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PRIEŠO PASIPRIEŠINIMAS 
MENKAS

SAIGONAS. — Pirmą dieną 
amerikiečių ir pietų vietnamie
čių daliniai Kambodijos terito
rijoje pasistūmėjo 32 mylias. 
Nesutiko 'beveik jokio pasiprie
šinimo. Užtiko buvusios vyriau
sios būstinės žymes. Ankstes
nių žvalgybų žiniomis, komunis
tų jėgos savo operacijų centrą 
kilnojo iš vietos į vietą keletą 
kartų ir, nujausdami galimą in
vaziją į jų šventovę, buvo išsi- 
kraustę toliau,

Oficialiai skelbiama, kad 
amerikiečių daliniai neturi tie
sioginio ryšio su Kambodijos 
reguliarios kariuomenės vado
vybe, tačiau, atrodo, kariuome
nės judėjimas vyksta suderin
tai. Siekiama priešą apsupti. 
Gal tik dienos ar kitos klausi
mas, kada abi kariaujančios pu
sės prieš tą pati priešą atskiro
se vietose susitiks.

Priešai požemiuose
Sąjungininkai savo staigiu 

puolimu turėjo planą atkirsti 
dvi Kambodijos vietoves, la
biausiai išsikišusias j P. Vietna
mo teritoriją. Viena jų, kurią 
vadina “Fishhook”, amerikiečių 
daliniai apsupo pirmąją dieną. 
Dalinio vadas gen. Roberts sa
ko: “Dabar pažiūrėsime, kas 
tame maiše yra”. Vietovė išrai
žyta požeminiais urvais, tune
liais. Gali būti, jog ten yra ko
munistų požeminiai sandėliai. 
Kai randami tik tuneliai, bėt 
nerandami priešai, imama spė
lioti, kad gal jie, nespėję pabėg

River Rouge, Mich., aukštesniosios .mokyklos rasinės riaušės baigėsi 
paprastu plėšikavimu ir krautuvių plėšimu.

Skirtingi vertinimai
WASHINGTONAS. — Nixo- 

nas tikėjosi nepalankaus reaga
vimo iš kongreso vadų, tai ruoš 
damasis savo kalbai net nesita- 
rė su jais. Daugeliui tai buvo 
netikėta. Susilaukė dabar viso
kių komentarų. Pikčiausiai pa
sisakė prieš Nixoną šen. Ful- 
bright ir šen. Aiken (respubli
konas). Buvęs viceprezidentas 
Humphrey paminėjo, kad tai 
liūdna diena Amerikai, ir jis ne
galįs pritarti karo išplėtimui. 
Rezultatai yra nežinomi, tai yra 
neatsargi rizika. Šen. Mansfield 
pavadino, jog kas tai labai blo

gai patarė prezidentui imtis to

ti, irgi sulindo į požemius. Ope
racijoms padėjo ir vietiniai ry
šininkai, kambodiečiai.

Pirmą dieną, pranešama, prie 
šo nuostoliai buvo 496 užmuš
tais. Pietų vietnamiečiai neteko 
84, amerikiečiai šešių, kurie už
simušė su pašautais helikopte
riais, ir reguliarios kariuomenės 
žuvo 15.

Pirmosios žinios, pasiekusios 
iš užimtų buvusių komunistų 
neliečiamų stovyklų sako, kad 
viskas atrodė kaip Hollywoodo 
studijose, ištisi požeminiai mies
tai. Rasta net dvi septynių 
aukštų, gilyn j žemę, ligoninės, 
kiekviena su 600 lovų.

Siūlys atnaujinti 
bombardavimus

WASHINGTONAS. — Gyni
mo sekretorius Laird pareiškė, 
kad jis rekomenduos preziden
tui atnaujinti šiaurės Vietnamo 
bombardavimą, jei jie nesiliaus 
per neutralią zoną siuntę pasti
prinimus į Pietų Vietnamą.

Laird žiniomis Kambodijoj 
yra penkios komunistų jėgų ne
liečiamos šventovės ir jos visos 
bus sunaikintos.

• šeštadienj įvykęs lojalumo 
paradas Chicagoje buvo pats di
džiausias bet kada buvęs. Para
do rengėjai aiškina, jog tai reiš
kia pritarimą Nixono politikai 
Kambodijoj. Nežiūrint labai šal
to oro, žygiavo 15,006 dalyvių.

kios avantiūros.
Respublikonų vadas senate 

šen. Scott priešingai tvirtina: 
Amerikos kariai juk negali ka
riauti užpakaly surištom ran
kom .Jis mano, kad neužilgo 
Amerikos žmonės galės sveikin
ti Nixoną, kai karas greičiau 
bus laimėtas. 'Demokratas kon- 
gresmanas Hagan (Georgia) 
pareiškė; “Tai Nixono gražiau
sia valanda”.

Buvęs prezidentas Johnson 
taip pat smarkiai parėmė Nixo- 
ną, sakydamas, kad “Nixonas 
susilaukia pritarimo iš visų, 
taip pat ir mano, kurie nori tai
kos”. Panašiai parėmė ir Chica
gos meras Daley, demokratas.
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Kardinolas pas 
Maskvos lietuvį 

kleboną
MASKVA, — Krikščionių Vie

nybės sekretoriato prezidentas 
kardinolas Willebrands, kuris 
atstovavo Popiežiui Maskvos 
ortodoksų patriarcho Aleksie
jaus laidotuvėse Zagorsko vie
nuolyne, apsilankė Maskvoje ir 
aukojo šv. Mišias vienintelėje 
Maskvos katalikų šv. Liudviko 
bažnyčioje, kurios klebonu yra 
lietuvis kunigas Mažeika. Kar
dinolas Willebrands po to iš
vyko į Leningradą privačiam 
vizitui, pas Leningrado ortodok
sų metropolitą Nikodemą.

Maskvos komentarai apie 
Amerikos žygį

MASKVA. — JAV preziden
to Nixono kariuomenės pasiun
timas į Kambodiją dar nesusi
laukė pilnų komentarų, tačiau 
diplomatiniuos sluoksniuose čia 
aiškinama, kad! Amerika nutarė 
Vietnamo karą greičiau užbaig
ti pilna pergale. Tass palyginti 
nelabai piktais žodžiais pako
mentavo įvykius, teigdamas, 
kad Nixonas nori užvaldyti vi
są pietų - rytų Aziją. Piktesnių

Sodų žydėjimo šventė
BENTON HARBOR, Mich.— 

Šiandien prasideda ir tęsis visą 
savaitę sodų žydėjimo šventė. 
Ketvirtadienį numatytas vaikų, 
o šeštadienį didysis paradas. Į 
tą šventę Benton Harbor laukia 
200,000 svečių.

WASHINGTONAS. — Viet
namo karui baigti komitetas nu
siminęs pranešė, kad jie prara
do viltis sujudinti visą tautą 
ir tokiu būdu priversti vyriau
sybę baigti karą. Jų demonstra
cijos nesusilaukė tinkamo atgar
sio, o ir pačios demonstracijos 
buvo blankios. Jie nutarė kaip 
organizacija savo veikimą su
stabdyti.

Tačiau dar nereiškia, kad jie 
nemėgins savo tikslo siekti ki
tomis priemonėmis, sako komi
teto vadas Sam Brown. Didžiau
sių “nuostolių” komiteto progra 
mai atnešė Nixonas, paskelbęs 
savo iš Vietnamo pasitraukimo 
tvarkaraštį ir karo vedimo laips
nišką pervedimą patiems viet
namiečiams.

Komitetas uždarys tik cent- 
minę įstaigą, bet lokaliniai pa
daliniai, greičiausiai, veiks ir 
toliau.

Kambodija nori išlikti neutrali
PHOM PENH. — Amerikos 

charge d’affaires buvo susiti
kęs su Kambodijos premjeru 
gen. Lon Nol ir painformavo 
apie Amerikos nutarimą, tačiau 
Kambodija nori išlaikyti savo 
oficialų neutralumą ir skelbia 
apie žygį iš anksto nežinojusi, 
neturinti kontakto ir su komu
nistų dominuojamom žemėm ir 
negalinti pasakyti, kas ten da
rosi.

Į sostinės aerodromą atvyks
ta vis daugiau Amerikos lėktu
vų su ginklais. Iki penktadienio 
vakaro jau buvo šeši lėktuvai

komentarų reikia laukti vėliau. 
Įvykiai, be to, užklupo gegužės 
pirmosios švenčių dieną, kada 
visų dėmesys buvo sukauptas į 
paradus.

Tass savo piktesni žodį Nixo- 
no adresu pasakė daugiausia 
Amerikos senatorių balsais, ci
tuodamas jų įtūžimą, prieš pre
zidentą ir tuo norėdama paro
dyti, kad Amerika suskilusi.

Tasso nesusigaudymą reika
luose galima būtų paaiškinti ne
noru prisipažinti, kad Kambodi- 
joje yra svetimųjų kariuome
nių. Su kuo gi kovoja amerikie
čiai? Jau ir sovietų piliečiai ne 
tokie neišmanėliai ir jiems rei
kia konkrečiau paaiškinti, o to
kio įtikinančio paaiškinimo, kai 
švenčių proga visi didieji virši
ninkai buvo užimtii paradais, 
greitomis negalėjo suredaguoti.

Columbus, Ohio, universiteto profesorius dr. Traųtman sako, kad jei fenonėp atidėlios švarinimo akciją, 
po kelių metų taip arodys visas kraštas, kaip šitoji universiUųo apylinke.

su ginklais, paimtais iš komu
nistų sandėlių.

Amerikos misija greit 
nesibaigs

Kokie nauji pavojai tyko 
Kambodijos žemėje? Pirmiausia 
gali būti, kad komunistai savo 
centrą pradės kilnoti į .krašto 
gilumą, ieškoti kitų slėptuvių ir 
taip karas gali tęstis nežinia 
kiek. Prasidės priešo ne tik gau
dymas, bet ieškojimas. Antra, 
jei ir pavyks sunaikinti centrą 
ar centrus, bet niekad nepavyks 
džiunglėse surasti ir sunaikinti 
partizaninių vienetų. Kai pa
grindinės amerikiečių ir pietų 
vietnamiečių jėgos išeis, visa 
našta liks nedidelei Kambodijos 
kariuomenei, šiuo metu ji turi 
tik 50,000 menkai apmokytų 
kareivių, po šešių savaičių dar 
prisidės kokie 35,000 vyrų, ar 
jie sugebės apsiginti ir nuo ko
munistų ir nuo princo Sihanou- 
ko spaudimo?

Mao ir Sihanouk ste
bėjo paradą

HONK KONG. — Po ilgo ne- 
sirodymo, gegužės pirmosios 
proga vėl parodė savo veidą 
Mao Tse-tung. Su juo paradą 
stebėjo taip pat princas Siha
nouk.

Pekingo radijas pranešė, kad 
Mao ir Sihanouk turėjo ilgą ir 
draugišką pasikalbėjimą apie 
naujausius įvykius Kambodijo- 
je, Hong Kongo politiniai stebė
tojai įsitikinę, kad Kinija nesi
ims jokios akcijos dėl Amerikos 
kariuomenės peržengimo į Kam 
bodiją. Pasitenkins griežtais žo
džiais.

Kad būtu iškeltas ir Pabaltijo 
reikalas

Ryšium su numatoma saugu
mo konferencija Vyriausiasis Lie 
tuvos Išlaisvinimo komiteto pir
mininkas dr. J. K. Valiūnas ir 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
šefas Sb Lozoraitis š. m. balan
džio 14 d. pasiuntė raštą JAV 
prezidentui R. M. Nixonui.

Pažymėta, kad sovietams vyk
džius agresiją antrojo pasaulinio 
karo pradžioje, Lietuva, drauge 
su jos kaimynais bei kitais rytų 
— vidurio Europos kraštais, bu
vo viena pirmųjų tos agresijos 
aukų. Nurodyta į 1939 m. Hit- 
lerio-Stalino susitarimą, Europos 
padalinimą į dvi “įtakos sferas” 
ir pabrėžta, kad sovietams aiš
kiai pažeidus tarptautinę teisę,' 
“Maskvos nusikaltimai pasmerk
ti visame pasaulyje ir Lietuvos 
prijungimas nepripažįstamas JA- 
V ir kitų valstybių”.

Rašte toliau teigiama, kad 
nors nuo Potsdamo konferencijos 
praslinko apie 25 metai, tačiau 
Sovietų Sąjungai priešinantis, ne 
numatoma Potsdame sutartoji 
taikos konferencija. “Maskvai rū
pi išlaikyti jos politinį bei kari
nį įsigalėjimą rytų bei vidurio 
Europoje, ir ji siekia, pirmai pro
gai atsiradus, tai išnaudoti nau
jiems jos ekspansijos, Vakarų 
kryptimi, tikslams”.

Sovietų Sąjungai nėra priimti
nas nei Berlyno klausimo išspren
dimas, nei nepriklausomybės at
statymas Baltijos kraštuose, nei 
tautų laisvas apsisprendimas so
vietų užimtose Europos srityse. 
Tai ryškiai liudija Varšuvos su
tarties organizacijos veiksmai, 
Čekoslovakijos invazija, vadina
moji Brežnevo samprata ar Mask 
vos parama šiaurės Vietnamui.

Visuotinė taika — svarbiau
sias JAV politikos tiksiąs. Tokia 
taika negalima, Europai esant 
padalintai į dvi dalis - laisvą ir

Amerikos atstovas demonstra
tyviai išėjo

VARŠUVA. — Varšuvoj"e, 
kaip ir kitose komunistų sosti
nėse, gegužės 1 d. įvyko para
das. Parado metu iš diplomati
nių svečių tribūnos demonstra
tyviai išėjo Amerikos ambasa
doriaus atstovas, pirmasis at
stovybės sekretorius Andrews 
su kariniu atstovu pulk Welch. 
Gomulka, sakydamas pagrindi
nę kalbą, rado reikalą būtinai 
paminėti, kad “Amerika vėl 
įvykdė naują, brutalią, impe
rialistinę agresiją Kambodijo-
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pavergtą. Dėl to toje Europos da
lyje neišvengiama įtampos pade 
tis. Tai liudijo įvykiai, sukilimai 
Lenkijoje, R. Vokietijoje, Lietuvo 
je ir Ukrainoje, Čekoslovakijoje. 
Pabrėžta: Europa negali būti pa
likta jos likimui ir sovietų užma
čioms.

Pareiškiama, kad lietuvių tau
ta giliai įvertina JAV vyriausy
bės politinę kryptį — nepripažin 
ti Baltijos valstybių įjungimo į 
Sovietų Sąjungą.

Šiuo metu Vienoje vykstą pa
sitarimai strateginių ginklų apri
bojimo klausimais galį sudaryti 
įžangą Europos saugumo konfe
rencijai.

Dėl to raštas baigiamas pagei
davimu, kad tai Saugumo kon
ferencijai ateity galint įvykti, į 
jos dienotvarkę turėtų būti įra
šytas ir nepriklausomybės ir lais
vės atstatymo Baltijos valstybėse 
— Lietuvoje, Latvijoje ir Estijo
je — klausimas. (ELTA)

• VVashingtone kalbama, kad 
sekretorius George Romney no
ri atsisakyti savo vietos ir kan
didatuoti į Michigano senato
rius. Dabar tam senatoriaus 
postui respublikonai yra parin
kę jo žmoną, bet ji gali to pos
to atsisakyti vyro naudai.

• Mokyklų deginimai Ameri
koj taip padaugėjo, kad draudi
mo kampanijos pradeda atsisa
kinėti jas drausti nuo vandalų.

Televizijos stotys 
prieš Tony Curtis

NEW YORK — Visos trys 
didžiosios televizijos kompani
jos —- ABC, NBC, CBS — at
sisakė naudotis reklaminiu fil
mu su Tony Curtis “Aš mečiau 
rūkyti”, Priežastis — jo nutei
simas už narkotikų gabenimą.

je”. Po tokių žodžių negi galima 
buvo kitaip pasielgti.

Prahoje į Šv. Vaclovo aikštę 
buvo įsakyta susirinkti darbi
ninkams ir mokyklų mokiniams. 
Jų ten buvo apie 100,000. Kal
bėjo partijos vadas Husak. 
Prieš porą metų, kai ten kalbė
jo Dubčekas, neraginami susi
rinko 300,000 klausytojų.

Japonai irgi minėjo gegužės 
pirmąją. Tokijoj susirinko 210,- 
000 žmonių.

Maskva jau antrus metus mi
nėjo tik nekariniu paradu. Pa
radavo mokiniai, darbininkai, 
bet ne kariuomenė. Kalbą pasa
kė pats Brežnevas. Palyginus 
su tuo, ką jis buvo kalbėjęs ne
seniai Lenino jubiliejaus proga, 
tai visai nieko nepasakė. Savo 
dešimties minučių kalboj tik pa
sveikino viso pasaulio komunis
tus, bet nieko nekeikė. Su juo 
kartu buvo Kosiginas ir Pot- 
gomy.

KALENDORIUS
Gegužės 4 d.: šv. Florijonas, 

šv. Monika, Beržas, Mintautė.
Gegužės 5 d: šv. Pijus V, šv. 

Juta, Barvydas, Neris.
Saulė teka 5:44, leidžias 7:52. 

ORAS
Saulėta ir kiek šilčiau, tem

peratūra apie 65 laipsnius.
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DARBINGAS ŠAULIŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Amerikiečių spauda, radijas paminėjo gen. J. Černių 

ir suvažiavimą

VL. SELENIS

Centro valdybos rinkimaiSekmadienio laidos Detroit 
News ir Free Press, ir taip pat, 
kai kurios radijo stotys perdavė 
žinutę, kad generolas Jonas Čer
nius, buvęs Lietuvos respubli
kos ministeris pirmininkas, kal
bės šiaurės Amerikos šaulių su
važiavime Lietuvių namuose.

Ten pat pažymima, kad gen. 
Černius “Was forced into exi-

Centro valdybos pirm. Vladui 
Išganaičiui nebesutinkant kandi
datuoti sekančiai kadencijai, su
kėlė ilgas diskucijas ir tam tikrą 
krizę. Tai buvo tikra staigmena, 
niekas nebuvo tam pasiruošęs, 
nenumatyti kandidatai. Asme
nys, kad ir pajėgūs toms , taip 
staiga užklupti vienas po kito

Detroito bendrucmenininkal prie specialaus LB stalo — Šaulių sąjun
gos suvažiavime Detroite, nuoširdžiai besidaliją L. Bendruomenės rū
pesčiais. Iš kairės — Vytautas Kutkus su ponia, Algis Rugienius, J. 
Urbonas ir J. Gaižutis. Nuotr. Jono Urbono

le when Russian troops overran x , . .. „ , . . , ._ .
the tiny Baltic country in 1940 
and tumed it into a Communist
satellite(?). Toliau sakoma, kad 
šaulių (The Lithuanian Natio
nal Guard Association) atstovai 
iš JAV ir Kanados suvažiuoja 
dviejų dienų konferencijai. Nors 
trumpa, bet gera žinutė Lietuvos 
vardo ir bylos populiarinimo sri
tyje.

Darbo posėdžio pradžia

Pačiame vidudienyje, šešta
dienį, po vienos valandos per
traukos ir užkandžių, atstovai ren
kasi L. namų žemutinėje salėje 
darbo posėdžio. Čia įvyko ko ne
sitikėjo suvažiavimo globos komi
tetas: susirinko atstovų ir svečių 
daugiau, negu buvo paruošta sė
dimų vietų. Todėl papildomai 
buvo atnešta kėdžių, kiek tik sa
lėje jų buvo galima sutalpinti.

Prieš darbo posėdį buvo įneš
ta viena šauliška vėliava, kuri 
buvo atgabenta iš Lietuvos. Po
sėdį atidarė sąjungos pirm. Vla
das Išganaitis. Sudarytas darbo 
prezidiumas: garbės pirm. prof. 
Vaidevutis Mantautas, pirm. Ma
rijonas Šnapštys ir vicepirm. Ku
nigunda Kodatienė. Sekretoria
tas: maj. Kazimieras Daugvydas, 
mok. Stefanija Kaunelienė ir VIa 
das Mingėla.

Prof. Emilija Putvytė atvyko 
kiek pavėlavusi ir savo žodį atsto
vams pasakė šiame darbo posė
dyje.

Prof. V. Mantautas ir V. Ta
mošiūnas buvo pakelti į sąjungos 
garbės narius. Taip pat praėju
siame atstovų suvažiavime (prieš 
3 metus) pakeltus į garbės na
rius Vladą Išganaitį ir Rapolą 
Skipitį pravesti formaliai per įsa
kymus. Dėl neaiškių priežasčių 
tai nebuvo padaryta.
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Ne tik žmonės tarp savęs 
kartais nesugyveroa, bet ir kai 
kurie augalai. Gamtininkų yra 
ištirta, kad kai kurie augalai 
vieni kitų lyg neapkenčia ir ne
gali skirtingos šeimos vienas 
šalia kito augti. Pavyzdžiui, vi
siems mums pažįstama kvapi 
gėlė rožė ir rezeta, tai darželio 
augalas smulkiais žalsvai gels
vais ir smarkiai kvepiančiais 
žiedais (Reseda). Kur auga ro
žė, ten nemėgsta augti rezeta, 
o nuskinta rožė ir įdėta vienam 
inde su rezeta per trumpą laiką 
abi nuvysta. Taip pat ir gvaz
dikėliai nesutaria su rožėmis. 
Rožės ir gvazdikėliai, atskirai 
augdami, pražydę maloniai kve 
pia. Tačiau nuskintos šios gėlės 
ir įdėtos į vieną indą tuiojau 
altiejų gėlių žiedai nustoja n»- 
lcnaus kvapo, nes šie augalai 
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus

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

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

Tel. ofiso HE 4-5849- rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71 st Street

kalai, klausimai ir sumanymai. 
Rezoliucijų komisijos vardu

rezoliucijas paskaitė Algirdas 
Budreckas. Rezoliucijose pasisa
koma visokeriopai remti Lietu

liko žymių kompozitorių kūri
nius, jauna dainininkė Irena Viz
girdaitė padainavo keletą dainų, 
ją pianinu palydėjo Ramunė 
Rūkštelytė. Jauniausia dalyvė 13 
metų Birutė Januškaitė pagrojo 
akordeonu.

ninkas renkamas atskirai, o val
dyba atskirai. Vis neatsirandant 
kandidato, kun. J. Borevičius pa
siūlė padaryti 10 min. pertrau
ką (tai buvo vienintelė pertrau
ka darbo posėdžio metu, kuris pra 
sidėjo 12 vai. ir baigėsi 6:30 vai.), 
kad būtų galima privačiai susi
kalbėti su kandidatais.

Po pertraukos kun. J. Borevi
čius pranešė, kad kandidatas su
rastas ir sutinka trims metams 
prisiimti atsakingas pirminin
ko pareigas. Tuo kandidatu pris
tatomas Vincas Tamošiūnas, De
troito St. Butkaus kuopos pirmi
ninkas, šaulių sąjungos veiklus 
nuo pat progimnazijos laikų ir 
netrukus žadąs švęsti 50 metų 
šauliškos veiklos sukaktį. Kandi
datas sutiktas garsiais plojimais 
ir ovacijomis. Torontiškis St. Ja- 
kubaitis, kad nebūtų “komunis
tiški” rinkimai su vienu kandi
datu, išstato savo kandidatūrą. 
Balsuojant už V. Tamošiūną bal 
savo 76 ir St. Jokūbaitį 8 atsto
vai. Tokiu būdu sekantiems trims 
metams centro valdybos pirminin 
ku išrenkamas V. Tamošiūnas, 
kandidatu St Jokūbaitis.

Renkant centro valdyba balsų 
gavo: Stasys Bernatavičius 59, 
kun. J. Borevičius 71, Petras 
Padvalskis 41, Petras Petrušaitis 
48, St Jokūbaitis 62, Kunigunda 
Kodaitienė 84, Vyt. Keturakis 
56, Stepas Jokubickas 44, Jonas 
Švoba 52, Mykolas Vitkus 68, VIa 
das Mingėla 69, Karolis Milkovai- 
tis 38, Jonas Šoštakas 64 ir An
tanas Gintneris 32. Sekančią 
dieną buvo darinktas dar vienas 
kandidatas — Jurgis Baublys.

Išrinkus pirmininką ir valdy
bą, visą eilė delegatų siūlė ir ža
dėjo savo paramą naujai valdy
bai, ypač naujam sąjungos pirmi 
ninkui Vincui Tamošiūnui. 
Kaip valdyba pasiskirstė pareigo

Banketas praėjo geroje nuotai
koje, buvo atnaujintos pažintys, 
kai kurie susitiko savo pažįsta
mus, kurių nebuvo matę kelioli- 
ką metų. Jonas Gaižutis atvyku
sius šaulių atstovus sveikino LB 
apylinkės vardu. Burtų keliu sve
čiams buvo padalinta vertingų 
11 dovanų.

Pamaldos Šv. Antano 
bažnyčioje

Antroji suvažiavimo diena pra
sidėjo pamaldomis Šv. Antano 
bažnyčioje. Šauliai, Mykolo Vit
kaus vadovaujami, į pamaldas at
vyko tvarkingoje rikiuotėje. Nie
kas kojos nemušė į grindinį, ne
buvo garsių komandų, tačiau bu
vo malonu stebėti kai paskui vė
liavas žygiavo ilgos gretos šau-

vos laisvinimo bylą ir puoselėti 
lietuvių kultūrą. Šauliai ragina- vienas kito neapkenčia,
mi savo vaikus leisti į lituanisti
nes mokyklas ir stengti vaikus 
auklėti gerais lietuviais. Taip pat 
rezoliucijoje paremiama dabarti
nė Nixono vyriausybės tarptauti
nė politika, ypač kovoje prieš 
komunistus.

Išnešus vėliavą ir sugiedojus 
himną, šis dviejų dienų tikrai ge
rai pavykęs suvažiavimas buvo 
baigtas. Čia reiktų dar pakartoti, 
kad dauguma stebėtojų tikrai bu 
vo nustebinti šiuo šauliškuoju 
suvajįavimu. Šauliai, kurie yra 
dalyvavę kituose sąjungos suva
žiavimuos, pripažino kad Detroito 
suvažiavimas buvęs ne tik vienas 
iš sėkmingiausių dalyvių skai
čiumi, bet ir gerai suorganizuo
tas. Čia, be abejo, didelis nuopel
nas Detroite sudaryto suvažia
vimo globos komiteto.

daugiau tarpusavio nesugyve
nančių augalų bei žiedų.

J. M.

OKLAHOMA CITY. — Tor
nado sužeidė apie 40 žmonių ir 
padarė milijoninių nuostolių.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 West 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7-—9 v. 

vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad, 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220
Rez. telef. WAlbrook 5-5078

Vai.:

Vai.:
antr.,
susitarus

pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9, 
penkt. 1-6, treč. Ir šešt. tik

Dr. Ant. Rudoko kabinėta per6mB
DR. EDMUND E. GIARA

OPTOMETRISTAE

2709 Weet 51st Street 
TEL. GR 8-2400

Vai. pagal suoltarlmą: Pirmad. Ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9: antrad. ir penk
tad. 10—4: Seštad. 10—2 vai.

Ofs. 785-4477. Rez. PR 8-0000

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWPORD MEDICAL BUILDING 

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS t
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street 

(71-oe ir Campbell Avė. kampas!
Pirm. tr penkt. 2 — 8 p. p. 
Antrad. Ir ketv. 9 — 11 v. r.

Ir 4—8 p. p. Šeštad. 9 v. r. Iki 12 d.

DR. FRANK PLECKAS
GPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. ___ Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius tr K 

“contaet lenses’’. ”
Vai. pagal susitarime. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697 

5159 South Damen Avenue
Valandos tlik parai susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

JAV ir Kanados šaulių atstovų 1970 m. balandžio m. 25-26 d.Detroite 
susikaupę ir linksmi veidai. Iš kairės: Vincas Tamošiūnas. Mykolas Vitkus, 
Leonardas Šulcas, Marija Šimkienė ir Lidija Mingelienė.

Nuotr. K. Sragausko

lių. Šalia aukšto laipsnio kari- ~
ninku, žygiavo buvę eiliniai, ša 
lia pensininko ėjo jaunas kolegi
jos profesorius, šalia kunigo tik

Pirmas ataskaitinį pranešimą m;/buvo 'rašvta Dirmame ratior-1Paėjęs studentas,šalia 
Jungos pirm Vladas P ' fabr ko darbininko žymus Kana-i

, , ,. , ... , . dos biznierius. Todėl ir suvažiavi-
Į kontroles komisiją išrinkti

Pranešimai apie veiklą

padarė sąjungos pirm. 
Išganaitis, apie tai ką centro 
valdyba padarė ir ko nepadarė.

Po to sekė daugybė pranešimų: 
valdybos narių, sekcijų vadovų, 
redaktorių, leidinių redaktorių, 
rinktinių pirmininkų, kuopų ir 
kitų šaulių dalinių pirmininkų 
arba jų atstovų, kontrolės komi
sijos, garbės teismo, suvažiavimo 
globos komiteto ir Lt.

Daugiau kaip dvi valandas 
klausant tų visų pranešimų susi
daro vaizdas kiek daug veiklos 
šaulių kuopose sekcijose ir pačia 
me centre. Kiek daug užsimoji
mų padaryta, bandyta padaryti 
arba dar palikta ateičiai įvyk
dyti.

Pranešimus klausant kilo min
tis, ar negeriau būtų visus tuos 
pranešimus surinkti prieš suva
žiavimą ir atspausdinti atskiru 
leidiniu, o suvažiavimo metu 
tiems pranešimams išdiskutuoti 
daugiau laiko. Kai kurie prane
šimai buvo labai įdomūs, iš pra
nešimų vieni iš kitų galėtų daug 
ko išmokti ir savo veikloje pri
taikinti. Iš tokių žodinių prane
šimų nemanau, kad daug kas 
atstovų atmintyje pasiliko. Visi 
pranešimai buvo priimti be ilges
nių diskusijų.

Taip pat bė ilgesnių diskusi
jų buvo priimti centro valdybos 
pasiūlyti 11 darbo planų, ku
riuos turėtų atlikti naujai iš
rinktoji centro valdyba savo ka
dencijos metu. Šitie pasiūlyti pla
nai taip pat galėjo būti atspaus
dinti ir padalinti visiems atsto
vams, po to diskutuoti.

Adolfas Jodka, Sergėjus Radzvic- 
kas, Kazys Klinauskas.

Į garbės teismą: gen. Jonas Čer 
nius (pirm.), Marijonas Snapš- 
tys, Algirdas Budreckas ir Vin
cas Šarka.

Koncertas —banketas
Banketas - koncertas irgi buvo 

gausus ne tik atstovais, bet ir sve 
čiais. Didžiojoje Lietuvių namų 
salėje susėdo (tiksliau prisigrūdo 
prie stalų) 250 asmenų. Banketą 
atidarė Mykolas Vitkus ir pa
kvietė meninę vakaro dalį pra
vesti Ireną Svetickaitę. Meninę 
vakaro dalį išpildė Detroito jau
nosios pajėgos. Danutės Petronie 
nės paruoštos “Pašvaistės” mer
gaitės pašoko kepurinę, akordeo
nu šokėjas palydėjo Robertas Ar 
lauskas, svečius “Pašvaistės” var 
du pasveikino Birutė Kvietytė.

Amerikiečių tarpe labai garsė
janti pianistė Barbora Osaitė at-

mo metu šauliai vienas kitą va
dino broliais, o ne ponais. I pa
radą be suvažiavusių atstovų bu
vo įsirikiavusios ir abi Detroito 
kuopos.

Prie bažnyčios šaulius stebė
ję detroitiečiai sakėsi buvo ne tik 
nustebinti, bet ir sujaudinti. Ki
ti netikėję, kad dar tiek gali su
važiuoti.

Mišias atnašavo ir šauliams 
tikrai šaulišką pamokslą pasakė 
centro valdybos narys kun. Jo
nas Borevičius, S.J., vargonais 
grojo klebonas kun. VI. Stanevi
čius, visi kartu giedojo lietuviš
kas giesmes. Ypač visus jaudino 
kai kun. VI. Stanevičiui vargo
nais palydint buvo sugiedotas 
Tautos Himanas ir Marija, Mari 
ja.

Suvažiavimo užbaiga
Po pamaldų Lietuvių namuo

se keletą valandų dar buvo tęsia
mas darbo posėdis: įvairūs rei-

šaulių atstovų suvažiavimo sekretoriatas: 
Kaua«y«na ir ajaų. Ke#i$kįeras Eįaųgvytuu.

Vladas MingSla, Sefanija
iiACjjE. Nubarto čclcųįo

ry

Rezld. Telef. 239-4883
DR. K. G. BALU KAS

AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOft 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą, 
lel neatsiliepia, skambinti 174-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street, 
Kampas 68-čioa tr Califomia 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vok
šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 478-4042 

Rezld. tel. WAlbrook 5-3048

DR. G. K. BOBELIS
Inkstų Ir Šlapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-0533 — Elgta
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, IlllnoE

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

LIETUVIŠKAS RESTORANAS,, kuriame 
GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI.

Atdara nuo 6-,toa valandos ryto iki 8-tos 
valandos vakaro.

Sekmadieniais uždaryta

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Westem Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai
J
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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 TELEVIZIJOS APARATAI

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

Akušerija Ir moterų Ilgos 
Ginekologine Chirurgija

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Nainų-rezid. — PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K i. A
VAIKU LIGOS

2656 West 6Srd Street
Pirmad., antrad., ketvtrt. Ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 6 Iki 8 
vai vak. Seštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street

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

Ofiso Ir buto tel. OLymplo 2-1381

DR. F. y. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad. 
r šeštad. tik susitarus.

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ LR KRAUJO 
SPECIALYBE

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikla 24 vai.

Tel. — REUanoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis rodytojas)
3925 W. 59 Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vėl. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIK1U IR VAIKU LIGŲ 

SPEOIALI8T®
MEDICAL BUILDING 

7166 South Western Avenue 
Pirmad., antrad.. ketvlrt. Ir penkt. 
ano 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto Iki S vai. p.D.

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

Tel. ofiso Ir buto OLymplo 2-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street

Telef. HEmlock 6-3545
(Ofiso Ir rezidencijos) 

Valandos parai susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4782
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 West 63rd Street
Priima tik susitarus 

Valandos pirmad., ketv.
antrad. 2—4 vai

B—8 vai.

PLATINKITE "PRAUaĄ’

Telef. — 423-2660

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

9760 South Kedzib Avenue
Vai., pirmad. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v r. Iki 9 v v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r, Iki 8 v. ~p°Piet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos
Priima Ugonlus tiktai susitarus — 

(By appointment)
*DR. LEONAS SEIBUTIS

lukštų, Pūslės ir Prostata 
Chirurgija

Ofisas 2454 W. 71st Street 
Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6-8 vakaro.

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, UI 
Kabineto tel. 687-2020

Namu tel. 830-1071 0.
Vizitai parai susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 W. 68rd Street 

Ofiso tel. REUanoe 6-4410
Rez. GRovelbUl 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr. Ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p. 
ir vakarais parai susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir cblmrglja 
Ofisas 2760 W. 7Ist Street i

Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—I 
v. r., 2-8 v. vak. Seštad. 1-4 v. vs 
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryt

Rezld. tel. WA 6-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTES 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 6 Iki 
v v. šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kl 
laiku pagal susitarimą,.

Of. Tel. HE 4-2123, Namq GI 8-61
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street
Prllmlnčja ligonius tik susitaria 

*al. 2—4 p- p- lr 8—8 vai. va
Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

C AS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vi 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popl 

*** kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-0440, rez. HE 4-3

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 

3107 West 71st Street
X2 ,lklx t v- P- ir 7 iki 8 v 

Treč ir Seštad. pagal susitarim

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-41
DR. PETRAS ZLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
6449 South Pulaski Road

X®1” • plrtQad„ antrad. penktad. 
S®-’ »• v., ketvlrt. 6-8 v. vata Bettadlealają U-i vai, apput.



Laivas, kuriuo plaukiame —

STIPRI AMERIKA
Net tie, kurie atidžiai nese

ka pasaulinės politikos suki
mosi rato, gali pastebėti, kad 
šiuo metu tarptautinė padėtis 
yra gerokai įsitempusi. Pami
nėsime tik kai kurias būdin
gesnes jos apraiškas.

Ilgokai užtrukęs Vietnamo 
karas ne tik nebuvo baigtas, 
kaip planuota, bet pastaruoju 
laiku išsiplėtė ir virto Indoki- 
nijos karu. Įtempimas Arti
muose Rytuose neatslūgo. 
Praktiškai 1967 m. šešių die
nų karas tarp Izraelio ir ara
bų kraštų nėra pasibaigęs, jo 
karšti veiksmai rodo tendenci
ją dar labiau plėstis ir augti. 
Yra rimtas pavojus, kad vie
na ir kita kariaujanti pusė ga
li į karo veiksmus įtraukti ir 
Sovietų Sąjungą su JAV-bė- 
mis.

*
Praslinkus 52 metams nuo 

Sovietų Sąjungos valstybės 
įkūrimo, to krašto vadovai vis 
dar nėra suradę ramaus ir tai
kaus gyvenimo kelio. Net šios 
valstybės kūrėjo Benino gimi
mo šimtmečio sukakties pro
ga, kai “visa šalis džiaugėsi 
socialiniais laimėjimais’’, ne
buvo galima nuslėpti ylos su
puvusiame bolševizmo maiše 
— kraštas yra dideliuose eko
nominiuose sunkumuose, jo 
gyventojai ne tik neturi demo
kratinių laisvių, bet nuolat 
kenčia, jei jau ne skurdą, tai 
bent didžiulį ekonominį nepri
teklių.

Nors jau visa 17 metų pra
slinko nuo absoliutaus dikta
toriaus Stalino mirties, krašto 
valdovai nėra suradę tinkamų 
pastovių valdžios formų, vis 
dar mėtosi į šalis tarp valdžios 
aparato centralizacijos ir de
centralizacijos. Pagerėjimo ne 
laukiama. Produkcijos stagna
cija, mažas darbininko uždar
bis ir labai menka jo perka
moji galia privedė kraštą prie 
ekonominės krizės, nuo kurios 
komunistai sakėsi išgelbėję 
savo krašto žmonės. Atsirado 
dideli nuomonių Skirtumai ko
munistų partijos ir valdžios 
viršūnėse.

Norėdami nukreipti nuo šių 
dalykų savo ir pasaulio gyven
toju dėmesį, Sovietai ėmė 
barškinti savo ginklais. Pra
ėjusią žiemą jie suruošė di
džiulius sausumos kariuome- 
menės manevrus, vadinamas 
“Dvinos karines operacijas“, 
kurias ligi šiol neįprastu būdu 
labai išreklamavo.

Dar didesniu įvykiu jie laiko 
Sovietų karo laivyno okeani
nius manevrus, kurie buvo 
pradėti balandžio 22 d„ taigi 
Benino gimimo šimtąją dieną, 
gia proga Sovietų karinio lai
vyno viršininkas adm. Sergijus 
Gorškovas, kuriam vokiečių 
žurnalo “Der Spiegei” duome
nimis šiuo metu priklausą 
1575 modemiški karo laivai, 
pareiškė; “Sovietų karinio lai
vyno vėliava iškilmingai plevė
suoja virš visų pasaulio van
denynų. Anksčiau ar vėliau 
JAV-bės turės suprasti, kad

Spaudoj ir gyvenime

OKUPANTAI TAIKSTOSI 
Į ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJĄ

Naujausias numeris Amer. Liet. 
kunigų vienybės žurnalo “Lux 
Christi” (1) be eilės k“ų įdomių 
dalykų, deda straipsni prel. L. Tu 
labos apie šv. Kazimiero kolegijos 
Romoje 35 m. sukaktį. Prel. Tūla- 
ba, prisiminęs baiminimąsi, kad ko
legija nepatektų į svetimas ir ne
priimtinas rankas, rašo: “Gandai 
ir baiminimasis turi realų pagrin
dą. I kolegiją atkreipė savo dėmė
si ir okupuota Lietuva, ir Maskva. 
Kolegija yra linksniuojama ir di
plomatiniuose pokalbiuose, ir pri
vačiose audiencijose. Ji yra verty
bė kurios kaina būtų galima kai 
ką pirkti. Manau, kad yra buvę 
konkrečių siūlymų. Ar visa tai re
alu’ Nūdien gal dar nėra aktualu. 
Bet ilgainiui tai gali pasidaryti ak

jos nebegalės jūrose pirmauti. 
Mes esame pasiruošę ir pajė
gūs kiekvieną valandą smogti 
bet kuriame pasaulio punkte“.

Kai kurie atidesni Sovietų 
gyvenimo žinovai mano, kad 
bolševikų vadai ne be reikalo 
ginklais grasina; bloga krašto 
ekonominė būklė, nesutarimai 
viduje gali pastūmėti sovietų 
vadus prie naujo “tėvynės ka
ro”, kuris padėtų išspręsti vi
daus gyvenimo sunkumus.

*
Visi šie ir kiti įvykiai rodo, 

kaip didelė atsakomybė tenka 
Amerikai — laisvojo pasaulio 
gynėjai ir jos sąjungininkams. 
JAV-bėms gali tekti ginti lais
vąjį pasaulį, kaip jau ne kartą 
yra buvę.

Jei tektų tai atlikti, šis kraš 
tas turi būti ne tik kariškai 
ir ekonomiškai pajėgus, bet ir 
savo viduje stiprus.

Tačiau reikia laibai apgailėti, 
kad galingiausia pasaulyje ka
rinė ir ekonominė galybė nėra 
pakankamai stipri savo viduje. 
Atrodo, kad gudrus priešas, 
nesijausdamas pajėgus nuga
lėti Ameriką atvirame karo 
lauke-, sumanė jį silpninti, 
sprogdinti iš vidaus ir kad 
tai jam iš dalies sekasi. Pas
taruoju metu vis plačiau ir gi
liau ėmė reikštis niekieno ne
varžomos destrukcinės, net 
anarchistinės jėgos. Daugelyje 
aukštųjų mokyklų ne tik stu
dijas, bet ir viešąjį gyvenimą 
trukdo nesibaigiančios demon
stracijos, dažniausiai ne pačių 
studentų vedamos. Visur ėmė 
stiprėti kraštutinės kairės or
ganizacijų veikla. Bygiagrečiai 
krašte išaugo infliacijos reiš
kiniai, o drauge su jais streikai 
ir atsirado nemažas bedarbių 
skaičius. Kylant kainoms, vy
riausybė nesiima efektyvių 
priemonių jas sustabdyti ir į- 
vesti kontrolę. Iš kitos pusės 
darbininkai, ypač tie, kurie ir 
šiaip jau gerai uždirba, reika
lauja nuolatinio atlyginimų pa
kėlimo. Nebėra ekonominės 
pusiausvyros.

*
Gyvenamasis momentas ir 

ypač besiplečiantieji karo veik 
smad, verčia visus amerikie- ( 
čius būti ne tik vieiningais, bet 
ir ekonomiškai daugiau susi
spausti. Turint galvoje, kad 
gausias ir neribotas demokra
tines laisves daug kas ėmė pik
tam naudoti ir tuo pačiu są
moningai kenkti ramių piliečių 
ir pačios valstybės labui, reik
tų gal bent laikinai apriboti 
jų veikimą bent tiek, kad jos 
nebūtų naudojamos piktam. 
Protingi darbininkai turėtų su
silaikyti nuo griežtų streikais 
paremtų reikalavimų pakelti 
jų atlyginimus, o valstybė ir 
darbdaviai bei prekybininkai 
turėtų sulaikyti nuolatinį kai
nų kilimą.

Amerika turi būti vieninga 
ir stipri, nes tai yra laivas, 
kuriuo mes plaukiame, šis lai
vas neturi paskęsti. Viso kraš
to ir žmonijos labui turime ryž 
tis kantriai pakelti ir didėjan
čius sunkumus. b. kv. ’

tualu. Reikia budėti ir būti pasi
rengus gintis ir eventualius kėši- • 
nienus atremti, šiam turime ir ar-1 
gumentų, ir ryžto. Reikia tik soli
darumo.

Kėsinimasis yra ir bus laipsniš
kas... Jau prieš kelerius metus bu
vo šia kryptimi padaryta kai ku
rių bandymų. Šiuo metu kolegija 
Šv. Sosto akyse bandoma persta
tyti kaip okupuotai Lietuvai nepri
imtina. Primenama, jog reikėtų 
pakeisti vieną antrą asmenį ir duo 
ti šiek tiek kitą kryptį, o tai esą 
sudarytų galimybę atvykti studi
joms iš Lietuvos studentams, ku
rių leistų ir didesnį skaičių. Spau
dimas šia kryptimi greičiausiai di
dės, turint prieš akis naujus pas
kyrimus Lietuvos hierarchijoje.”

1969 m. vasarą prez. Nixonas, 
pareiškė, kad JAV ateityje vengs 
daugiau Vietnamu, karą stengsis 
baigti teisinga taika. S. Vietnamo 
ir Vietkongo karinių dalinių pra
dėta karinė invazija j Kombodi- 
ją skubiai reikalauja sprendimo 
ir Nixono doktrinos Azijai išban
dymo.

Iki šiol Nixonas vykdo savo 
pažadą sumažinti karines jėgas 
P. Vietname. Vienas karinių da
linių mažinimo ir ištraukimo 
tarpsnis baigėsi. Kitas tarpsnis — 
sumažinti ir ištraukti iš Vietna
mo 150,00 karių — baigsis 
1971 metais gegužės mėnesį. Ta
čiau S. Vietnamo ir Vietkongo 

pradėtas Kambodijos okupavi
mas, jei ne viso krašto, tai pieti
nės pajūrio dalies, per kurią Si- 
hanouk valdymo laikais ėjo ne
trukdomas karinių medžiagų pri
statymas komunistų kariuome
nei P. Vietname, skubiai vertė 
prez. Nixoną daryti sprendimą, 
kuris gali paliesti jo Azijos dok
triną ir jo vyriausybės užsienio 
politiką.

Pentagono vadų spaudimas
Prez. Nixonas Vietnamo karo 

ar politikos pareiškimais užak- 
cenduodavo, kad jis panaudos 
atsargumo priemones, jei priešas 
stengtųsi sudaryti Amerikos ka- j 
riuomenei pavojų Vietname. Į 
Nors tas buvo taikoma pirmoje' 
eilėje priešui, bet kartu buvo pri
menama ir tautai, kad tuo atve
ju bus panaudoti veiksmai, ku
rie sustabdytų priešo pastangas 
sudaryti Amerikos karinėms pa
jėgoms Vietname pavojų arba 
prisidėtų prie .vykdomo plano su
mažinti palaipsniui Vietname A- 
merikos karinių jėgų skaičių. Da
bar, kai Kambodijos min. pirm. 
L. Nol asmenišku laišku kreipė
si į prez. Nixoną ir paprašė sku
bios ginklų ir karinių reikmenų 
pagalbos kovai prieš komunistų 
invaziją ir pastangas okupuoti 
pajūrio teritoriją, Pentagono va
dai visu rimtumu spaudžia prezi
dentą, nieko nelaukiant, tokią 
pagelbą skubiai suteikti. Jie pri
mena, kad nėra realu laukti vi
suomenės pasisakymų tuo reika-

Gerai, kad dabar krikščionybės 
centre yra daugiau įtakingų lietu
vių, kurie galės atskleisti, kas sle
piasi už klastingų okupantų kėslų 
ir siūlymų, šiame pat “Lux Chris
ti” numery yra išspausdinti Lietu
vos kunigų pareiškimai apie reli
ginę priespaudą. Tekstas duoda
mas lietuvių ir anglų kalba. Įdėta 
kun. dr. A. Baltinio paskaita: 
“Kriščionybė ir žmogus, pasaulio 
erdvės užvaldymas” (apie ją jau 
esame rašę anksčiau). Kun. A. 
Nockūnas, MIC išvertęs instrukci
jas apie šv. Komunijos dalinimą. 
Žurnalas pradeda įdomų ciklą pa
sikalbėjimų su pasauliečiais, šiuo 
kartu eilę svarstytinų minčių ir 
pasiūlymų iškelia dr. Z. Ašoklis, 
Al b. Dzirvonas ir Pr. Razminas, 
“Lux Christi” žurnalą dabar reda-, 
guoja kun. dr. A. Juška. J. Pr.
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Cigaretės nuorūka išsprūdo iš nerangių pirštų ir 
nuriedėjo per metalines groteles į kanalizacijos vamz
dį. Senasis atsiduso gailiu nuskriaustojo atodūsiu. At
rodė, kad tuoj prapliups ašaromis. Vita sustojo. Iš ran
kinuko ištraukė pora banknotų ir, net nedirstelėjusi į 
jų vertę, ištiesė žmogeliui.

— Še, nusipirk visą kartoną cigarečių. Neverta 
jaudintis dėl seilėtos nuorūkos!

Valkata nustebęs pažvelgė į jos veidą lyg netikė
damas staigiu laimės nusišypsojimu. Tačiau jo pirš
tai tvirtai įsikabino į pinigus ir iš akių dingo dalis ru
deniškosios nuotaikos. Mergina paspartino žingsnius, 
kad išvengtų senelio padėkos, bet sieloje pasidarė daug 
šviesiau.

— Gal Tomas visai nesituokęs bažnyčioje? — 
galvojo dryksėdama saulėta gatve ir guviai besisuki
nėdama praeivių kamšatyje. Ji niekuomet neužklau
sė. Nebuvo reikalo. Tokiu atveju pati didžiausia kliū
tis jų santuokai išnyktų. Dievas vis dėlto svarbiau už 
tėvus ir tautybę. Jos vaikai galėtų nemokėti nė žodžio 
lietuviškai, bet žegnotis vistiek turėtų.

— Ne! Ne! Aš vaikų nenoriu! Jokiu būdu! — 
beveik garsiai ištarė Vita. Atžalyną auginti skirta 
tik stipriems, gyvenimui pasiruošusiems, su juo susi

Kambodijos užpuolimas ir Nixono politika

K. TAUTKUS

lu, pirma surinkti žinias, kaip 
į tai reaguos visokie visuomenės 
sluoksniai, politikos ‘balandžiai’ 
ar kokia bus vieša opinija. Tam, 
esą, jau nėra laiko. Ir Amerikos 
karinių jėgų vadovybė Vietname 
yra tokios pačios nuomonės, kaip 
ir Pentagono vadai.

Argumentai už pagalbą
Amerika jau yra per daug da

vusi kraujo ir pinigų, investavu
si kitokių gėrybių pietų-rytų Azi
jai, kad tenai neįsiviešpatautų 
komunizmas. Pridėjus dar mažą 
truputį, bus užtikrinimas, kad 
turėsime naują draugą ir sąjun
gininką. Viena Kambodija savo 
jėgomis prieš užsigrūdinusius ko
vose Hanojaus ir Vietkongo da
linius negali atsilaikyti. Jeigu ko
munistai okupuos Kambodiją ar 
jos pietinę teritoriją, tai sudarys 
rimtą pavojų P. Vietnamui, La- 
osui ir Tailandui. Tada bus pra
rasta viskas, kas ten investuota, 
o karas prailgintas dešimtimi 
metų. Tai kuriam galui reikėjo 
pradėti žygis ir susvyruoti jo ne
užbaigus?

Kambodijos padėtis sunki. Jos 
35,000 vyrų kariuomenė blogai 
apginkluota, naujausių ginklų 
vartoti jos kariai nemoka. Yra 
būtina skubiai jai duoti ginklų ir 
patarėjų, kurie išmokytų kariau
ti. Kambodija pasiryžusių ka
riauti žmonių turi, ypač jauni
mo, studentijos, tik reikia juos 
pamokyti, Kambodijos kariuo
menė pasivys užsigrūdinusius ko
munistų karius.

Laukiama Amerikoje karo 
priešų riksmo

Negali būti pamiršta galimybė,

Teisėjas Harry Blacktnun (dešinėje) žvalgosi Washingtone, kur 
vyksta jo apklausinėjimas, ryšium su jo nominavimu į aukščiausią 
teisimą, šalia yra šen. Robert Griffin (R.-Mich.)

taikiusiems žmonėms. Ką gi ji duotų savo vaikams 
pati jausdamasi tokia beturtė?

Ji ėmė karštligiškai skubėti, bet mintys vis sekė 
paskui prisiderindamos prie žingsnių, neatsilikdamos 
nė per pėdą. Mergina net nepajuto, kaip atsidūrė prię 
savo gyvenamojo namo. Kojas badė nuovargis, o kakta 
buvo išrasojusi prakaitu.

— Išprakaituoti gerai, — šyptelėjo pati sau. — 
Vakar gi ruošiausi slogą įsitaisyti. Bus visos bakteri
jos prakaite prigėrusios.

Ji atsisegiojo apsiaustą ir pora kartų giliai atsi
kvėpė. Širdis dunksėjo beveik skaudžiai, bet galvoje 
buvo daug lengviau. Fizinis nuovargis išsklaidė dvasi
nį sunkumą. Vita linksmai pažvelgė į naujo, šviesaus 
pastato fasadą. Blizgantis plienas ir stiklas žydro dan
gaus fone! Tai ne aprūkusi, aptrupėjsi akmenų krū
va, kurios viršūnėje ji su Sara gyveno. Nereikia pa
vargusiai kabintis į penktąjį aukštą nevėdintų korido
rių labirintais. Viskas čia švaru, modemiška, patogu.

Netoli durų sargas šlavinėjo šaligatvį oranžinės 
spalvos šluotele ir pirštiniuota ranka krovė sąšlavas 
į nedidelį dviratį vežimuką. Pažinęs Vitą, kilstelėjo ru
dą uniforminę kepurę ir linksmai išsišiepė.

— Graži diena, panele. Tikras pavasaris.
— Ačiū, tikrai graži, — mielai sutiko mergina. — 

Rodos visas pasaulis kupinas naujos gyvybės.
— Taigi, taigi! — palingavo galva žmogus. Jo 

veidu nuslinko tarsi liūdesio šešėlis. — Kai kas tos 
gyvybės neįvertina ir stengiasi sunaikinti... —Sargas 
nusimovė storą darbinę pirštinę nuo vienos rankos ir 
parodė į vežimėlį.

Vita prisiartino nustebinta jo nuotaikos pasikeiti*

SAU IR EKSPORTUI
pavergtosTokiu pavadinimu 

Lietuvos komunistai kalba apie 
savo krašto laimėjimus. Negalė
dami nieko parašyti apie savo 
valstybę, nes Lietuva kaip valsty 
bė dabar neegzistuoja, jie sten
gėsi savo propaganda nors tarp 
lietuvių aiškinti, kad dabar Lie
tuvoje tiesiog rojus.

Kad dabar Lietuvoje žmonės 
geriau apsirengę,' negu buvo 
prieš 20 metų, tai galima supras
ti. Greitai bus 25 metai nuo ant
rojo pasaulinio karo pabaigos. 
Greitai bus 15 metų, kai laisvo
jo pasaulio lietuviai siuntinėliais 
remia pavergtoje Lietuvoje liku
sius artimuosius. Tais siuntinė
liais prisiųstomis medžiagomis 
aprengė ne tik daug lietuvių, bet 
ir Lietuvos okupantų. Net vienas 
lietuvis komunistas, kuris per
nai lankėsi Lietuvoje, pasakė: 
“Brolis manęs sutikti į Vilnių at
vyko su mano pasiųstu kostiu
mu”. Gal tai buvo vienintelis jo 
kostiumas per 29 okupacijos me-

kad ginklų siuntimas susilauks 
smarkios reakcijos visuomenėje 
ir kongrese. Tylinčioji visuome
nės dauguma, kuri pritars ginklų 
siuntimui, laikysis santūriai ir 
gatvėse nekels triukšmo. Tačiau 
karo priešų, noras ir mažumos, 
balsai ir riksmas bus girdimi vi
sur. Jie tuoj ims kaltinti, kad po 
ginklų seks patarėjai, specialūs 
daliniai ir reguliarios kariuo
menės siuntimas, kaip ir Vietna
me, kuriame liejamas amerikie
čių jaunuolių kraujas. Kad A- 
merika siųs Kambodijai ginklų, | 
nėra nuostabu, bet su patarėjų 
siuntimu gali atsitikti kitaip. Bus 
bandoma patarėjų gauti iš ku
rio nors Kambodijos kaimyno, i 
pvz., Indonezijos. Ir ginklų per 
ją būtų galima pasiųsti. Taip išei
tų praktiškai geriau ir paran
kiau. Tuo būdu Amerika atsi
kratytų, namuose ir visur kitur 
kaltinimų, kad laužo Kambodi
jos ‘neutralumą’, palaiko vieną 
pusę perversmininkų.

Nixono vyriausybė vienaip ar 
kitaip apsispręsti turėjo greitai 
dėl klimatinių sąlygų. Po ketver
to savaičių ten prasidės lietaus 
sezonas, o tada karo veiksmai, 
jei ne sustos, tai laikinai apmirs. 
Kambodija strategiškai yra labai 
svarbioj pozicijoj. Jei joje įsikū
rę komunistų daliniai bus atskir
ti nuo Š. Vietnamo, per Kambo
dijos pietinį uostą Kompong Som, 
buvusį Sihanoukvile, negaus ka-| 
ro medžiagų ir maisto. Jie tada 
negalės padėti kovojantiems P. j 
Vietname, tuo karas greičiau 
baigsis arba Hanojaus ir Vietkon
go delegatai Paryžiuje būtų san
tūresni.

Nixonas laikėsi atsargiai. Ta
riasi su saugumo taryba, kariuo-

menės vadais ir savo patarėjais. 
Kalbasi su Indonezija, kad jie iš 
savo atsargų siųstų rusų ir kinų 
gamybos ginklus, užsilikusius iš 
tų laikų, kai jų kraštą valdė dik
tatorius Sukamo ir pagalbą priė
mė tik iš tų kraštų. Pritarė pir
mai ginklų siuntai P. Vietna
mui, kuris jau pasiuntė Kambo
dijai ginklų, iš komunistų kovo
se P. Vietname.

Išgirdęs, kad prezidentas prita
rė P. Vietnamo vyriausybei pa
siųsti ginklų į Kambodiją, sena
to užsienio komiteto pirmininkas 
Fulbrightas pasikvietė apklausi
nėjimui valst. sekr. W. Rogers. 
Kalbėdamas komisijai IV.27 sekr. 
Rogers pasakė, kad dėl ginklų 
siuntimo prezidentui nėra rei
kalo gauti kongreso pritarimą. 
Tokį sprendimą prezidentas gali 
padaryti savo galia. Tame pačia
me komisijos posėdyje balsavo 1 
narių ir nutarė, kad ‘Amerika 
negali suteikti Kambodijai pagal
bos’.

Tačiau paklaustas prez. spau
dos sekretorius R. Ziegler pasa
kė, kad prezidentas ‘Kambodijos 
padėtimi yra labai susirūpinęs ir 
greitu laiku padarys savo spren
dimą’, kuris palies Amerikoj ka
rinių dalinių saugumą Vietname 
ir komunistų pastangas užvaldy
ti didesnius Kambodijos miestus, 
prie geležinkelio ar vandens 
kelių. Pašalintas Sihanoukon 
jau yra atvykęs j pietinę Kambo
dijos dalį, kurią kontroliuoja ko
munistai, stengiasi sudaryti vy
riausybę Kambodijos, ‘išlaisvi
nimui’. JAV liberalai politikai 
jau ‘gieda’, kad Amerikai būtų 
primtina, jei Kambodijoje būtų 
sudaryta koalicinė vyriausybė, 
vadovaujama išvyto princo Si- 
hanouko.

Pagaliau, labai rimtų aplinky
bių verčiamas prez. Nixonas ba
landžio 30 d. pareiškė, kad Kam
bodija nebus komunistams ati
duota ir bus ginama. Mįslė spren
džiasi.

mu. -
— Sakau, turėtų būti įstatymas prieš tokius žmo

nes, panele. Niekas neturi teisės atimti gyvybę. Ypač 
tokią dieną.

Mergina pažvelgė į sargo vežimėlį. Tarp įvairių po- 
pergalių ir šiukšlių jos akis patraukė plunksnų baltu
mas.

— Mano žuvėdra! — pasibaisėjusi sušnabždėjo. 
— Juk tai mano žuvėdra! Dieve, kas jai atsitiko? — 
sušuko net žmogus krūptelėjo. — Kas ją nužudė?

— Radau ant gatvės, — aiškino nesuprasdamas, 
kodėl merginos veidu rieda ašaros. — Peršauta tiesiai 
per krūtinę. Tarp mūsų kalbant, aš manau, kad tas sen
bernis, kur gyvena devynioliktame aukšte. Jo butas 
tiesiai po jūsiškiu. Tik, susimildama, niekam neišsitar
kite, kad aš sakiau. Jis toks keistuolis. Šautuvais visas 
sienas apsikabinėjęs. Sako, kadaise garsus medžioto
jas buvęs.

Vita išsitraukė nosinaitę ir rūpestingai nusišluos
tė akis. Tamsūs blakstienų dažai išmargino nosinę juo
domis dėmėmis.

— Aš pats esu girdėjęs, kaip jis iš balkono pyš
kina, — džiaugėsi galįs kam nors išpasakoti sargas.

— Žuvėdra buvo prijaukinta, —graudžiai paaiš
kino Vita. — Ji dažnai atskirsdavo į mano balkoną. 
Niekam pikto nepadarė...

— Bjaurus pasaulis, — atsiduso žmogus vėl už
simaudamas pirštines ir ruošdamasis tęsti savo darbą.

Mergina lyg norėjo pasiimti negyvą paukštę su 
savimi, bet tik palietė pirštu pilkas sparno plunksnas 
ir skubiai įsmuko į namo vidų.

IBui <iaugiau)j A

tus. Ir tas kostiumas atėjo ne iš 
Rusijos, bet iš Amerikos.

Propagandininkai sako, kad 
dabar Lietuvoje išvystyta pramo 
nė, bet niekada nepasako, kad 
dabar Lietuvoje rusų 10 kartų 
daugiau, negu jų buvo po pirmo
jo pasaulinio karo. Kodėl rusai 
važiuoja į Lietuvą, o lietuviai 
vienokiu ar kitokiu būdu depor
tuojami į Sibirą? Ar ir tokius 
veiksmus lietuviškieji komunis
tai priskaito prie laimėjimų?

Tą išvystytą Lietuvos pramo
nę kontroliuoja okupantai. Vie
nas išgėręs rusas Lietuvoje net 
atvirai pasakė lietuviams: “Fab
rikai jūsų — gaminiai mūsų”. 
Bet reikia pasakyti, kad ir fabri
kai yra rusų, nes dabar Lietuva 
yra Rusijos provincija.

Nors kalbama apie Lietuvos 
pramonę, bet pavergta Lietuva 
tebėra ūkio kraštas. Ir propagan 
doje daugiau kalbama apie ūkio 
gaminius. Nors kalbama teigia
ma prasme, bet daugiau maty
ti neigiamų reiškinių. ,

Propagandiniamė laikraštuke 
jie sako: “1938 m. “Maistas” su
pirko 63,200 tonų gyvulių, per
nai kolūkiai, valstybiniai ūkiai 
ir gyventojai į gyvulių supirkimo 
punktus ir mėsos kombinatus 
pristatė 380,000 tonų”. Atseit, 
šešis kartus daugiau. Sunku pa
tikėti komunistiniais duomenim. 
Bet jie nepasako, kiek tų mėsos 
gaminių išvežama į užsienį. Rei 
kia manyti, kad labai daug, nes 
pavergtoje Lietuvoje mėsps gami 
niai labai brangūs ir dažnu atve
ju gaunama tik tų gaminių li
kučiai. Mėsos gaminiai, kaip ir 
visi kiti gaminiai, iš Lietuvos iš
vežami Maskvos įsakymu. Mask
va už eksportuotus lietuviškus 
gaminius beveik visus pinigus pa 
siima sau.

Iš pavergtos Lietuvos išveža
ma ir žvėriena: šemiena, briedie 
na, stirniena. Anksčiau rašė, kad 
iš Lietuvos buvo išvežama ir 
kiškiena. Dabar Lietuvoje ir me 
džiotojams iš laimikių lieka tik 
ragai ir nagai. Vienas kolchozi- 
ninkas sako: “Nepikta, kad val
stybė iš medžiotojų, atima laimi
kius, nes dabar medžioja raudo
nieji ponai, kurių pusė iš Rusi
jos”.

Į užsienį išvežami ir pieno ga
miniai. Anot propagandininkų: 
“Pieno Lietuvai užtenka į valias. 
Sviestą, sūrius ir kitus pieno pro 
duktus išvežame net į Lotynų 
Ameriką, Azijos ir Afrikos žemy
nus”.

Kad beveik visus pieno produk
tus iš Lietuvos išveža, tuo tenka 
patikėti. Jei pieno gaminių Lie
tuvoje būtų pakankamai, nerei
kėtų pavergtam lietuviui už ki
logramą sviesto mokėti beveik 4 
rublius. Pavergtoje Lietuvoje y- 
ra daug lietuvių, kurie per dieną 
neuždirba 3 rublių, neuždirba 
vieno kilogramo sviesto. Vienas 
kochozininkas rašo: “Nors esu 
70 metų amžiaus pensininkas, 
bet kolchozo vadovybė vėl įsakė 

(Nukelta į 5 pusi.)



t DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. gegužės mėn. 4 d.

Baltimorės vyresnieji moksleiviai po egzaminų su egzaminų komi
sija. Pirmoj eilėj iš kaires: Valdonė Kučiauskaitė, Ramunė Bui
vyde, Laimutė Grybauskaitė. Antroj eilėj: Nerimantas Radžius, Aldo
na Drazdyftė, kun. K. Pugevičius, Linas Surdokas ir Stasė Surdo- 
kienė. Trūksta Danutes Naidičiūtės. Nuotr. K. Karalienės

MEDALHtfiLlS IŠGELBĖJO 
GYVYBĘ

New Yorke 2.047-7 Avė į vie
ną “cocfktail louinige” įėjo vyras 
ir ištraukęs revolverį paleido 

Į šūvius i kavą geriančius žmo
nes, kurių du vietoje buvo nu
šauti ir keli kiti sužeisti. Į vie
ną moterį taip pat pataikė kul
ka, tačiaū jos net nesužeidė, 
nes kulka atsimušė į prie jos 
krūtinės buvusį medalikėlį. Už
puolikas nesuimtas pasišalino ir 
priežastis atentato nežinoma.

kl.

DĖMESIO 1

REMONTUOJU: MŪRA, (tuck- 
pointing), STOGUS ir RINAS. 

TELEF. _ 268-8733

DAŽYMAS
Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

PARDAVIMUI

CLASSIFIED GUIDE
VYRAI IR MOTERYS

CONTRACTORS

CONSTRUCTION C0,

GARBAGE DRUMS
1 WITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 S, Racine, 434-1113

STURGIS MEMORIAL HOSPITAL
in STURGIS, MICHIGAN, offers 

excellcnt opportunlties for: 
MEDICAL TECHNOLOGI8T 
New labo rat ory, Progressive 

Southern Michigan conununity. 
Reeent gradųate oonsidered. 

MEDICAL REOORDS
LIBRARIAN

ALSO
EXECUTIVE HOUS.EKEEPER

Ali salarles open, depending on ex- 
perionce bud ąualifications. Excel- 
lent benefits. Permanent positions.

Write, apply or call — 
ADMINISTRATOR (616) 651-7824

MISCELLANEOUS

ĮLAIŠKAI "DRAUGUI" Į

DfiL CHICAGOS
ŽURNALISTŲ SKYRIAUS 

VEIKIAIS

Balandžio 23 d. “Draugo” nr. 
95 žinelė apie lietuvių žurnalis
tų Chicagos skyriaus narių me
tinį suskinlkimą (š. m. IV. 18), 
netiksli, esmėje neatitinka tik
renybei.

Susirinkimas įvyko Juozo 
Kapačinsko (6811 S. Maplevvood 
avė.), ibet ne A. Rūgytės 'bute. 
Metraščio reikalu jokio nutari
mo skirti redaktoriui padėjėjus 
nepadaryta. Tik ankstesniam
nutarimui __ metraštį leisti —
principiniai pritarta ir pabrėž
ta reikalas kviesti specialistą 
kalbininką kalbai peržiūrėti. 
Leidinio fonde susirinkimo die
ną buvo suaukota $135, ir su
sirinkimas nutarė $300,00 į tą 
fondą tuojau perkelti iš organi
zacijos kapitalo.

Valdybos, kontrolės komisi
jos bei kitų pareigūnų klausi
mas šiame susirinkime visai ne
svarstytas. Buvusioji valdyba, 
kaip ir kontrolės komisija, ben
dra tvarka, užbaigę kadenciją, 
prieš rinkimus atsistatydino. 
Dėl susidėjusių aplinkybių — 
laiko stokos — (abu pirminin
kai: sus-mo ir valdybos ir kt. 
skubėjo teatran, nei valdyba, 
nei kontrolės komisija, nei kiti 
pareigūnai neišrinkti ir jokioms 
pareigoms niekas nebuvo pa
kviestas, ir jokie seni organai 
(pav. vaidyba) ne perrinkti. Tuo 
būdu kalbamoje organizacijoje 
dabar yra interregnumas. Kaip 
susirinkime konstatuota — dėl 
buvusios valdybos nepakanka
mo aktyvumo, organizacija kol 
kas tik merdi. Jai reikalinga

naujų jėgų, naujos energijos, 
kitaip ji tėra tik popieriuje.

Konstantinas Petrauskas

MIRĖ NUO RŪKYMO

Ispaniškas žurnalas “Bohe- 
mia” praneša, kad žinomas dai
nininkas Nat King Gode ir kino 
artistas John Wayne mirė nuo 
didelio rūkymo. Pirmasis mirė 
nuo plaučių vėžio, antrasis šir
dies smūgio ištiktas. Jie abu ži
nomi artistai, 'bet nepaprastai 
daug rūkė ir todėl, kaip gydy
tojai nustatė, jie mirė tik nuo 
tabako, pačiame amžiaus stip
rume. kl.

Kviečiame j taikę!
Lietuvių Enciklopedijos leidykla, 

išleidusi eilę vertingų ir kažin ar be- 
pakartojamų leidinių, iš naujo sutelkė 
jėgas prie ENCYCLOPEDIA LITU
ANICA, kurios bus 6 tomai. I-sis to
mas yra jau išleistas. Maloniai kvie
čiame į talką ją užsiprenumeruojant.

Čikagoje prenumeratas priima: 
Draugo, Naujienų, Barcaus, Margu
čio, Jaunimo Centre pas p. Rožans- 
ką įstaigose, Marginių ir p. Tvero 
krautuvėse.

Iš anksčiau išleistų leidinių dar tu
rime:

1. Lietuvių Enciklopedija — 36 to
mai,

2. Vinco Krėvės Raštai ■— 6 tomai,

3. Mūsų Lietuva — 4 tomai.

Tai yra vertingos dovanos bet ku
ria proga. Jų kainos yra žemos, lei
džiant dabar kaštuotų beveik dvigu
bai. Nedelsiant užsisakykite, nes at
sargos yra nedidelės.

Adresas:

JUOZAS KAPOČIUS
361 W. Broadway, P. O. Box 95,
So. Boston, Mass. 02127, USA.

Tel.: leidyklos (617) 268 7730, 
Namų (617) 282-2759. (sk.)

A. + A.
KPT. PETRUI K. BOJEVUI

Vietname žuvus, žmoną DALIJI, sūnus KĘSTUTĮ ir 
VYTAUTU, uošvius p. ŠANTARUS ir kitus gimines 
skaudaus liūdesio dienose užjaučiame, šią didžią 
nelaimę išgyvename ir kartu liūdime.

Naciy šeima ir 
Morkūnų Šeima

A. -|- A.
KPT. PETRUI K. BOJEVUI 

Vietname žuvus, nelaimės ir skausmo ištiktus žmo
ną DALIA, sūnelius KĘSTUTĮ ir VYT AUT JJ, uošvius 
p.p. Šantarus nuoširdžiai užjaučiame.

Fidelius Penčyla 
Juozas Pečiulis

Mylimam mokytojui
A. -J- A.

PRANUI PAULIUKONIUI mirus, 
jo žmonai ELZBIETAI, dukroms ir sūnums reiškia 
gilią užuojautą

Zigmas Ir Maria Rovinskaite 
Dailides

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI,

S48T Wetf 69th Stot 
Tet HB 4-7482

Heating Contractor
Įrengiu nauju. Ir perstatau se
nus visu rūftlų namo apšildymo 
pečius Ir alr-oonditlonlng — 
naujus Ir senus namus. Stogu 
rinas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu Ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
H KATINO A SHEET METAI, 
4444 8. Westorn, Chicago N. HL

Telefonas VI 7-3447

REAL ESTATE

3234 W. 64th St. 7 kamb. (3 
mieg). Metalo žiem. langai, šaldy
tuvas, skalbiamoji ir džiovinimo 
maš., elektr. virimo krosnis. Alyva 
apšild. 2 air cond. Naujas stogas. 
Plątus sklypas. 2 maš. garažas. 
Žemi taksai $18,500. HE 4-2209

ŽAVINGI PERLAI
Apie $8,000 pajamų. 4 butų, S-jų 

metų liuksus niūras Marąuette pke. 
Rimtas pasiūlymas.

4 butų mūras su bizniu. 2 auto 
garažas. Naujas gazu Šildymas. Mar
ąuette pke. $43,400.

Didelis 2 aukštų 2 po 6 kamb. 
mūras. Marąuette pke. Gazu šildy
mas. Garažas. $32,300.

Tvirtas 7 kamb. patogus mūras. 
Prie Maria High. Mūro garažas. 
$21,000.

77-ta ir Pulaski. 10 metų moder
nus 5% kamb. mūras. Apie 38 p. 
sklypas, šalia garažas. $22,500.

Pelningas mūro namas, švarūs 6— 
8—2 kamb, 2 % vonios, gazu naujas 
Šildymas. Garažas. Arti visko Mar
ąuette pke. $21,800.

5 kamb. gražus mūras. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Prie Maria 
High. Laisvas — užlmklte. 19,400.

Bevelk naujas — apie 12 metų, 
5 H kamb. mūras. 2 auto garažas. 
Arti Nabisco. $27,000.

VALDIS REAL ESTATE
7051 S. Washtenaw A v., RE 7-7200

7 kamb, 20 metų, Svarus mūr. 
bungalovv prie 71 Ir Sacramento. 
Dvigubas garažas. Daug priedų. Ga
lima tuoj užimti. $28,500 arba pa
siūlymas.

5)4 kamb., 16 metų mūr. buhga- 
low prie 71 Ir Homan. įruoštas rū
sys. Garažas. Galit greit keltis. 
$27,500.

1 % aukšto. Svarus mūr. 2 butai 
— 6 Ir 5 kamb. Prie 67 ir California. 
įruoštos rūsys. Garažas. $28,500. ar
ba pasiūlymas.

5 kamb. 15 metų "ranch” stiliaus 
mūr. namas. 84 Ir Kedzie. $23,000.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA '
2785 W. 71st St — Tel. 925-6015

REMKTTE “DRAUGĄ”.

REAL ESTATE

1*6 aukšto mūr. kampinis namas.
5 kamb. apąčioje, 4 Xair|b- viršuj. Po 
2 miegamus. 3300 W. 63rd Place.

3-jų miegamų “face brick” ranch 
stiliaus namas su pilnu rūsiu, ga
zu apšild., centr. air conditioning, 
kilimai nuo sienos iki sienos. Arti 
mokyklų. Skambinkite nuo 9 v. r. 
iki 3 popiet 562 - 2290.

TETURĖJOME TIK MAŽĄ 
SUMĄ {MOKĖJIMUI

Ilgai ieškojome pirkti nuosavybę. 
Mr. Svoboda, ReaJtor, 3739 W. 26th 
St. ir 2134 S. 61st Ct., Ciceroje, ra
do mums tinkamą nuosavybę ir pa
rūpino gerą paskolą. Draugiškai jį 
rekomenduoju.

3110 S. Lawndale Avė. 
___________Marie Bernacek,_______

6 kamb. 15 metų mūr. bungalovv
prie 71-mos ir Sacramento. 2 vonios, 
įruoštas rūsys, 2 auto garažas. 
$26,900. WA 5-6015

Marąuette Pke. mūr. 7 kamb. re
zidencija su 4 mieg. Gazo Šildymas. 
$26,900.

Pyie Maria High —, mūrinis. 2 bu
tai po 4 kamb. 12 metų senumo. 
$37,900.

Pelningas biznis — taverna su 
restoranu. Trumpos valandos Ir tik 
5 dienas atdara. Mūr. namas su bu
tu. $21,000.

Prie 63 Ir Rookwell 6 kamb. bun
galovv. Garažas. $15,500.

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

Mūr. bungalovv. 6 kamb. švarus. 
Įrengtas skiepas. 60 Ir Francisco.

Mūr. 2 po 5 kamb. Centralinls šil
dymas. Modernios vonios ir virtuves. 
Gražiai Įrengtas skiepas. Rinktine 
Brlghton pko. vieta.

Bevelk naujas 4 modernių butų 
mūras — 8 po 4 kamb. Ir 7 kamb. 
69 ir Kedzie. $76,000.

Maisto krautųvū - Brlghton Parke. 
Insurance — Income Tax

Notary Public

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd St., CL 4-2390

NAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas Vertimai

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BE LL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Avė. — PR 8-2233

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

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

REMKITE “DRAUGĄ”.

REAL ESTATE

SALES • HORTSABES ■ HANASEHEHT

Membor of M.L.8.
ALEX ŠATAS —REALTOR

Main offlee 5727 W. Cermafe Rd., Cicero, Illinois. Tet OL 6-2233
Turime šimtus namų Berwyne, Cloeroj, Riverside, La Grange Parfe 

Ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mūsų įstai
gą ir Išsirinkti Iš katalogo.

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471 -0321

RADIO PROGRAMA

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

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd Street

Užsieninių Ir vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraltls

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūSių stogus. Tai
some arba dedame naujus kaminus 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome mūra "tuok 
pointlng”. Pilnai apsidraudė. Visa* 
darbas garantuotas.

Tel. — LA I-604T
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

TELEV IŽUOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

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

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
2501 W. 6»th St., Chicago, Hl. 60620 
3333 S. Halsted, Chicago, Hl. 60608 

Tel. WA 5-2737; 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas, automo
biliai, motociklai, šaldytuvai, mais
tas, doleriniai CERTIFIKATAI.

H. Žukauskas

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, Gyvybės
sveikatos, biznio 
automobilių.

Patogios ižslmo- 
kėjlmo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Gerų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai. šaldytuvai, televizijos, do- 
ler. certlfikatai, maistas, akordeonai. 
2608 W. 69th St., Chicago, Hl. 60629 

TELEF. WA 5-2787

HELP VVANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

Reikalingas prityręs vyras 
batu taisymui.

Dalina laiką, 3 dienas savaitėj:

Skambinkite FL 8-0085

PALATINE SHOE HOSPITAL

GIKL - WOMAN
DRAl’EKY WOKK 

also DRAl-EBY SEIVEBS.
With Table Sizlng Experlenoe

Full Time. 5 Day Week. 
Lincoln and Diversey Area

Phone — 549-0700

TANNERY LABORERS
BEAM HOUSE WORKERS

Good working condltlons and benefits, 
steady work; located on bus llnes; 
free parking. Apply: Employment
Office 8 A.M. through Friday.

GREIS PFLEGER TANNING CO.
1251 Sandstree, VVaukegan, Illinois

PHONE — MA 3-1980

Immediate Opening

BEAUTY OPERATOR
Experienced, full jtime.

Good benefits.
Paid vacation after 6 months.

CARRIAGE WAY COIFFURES
158 Ann St., Clarendon, Hills, III. 

PHONE — 325-6080

Immediate opportunlties for

DENTAL LABORATORY 
TECHNICIANS

Reikalinga patikima moteris namų 
ruošos darbui ir pagaminti valgį 3 
dirbantiems suaugusiems, 5 d. savai
tėj, bute artimoj šiaurėj. Geras atly
ginimas ir gera vieta tinkamai mote-
riai. Reikalinga nors kiek kalbėti ang
liškai. Pirm. iki penkt. nuo 9:30 v. r. 
iki 5:30 v. p. p. skambinkit 744-2026.

fully ųualified & complete dentures. 
Special techniųues. Wire experience 
desired. Starting salary $8,000 yearly, 
fringe benefits. Excellent opportunity 
for right men — permanent positions.

Contact J. H. McCann DentaI Arts 
Ine., 477-2326, Lake Charles, La.

Phone 318-477-2326
MILLING MACIŪNE 

OPERATOR
Day shlft — exper! Good working 
condltlons. Air coindttioned plant. 
Overtime avlailable.

M. J. MANUFACTURING
3716 N. Clark, Tel. 248-1132

MACHINIST
— Experienced —

Mušt read blueprlnts, and muši 
make own setup. Mušt speak English.
RA J NE R Q U A L I T Y 

M A C H I N E W O B K S 
4517 W. Thomas Tel. 276-1760

GIRL FRIDAY
FOR PRTVATF PUBIJOITY OFFICE 
Steady work for a Sharp, matare 
woman vvith patlence, Ingenuity 
and initiatlve. Typing and drtvlng 
skilia necessary. Good telephone 
voice and pleasant appearance. 
Pleasant surroundings. Full tlme 
only. Northbrooik area company. 
___________ CALL: 272-5101___________

HOUSE MOTHER
For boys in children’s home in 
OAK PARK. Live-in. j

— MANY BENEFITS —
Call betvveen 8 and 5: EU 6-8247

Apsimoka skelbtis DRAUGfl 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

HELP W A N T E D-— VYRAI

TAKE YOUR PICK
ORDER PICKERS/PACKERS — STOCK HANDLERS

FIRST & 2ND SIIIFT OPENINGS
Take your pick of the jobs we have available in our new vvarehouse in 
Eik Grove Village. No Experience Necessary. Opportunity for Advancement. 
Pleasant modern working conditions in new 90,000 sq. ft. building, 9 paid 
holidays and many more fringe benefits.

Apply in person — 8:30 a.m. to 4:00 p.m.
Monday thru Friday

EMPLOYMENT MANAGER 598-5330

BORDEN, INO./CHEMICAL DIVISION
Midwest Distribution Center

1500 TOUHY, ELK GROVE VILLAGE 
(West of O’Hare Airport)

An eąual opportunity employer

D fi M E S I O 1

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perką pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

J. LIEPONIS

Marquette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai. vtk.

Papročių ir pažiūrų paminklai yra pastovesni už me- • 
džiagines iškasenas. Tai suprato Ovidijus. Si tiesa ypač ga- ■ 
lioja pasakoms. Jose yra galimi nemažiau sėkmingi kasinė- j 
jimai, negu žemėje. ■

Vytauto B a g d a n a v l čiau s

KULTŪRINES GELMES PASAKOSE
II knyga

yra nuotykinga ekspedicija į prodstoriją. 357 pusi.

Kaina 5 dol. Knyga gaunama Drauge ir pas platintojus.

POEZIJOS RINKINYS SUAUGUSIEMS 

parašytas

ALBINO BARANAUSKO

Šiame rinkiny poetas atsisveikina su pietinio Vilkaviškio 
apskrities, dar niekeno neapdainuotomis augštumomis.

Rinkinys gaunamas „Drauge“ ir pas platintojus. Kaina 2 dol.

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.



Ann Turner, 15 jn.. mokosi virti Tipton, Ind: Mergaite apako saules 
už,temimo metu kovo 7 d., kada į ją žiūrėjo net ketvertą minučių. Dak
tarai sako, kad jos apakimas nepagydomas.

LAIŠKAS APIE RELIGIJOS 

PERSEKIOJIMUS RUSIJOJE
Intelektualai išdrįso kelti balsą

Laisvojo pasaulio spauda pa
skelbė Rusijos krikščionių laiš
ką, -kuriame jie protestuoja 
prieš religijos persekiojimus So
vietų Sąjungoje. Laiškas yra 
rašytas praėjusių metų rugsėjo 
mėnesį. Po juo randame šešių 
žinomų rusų intelektualiu para
šus.

Laiško autoriai reišzia savo 
ir kitų Rusijos tikinčiųjų solida
rumą žinomiems rašytojams 
Anatolijui Bmanuilovičiui Leviti 
nui - Krasnovui ir Borisui Vla- 
dimirovičiui Talantovui, kurie 
nuo praėjusio rudens yra nu
bausti priverčiamųjų darbų sto
vykla vien dėl to, kad savo raš
tais gynė religijos laisvę ir ti- 
lęųį&ųjų teises.

Levitin-Krasnovas yra rusų 
literatūros dėstytojas, dėl re
liginių įsitikinimų pašalintas iš 
dėstytojo pareigų. Pastaruosius 
trylika savo -gyvenimo metų jis 
atidavė religinių - (teologinių 
klausimų studijoms, parašyda
mas visą eilę šios srities stu
dijų bei daug straipsnių. Dau
gelis jos straipsnių savo laiku 
buvo paskelbti Maskvos orto
doksų patriarchato žurnale.

Savo straipsniuose Levitui - 
Krasonvas reikalauja visiems 
tikintiems pilnos religinės lais
vės ir protestuoja prieš jiems 
padarytas ir tebedaromas 
skriaudas. Vien 1959 — 1964 m. 
laikotarpyje — primena laiško 
autoriai — Sovietų Sąjungoje 
-buvo iš tikinčiųjų atimta ir už
daryta apie dešimt tūkstančių 
ortodoksų bažnyčių, penkios ku 
nigų seminarijos, aštuoniasde
šimt ortodoksų vienuolynų. Ki
tų konfesijų tikintieji tuo metu 
neteko apie pusės savo maldos 
namų. Be to, šiame laikotarpyje 
religija ir tikintieji -buvo įtūžiai 
puolami ateistiniuose leidiniuo
se ,kaip žurnalas “Nauka i reli- 
ja”, ir visoje partijos spaudo
je. Ateistinė propaganda, rašo 
Rusijos intelektualai savo at
virame laiške, yra be atvangos 
vedama visuose laikraščiuose ir 
žurnaluose, kino filmuose, ra
dijo ir televizijos programose. 
Ir štai šiuo mūsų Bažnyčiai taip 
sunkiu metu atsirado pasaulie
čių tarpe drąsių tikėjimo gynė
jų, kurie nepaisydami šmeižtų 
ir persekiojimų, nepaisydami 
bauginimų, išdrįso pakelti bal
są prieš neteisybę ir prievartą.

Anatolijus Levitin - Krasno- 
vas, primena Rusijos intelektu
alai atvirame laiške, savo straip 
sniuose mėgina spręsti Bažny
čios ir valstybės santykių pro
blemas. Jis įrodo, kad Bažny- 
ia ir tikintieji dažnai yra per
sekiojami ir diskriminuojami iš 
valstybės bei partijos pusės, pa
žeidžiant sovietinės konstituci
jos dvidešimt penktąjį straips
nį, kuris garantuoja visiems pi- 
Dėčiamfl religinę laisvę, paiei-

džiant paties Lenino 1918 me
tais pasirašytą dekretą “apie 
bažnyčios atskyrimą nuo vals
tybės ir mokyklos nuo bažny
čios’’.

Toliau Rusijos intelektualai 
savo atvirame laiške, kuris yra 
plačiai paplitęs laisvajame pa
saulyje, nurodo kai kuriuos -kon
krečius religinės laisvės suvar
žymo pavyzdžius: yra registruo
jami ir sekami kunigai ir kiti 
kulto tarnautojai bei bažnyti
nių komitetų nariai, visus religi
nius reikalus tvarko kulto rei
kalų įgaliotinis, būdamas ateis

Mylimam vyrui, tėveliui ir žentui
A. -j- A. Kpt. Petrui K. Bojevui

Vietnalmo fronte žuvus, didelio skausmo valandoje jo žmoną 
DALI£, sūnelius KĘSTUTĮ ir VYTUKĄ, uošvius NATALIJĄ ir 
ANTANĄ SANTAKUS bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame Ir kartu liūdime.

Alicija ir Alfredas Mikučiauskal 
Magdelena ir Motiejus Mikučiauskal 
Stase ir Petras Miliauskai 
Stasys Vaškys, New York

A. -J- A.
ANELEI MOTIEJŪNIENEI

mirus,
dukroms DANUTEI ir ALDONAI bei žentams dr. P. 
JARUI ir dr. P. RASUČIUI su šeimomis reiškiame gi
lią užuojautą.

Aldona Ir Gediminas Griniai

Netekus brangios mamytės ir močiutės 

A. + A.
ANELES MOTIEJONIENES, 

dukras DANUTĘ ir ALDONU ir jų šeimas giliai už
jaučiame ir kartu liūdime.

Dagty šeima

I
5% to 5% -

I N T E R E S T

O N SAVINGS 
CERTIFICATES
Member Federal Reaerve System 
Member Federal Deposit Insurance Corp.

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

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

Aleksandra Ir Pranas 
Naiduškevičiai PIRKITE DABAR TIESIOG NUO

MR. NELSON
Savininko

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklų Planų
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335

Lietuvos Istorijos Draugijos nariui

A. -f- A.
PRANUI PAULIUKONIUI

mirus, ŽMONĄ, SŪNŪS ir DUKTERIS nuoširdžiai 
užjaučia

Lietuvos Istorijos 
Draugijos nariai

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS

Laidotuvių Direktoriai 
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
Trys Moderniškos Koplyčios 
4330 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas tik jj užsisako 
paštu ar telefonų — LU 6 0500.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile.

Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspausdin
tas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių aglų kal
ba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, kurias galima 
gauti DRAUGE.

aBiiiuumiiiuutuuiutinitmnimitiiiiiiiiiniirnTnnuiimniiiini'iiniffltmiiiiifflin'Tmiiiiiniiin™

FRANK ZAPOLIS
10% — 20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudė nuo ugnies ir automo 
billo pas

8208 K West »5th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4S8S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911Tel. REpublic 7-1218 

Tel. Virginia 7-6672A. VILIMAS 
M O V I N G
Apdraustas perkranstymas 

— Įvairių atstumu — 
823 WEST 34th PLACE

Telef. — FRontier 6-1882

JURGIS F. RUDMIN
3819 S, Lituanica Avė. Tek YA 7-1188-1139

PETRAS MELIONAS
*848 8. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
107 So. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, III., Tel. OL 2-1003

b KRPiEinis 
1 t

tas, jis duoda leidimu® pamal
doms ir diriguoja visą religinę 
veiklą, šiuos ir kitus religinės 
laisvės suvaržymus Sovietų Są
jungoje yra smulkini aprašę du 
Maskvos ortodoksų kunigai — 
Gleb jakuninas ir Ešlimnas — 
anksčiau sovietų vyriausybei į- 
teiktame pareiškime.

Šeši rusų intelektualai toliau 
taip rašo; “Mes krikščionys y- 
pač skaudžiai išgyvename tai, 
kad Rusijos ortodoksų Bažny
čioje tikėjimo gynėjų atsiran
da tiktai pasauliečių ir papras
tų kunigų tarpe, kai tuo tarpu 
rusų ortodoksų vyskupai yra 
pasyvūs, kaip tas nevaisingas 
f y gos medis, apie kurį kalba E- 
vangelija. Dar blogiau — dau
gelis oficialių Rusijos ortodoksų 
Bažnyčios atstovų yra aklai at
sidavę ateistinei kulto reikalų 
tarybai”.

Laišką pasirašiusieji rusų in
telektualai tvirtina, kad rašy
tojas Levitin - Krasnovas jokiu 
būdu nėra pažeidęs sovietinių 
įstatymų. Jis, protestuodamas 
prieš religinės laisvės suvaržy
mus ir gindamas tikėjimą, atli
ko savo krikščionišką pareigą... 
Mes krikščionys, Sovietų Sąjun
gos piliečiai, baigia savo laišką 
į visus geros valios žmones au
toriai, esame giliai įskaudinti 
rašytojo Levitin- Krasnovo ir 
dėstytojo Talantovo areštavimu. 
Mes drauge su jais protestuo
jame prieš šiuos nenormalius 
Bažnyčios ir valstybės santy
kius ir reikalaujame , kad būtų 
vėl atidarytos bažnyčios, kunigų 
seminarijos, vienuolynai ir mal
dos namai, kurie buvo prievar
ta iš tikinčiųjų atimti.

Laiškas rašytas Maskvoje 
1969 metų rugsėjo mėnesį. Pa
sirašė Višnevskaja, Dubovenko, 
Kokorev, Laškova, Rokitjans- 
kij, Strojeva. Kz.

SAU IR EKSPORTUI

(Atkelta iš 3 pusi.)

man stoti į darbą, nes trūksta 
darbininkų. Sako, dirbsiu tik 3 
mėnesius. Už tą laiką gausiu 45 
rublius. Taigi per mėnesį uždirb 
siu 15 rublių”. Matome, kokie 
senatvės džiaugsmai pavergtoje 
Lietuvoje. Senas kolchozininkas 
per mėnesį uždirba 4 kg. sviesto. 
Amerikos laukų darbininkas per 
dieną uždirba 6 kg. sviesto ir gau 
na du kartu gerai pavalgyti.

Kalbėdami apie eksportą, pro
pagandininkai dar prideda vie
ną smulkmeną: kiek dabar žmo
nės Lietuvoje suvalgo mėsos. 
“Mėsos suvalgome daugiau už 
danus — vidutiniškai kiekvie
nas apie 70 kg. per metus, danai 
— 62 kg.” Ar tie daviniai tiks
lūs? Apie danus geriau galėtų 
pasakyti patys danai. Prieš 7 
metus pasaulio spaudoje buvo 
daviniai, kiek kuriame krašte 
žmogus per metus suvalgo mė
sos. Argentinoje — 240 svarų, ir 
taip daviniai eina žemyn iki pri
einama: Sov. Rusijoj 15 svarų, 
Indijoj — 4 svarus. Ar tie davi
niai labai tikslūs, nežinia, bet jie 
rodo, kad Rusija (žinoma ir Lie
tuva) šiuo atžvilgiu stovi prie la 
blausiai atsilikusių kraštų.

G ELE S
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

Ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

Beveriy Hills Gčlinyčia 
24-13 W. OSrd Street. Chicago, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

Mylimai motinai, uošvei ir senelei

A. + A.
ANELEI MOTIEJŪNIENEI

mirus, skausmo valandą dukterims ALDONAI ir DANUTEI, 
žentams dr. PETRUI RASUČIUI, dr. PRANUI JARUI ir vai
kaičiams nuoširdžiausią užuojautą, drauge liūdėdatmi, reiškiame.

STASYS DAGYS 
JUOZAS SENKUS

Brangiam vyrui ir tėvui

A. -f- A. BONIFACUI BARŠKUČIUI 
mirus, žmoną, mielą krikšto dukrą Eugeniją, dukras 
Ofeliją ir Daivą, sūnų Algį ir visus artimuosius giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Lietuvos laisvės laikais ku-
' mėtis, kurio šeimą sudarė 4-5 
galvos, kasmet pasiskersdavo dvi 
lašinines kiaules ir 2-3 avis. Ta
da niekas nesakė, kad kumečiai 
yra žmonių kategorija, kuri dau- 
giaus valgė mėsos. Dabar kolcho 
zininkas su tokia pat šeima pa- 
siskerdžia tik vieną kiaulę. Ir dar 
nežinia, ar ir dabar kolchozinin
kas pusę kiaulės turi atiduoti

! Maskvai, kaip buvo anksčiau.
Lietuvos laisvės laikais kumečių 
buvo ne daug, o dabar kolcho- 
zininkai ir sovchozininkai yra vi
si kaimų gyventojai.

Komunistai pavergtoje Lietu
voje reklamuoja laimėjimus, bet

“Drauge” jau galima gaut; nau 
tai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Paruošė dipl. teis. Praras Su 
las.

Čia nuosekliai aptariamas tęs-. 
tamenių reikalingumas ir jų ga-, 
lia, bei nurodoma jų forma ii' 
paduodami pavyzdžiai ne tik 
pagal JAV veikiančius įstatymus I 
bet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa 
šaulyje bei Nepriklausomoje Lie 
tuvoje.

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

Knygos kaina 3 00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

Skelbkites “Drauge”.

-TĖVAS IR SŪNUS—

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 7 f st St. Telef. GRovehill 6-2345*6 
1410 S. 50th Avė., Cicero TOvvnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

DRAUGAS, pirmadienis, 1970 m. gegužės mėn. 4 d. B

visai nereklamūoja ten esamo di 
delio skurdo, neteisybės, suvaržy 
mų. Vienas dalykas yra žinomas, 
kad pavergtoje Lietuvoje žmonės 
pinigų netaupo, nes neturi iš ko 
taupyti ir nepasitiki okupantų pi 
nigais. J. J.

A. -Į- A.
ANTANAS MIKŠIONIS

Gyveno 12412 S. Racine Avė., Chicago, Illinois.
Mirė 1970 m. gegužės 1 d., 12 vai. d’eną, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities, Vadoklių para

pijos, Stebėkių kaime.
Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Salomėja (Bagdonaitė), sū

nėnas Kazys Bagdonas su šeima, dukterėčia Emilija Bagdonaitė - 
Gaškienė su vyru Antanu, giminės Antano Pečeliūno šeima ir Ado- 
mer Ruzo šeima, draugai ir pažįstami

Kūnas pašarvotas Leonardo Bukausko koplyčioje, 10821 S 
Michigan Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad., geg. 4 d., iš koplyčios 9:30 vai. ry. 
to bus atlydėtas į Šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas i Lietuvių Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Mikšionio giminės, draugai ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti paskutinį atsisveikinimą.

Nuliūdę: Žmona ir giminės.
Laidotuvių direktorius Leonardąs Bukauskas ir Sūnus. Tel 

264-2228. MAŽEIKA &EVANS
FUNERAL HOME



B DRAUGAS, pirmadienis, 1070 m. gegužės mSn. 4 d.

X Elena Bradūnaitė šį pava
sarį baigia Ghicagos universite
tą bakalauro laipsniu ir žada 
toliau tęsti studijas tame pa
čiame universitete, ruošdamosi 
magistro laipsniui. Moksle pasi
žymėjo ypatingais gabumais, 
per 4 metus gaudama stipendi
ją. Pereitą rudenį PLB valdy
bos pakviesta Bradūnaitė LB 
vadovybėms pateikė įdomų pra
nešimą apie lietuvių jaunimo ir 
studentijos nuotaikas laisvaja
me pasaulyje. Šiuo metu Bra
dūnaitė kandidatuoja į JAV LB 
Vl-ją tarybą Chicagos apygar
doje.

X Vytautas Kamantas, vy
riausias mechanikos inžinierius 
vienoje amerikiečių firmoje, 
dalyvavo amerikiečių inžinierių 
konferencijoje ir parodoje, įvy
kusioje balandžio 27-30 dieno
mis Chicagoje. Inž. Kamantas 
yra Lemento apylinkės valdy
bos ir Lemento Maironio 'litua
nistinės mokyklos tėvų komite
to sekretorius, pasiūlytas kan
didatu į JAV LB VI-ją tarybą 
iš Chicagos apygardos.

X Arvydas Jarašius, Lannwg, 
UI., įstojo į JAV karinę akade
miją West Pointe. Arvydas šį
met baigia Thornton Fractional 
aukšt. mokyklą. Apie tai pra
neša kongr. Derwiinski įstaiga, 
pasidžiaugdama, kaid nuo komu
nizmo pabėgusių tėvų sūnus 
šiame krašte stoja į karo aka
demiją. Jarašiai į JAV atvyko 
1950 m.

Solistė Prudencija Bičkienė ir Ro
ma Mastiene atlieka programą 
Chicagoje vieno parengimo metu.

Nuotr. V. Noreikos

X Alvudo vaikų teatras (dir. 
akt. Alfas Brinką, pad. Aldona 
(Sobieskienė) perduoda Algmi- 
nienės radijo vaizdelį “Motinos 
meilė” šį pirmadienį, gegužės 4 
d., 10 v. r. Barčus radijo šeimos 
valandoj. Valandėlėj dalyvauja 
A. Brinką, Jonė Bružienė ir 
Anelės Kirvaitytės vadovauja
mos kanklininkės.

X Marijos aukšt. moli. moki
nių dailės daubų paroda įvyks 
Balzeko lietuvių kultūrios mu
ziejuje nuo gegužės 10 d. ligi 
birželio 14 d. Įėjimas nemoka
mas.

X Antanas Bazutis, nuošir
dus “Draugo” bendradarbis 
Los Angeles, parėmė mūsų dien 
raštį 10 dol. auka. Labai ačiū.

X Akt. J. Balutis stato su 
Cicero moksleiviais ateitinin
kais vaidinimėlį, kuris bus su
vaidintas kitą savaitgalį para
pijos salėj.

X GEGUŽĖS 17 D. JAUNI
MO CENIRO statybos vajaus 
vakarienėje beveik kiekvienas 
gali dalyvauti, nes bilieto kaina 
tik $7.50. Kiekvieno pareiga šį 
lietuvių centrą paremti, Įsigy
kite bilietus šiandien pas tėvus 
jėzuitus arba pas O. Gradinskie- 
nę tel. FR 6-1998. (pr.)

X Aukos stiprina spaudą, o
kartu ir lietuvybę. “Draugą” 
parėmė aukomis: po 3 dol. — 
VI. Garsys, K. Gailus, Paul Gu
doms; po 2 dol. — J. Staškevi
čius, Ona Norkūnas, P. Vaičai
tis; po 1 dol. — Anna Tauje- 
nis, J. Steponaitis, V. Kelmelis. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame.

x Chicagos pašto įstaiga 
rengia Kinijos pašto ženklų pa
rodą centrinio pašto vestibuly- 
je Canal ir Vain Buren St. Pa
roda atidaroma gegužės 9 d., 
šeštadienį, 11 v. r.

Ii ART! IR TOL!
J. A= VALSTYBĖSE

— Nauja Lietuvių Studentų 
s-gos centro valdyba. Išrinkta 
nauja Šiaurės Amerikos Lietu
vių studentų sąjungos centro 
valdyba. Balandžio 15 d. nau
joji centro vaidyba perėmė se
nos valdybos knygas ir vadova
vimo darbą. ŠALSS centro val
dybą sudaro: pirm. Antanas 
Kalvaitis, 17617 Harland Avė. 
Cleveland, Ohio 44119. Telef. 
692-1766, vicepirm. — Teresė 
Neimanaitė Cleveland, Ohio,
sekr. __ Teresė Idzelytė, 1081
E. 176 Street, Cleveland, Ohio 
44119. Tel. 481-5183, ižd. Gied
rius Lazdinis, Cleveland, Ohio, 
nariai — Vytenis Gatautis, Cle
veland Hts., Ohio, ir Algis Ri
mas, Chicaga. Savo rašte c. val
dyba rašo: “Mes naujos ŠALSS 
centro valdybos nariai rimtai 
apgalvojome dabartinės studen
tijos padėtį, jos problemas ir 
mums uždėtas pareigas. Mes 
visi esame dalyvavę ir stebėję 
studentų veiklą per paskutinius 
tris — keturius metus ir matėm 
tos veiklos (šlubavimą. Kodėl tai 
įvyko? Atsakymas nelengvas ir 
sudėtingas. Buvo daug priežas
čių. Bet du dalykai, kurie nepa
prastai prisidėjo prie studentų 
veiklos (iŠAL^S ribose) sus’.lp- 
nėjimo, tai paskutinieji du 
Studentų sąjungos suvažiavi
mai. Organizacinis ir akademinis 
lygis šių dviejų suvažiavimų ir 
rimčiausią studentą privertė 
ieškoti įdomesnio užsiėmimo ki
tur. Studentų ir visuomenės tar
pe susidarė ypatingai negatyvi 
nuomonė apie suvažiavimų tiks
lą, efektingumą ir pačių studen
tų sugebėjimą kokią nors reikš
mingą veiklą išvystyti. Mes esa
me įsitikinę, kad šio momentu 
studentų tarpe yra daug suge
bėjimo, daug jėgų ir mūsų tar
pe daug entuziazmo. Jau esame 
padarę pirmus planus 20-tajam 
ŠALSS visuotiniam suvažiavi
mui Clevelande ir esame įsitiki
nę, tik tvirtai suorganizuotas ir 
akademiniai stiprus suvažiavi
mas gali atgaivinti sąjungą. 
Mes kreipiame į visus studen-

POLICIJOS ŠVENTĖ

Chicagos policija gegužės 7 d. 
švenčia savo šventę. Susirinks 
gausiai policininkų ir jų artimų 
jų į Auditorium Theatre, Wa- 
baah Avė. ir Congress Parkway. 
Meras Daley policijos savaitę 
skelbia gegužės 10-16 dienomis. 
Visi kviečiami. Įėjimas [nemoka
mais.

Los Angeles prie Šv. Kazimiero par. mokyklos stovi iš kaires: koimp. 
B. Budriūnas, Apeikienė, muz. R. Apeiky/ė, Balfo pirm. kun. V.
Martinkus, solistas R. DabSys ir P. Litvinas. Nuotr. L. Briedžio

Al. Kumskis ,arch. Albertas Kerelis, George W. Dunne, prezidentas 
of Cook Conty Committionners, inž: Antanas Rudis ir Juozas Skeivys, 
lietuvių demokratų klubo Roselande pirmininkas. Nuotrauka dary/.a- 
ta Lietuvių demokratų klubo banketo metu Roselande kovo 26 d.

Nuoį't. M. Nagio

tus ir visuomenę ir prašome 
jūsų paramos ir talkos mūsų 
darbe. Leisti Lietuvių (Studentų 
sąjungai po 20 metų veiklos iš
eivijoje dingti būtų didelis smū
gis dabartinei ir ateinančiai lie
tuvių bendruomenės kartai”.

— Juozas ir Rūta Pultinevi- 
čiai, gyveną Omahoje, Nebr., 
įamžindami savo žuvusius gimi
nes, pasiuntė Lietuvos kankinių 
koplyčios fondui 100 dol. auką. 
Rūta įPultinavičienė ruošiasi 
vykti į koplyčios dedikaciją, 
kuri įvyks liepos 7 d. Romoje.

— Los Angeles, Calif., Šv. 
Kazimiero par ap. Lietuvių die
na įvyks (birželio 21 d., sekma
dienį. Į ją kartais suplaukia 
iki 2,000 žmonių. Šiais metais, 
kaip ir seniau, parapija daro vi
sa, kad Lietuvių diena būtų ko 
pažiūrėti, išgirsti ir pasidžiaug
ti. Lietuvių dienia turės specia
lias pamaldas su pritaikintu 
pamokslu, eilę parodų, puikų 
koncertą ir ūkinę dalį su val
giais ii' išgėrimais. Lietuvių die
na vyks parapijos kieme bei 
salėje ir Marshall Higii Schoo' 
didžiulėje auditorijoje. Daly
vaus vienas iškiliausių lietuvių 
dainininkas Jenas Vaznelis, pa
rapijas choras, vedamas komp. 
Broniaus Budriūno ir choro so
listą'. Programai vadovaus 
žvaigždė Rūta Lee - Kilmonytė.

Lietuvių dienos proga bus šių 
dailininkų parodos: Antano 
Petrikomio, Chicago III., Onos 
Šablauskaitės, Montreal, Kana
da, Ilonos Avižienytės - Peterie- 
nės, Los Angeles, Cal., Prano 
Gaspaironio, Los Angeles, Calif.

— Birutė Vileišytė, dr. Vi
tos ir dr. Petro Vileišių duktė, 
gavusi stipendiją, Florencijoje 
studijuoja meną ir rengiasi dak
taro laipsniui. Daktaratą ruoš 
Princetono universitete, kuris 
pakvietė ją būti dėstytoja. Iš 
Italijos grįš rudenį.

__ Vysk. Hilary B. Haeker,
Bismarck, N. D., vyskupijos 
ganytojas, pravažiuodamas į 
San Francisoo vyskupų konfe
rencija, balandžio 20 buvo su
stojęs Los Angeles Šv. Kazimie
ro bažn. klebonijoje. Jo vysku
pijoje dirba du lietuviai kuni
gai: Valeri jonas Sobutas ir Pra
nas Baltrumas.

— Naujas “Į Laisvę” redak
torius. Leonardas Valiukas, tre
jus metus redagavęs į Laisvę, 
tolimesnį Lietuvių fronto bičiu
lių organo redagavimą perdavė 
naujam redaktoriui Juozui Ko
jeliui. Greitai skaitytojai gaius 
dvigufoą žurnalo numerį, kurį

suredagavo abu redaktoriai Leo
nardas Valiukas ir Juozas Ko
jelis. Ir toliau “Į Laisvę” bus 
leidžiama tris kartus per metus. 
LFB centro valdyba išreiškė 
padėką red. Leonardui Valiukui, 
kuris žurnalą padarė gyvą, į- 
domų ir aktualų.

— Valteris Adomkus, Los 
Angeles, Calif., buvo išvykęs į 
Australiją dalyvauti savo gimi
naitės Jūratės Adomkevičiūtės 
vestuvėse Melboume.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
stovykla. LFB rengiamoji po
ilsio ir studijų savaitė šiais me
tais įvyksta rugpiūčio 9—15 die
nomis Dainavos stovykloje. Jau 
angažuojami paskaitininkai, 
organizuojama meninė progra
ma, rūpinamais stovyklos į- 
vairumais. Į stovyklą kviečia
mi visi lietuviai. Dabar jau yrta 
patogios sąlygos stovyklauti ir 
šeimoms. LB’B Centro vaidyba 
kviečia jau dabar registruotis ir 
sau užsitikrinti atitinkamo di
dumo kambarį. Registruotis ir 
dėl smulkesnių sąlygų rašyti: 
Mr. Juozas Miikonis, 24526 
Chardon Rd., Cleveland, Ohio, 
<14143.

VOKIETIJOJ
-s- “Europos Lietuvis” skel

bia eilę žinių:
Vaclovas Šukys atšventė sa

vo vedybinio gyvenimo auksinį 
jibiliejų Hanoveryje.

Jonas Dūda, savanoris kūrė
jas, gyvenąs su žmona Kreefeid 
- Oppum, paminėjo savo 75-tąjį 
gimtadienį.

Vytas Ramanauskas Hanno- 
veryje turi restoraną, bet ilgos 
darbo valandos gadina sveikatą. 
Ketina ateityje darbuotis prie 
statybos kaip inžinierius.

Antanas Uleckas, ūkininkas, 
su gyvuliais ir visais padargais 
norėtų grįžti į Lietuvą, bet bi
jo, kad ten neatimtų jam sun
kiu darbu įsigytos nuosavybės.

Audra Šaltytė laiko Bad Zwi- 
schenahne egzaminus brandos 
atestatui įsigyti.

“Deutsche Tagespost” 1970. 
m. 24 išsispausdino Lietuvos 
kunigų laišką.

Bad Drisburge užsieniečiai pa 
bėgėliai nori pastatyta bendrą 
paminklą mirusiems tame mies
te ir apylinkėje užsieniečiams.

Alfonsas Savickas priima di- 
jakono įšventimus.

Dr. Augustaitytė baigia ruoš
ti spaudai lietuvių kalbos vado
vėlį vokiškai kalbantiems.

VENECUELOJ
— Valencijos laikraštis “EI 

Regionai” paskyrė visą puslapį 
Clevelando šokėjų grupei “Gran 
diinėlei”, įdėdamas keturias di
deles nuotraukas ir plačiai ap
rašydamas lietuvių tautinius šo
kius. Straipsnyje primenama, 
kad ši šokėjų grupė yra pirmau
janti J. A. Valstybėse ir su 
dideliu pasisekimu yra pasiro
džiusi beveik visuose didžiuo
siuose šio krašto miestuose. Pri
menamai, ikad birželio 23 d. bus 
vienintelis šios žymiosios lietu
vių šokėjų grupės pasirodymas 
miesto teatre Valencijoje, o 
birželio 25 d. Caracas mieste, 
Venecuelos sostinėje. Laikraščio 
iškarpą prisiuntė LB pirm.

ŠV. PRANCIŠKAUS SESELIŲ RĖMĖJŲ ( 
METINE VAKARIENE

KĄ VEIKIA 
ASTRONAUTAI

Metinė vakarienė, banketas, 
šv. Pranciškaus seselių rėmėjų 
Chicagos apskrities praėjo 
sklandžiai su dideliu pasiseki
mu. Prel. D. Mozeris kaip vi
suomet užleido parapijos gražią
ją salę rėmėjoms.

Tėvų Marijonų viceprovincio- 
las kun. Antanas Miciūnas la
bai puikiai pravedė įvairią pro
gramą. Įžanginį žodį tarė vysk. 
V. Brizgys, suteikdamas mora
linės jėgos visiems rėmėjų dar
bams.

Svečių tarpe buvo seselės 
pranciškietės —' Ceciliam As- 
umpta, Helen, Francis, ir Bar
bara atvykusios iš Kenosha, 
Wis., ir Cooperaville, Mich. 
Taipgi programoje dalyvavo se
suo Anunciata iš Šv. Juozapo 
ir Šv. Onos parapijos Brighton 
Parke.

Kun. KardauskaS, MIC, ma
rijonų rėmėjų dvasios vadas, 
dalyvavo su dideliu būriu ma
rijonų rėmėjų ir sveikimo rė
mėjas už jų didelius darbus.

Anastazija Snarskis, buvusi 
seselių pranciškiečių rėmėjų ap
skrities pirmininkė, savo kalbo
je painformavo dalyvius apie 
rėmėjų veiklą, kartais ir gana 
sunkiose aplinkybėse.

Meninę programą pildė Brid- 
geporto lituanistikos mokyklos 
šokėjų grupė, kuriai pritarė 
akordeonu Vytautas Bilitavičius, 
vadovaujant mokytojai Ritai 
Bilitavičiūtei. Kanklių ansamb
lis išpildė keletą liaudies dainų, 
vad. A. Kirvaitytė.

Sabina Klatt apskrities pir
mininkė ne tik programą ati
darė, bet ir visur šeimininkavo

Po aitvarų gaminimo kursų Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje 
Chicagoj. B k. i d.: K. Baltramtitis, sesuo Rosanne, Marijos aukšt. 
mok. meno direktorė, sesuo Terence,. prof. J. E. Walley. Rimas Mu- 
lokas ir Robertas Balzekas. Nuotr. J. Kasakaičio

WISCONSINE PRASIDEDA EŠERIŲ 
MEŠKERIOJIMO SEZONAS

Padėjęs į šalį meškeriotojo 
aukščiausią “dorybę” __ pavy
dą, nariu painformuoti šio spor
to mėgėjus apie garsiąją Wolf 
River,, kur neršimo metu, bal
tieji ešeriai (white bass) patys 
lipa į meškeriotojų krepšius.

Minėta vietovė randasi apie 
200 mylių į šiaurę nuo Chica
gos, važiuojant 41 keliu. Pra
važiavus Osh-Cosh pasukti 110 
keliu į vakarus, o privažiavus 
10 kelią paimti jį ir už 23 my
lių privažiuojamas Fremont,
Wis. Tai nedidelis miestelis, tu
rintis virš 500 gyventojų, gis 
miestelis ešerių neiršimo metu 
paauga dešimteriopai.

Wisconsino įstatymai leidžia 
meškerioti dviem meškerėm po 
1 kabliuką. Praktiškai tenaudo-

ITALIJOJE
— Mišios už Sibiro kankinius.

Ukrainos katalikų Bažnyčios 
vyriausias arkivyskupas kard. 
Juozapas Slipyj, popiežiaus Jo
no XXIH-jo išvaduotas iš so
vietų koncentracijos stovyklų 
Sibire, kur jis praleido apie 20 
metų, &v. Išminties ukrainiečių 
katalikų bažnyčioje Romoje au
kojo šv. Mišias už visus Ukrai
nos katalikų kunigus mirusius 
kalėjimuose ar tremtyje. Pa
maldose dalyvavo Ramos ukrai
niečių katalikų bendruomenė, 
Romoje studijuojantys ukrainie
čiai studentai ir nemaža kitų 
tautų atstovų, kurių tarpe ir, 
Romoje gyvenantys (lietuviai. į

ir su savo vyro Henry pagalba 
' atliko viso supirkimo ir kepi
mo darbą. Virtuvėje talkinin- 

ikavo Uršulė Garlevičienė, Ann 
Simanonis, Sabina Zafaalevičius, 
Adele Duibek ir Barbara (Strums- 
kis.

Visur talkininkavo ir negai
lėjo jėgų ilgametės rėmėjos Ju
le Pūkelis, Ona Paukšta, Elzbie
ta Matevicth, Uršulė Rastenis ir 
daugelis kitų.

Pranciškiečių rėmėjų banke
tas, draugių ir draugų suvažia
vimas praėjo tikrai pakilioje 
nuotaikoje, nes dauguma daly
vių, svečių yra buvę seselių 
pranciškiečių mokiniai. Pranciš
kietės Chicagoje labai pažįsta
mos, nes čia jos mokė visose 
didesnėse parapijose,, čia yra 
buvusi jų mokymo plačiausia 
dirva ir šiandien dauguma čia 
gimusių veikėjų ir profesionalų 
yra buvę jų mokiniai vietinėse 
parapijose. Donna Kanun

SEMINARISTAI AUSTRIJOJ

Minint dvasinių pašaukimų 
pasaulinę dieną, Austrijoje pa
skelbtas specialius leidinys apie 
dvasinius pašaukimus Austrijo
je, parašytas Vienos universite
to pastoralinės teologijos profe
soriaus Ferdinando Klosterman- 
no. Leidinyje statistiniais duo
menimis nurodoma, kad Aus
trijoje, turinčioje apie septynis 
milijonus gyventojų šiuo metu 
kunigų seminarijose kunigystės 
pašaukimui rengiasi 543 semi
naristai.

jama tik 1 meškerė, nes geroje 
vietoje ir vienai pakanka dar
bo. Tetrunka tik 2-3 min. au
giau 100 ešerių. Nėra ribos (no 
kaid per dieną pagaunama dau
giau 100 ežerių. Nėra ribos (no 
limit) kiek galima sugauti ir 
vežtis ešerių. Nors ešeriai yra 
1-2 svarų, bet meškerės ašutą 
patartina turėti 10 svarų stip
rumo. Pasitaiko sugauti lydekų 
ir catfish iki 20 svarų, o ir pa
tys eĮseriai nelabai noriai eina' 
į laivelį.

Meškeriojama daugiausiai 4 
Nr. kaJ’dliuku, naudojant gyvas 
žuveles, kurias galima pirkti 
vietoje po 50 centų už tuziną.

Ešerių neršimo laikas prasi
deda iapie gegužės 7-9 d. (obe
lų ir alyvų žydėjimo metu) ir 
tęsiasi 2-3 savaiteis. Meškerioti 
sėkmingiau yra pradžioje nerš
to.

Prieš važiuojant patartina iš 
anksto užsisakyti nakvynę ir lai
velį. Yra kelios vietos savo lai
vam nuleisti ir palapinėms pasi
statyti. Jei kam nepasiseka iš
sinuomoti laivelį, tai gali pasi
naudoti tiltu. Ant tilto papras
tai yra žmogus prie žmogaus, 
kaip silkės statinėje.

Jei kas norėtų smulkesnių 
informacijų apie Fremont, Wiss. 
vietovę su nakvynių vietom, vai 
gyklom ir kt., gali gauti planą, 
pasiunčiant 1 dol. šiuo adresu: 
Clarkson Map Co., Koukanna, 
Wis.

(Tad, iki pasimatymo Fremon-
te. J. Pečiulis

Amerikojle turime lyg ir taip 
vadinamą “'astronautų luomą”. 
Dauguma astronautų, kartą pa- 
skraidę po erdves, dažniausiai 
pasidaro savotiškais pensinin
kais.

Buvęs Apollo 7 komendantas 
1968 m. Walter Schirra, dabar 
jau 46 metų amžiaus, pareiškė, 
kad ktaap astronautas jis jau
čiąsis pavargęs ne fiziniai bet 
psichiniai. Po paskutinio savo 
skridimo į erdves jis jau atsi
sakė astronauto dartoo. Dabar 
dirba Denveryje kaip televizi
jos komentatorius ir propagan
dos perdavėjas. Būti NASA pa
tarėju jis atsisakė, nes nesą 
blogiau, kaip būti “pusastro- 
nautu”.

Pagarsėjęs Apollo 8 komen- 
diantas Frank Borman, sugrįžęs 
iš kelionės į mėnulį, taip pat iš
eina į privatų gyvenimą. Jis 
nuo š. m. liepos mėn., pradės 
vadovauti vieno milijonieriaus 
elektroninių aparatų įmonei. 
Šiandien retai kada galima jį 
matytį Houston įstaigoje. Bū
damas Nixono patarėjas, NASA 
reikalais lankėsi Vietname ir 
Sovietų Sąjungoje kur susipaz- 
žino su jų mokslininkais. Dabar 
jis mano panaudoti savo popu
liarumą, pasidaryti politiku ir 
kandidatuoti į Arizonos parla
mentą.

Apolo 9 komendantas James 
McDivitt ir Apollo 10 viršinin
kas Thomas Stafford nebegal
voja keliauti į erdves, bet pa
silieka dirbti mėnulio tyrinėji
mo programoje. McDivitt yra 
Apollo viršininkas, o Stafford 
vadovauja astronautų įstaigai. 
Politikai nori, kad ir Stafford, 
kaip respublikonas ar demokra 
tas kandidatuotų į savo tėvynės 
Oklahomos periamentą. Bet 
Stafford perdaug nesiskubina, 
nes ir taip jis nemažai valstybei 
padeda. Jis lydėjo viee prezi
dentą Spira Agnew jo kelionė
se po Azijos kraštus.

Apollo 11 komendantas Neil 
Armstron, pirmasis pavaikščio
jęs po mėnulį, dar tebesidžiau
gia savo garsumu ir atrodo, kad 
neatsisakytų ir nuo 'kito skri
dimo, bet Houstone tam netiki
ma. Dabar jis rašo apie kelio
nes, studijuoja ir skaitys uni
versitete paskaitas.

Edwin Aldrin, buvęs Arm
strongo padėjėjas, netrūkus pra 
dės dirbti NASA, kaip skridi
mų planuotojas.

Apollo 12 komendantas Con- 
rad yra nusistatęs dar kartą 
sklisti. Šis, 39 metų jūrų kapi
tonas, sakosi tebesąs aktyvus 
skraidytojas.

Didėjantis jaunų kandidatų 
skaičius, 48-iems astronautams 
veteranams nedaug teikia vil
čių, kad jie vėl galės į erdves 
skristi. kl.

New Yorke jaunas artistas, 
vaidino dramą, rodančią kaip 
narkotikų naudotojai nuo jų 
miršta, šią savaitę jis pats bu
vo rastas narkotikais apsinuodi
jęs ir ligoninėje mirė. kl.

Buvęs Detroito meras Jerome Ca- 
vanaugh, užsienio reikalų komite- 
,te Washingtone pareiškė, jog ne
paisant, kad karas Vietname bus 
baigtas, miestuose vistiek bus 
chaosas. Apklausinėjimai daromi 
tiriant krašto ekonominę ir socia
linę padė,tį.

r


