ir parengtą žinomo rašytojo 
L. Vaculiko bei pasirašytą 70 če
kų bei slovakų intelektualų. Jie 
laikomi “dešiniaisiais oportu
nistais”, “kontrrevoliucijos šali
ninkais” ir jų dalis jau iš parti
jos pašalinta. Panašus likimas 
laukia ir visų kitų. Jie palaips
niui šalinami iš jų turimų tar
nybų valstybėje ar spaudoje ir 
kitur.

Ryti), Europos komunistų viltis: 
daugiau santūrumo Maskvoje
Paryžiaus “Le Monde” dien

raštis teigia, kad rytų bloko 
kraštai, dalyvaudami suvažiavi
me (ypač gi rumunai) turėsią 
naudos, nes galėsią veikti į san
tūresnės krypties Maskvoje įsi
galėjimą. Juk Rumunija daly
vauja tik su sąlyga, kad suvaiia 
vime nebūtų priimtas joks vie
šas Kom. Kinijos pasmerkimas. 
Ji, ir kiti, mano, kad Maskva tu
rėtų ateity atsisakyti naujų 
avantiūrų — kišimosi į kitų vi
daus gyvenimą. Jie net spėja, 
kad Maskvoje pradės ryškėti la
biau liberalinė kryptis.
Keturios besivaržančios kryptys

Maskvoje
“Le Monde” atstovas J. Tau

tose R. Europos diplomatų tar
pe patyręs, kad šiuo metu Mask 
voje turinčios įtakos šios ketu
rios, savo tarpe besivaržančios 
kryptys (jų pirmosios dvi at
stovaujančios liberalinę link
mę) :

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

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

— Brežnevo grupė atstovauja 
šovinistinę ir dogmatinę biuro
kratiją ir, pagaliau,

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

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

Neramumai Curacao
Neramumai rasinio atspalvio?
WILLEMSTAD, Curacao. — Pa
dėtis šioje olandų žinioje esan
čioje saloje, netoli Venecuelos 
krantų, vis dar grėsminga. Apie 
5,000 žibalo valyklų darbininkų 
sudegino bent apie 50 namų, 
puolė baltųjų laikomas preky
bos įmones ir grasina, sudegin
sią visą miestą. Pagrindinis riau 
šininkų reikalavimas — pakelti 
atlyginimus, tačiau iš esmės ne
pasitenkinimas turįs rasinį at
spalvį. Daugiau 80% salos gy
ventojų — negrai.

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

• Prez. Nixonaū vakar iš Flo
ridos grįžo į Wash'ingtoną.

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

—Pusė visų moterų JAV-se 
dirba.

— kariniai sluoksniai, pirmo
je eilėje susirūpinę krašto gyny
bos klausimais.

Minėtų diplomatų nuomone, 
būsimame suvažiavime turėsian 
ti išryškėti daugiau santūrioji 
kryptis.

... ir Lenkijoje
VARŠUVA. — Rinkimai va

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

Kadangi kandidatus parinko 
vad. Tautinis vienybės frontas 
(Darbininkų partijos arba komu 
nistų sudarytas),, tad netenka 
abejoti, kad kandidatai išrinkti 
tie, kuriuos... reikėjo išrinkti. 
Tiesa, į Lenkijos seimą pateko ir 
49 nepartiniai, jų tarpe 5 “nepri 
klausomi katalikai”. Toji “opo
zicija” nevaidina didesnio vaid
mens.

Thieu prieš nuolaidas
komunistams

TAIPEI, Formoza. — Taut. 
Kinijoje viešįs P. Vietnamo pre 
zidentas Van Thieu savo kalbo
je priminė JAV su britais pada
rytas “nereikalingas nuolaidas” 
Jaltoje 1945 m. Dėl jų komunis
tai įsigalėjo Kinijoje.

Thieu savo kalba įspėjo JAV
bes nesiekti nuolaidų su komu
nistais Vietname, pvz. sutinkant 
įsileisti komunistus į naują, su
telktinę vyriausybę Saigons. 
Thieu ir Tšiang-kai šek sutarė, 
kad kom. Kinija sudaranti grės
mę taikai pasauly.

Argentinoje ramiau
“Karo teismai” teis 

nusikaltėlius
CORDOBA, Argentina. — Po 

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

Neramumai Argentinoje pra
sidėjo gegužės 15 d., žuvus vie
nam studentų. Studentai su dar
bininkais reikalauja, kad Onga- 
nia atsistatydintų. Pats prezi
dentas yra pareiškęs, kan nera
mus keliant aiški komunistų 
ranka bei įtaka.

Kuba į Maskvą tik su 
stebėtojais

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

— Našlių JAV-se 
9 milijonai.

šiuo metu

KALENDORIUS
Birželio 2 d.: šv. Erazmas, šv. 

Ermengarda, Daugotas, Galinda.
Birželio 3 d.: šv. Lipardas, šv. 

Klotilda, Tautkantas, Develta.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, vėsiau, temp. sieks 60 
ir daugiau 1. F., ryt — be paki
timų.

Saulė teka 5:17, leidžias 8:19.

Dviejų prezidentų R. Nixono ir Van Thieu pasitarimai, birželio 8 d., turės įtakos Vietnamo karo bei taikos 
pasitarimų eigai. Vieta, kur jie susitiks, Midway sala Ramiajame vandenyne, j šiaurės vakarus nuo Ha
vajų, yra pusiaukely tarp JAV ir Saigono.



v.

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

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

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

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

Mūsų kasdieninis šūkis

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

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

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

Jeigu mes tai nesugebėsime į- 
gyvendinti, prarasime savo inte
lektualus ir kūrėjus, jie nueis 
dirbti amerikiečių visuomenei. O 
už 18-20 metų be šių jaunųjų 
intelektualų mūsų veiksniai ir 
kitos organizacijos taps paprasti
ntais eiliniais klubais. Kad mūsų 
lietuviškas veikimas nesusilauk
tų tokio likimo, turime veikti ori
ginaliai, naujoviškai, su atvira 
galvosena ir žiūrėdami į priekį.

Organizacinės jėgos

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

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

Lietuvių organizuotumo ta
lentus išnaudokime dabar iki 
maksimumo. Būdama maža tau
tinė visuomenė tik gera organi
zacija galėsime prasiveržti su sa
vo kultūriniais bei Lietuvos iš
laisvinimo reikalavimais į ame
rikiečių ir tarptautines sferas. Čia 
turime būti gudrūs kaip lapės: 
išnaudoti asmeninius ryšius su 
amerikiečiais, panaudoti mūsų 
iškilusių lietuvių pozicijas ir pa
žintis lietuvybės ir Lietuvos rei
kalams. Panaudojant tuos pačius

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

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

Dėl priklausomumo ar nepri
klausomumo kokiai partijai ar 
grupei turėtume vadovautis svei
ka mūsų lietuviškos visuomenės 
laikysena. Šiandien daugumai 
lietuviškos visuomenės partijos 
ir grupės nevaidina didelės rolės 
- visa tai laikoma praeities sim
bolis- Vadovaujantys asmenys, į- 
vairūs atliekami darbai ir planai 
vertinami ir remiami mūsų tos 
pačios visuomenės ne pagal par
tinį priklausomumą ar nepri
klausomumą, bet pagal tų pačių 
asmenų pasišventimą lietuviš
kiems reikalams ir pagal tų dar
bų reikalingumą ir realumą. Lap
kričio demonstracija, Jaunimo 
kongresas, Pasaulio liet. seimas, 
Lietuvos fondas, rezoliucijų lai
mėjimas ir daugelis kitų darbų 
rado didelį pasisekimą lietuvių vi 
suomenėje, ir ta pati visuomenė 
nestato klausimo tų darbų va
dovaujantiems asmenims ar jie 
priklauso ar ne priklauso 
kokiai partijai. Jie nuošir
džiai pasišventė tiems darbams, 
patys darbai buvo rea
lūs, reikalingi lietuvybei ir Lie
tuvos išlaisvinimui, todėl lietu
viška visuomenė juos rėmė dau
giau, negu buvo galima tikėtis 
iš anksto. Iš to mes visi turėtu
me gerai pasimokyti planuojant 
bet kokią veiklą ir darbus atei
čiai.

Finansų organizavimas
Finansai yra mūsų kultūri

nių, visuomeninių, švietimo ir 
politinio veikimo fizinė ga
lia. Re finansinės jėgos ir 
kilniausi darbai neišvystų die
nos šviesos. Pinigų lietuviai 
jau turi pakankamai ir jų turėtų 
pakakti visiems lietuviškiems 
darbams. Visgi be ginčų galime 
tvirtinti, kad yra vien Ameriko
je 30 tūkstančių lietuvių, kuriems 
lietuvybė ir Lietuvos laisvės dar
bai rūpi. Tad, jeigu tie 30 tūk
stančių lietuvių aukotų kasmet 
po 100 dol. lietuviškiems reika
lams, tai kasmet surinktumėm 
po 3 milijonus dol. Ar ne pasa
kiška suma? Tegul surinktumėm 
tik trečdalį — ir tai turėtumėm 
po vieną milijoną, kurio pakaktų 
mūsų visiems lietuviškiems rei
kalams — ir lietuviškai spaudai. 
Šitas utopiškai skambantis ap
skaičiavimas yra mūsų lietuvių 
pajėgumo ribose, jeigu mūsų dar
bai pilnai rastų pritarimą vi
soje lietuviškoje visuomenėje ir 
surastų pakankamai pasišventu
sių ir gabių finansų organizato- 
nių. Čia turime palaužyti galvas, 
kaip šią žavingą finansų realy
bę pasiekus-

Lietuvių fondas šiuo požiūriu 
negali skųstis

Nors pradžioje pirmieji milijo
ninio L.F-do iniciatoriai ir or
ganizatoriai buvo laikomi kai 
kurių tik nerealiais svajotojais, 
tai visi tie kritikai apsivylė. 
Šiandien LF peržengė pusę mi
lijono. Su jūsų šia sėkminga ir 
iškilminga vakariene ir panašia 
LF vakariene Chicagoje pasiek
sime 600 tūkstančių. Tai didelis 
laimėjimas. Ir padėka priklauso 
jums visiems, jūsų narsiesiems 
LF-do organizatoriams, o ypa
tingai dideli nuopelnai priklauso 
didiesiems LF -do aukotojams A- 
leksandrai ir dr. Juozui Kazic
kams, kurie paaukavę LF-dui 
daugiau 18 tūkst. dol., taip pat į- 
dėję nepaprastai daug energijos 
ir pasišventimo per visą LF -do 
organizavimo laikotarpį. Šios

New Yorke Lietuvių fondo vajaus vakarienėje dainavo sol. Violeta 
Bendžiūtė ir sol. St. Citvaras. Akompanavo Aleksas Mrozinskas (kai
rėje). Nuotr. R. Kisieliaus

III-SIS PASAULINIS JAUNŲJŲ KD 
KONGRESAS

Trečiasis pasaulinis Jaunųjų 
Krikščionių demokratų kongre
sas įvyko š. m. gegužės 11 - 18 
d. Montevideo, Urugvajuje. Ja
me dalyvavo atstovai iš kelias
dešimties kraštų, net trijų kon
tinentų. Šalia organizacinių rei
kalų kongrese buvo ir eilė pra
nešimų, paskaitų, simpoziumų, 
seminarų. Tarp jų peruviečio 
dr. Hector Cornejo Chavez pa
skaita “Politinis solidarumas”. 
Ekonominio ir finansinio solida
rumo tema kalbėjo Europos JK 
DS pirm. dr. Egon Klepsch iš 
Vokietijos. Urugvajaus KD par
tijos pirm. dr. Juan Pablo Ter
ra skaitė paskaitą “Solidarumas 
sociokultūrinio vystymosi pro
cese”.

Kitose sesijose kalbėjo pasau
linės J'KDS pirm. Antonio Ara- 
nibar, Urugvajaus JKDS pir
mininkas, P. Amerikos JKDS 
pirm. Rafael Roncaglido, nauja
sis pasaulinio komiteto gen. sek
ret. Juan Pablo Moncągatta ir k.

puikios nuotaikos akivaizdoje pa
žadu jums, kad jūsų ir visų LF 
-do organizatorių pagelbos dė
ka už 2-3 metų pasieksime fon
de visą milijoną. Koks bus mūsų 
visų didelis laimėjimas ir pasidi
džiavimas, kai, gerai investuoda
mi tą milijoną, galėsime garan
tuoti lietuviškiems reikalams kas
met arti 100 tūkst. Jau iki dabar 
LF yra davęs apie 70,000 lietuviš
kiems reikalams. 1968 m. davė 28 
tūkst. Šiais metais vėl paskirs 
virš 30 tūkstančių- Lituanistikos 
švietimo reikalams, vadovėliams, 
pratimams, pačių mokytojų stu
dijoms jau duota apie 30 tūkst. 
Jaunimo kongresui -4 tūkst.Li
tuanistikos studijoms - 5 tūkst., 
Liet. rašyt, draugijos premijoms 
3000, Lithuanus ir vasario šešio 
liktos gimnazijai 3 tūkst. Tai tik 
pačios stambios žuvys, o kur jau
nimo laikraštėliai, lietuviška 
spauda, Donelaičio vertimas, 
sportininkai, 6iurlionio galerija, 
kurie buvo paremti nemažom 
aukom.

Dabar vėl LF-das pasiryžo fi
nansuoti mokslinį Lietuvos isto
rijos išleidimą lietuvių, anglų ir 
kitomis kalbomis, kad tokiu bū

Trys komisijos svarstė atski
ras temas: Krikščioniškoji de
mokratija ir kelias į naują vi
suomenę, krikščionių demokra
tų jaunimas ir tarptautinė poli
tika bei Pasaulinės sąjungos 
veikla ir jos perspektyvos. Ko
misijoms vadovavo ir temas re
feravo: CDU jaunimo vykd. ko
miteto narys dr. H. Riesenhue- 

. ’ber, buv. Čilės JKDS pirm. Ro
drigo Ambrozio, Europos JKDS 
gen. sekr. V. Pittomvils, Pasau
linės s-gos vicepirm. Angelo 
Sferrazza, P. Amerikos JKDS 
gen. sekr. Tonchy Marincovic, 
Venecuelos JKDS gen. sekr. An
tonio Ponte Davila ir kt. Šalia 
kongreso darbų buvo ir eilė kul
tūrinių parengimų bei atgaivos 
programa.

Kongrese dalyvavo ir lietuvių 
delegacija, kuriai vadovavo dr. 
Jonas Norkaitis iš Vokietijos. 
Į kongresą garbės svečiu buvo 
pakviestas ir LiKDS pirminin
kas Algirdas J. Kasulaitis. Ne

du viso pasaulio spauda, biblio
tekos, universitetai ir kiti insti
tutai turėtų teisingas žinias apie 
Lietuvos praeitį, Kad svetimieji 
nesimaitintų suklastotomis ko
munistų ir kitų šaltinių neteisin 
gom žiniom apie Lietuvą. Be 
to, keliuose žymiuose u-tuose 
galima įsteigti lituanistikos kate
dras su lietuviais profesoriais, bet 
pradžiai reikia suorganizuoti po 
keliolikos tūkstančių dol. para
mą. Yra daugybė kitų projektų, 
naudingų lietuvybei, lietuviškai 
kultūrai ir bendrai lietuviškiems 
reikalams, bet tam viskam reikia 
tūkstančių dolerių.

Taigi reikalas degantis — kuo 
greičiau užbaigti visą milijoną 
LF-de. Suburdami į krūvą visas 
didžiąsias jėgas — kūrybines, or
ganizacines ir finansines pasiek
sime ne tik milijoną LF-de, bet 
ir atliksime kitus didelius darbus, 
kurie dabar mums atrodo tik sva
jonė-

Dar kartą ačiū Jums New- 
Yorkiškiems už šaunią LF va
karienę. Spauda skelbs visiems 
lietuviams Jūsų dosnumą ir visi 
kiti seks Jūsų pavyzdį šia linkme.

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

PRIĖMĖ JT SEKRETORIŲ
Popiežius Paiulius VI-sis spe

cialioje audiencijoje priėmė 
Jungtinių Tautų generalinį sek
retorių Ulbant. Ta proga tar
tame žodyje Šventasis Tėvas 
iškėlė Jungtinių Tautų veiklą 
taikos ir tautų ūkinės pažan
gos kėlimo srityje. Katalikų 
Bažnyčia. - kalbėjo Šventasis 
Tėvas - visomis priemonėmis 
siekia padėti visoms tautoms 
pagal socialinės enciklikos “Po- 
pulorum Progressio” principus. 
Kiekviena tauta - pabrėžė Po
piežius - turi teisę pati tvarky
ti savo ateitį ir ugdyti savitą 
charakterį. Jungtinių Tautų 
generalinio sekretoriaus audie- 
encijoje dalyvavo įvairių tautų 
diplomatiniai atstovai prie Var 
tikano, kurių tarpe ir Lietuvos 
pasiuntinybės prie Vatikano 
sekretorius St. Lozoraitis jr.

KAIRAS. Italijos archeologi
nė ekspedicija Egipte, vienų 
turtingų namų griuvėsiuose su
rado virš dviejų tūkstančių me
tų senumo gal pirmąjį rašytą 
kvietimą iškilmingai vakarienei. 
Kvietimas rašytas graikų kalba 
molinėje lentelėje.

TRYS SAKALAI
Alfonsas Vambutas

Pasakos ir padavimai, atžymė- 
i Lietuvių Mokytojų Amerikoje 
jremija. Originalių autoriaus kū 
inių rinkinys, kurio tematika pa- 
mta iš mūsų tautos didvyriškos 
iraeities. Lengvu stiliumi, aiš- 
iu žodžiu, trumpais sakiniais 
myga suteiks malonumo kiek- 
ienam, jaunam ir vyresniam, 
kaitytojui. Pasididžiavimas sa- 
o tautos praeitimi, jaučiamas 
iekvienoje pasakoje ar legendo- 
e, lengvai užkrečia skaitytoją ir 
itnaujina jame pajutimą, kad jis 
ra neatskiriama savo tautos da
is.

Knygos kaina 2.00 dol., gau- 
ama DRAUGE.
Illinois gyventojai prie knygos 

ainos turi pridėti 5 proc. mokes- 
iams.<a»o«i

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, į NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25. Elgin, Illinois
Ofisas 3148 VVest OSrd Street

Tel.: PRospeet 8-1717 
Rezid.: 3241 VVest OOth Place 

Tel.: REpubUo 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 VVest OSrd Street
Kampas 6 3-čios ir California 

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

Trečlad. lr kitu laiku pagal susltar. 
OfLso telef. 476-4042

Resld. tel. VVAlbrook 5-3048
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Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pinu., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
antr., penktarl. 1-5, treč. ir šešt. tik
susitarus.

Ofiso HE 4-5768.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street 
Valandos: antradlenlato, p e ilk tart le

nais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p. p. 
Ligoniai priimam! pagal susitarlma.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6900
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS

Cravvford Medical Building 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarlma 

Rez. Tel. GI 8-0873
0R. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija lr moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namą — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 12 lkl 3 vai. lr nuo 5 tkl 8 v.v 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 6Srd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4' p.p. lr 6 
tkl 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta.

Ofiso lr buto tel. OLympio 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: jdrmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad
uždaryta, 
Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU IJGU 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Plrmad., antrad.. ketvlrt. tr penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.. šeštad
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso telef. KE 7-1108
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

1 Ofiso tr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., 5—8 vai., 
antra ir penkt. 1—4 vai. 

Priiminėja tik susitarus.

Metams
$17.00
$15.00
$18.00

y2 metų 
9.00 
8.00 
9.50

3 mėn. 1 mėn. 
5.00 2.00
4.50 1.75
5.50 2.25

s

• Redakcija dirba kasdien
830 _ 4:30, šeštadieniais
8:30 — 12:00.

• AUminisijącijtt dirba kas 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie 
inais 8: J0 — 12:00.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybe vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

AŠSOCIATE optometrists 
Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ii 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namu 925-7091

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. lkl S 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
(NKSTŲ, 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. PRospeet 9-6730 

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

Kabineto tel. 087-2020 
Namu tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarlma

DR. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street

Ofiso tel. REUance 5-4410 
, j Kez‘ GlIoveblU 0-0017

Valandos: pirm, lr ket. nuo 12 va 
lkl 2 vai. p.p. tr nuo 7 Iki 8 v. vak 
antr ir penkt. nuo 12 tkl 2 vol. d 
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija
Ofisas 2750 VV. 71st StreS, 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 V. v„ penktad. 10—: 
v. r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1T< v. v, 
karo. Sekmąd. tr trečiad. uždaryt

Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGU 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTE
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 W. 59th g 
Tel. PRospeot 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. 
penkt nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 ii

iVoiv' 2—4 val Popiet lr Ilaiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-i

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street

Priiminėja Ugoulus tik susltar
S?-? d- d- 8—8 v. ra 

-------Trečlad. ir šeštad, uždaryta
Tel. PRospeet 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUJ
(VASKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURG 
6648 So. Albany Avenue

Vai.: pirm., antrd., ketv 6__ S
vak- PLnkt- lT Šeštad. 2—4 n<

ir kitu laiku pagal susitarlma

Tel. ofiso PR 6-6440, rez. HE 4-31

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

v , • o J West 71st Street
Vai.. 2 iki 4 v. p. ir 7 ivi o v 

TreČ. ir Šeštad. pagal susitarimu

Ofiso tel. 767-2141. Namų f

DR. PETRAS ZLIOE
GYDYTOJAS IR CHIRUĮ
6449 So. Pulaski Road

Vai.: pirmad., antrad.. penki 
V 8-8, v. v. ketvlrt. 6-8 v
Šeštadieniai* U-l vai. popiet



149 tautos ir

ISS3VADAVIMO VILTYS
Kas seka sovietinės imperijos 

gyvenimą nuo pirmųjų jos įsikū
rimo metų ligi dabar, negalėjo 
nepastebėti, kad per 40 pirmųjų 
savo gyvenimo metų ji pasiekė 
aukščiausią savo galybės viršū
nę. Ši galybė, ypatingai išaugusi 
II pasaulinio karo metu, ėmė 
pamažu mažėti po Stalino mir
ties. Tiesa, galybės mažėjimas 
gana lėtas, tačiau vis dėlto veži
mėlis, kad ir pamažu, rieda nUo 
kalniuko žemyn.

Yra nemaža reiškinių, kurie šį 
mūsų teigimą patvirtina.Dalis - 
teoretiniai bei ideologiniai: Gero
kai susvyravo komunizmo mok
slo, skelbto Markso — Lenino - 
Stalino pagrindai. Marksizmo 
dogmos imta vis kitaip aiškinti 
įvairiuose kraštuose, neišskiriant 
ir pačios Rusijos, kur pirmiausia 
savitai ėmė reikštis pačių komu
nistų išauginti ir ypatingai glo
bojami intelektualai: rašytojai, 
poetai, dailininkai, aktoriai. Pas
kutinis jų pasireiškimas — 54 so
vietų piliečių skundas Jungtinių 
Tautų žmogaus teisių komisijai. 
Taigi pačioje Rsusijoje vis la
biau plinta žmoniškumo idėjos 
ir kitiems priespaudą nešą rusai 
vis labiau įsitikina, kad komuniz
mas neatneša ir negali atnešti 
nei medžiaginės, nei dvasinės ge
rovės. Ideologinė krizė ypatingai 
reiškiasi praktišku ir teoretiškų 
įsitikinimu, kad Dievas, į kurį 
komunistai tikėjo, iš tiesų tėra 
apgaulingas stabas.

Tačiau ir išoriniai veiksniai 
drebina komunizmo pagrindus. 
Tautinio atgimimo reiškiniai 
vyksta ne tik Sovietų Sąjungoje, 
bet ir satelitiniuose kraštuose. 
Demokratiniuose kraštuose vei
kiančios komunistų partijos ne
nori paklusti Sovietams. Komu
nizmo vienybei labai smarkiai 
pakenkė pokario metais komunis
tinių rusų įvykdytos Vengrijos ir 
Čekoslovakijos okupacijos. Ypa
tingai efektyviai sovietinius pa
grindus sukrėtė “didžioji broliš
ka kinų tauta”, kuri jau 1964 m. 
pareiškė norinti atgauti XIX a. 
viduryje rusų pagrobtas plačias 
Kinijos provincijas, o šiomis die
nomis Kinija, atsakydama į so
vietų 1969.III29 pasiūlymą tartis 
pasienio incidentų ir sienos iš
lyginimo reikalais, formaliai at
sakė, kad gali derėtis tik 1858 ir 
1860 m. teritorinių sutarčių per
žiūrėjimo pagrindu.

Jeigu šie reiškiniai dar ir nė
ra Sovietų S-gos kelias atgal, tai 
tikrai išryškina, kad galybės au
gimas yra sustojęs ir kad ilgai
niui vergų imperija gali žlugti 
nebūtinai karo su kapitalisti
niais kraštais avėju kurio taip 
labai nenori JAV-bės ir kiti kraš
tai. Atsiranda vilčių, kad komu
nistinę sistemą gali pribaigti: a) 
vis labiau besireiškiąs rusų — ki
nų nesutarimas, b) humanistinis, 
demokratinis ir antibolševikinis 
judėjimas pačioje rusų tautoje, c) 
sovietinių rusų pavergtų 149

Spaudoj ir gyvenime

tautų noras gyventi laisvai ir ne
priklausomai.

Sovietinės galybės mažėjimą 
nuolat didina atkakli Jugoslavi
jos prierusiška laikysena, Ru
munijos pastangos spirtis prieš 
rusus, kai kurie Lenkijos nacio
naliniai ėjimai, Vokietijos pada
lijimas ir ypač garsioji Berlyno 
gėdos siena, sovietinių rašytojų 
ir kitų laisvę mylinčių žmonių 
teismai Maskvoje, Leningrade, 
Kijeve ir kitur. Tačiau gal la
biausia silpnina pavergtų tautų 
noras išsivaduoti.

Stebėtojai, nuolat seką sovie
tų ir rusų pavergtų tautų gyveni
mą, prileidžia, kad teroru sukur
ta sovietinė imperija galinti baig 
ti savo dienas vienu iš trijų bū
dų: a) Revoliucija krašto viduje, 
kuri nušluotų dabartinius Rusi
jos, o tuo pačiu ir komunizmo 
vadovus; b) Kaip pasėka naujo
jo pasaulinio karo, kuris galįs kil
ti tarp sovietų ir vakarų kraštų 
ar komunistinės Kinijos; c) im
perija galinti sunykti ir visiškai 
paprastu būdu, kad bolševizmas 
sunyks tam tikra čia suminėtų 
priemonių kombinacija.

Kalbant apie bolševizmui pa
laužti smūgius, reikia pasakyti, 
kad jie turi būti organizuojami 
tiek iš išorės, tiek krašto viduje. 
Pastebėta, kad Sovietų Sąjungo
je per 50 metų ne tik buvo liesu
tirpdytos tautybės, bet kai kurio
se srityse jų kultūrinė ir kitokia 
iniciatyva dar labiau išsiplėtė. 
Bolševikai, be abejo, stengiasi ap
riboti tautybių veiklą, o jų ben
dravimas leidžiamas tik “socia
listinėse” ribose. Kitur, kur įma
noma, jie stengiasi kiršinti vieną 
tautybę su kita, kad jos nesusi
tartų išvien prieš okupantus ei
ti. Bendrai visur veda rusinimo 
politiką nes surusėjęs kitos tauty
bės žmogus, kaip praktika rodo, 
esąs neblogas komunistas.

Tačiau mes dar nesakome, kad 
Sovietų Sąjunga yra menka ga
lybė ir neteigiame, kad komu
nizmas žlugs “šiomis dienomis”. 
Sovietų imperija, kad ir gerokai 
suplaišėjusi, nežiūrint kai kurių 
nepasisekimų krašto viduje ir už
sienyje, vis dar tebėra stipri pa
saulio galybė, o komunizmas, 
netgi suskilęs į keletą dalių, dau
geliu požiūrių tebėra pavojingas.

Taigi ir mūsų išsivadavimo ko
va prieš komunizmą neturi men
kėti. Atvirkščiai, kovos pastan
gos turi būti padidintos, nes vis 
labiau ima aiškėti mūsų kovos 
prasmė ir matosi šiokios tokios 
viltys ją laimėti, ko nebuvo anks
čiau.

Keičiantis kovos apimčiai ir 
pobūdžiui turi būti peržiūrėtos, 
kur reikia suderintos ir pakeistos 
mūsų kovos priemonės, būdai, 
taktika. Ji turi būti lanksti, grei
ta ir atitikti naujas sąlygas. Rei
kia ieškoti ir naujų sąjunginin
kų, naujų kovos draugų. Iš čia 
kyla ir naujos pareigos, apie ku
rias išsitarsime kita proga. b. kv.

Kariuomenės įtaka Sovietuose
Komunistų partijos ir kariuomenės susirinkimas

DIDŽIAUSIŲ NUOSTOLIU AMŽIUS
Rūpestis jaunimu, ypač studentija 

VYTAUTAS VOLERTAS
Ilgametis JAV ambasadorius 

Maskvoje Charles Bohlen pareis 
kė: kariuomenės įtaka Sovietuo 
se ne didesnė už išganymo ar
mijos politinę įtaką JAV.

Praėjusią savaitę iš Maskvos 
pašalintasis The Washington 
Post atstovas Anatole Shub, ku
rio tėvas Rusijos žydas, para
šė Lenino biografiją ir nurodė, 
kad sovietinės kariuomenės įta
ka ypatingai sustiprėjo Dubče- 
ką pašalinus iš Čekoslovakijos 
komunistų partijos vadovo pa
reigų.

Pastarieji įvykiai sudarė pro
gą net rašyti apie sovietinės ka
riuomenės įs; galėjimą ir net bo- 
napartizmą. Kas gi būti} sovie
tinės kariuomenės Bonaparte ?

Keistos apraiškos
Maži įvykiai pakurstė daryti 

dideles išvadas. Krašto apsau
gos ministeris Andrėj Grečko, 
kilęs iš Ukrainos, šį pavasarį bu 
vo veiklus. Jis vyko į Čekoslova
kiją, lydimas civilio Semionovo, 
Čekoslovakijoje spaudimui dary 
ti. Dar neturime duomenų tvir
tinti, ar jo spaudimas apsprendė 
Čekoslovakijos kom. partijos 
centro komiteto rinkimus.

Vėliau jis lankėsi kai kuriose 
satelitinėse respublikose ir da
lyvavo Varšuvos santarvės pa
sitarimuose, kurių metu būk tai 
pareiškęs: jūs galite saugumo 
klausimus svarstyti, bet ne bal
suoti.

Spauda iškėlė generolų ne 
paprastą mirtingumą, bet pasi
tenkino tik nusistebėjimu. Šiais 
metais iki IV.21 d. Sovietuose 
mirė 38 generolai. Neįprastas 
sovietinių generolų mirimas vy
ko tarp rv.10 ir V.21. Per šį 
tarpsnį mirė 18 generolų, kai 
paprastai per mėnesį miršta 1 
generolas. Iš šio pripuolamo reiš 
kinio tegalima daryti išvadą, 
kad pastaruoju metu buvo di
delio masto karinis judrumas, 
nes keli generolai mirė susisie
kimo nelaimėse. Politinių valy
mų kariuomenėje nebuvo.

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

Kompartijos ir kariuomenės 
vadovų susirinkimas

Kom. partijos ir karinės va
dovybės iki šio teįvyko penki 

' susirinkimai. Paskutiniame su
sirinkime, įvykusiame 1960 m.,

Lietuvos piliečius, ar bus palikti 
pinigai, ar nuosavybė.

Šitokios , informacijos padės iš
eivijoje gyvenantiems lietuviams 
apsisaugoti ir nuto tų kėslų, kuriuos 
ruošia Sovietų agentai, kurie gau
do lietuvių palikimų bylas.

J. Daugi.

GEDIMINAS GALVA

dalyvavo 1,500 asmenų.
Susirinkimas buvo numatytas 

š. m. pirmą ketvirtį. Gen. Epi- 
ševas rusų laidos Komuniste, 
išėjusiame balandžio mėn., pra
nešė, kad susirinkimas įvyksiąs 
artimoje ateityje. Atidėjimo 
priežastys nutylėtos.

Paruošiamieji darbai pradėti 
praėjusį rudenį. 1968 m. lapkri
čio mėn. kariuomenei skirta 
dienraščio Krasnaja zvezda 
(Raudonoji žvaigždė) laidoje 
skelbė, kad kariuomenė turi bū
ti ištikima tarptautiniam komu
nizmui, sovietiniam patriotiz
mui, kovoti prieš komunizmo 
priešus, ypatingai buržuazines 
įtakas.

Minėtame dienraštyje daromi 
priekaištai partijai, kad ji esan
ti atlaidi politiniame kariuome
nės įtaigojime. “Nauka i žizn” 
(Mokslas ir gyvenimas) š. m. 
pirmoje laidoje nurodoma, kad 
neužtenka šnekėti apie patrio
tizmą. Ir apie jį šnekant reikia 
gerai nusimanyti esminiuose ka 
riniuose klausimuose, kad atsky 
rus paraką nuo aguonų.

Kompartijos spauda įvairio
mis progomis tebegarsina sovie
tinės kariuomenės laimėjimus. 
Karinėje spaudoje užuolanko
mis daromi priekaištai kom. par 
tijai, kad ji neatliekanti šio tarp 
snio uždavinių.
Kariuomenė — partijos įrankis♦

Stalinas buvo įtaringas sekti 
ne tik politikus, bet ir karius. 
Jis sunaikino prieš pat karą ano 
meto geriausius karius. Po ka
ro jis į šalį nustūmė maršalą 
Jurij Žukovą.

N. S. Chruščiovas pasinaudo
jo kariuomenės talka išstumti 
Malenkovui, Molotovui ir jų ben 
drams. Įsigalėjęs jis 1960 m. įsa 
kė atleisti 1,2 mil. vyrų iš ka
riuomenės ir apkarpė apsiginkla 
vimą. Nereikia stebėtis, kad ka
rinė vadovybė ryžosi 1964 m. 
talkininkauti Chruščiovui nuša
linti. Jis buvo išstumtas ne dėl 
jo “klaidų”, bet dėl nesiskaity

LAOS

HAMBURGER HtU

ASHAU-l*

ASHAU
VALIEY

žemėlapyje matyti kalva Pietų Vietname, vadinama *‘Hatnburger 
Hill’, kurią amerikiečiai buvo užėmę, nukaudami 600 komunistų ka
rių, ir dabar iš jos vėl pasitraukė.

mo su karinės vadovybės rei
kalavimais.

Per paskutin} penkmetį biu
džete buvo skiriamos vis dides
nės sumos apsiginklavimo rei
kalams. Kariuomenės skaičius 
padidintas. Moderniškų ginklų 
gamyba skatinama. JAV kraš
to apsaugos sekretorius Melvin 
Laird skelbia, kad 1970 m. So
vietų apsiginklavimas pralenks 
JAV. Sovietų karinis laivynas 
Įsigalėjo Tolimuose Rytuose, Vi
duržemio jūroje ir Indijos van
denyne.

1967 m. kovo mėn. vėžiu mi
rus marš. Malinovskiui jo įpėdi
niu paskirtas ne partijos atsto
vas apsiginklavimo viršinmkas 
Ustinovas, bet marš. Grečko, 
buvęs Budiono raitelis, Rytų 
Vokietijoje sovietinės kariuome 
nės vadas, sukilėlių malšintojas. 
Jo tarpsnyje įgyvendinta lanks 
taus atkirčio taktika.

Marš. A. Grečko nesinaudoja 
marš. Žukovo garsu. Jis sunkus 
ne tik fiziniu svoriu, bet ir sa
vo galvosena uždegti kariams. 
Galimas dalykas, kad jis siekia 
didesnės įtakos partijoje, nes 
jau dabartiniame part’jos cent
ro komitete kariai sudaro 7%, 
bet ne jis bus Rusijos Bonapar
te sovietinei santvarkai laidoti.

Komunistų partijos santvar
kai visai nusigyvenus ir pakri
kus, pereinamajame tarpsnyje 
gali iškilti karys paruošti kelią 
į naują santvarką. Sovietinė ka
riuomenė, besinaudojanti di
džiausia partijos parama šar
vams stiprinti, rusiškai impe
rialistinei politikai vesti, šiuo 
metu nestos atviron kovon prieš 
savo ramstį.

Dublinas. Daugiau kaip 4.000 
Airijos misijonierių kunigų ir 
pasauliečių šiuo metu dirba Af
rikos misijose. Iš jų 1450 dirba 
Nigerijoje, 1.360 Pietų Afrikos 
respublikoje, 470 Kenijoje ir 

j kiti įvairiuose kituose Afrikos 
kraštuose.

S.VIETNAM

Planai mažėjimui
Korporacinėje Amerikoje šiuo 

metu su giliu pasišventimu dir
bama prie smulkių planų, ruo
šiantis didėjimui, augimui, plėti- 
muisi. Planai ir planai. Kaip rei 
kės verstis po penkių, dešimties, 
dvidešimties metų? Koks atro
dys Megalopolis (Boston - New 
York - Philadelphia - Baltimore 
- Washington miestų komplek
sas) ? Kiek Fordui reikės kas
met gaminti automobilių? Ko
kius naujus pastatus projektuo
ti universitetams?

Tai labai reikalingi planai a- 
teičiai, didelės masės, didelių 
skaičių, didelės grūsties ateičiai. 
Bendrovių, vyriausybės įstaigų, 
mokyklų planai. Ir vis daugiau- i 
šia fizinei sričiai: pastatams, 
transportui, kapitalo investavi
mui, oro išlaikymui, neturint 
pakankamai laiko dvasinei, in
telektualinei sričiai, neprisime
nant ideologijos, mintijimo.

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

Taip, nykimas mumyse vyks
ta. Ne toks baisus, kad verstų 
nuleisti rankas, bet vis dėlto 
užtektinai greitas, kad susirū
pintume. Truputį pasižvalgius, 
iš karto matyti pavojus. Kai 
kur jis graso moralios asimilia
cijos forma, kai kur yra gerokai 
mūsų pačių paforsuotas.

Nemalonūs ženklai
Štai viena JAV LB apygarda 

šaukia lietuvius studentus sim- 
pozijuman. Apie tai žinia pas
kelbta anksti, apylinkės prašy
tos informuoti visus studentus, 
daugelis jų asmeniškai rag:na- 
mi net pačių rengėjų, rūpesčio 
įdėta daug. Pirmininkai ir kiek
vienai temai gvildenti pakviesti 
paskaitininkai yra jauni, įdo
mūs, aukštai iškilę asmenys. 
Apylinkė, priglaudusi simpozi
umą, stengiasi visus gražiai 
globoti ir pavaišinti, kitos ža
da saviems jaunuoliams paleng
vinti kelionės išlaidas (toliau
sias atstumas — 90 mylių). Tą 
pačią dieną vyksta Grandinėlės 
koncertas, kurį išpildo iš toli at
vykę taip pat jauni žmonės. Sim 
poziumo dalyviai koncertan ei
na be bilietų, kad susidarytų 
progą susipažinti su Clevelando 
studentija. Data toli nuo bet 
kokių egzaminų kolegijose ir u- 
niversitetuose. Ir, štai, iš šioje 
apygardoje esančių šešių dešim
čių studentų atvyksta dvi dešim 
tys. Be to, pasirodę vos vos į- 
stengia prasėdėti laiką, beveik 
nesijungia į pokalbius, nors to 
laiko (taip pramatyta, kad ne
pabostų) — keturios valandos,

pietų pertraukos į dvi dalis per 
skirtos.

Nukreipkime dėmesį į kitą 
reiškinį, į vedybas, apie kurį pas 
kutiniu laiku prisimenama vis 
mažiau ir mažiau, čia, tiesa, 
daug kalba širdis, mažai lemia 
tėvai ir pareiga. Be to, ne visos 
mišrios šeimos dingsta, nors vis 
dėlto iš jų matyti, ar augame 
ar nykstame. Yra vietovių, ku
riose vienai sukurtai lietuviškai 
šeimai tenka penkios mišrios. 
Negana to, beveik visi jauni ber 
niukai glaudžiasi prie kitų tau
tų mergaičių, o lietuvaitėms, 
kantriai palaukus, nieko kito ne
lieka, kaip tekėti už svetimtau
čių. Kai kur paskutinių kelerių 
metų studentija ir kiti jauni 
žmonės visiškai mums dingsta, 
atverdami didėlę tuštumą.

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

Taigi nykimas vyksta ir šiuo 
metu jis labiausiai kerta 18 - 30 
amžiaus jaunus žmones, — uni
versiteto studentus, šeimas ku
riančius ir jaunas poras. Kai 
kur net prarastos viltys, kad 
iš šios amžiaus grupės bent vie
nas kitas išliks.

Atsikalbinėjimai
Yra nesunku susitarti su mo

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

Ar mums taip sunkiai pradė
jo eitis, kad dvi stovykloje pra
leistos savaitės sugriaus finansi
nį pagrindą? O prieš dešimt, 
penkiolika metų... Tada kišenės 
buvo tuštesnės, bet studentų, 
stovyklos daug, daug pilnesnės. 
Be to, ir stovyklų laikas stu
dentams taikomas į vasaros a- 
tostogų pabaigą, kad stipriai ne 
sikryžiuotų su darbais. Iš ki-

(Nukelta į 5 psl.).

SVARBUS PRANEŠIMAS PALIKIMŲ 
KLAUSIMU

Cook County apylinkės teismo 
klerkas Matthew .1. Danaher at
siuntė pranešimą gen. kons. dr. P. 
Daužvardžiui, kad daugelis lietuvių 
negauna pilnos savo palikimo su
mos, nes nežino įstatyminės tvar
kos. Jeigu žmogus miršta nepalikęs 
testamento, tai dažnai įvairios tei
sinės firmos suseka tuos, kurie 
pagal įstatymus turėtų tą turtą 
paveldėti ir siūlo savo patarnavi
mą, už tai imdami net iki pusės 
paveldimo turto. Tačiau pagal Illi

nois įstatymus Jie asmenys, kurie 
pagal įstatymą gali paveldėti, gaus 
paveldėjimą vistiek, ar jie bus at
stovaujami teisinės firmos, ar ne. 
Todėl pavedimas reikalo tokiai 
firmai yra aiški skriauda paveldė
tojui.

Kadangi ne visi piliečiai lengvai 
sužino apie paveldėjimus, tai teis
mo klerkas imasi pareigos, kurios 
pagal įstatymus jis net nėra įpa
reigotas atlikti: pranešti gen. kon
sului apie palikimus, kurie liečia

Žuvusio prez. Kennedy gimtajame name Brookline. Mass.. dabar 
įrengtas istorinis muziejus.

KELIONĖ Į ROMĄ
VINCAS ŽEMAITIS

Organizacija turi apie 5000 tarnautojų, kurių apie 
pusė profesionalai, kiti —pagelbinis personalas. Iš pro
fesionalų apie 1000 tarnautojų dirba centre — Romo
je. Jie turi tarptautinio valdininko statusą su diplomati
nėmis privilegijomis- Dalį tarnautojų skiria priklausan- 

I čios šiai organizacijai valstybės, kitą dalį tarnautojų 
priima tarnybai pagal konkursą tos organizacijos vy
riausias direktorius. (Žr- plačiau “Girios Aidas” 25-26 
nr. A. J. A. Žemaitis, M. A. (Oxon) FAO organizacija, 
psl. 56-59).

Būtų labai naudinga laisvos Lietuvos ateičiai dėti 
pastangų, kad daugiau lietuvių profesionalų — ekono
mistų ir žemės ūkio specialistų — patektų į šią įstaigą. 
Pastebėjau, kad raktines pozicijas ir čia yra užėmę iz 
raelitai- Darbo sąlygos ir atlyginimai yra geri. Čia yra 
puiki proga užmegsti ryšius ir pažintis su plataus pasau
lio politikais, nes, kaip žinoma, ekonomika ir politika 
turi daug bendro.

Mane asmeniškai interesavo tos organizacijos miš
kų skyrius. Čia to skyriaus vienas miškininkas vokietis 
(Kienitz) man pasiūlė sudaryti sąlygas — susipažinti 
vietoje šiaurės Italijoje ar Vokietijoje su tos organizacijos 
užvestomis greitai augančių medžių (tuopų) plantacijo- 

1 mis, bet dėl oro sąlygų ir stokos laiko teko atsisakyti.
— Įdomu būtų žinoti, kas vadovauja Vatikano ra

dijo lietuvių kalba sekcijai? Kokia programa siunčiami 
pranešimai į Lietuvą ir gal buvo galimybės Tamstai

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

sekcijos darbuotojais. Atmetus politinę mano kalbos da
lį, buvo galimybės sausio 22 d. sveikinti Lietuvos miš
kininkus ir pranešti apie naujai išleisto “Girios Aido” tu
rinį. Vatikano radiofonas gerai girdimas Lietuvoje, kas 
yra rakštis Maskvos ausyje. Todėl daromos pastangos 
ją eliminuoti (ypač po Vliko pirm. dr. Valiūno poli
tinės kalbos). Gruodžio mėn- ėjo gandai, kad Maskva 
per savo įgaliotą (Maskvos) metropolitą vedanti slaptus 
pasitarimus su Vatikanu. Apie tai buvo rašoma įtalų 
spaudoje.

— Tamsta esi Lietuvos istorijos mėgėjas. Be abejo 
buvo progos ir galimybės pažinti ir pabendrauti su eile 
kunigų, baigusių istorijos mokslus ar jos mėgėjų, akty
viai dirbančių jiems prieinamuose Vatikano ir Ro
mos archyvuose ir talpinančių savo istorines studijas 
Romoje leidžiamuose istorijos žurnaluose, kaip tai “Tau
tos Praeity”, “Lietuvių katalikų mokslo akademijos met
rašty” ir kt. Pavyzdžiui prel. P. Jatulis, kun. prof. A. 
Liuima, SJ, kun. R. Krasauskas, prel- J. Bičiūnas, kun. 
prof- P. Rabikauskas, SJ, kun. dr. J. Vaišnora, kun. P. 
Gavėnas ir kt.?

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

Ypač teko daugiau pabendrauti su malonaus, prie- 
teliško, paslaugaus būdo, turinčio savo auto mašiną, 
Lietuvos bažnytinės istorijos mokslininku prel. P. Jatų-

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

Pas seną Leliūnų kleboną vikarai nepabūdavo il
giau metų, bet kun. Jatulis ten išbuvo 4 metus ir seno 
klebono buvo taip mėgiamas, kad mirdamas testamentu 
jam palikęs 10,000 litų. 1939 m. kun. Jatulis išvyko stu
dijoms į Romą, kur 1941 m. gavo Šv. Rašto licencijatą 
Bibliniame institute, o 1948 m. padarė doktoratą Gre- 
gorianume- Nuo 1949 m. ilgesnį laiką dirbo pastoraci
nį darbą Australijoje, Adelaide. 1956 m. grįžęs Romon 
kun. P. Jatulis, susitaręs su ukrainiečių arkivyskupu Sli- 
py, pradėjo rinkti medžiagą Vatikano ir Romos archyvuo 
se ukrainų istorijai. Šių dokumentų rinkinio Monumen
tą Ucrainae Historica yra jo suredaguoti ir jau išspaus
dinti aštuoni tomai. Kartu Vatikano archyve jis renka 
istorinę medžiagą apie Lietuvą ir baigia ruošti tris to
mus “Lietuvos vyskupų informacinių procesų”, prade
dant Konstancos visuot. Bažnyčios susirinkimu (1417), 
taip pat ruošia spaudai “Babianskio kodeksą” (1619). 
Kaip žinoma, nuo to laiko apie kiekvieną naujai ski
riamą vyskupą renkama informacinės žinios, apklausinė 
jant jį pažįstančius liudininkus. Turi surinkęs daug me
džiagos apie Vilniaus popiežiškąją seminariją, Krasla- 
vos seminariją ir kt Lietuvių enciklopedijai jis paruo
šė visą eilę straipsnių.

(Bus daugiau).
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CLASSIFIED GUIDE
lANUDMOJAMA FOR RENT

IŠNUOM. 4 kambarių butas su ši
luma. 72nd ir Richmond apyinkėje.

Skambinti PR 6-7341

ĮSIGYKITE DABAR

MISCELLANEOUS

M I S C E L L A N E O U S

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdraudė) nuo ugnies ir autonio 
bllio imis

FRANK Z A P O L I S
320854 VVest *J5tli Street 

Chicago, Illinois 
Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4339

E A L ES T A T E

Grantsburgh, Wisc., ūkininkas Cheli (kairėje) rado savo farmoj nu
kritusį balioną su dėžute, prie kurios parašyta, kad ją prašoma grą
žinti į Iąuitos, Loreot Peru. Kartu su ūkininku stovi policijos val
dininkas ir vietos oro stebėtoja.

MUSU KOLONIJOSE
Sioux City, Iowa
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 

CENTRAS
Gegužės 25 d. vietos klebonas 

kun. S. Morkūnas pranešė pa- 
rapiečiams, kad laike dviejų me
tų, 1971 m. bus pradėta statyti 
šv. Kazimiero parapijos cent
ras, netoli klebonijos ir bažny
čios, kuriame bus įruošta 6 re
guliarios mokyklos klasės, bib
lioteka, didelė salė, moderni vir 
tuvė ir erdvi valgykla.

Pastačius minėtą parapijos 
centrą, pradžioje pastatas bus 
naudojamas katechetinei para
pijos mokyklai — religijos pa
mokoms vaikams, suaugusiems 
pagilinti religijos žinias, kon
vertitams ruošti, susirinkimams, 
pietums ruošti ir pasilinksmini
mams jaunimui ir suaugusiems.

Kai federalinė Amerikos val
džia pradės remti privačias mo
kyklas, tada parapijos centro 
vardas bus pakeistas į Šv. Ka
zimiero parapijos pradžios mo
kyklą ir pradės veikti visi as
tuoni skyriai.

Pastatas kainuos 170,000 dol, 
ir jaunimui žaisti aikštės grin
dinys 15,000 doi. Viso 1S5.000 
dolerių. Dabar parapija turi gry 
nais 150,169 do^.

Kiekvieną sekmadienį parapie 
čiai moka savo pažadėjimus mi
nėtam centrui ir po dviejų metų 
bus turima reikiama suma pa
rapijos centrui pastatyti.

Tai pirmoji ir vienintelė ma
žytė šv. Kazimiero lietuvių pa
rapija, turinti 75 šeimas, Sioux 
City diecezijos istorijoje, bus 
pastačiusi gražų, modernišką pa 
rapijos centrą grynais pinigais, 
be skolų.

B vietos vyskupo J. M. Muel- 
ler, D.D., jau yra gautas leidi
mas statyti parapijos centrą.

SESERIMS GYVENTI NAMAS
Nesenai parapija nupirko se

serims gyventi namą, netoli pa
rapijos būsimo centro, kurį pa
grindinai atremontavo, į visus 
kambarius įdėta kilimai. Namas 
kainavo, su remontu, 10,000 dol.
DIDELE AIKŠTE VAIKAMS 
ŽAISTI IR SEKMADIENIAIS 
AUTOMOBILIAMS STATYTI
Uždarius maisto fabriką Cuda- 

hy nemokamai gauta apie 10, 
000 lodų plytų, kurioms užpilta 
gili duobė (sumokant tik už ply
tų stūmimą ir lyginimą parapi
jos žemės 3,700 dol.). Beje, ply
tos nemokamai buvo pristaty
tos. Jeigu būtų reikėję mokėti 
už plytas ir pristatymą, tai bū
tų atsėję apie 30,000 dol. Pasta
čius parapijos centrą, minėta 
parapijos žemė bus naudojama 
vaikams žaisti ir sekmadieniais 
automobiliams pastatyti.

Kun. S. Morkūnui mirštančią 
parapiją paėmus į savo rankas 
vadovauti, nuo 1951 m. balan
džio 14 d. iki 1969 m. birželio 
1 d., surinkta iš mažos, virš 70 
šeimų, parapijos, kurios parapie 
čiai paprasti darbininkai ir dau

I gumoje pensininkai — 591,418 
| dol.

Žemiau pažymėta sumokėtos 
didesnės sumos: Bažnyčios, kle
bonijos, salei, parapijos nuosa
vybei įsigyti ir pagerinti — 80, 
000; centrinei katalikų aukštes
nei mokyklai pastatyti ir pa
didinti, išlaikyti — 129,867; pa
rapijos skola sumokėta — 21, 

'’350; diecezijai, seminarijai, se
nelių prieglaudos fondui, misi
joms — 21,609. Viso 231,477.

Šie dideli darbai yra atlikti 
nepaisant dviejų potvynių, ku- j 
rių metu daug parapiečių nu- 

' kentėjo, ir dviejų maisto di
džiausių fabrikų uždarymo.

1954 m. uždarius Cudahy’s 
fabriką, iš 100 parapijoe esan
čių šeimų 62 šeimos neteko dar
bo. 1963 m. uždarius Armourą, 
iš 80 šeimų esančių parapijoje 
40 šeimų galvos neteko darbo. 
Po minėtų fabrikų uždarymo 50 
parapijos šeimų išvyko į kitus 
miestus darbo ieškoti, ir tame 

'laikotarpyje 172 asmenys pa
laidota. Todėl parapija labai su- 

, mažėjo.
Ateinantį sekmadienį parapi

ja ruošia iškilmingą vakarienę 
kolektoriams su žmonoms ir pa
sižadėjimų mokėtojams.

Vietos klebonui talkina, komi
tetų direktoriai: Mamertas Lu- 
neckas ir Ray Obrekatis, ir ko
lektorių pirmininkas J. Vižin- 

"tas su 46 kolektoriais.

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
ROTOS romanas

VIENIŠI PASAULIAI

Išleido Lietuviškos knygos klu
bas, 265 psl., kaina $3.50.

Tematika šiai knygai paimta 
iš dabarties lietuvių Amerikoje 
gyvenimo, kuriame kyla visiem 
gerai pažįstamos, artimos ir sū
kiais vaizdais atskleidžiami tė
vų ir vaikų santykiai, senųjų 
prisirišimas prie prarasto gimto 
krašto bei praeities prisimini
mai ir jaunimo polinkis pasiduo
ti svetimai įtakai.

Romanas įdomus visiems, nes 
jo puslapiuose kiekvienas ras 
save ar savo aplinką, kurios 
nuotaikos ir gyvenimo sąlygos 
yra bendros visiems ateiviams 
svetimame krašte.

Užsakydami knygą Illinois 
gyventojai turi prie jos kainos 
pridėti 5 proc. mokesčiams.

MARIAN SHRINES 
0F THE AMERICAS

TITAS NARBUTAS
Nauja knyga anglų kalba, 

versta iš lietuviško leidinio, ku
rią reikėtų kiekvienam perskai
tyti.

Atsekant Marijos kultą nuo 
pirmų misionierių, čia aprašo
mos svarbiausios Pietų, Centro ir 
Šiaurės Amerikos Marijos šven
tovės.

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

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

turi pridėti 5% taksų.

P •
Did your Mother

M O V I N G
8 E RUNAS perkrausto baldus ii 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdranda.
2047 VV. 67th Place — WA 5-80(53

TELEVIZI JOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2346 VV. 69th Street 776-148(5 
Namų tel. — PR 6-1063

REAL ESTATE

Didelis namas
Didesnis 6 kamb. mūr. bungalow, 
plius gražus “den” ir antroji vonia 
rūsy. Visa modern. virtuvė ir mo- 
dem. vonia. Labai gražus ir pato
gus namas. Puikioj vietoje šv. Ri
tos parap. Paveldėtojai turi parduo 
ti. Pasinaudokite bargenu. Kreipki
tės į Miracle Man. Skambinkite da
bar,

M I C H A ELS 
Tel. 254-8500

CICERO. Arti Town Hali. Mūr. 3- 
jų butų. 6 — 6 — 4 kamb. Pilnas rū
sys. $480 pajamų per men. Naujas ga
ražas. Moderniška pytelių vonia. Ne
paprasta proga investavimui. $29,900.

SVOBODA, 3739 W. 26th St.
LA 1-7038

PRAHA. Tūkstančiai Prahos 
gyventojų pagerbė studentą 
Jan Palachą, kuris sausio 16 d. 
padegė save šv. Vaclovo aikš
tėje, protesto vedamas prieš 
sovietinę okupaciją. Visą dieną 
susitelkusi minia lankė Jan 
Palacho kapą ir paipuožė gėlė
mis.

ATSIMINIMAI
Gyva, lengva kalba, perpinta 

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

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

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

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

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Parduodamai gerame stovy C 
kamb. mūr. bungaiovv. Nuo sienos 
iki sienos kilimai, plytelių vonia, 
spintelės virtuvėje, poilsio kamb. 
Marąuette pko. rajone. Susitarimui 
apžiūrėti skambinkit 737-7526.
Apylinkėje 441 h ir Maplewood — 
5 kamb. mūr. bungaiovv. 3 kamb 
butas rūsy. Skambinkite po 6 vai. 
vak. arba visą dieną sekmadienį: 
FR 8-7298.

PAJAMŲ NUOSAVYBE — apsta
tytas duplex namas prie ežero, abu 
po 4 kamb. Priekinis butas tinka 
ištisiems! metams gyventi.

Box 281, Union Pier, Mich. 
Telef. 616-469-2323

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

tų senumo mūr. namai su garažais. 
Vietovės Marąuette ir Gage paritai.

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

NAMU PIRKIMAS - 
PARDAVIMAS - VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tas

Notariartas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Ave. — PR 8-2233
Prie 72 ir Lavvndale — 6 kamb., 

9 metų de luxe bungaiovv. Kilimai, 
garažas. Nebrangus. $28,500.

Prie 08 lr AVestesm 2 butai po 5 
kamb. Platus sklypas $20,500.

Prie 71 to Talman —- Mūras. 3 
butai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus $43,500.

70 ir Washtenaw. Mūras — 2 po 
6 kamb. to butas rūsy 3-jų kamb 
$28,900.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
air-coiKlitiouers. Pard. ir taisymas. 
2649 VV. 68rd St. — Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti H'A 5-3607 
P. Rudėnas K. šimulis

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

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

CONT8ACTO R8

S9th StTMt 
4 - 7482

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAIĮ

HEI.P VVANTEIl - VYRAI

MAINTENANCE MAN
Expe.rtencod sober man for exelu- 
frtVe iiuotol in l)c« 1‘lii.ineH rxc«ll 
oondltions and benefits.

Apply in person.
HOLIDAY INN

MANNHBUI * TOUHY
DĖS PUAI.NE8, 1144X018

EXPERIENCED 
W00D FINISHER

DAYS

Phone 388-3115 

MILLWRIGHTS

Cicero — Modernus mūr. 2-jų bu
tų, 5 ir 6 kamb. Lietuvių rajone. 
Kilimai. Modern. vonios, 2 maš. 
garažas. Apyl. 14th ir 50th Ave., 
Žemi mokesčiai. $27,900. SVOBO
DA, 2134 S. 61st Ct. BI 2-2162, 
jei neatsako skambinkit LA 1-7038

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450
BRIGHTON PARKE

2 po 4 kamb. meti. Visas atnau
jintas. 2 priegonkiai. Garažas. 
$16,000.

Svarus 2 po 4 kamb. mur, Rūsys. 
Garažas. Atskira gazo Šilima, 
$22,000

5 lr 0 kamb. med. su rūsiu, ve
randomis ir garažu. Erdvus namas 
ir sklypas. $17,500.

6, 4 ir 2-jų kamb med. 3 kamb. 
rūsy. Žemi mokesčiai $18,500.

I>u mūro namai — 16 vienetij po 
4 kamb. Lengva apžiūra ir valdy
mas. $16,000 pajamų. Prašo $55,000

Maisto krautuvės su namais ar 
nuomoti.

» metų, 2 po 5% kamb. ir 4 
kamb. butai. Atskiras šildymas gazu. 
Liet. Cicero apyl. $47.500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

273- VV. 43rd St. — CL 4-2390

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

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

1 54 aukšto, 2 butai—5 ir « kamb 
18 metų mūr. prie 71 ir Sacramento 
Įruoštas rūsys. Dvigubas mūr. gara
žas. $35,000.

2 po 5 kamb. (S mieg.), 8 kamb. 
rūsy. Mūr. Prie 67 to California. 
$28,500.

& kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir California. $19,000.

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

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

PAVASARY!
Liuksus 7 kamb. 2-jų metų, raus

vų plytų rezidencija, 154 akro žemės, 
3 auto garažas. Prie Stevenson 
Higliway, Lemonte $50,000.00.

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. 3 6 metų mūras. 2 vonios, 
Ž auto mūro garažas. Apie 71 — 
Mozart. $24,900.

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

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

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

VALDIS REAL ESTATE

2458 W. 69th St. RE 7-7200

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

REAL ESTATE

VVhat is it about grown- 
ups? Don’t they know 
annual checkups are the 
first line of defense 
against cancer 7 It’s nice 
to find out you’re ae 
healthy as you feel. See 
your doctor. You’ll find 
that peace of mind beats 
lollipops any dayl

i Help yourself tvith a 
checkup. And others witb 
a check.

American
Cancer
Society

THI- SPACt COKT«l»UTtO THI PVBLMMU
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Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 03rd STREET TEL. 471-0321

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SALES > M0RTGA6ES ■ MANAGEMENT

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

Maln Office 5727 VV. Cermafk Rd., Cicero, UI. Tel. OL 6-2288 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
Ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti į mūsų (staigų 
Ir išsirinkti Iš katalogo.

OMnnnaifiimrnr—rimu mitu—i.....—*i"i............. Tni~“irr“nrr-
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

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

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

AND WELDERS 
Full Ti'me and 

Part Time.

Phone: 754-7899

•- •-<
A. ABALL ROOFING C0.

Įsteigta prieš 49 metus 
Dengiame visij rūšių stogus. Taiso

me arba dedame naujus kaminus, ri- 
nas. nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko. Tatsome mūrų. “tucli- 
pointing”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

iiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiii
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 VVest 68rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
'muiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:miiiiiiiiiiimii

Heating Contractor
Įrengiu naujus to perstata u se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir ato oonditlontng ) 
naujus ir senus namus Stogu 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
kum a.1

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. Westom, Chicago 0,111.

TelefonM VI 7.3447.

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS AND HANDLES 

SO and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

VYRAI IR MOTERYS *"

MAN & WIFE —
who could live in.

CUSTODIAN — sober and reli- 
able. Mušt have experience in all 
arens in maintaining a small re- 
tirement home.

.Tob opportunity for the wife as 
2nd cook or in housekeeping de- 
partment.

VVrite to:

DRAUGAS — AG - 233

4545 W. 63rd Street

Chicago, Illinois 60629

HELP LVANTED MOTERYS

WAITRESSES
.... Have inunediate openings, ., 

full or part time.
Prefer experience, būt will train. 
Pleasant surroundings and excel- 
lent tips.

Apply in person:

RED WHEEL RESTAURANT
201 South Halsted Street 
Chicago Helghts, Illinois

D R M E S I O 1

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mm TeL 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas Ir 
dienraštis “Draugas”.

“DRAUGO” PREMIJUOTOS KNYGOS, 
kurių dar galima gauti:

ORĄ PRO NOBIS — J. Gliaudą 4.00
TITNAGO UGNIS — J. Kralikauskaa 2.50
MINDAUGO NUŽUDYMAS — J. Kralikauskaa 3.00 
LIEPTAI IR BEDUGNES — A. Baronas 3 00
KALNŲ GIESME — V. Kavaliūnas 2^50
KARKLUPENUOSE — A. Baranauskas 2 50
SĄMOKSLAS — V. Volertas 3^0

Šias rinktines, tremtyje išleistas knygas, kiekvienam reikėtų 
įsigyti atsiunčiant užsakymą ar asmeniškai atsilankant į “Drau
gą”.

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



A. A. POVILAS KRAUCHUNAS
Ir vėl paviliojo auką kapai. 

Gegužės 22 d. mirė a. a. Povi
las Krauchunas, gyvenęs 6924 
So. Maplewood Avė., sulaukęs 
68 metus amžiaus. Jis buvo gi
męs 1900 m. rugpiūčio 20 d. 
Preidžių kaime, Velžių apylin
kėje, Panevėžio apslkr. Augo 
savo kaime, mokėsi ir gyveno 
tėviškėje ,nes kiti keturi jo 
broliai: Petras, Kazimieras, An
tanas ir Motiejus, vengdami 
caro karinės prievolės ir ieško
dami geresnio gyvenimo, prieš 
I Pas. karą, jau buvo išvykę j 
Ameriką ir visi apsigyveno pa
čioje Chicagoje.

Velionis gyveno Lietuvoje. 
Jam teko matyti ir pergyventi 
mūsų valstybės įsikūrimą ir jai 
patarnauti, atliekant karinę 
prievolę jau Lietuvos kariuome
nėje, kaip ryšių tarnyboje, 
esant 2 pėstininkų pulke. Vė
liau, kai viskas susitvarkė ir 
pasikeitė gyvenimo sąlygos, ji
sai taipgi pasiryžo važiuoti į 
Ameriką, kur gyveno jo broliai. 
Bet tuo laiku jau veikė jam 
nepalankūs valstybės įstatymai, 
kaip emigrantui, todėl Povilas 
pirma atvyko į Kanadą, o vė
liau jau galėjo persikelti į JAV 
ir apsigyventi Chicagoje. Jisai 
vyko pas brolį Petrą, kuris da
bar gyvena taipgi Marąuette 
Parko lietuvių kolonijoje su 
broliu Kazimieru, o Antanas ir 
Mykolas jau yra mirę. Jis pa
liko žmoną Elzbietą (Sitasiulytę, 
du sūnėnus: Joną Krauchuną

Amerikoje išgyveno 40 metų. 
Juodu šeimos neturėjo. Gyveno 
pasiturinčiai ir laimingai.

Povilas atvykęs į JAV ilges
nį laiką dirbo kepykloje. Vėliau 
darbavosi Western Electr. įmo
nėje ir vėliausiai — I National 
Bank of Chicago. Jau 7 metai, 
kai buvo išėjęs į pensiją, paju
tęs, kad jo amžius nėra ilgas. I 
Mėgo organizacinį gyvenimą. 
Priklausė Kęstučio klūbui ir 
Marąuette Parko Namų savi
ninkų organizacijai. Dalyvauda
vo įvairiuose parengimuose, ge
gužinėse, koncertuose. Buvo ge
ras lietuvis patriotas.

Buvo pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 2523 W. 71 st., kur 
prie karsto matėsi 15 vainikų.

Su velioniu atsisveikinimas į- 
vyko gegužės 26 d. Koplyčioje 
sukalbėjo maldas kun. J. Ku- 
zinskas, o Jz. Skeivys, Namų

su žmona Silvija ir Petrą, o Lie savin, dr-jos pirm. ir šio nefero-
tuvoje seserį — Stefaniją, svai
nį, Joną, Anelę Žilius, krikšto 
dukterį Aldoną ir Robertą su 
šeima Loszach, dukterėčią Anne 
ir Walter su šeima Kush, sūnė
ną Waletr Kuzaviną su žmo
na (Matrge ir šeima, krikšto vai 
kus: Robert Knack ir Ronald 
Dunski bei kitus gimines, drau
gus ir pažįstamus.

Buvo vedęs Elžbietą Stasiu- 
lvtę, gimusią Scąrbor, W, Vir
ginia, lietuvaitę, kurios tėvai 
buvo angliakasiai ir atvykę į 
JAV iš Kalniškių kim., nuo Pa
jūrio - Šilalės valse., Tauragės 
apskr. Abudu šeimynine laime 
džiaugėsi 35 metus, o Povilas

logo rašytojas, pasakė atsisvei
kinimo kalbas, gi išlydint į baž 
nyčią — sol. Alg. Brazis sugie
dojo dvi giesmes: “Kad širdį 
tau skausmas” ir “Avė Maria”. 
Pamaldas švč. Panelės Gimimo 
(bažnyčioje atlaikė kan. V. Za
karauskas ir pamaldų metu gie 
dojo sol. A. Brazis.

Į Šv. Kazimiero kapines pa
lydėjo apie 50 mašinų. Karsto 
nešėjais buvo namų savininkų 
organizacijos nariai: Druktenis, 
P. Jasius, K. Repšys, J. Sucilla, 
K. Brazaitis ir P. Masiokas. Po 
iškilmių kapų koplyčioje buvo 
palaidotas 32 bloke.

A. Gintneris

DIDŽIAUSIŲ NUOSTOLIŲ AMŽIUS

(Atkelta Iš 3 pusi I
tos pusės, jaunas žmogus, be 
reikalo anksti pradėjęs rūpintis 
taupumu, subrendęs taps varg
šu, o pasenęs — dvasios elge
ta.

Ar ne keista, kad finansinės 
paramos lituanistiniam semina
rui atsiranda daugiau, kaip no
rinčių ja pasinaudoti? Yra sti
pendijų, bet nėra studentų. Kai 
ši proga pamatyti, išgirsti ir 

„ pasimokyti iš išeivijos geriau
sių lituanistų pasibaigs, kam 
papriekaištausim ?

“Į parengimą? Nėra laiko. 
Turiu mokytis”

Daug jaunų žmonių studija
vo, daug baigė. O anksčiau bu
vo nemažai ir tokių, kurie, sau 
visą gyvenimą užsidirbdami, ro
dydavosi beveik visuose mūsų 
renginiuose. Mat, jie pramogai 
eidavo į lietuvišką būrį, o dabar 
tai pačiai pramogai traukiama 

. svetur. Gal į naktinius klubus, 
gal į nuogybių teatrą, gal į 
“hippies” seansus. Sunku pati
kėti, kad studentas nuo kny
gos nepasitrauktų, o iš kitos 
pusės, kuris tik namie sėdi ir 
vien knyga remiasi, nėra pil
nas studentas, nes knygose gau
name vien žalią medžiagą. Kaip 
ją naudoti, kaip pritaikyti, mo
komės gyvenime. Vien knygon 

į įkibti ir nepažvelgti į žmones — 
didelė klaida. —

“Kad tie mūsų subuvimai... 
Nieko kultūringo”.

Jaunuolis, išėjęs iš tėvų glo
bos, gal bijodamas vėl į ją pa- 

staiga pradeda bodėtis

jis ten darys: nuobodu, nieko ge 
ro. Jie, žinote, ieško ko nors 
kultūringesnio”.

Sutikime — nieko gero, kai 
susirinkimuose ginčijamasi dėl 
niekniekio arba kai asmeninis 
užsispyrimas apvelka akis. Bet 
ar tik šitai turime? Bet ar vis
kas tik gera už mūsų namų? 
Ar “Pocket” teatrai praneša lie
tuviškų salių vaidinimus? Te
gul su vaikais kartu pavaikšto 
ir tie tėvai, kurie taip lengvai 
jungiasi į mūsų aplinkos nieki
nimo akciją, tada gal ims skir
tingai kalbėti.

“Ką ten seniai... Nieko nesu
pranta”.

Ar tikrai nieko nesupranta? 
O gal garsusis anglų oratorius 
Chesterfield buvo teisus saky
damas: “Jauni žmonės linkę lai
kyti save išmintingais lygiai 
taip, kaip pasigėrę mano, kad 
'jie yra blaivūs, ir entuziamą 
vertina daugiau už patirtį, ku
rią jie vadina nerangumu. Ta- 

i čiau jie yra tik perpus teisingi: 
kaip patirtis be entuziazmo yra 

1 neveiksminga, taip entuziazmas 
be patirties yra pavojingas”.

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

Benediktas Babrauskas praėjusių metų Šatrijos pavasarinėje iškyloje. 
Iš kairės j dešinę rašytojai: Julija Švabaitė - Gylienė, Vipcas Ramonas, 
kun. Alfonsas Grauslys, Gražina Tulauskaitė - Babrauskienė, Benedik
tas Babrauskas ir Kazys Bradūnas. Nuotr. Č. Grincevičiaus

POPIEŽIUS APIE 
SOCIALINIUS RYŠIUS 

Popiežius Paulius VI-sis, tre
čiosios pasaulinės socialinių ry
šių proga, paskelbė atsišauki
mą tema: šeima ir socialiniai 
ryšiai. Šventasis Tėvas iškelia, 
kaip giliai spauda, radijas, ki
nas ir televizija užvaldė šeimų 
gyvenimą ir žymiai pakeitė jos 
papročius, laisvalaikio praleidi
mą bei pokalbių ir diskusijų 
temas. Socialinių ryšių priemo
nės lygiai giliai turi įtakos vi-

naudojimą ir visą gyvenimą per 
sunikti Kristaus dvasia.

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

PERU AGRESYVUMAS 
Jau prieš kiek laiko Peru nu

savino amerikiečių žibalo vers
mes. Dabar ruošiasi nusavinti 
tarptautinį telefoninį susisieki
mą (Telecom), kuris yra ame
rikiečių rankose. Peru vyriau
sybė aiškina, kad ji tai daran
ti saugumo sumetimais. Pana
šiai aiškina ir sulaikymą ame
rikiečių žvejų laivo, kuris neva 
žvejojęs Peru teritorijos van
denyse, taigi dviejų šimtų my
lių nuo Peru krantų.

Amerikiečių žvejų laivų su
laikymas pietų kraštų vandeny
se dažnėja ir keliama mintis, 
paskelbti Pietų ir Centro Ame
rikoje tarptautinį nuostatą, nu
statantį dviejų šimtų mylių

bai svarbi pareiga parinkti tin- vandens teritoriją neUečiamy- 
kamas programas, kas ne vi bės riba. Tai būtų tikras ab-
suose kraštuose yra lengvai į- 
gyvendin'ama. Socialinių Ryšių 
priemonės, spauda, radijas, te
levizija ir kinas turėtų respek
tuoti šeimų teises ir padėti au
klėti jaunimą bei visą visuome
nę kilniems pasiaukojimo, parei 
gingumo, heroizmo ir kitiems 
idealams... Baigdamas atsišau
kimą Šventasis Tėvas ragina.

sūrėtas. Tokia norma tarp Ame
rikos ir Kubos visai nebūtų į- 
manoma įgyvendinta. Bet ne čia 
yra šuva pakastas, nes Pietų 
Amerikos kraštai žvejyba ne
daug užsiima ir nebūtų svarbu, 
kad svetimi laivai žvejotų ir 
jų vandenyse, nes žuvys nesi
laiko nustatytas nuotolio nor
mas. Tai yra daugiau antiame- 
rikoniškos politikos vėjai, kurievisus tikinčiuosius nebijoti sun

kūmų, įsijungti į moderniųjų čia vis labiau pradeda pūsti iš 
siems ne tik jausmų ir proto socialinių ryšių priemonių pa- rytų. 
srityje, 'bet ir religijos bei mo
ralės atžvilgiu, šventasis Tėvas 
pripažįsta teigiamas ir pozity
vias socialinių ryšių pasėkas, 
kurios praturtina kultūrines ir 
intelektualines jaunimo žinias 
ir palenkia juos svarstyti svar
biausias žmonijos taikos, teisin
gumo ir pažangos problemas. 
Tačiau - pastebi Šventasis Tė
vas - šios priemonės gali būti 
lengvai panaudotos geriems ir 
blogiems tikslams. Ypač nei
giamai gali tai paveikti šeimos 
gyvenimą ir vietoj apjungti šei
mos narius, juos suskaldo prie
šingai nuteikdami vienus prieš 
kitus, kaip tai parodo ateistinė 
propaganda. Todėl ypač auklė
jimo srityje šeimoms tenka la-

CHICAGOS ŽINIOS
Alvudo Darbuotojų pasitarimas

Gegužės 25 d. tėvų jėzuitų Į 
koplyčioje, buvo atnašautos Šv. j 
Mišios už Alvudo narius, jų ar
timuosius, aukotojus ir gerada
rius. Mišiose dalyvavo gausus 
skaičius alvudiečių ir draugų. 
Po pamaldų Jaunimo centre bu
vo vaišės, parengė Veronika ir 
Janina Staikenienės.

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

A. S.'
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FRANCES WAIČIKAUSKAS

(ĮVARAS) po tėvais Počifitė
Mirė gegužės mėn. 31 d., 1969 m., 3:30 vai. popiet.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 75 metus.
Giliai nuliūdę liko: duktė Frances Kuchans, žentas Jo

nas, pusseserė Ona Kliušas su šeima ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So 
VVestern Avenue.

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

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Praneša nuliūdusi ŠEIMA
Informacijoms telefonuokite YArds 7-3401.

A| A

Ona Malakauskas
STKAVINSKAlTiS

Gyv. 5754 S. Trumbull Avė.
Mirs geg. 30 d., 1969 m.. 11- 

55 vai. vakaro.
Gimė Lieuvtoje. Kilo iŠ Tau

ragės apskr., Eržvilko parapi
jos, Paupes kaimo. Amerikoj 
išgyveno 59 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Alice Rashkin, žentas 
Thomas, sūnus Walte,r Melkalu- 
nas. marti Grace, anūkai — 
James Mekalunas ir Susanne 
Rashkin, sesuo Petre Schnolie 
su šeima, brolis Juozapas Stra
vinskas, gyv. Grand Rapids, 
Mich., ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips kopi., 3307 So. Litua
nica Avė. Laidotuvės jvyks an
tradieni, birželio 3 d. iš kopi. 
9 vai ryto bus atlydėta j Auš
ros Vartų parap. bažnyčią,, ku
rioje jvyks ged. pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų bus 
nulydėta J šv. Kazimiero ika- 
pines.

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

Nuliūdę lieku: Duktė, sūnus, 
malti, žentas ir anūkai.

Lai. direkt Ant. M. Phillips 
Tel. YArds 7-3401.

Reikia apgailestauti, kad di- j Q
dėlė dalis dabartinės studentijos I vestuvėms, 
kartos yra labai labai lengva-1,p kJj r žkliūti,

lietuviška aplinka ir net puolasi
ją niekinti. O kartais ir tėvai, a- pėdiška ir atšiauri. Ji nepapras 
doruodami sūnaus ar dukros 
genialią išmintį, flfltpria, — “ką

tai skiriasi nuo ankstyvesniųjų. 
Didelis nuotolis!

s l e s
banketams, laidotuvėms

AUŠRŲ 
BEYEBLY HILLS GLLINYČIa 

2443 W. 63rd St., Chicago, Illinois 
PR 8-08.33 — PR 8-0834

5%
I N T E R E S T 
ON SAVINGS 
CERTIFICATES
Member Federal Reserve System 
Member Federal Deposit Insurance Corp.

Marąuette National Bank
63 rd and Western Avenue 
GRovehill 6-5100

Free parking Open Thursday night. Open Saturday ’til 2 p.m.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

T. b’KflPTEimsI
}ffi i«
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CHARLES L. MAROZAS
Buvęs “Three Star” ir Marozo kepyklos sav.

Gyv. St. Petersburg, Florida, o anksčiau gyveno Chicagoj.
Mirė gegužės 30 d., 1969 m., sulaukęs 72 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Sophie F., 2 sūnūs: 

Leonard R. ir Roy, duktė Evelyn Swin, žentas Richard, gyv. 
Dovvners Grove, III., brolis William Marozas, 3 seserys Fran
ces Williams ir Auna Matejka, 9 anūkai ir 1 proanūkė ir kiti 
gimines, draugai ir pažįstami.

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

či.os_ 9 vai. ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
nia Avė. Laidotuvės įvyks antrad., birželio 3 dieną iš koply 
už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duktė, žentas, anūkai ir proanūke.
Laidotuvių direkt. Eudeikis, Telef. LA 3-0440.

PIRKITE DABAR 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.

EUDEIK IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS:

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Gegužės 16 d. Bostone mirė

A. A.

URŠULĖ GERVINIENĖ
IŠ NAMŲ MICKEVIČIŪTE.

sulaukusi 87 m. amžiaus. Velionė gimusi Žemaitijoje, o po 
antro karo atvykusi į Ameriką. Palaidota gegužės 19 d. Forest 
Hilis kapinėse.

Nuliūdime likusios dukterys, sesuo Marija ir kiti giminės 
nuoširdžiai dėkoja šv. Petro parapijos kunigams: klebonui 
kun. A. Baltrušūnui, kun. A. Baltrušūnui, kun. A. Janiūnui, 
kun. A. Baltrušūnui. kun. A. Janiūnui, kun. J. Svirskui ir lai
dojime dalyvavusiems kunigams Aloyzui ir Jonui Klimams. 
Dėkoja laidotuvių direktoriui Jo&eph Casper, dr. Stasiui 
Jasaičiui ir visiems dalyvavusiems šermenyse, bažnyčioje ir 
palydėjusiems į kapines. Taip pat dėkoja visiems už gėles. šv. 
Mišias ir aukas Lietuvių Fondui Uršulės Gervinienės vardu.

LACKAWICZ IR SONOS
2424 W. 69th STREET Tei. REpublic 7-1213
2314 W, 23rd PLACE Tek Virginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3334 S. HALSTED STREET_____________ Tel. YArds 7-1911

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

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

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD.. OAKLAVVN, ILL. Tel. 636-2326 ’

t (
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X Chicagos LB apygardos 
lituanistinių mokyklų pavasario 
šventė įvyko Kapų puošimo 
dieną Bučo sodyboje. Dalyvavo 
siose mokyklose mokosi apie
l, 000 vaikų, šventė gražiai pra
ėjo. Vėliau plačiau.

X Muz. Aleksandras Kučiū- 
nas, po lietuviškos J. Gaidelio 
operos “Dana” pastatymo, Chi
cagoje, sugrįžęs į Seattle, Uni
versiteto operos teatre pastatė 
ir dirigavo Puccini operą “Sis- 
ter Angelica”. Žinomas muzi
kos kritikas Wayne Johnson š.
m. gegužės mėn. 22 d. “iThe 
Seattle Times” laidoje apie di
rigentą parašė taip: Alexander 
Kuchunas conducted “Sister 
Angelica” vvith impressive skili 
and musical suavity, and He- 
bert’s stage direction was hap- 
pily uncluttered and to the 
point”.

X Kun. Simonas Morkūnas,
žinomas visuomenininlkas ir lab 
darybės organizatorius, Sioux 
City liet. parapijos klebonas, 
daugelį kartų savo aukomis pa
rėmęs mūsų spaudą, ir dabar 
prisiuntė 20 dol. čekį “Drau
gui” paremti. Nuoširdžiai dėko
jame.

X Kun. B. Sugintas išvyks
ta į Clevelandą, Ohio, į Šv. Jur
gio parapiją, gegužės 31 d. ir 
grįžta VI. 15 d.

X Kongreso Atstovų rūmų 
pirmininkas John W. McCor-
mack atsiuntė Amerikos Lietu
vių tarybai laišką, kuriame ra
šo: “Nors negalėsiu dalyvauti 
kongreso svarstymuose, mielai 
sutinku priimti garbės komite
to pareigas”. Ohio Ikongresma- 
nas William E. Minahall, atsi
liepdamas į Amerikos Lietuvių 
tarybos pakvietimą, rašo: “Man 
bus didelė garbė būti įrašytam 
į jūsų kongreso garbės komite
tą ir aš su malonumu tą garbę 
priimu”.

X Leonas Gružas gavo žinią, 
kad Flensburge (Vokietijoje) 
mirė jo tėvelis a. a. Gustavas 
Gružas. Sūnus išskrido į laidotu 
ves ir grįš už poros savaičių.

X EMERSON oro vėsintuvai 
(air conditioners) _  Žemiau
sios kainos. Apžiūrėjimas ir 
įdėjimas veltui. Banga TV, 
2649 W. 63rd St., tel. 434-0421, 
namų WA 5-3607. (sk.)

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $20,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 119 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 94 dol., sutau
pydami 25 dol.. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)

X Oro vėsintuvai (air condi
tioners) nuo 5 tūks. iki 60 tūks. 
BTU, įvairių voltažų, 5 metų 
garantija. Spalvotos TV, radi
jai, plokštelės ir dovanos. Jei 
ko tik reik, tai pas Balį Braz- 
džionį užeik — 2646 W. 71st 
St., telf. PR 8-5374. (sk.)

ristijono Donelaičio lituanistinių mo 
/klų vedėjo pavaduotojai. Iš k. j 
»š.: mokyt. Vytautas Gutauskas, 
idėjo pavaduotojas aukštesniosios 
okyklos reikalams, mokyt. Irena 
ukaveckienė, vedėjo pavaduotoja 
imesniosios mokyklos reikalams, ir 
lokyklų vedėjas Julius Širka.

Nuotr. V. Noreikos

X Ištremtųjų ir už laisvę kri
tusiųjų prisiminimas — akt. 
A. Brinkos radijo vaizdelis Al
vudo vaikų teatro (dir. akt. Al
fas Brinlka, pad. Sobieskienė) 
80-toj radijo valandėlėj šį pir
madienį, birželio 2 d., 7 v. v. 
Sophie Barčus šeimos radio va
landoj. Dalyvauja Antanas Ki- 
vėnas (12 metų) ir jo sesutė 
Ramona, Rita Kėkštaitė (12 
m.), Violeta Scūieskytė (13 
m.), Arvydas Žygas (11 m.).

X “Draugui” aukų prisiun
tė: po 3 dol. — E. Grušienė. 
Paul Gudonis, 1 dol. — kun. L. 
Kemėšis. Nuoširdžiai dėkojame.

Chicagoje 
ir apylinkėse

ŠV. KAZIMIERO KAPINĖSE
LANKĖSI TŪKSTANČIAI 

ŽMONIŲ
Šv. Kazimiero kapinėse penk 

tadienį, kapinių puošimo dieną, 
šv. Mišias atnašavo Ikun. J. Ku
zinskas. Mišių maldos buvo iš
spausdintos atskiru leidiniu ir 
padalintos, tai visiems buvo 
patogu pamaldas sekti.

Iškilmes padidino stiprus, 
balsingas, gerai muz. V. Balt
rušaičio vedamas Gimimo Švč. 
Mergelės Marijos par. choras. 
Pamoksle kan. V. Zakarauskas 
jautriai priminė mirusius čia, 
žuvusius Lietuvoje ir ištrėmi
me. Viskas buvo atlikta lietu
vių kalba. Ypač jautriai skam
bėjo choro lietuviškos giesmės.

Pamaldose dalyvavo ir uni
formuoti Kolumbo vyčiai. Šv. 
Komuniją priėmė apie 4001 
žmonių. Po pamaldų savo apei
gas atliko Dariaus - Girėno pos 
to nariai ir lietuviai A. Regio 
iniciatyva buvo gausiai susirin
kę prie kapinių steigėjo kun.
M. Kriaučiūno kapo, kur apei
gas atliekant dalyvavo ir kun. 
E. Abromaitis.

Kapinių tarnautojas prie var 
tų tą dieną priskaitė 3,000 įva
žiavusių mašinų. Su atvyku
siais dar ir autobusais buvo at- 
silankusių apie 12,000 žmonių.

LIETUVIŲ MONIESSORI 
DRAUGIJOS VAIKŲ 

NAMELIUOSE
Gegužės 18 d. apsiniaukęs, lie 

ringas gegužės mėnesio sekma
dienis. Tačiau nebijodami su
šlapti, lankytojai skuba į valkų 
namelius, 2743 W. 69-toje at- 
vėje. Čia juos pasitinka Mon
tessori draugijos valdybos na
rės. Iškylančius klausimus mie
lai aiškina mokytojos Petrutytė 
ir Plačienė.

Tikrai yra geriąs paprotys 
vieną kartą metuose parodyti 
mokyklą, mokslo priemones, 
vaikų darbus. Patys vaikai — 
kasdieniniai namelių lankytojai, 
labai mielai veda tėvus, sene
lius, brolius bei seseris aprody
ti savo mokyklą. Vaikai jaučia
si tikri šeimininkai ir matai, 
kaip mieli jiems tie nameliai, 
kaip gerai čia jie jaučiasi ir 
sunkiai duodasi tėvų išvedami 
namo.

Susidomėjimas vaikų name
liais, atrodo, tikrai didelis, nes 
jau didesnė pusė mokyklos už
pildyta sekantiems metams, ne 
žiūrint įprastinio žmonių gal
vojimo “dar labai daug laiko — 
suspėsiu...” (bet kartais ir ne
besuspėjamą) .

Apie 200 lankytojų apžiūrėjo 
vaikų namelius, buvo skaniai 
pavaišinti kava, sunkomis ir 
skaniais kepsniais. Svečiai gėrė 
josi mokslo priemonių gausu
mu, jaukumu, ramybe ir skirs
tėsi užsikrėtę pakilia nuotaika 
bei šiluma viešpataujančia mo
kykloje. Lankytoja

ŠAULIŲ JAUNIMO EILĖSE
Gegužės 17 d. susituokė Jo- 

zefina Guszczo su Adolf Nau- 
joks. Vestuvinės tviailšės įvyko 
Sikorskio svetainėje. Nors Jo- 
zefina augo mišrioje šeimoje, 
bet dėka lietuvės motinos kal- 

■ ba gražiai lietuviškai ii- aktyvi

Architektas Albertas Kerelis neseniai buvo paskirtas Cook apskrities statybos, zoningo ir oro teršimo 
apsaugos departamento vyriausiu arch.tektų. Jo pareiga prižiūrėti, kad visi pastatai atitiktų Cook 
apskrities statybos reikalavimus ir statybos leidimų išdavimą. Nuotraukoje iš kairės A. J. Cantone. 13 
tvardo atstovas (committeeman), arch. Albertas Kerelis, atst. G. W. Dunne, Cook apskr. tarybos pre
zidentas, ir Illinois senat. Pranas Savickas. t

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Dainavos mergaičių sto
vykloj vėl bus proga linksmai 
stovyklauti nuo liepos 20 iki 
rugpiūčio 3 d. visom lietuvaitėm 
nuo 7 iki 16 m. amžiaus. Pak
vieskite ir savo drauges įsijung 
ti į didelę stovytklos šeimą. Kar 
tu dainuosite, šoksite, skaitysi
te, rašysite, sportuosite ir mel
sitės. Kiekvienai bus proga 
džiaugtis jaunyste, draugyste, 
tėvyne, ir Dievu. Stovyklos ve
dėja vėl bus sės. iM. Ignė. Jai 
padės sės. Juozapa ir sės. Mo
nika, kartu su kitomis labai 
puikiom mokytojom ir pagelbi- 
ninlkėm. Dėl platesnės informa
cijos ir registracijos kreipkitės: 
Immacu'late Conception Con- 
vent, Putnam, Conn. 06260, te
lef. 928-5828. Po birželio 10 d. 
kreipkitės: DAINAVA, 15100 
Austin Rd., Manchester, Mich. 
48158.

— Edvardas įSventickas bir
želio 3 d. baigė Detroito univer 
siteto gimnaziją su “Top Ho- 
nors” pažymėjimu ir ibuvo pa 
kviestas į geriausių mokinių 
pagerbimą Fordo auditorijoje,

šaulė. Priklauso šaulių meno 
kuopelei ir tautinių šokių gru
pei.

Sutuoktuvių proga V. D. Šau
lių kuopos vardu sveikino kuo
pos pirm. VI. Išganaitis, įteik
damas sidabrinį įgraviruotą vai
siams dubenį. Meno kuopelės 
vardu sveikino J. Petrauskas, 
įteikdamas su kuopelės narių 
parašais lietuviškais ornamen
tais išpuoštą odinį aU’oumą. Šau
lių kuopa linki jaunavedžiams 
sekti Jozefinos mamytės pavyz
džiu, naujoje šeimoje neleisti 
užgesti lietuviškam židiniui.. 
Nekurį laiką šaulių šokių gru
pė buvo lyg ir pavargus. Dėka 
energingo šaulio Gedimino Ba
ranausko grupė persiorganizavo 
— pasipildė. Jau nekuris laikas 
kaip kas savaitė vyksta tauti
nių šokių repeticijos ir gegužės 
24 d. kuopos surengtam pava
sariniam šokių vakare labai gra 
žiai pasirodė, pašokdami keletą 
tautinių šokių. Šiltai publikos 
buvo sutikti šokėjai ir nepasi
gailėta katučių. Šiuo metu tau
tinių šokių mokytojas ir gru
pės vadovas yra G. Baranaus
kas. Arlogullotis.

kurį suruošė Phi Beta Kappa. 
Gimnazijoje buvo mokyklos laik 
raščio redakcijos narys. E. 
Sventiokas yra aktyvus jaunuo
lis lietuvių gyvenime. Dalyvau
ja sporto klube “Kovas” — žai
džia krepšinį ir golfą, aktyvus 
skautas, baigė gyvybės gelbė
tojo kursus, šoka tautinių šo
kių grupėje “Pašvaistėj”. Yra 
priimtas į Detroito universitetą, 
gavo Michigano valstijos sti
pendiją ir studijuos aviacijos 
inžineriją. Edvardas yra sūnus 
detroitiečių Reginos ir Edmun
do Sventickų.

— Seton Hali universiteto, 
So. Orange, N. J., radijo sto
ties vadovybė, įvertindama lie
tuviškų kultūrinių radijo pro
gramų aukštą kokybę ir didelį 
klausytojų skaičių, ir šiais me
tais nutarė ištisą vasarą pra
tęsti tų programų transliavimą, 
nors vasaros metu universiteto 
radijo stotis veikia tik vaka
rais. Pradedant birželio 2 d., 
lietuviškos muzikinės radijo pro 
gramos vasaros metu bus gir
dimos nauju laiku: 8:30 vai. 
v. kas pirmadienį, 89.5 meg. 
Programoms vadovauja prof. 
dr. Jokūbas Stukas. Reikia pa
sidžiaugti WSOU-FM radijo sto
ties vadovybės nepaprastu dė
mesiu lietuvių tautos muzikai 
ir kultūrai.

ARGENTINOJ
— Lietuvių parapijos ir Arg. 

LB vald., talkininkaujant “Bi
rutės” d-jai, Motinos dienos 
minėjimas įvyko gegužės 11 d. 
Pamaldas atlaikė ir pamokslą 
pasakė par. klebonas kun. J. 
Petraitis. Pamaldų metu tau
tiniais rūbais apsirengęs “At
žalyno” jaunimas organizuotai 
dalyvavo bažnyčioje, vadovau
jant jų vadovui H. Levanavi- 
čiui. Prie bažnyčios durų biru- 
tietės talkininkaujant jauno
sioms birutietėm, segiojo gėles.

BRAZILIJOJ
— Lietuvis misionierius, gy

dytojas, tapęs kunigu, dr. F. 
Bendorairis, besidarbuojąs džiun 
glėse, atsiuntė padėkos laišką 
kun. J. Prunskiiui už parašytus 
straipsnius apie jo ir lietuvai
tės seselės Marijos Ksaverijos 
veiklą tarp laukinių indėnų Amą 
zonės srityje. Kun. dr. F. Ben- 
doraitis rašo: “Sunku yra pa

pasakoti apie mūsų įveikimus, 
nes jie yra be galo platūs. Esu 
vienintelis gydytojas 1500 km. 
žemės plotui. Kasdien daugiau 
kaip 50 žmonių pereina per ma
no rankas. Jau 7 metai ikai ne
turiu atostogų. Ir šiais metais 
nenumatau progos jas turėti. 
Darbas neleidžia. Epidemijos, 
kelionės su medicinos laivu, sta 
tyba plytų fabriko, kurį bai
giu, kad galėčiau turėti medžia
gos ligoninės statybai; rūpes
čiai vaistus gauti, transportas 
3.800 km. iš Sao Paulo, indėnų 
kolonija, su 150 indėnais, mo
kykla, pagrindinis auklėjimas 
per radijo stotį, kurią pasta
čiau pirmaisiais mano misionie- 
riavimo metais... Du kartus pa
skendo mano ligoninės laivas 
ir vieną kartą sudegė. Reikėjo 
atstatyti, ir daug kitų rūpes
čių bei darbų, kuriuos pamaty
site jei pas mus atvažiuosite...” 
Mūsų misionieriaus adresas: 
Padre Dr. Med. F. A. Bendorai 
tis, Centro Medico Sočiai, Rua 
15 De Novembre, Cx. Postai 21, 
Guajara Mirim, T. De Rondo- 
nia, Brasil, S. A.

VOKIETIJOJ
— “Ateitis” yra Vokietijos 

studentų at-kų leidžiamas laik 
raštelis.

— Mirė Marija Paleikaitienė.
Bad Harburg miestelyje balan
džio 28 d. staiga mirė Marija 
Paleikaitienė, Karaliaučiaus vi
cekonsulo Otono Palei'kaieio 
žmona, sulaukusi 67 m. Marija 
Paleikaitienė, kaip ir jos vyras 
Otonas buvo mažlietuviai. Ište
kėjusi buvo už ekonomisto Oto
no Paleikaičio, kuris buvo ilga
mečiu Lietuvos diplomatinės 
tarnybos tarnautoju, dirbdamas 
Tilžės ir Karaliaučiaus konsula
tuose. Abu Paleikaičiai buvo 
persekiojamų mažlietuvių glo
bėjai sunkiais hitlerinės prie
spaudos laikais.

Po 1940 m. Lietuvos nepri
klausomybės netekimo O. Palei 
kaltis buvo bene vienintelis Lie 
tuvos diplomatinės tarnybos 
personalo Vokietijoje narys pe
rėjęs Sovietų tarnybon. Palei
kaičiai pasirūpino pirmoje eilė
je sunaikinti ar (kitaip likviduo
ti Klaipėdos konsulato archy

vus. Kai prasidėjo nacių — so-Į 
vietų karas, sovietai Palei,kai
čių į Rusiją nesivežė. Otonas

Pirmieji indėnai pakrikštyti 1968 nr. Plačiau apie tai žinioje iš Brazilijos

PRAEITIS DABARTIES RYŽTE
Birželio tragedija — trėmi

mo ir kančios dienos — niekuo
met neišblės iš lietuvių tautos 
sąmonės. Nebuvo tai pirmas nei 
paskutinis žygis į Sibiro kančią 
ir mirtį. Sovietinis komunizmas 
tik vykdė tą pačią genocidinę 
politiką, kurią anksčiau vykdė 
caristinis imperializmas.

Lietuvos kryžius kelias nėra 
pasibaigęs ir šiandien. Tauta y- 
ra pavergta ir jos vaikai neša 
skaudžią vergijos naštą. Sovie
tinis okupantas ir toliau visais 
būda;s siekia sunaikinti lietuvių 
tautą dvasiniai ir fiziniai.

Ypatingą akciją sovietinis im
perialistinis komunizmas yra iš- 
vystęs prieš politinę lietuvių e- 

įmigraciją, kurios kova už laisvę 
ir šauksmas į pasauiio sąžinę 
neleidžia Kremliui įvykdyti sa
vo genocidinio piano, kaip ly
giai neleidžia laisviesiems Va
karams užmiršti pavergtos tau
tos skundo.

Prasmingą taikingos koegzis
tencijos idėją rusiškasis leniniz
mas naudoja suskaldyti mūsų 
jėgas, aptemdyti protus ir nu
silpninti valią, šventą tėvynės 
meilę okupantas naudoja ciniš- 
kiausiems politiniams tikslams 
siekti.

Prisimindami birželio tragedi-

Paleikaitis buvo gestapininkų 
suareštuotas ir netrukus žmo
nai pristatytas — į Karaliau
čiaus kapines karste. Karsto 
atidaryti neleido ir gestapinin
kai “atsiprašė”, esą Paleikaitis 
“žuvo per nesusipratimą”. Žmo
nai grąžino vyro baltinius bei 
kostiumą — suterštus sukrešė
jusiu krauju. Otonas Paleikai- 
iis bus Karaliaučiaus gestapinin 
kų nužudytas!

Našlė liko gyventi Paleikaičių 
bute, Hufen kvartale ir nesi • 
traukė nei tada, kai miestas ta
po tvirtove. Išgyvenusi mirštan
čio miesto siaubą, hitlerininkai 
buvo jų name įtaisę net savo 
štabą, M. Paleikaitienė buvo 
su kitais varoma Rusijos gilu
mom Pažįstamų dėka jai pavy
ko Lietuvoje legalizuotis ir nu
vykti Klaipėdon, kur Paleikai
čiai turėjo nuosavus namus. Tik 
prieš keletą metų Marija Palei
kaitienė atvyko Vakarų Vokie
tijon pas savo seserį Bad Har- 
burge, kame ir palaidota.

Su Marija Paleikaitiene am
žinybėn nuėjo dar viena Mažo
sios Lietuvos lietuvių asmeny
bė, kuriai lietuvybė buvo apsi
sprendimo moralės bei etikos 
reikalas. Kas pažinojo Otoną ir 
Marytę Paleiikaiičius jų nuošir
dumu, pasiaukojimu, ištikimybe 
Lietuvai niekad nesuabejos.

(vb)

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Palangos kurortas šiuo 

metu ruošiamas gausiems rusų 
turistams vasaros metu priim
ti. Įrengiama automobilių sto
vėjimo aikštė, kurioje galėsią 
stovėti 400 mašinų. Ruošiamas 
palapinių miestelis, statomas 
500 vietų naujas pensionas. 
Esą daroma visikas, kad per 6 
valandas galėtų pavalgyti 60 - 
65,000 rusų.

— Pirmoji Lietuvos sporto
sąjunga įsteigta ir pirmoji mū
sų sporto šventė buvo suruoš
ta 1919 metais. Taigi šiemet 
mūsų sportininkai mini 50 me
tų sukaktį.

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 TEI.EVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi 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

jos dienas ir šventas aukas, at
naujinkime savo ryžtą kovoti už 
Lietuvos ii' lietuvių laisvę bei 
prieš sovietinį komunizmą ir ru
siškąjį imperializmą. Nepasiduo 
kime Kremliaus vilionėms ir ne- 
iškeiskime savo tautos ateities 
didybės už laikinio sentimento 
patenkinimą.

Savanorių kraujas nuplovė o- 
kupacijos dėmę ir prikėlė Lie
tuvą laisvam gyvenimui. Birže
lio tragediją pašventė didingo 
tautos sukilimo ir partizanų ko
vų didvyriškos aukos. Nesiliau
jami mūsų kova teatšviečia a- 
nų mūsų pirmtakų meilę ir pa
siaukojimą Tėvynei ir broliams. 

LKDS centro komitetas

Wendy Dasocmb. Danville, Va., a 
Amerikos gražuolė, kalbasi telefo
nu. Miami Beach, Fla. Ji yra Uorth 
Carolina universiteto studentė. 
Sieks pasaulio gražuolės titulo.

imk®;:
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

COSMOS EXPRESS 
MABQUETTE GIFT PARCEL 8ERV. 
21108 OOth St. Tel. VVA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737<
3333 So. Halsted St. Tel. 234-3320 
Didelis įvairių prekių pasirinkimas 

E. lr V. ŽUKAUSKAI

APDRAUDŲ

r/įndepvou r/ ĮndependeM 1 
t Insurance ĮĮiMsem•Mves vou pikšt

J. B A C E
6455 So. Kedzie

AGENTŪRA 
Namų, KyvybCa,

automobilių, 
Hveikah*,. biz
nio.
Patogio* t£ai- 
mokėjlmo na 
lygos.

V I č I U S
Avė., PR 8-2233
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų t* 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
iiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MOVING
-♦ 1x1 raustas perkraust.vmaa 

įvairių atstumų

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

♦


