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Vokiečių
NPD
ir
jaunimas

jaunimas nevengia “naujųjų 
nacių” partijos

Bonna. — Schwabache, netoli 
Nuembergo, vasario m. įvyko 
NPD — Tautinės vokiečių parti
jos, Vakaruose laikomos “naujų
jų nacių” politiniu junginiu, su
važiavimas. Salia senesnio am
žiaus narių, buvo ir jaunimo at
stovai.

Vienas jų, 26 m. amžiaus, jau
nuolis pardavinėjo geltonais vir
šeliais brošiūrą, pavadintą “Vo
kietijos teisė į vokiškuosius Ry
tus”. Čia ryškiai keliamos vokie
čių pretenzijos į šiuo metu Len
kijos, Sovietų Sąjungos ir Čekos
lovakijos valdomas žemes.

Tas jaunuolis, Erich Schind- 
ler, pastarojo karo pabaigoje te
buvo vos 3 m. amžiaus, betgi jis 
šiandien teigia: “Tai mūsų že
mė”. Ir jis — vienas daugelio 
jaunųjų, pastaruoju metu besi
veržiančių į partiją.
“Mes atgausime užimtas žemes”

Schindler pažymėjo: “Milijo
nai vokiečių tose žemėse gyveno 
700 metų. Ten mūsų kultūra. 
Jūs negalite teigti, kad buvus 
Trečiajam Reichui, jaunimas ar 
vaikai turėtų apmokėti Hitlerio

Adolf von Thadden, NPD vadas V. 
Vokietijoje.

Raketos - kietas riešutas Nixonui
Pasiryžti krašte įrengti antiraketinę gynybą — klausimas, kurio sprendimo laukiama 
ryt — Prez. Nixono sprendimas turės įtakos jo santykiams su kongresu, šio gi nuo
monės pasiskirsčiusios — Gynyba prieš kinų raketas atseis 5 bil. dol., bet kaip su 
gynyba prieš sovietų grėsmę?

Kongresas laukia prezidento 
sprendimo

WASHINGTON. — Kongre
sas ir kraštas laukia prez. R. 
Nixono sprendimo antiraketi- 
nės gynybos (ABM) klausimu. 
Prezidentas, savaitgalį pralei
dęs Floridoje, aiškinosi su savo 
patarėjais ir paskutinę dieną 
buvo iškvietęs patarėją dr. Kis- 
singerį. Nixonui pažadėjus šią 
savaitę paskelbti sprendimą — 
bus ar nebus vykdamas dar b. 
prez. Johnsono nutartas planas 
JAV miestus ginti nuo priešo 
(turėta galvoje Kinija) raketų 
— dabar jo nekantriai laukia 
kongreso nariai. Jų pažiūros la
bai skirtingos, opozicija nemaža 
jr dėl to toks ar kitoks spren
dimas gali paveikti prezidento 
ligšiol, palyginti, sklandžius san 
tykius su JAV Kongresu.

ty. 1949 m. jam buvo suteik
tas profesoriaus vardas. Anks- 1 Prezidento pareiškimo laukiama

Lietuvoje
Mirė

Prof. B. Sidaravičius
KAUNAS, okup. Lietuva. — 

Prof. Bronius Sidaravičius, po 
ilgos ir sunkios ligos kovo 5 d. 
mirė Kaune.

Vėlioms buvo gimęs 1897 m. 
balandžio 18 d. Šakių apskr., 
Liepalotų km. 1927 m. baigęs 
Kauno universiteto medicinos 
fakultetą, nuo 1928 m. ligšiol 
dirbo odos ir Veneros ligų sri-

čiau Kauno ir Vytauto D. uni
versitetą ir nuo 1956 m. iki mir
ties vadovavo Kauno Medicinos 
instituto odos ir Veneros ligų 
katedrai.

B. Sidaravičius yra parašęs 
daugiau kaip 70 spausdintų mok 
alinių darbų ir straipsnių. 1964 
m. išleido pirmąjį originalų va
dovėlį lietuvių kalba “Odos ir 
Veneros ligos”.

Palaidotas kovo 9 d. Petra
šiūnų kapinėse.

Lietuvoje - prieš kinus Įtarimas-

ryt

Tačiau, jei Nixonas pasiryžtų 
kuriuo nors, gal kiek pakeistu, 
būdu vykdyti tos gynybos į- 
rengimus, tai prezidentui teks 
rūpestingai išsiaiškinti, ar ne
nukentės jo santykiai su Sena
tu ir aplamai su Kongresu. Ne
maža senatorių dalis griežtai 
priešinga bilijonus dolerių kaš
tuojančiai gynybai. Pagaliau, 
vakar paskelbtos kelių moksli
ninkų, kaip prof. Kristiakovs- 
kio (buv. prez. Kennedžio moks 
linio patarėjo) ar Kili ano pažiū
ros — jie teigia, kad tos rūšies 
gynyba galinti skaudžiai atsiliep 
ti net krašto saugumui. 
Bilijonų ir neaiškumų raizginy

Daug kelblumų kelia ir ra
ketinės gynybos kaštai ir jos 
veiksmingumas. Johnsono pas.ū 
lytoji gynyba turėjo būti nu
kreipta prieš Kinijos raketas 
(jos būtų veiksmingos po 1970 
metų) ir ji kaštuotų “vos” 5.5

Politiniai sostinės sluoksniai 
mano, kad viena išeitis sunkųjį 
klausimą narpliojant, tai — 
priešraketinės gynybos lizdų 
įrengimą JAV miestuose — ati
dėti. Tai yra galima dėl to, kad 
Nixonas šiuo metu pasiryžęs 
susitarti su Maskva ginklavimo
si priežiūros klausimu. Čia tu
ri reikšmės ir greitu laiku, gal 

i po poros mėnesių, numatomas 
I abiejų kraštų “viršūnių” pasi-

“Pirmyn į Bundestagą, vokiečių 
parlamentą” — Maskvos “Pravda” 
šaiposi iš vokiečių NPD — “naujų
jų nacių”, turėjusių sėkmės seime
lių rinkimuose, viliojančių ir jauni
mą-

kaltes. Taip, mes tas žemes at
gausime ir... ne karo, bet taikos 
sąlygose.

Istorijos bėgy laukti 20 ar 25 
metų, tai, gerbiamasis, neilgas 
laikotarpis”.

To jaunimo pažiūros suvažia
vime senesniųjų buvo ypatingai 
iškeltos.

43.127 nariai, trečdalis — 
jaunimas

NPD organizacija įsteigta 19- 
64 m., taigi, prieš ketverius me
tus. Pagal jos pačios duomenis, 
šiuo metu partijos narių skaičius 
yra pasiekęs 43.127 ir jų trečda- 
dalį sudaro jaunuoliai, turį ma
žiau kaip 30 m. Tai svarbus 
veiksnys — teigia partijos vadai.

Partijos vadas, Adolf von Tha-

ba Eban, Izraelio užsienio reik. 
listeris. atvykęs tartis su prez. 
eonu.

“Gėda provokatoriams” — 
šaukė rusai Vilniuje

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Partijos įsakymu kovo 7 d. vy
ko prieš Kiniją nukreipti susi
rinkimai — mitingai Vilniaus, 
Kauno ir kt. Lietuvos miestų 
įmonėse. Jei spręsti iš “Tiesos”, 
pagrindines smerkimo kalbas 
pasakė įmonių pareigūnai — 

, rusai, kaip Krylovas, Jarmolen- 
ka, Jakovlevas ir kt.

Pvz. Jakovlevas darbininkam 
aiškino, kad “provokacija pa
sienyje patvirtino išdavikiškus 
Mao Tse- tungo grupuotės sie
kius... mes niekam neleisime pa
žeidinėti mūsų šalies sienų ir 
ryžtingai užkirsime kelią bet 
kokiems provokaciniams veiks
mams”.

dden spaudai pareiškė. “Žinoma, 
ir mes susiduriame su senėjimo 
klausimu. Mums partiją įsteigus, 
mūsų tarpe buvo nemažai buvu
sių nacių, 12 iš 18 tik vykdo
majame komitete. Šiuo metu, iš 
30 narių buvusių nacių tėra 10. 
Tačiau laikui slenkant, tas vaiz
das dar pasikeis ir ypač stiprė
jant jaunimo atsparai.

Tie jaunieji pabrėžia nesą at
sakingi už jų tėvų veiksmus. Tuo 
tarpu mokytojai mokyklose jiems 
kala į galvą, kad “mes visi atsa
kingi”. Tai juos ypatingai pyk
do ir dėl to jie teigia: “Mes ne
kenčiame mokyklos”.

Svet’mos įprastos pažiūros 
apie Hitlerio laikmetį

Įvairios žinios
Tito prieš Maskvos 

kišimąsi
Dalyvauja Rumunijos 

delegacija
BELGRADAS. — Vakar čia 

prasidėjo Jugoslavijos kom. par 
tijos 9-sis suvažiavimas. Prezi
dentas J. Tito savo kalboje pa
sisakė prieš Maskvos komunis
tų iškeltą sampratą, kuria ga-

Taip, ir amerikiečiai. Mums jų 
nereikia ir mes galėsime apsigin
ti patys. Schindler, gyvenąs neto
li Wiesbadeno, prisimena savo 
patirtį: “Amerikiečiai, išvykdami 
iš viešbučių, juos palieka nešva
rius ir daugiau už kitus sveti
muosius, jie visur kiša savo nosį 
ir gal dėl to, kad jie — biznio 
žmonės”.

Jiems nepakeliui kairiųjų 
keliamos riaušės

Tie NPD jaunuoliai nesideda 
prie kairiųjų studentų keliamų 
riaušių ar demonstracijų. Jei da
lyvauja, tai tik maža dalis. Dėl 
to, gal ir JAV sekdami, jie iškė
lė ir nuolat pabrėžia šūkį: “Sau
gumas įstatymo bei tvarkos ke
liu.”

Dėl to nenuostabu, kad kairie
ji neviena proga demonstruoja 
prieš NPD ir šaukia “Naciai — 
lauk”. Dėl to jiems nelengva ir 
rasti savo suvažiavimams būsti-

Įima pažeisti kitų kraštų suve
renumą. Jis nurodė, kad Mask
va neturinti teisės diktuoti kitų 
“socialistinių kraštų” kom. par
tijoms.

Suvažiavime nedalyvauja nei 
Maskvos, nei jos satelitų — 
Varšuvos sutarties kraštų dele
gacijos. Tačiau atvyko Rumuni
jos delegacija. Tito nuomone, 
komunistų kraštai savo atstovų 
nepasiuntė grynai “politinai3 
sumetimais”.

Rumunai - į Budapeštą
BUKAREŠTAS. — Rumuni

ja sutiko dalyvauti Varšuvos 
sutarties kraštų “viršūnių” pa
sitarime Budapešte. Rumunai ti
kisi pasipriešinti sovietų gali
mam pasiūlymui dar labiau cen 
tralizuoti sutarties karinius da
linius. Jie taip pat nesitiki, kad 
Maskva pasiryžtų naujai invazi
jai.

Jugoslavijos sluoksniai nepa
laiko rumunų optimizmo.

Heinemann, NATO
ir politika

'‘Prezidentas neturi kištis 
j politiką”

BONNA. — Vokietijoje ir ki
tur erzelį sukėlė kovo 5 d. Ber
lyne naujuoju Fed., Vokietijos

bil. dolerių. Tačiau, jei bitų ap
sispręsta ateity gintis nuo so
vietinių raketų, tai naujos gy
nybos išlaidos pakiltų jau ligi 
60 bil. dolerių.

Mokslininkai suskilę — vie
nų nuomone, ji gali pasenti prieš 
ją galutinai įrengiant, kiti ma
no, kad ji vargiai būtų veiks
minga Vėl kiti teigia, kad ir so
vietams pasiryžus tokiai gyny
bai,, ji neišvengiama ir JAV-se.

Turi įtakos ir krašto gyven
tojų nerimas, ties didžiaisiais 
miestais tos gynybos lizdus į- 
rengsiant.

Demokratų pasipriešinimo 
grėsmė

Jei Nixonas paskelbs vykdy
siąs gynybos, “Sentinel” raketų 
įrengimus, jis gali susidurti su 
Kongreso liberaliųjų demokratų 
partijos narių kaltinimais. Jie 
galės prezidentui prikišti, kad 
jis pirmenybę teikiąs karinei 
programai, tuo tarpu apleidžiąs 
opiuosius vidaus gyvenimo saau 
dubus. Demokratų ir visos ei
lės respublikonų senatorių opo
zicija galės turėti neigiamos 
reikšmės, siekiant jų paramos 
prezidentui ateity vykdant žy
gius užsienio bei vidaus politi
kos baruose.

Kai kurie senatoriai skelbia: 
pritarus gynybai, būsianti pa 
žeista Nixono vyriausybės puo
selėjama “tautinės vienybės” 
krašte kryptis.

Kai patenkama į buvusios 
politikos “spąstus”

Kongreso nariai aiškina: Nbc
onas gerai žinąs, kad jo politinė 
sėkmė glaudžiai sietina su tai
kos ir galimos veiksmingos gin
klavimosi priežiūros klausimais. 
Tačiau jei jis pakliūna į “spąs
tus” ir pasiryžta vykdyti John
sono buvusį sprendimą,- tai, e- 
są, būtų lygiai tas pats, kas 
įvyko su Johnsonu: jis pavel
dėjo iš Kennedžio, Vietnamo 
politinę kryptį ir ji, galutinoje 
išvadoje, jį “sužlugdžiusi”.

Sunkūs sprendimai Nixoną 
slegia dar tuo metu, kai Kon
greso Atst. Rūmuose pastebi
mas nepasitenkinimas per lė
tai vykdoma naujų įstatymų pa 
siūlymo programa. Tepasiūlyti 
vos keli nereikšmingi įstaty
mai ir dar vis laukiama pasi
sakymo b. prez. Johnsono pa
siūlyto biudžeto klausimu. Jei 
vyriausybė toliau delsianti, tai 
demokratai galį pradėti patys 
vykdyti įstatyminę programą.

Koks bebūtų sprendimas, šiuo 
metu manoma, kad “raketinis

Sovietų min. pirmininkas A. Rosy- 
gin — taip jį vaizduoja Tel Avivo 
spauda Izraely.

G. Meir Izraelio 
priešaky

Šiandien sudaro naują 
vyriausybę

JERUZALE. — Goldą Meir, 
buvusi užsienio reikalų minis- 
terė Izraely, šiandien, preziden
to Zalmai Shazar pakviesta, su
tiko vadovauti naujai vyriau
sybei. Ji — trečioji vyriausybės 
galva, vasario 26 d. mirus min. 
pirmininkui Levi Eshkoliui.

G. Meir, 70 metų amž., min. 
pirmininko pareigoms buvo pa
siūlyta valdančios Darbo pabi
jos.

Šiandien ji sudaro naują Iz
raelio vyriausybę. Dar neaišku, 
kokia bus nauja, 21 nario, tos 
vyriausybės sudėtis. Taip pat 
šiandien ji kreipsis į Kneset — 
parlamentą, prašydama naują 
vyriausybę patvirtinti.

“Mes visi norime talkos s« 
arabais”

Goldą Meir pareiškė: “Ne tik 
aš, bet ir visi mes norime pa
siekti svarbų tikslą — taikos 
su arabais”. Meir, greičiausia, 
gaus pasitikėjimą pariamente, 
nes iš jo 120 narių 106 pasisa
kė ją remsią. Prieš Meir pasisa
ko negausi konservatyvi reli
ginė frakcija, svarbiausia, kad 
ji — moteris.

Artilerija ties Suezu
Vėl kautynės išilgai Suezo 

kanalo
Vos Kaire palaidojus praėj. 

savaitgalio artilerijos kautynių 
ties Suezo kanalu auką — gen. 
štabo viršininką gen. Riad, va
kar vėl kelias valandas vyko 
Izraelio- Egipto artilerijos ap- 
š’šaudymas. Izraelis teigia, kad 
veiksmus pradėję egiptiečiai.

• Prez. R. Nixono patarėjas 
dr. H. Kissinger vakar patyrė 
trijų JAV mokslininkų pažiū
ras raketinės gynybos klausi
mu.

KALENDORIUS
Kovo 12 d.: šv. Grigalius D., 

šv. Fina, Galvirdas, Jorūnė.
Kovo 13 d.: šv. Aksovinas, 

šv. Eufrazija, Me'ldutis, Vaiga.
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien iš

klausimas” galįs galutinai už
baigti Nixono - Kongreso ligšiol, 
palyginti, sklandų “medaus mė
nesį”.

I $ VISUR
Maskva prieš “Apollo”

nuotraukas
MASKVA. — Spauda, paly

ginti, ramiai skelbusi žinias apie 
/“Apollo 9” skrydį, vakar pra
pliupo nepasitenkinimu: kodėl, 
ji klausia, astronautai keturias 
dienas naudoja, foto nuotrau
kas darydami? Tai, esą, ne mok 
sliniai, bet daugiau kariniai už
daviniai.... Ar jie nusileis sau
giai?

šiuo metu reiškiamas rūpes
tis dėl to, ar “Apollo 9” erd
vėlaivio nusileidimas numatyto
je Atlanto vietoje būsiąs sau
gus. Ligšiol oras nesąs palan
kus — per smarkūs vėjai, di
delės bangos — dėl to gali būti 
nutarta leisti erdvėlaiviui nusi
leisti kitoje vietoje. Kitomis ži
niomis, oro sąlygos gerėjančios. 
Nusileidimas numatytas ketvir
tadienio rytą.

Vietname
Saigonas — pagrindinis priešo 

taikinys
SAIGONAS. — Vakar kovos 

vyko i šiaurės vakarus nuo Sai
gono. Priešas apšaudė daugiau 
kaip 60 vietovų ir bazių, jų tar
pe ir Hue miestą.

Kariniai sluoksniai spėja, kad 
šiuo metu prasidėjęs “kritiš
kas” puolimų tarpsnis. JAV ba
zėse įvesta parengties padėtis. 
Manoma, kad pagrindinis priešo 
taikinys — Saigonas.

Paryžiuje
Streikas Prancūzijoje

Žvakės vietoje elektros šviesos
PARYŽIUS. — Milijonai gy

ventojų vakar vykdė 24 vai. 
streiką. Juo pasisakyta prieš 
vyriausybę, kuri atsisako dar- 
,bininkų atlyginimus pakelti 12 
%, pasiūliusi tik 4%.

Vakar Paryžiuje neveikė po
žeminis ir kitas susisiekimas, 
krautuvės ir kavinės naudojo 
žvakes ar žibalines lempas. Ne
veikus elektrai, policininkai var 
go, tvarkydami autoveždmių eis 
mą gatvėse. Vakar nepasirodė 
nei vienas laikraštis, buvo su
stabdyti ir lėktuvų °kridimai 
krašte. Tai buvo pirmasis stam
bus stre.kas, po maėj. metų 
gegužės-birželio mėn. neramu
mų Prancūzijoje.

De Gaulle kalbėjo kraštui
Prezidentas de Gaulle vakar 

televizijos keliu kreipėsi į kraš
to gyventojus, Skatindamas ra
miu būdu ieškoti sprendimų. Jis 
nurodė ir į pakilusius pragyve
nimo kaštus. Esą, krašto ūkis 
iš esmės esąs sveikas.

• Romos studentai vakar kė
lė riaušes. Susidūrė kairieji stu
dentai ii kinų Mao šalininkai.

Tas jaunimas nepatenkintas 
pasauly įsivyravusiomis nuomo
nėmis apie Hitlerio laikus, tuo 
metu buvusius žygius bei pikta
darybes. Jau minėtas Schindler 
sako: “Hitleris nėra pradėjęs ka
ro. Izraelis teigia, naciams išžu
džius 6 mil. žydų, tačiau kiek yra 
žuvę pačių vokiečių?”

Svetimieji, nurodo jaunuolis, 
turėtų išsikraustyti iš Vokietijos, j

nes. Panašiai buvo ir su sueirin- manno pareiškimai. Jis nurodė, 
kimu Schvvabache. Jis turėjo į- kad Vokietijų apjungimui kliu-

prezidentu išrinkto G. Heine- į dalies saulėta, kiek šilčiau, tem
peratūra sieks 30 ir daugiau 1.

vykti Bayreuth mieste, bet mies 
to savivaldybė pasipriešino.

Įdomiausia, kiek NPD atstovų 
praves būsimuose šių metų rug-

dąs krašto įsijungimas į Atlan
to sąjungą. Prieš 19 metų Hei
nemann buvo pasitraukęs iš A- 
denauerio vyriausybės, nes bu-

F., ryt — debesuota, šalčiau. 
Saulė teka 6:08, leidžias 5:53.

sėjo m. Bundestago (parlamen- vo prieš:ngas apsiginklavimui, 
to) rinkimuose. 22 seimelių ats- I Heinemann dabar turi pasi- 
tovai jau kovo 5 d. rinko Fed. aiškinti kancleriui K. G. Kiesin- 
Vokietijos prezidentą Berlyne. j gėriui. Tiesa, Heinemann parei- 

V. A. gas eiti pradės š. m. liepos 1 d.,

tač’au krašto konstitucijoje tei
gdama, kad prezidentui politi
ka neturi rūpėti. Be to, nors 
išrinktas prezidentu, socialis
tas Heinemann dar tebėra Bon
nos vyriausybės teisingumo mi
nisteriu.
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KŲ RAMOVE

JŪRŲ SKAUTŲ GIMTADIENIS
“Iš praeities Tavo sunūs te 

stiprybę* semia”, 
dr. V. Kudirka

Smagu švęsti 47 gimtadieni. 
^4ūsų organizacijų gyvenime 
toks amžius yra nemažas, nes 
daug kartų buvo uždegtos stei
giamosios žvakutės tačiati kieto 
gyvenimo vėjai jas užgesino vai
kystės amžiuje.

Šiandieną sueina lygiai 47 me
tai nuo datos, kai Kaune buvo į- 
kUrtas pirmasis brolijos jūrų 
skautų vienetas vadovaujant J. 
Jurgelevičiui. Ta pirmoji brolijos 
jūrų skautų šakos žvakelė buvo 
tokia menkutė, daugiausiai pas
tangų pareikalavusi iš jos užde
gėjų. Ji heužgęso. Metai iš metų 
jų skaičius didėjo, šviesk sklido, 
ateinant naujiems vadovams sU 
nauja energija, nauja ugnimi.

Kaune 1922 m. kovo 12 d. už
degta LSB jūrų skaUtti žvakutė 
skautiškos —jūrinės idėjos švie
są skleidė lyg galingas švyturys. 
Jaunatviškas veržlumas ir kietas 
darbas nugalėjo buvusius sunku
mus ir penkeriems veiklos me
tams prabėgus brolijos jūrų skau
tų vimpilas plevėsavo ant Bu- 
dŽio jachtos Baltijos jūroje. Pasi
taikė ir audrų. Trejiems metams 
prabėgus, brolijoje veikusios 3 jū
rų skautų dr-vės 1925 m. geguž. 
28 d. buvo išvestos iŠ brolijos, 
tuo sukuriant atskirą Lietuvos 
Jūrų skautiją, vadovaujamą s. 
Petro Jurgelevičiaus. Šis atsisky
rimas tęsėsi nepilnus dvejus me
tus ir buvo likviduotas vado s. P. 
Jurgelevičiaus pastangomis 1927 
m kovo 18 d., Lietuvos Jūrų 
skautiją įjungiant į Lietuvių 
skautų broliją.

Grįžus į normalią padėtį, su
klestėjo jūrų skautų vienetų vei
kla ir įsikūrė nauji vienetai Klai
pėdoje, Kaune, Panevėžyje, Ma
žeikiuose, Ukmergėje, Telšiuose, 
Šiauliuose, Tauragėje, Biržuose, 
Vilkaviškyje, Rokiškyje, Zara
suose, Marijampolėje, Alytuje ir 
Jurbarke. Brolijos jūrų skautų ša
kos pirmųjų žvakučių puoselėto
jai jūrų skautai stojo į jūrininkys
tės mokyklas ir vėliau, kapitohų 
tilteliuose, vedė mūsų jauną 
karo ir prekybos laivyną J pla
čiuosius vandenis. Brolijos jūrų 
skautu bei vadovų dažnos jūri
nės kelionės Baltijos ir Kuršių 
marėmis vyko 1928, 1929, 1930, 
1931 metais ir Vėliau.

Budžio jachtai l933.VH.15 su
dužus prie Klaipėdos uosto molo, 
vėliau Buvo įsigytos jūrinės jach
tos Budys I, Budys II, ""Baltoji 
Lelija ir Gražina, kuriomis LSB 
jūrų budžiai ir jūrų skautų vado
vai buriavo tautinėse ir tarptau
tinėse regatose.

Po antrojo pasaulinio karo, su 
brolijos atkūrimu atsikūrė ir ei
lė jūrų skautų laivų bei brolijos 
Jūrų skautų skyrius lietuvių sto
vyklose Vokietijoje. LSB jūrų 
skautai iš ten persikėlė į JAV, Ka
nadą ir Australiją, persigrupuo
dami ir prisitaikydami prie nau
jų sąlygų. LSB jūrų skautų šaka 
smarkiai išvystė veiklą 1955 - 
1963 m. laikotarpyje, išaugus 
naujai jūrų skautų vadovų kar
tai, daug prie to prisidėjus broli
jos jūrų skautininkams: dr. K. 
Aglinskui, L. Knopfmileriui, A. 
Aglinskui, B. Stundžiai, A. Leva- 
nui, E. Šimaičiui ir kitiems.

Užėjo nauja audra. Brolijos 
jūrų skautų šaka tapo suskaldy
ta 1964 m. birželio 27-28 d., Cle
velando suvažiavime atsteigiant 
Lietuvių Jūrų skautiją. Šis per- 
skėlimas sumažino brolijos jūrų 
skautų šakos narių skaičių, ta
čiau padidino brolijoj likusių jū
rų skautų vienetų veiklą ir tar
pusavio sugyvenimą. Šiuo metu 
LSB jūrų skautų vienetai sti

priai veikia Melburne, Kene- 
bunkporte, Toronte ir Chicago
je.

Švenčiant brolijos jūrų skautų 
šakos 47 gimtadienį, smagu pa
sidžiaugti turininga ir spalvinga 
praeities istorija. To tačiau ne
užtenka, — labai svarbu pažvelg
ti į ateitį ir pasiruošti jos reikala
vimams. Linksma, kad brolijos 
jūrų skautų šaka auga į viršų ir 
plečiasi. Malonu matyti, kad jū
rų skautų vadovai skiria daug dė
mesio ir atiduoda daug brangaus 
laiko jūrų skautų auklėjimui. Be
lieka tik visiems linkėti gero vė
jo svetimuose vandenyse ir nuo
latinio budėjimo, kad nenukryp
tų žvilgsniai nuo tolumoje li
kusio Lietuvos kranto.

j.v.s. Br. Juodelis 
LŠB Jūrų Skautų Skyriaus

Vedėjas

Bostono skautai Dalius Vasys ir 
Algis Jaras tyrinėja rūdehs išky
loje pagautą varlę.

Nūotr. C. Kiliulio

IŠKILMINGA JŪRŲ SkAUTV 
SUEIGA

Ateinantį Sekmadienį, kovo 16 
d., 10 vai. ryte Chicagos Jauni
mo centro 204 kambaryje šau
kiama jūrų skautų L.K. Algi
manto laivo ir jūrų budžių bei 
kandidatų Iškilminga sueiga L.S. 
B Jūrų skautų šakos gimtadie
niui paminėti. J šią sueigą yra 
pakviestas ir seserijos jūrų skau
čių Nidos laivas bei Seserijos 
Jūrų Skaučių Skyriaus vedėja.

Svečiais dalyvauti kviečiama 
Lituanicos tunto vadovybė bei 
jūrų skautų -čių tėveliai ir bičiu
liai.

Visi jūrų skautai-tės, jūrų bu
džiai ir vadovai renkasi unifor
muoti ir punktualiai.

LSB Jūrų Skautų Skyrius

KAZIUKO MUGĖS 
TALKININKAI

ChicagoS skautams, besiruo
šiantiems Kaziuko mugei, tal
kon atėjo ne tik tėveliai ir mamy
tės, bet ir asmenys, vertiną skau-1 
tybės vykdomą jaunimo lietuviš
kos asmenybės ugdymo darbą. 
Vieni aukojo savo laiką ir meniš
kus rankdarbius, kiti savo namus 
buvo pavertę Kaziuko mugės ek
sponatų gaminimo dirbtuvėmis 
ar talkininkavo įvairiuose mugės 
pravedimo darbuose. J šias pas
tangas buvo įsijungę ir dailinin
kai: Zita Sodeikienė ir Povilas 
Kaupas, savo meniškais plaka
tais kviesdami lietuviškąją vi
suomenę Kaziuko mugėn atsilan
kyti. Visų talkininkų pastango
mis mugė ir šiemet praėjo su 
pasisekimu. Skautai ir vadovai 
taria nuoširdų ačiū visiems tal
kininkams ir rėmėjams.

PAREMKIME SKAUTININKŲ 
RAMOVĖS PASTANGAS

Istoriniams įvykiams praėjus, 
dažnai pasigendama jų tinkamo 
paminėjimo spaudoje, o ypatin
gai nuotraukų ir filmų. Pana
šiai ir su praėjusią vasarą įvyku-

Chicagos jūrų budžių įgulos jachta 
Perkūnas, valdoma j. ps. S. Kunst- 
mano ir v. valt. J. Jovarausko iš 
uosto eina J plačiuosius Miehigan 
ežero vartdehis.

Nuotr. Br. Juodelio

šia V-tąja Tautine stovykla. Gau
nama nemažai pasiteiravimų ir 
net priekaištų, kad tokio filmo 
susukimu nebuvo pasirūpinta. 
Visiems šiuo reikalu susidomė
jusiems pranešame, kad filmas 
buvb padai^tąs vieno iš geriau
sių mūsų tarpę fotografijos meni
ninkų ps. Algimanto Kezio. Ta
čiau filmo pagahiiriimas yra 
daug rūpestingo darbo, laiko ir 
lėšų pareikalaujantis.

Ps. A. Kęziui pavyko sudaryti 
grupę nuoširdžių talkininkų — 
ruošiami skriptai, tvarkomi fil
mo vaizdai, rūpinamasi garsu ir 
kt. Darbo eigą stabdo reikalin
gų šiam tikslui lėšų stoka. LS są
jungos vyriausiųjų organų paski- 
tų lėšų darbo įvykdymui neuž
tenka, todėl kreiptasi į visus ga
linčius prie šios istorinio filmo 
pagaminimo nors nedidele auka 
prisidėti.

Chicagos skautininkų Ramovė, 
norėdama šias pastangas parem
ti, kovo mėn*. 22 d:, 7.30 vai. vak. 
Jaunimo centro rhažoje salėje 
ruošta jaukų pobūvį. Visi skau- 
tininkai-kės, skautai ir skautės 
yra kviečiami, atsilankyti su sa
vo draugais ir artimaisiais. Ma
loniai praleisime vakarą ir pa- 
remsime vertingą tikslą.

ĮŽODIS JŪRATĖS DRAUGO
VĖJE

Praeitų Pietų gegužės mėn. pa-' 
baigoje įsisteigusi Jūratės mišri 
paukštyčių -skaučių draugovė 
yra jauniausias , bet vienas iš 
darbščiausių Aušros Varių tun
to šeimos narių. Įsikūrusi lietu
vių evangelikų-liuteronų Tėviš
kės parapijos ribose, Jūratės drau
govė savo veikloje nuoširdžios 
paramos susilaukia ne vien iš tė
vų ir skautininko kunigo Anso 
Trakio, bet taip pat iš parapijos 
tarybos ir visų parapijiečių. Su
eigos vyksta kiekvieną savaitę 
parapijos leistame įsteigti skautų 
būkle, kuriuo dalinamasi su bro
liais — Lituanicos tunto dr. Vy
dūno draugovės skautais. Drau
govei vadovauja jaunos, gabios 
vadovės vyr. skautės: vyr. si. Dia
na Geležiūtė - draugininke, psl. 
Aldona Kelmelytė — drauginin- 
kės pavaduotoja ir vyr. si. Lydija 
Jadviršytė — adjutante. Drau-

f
;Ovės Steigėja v.s. Bronė Variako- 
ienė eina ryšininkės pareigas 
tarp tėvų, parapijos ir tunto va
dovybės. Nuoširdžią veiklą vysto 

ir tėvų komitetas, daug prisidė
jęs prie šių metų Kaziuko mugės 
darbų.

Darbščiosios Jūratės dr-vės se
sės pastarąjį pusmetį daug laiko 
pašventė eidamos patyrimų 
laipsnių programas ir besirUošda- 
mos didžiausiai savo veiklos 
Šventei — įžodžiui, kurį dar la
biau įprasminti norėdamos, da
vė vasario 16-tą d., iškilmingoje 
draugovės sueigoje. Skaučių įžo
dį pagerbti atsilankė LS seserijos 
vyr. skautininke v.s. M. Jonikie
nė, LSS tarybos narys s. kun. A. 
Trakis, Aušros Vartų tunto tun- 
tininkė s. D. Eidukienė, seserijos 
vadijos narės v.s. Rozniekienė ir 
ps. Regienė, Gabijos d-vės dr-kė 
ps. E. Salčiūnienė, v.s. Br. Vari a - 
kojienė, s.I. Laisvėnaitė, dvi ame

rikiečių skaučių atstovės, skaučių 
tėvai ir keli šimtai Tėviškės para
pijos narių.

Trumpa, bet įspūdinga savo 
prasme, tvarka ir drausmingumu 
buvo ši sueiga- Įžodį davusiom 
tai liks labiausiai prisimintina.

Vasario 16-tojį Jaun. skaučių į- 
žodį davusios Mėta Albrecliaitė, 
Mėta ir Rūta Balčiūnaitės, Da
na Galinaitytė, Lydija Janušaj- 
tytė, Ingrida Kasiulytė, Rita No
reikaitė, Judita Patrailė, Diarta ir 
Rita Paulikaitytės, Tina Peterai- 
tytė, Linda Vęinšneiderytė ir 
skaučių įžodį davusios: Rūta Al- 
brechtaitė, Kornelija Bakšytė, 
Silvija Jurkšaitytė, Irena Kaspa- 
raitytė, Rūta Kleinaitytė, Meli
ta Preikšaitytė ir Kornelija Ven- 
celytė giliai įsijautė ir išgyveno 
įžodžio prasmingumą.

Sueigai pasibaigus skautės ir 
jų viešnios vadovės įsijungė į Tė
viškės parapijos vasario 16-tos d. 
minėjimą, kuriam vadovavo s. 
kun. Ansas Trakis. Jūratės dr-vės 
skautės ir dr. Vydūno draugovės 
skautai dalyvavo minėjimo meni
nėje programoje. Sueiga ir mi
nėjimas praėjo labai šiltoje, šei
myniškai nuoširdžioje nuotai
koje. Sesė
JONO KELEČIAUS PARODA

Filisterių skautų sąjuriga ma
loniai kviečia visus atsilankyti į 
dailininko Jobo Kelečiaūs darbų 
parodos atidarymą, kuris įvyks 
kovo 15 d. 7 vai. vakaro, Čiurlio
nio galerijoje, 5620 So. Clare- 

i mont Avė, Chicagoje.
Parodos atidaryme bus daili

ninko ValeŠkos paskaita apie 
dail. J. Kelečiaūs kūrybą. Po pas
kaitos kavutė su vaišėmis'. Paro
da tęsis iki koto 23 d. ir bus ati- 

; daryta 7-9 vai. vak., savaitga
liais nuo 10 vai. ryto iki 9 v.v.
AKAD., SKAUTŲ JUNIORŲ 

IR KANADIEČIŲ 
ĮVESDINIMAS

Akademikų skautų sueigoje 
vasario 28 dieną šie kandidatai, 
išpildę valdybos ir seniorų uždė
tus reikalavimus, buvo įvesdinti 
į korpor. juniorų ęiles: Voldema
ras Endriulaitis, Vladas Žukaus
kas, Aušrelė Vaičeliūnaitė, Da
nutė Vaičeliūnaltė, Jūratė Vaiče
liūnaitė, Ramunė Brazytė, Vili
ja Dailitkaitė, Virginija Sabaliū- 
naitė, Vitalija Ruibytė, Valerija 
Sparkytė, Eglė Aglinskaitė ir Os
valdas Čižikas.

do, kad kiekvienas pasisekimas 
yra lydimas mažu nepasisekimu. 
Nežiūrint to; ASD pirmininkė 
Rita Baraitė ir Korp. Vyties pir
mininkas Valdemaras Sadauskas, 
juniorų įvęsdinimo metu turėjo 
suprantamą priežastį džiaugtis 
savo korporacijos 1969 metų jū- 
nioraiS.

Eglė Aglinskaitė

— Amerikoje praėjusių metų 
lapkričio mėnesį automašinų ka
tastrofose žuvo 5,440 žmonių.

f/je ivor/J 
h wider 
than a window

The ųuarter of a million of 
our children bom each year 
with birt h defects deservo 
more than mere existence on 
the fringes of a fast-moving 
wor1d.

At more than 100 March of 
Dimes B irt h Defects Center* 
aeross the nation, teams of 
medical experts strive to cor- 
rect or moderate nature’s 
mistakes to give these chiU 
dren their chance for useful, 
satisfying lives.

You can help birth defect chlJ- 
dren open their window to the 
world by supporting March of 
Dimes programa of research, 
medical care and educatfon.

f/gfit birth defects
fo*
MARCH
DIMES
DR. ANNA BALIUNAS

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS
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Tel. ofiso HE 4-584», rez. 388-2233 Ofiso HE 4-1818

OR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

2434 VVest 71 st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-B
antr., penktad. 1-5. treė. ir šešt. ilk
susitarus.

Ofiso — HE 4-5%58.

DR. 8. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penutačle- 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
Ligonis.' ortlmnm’ oagnl nunltarlma

Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. GIARA
2709 W. 51st Street 
Tel — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. Ir 
kety. 1—4 ir 7—9; antrad. Ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai._______

O*. 735-4477. Rez. FR 8-8*80.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURG®8PFC^ra^ ®r ,R
CratVford Medical Building 

8440 So. Pulaski Hoad 
Valandos pagal susitarimą

Rez. PR 8.9801
DR. J. MESKAUSKAS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7 lst Street

(71-os Ir Campbell Are kampas) 
Vai kaadlen S- 1 1 ryte Ir « v

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
S42I w. fi.lnl St.. GR B-7II44

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“cantaet lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniam

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS [R CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS EIGOS
Tel. Ofiso PR 8.7800; Narnų *25-78*7

5159 So. Damen Avenue
Valandos tilt pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. b

&enktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. if 
eštad. 8 v. r. Iki 3 v popiet.

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

Akušerija Ir motiTŲ Ilgos

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso Ir rezldenelJoe•
Priima ligonius tiktai susitarus __

(By appt.).

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRoapect 8-*08l

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fl A

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrftd., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 lkl S vai. Ir nuo S lkl 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Po paslaptingųjų tradicijų, at
sigavę juniorai, dėvėdami skais
čias fuksų kepuraites, prisijungė 
prie seniorų ir filisterių, linksmi
nosi ir vaišinosi. Suėję į glaudų 
ratą sesės Vitalijos Ruibytės šil
tame rūsyje, sueigos dalyviai įro
dė, kad akademikams dainų nie
kados nepritrūks. Nuo tradicinio 
“Suk, suk ratelio” iki šiek tiek 
vėlesnio “I ya ya” balsai kilo 
skautų laužo dvasia, nors laužas 
egzistavo tiktai vaizduotėse.

Viena problema liko neišspręs
ta: tai kandidatės Vilijos Dailit- 
kaitės uždavinio metu supausto 
žalio kiaušinio aromatas. Atro-

iiiiiiiiiihiiiiiitiihiihimiimiiiiminiiiiiii 
KOSTAS BUTKUS

Tel. PR 8-2781 
METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto- S j [ į 

geliai, Durys S jį 
Langai, Ryn- iį 
os. Turėkliai .
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii'

PRITAIKO AKIMIS 
2858 West «3rd Street 

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

Ofiso telefonas: PR 8-322* 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

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

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

Ronte 25, Elgin, Illinois

Ofisas 3148. VVest 83rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 88th Plaoe 
Tel.: REpubUo 7-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl S; tze- 
čiad len lais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-ėloa lr California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagral susitar. 
Ofiso telef. 478-4042 

Rezid. lel. VVAlbrook 5-3048
Rezid. Telef. 239-4883

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS, 

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

Priima ligonius pagal susitarimą.; 
jei neatsiliepia, skambinti HJJ 8-8222

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 TEIEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 68rd Street

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Treėlad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REllanoe 5-18il

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai,: pirmad., antrad.) ketvirtad. lr 
penktad. nno 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. &eštad. 12-8 vai. p.p., treėlad.
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLympio 2-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus treėladlenlua 
Šeštadieniais 12 Lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

KŪDIKIŲ ER VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDavJAL BUILDING 
7158 South VVestern Avenue 

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

Ofiso telef. RE 7-1188
Rez. tel. 230-2*1*

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

C Ofiso tr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 8.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai.,
antrad, lr penkt. 1—4 vai.

- Prllmln«Ja tik susitarus

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6780

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So, Cicero, Oak Forest, Rl

Kabineto td. 887-2020 
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REllanoe 5-4410 
Rez. GRovehilI 8-0817 

Valandos: pirm, lr ket. nuo 18 vai. 
lkl 2 vai. p.p. Ir nuo 7 lkl 8 v. vak.: 
antr. lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p
lr vakarais pagal susitarimą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir clilrurgtJa

Ofisas 2750 VV. Tlst Street 
Telefonas — 925-8296 

Valandos; 2—8 v. v., penktad 10—E 
v. r.. 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. lr treėlad. uždaryta 

Rezid. tol. VVA 5-309*

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 VV. 59th St
Tel. PRospect 8-122S 

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treė. ir
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. lr nuo 6 Iki 8 
v. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-81*5

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Vai.: 2—4 p. p. Ir 6—8 ▼. vak. 
Treėlad. Ir fieštar). užd n rvtn

Tel. PRospect 8-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

6648 So. Albany Avenue 
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai 
vak., penkt lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal BUgltartmą.

Tel. ofiso PR 8-8448, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
Vai.: 2 lkl 4 v. p. p. lr 7 lkl 8 V. v 

Treė. šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 787-2141. Namų 830.4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad., 1-4 
ir 6-8 v. v., ketvlrt. 6-8 v. vakare 

Šeštadieniais 11.1 vai. popiet.



Spaudos atsakomybė ir

ATSAKOMYBĖ SPAUDAI
ŪKINIS NETIKRUMAS PRANCŪZIJOJE

Franko ir sterlingų svaro verte krinta, aukso kaina kyla

SOVIETŲ KACETAI ŠIANDIEN
V. ŠAUKIMAS

Pastaruoju metu ne kartą 
esame rašę, kaip yra svarbu 
turėti tvirtą ir nepriklausomą 
lietuvių spaudą, kurioje gali
ma ne tik savo reikalus iš
dėstyti, bet ir tiesos žodį pa
sakyti. Tšeivių laisvos spaudos 
balsas ir reikšmė v>s didėia. 
turint galvoje faktą, kad ji y- 
ra lietuvių pasaulyje vieninte
lė laisva, kurioje galima apie 
viską rašyti, nes pavergtos 
Lietuvos spauda taip pat yra 
pavergta. Dar blogiau — ji tė
ra maskvinių propagandos j- 
staigų garsiakalbis okupantų 
norams perduoti.

Tiesa, išeivių spauda nepasie 
kia ne tik plačiųjų, bet ir siau
riausia prasme suprastų Lie
tuvos gyventojų masių. Ta
čiau ji, mūsų žiniomis, vis dėl
to pasiekia ne tik okupantų, 
bet ir vadinamos lietuviškos 
“savivaldos” įstaigas bei vado
vaujančius asmenis. Mūsų spau 
dos nuotaikas taipgi seka įvai
rių tautų laikraščiai bei lais
vųjų kraštų įstaigos.

Kadangi mūsų spauda yra 
ne tik išeivių skaitoma, bet 
mūsų draugų ir net priešų se
kama, labai svarbu visais at
žvilgiais turėti tvirtą ir nepri
klausomą spaudą. Aplink ją 
redaktorių ir bendradarbių ei
lėse turi būti sutelktos geriau
sios mflsų intelektualinės bei 
informacinės pajėgos. Nors kai 
kurie mūsų politinio gyvenimo 
vadovai ir tvirtina, kad “Lie
tuvos laisvės rytas jau čia 
pat”, tačiau mes esame linkę 
daugiau tikėti, kad jis negrei
tai išauš, krašto laisvinimas 
ar išsilaisvinimas ilgai užsitęs. 
Tam turime v:si pasiruošti, į- 
skaitant ir mūsų spaudą.

*
Spaudą stiprina geri bendra

darbiai. Mūsų dienraštis gali 
džiaugtis, kad tokų bendra
darbių per 60 laikraščio gv- 
venimo metų jis yra prisiaugi
nęs. Tačiau vietoje nesustoja 
ma; dedamos pastaugė t v'S 
narius žmones įtraukti. Bet 
ir senier spaudos bendradar
biai neturi vietoje sustoti: jie 
turi nuolat sekti tiek lietuviš
ką, tiek krašto, kuriame jie 
gyvena, tiek visą pasaulinį gy
venimą. Žurnalistas turi būti 
aukštos moralinės kultūros 
žmogus. Jis turi būti sąmonin
gas, taurus ir už savo darbą 
bei teikiamas žinias atsakin
gas, kad jokia jėga neprivers
tų žurnalistą savo mintis ar 
žinias panaudoti egoistiniams, 
neteisiems tikslams. Žurnalis
tui negalima pasiduoti neapy
kantos ir keršto jausmams.

Spaudoj ir gyvenime
OKUPANTŲ PAREIGŪNAI NEPAISO 

ŽMONIŲ GEROVĖS
Sovietinė santvarka, įvesta oku

puotoje Lietuvoje, dvelkia brutaliu 
biurokratizmu. Štai pora pavyzdžių, 
kuriuos skelbia Vilniuje leidžiama 
“Tiesa” Nr. 27 (vasario 1d.):
“Daug metų pažadais maitinama 

vilnietė pensininkė L. Feivic. Į jos 
butą Pilies gatvėje Nr. 8 vienuo
likti metai liejasi vanduo. Liejasi 
jis iš antro aukšto, kuriame įsikū
ręs vaikų darželis Nr. 9. Tame vai
kų darželyje kiaura kanalizacija. 
Prakiuro ji ne taip jau seniai — 
tik prieš vienuolika metų. Ir vie
nuoliką metų į L. Feivic butą iš 
tos kanalizacijos teka vanduo. Pūva 
sienos, byra tinkas, drėgmė neigia
mai veikia kūną.

— Tikrai nemaloni situacija, — 
sutinka devintos namų valdybos va 
dovai.

— Tai atsiųskit meistrus, — ma 
ldauja buto šeimininkė.

— Darželis mums nepriklauso,— 
atsako valdyboje. — Tegul jis pats 
pasitaiso.

— O mes neturim meistrų, — 
skėsteli rankom darželio vedėja.

L. Feivic kreipiasi j Lenino rajo
no ir miesto vykdomuosius komite
tus. Vietinio ūkio valdybą. Iš tenai 
ateina komisijos “Reikia remontuo

Rašydamas pasirinktąja tema 
ar aprašydamas įvykį, jis turi 
būti kaip geras teisėjas — ob
jektyvus, tiesus ir nuoširdus. 
Žurnalistas ar korespondentas, 
sąmoningai iškreipiąs tiesą, ne
paminėjęs ar rinkamai neįver
tinęs sau kad ir nepalankiu 
asmenų dėl nuomonių ar par
tinių skirtumų, o kartais be 
reikalo savo asmeniškus prie
šus diskreditavęs, užs;imą3 de
magogija, pasiduodąs neapy
kantos ir keršto jausmams, 
gali virsti vertingu ir gerų idė
jų žudytoju.

Reikia pasmerkti la ^rašti
ninkus ar šiaip jau asmenis, 
kurie prisidengę slapyvardžiais 
ar asmenišku bud j puola jiems 
nepatenkamus asmenis ar sa- 
v konkurentus.

r urnalisto profesiia nė kiek 
nėva žemesnė P gvdvtoio, in
žinieriaus, dvasiškio, mokyto
jo ar kito kurio nors asmens 
profesiją. O atsakomybė daž
niausia dar didesnė, nes liečia 
ne vieną žmogų ar negyvą pa
statą, o žmonių masę,

*
Tačiau aukštesnio lygio spau 

dai turi būti ir skaitytojai pri
augę. Jie ne v;en prenumera
tos mokesčiu už spaudą atsa
kingi. Lietuviškoji spauda y- 
ra jų gyvenimo dalis — pata
rėja, mokytoja, bet kartu ir 
gerą draugė.

£5pauda turėtų daugiau do
mėtis ir mūsų politinės bei vi
suomeninės organizacijos kul
tūrinės institucijos, fondai mo 
kyklos, parapiių vadovai. Laik 
rašėm bendradarbiai rašo ne 
tam, kad jų rašiniai būtu de
dami i atspausdintą archyvą: 
jie rašo gyviems žmonėms, gy
venimui. Negalint praktiškai 
sušaukti visų išeiviu bendro 
susirinkimo, ju balsas yra pla
čiai suprastas demokratinės 
tautos balsas ir todėl, kur rei
kiant. turi būti išklausytas, 
svarstomas, d'skutuoiaTbas ir 
jokiu būdu jis negali būti “de
damas į bylą”, atvirkščiai, ati
tinkamos mūsų įstaigos ir as
menys, kuriuos tai liečia, turi 
iškeltas problemas apsvarsty
ti ir duoti tinkamą atsakymą 
kad ir per to paties laikraščio 
skiltis.

Lietuviškoji spauda nūdien 
yra ne tik nepakeičiama išei
vių lietuvių susižinojimo, bet 
ir bendravimo, lavinimosi prie
monė. Ji yra ir mūsų viešai 
pasauliui šaukianris balsas, ku 
rio niekas negali nutildyti. Tai
gi ir lietuviai išeiviai turime 
tk iš spaudos atsakomybės rei
kalauti, bet ir patys būti spau
dai atsakingi. b. kv.

ti”, — pritaria tų komisijų pir
mininkai ir eiliniai nariai. “Sure- 
montuosim”, — pažada išeidami. 
Rimtų įstaigų ir organizacijų va
dovai rašo pensininkei atsakymus. 
Labai teigiamus ir gerus atsaky
mus: duoti nurodymai, sure-
montuosim, sutvarkysim. Ta
čiau vanduo ir kanalizacijos drum
zlės teka sau kaip tekėjusios per lu
bas ir sienas lygiai taip, kaip ir 
prieš vienuolika metų. Tik dabar 
jau ir lubos pradeda griūti, nors 
savo raštuose komisijos optimistiš
kai tvirtina, kad “griūtys dar ne
numatomos”.”

O štai ir kitas atsitikimas, apra
šytas tame pat laikraščio numery:

“Gruodžio 19 dieną autobusu 
“Kaunas — Skuodas” (Nr. 168) pa
judėjome iš Kauno. Tačiau, atva
žiavus iki Kryžkalnio, sugedo auto
buso "variklis, ir toliau važiuoti ne
galėjome. Vidurnaktį šiaip taip pa
vyko prisiskambįnti į Kauno auto
busu stotį. Atsiliepė mechanikas, 
kuris, trumpai pasitaręs su dispe
čeriu, atsakė:

— Gal kitą autobusą atsiųsime, 
o gal ir ne.

Autobusas grefl ątšalo,, pravirko 
vaikas, ėmė dejuoti į Salantus grįž-

Prancūzija, pergyvenusi poli
tinę trintį su Anglija, sulaukė 
ūkinio netikrumo bangą. Fran
ko vertė ėmė kristi. Franko svy 
ravimas palietė ir Anglijos ster
lingų svarą. Aukso kaina Lon
done ir Zueriche pakilo iki 43,50 
dolerių, kai Paryžiuje buvo mo
kama net 48,35 doi. už unciją. 
Bankai stengėsi išlaikyti oficia
lią kainą — 35 dolerių už auk-

j so unciją.
Darbininkai reikalauja pakelti 

atlyginimus
! Prancūzai, dar neatsikratę 
, praėjusio pavasario darbininkų 

streiko pasėkų, sulaukė naujo 
darbininkų sąjungų spaudimo. 
Anuo metu darbininkams atly- 

1 ginimas buvo pakeltas 15%. Pra 
gyvenimo išlaidoms pakilus 6%. 
darbininkai vėl reikalauja atly
ginimų pakėlimo. Darbininkų 
sąjungos vedė pasitarimus So
cialinių reikalų ministerijoje, 
Tilžės gatvėje. Trijų dienų pa
sitari? nai baigėsi nesėkmingai. 
Prancūzijos vyriausybė nėra 
linkusi darbininkams atlygini
mus kelti. Atlyginimų pakėli
mas, vyriausybės nuomone, su
stiprinsiąs infliacijos įsibėgėji
mą ir pasunkinsiąs spręsti es
minius ūkinius klausimus.

Socialinių rea-'klų ministeris 
Maurice Schumann nurodė, kad 
nuo 1936 m. atlyginimų pakė
limo, tik dvejiems metams pra
slinkus, kas penktas bedarbis 
surado darbą. Nedarbas padidė
jo. Kainos pašoko 50%. Gamy
ba sumažėjo 7%. Prekybos ba
lansas buvo nesuvestas. Teliko 
vienjnteLs kelias gelbėtis — nu
vertinti franką.

Grasinimas streiku
Pasitarimams pasibaigus, G. 

Seguy, komunistinės darbinin
kų sąjungos — Confederation 
Generale dų Travail atstovas pa 
reiškė: “Pasitarimai jau pačio
je jų pradžioje istrigo. Jie bai
gėsi nesėkmingai”. Kitos dar
bininkų sąjungos pritarė komu- 
n’stams vadovaujant kovo 11 d. 
paskelbti vienos dienos streiką. 
Visose pramonės įmonėse gamy
bą bus sustabdyta. Geležinke
lių darbininkai jau kovo 8 d. 
pradėjo dalinį streiką. Tik da
limi teveiksiančios viešojo pa
tarnavimo įmonės.

šiuo metu niekas nėra tikras, 1

tanti senutė. Tačiau autobuso nesu
laukėme.

Veltui prašėme Kryžkalnio auto
busų stoties prižiūrėtoją atrakinti 
stotelę ir įleisti į vidų bent pasi
šildyti.

Taip ir pralaukėme iki sekančios 
dienos ryto.”

J. Žvilb.

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDAVAS 

Iš anglų kalbos vertė AI. Baronas
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— O šiandien, mano politike, esi geros nuotaikos.
— Nesijuok, Vytautai. Edmund Grabczik, mano 

geras draugas, tas aklas, fanatiškas komunistas, su ku
riuo aš ranka rankoj kovojau prieš vokiečius Varšuvos 
sukilimo metu, papasakojo man gana įdomių dalykų a- 
pie britus ir amerikiečius. Britai yra praktiški, kaip pa
sakojo Grabczik. Pagal jį jie yra šalti realistai, jie yra 
be jokių žmoniškų sentimentų, kaip tikri gyvulių pirk
liai. Amerikiečiai, pagal jį, turi per daug žmoniškumo. 
Jie vis kalba apie demokratiją ir panašiai. Tai ir su
prantama, kodėl Stalinas davė pirmenybę britams. Tai 
tikra tiesa. Anglai yra praktiški pirkliai. Jie gali par
duoti vilną, apelsinus, jeigu tu nori jie gali parduoti 
tavo sielą, tavo kūną arba kiekvieną tautą, jeigu tik 
matys, kad iš to yra pelnas.

— Šiandien geras esi pamokslininkas, aš manau, 
kad gerai jautiesi.

— Ą, tiek to su tais britais, tu, Vytautai, vėl iš 
manęs juokiesi. Žiūrėk, aš noriu pasakyti, kodėl aš tave 
šaukiau.

— Taip?
— Aš noriu pakalbėti apie pabėgėlius. Aš nuta

riau, kad jie yra varganos kreatūros.
—- Ar todėl, kad mes esame išmesti iš savo liz

dų? Žmogus be savo krašto visada praranda balansą.

GEDIMINAS GALVA

kad darbininkų sąjungos pasi
tenkins vienu streiku. Prancū
zų vyriausybei praėjusį pavasa
rį pavyko apvaldyti studentų 
neramumus, kai darbininkai 
grjžo į darbovietes. Darbininkų 
nepasitenkinimui bręstant, vėl 
gali iškilti studentų ir darbinin
kų neramumai, kurie vėl sudrum 
stų Prancūzijos gyvenimą.
Prancūzijos bankas kovoja prieš 

spekuliaciją
Prancūzijos bankas sustipri

no priežiųrą asmenims įvežti 
auksą į kraštą ir iš jo išvežti 
valiutą. Aukso įvežimo draudi
mas pasunkino spekuliaciją, pa
kėlė jo kainą perkant už fran
kus.

Prancūzijos bankas ir vyriau
sybė gali varžyti aukso įvežimą, 
tačiau užsienyje nepajėgia su
mažinti spekuliacijos franku. 
Franko kaina Zueriche krito 
9%.

Prancūzijos bankas kreipėsi į 
Tarptautinio atsiskaitymo ban
ką būti tarpininku sumažinti 
spėk ihacijai franku užsienyje. 
Praėjusį pavasarį prancūzai me 
tesi į markių supirkinėjimą, šiuo 
metu jie perka šveicarų frankus 
ir dolerius. Reikia abejoti sėkme 
kovoti prieš spekuliaciją fran
ku, jei nebus pašalintos nepa
sitikėjimo priežastys Prancū
zijos valiuta.

Paryžius turi priemonių ko
voti už franko patsovumą. Pran 
cūzijos aukso ištekliai siekia 4 
bil. dolerių. Kraštas gali pasi
naudoti tarptautiniais kreditais 
3-4 bil. dolerių frankui pusiau
svyroje išlaikyti. Ir šiomis prie
monėmis nepajėgs atlaikyti spau 
dimo, jei Prancūzija neatgaus 
pusiausvyros.

Pažeistas sterlingų svaras
Paryžius ir Londonas, du po

litiniai priešai, pergyvena ūki
nes negeroves. Franko svyra
vimas iššaukė žymesnį sterlingų 
svaro vertės kritimą kovo 7 d. 
Anglų institutas ūkiniams ir so
cialiniams tyrimams paskelbė, 
kad Anglijos ūkinis pajėgumas 
žymiai mažesnis už numatytą. 
Didelį rūpestį kelia Anglijos s<ko 
lų grąžinimas užsieniui. Praėju
sių metų prekybos perteklius, 
siekiąs 480 mifl. dolerių, gali šiais 
merais sumažėti.

Valstybės iždo ministeris, ruo 
šiantis biudžetą ateinantiems 
metams, daugelio buvo įspėtas, 
kad biudžetas atitiktų krašto 
ūkinį pajėgumą.

Instituto nuomone sterlingų 
svaro nuvertinimo pasėkos bū
siančios jaučiamos šiais metais. 
Svaro nuvertinimas 1967 m. lap

kričio mėn. nežymiai patarnavęs 
krašto gerovei pakelti.

Aukso kainos pakėlimas

Franko ir sterlingų svaro ver 
lės kritimas ir aukso kainos ki- 
1 mas sukėlė naujus rūpesčius. 
Valiutos spekuliacija kiek palie
tė ir dolerį ryšium su mokėjimo 
balanso nesuvedimu.

Prancūzams neatlaikius ūki
mo spaudimo, franką nuverti
nus, gali iššaukti naują Euro
pos valiutų sukrėtimą, kuris su
stiprintų spekuliaciją auksu. Ar 
tuo atveju didieji bankai suge
bės išlaikyti oficialią aukso kai
ną? Praėjusį kovo mėn. jie nu
birę dalį aukso išteklių mesti 
rinkoje oficialiai aukso kainai 
35 dol. už unciją išlaikyti.

Šiuo sukrėtimo metu spėlio
jama, kad nauji valiutos sutri
kimai gali priversti JAV pakel
ti aukso kainą. Šie spėliojimai 
gali nepasiteisinti, jei JAV pa
vyks apkarpyti infliaciją ir pa
gerinti mokėjimų oalansą.

Valiutų svyravimai turėtų pa
skatinti rasti tarptautinį susi
tarimą jų negalavimams paša
linti. Iki šiol šiuo reikalu daug 
šnekėta, bet svarbiam klausi
mui dar nesurastas sprendimas

Indonezijos sostinėje Djakar- 
toje išeinantis mahometonų lai
kraštis “Naujoji Generacija” 
praneša, ,kaid paskutinių trijų 
metų laikotarpyje Indonezijoje 
apie du ir pusė milijonų Maho
meto tikinčiųjų perėjo į krikš
čionybę, nes daugelis mahome
tonų vadų daugiau rūpinosi po
litiniais, o ne misijų klausimais.

Renate Kuhnen, Vakarų Vokietijos 
gailestingoji sesuo, komunistų su
imta prieš metus Vietname, kai ko
munistiniai teroristai užpuolė ligo
ninę, dabar paleista iš nelaisvės.

— Ne, tai yra visai kitas reikalas. Tu, pavyzdžiui, 
esi labai apdairus realistas. Man patinki. Bet aš dabar 
kalbu apie tą pilkąją masę. Jie yra visai skirtingi. Jie 
šoka čia ir čia. Jie tarp dviejų kraštutinumų. Vieną 
momentą jie yra kraštutiniai nusivylę, depresiški, kitą 
momentą jie yra fantastiški optimistai. Aš jau esu to
kių šioje stovykloje sutikęs. Jie tiki stebuklais. Jie yra 
kaip lengvatikiai vaikai. Jie serga nuo laimės vizijų. Ir 
dabar, jeigu jau nori, aš turiu gerą progą tau visa pa
rodyti, kad pamatytum tai savo akimis. Ar turi laiko?

— Taip, esu laisvas. Kokią progą man dabar pa
siūlysi?

— Žiūrėk, yra tokia proga. Ar nenorėtum dabar 
dalyvauti susirinkime, kuris vyksta stovyklos salėje?

— Kodėl ne? Kas ten per mitingas?
— Aš pats tikrai nežinau, bet aš žinau, kad visi 

lenkai dabar turi vykti į salę. Kažkoks kalbėtojas esąs 
atvykęs su geromis pabėgėliams žiniomis. Aš dabar tie
siai einu ten.

— Gerai, einame į salę. Man patinka geri kalbėto
jai.

Jie pasuko į priešingą kampą skvero gale, kaip tik 
prie lauko krašto. Ten buvusiam sandėlyje buvo įreng
ta salė.

Salė buvo pilna įvairių tautybių žmonių, bet dau
giausia lenkų. Vytautas su Boleslavu nerado vietos at
sisėsti. Jie nuėjo į kampą ir susimaišė su kitais žmo
nėmis.

Po kiek laiko vidutinio amžiaus vyras, apsiren
gęs pusiau lenkų kario ir pusiau civiliais drabužiais, 
pasirodė scenoje. Jo veidas buvo narsus ir energingas. 
Jis garsiai šaukė skambiu balsu lenkiškai:

— Broliai ir seserys lenkai ir kitos tautybės žmo
nės, kurie čia atvykote, pirmoj eilėj aš noriu jums pa

Sovietinio kalėjimo kankinys 
A. Marčenko, praktiškai paty
ręs Sovietų kalėjimų ir kon
centracijos stovyklų baisumus 
ant savo kailio, parašė savo iš
gyvenimų ir kančių knygą “Ma
no parodymai”.

Jis kalėjo kalėjimuose 1960 
— 1966 m. Joje jis kreipėsi į 
žymiuosius sovietų vadus, reika
laudamas daryti žygių pagerinti 
politinių kalinių bei katorginin
kų nepakeliamas gyvenimo są
lygas. Savo reikalavimus jis tai
ko ir sovietų Raudonojo Kry
žiaus pirmininkui G. A. Mitre- 
jevui, sveikatos ministeriui B. 
V. Petrovskiui, Sovietų Mokslų 
akademijos prezidentui M. V. 
Keldyšui. Jis kreipėsi ir į dau
gelį rašytojų, jų tarpe į Fedi- 
ną, Simonovą, Gamzatovą, Rož- 
destvenskį, Jevtušenką ir kt. 
Šie užrašai pakliuvo į Vakarus 
ir buvo išspausdinti.

“Aš baigiau savo krauju ra
šytą knygą “Mano parodymai”. 
Joje atsispindi mano gyvenimas 
ir kančios 1960 — 1966 m., kai 
aš buvau stumdomas ir vargi
namas kalėjimuose ir politinių 
kalinių stovyklose”.

Knygos įžangoje autorius ra
šo:

“Šiandieniniai sovietiniai ka
lėjimai taip pat žiaurūs ir siau
bingi kaip ir stalininiai. Gal kai 
kuriose smulkmenose jie leng
vesni, tačiau kitos gyvenimo są
lygos yra net sunkesnės ir bai
sesnės”.

Toliau jis rašo, kad faktus 
apie koncentracijos stovyklų 
egzistavimą turi žinoti visi, kad 
nebūtų taip, kaip buvo po II pa
saulinio karo su vokiečiais, ku
rie tikrino nieko apie Hitlerio 
žiaurumus negirdėję. A. Mar
čenko rašo: “Jeigu jie turi bent 
kiefk pilietinės drąsos ir bent 
truputį myli savo tėvynę, jie 
turėtų prisidėti prie mano pa
tirtų žiaurumų pašalinimo”.

Savo knygoje autorius pažy
mi, kad apie dabartines Sovie
tų stovyklas turi žinoti ir vaka
riečiai, progresyvūs politikai, 
žmogaus teisių gynėjai, kurie 
drąsiai gina politinius kalinius, 
esančius Ispanijos, Portugali
jos, P. Afrikos, Graikijos ir ki
tuose kalėjimuose. Tegu tie hu
manistai išdrįsta paklausti sa
vo sovietinius kolegas: “Ką jūs 
padarėte, kad jūsų šalyje poli
tinių kalinių būklė palengvėtų?”

Nurodęs, kad savo šalyje jo 
liudijimų neleido išspausdinti, 
jis rašo: “Sovietiniuose kalėji
muose visoje mūsų šalyje buitis 
nepagerėjo. Po viso to nutariau 
netylėti. Kreipiausi į tam tik
rus žymius asmenis, kurie bent 
dalimi yra už tą blogį atsakin
gi arba nuo kurių visuomenės 
buitis pareina”.

sakyti, ad aš atvežiau jums širdingiausius linkėjimus 
iš Išlaisvinimo komiteto. Tokius pačius sveikinimus aš 
perduodu vengrams, lietuviams, estams, latviams ir vi
siems, kurių kraštai šiandien yra raudonųjų vergijoj.

Kalbėtojas buvo pertrauktas audringo plojimo.
— Broliai ir seserys, — vyras scenoje pakėlė to

ną, — aš taip pat atvežiau informacijos iš pirmų pati
kimų šaltinių. Pačioj pradžioj aš patikinu jus, kad jūs 
negyvensite ilgai šiose purvinose stovyklose. Galimas 
daiktas, jūs jau ateinančias Kalėdas švęsite savo gim
tuose kraštuose — Lenkijoj, Jugoslavijoj, Vengrijoj, Lie
tuvoj ir t.

Minią pagavo entuziazmas, ir kalbėtojas vėl buvo 
priverstas pertraukti kalbą. Jis buvo patenkintas ir pa
žengė arčiau.

— Yra patikimos informacijos, jog Amerika, Ang
lija ir Prancūzija pradėjo spausti Sovietų Rusiją, kad ši 
atsitrauktų i 1939 m. sienas.

Salė skambėjo nuo džiaugsmo, plojimai aidėjo be 
sustojimo.

— Leiskite man pasakyti, — šaukė kalbėtojas, mo
juodamas rankomis, — mes patyrėme, kad Amerika 
pagamino nuostabius ginklus. Trumpu laiku karas su 
Japonija baigsis, nes jie jau yra išsekę. Po to, alijantai 
atsigręš į raudonuosius ir jiems įteiks ultimatumą. So
vietų Rusija nesipriešins, nes šiaip ar taip jie prarado 
savo geriausias jėgas. Jūs žinote, kad Hitlerio armijos 
sunaikino penkioliką milijonų rusų kareivių. Be to, 
šiandien Rusija yra reikalinga vaistų ir duonos. Taigi, 
aš sakau, bus pasiųstas ultimatumas Maskvai. Jeigu rau
donieji nesutiks su alijantų reikalavimais tai prasidės 
tuoj pat naujas karas. Ir karas bus labai trumpas, nes, 
aš sakiau. Sovietai yra totaliai išsekę.

.(Bus daugiau)

Tebekalinami tūkstančiai
“šiuo metu kalėjimuose kan

kinami tūkstančiai politinių ka
linių. Jų daugumas ten pateko 
netikėtai. Daugybė pakliuvo 
juos “nuteisus” teismuose prie 
uždarų durų. Tačiau, norėda
mas būti teisingas, turėčiau pa
sakyti, kad mūsuose viešų teis
me bylų svarstymų iš viso nė
ra buvę. Gal tik galima būtų 
paminėti karo prasikaltėliams 
taikomus procesus. Tai tik vie
šas vaidinimas, kadangi teisia
mieji nuteisiami iš anksto. Bet 
visais atvejais buvo neleidžia
ma bylų svarstymo smulkmenų 
skelbti spaudoje. Tokiu būdu 
mūsuose visuomenė neturi ga
limybės kontroliuoti politinių 
persekiojimų eigos ir nekaltiem 
žmonėm taikomų represijų. Už
tat ji nieko nežino ir negirdi.

Būkime atviri; politiniai ka
liniai visais atžvilgiais labiau 
smaugiami kaip kriminaliniai 
— žmonių žudikai, vagys, plė
šikai ir t. t. Politiniai kaliniai 
teisiami tik griežčiausia bausme. 
Kalėjimuose jie dirba sunkiau
sius darbus, gauna mažiausią 
maisto normą. Kriminaliniai nu
sikaltėliai baudžiami normaliai, 
su jais elgiamasi švelniau kaip 
su politiniais. Kriminaliniai nu
sikaltėliai turi lengvatų: jie daž 
niausią paleidžiami 2/3 arba pu
sę bausmės atlikus. Politiniai to 
kio “pasigailėjimo” niekada ne
susilaukia. Jie skirtą bausmę 
pilnai atlieka.

Politiniai kaliniai, kurie prieš 
nusikalsdami dirbo ne fizinius 
darbus, pvz. inžinieriai, rašyto
jai, poetai, aktoriai, dailininkai, 
profesoriai, mokytojai, nieka
dos savo profesijoje darbo ne
gauna. Jie dirba tik sunkius fi
zinius darbus. Sunkieji darbai 
ir bado normos taikomos kad 
perauklėjus šio pobūdžio “nusi
kaltėlius”. Stovyklų viršininkai 
šiuo atveju panaudoja sunkiau
sią darbą ir taiko bado normas 
kaip bausmės priemonę. Kas ne
išpildo normų, tie baudžiami to
dėl, kad esą jie “priešinasi val
džiai” ir komunistų partijai. Ta 
proga jie baudžiami papildomo
mis bausmėmis: jiems atima
ma teisė pasimatyti su artimai
siais arba uždaromi į atskiras 
mažas kameras”.

; Kalinius badu marina
Ypatinga priemonė nubaustie

siems palenkti ir iššaukti juose 
nuolankumą valdžiai yra bado 
normos. Maistas yra labiau ne
gu silpnas. Kaliniai visada yra 
alkani ir gyvena pusbadžiu. Tie
sa, oficialiai skiriama vienai pa
rai 2,400 kalorijų norma (ši nor 
ma tinka tik 7-11 metų vai
kui). Ir tokia norma Brežnevo

(Nukelta į 7 psl.)
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IS MANO ATSIMINIMŲ
Balfo kūrimasis ir jo veiklos pradžia

LEONARDAS SIMUTIS
do iniciatorius. Į skundus nutar
ta atitinkamai reaguoti.

Sunkiai, bet varomės pirmyn

Džiaugiausi, kad tuometinis A- 
merikos Lietuvių R. K. federaci
jos centro pirmininkas Juozas!
Laučka pilniausiai pritarė ben
dram šalpos darbui, daug ir e-i 1943 m. lapkričio 20 d. Chica- 
fektingai ta kryptimi dirbo. Pri-' gon atvyko Lietuvos atstovas P.
tarė ir kiti ALRKF valdybos na
riai — kun. Ig. Albavičius, 
kun. Pr. Juras, kun. Jonas Balkū
nas (tuomet jie dar nebuvo pre
latai), kun. Norbertas Pakalnis, 
kun. dr. Končius ir kiti. Pritarė 
katalikų spaudos vadovai— re
daktoriai. Pritarė tėvų marijonų susirinko pasitarti. Pasitarime

dalyvavo taip pat iš New Yorko 
atvykęs pulk. K. Grinius. Buvo 
aptartas Lietuvių informacijos 
biuro steigimo ir informacijų a- 
pie Lietuvą ir lietuvius koordina
vimo klausimas. Svarstant šal
pos reikalus, į susirinkimą įsijun
gė ir A. Olis su J. Grišium. Il
gokai buvo sustota ties pasiūly
mu kviesti prezidentą Antaną 
Smetoną bendrojo šalpos fondo 
garbės nariu. Susitarti nepavyko, 
nes tuo metu dar nebuvo pri
miršti aštrūs politiniai ir kultū
riniai santykiai, kokie buvo tarp 
politinių partijų ir kultūrinių są
jūdžių Lietuvoje, jos prezidentu 
esant a.a. Smetonai.

kamiau vykdyti kongreso pavedi- Vakare Antanas ir Vera Oliai

vadovybė -kun. K. Rėklaitis, kun. 
Jančius, kun. Vaškas. Pritarė ir 
Kunigų vienybės valdyba. Bet tai 
įvyko po visos eilės konferencijų, 
asmeniškų pasikalbėjimų, susira
šinėjimų laiškais. Kai išsiaiški- 
stojorhe darban bendrą fondą or- 
nome, išsikalbėjome, vieningai 
ganizuoti.

Konkretesnius žygius darant

Grįžęs iš Pittsburgho kongre
so vykdomasis komitetas, nors ir 
labai buvo užsiėmęs savo tiesio
giniu Lietuvai laisvinti darbu, 
tačiau nepaskutinėje vietoje sta
tė ir šalpos reikalus. Jis ieškojo 
priemonių, kaip greičiau ir tin-

mą — kurti bendrą šalpos fon-
dą. Man, kaip Alto pirmininkui, dalyviams vaišes duoti progos as-
teko tartis su veikiančių fondų 
vadovybėmis ir su politinių bei 
ideologinių grupių vadais. Vyk
dydamas man skirtą pareigą, pir
miausia kontaktavau dr. Petrą 
Daužvardį, Lietuvos kcjnsulą 
Chicagoje, ir teisininką Antaną 
Olį, Lietuvių tauflinio šaipos 
fondo pirmininką. Tariausi su 
katalikų Lietuvai gelbėti fondo 
veikėjais ir katalikų federacijos 
vadais. Po visos eilės didesnių ir 
mažesnių pasitarimų su dr. Dauž
vardžio talka ir Alto vadų pritari 
mu 1943 m. spalio 22 d. buvo 
sukviestas šalpos fondų atstovų 
susirinkimas Morrison viešbuty 
Chicagoje. Preliminariai buvo 
sutarta steigti bendrą šalpos fon
dą, kad jis galėtų būti pilnai le
galizuotas ir įregistruotas prezi
dento karo šalpos kontrolės ta
ryboj ir taip pat, kad galėtų tap
ti Tautinio Karo fondo (Natio
nal War Fund) nariui. Sudary
tas laikinasis fondo komitetas.

Kelionė į sostinę
1944 metai buvo Balfo įsikūri

mo ir darbo pradžios metai. Sau
sio 7 d. konsulas dr. P. Dauž- 

Spalio 24 d. laikinojo fondo, vardis, J. Grišius, Grgaitis, Vai-
komiteto nariai susirinko A. Olio Į dyla, Olis ir aš susirinkome ga- 
raštinėj ir nutarė naudotis Lith- lutinai planuoti šalpos, fondo į- 
uanian National Relief fondo įsteigimą. Posėdis buvo ilgas ir 
čarteriu. Šis fondas buvo imkorpo | tarpais gerokai “karštas”. Bet vis 
ruotas Illinois valstijoj. Nutarta ' tik pavyko susitarti. A. Olis suti- 
naujai kuriamą šalpos fondą lai- ko išimti iš darbotvarkės prez. 
kinai pavadinti United Lithua- Smetonos kvietimą fondo garbės 
nian Relief Fund. Susitarta dėl nariu. Tai patenkino kairiuosius 
fondo tikslų: šelpti Lietuvos pa- ir dalinai kai kuriuos “dešiniuo
bėgėlius, organizuoti pagalbą 
nukentėjusiems nuo karo Lietu
vos žmonėms, rinkti aukas pini
gais, drabužiais, medikamentais 
ir t.fl t., skatinti visus esančius 
vietinius fondus dėtis prie centri
nio Šalpos fondo.

Spalio 30 d. pietų metu Bis- 
mark viešbutin buvome susirin
kę dr. P. Daužvardis, dr. P. Gri
gaitis, A. Olis, M. Vaidyla ir 
teis. J. Grišius išklausyti Olio ir 
Grišiaus pranešimų iš jų kelio
nės organizuojamo fondo reika
lais į Washingtoną ir New Yorką.
Washingtone — nieko tikresnio.
New Yorke pasitarta su ten e- 
sančiais fondais.

Bendram fondui organizuoti 
esama pritarimo. Buvęs Washin- 
gtone ir dr. Daužvardis. Jis pra
nešė susirinkusiems, kad JAV 
vyriausybės nusistatymas Lietu
vos atžvilgiu nėra pasikeitęs ir 
kad pastangos sukurti vieną ben-; 
drą Lietuvių šalpos fondą ran
da pritarimo. Lapkričio 3 d. O- 
lio raštinėje tris valandas svar
stytas bendrojo fondo statuto 
projektas. Statuto komisija bu
vo sudaryta fondų atstovų susi
rinkime spalio 22 d. Ją sudarė 
A. Olis, P. Grigaitis ir L. Šimu
tis. Svarstytas iš ministerio P.
Žadeikio gautas telegrafinis pra
nešimas, kad bolševikai skun- Astronautas Rūsty Schweikart skrenda erdvėmis. Nuo trauka perduota per televiziją. Astronautai grįžta į 
džią JAV valdžiai bendrojo fon- į žemę šį ketvirtadienį.

Žadeikis, kun. Norbertas Pakal
nis ir kun. Jonas Balkūnas. Kar
tu su jais turėjome ne vieną, bet 
kelis susirinkimus. Tą pačią die
ną atvykę svečiai ir čikagiečiai - 
Daužvardis, Grigaitis, Vaidyla, 
kun. J. Prunskis ir L. Šimutis —

savo bute suruošė susirinkimo

meniškai ir privačiai pasikalbė
ti steigiamo fondo reikalais. Lap
kričio 23 d. kun. Pakalnis, kun. 
Albavičius ir aš dr. Stepono Bie- 
žio namuose tarėmės fondo stei-
ginto klausimais su tautininkų bti su Soviet Russian Relief, nes, 
vadovais, o lapkričio 23 d., susi
rinkę konsulo kabinete, ilgai gin
čijomės įvairiais fondo steigimo 
techniškais klausimais. Gruo
džio 27 d. kun. Balkūnas, pra
nešdamas apie savo veiklą šal
pos srityje, priminė savo įsitiki
nimą, kad A. Smetoną tektų lai
kyti nuošaliai nuo organizuoja
mo šalpos darbo. Taip manąs ir 
P. Žadeikis. Gruodžio 28 d. dr.
Daužvardis, M. Vaidyla ir aš ta
rėmės, kaip pagreitinti fondo į- 
steigimą. Tai buvo paskutinis 
mūsų pasitarimas 1943 metais.

sius”. A. Olis palaikė, kad tai y- 
ra jo nuolaida.

Tame pačiame susirinkime 
buvo išrinkti atstovai vykti į 
Washingtoną pristatyti Prezi
dento War Relief Control ta
rybai baigiamą sukurti bendrąjį 
Amerikos lietuvių šalpos fondą. 
Tos tarybos vadovybė sutiko pri-

imti mūsų delegaciją sausio 18 
d. J delegaciją buvo išrinkti: kun. 
dr. J. Končius, Antanas Olis, J.
Laučka, Matas Vinikas, F. Bago- 
čius ir L. Šimutis. Po šio susirin
kimo iki sausio 18 d. “hearingo” 
ėjo pasiruošimo darbas, nes buvo, 
numatyta kliūčių.

Sausio 17 d. drauge su A. Oliu| 
išvykome į Washingtoną trauki
niu. Kelionėje tarėmės dėl stra
tegijos pristant fondą preziden
to šalpos fondų kontrolės tary
bai. Kalbėjomės apie organiza
cijos ateitį, apie sudarymą veik
lios ir reprezentatyvios fondo val
dybos. Iškėlėme ir tautininkų 
grįžimą į Altą klausimą.

Sausio 18 d. mūsų “didžioji1 Kazimieras Povilaitis įteikia eksponatus Balfo ir Tremties parodos 
diena” sostinėj. Tiesiai iš stoties organizatoriui Ad. Baliūnui. Paroda atidaroma Balzeko Lietuvių kul- 
kartu su A. Oliu nuvykę į tūros muziejuje penktadienį, kovo 14 d. 7 vai. vak.
paskirtą vietą, radome belau 
kiančius kitus delegacijos narius: 
kun. dr. Končių, J. Laučką, adv. 
Bagočių, Marylando valstijos le- 
gislatūros narį N. Rastenį. M. 
Vinikas neatvyko.

buvo įsteigtas, nebuvo ir pasto
vios valdybos, tačiau darbas bu
vo dirbamas gana sėkmingai. Y- 
pač veiklus buvo kun. dr. Kon
čius. Jis dažnai lankėsi Washing- 
tone, darydamas spaudimą, kad 
greičiau legalizuotų mūsų fon
dą. Surasdavo kliūčių ir iš pa
čių lietuvių. Mūsų darbą bandė

. ,, . , .jv................... sutrukdyti lietuviai komunistai,trOl tarybos posėdžiui pirminin- ... ........................ ,, t u fa • i_ t 1 tikriausiai tiesioginių Maskvos kavo Joseph Davis, buvęs Jung- x ,. . . . w • loi x c- , j • agentų diriguojami. Vasario 18tinių Valstybių ambasadorius , , r , J TZ

Pataria jungtis į rusų šalpos 
fondą

Prezidento War Relief Con-

Maskvoje ir prosovietiškos kny
gos “Mission to Moscow” auto
rius. Be jo, dalyvavo Charles 
Taft, buvusio JAV prezidento sū
nus, labai simpatingas vyras, Mr. 
Warren ir dar trys tarybos nariai 
ir du sekretoriai. Po įvedamo
jo kun. dr. Končiaus žodžio mū-, , .. . . , 1 jo būti sėkmingi, nors galėjosų delegacijos nariai buvo ap- J _ .... , jmesti šešėli mums, kad mes esa-klausihėjami apie baigiamą su 
organizuoti bendrą lietuvių fon
dą. J paklausimus buvo atsaky
ta gerai ir suprantamai. Tik Jo
seph Davis ir kai kurie kiti pre
zidento tarybos nariai nenorėjo 
suprasti. Jie siūlė lietuviams dir

girdi, Lietuva yra “įsijungusi” į j 
Sovietų Sąjungą ir jos šalpos 
fondas Lietuvos žmones aprūpins 
šalpa.

J tai kun. dr. Končius, A. Olis,
F. Bagočius ir kiti atsakė drąsiai, 
teisingai ir įtikinančiai. Buvo pa
aiškinta, kad Lietuva militarine 
jėga buvo bolševikų okupuota, 
pe savo valia prie Sovietų Rusi
jos prisijungė. Prie rusiškojo ko
munistiškojo “reliefo” lietuviai 
jokiu būdu nesidės, nes žino, kad 
jis mūsų žmonių nei Lietuvoj, 
nei kitur nesušelps.

Pasikalbėjimas baigėsi, kaip at
rodė, gana gerai išsiaiškinus. 
Tarp kitko Joseph Davis padarė 
ir tokį priekaištą, kad girdi, Lith
uanian National Relief fondas 
(tautininkų) ligšiol mažai tesu
rinkęs aukų, o išlaidų padaręs 
labai daug. Ir į tai buvo tinka
mai atsakyta. Po visko atrodė, 
kad mūsų delegacijos prašymas 
išduoti bendram lietuvių šal
pos fondui leidimą rinkti aukas 
ir suteikti registracijos numerį bus 
patenkintas. Po šio žygio mūsų 
delegacija vyko į 2400 viešbutį, 
kur susitiko su minsteriu P. Ža
deikių ir pasiuntinybės patarėju 
Juozu Kajecku pasitarti, kokie 
kiti žygiai darytini, kad laimė
jus fondui legalizavimą.

Paskutinieji preliminariniai 
pasiruošimai

Nors oficialiai fondas dar ne-

d. telefonu kun. Končius prane
šė, kad prezidento karo šalpos 
fondo kai kurie pareigūnai su 
tam tikru nusistebėjimu jam pa
sakę, kad kažkodėl A. Olis daręs 
separatistinių žygių jų įstaigoj. 
Bet tie žygiai, jei iš tikro jie ir 
buvo daromi, nebuvo ir negalė-

me labiau nevieningi, negu lig
šiol jiems buvo žinoma.

Kovo 6 d. Končius jau galėjo 
pranešti gerą žinią, kad kontro
lės tarybos leidimas mūsų fondui 
veikti bus išduotas. Gauta žinia 
ir iš pačios tarybos įstaigos, pa
tvirtinant, kad leidimas bus duo
tas. Kovo 21 d. prezidento fon
dų kontrolės įstaiga prisiuntė 
britų Šalpos fondo statutą, kaip 
pavyzdį mūsų fondui. Mūsų fon
do laikinoji statuto komisija bri
tų statutą peržiūrėjo, tačiau juo 
nepasinaudojo. Mes jau turėjo
me paruošę savo projektą.

Kovo 24 d. atvyko Chicagon 
kun. dr. J. Končius ir Juozas 
Laučka. Juodu, kun. Albavičius 
ir aš ilgai svarstėm fondo reika
lus, jo steigiamąjį susirinkimą. 
Numatėm katalikų kandidatus į 
fondo direktorius ir į centrinę 
valdybą. Kadangi fondo struk
tūra vis dėlto buvo numatyta 
grupiniu pagrindu ir katalikai į 
jį įeina su kitom mažesnėm gru
pėm lygia reprezentacija, todėl 
katalikai pareikalavo savo žmo
gaus fondo pirmininku. Juo nu
matėm kun. dr. J. Končių. Tau
tininkai, aišku, statė savo veikė
ją Antaną Olį. Kairesnėm gru
pėms pradžioje nebuvo priimti
nas nei vienas, nei antras. Buvo 
siūloma tokia išeitis: rinkti du 
pirmininku. Vienas būtų direk
torių tarybos bei visos organiza
cijos pirmininkas, o antrasis — 
centro bei vykdomojo komiteto 
pirmininkas. Tačiau su tuo pa
siūlymu nesutikome. Ir tas klau 
simas jau nebebuvo keliamas stei
giamajame fondo susirinkime. 
Fondo steigiamasis susirinkimas 

Jis įvyko 1944 m. kovo 25 d.

Morrison viešbutyje Chicagoje. 
Susirinko su viršum dvidešimt 
asmenų. Jie atstovavo Kunigų 
vienybei, Amerikos Lietuvių R.K. 
Federacijai, tautininkų sąjun
gai, sandariečių sąjungai, social
demokratams ir abu susivieniji
mams — Lietuvių R. Katalikų 
Susivienijimui Amerikoje ir Su
sivienijimui Lietuvių Amerikoje. 
Susirinkimui pirmininkauti iš
rinkti kun. Ignas Albavičius, An
tanas Olis ir F. J. Bagočius. Se
kretoriavo Juozas Laučka ir No
ra Gugienė. Rezoliucijų ir statu
to peržiūrėti komisija sudaryta 
iš A. Olio, kun. Končiaus, F. Ba- 
gočiaus, dr. Grigaičio, J. Lauč- 
kos, M. Vaidylos ir dr. A. Tamo
šaičio.

Man teko pareiga susirinkimą 
atidaryti ir trumpai atpasakoti 
nelengvą kelią, kuris pagaliau 
mus privedė prie šio susirinkimo. 
Priminta, kad šis susirinkimas 
nebeturėtų turėti daug kliūčių, 
nes grupių vadovai yra susitarę 
dėl or-cijos formos bei struktū
ros ir dėl reprezentacijos, taip 
pat dėl centrinės valdybos suda
rymo. Dr. Petras Daužvardis, ku
ris ligšiol puikiai suvaidino tar
pininko ir patarėjo vaidmenį, su
sirinkimą pasveikino labai nuo
širdžiai, padėkojo fondo organi
zatoriams, pasidžiaugdamas, kad 
grupės pajėgė susitarti ir susirin
kti uždėti vainiką ligšiol atlik
tam darbui — formaliam lietu
vių bendro šalpos fondo įkūri
mui.

Susirinkimas po trumpų dis
kusijų vienbalsiai priėmė fondo 
statutą. Vienbalsiai buvo priim
tas ir vardas: Bendrasis Amerikos 
Lietuvių šalpos fondas (Balfas). 
Patvirtinta ir fondo direktorių 
skaičius — 21. Iš ALRKF ir kitų 
katalikų organizacijų direktoriais 
į fondą išrinkti: kun. dr. Kon
čius, kun. Ig. Albavičius, kun. J. 
Balkūnas, Juozas Laučka, Elzbie
ta Paurazienė, Elbieta Samienė 
ir Leonardas šimutis. Iš tautinin
kų- sandariečių: Antanas Olis, 
Stasys Gegužis, Nadas Rastenis, 
dr. J. Tamošaitis, J. Tuinyla, dr. 
A. Zimontas ir J. Smailis. Iš so
cialdemokratų: Juozais Bacevi
čius, adv. F. Bagočius, Nora Gu
gienė, Tomas Matas, Povilas Mi
leris, A. Zimontas ir Vera Koli-
ciene.

Pasibijota kunigo
Prieš sudarant fondo valdybą, 

susirinkimo užkulisuose vis tik 
dar ėjo grupių pasitarimai. Kai 
kurių grupių vadovai nelabai 
buvo linkę remti kun. dr. Kon
čių pirmininku, nes, girdi, jiems 
nepatogu, kad fondo priešakyje 
stovės kunigas. Girdi, jie rems 
kataliko kandidatūrą, bet jis ne
turįs būti kunigas. Ta garbė net( 
man buvo pasiūlyta. Bet juos te
ko įtikinti, kad labdaros organiza 
ei jai vadovauti kaip tik ir tinka 
kunigas, nes jis daug kur galės 
prieiti, kur neprieis pasaulietis. 
Be to, ypač tinka fondo pirmi
ninku kun. dr. Končius, kuris y- 
ra žinomas savo drąsa, agresy
vumu, darbštumu ir patirtimi 
šalpos darbuose. Jis. daug dirbo 
lietuvių pabėgėlių tarpe pirmojo 
pasaulinio karo ir tuoj po karo 
laikais. Daug dirbo grąžinti Lie
tuvon įvairiuose kraštuose karo 
audrų išblaškytiems lietuviams. 
Kaip ten bebūtų, kun. dr.Kon- 
čius buvo išrinktas Balfo primi- 
ninku. Jis savo energinga, pla
ninga veikla įtikino ir tuos, ku
rie steigiamame susirinkime ga
na skeptiškai žiūrėjo į jo kandi

datūrą fondo pirmininko pos
tam -Jis visų lietuvių tarpe įsigi
jo ir pasitikėjimą, paramą ir pa
garbą. Kairiųjų grupių atstovai 
Balfe pasidarė artimi pirminin
ko ne tik bendradarbiai, bet ir 
draugai. Kitais pirmosios fondo 
valdybos nariais išrinkti vicepir
mininkais Antanas Olis, kun. Ig. 
Albavičius ir V. Količienė, sek
retore -Nora Gugienė, o iždinin
ku dr. Antanas Zimontas.

Kad nereikalinga buvo baimė 
rinkti bendros organizacijos pir
mininku kunigą, parodė, kad ir 
šis įvykis. 1951 m. sausio 5-6 d. 
New Yorko Balfo seimas. Po sei
mo buvo sušauktas direktorių 
susirinkimas. Jį pradėdamas 
kun. dr. Končius, įvargęs nuo 
daugybės darbų ir rūpesčių, va
dovaujant sunkiam ir kompli
kuotam darbui, padarė pareiški
mą, kuris visus nustebino ir 
nugąsdino. Tam tikru susijaudi
nimu jis pranešė nebesutiksiąs 
būti renkamas pirmininku. Di
delė direktorių dauguma jaudi
nosi. Ypač susijaudino kairieji 
direktoriai ir direktorės. Situaci
ją gelbėti pasišovė socialdemok- 
kratų šulas ir Balfo direktorius 
adv. F. Bagočius. Jis su ašaro
mis akyse iškalbingai maldavo 
kun. Končių nesitraukti iš Ba- 
fo pirmininko vietos, bet ir to
liau jam vadovauti. Jam pritarė 
visi direktoriai be išimites. Tuo 
buvo išreikštas pilniausias jam 
pasitikėjimas. Be to, tai buvo la
bai ryškus įrodymas, kad kairy
sis be reikalo bijojo kunigo, kaip 
mūsų bendros šalpos organizaci
jos pirmininko.

Tolimesni žygiai į laimėjimą

Po steigiamojo Balfo suvažia
vimo Chicagoj jau buvo daromi 
konkretūs ir plataus masto žy
giai, nors dar toli gražu ne visos, 
kliūtys buvo pašalintos. Balan
džio 28 d. pirmininkas kun. dr. 
Končius, kun. Ig. Albavičiaus ly
dimas, lankėsi pas Chicagos arki
vyskupą Samuel Stritch mūsų 
bendrojo fondo reikalais. Arki
vyskupas parodė Balfui daug 
nuoširdaus palankumo ir paža
dėjo paramą. Tą pačią dieną 
“The New World”, Chicagos 
arkivyskupijos savaitraštis, at
spausdino žinią, kad JAV vysku
pų šalpos komitetas paskyrė Bal
fui pusėtinai stambią pinigų su
mą Lietuvos žmonių ir pabėgė
lių šalpai ir pasiuntęs Lietuvon 
medikamentų ir kitokių gėrybių.

Patirta, kad mūsų veiklą, orga
nizuojant Balfą, akylai sekė fe
deralinės valdžios žvalgyba—F 
BI. Aš pats buvau aplankytas ne 
vieno, bet kelių jos atstovų. Y- 
pač smulkiai klausinėjo apie 
Balfą ir jo veikėjus balandžio 
29 d. mane aplankęs FBI atsto
vas. Taip buvo dėl to, kad komu
nistai nuolat intrigavo, mus 
šmeižė ir skundė valdžiai. Su
prantama, tai trukdė ir sunkino 
darbą. Atitinkamos valdžios insti
tucijos buvo verčiamos tyrinėti 
ir apklausinėti, nes šmeižtai ir 
skundai vis dėlto darydavo tam 
tikros įtakos ir sukeldavo abejoji
mų. Tačiau šmeižtus pavyko at
remti, abejones išblaškyti.

Gegužės 22 d. kun. dr. Kon
čius pranešė, kad vyskupų šal
pos komitetas prisiuntė Balfui 
penkis tūkstančius dolerių su 
puikiu Detroito arkivyskupo Mo- 
oney laišku. Tai buvo NCWC 
šalpos komiteto auka Balfui ir 
puiki bendrai mūsų šalpos orga
nizacijai rekomendacija būti pri 
imtam į Nacionalinį Karo fon
dą — National War Fund. Kaip 
gerai žinoma, Amerikos vyskupų 
šalpos komitetas yra aukojęs Bal
fui dešimtimis tūkstančių dole
rių.

Gegužės 25 d. Balfo pirminin
kas man ir A. Oliui pranešė, 
kad jam ir man netrukus reiks 
atvykti į New Yorką, nes laukia
ma, kad NWF vadovybė paskirs 
Balfui apklausinėjimą. Be to, jis 
paprašė Alto, kad oficialiai pra
neštų apie galutinį bendrojo 
lietuvių šalpos fondo susikūrimą. 
O birželio 2 d. parašė, kad mū
sų apklausinėjimui yra paskirta 
birželio 8 d.

Pagaliau ir laimėjimas

Birželio 8 d. nuvykęs į New 
Yorką, į Empire State namą, ra
dau jau kun. Končių, Nadą Ras

tenį, F. Bagočių ir J Laučką. 
Ruošėmės kaip tinkamiau ir e- 
fektyviau pristatyti mūsų fondą 
NWF vadovybei. Daug vertin
gų patarimų davė 0‘Connor, 
šalpos sąjūdžių žinovas ir sti
prus bei plačiai žinomas katali
kų veikėjas. Pats apklausinėji
mas įvyko NWF centrinėje būs
tinėj. Mus apklausinėjo apie 
10 asmenų. Sekretorės užrašinė
jo. Atrodė, kad šis mūsų labai 
svarbus žygis pavykęs. Bet jau su
laukėme ir liepos 12 d., bet Bal
fas dar nebuvo NWF nariu. 
Kaip tik liepos 12 d. dr. Končius 
atvyko į Chicagą pasitarti su 
valdybos nariais ir šiaip veikė
jais. Tarp kitko jis reportavo, 
kad Rusijos bolševikų agentai iš 
kajilio neriasi, besidarbuodami 
pastoti kelią Balfui įeiti į Tauti
nį Karo fondą -— NWF. Primi
nė, kad šis reikalas yra atsidū
ręs Valstybės departamente. Iš 
to galima buvo numanyti, kaip 
didelį spaudimą darė bolševikai 
į JAV valdžią, kad priverstų ją 
pakeisti savo nusistatymą Pabal
tijo valstybių atžvilgiu.

Pagaliau liepos 31 d. jau pra
nešta, jog Balfas yra priimtas į 
NWF. Rugpiūčio 2 d. pirminin
kas kun. Končius prisiuntė Jense
no, NWF sekretoriaus, laiško ko
piją, kuria patvirtinama* kad 
mūsų fondas laimėjo NWF na
rio teises. Tai buvo svarbi ir di
delė žinia. Po daugybės kun. dr. 
Končiaus ir jo bendradarbių pas
tangų buvo pasiekta tai, ko siek
ta daugelį mėnesių.

Rugpiūčio 3 d. NWF Chica
gos skyriaus sekretorė panelė 
Wilson telefonu priminė, kad 
mūsų fondas laimėjo nario teises 
ir kvietė dalyvauti skyriaus prie
špiečiuose rugpiūčio 4 d. Pal- 
mer House viešbutyje. Priešpie
čių metu vadovybė viešai pain
formavo susirinkusius apie nau
ją NWF narį, Bendrąjį Amerikos 
Lietuvių šalpos fondą. Sį pobū
vį buvo surengęs Community ir 
NWF vietinis skyrius. Tada pri
sistačiau generaliniam NWF se
kretoriui, kuris sveikino su karo 
fondo naryste, o su p. Wilsoh 
plačiau aptarėm karinio fondo 
vajaus reikalu? ir apie suorgani
zavimą lietuvių komiteto Chica
goj. To komiteto pirmininke ap
siėmė būti Juzė Daužvardienė,

(Nukelta į 5 pal.)
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AUKSINIAI
RAGELIAI
PR. NAUJOKAITIS

Lietuviškos Knygos klubo iš
leista lyrikos knygutė, vos 65 
psl., bet daili pažiūrėti ir malo
ni paskaityti, savo nuotaikomis 
artima kiekvieno lietuvio šir
džiai: “Mano širdy — tėviškės 
žemė: aš gyvas esu... Ir nemir
siu!..”

Savo jautriais žodžiais ir sko
ningu P. Jurkaus pieštu viršeliu 
leidinėlis yra tinkama dovanėlė 
artimam draugui.

Gaunama “Drauge”, kaina 
$2.00.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.
U11IIIHIHIIIIIIHIHHIIIIIIIIIHHIHIHIIUHIU

MARIAN SHRINES 

OF THE AMERICAS

TITAS NARBUTAS

Nauja knyga anglų kalba, 
versta iš lietuviško leidinio, ku
rią reikėtų kiekvienam perskai
tyti.

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

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

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

turi pridėti 5% taksi}.
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BOSTONO ŽINIOS
LIETUVIU

BENDRUOMENĖS REIKALU
Kovo 5 d. LB Bostono apylin

kės valdyba sušaukė pasitarimą, 
kuriame dalyvavo' Bostono apy
linkės valdyba, apygardos valdy
ba ir net LB tarybos pirm. J. Ka
počius. Pasitarime svarstyta, 
kaip suįdominti lietuvius, kad ge
riau suprastų bendruomenės rei
kalą. Daug organizacijų turi 
sunkumų sudarant valdybas. B- 
nės apylinkės valdybos sudary
mas yra dar sunkesnis. Profesi
nės, kaip inžinierių ar panašios 
organizacijos lengviau sudaro 
valdybas, nes jų nariai jaučiasi 
gal daugiau įpareigoti remti “sa
vo” organizaciją. Srovinės ir ki
tos panašios organizacijos, ku
rios turi sau artimus žmones, jie 
gal jaučia irgi didesnę pareigą sa 
vo organizacijai. Bendruomenė 
yra bendrinė lietuvių organiza
cija, todėl čia ir nejaučiama tos 
pareigos, manant, kad kas nors 
kitas tais bendrais reikalais pri
valo rūpintis. Tikrumoje LB šio
mis dienomis yra pagrindinė or
ganizacija lietuvybės išlaikymui 
ir lietuvių kultūros puoselėjimui. 
Daug įvairių pašalpinių ir kito
kių panašaus pobūdžio organi
zacijų jau išnyko. Likusios irgi 
yra vegetacijos stadijoj. Bendruo 
menė apjungia visus ir daug svar 
besniems tikslams. Kiekvienas be 
sirūpinantis lietuvybės reikalais 
turi suprasti, kad tik čia/yra vi
sų mūsų bendra lietuviška atra
ma. Nuo mūsų priklauso tos ben 
druomenės, o tuo pačiu ir lietu
vybės ilgesnis gyvenimas. Jeigu 
į ją numosime ranika, prisidėsi
me prie lietuvybės sunykimo 
pagreitinimo. Todėl visi priva
lom priklausyti bendruomenei, 
dirbti joje ir ją stiprinti.

Šiame pasitarime nutarta pa
rašyti ir išsiuntinėti visiems lie
tuviams, kurių tik turimi adre
sai, laišką, prašant prisidėti prie 
LB darbų ir jos prganų sudary
mo. Paskutiniems trims buvu
siems LB apylinkės pirminin
kams yra pavesta kontaktuoti as
menis ir iš j_ų sudaryti valdybą. 
Kiekvienas turime prisiimti šios 
naštos dalį ir atlikti savo lietu
višką pareigą.

IR NELAIMĖJE PRISIMENA 
LIETUVIU FONDĄ

Juozas ir Antanina Liutkoniai 
iš So. Bostono, / Lietuvoje miru
sios dukters Saulytės įamžinimui, 
įnešė Lietuvių Fondui 100 dol. 
Tai jau trečia Liutkonių šimtinė. 
Negailestinga miriis Saulytę pa
šaukė į amžinybę 1969 m. sau
sio 23 d., einančią 40-sius metus. 
Mirė, kada dar buvo labai reika
linga savo šeimai. Nuliūdime pa 
liko vyrą ir dar mažus vaiku
čius.

Angelę Vakauziene, giliai at- 
jausdama Liutkonių nelaimę, pri 
sidėjo 10 dol. Saulytės įamžini
mui Lietuvių fonde.

MUGĖ KOVO 23 d.

Skautų-čių rengiama Kaziuko 
mugė dėl sniego pūgos atkelta į 
kovo 23 d. Viskas vyks, kaip bu
vo numatyta, tik diena pakeista. 
Reiškia, mugė kovo 23 d. Lietu
vių Piliečių D-jos auditorijoj So. 
Bostone. Pradžia 12 vai.

KALBĖS DR. GERUTIS
Svečias iš Šveicarijos dr. Geru

tis su reikalais ląnkosi Ameriko
je pas lietuvių vadovaujančius 
veiksnius. Dr. Gerutis yra para
šęs Lietuvos reikalu didelį veika
lą — knygą Lithuania. Lanky
mosi proga yra pakviestas kovo 
29 d. 7 v.v. kalbėti Lietuvių Pi
liečių D-jos auditorijoj. Po pas
kaitos bus meninė dalis, kurios 
programą atliks studentai ir tau
tinių šokių grupė, vadovaujama 
Onos Ivaškienės.

NAUJA TAUTINNKŲ 
VALDYBA

Amerikos lietuvių tautinės są
jungos Bostono skyrius išsirinko 
naują valdybą: pirm. Vytautas 
Izbickas, vicepirmininkai — Ed
mundas Cibas ir Jonas Rentelis, 
sekretorius Aleksandras Lileikis, 
ižd. ir namų valdytojas Anta

nas Vileniškis ir narys Bronius 
Utenis.

TALENTU POPIETĖ
Kovo 16 d. seniausia lietuviš

ka radijo programa Naujoj An
glijoj švęs savo 35 metų sukak
tuves. Ta proga rengiama meti
nė Talentų popietė ir gražuolės 
“Miss Lithuania of N.E.” balius 
So. Bostono Liet. Piliečių klubo 
auditorijoj 4 vai. p.p. iki 11-tai 
vai. vak.

Talentų ir geriausių šokėjų at
rinkimo komitete dalyvauja Ale
ksandra Gustaitienė, Ona Ivaš- 
kienė, Gintaras Karosas, Juozas 
Rentelis ir Elena Valiukonicnė.

Svečiai šįmet bus: Worceste- 
rio Liet. Meno mėgėjų Ratelio 
penketukas vadovaujant Wil- 
liam Burduliui.

Po talentų popietės 7 vai. va. 
bus* ‘Miss Lithuania of N.E.” ba 
liūs pagerbti gražuolę panelę Re 
giną Baiką iš So. Bostono. Bus 
šokiai prie Smito orkestro ir do
vanų. Šeimininkės gamins ska
nius lietuviškus valgius, bus gė
rimų. Kviečia visus programos 
vedėjai

Steponas ir Valentina Minkai

IŠ MANO ATSIMINIMŲ
(Atkelta iš 4. osl.)

kuri fondo vajų labai sėkmingai 
pravedė.

Rugpiūčio 7 d. iš pirmininko 
kun. Končiaus gauta tikrai dide
lė žinia: National War Fund 
Balfo šalpos veiklai paskyrė (19 
44-1945 m.) 265,000.00. Po to
jau nebegalėjo būti abejonės dėl 
didžiojo laimėjimo.

Ir aš ariau...
Gana.. Savo atsiminimams apie 

Bendrojo Amerikos Lietuvių Šal
pos fondo įsikūrimą ir jo veiklos 
pradžią statau tašką. Nuo čia 
toliau tekalba pats prel. Juozas 
B. Končius savo “Atsiminimų iš 
Balfo veiklos” knygos, kurią ga
lime gauti “Draugo” knygų par
duotuvėj. Patariu. Joje rasime 
visas žinias, kaip ir kiek veikė ši 
taip sunkiai pagimdyta mūsų or
ganizacija tiek šalpos, tiek švie
timo, tiek pabėgėlių įkurdinimo 
srityse. Pirmojo ir ilgamečio pir
mininko prel. dr. Končiaus vado
vaujamas Balfas milžiniškus dar
bus nudirbo.

Balfo ir jo pirmininko garbei 
turiu pasakyti, kad jo dėka tarp 
Balfo ir Alto niekuomet nebuvo 
jokių nesusipratimų, nes aiškiai 
žinojome veiklos sritis ir laikė
mės jų ribos.

Atleiskite, jei aš savo atsimi
nimuose apie Balfo pradžią mi
niu ir save. Bet ką padarysi. Kaip 
toj pasakėčioj apie jautį ir musę 
“ir aš ariau”, sėdėdamas ant to 
rago, vis tik galėjau stebėti ir 
gana gerai matyti tikrojo artojo 
bei artojų darbus ir juos užregis
truoti savo dienoraštyje.

Amerikos laivo Guadalcani jūrininkai jau ruošiasi Apollo 9 vyrų iškėlimui Atlante. Vyrai iš erdvių 
grįžta kovo 13 d.

VASARI016 sios MINĖJIMAI
Waukegan, Illinois

Šiais metais įprastinio, tik 
savo tarpe, Vasario 16 minėjimo 
LB apylinkės valdyba neruošė, 
bet ryžosi išeiti iš savo audi
torijos į pačią didžiausią Wau- 
kegan salę, West Campus High 
School, turinčią 2200 sėdimų vie 
tų ir joje suruošti koncertą, mi
nėjimą. Čia valdybai ir buvo di
džiausias rūpestis, kaip nors tos 
salės užpildyti bent 50%. Aiš
ku, įprastiniu minėjimu jos ne- 
užpildysi, nors ir visos apylin
kės lietuviai susirinktų ir su sa
vo kūdikiais, o visiems yra ži
noma, jog tautiniai minėjimai 
svetimtaučių neinteresuoja ne 
bent ateina pakviestas oficialus 
koks nors atstovas arba užklys
ta koks vienas kitas politikas, 
ir tai t’k prieš rinkimus. Tad 
LB apylinkės valdyba ėmėsi vi
sais atžvilgiais didelės rizikos 
ir didelio darbo, bandydanr su
traukti kiek 'manoma daugiau 
svetimtauč’ų ir jiems parodyti,

jog lietuviai šioje apylinkėje dar 
nėra visiškai “ištirpę” ir gali 
šiuo tuo pasirodyti. Todėl vie
toje minėjimo buvo nusistatyta 
rengti koncertą, pakviečiant 
chorą kelis solistus ir tautinių 
šokių grupę. Nuo čia ir prasidė- 

' jo didžiulis darbas.
Pirmoj eilėj buvo sudarytas 

garbės komitetas, į kurį įėjo 
Steito senatorius R. Coulson, 

’ Illinois seimo atstovas J. Cono
lly. V/aukegan, North Chicago 
ir Zion miestų merai, Šv. Balt- 
ramieianp parapijos klebonas 
kun. St. Jonelis, Waukegan laik 
raščio “New-Sun” leidėjas F. 
W. Just ir jo artimiausi bend
radarbiai B. Just ir G. Craw- 
ford ir ponia R. Coulson (se
natoriaus žmona, ji yra lietu
vaitė). kuri drauge buvo ir pro
gramos pranešėja.

Visą kitą darbą ir rūpesčius 
pasiėmė LB apylinkės valdy
ba, kurią sudaro: dr. R. Ošlapas 
— pirm., kun. Z. Ramanauskas, 
dr. R. Giniotis,. inž. G. Dama-

šius, J. Triukienė ir P. Markū
nas — nariai ir jų gausūs tal
kininkai: A. Bracienė, P. Kruži- 
kas, P. Petroliūnas, Elena Ska- 
lišienė, inž. A. Tamašauskas, J. 
Triukas ir daugelis kitų. Į bilietų 
platinimo ir propagandos darbą 
įtraukė šioje apylinkėje dirban
čius lietuvius gydytojus, biznio 
žmones, artimųjų kolonijų LB 
apylinkių valdybas, savo apy
linkės narius ir besimokantį jau 
nimą. Taip pat buvo paprašyti 
į talką radijo stotis “Margutis”, 

i vietos i adijo stotis ir vietos laik 
' raštis. ir lietuviški laikraščiai 
Chicagoje. Be kitų darbų E. Ska 
lišienė su inž. A. Tamašausku 
miesto centre (Conolly Invest. 
Co.) išdėkoravo vitriną lietuvių 
meno dirbiniais, o taip pat ji 
ir dr. R. Ošlapas turėjo su vie
tos laikraščio reporteriu pasi
kalbėjimą, kuris užtruko 30 mi
nučių ir vėhau buvo paskelbtas 
vietos laikrašty “New-Sun” ir 
per visą savaitę tas pasikalbėji
mas buvo transliuotas per vie

Wouldn’t it be a 
shame if you saved 
a pilė of money for 
retirement and there 
was nothing to 
retire to?
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tos radijo stotį.
Bilietų platinime daug pas

tangų padėjo dr. J. Šalna, dr. 
B. Rauiinaitienė, P. Kružkas, 
Pliūra ir kt. Iš besimokančio 
jaunimo pasižymėjo Bernadeta 
Braciūtė išplatindama daug bi
lietų ir atlikdama kitų rekla
minių darbų.

Programai išpildyti buvo pa
kviestas “Dainavos" ansamblis, 
kuriam vadovauja muzikas P. 
Armonas ir mūsų solistai P. Bič 
kienė, J. Šalnienė ir J. Vaznelis, 
o taip pat tautinių šokių grupė 
“Bijūnas”, kurios vadovu yra 
St. Milašius.

Vasario 22 d., vakare, salėje 
pakilus uždangai ir apylinkės 
valdybos pirmininkui dr. R. Os
tapui tarus trumpą įžanginį žo
dį ir šios kolonijos sblistei F. 
Butkutei sugiedojus Amerikos 

, himną buvo pradėta programa.
Sol'štai, choristai ir šokėjai 

| programą atliko pasigėrėtinai 
puikiai, kas liudijo iš publikos 

I entuziastingo plojimo ir iškvie-
, timo kartoti dainas.
| Koncertas buvo baigtas trum- 
į pu pirm. dr. R Ošlapo padėkos 
žodžiu ir Lietuvos himnu.

Nebuvo atliekama programa 
pustuščiai salei, kaip pranaša
vo pesimistai, o parduotų bilietų 
rezultatai rodė, jog į salę su- 

i plaukė arti keturiolikos šimtų 
' dainos ir tautinių šokių mylė
tojų. Š’ame didžiuliame žmo
nių susibūrime mes. lietuviai, 
nudarėme mažumą, tai rodo, jog 
LB valdybos nujautimas ir pa
stangos išsipildė visu šimtu pro 
centų.

Po programos lietuvių audi
torijos salėje, programos atlikė- 

j jams ir svečiams buvo suruoš
ta vakarienė, kurios metu bu
vo pasidž:augta koncerto gerais 
rezultatais ir nuotaikingai pra
leistos kelios valandos.

Nors bilietų kainos buvo že
mos, bet ir čia rezultatai buvo

Bet kuriuo metų laikotarpiu yra 
i naudinga paskaityti knygą, kuri 
priverčia žmogų pagalvoti, ati
trūkti nuo kasdieniškų, materia
liškų rūpesčių ir susitelkti savo 
dvasioje.

Tuo daugiau toks susitelkimas 
j dera gavėnioje. Daug minčių ir 
dvasinio pakilimo suteiks kiekvie 
nam Tomo Kempiečio knygos:

Kristaus sekimas 2.00

Marijos sekimas 1.25

Ši naudinga knyga gaunama 
DRAUGE. Illinois gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pri- 
ėti 5 proc. mokesčiams.

puikūs. Apmokėjus nemažai tu
rėtų išlaidų dar liko ir pelno, 
kurį valdyba savo kovo 1 d. 
posėdyje paskirstė taip: Altui
— $200, Chicagos lietuvių ope
rai — $50. lietuvių televizijai — 
$50, tautinių šokių grupei “Bi
jūnas” — $50, Lituanus — *25, 
jungtinei Kenosha, Racine ir 
Waukegan ateitininkų kuopa.
— $20 >r Pasaulio lietuviui — 
$15. Viso $410. Stebėtojas

ŠEIMŲ PASNINKO DIENA
Austrijos katalikių moterų są 

jūdis pirmąjį Gavėnios penkta
dienį paskelbė “šeimų pasninko 
diena’’ siekiant taip sutaupyto
mis aukomis padėti socialiniai 
atsilikusiems kralštams užsieny
je. Nuo 1958 metų šios akcijos 
dėka Austrijos katalikių mote
rų sąjūdis vien tik Korėjoje į- 
vairiems projektams vykdyti 
paskyrė 86 milijonus šilingų.

PAIEŠKOJIMAS
Ieškoma Konstancija - Liškaus- 

kailė - Zimnickienė, kilusi iš Puns
ko. Ješko J. Zimnickaitė, R,R. 2, 
Tilisonburg, Ont. CANADA.

SĄMOKSLAS
romanas

VYTAUTAS VOLERTAS
Septynioliktąją “Draugo” pre

miją gavusi knyga, kuri savo te
ma skiriasi nuo visų kitų iki šiol 
tremtyje išleistų veikalų. Trys 
pagrindiniai veikėjai —vokietis, 
amerikietis ir lietuvis — likimo 
suvesti, kiekvienas savaip su
pranta, vertina ir eina per kar
tais sunkų, o kartais net juokin
gą gyvenimą.

Ryškūs charakteriai, netikėtos 
situacijos ir žodinga kalba iš kar
to patraukia skaitytoją ir todėl 
jis knygą padės tik užvertęs pas
kutinį jos lapą.

Gaunama DRAUGE, kaina 
$3.50.

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

Did your Mother 
take you for 

your lašt 
checkup?

Goldą Meir gali būti Izraelio min. 
pirmininkė. Ji čia matyti belau
kianti autobuso Tel Aviv gatvėje. 
Ji yra buvusi vienu metu Milwau- 
kee, Wi8c., mokytoja.

There’s only one way to save money 
that insures your country’s future 
at the šame time.

That’s U.S. Savings Bonds.
With U.S. Savings Bonds, you’re 

simply helping your country make 
the future a little better than 
the present.

Also, Savings Bonds are easy and 
automatic. Ali you do is fili out a 
little card through a Pay roll Savings 
Plan where you work. And then 
you šit back and forget ’em while 
the money pilės up.

And if y ou sėt j ust a little aside 
every payday, you’Jl never even 
feel the pinch.

And you don’t have to muster 
np any willpower to save every 
payday, because your boss 
does it for you. It’s some- 
thing likę setting up extra

If your Bonds are lošt, destroyed, 
or stolen, we simply replace them 
vvithout cost.

So there’s no risk.
You can even cash iii the Bonds 

whenever you need to, for an 
emergency.

Think ahout Savings Bonds for 
your retirement.

One $25 Bond a month would
be a pretty good start.

It’s not only a way to 
insure money for retirement. 

It’s a way to insure 
retirement.

ANT VILNELES 
TILTO

PAULIUS JURKUS

26 legendos apie Vilnių, tą sva 
jonių miestą, kuriame mėnesie
nos naktį atgyja visa jo praeitis 
su karaliais, kunigaikščiais, het- 
monais ir paprastais žmonėmis— 
dailininkais bei elgetomis.

Savo vaizdinga, gyva kalba, 
lengvu, maloniu stiliumi ir šir- 

1 dies stygas virpinančiomis legen 
domis, knyga palieka gilų ir ma
lonų įspūdį. Tinka seniems ir jau 
niems. Išleido Lietuviškos Kny
gos klubas.

Gaunama “Drauge.* 
$2.50.

Kaina

Ulinois State gvyentoja) prie kainos 
turi pridėti 5% taksų.

-   - —Bi

, r .i r Yo“ Par no ’**•* or locatpaydays for the future. Income ftu on Interest.

Take stock in America
Buy U.S. Savings Bonds & Freedom Shares

Jįo The U.S. Governrnenl does not pay for this advertisement. h H i* presented aa a public service in cooperation with The
Department of the Treasury and The Advcrtisiog GouaoL

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

Help yourself with a 
checkup. And others with 
a check.

American 
Cancer 
Society f.

TMIS SPACE CONTBIBUTED BY THE PUBUBHU•>

T^žrtis

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. 11237
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Aurora, Illinois «’ try» Pasakg p° eilėraštuką.

j Susirinkimas baigtas Lietu-
Vasario 20 d. Auroros apy-I ™ “'“'V Įr. vėliavų i&ešimu.

linkės vietos dienraštis “Bea-1 “‘'“"■’į“, dalyvius
con News” patalpino Ilgą straip ! ?kan,.‘u. P=va,š.no. Gaila, kad , 

' sj reikšmingą minėjimą ne tik
snį apie Lietuvą ir rengiamą 
nepriklausomybės minėjimą. 
Straipsniui medžiaga buvo pa
naudota iš LB centr valdybos 
parengto spaudai laiško.

Ta pat dieną vakare 7:30 per 
vietos WMRO rad:jo stotį bu
vo perduota lietuviškų dainų įr 
muzikos pusvalandžio progra
ma.

Pradžioje lietuviškai kalbėjo 
Vytautas Vizgirda, angliškai — 
Marytė Vizgirdienė.

Kadangi programa domėjosi 
ir daugelis čia gimusių, kurie 
jau ne lengvai vartoja lietuvių 
kalbą, tai Marytė Vizgirdienė 
kiekvieno griežiamo dalyko tu
rinį gražiai angliškai paaiški
no.

Tik dėka energingos ir darbš
čios Marytės Vizgirdienės pa
vyko tiek su vietos dienraščiu, 
tiek radijo stotimi užmegsti ge
ras pažintis ir jau antri metai 
dienraštis talpina palankius a- 
pie Lietuvą straipsnius ir radi
jo stotis leidžia pasinaudoti jos 
bangomis lietuviškam žodžiui, 
dainai ir muzikai.

Kitą dieną dienraštyje laiškų 
skyriuje vėl buvo įdėtas p. Va
liuko spaudai parengtas laiškas.

Tenka pasidžiaugti šios šven
tės gera pradžia pasirodžiusiais 
straipsn’ais ir turininga radijo 
programa, kuri lietuvių buvo su 
dideliu dėmesiu sekama ir gau
ta nuoširdžių atsiliepimų.

Pagrindinis Vasario 16-sios 
minėjimas prasidėjo 23 d. 12 v. 
specialiai atnašaujamomis pa
maldomis šv. Angelų bažnyčio
je.

svečių, bet ir narių nedaug at
vyko.

Buvo renkamos aukos Lietu
vos laisvinamo reikalams.

DARBŠTUS KUNIGAS

Jau kelinti metai Šv. Ange
lų parapijoje yra lietuvis kun. 
R. Campo - Krikščiūnas. Jis be 
savo parapijos pareigų, rūpinasi 
Auroros ir apylinkės lietuvių 
dvasiniais ir tikybiniais reika
lais. Dalyvauja ir apylinkės su
sirinkimuose sukalbėdamas ati
daromąją maldą.

Jau antri metai Šv. Kazimie- 
Įi ro, Lietuvos karalaičio garbei 
atlaiko l'etuviškas šv. Mišias, 
kurių pabaigai pagrojamas jo 
rūpesčiu Lietuvos himnas. Mėgs 
ta su lietuviais draugauti ir ska
tina senesniosios kartos lietu
vius stotį nariais į vietos LB
apylinkę.

Kiekvienoms kūčioms jis pa
rūpina lietuvių šeimoms plotme
lių.

Paskutiniu laiku visai neblo
gai kalba lietuviškai, nes ben-. 
dradarbiavimas su lietuviais pra 
turtino jo lietuvių kalbą.

DAR NEVĖLU PAAUKOTI 
BALFUI

Berenkant 1968 — 1969 m. 
Balfui aukų ne visus buvo pro
ga aplankyti. Dar daug liko ne
aplankytų, kurie tikrai nepagai
lėtų vargstančių lietuvių var
gams ir skausmams palengvin-

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS į

10% — 20% — 38% piginu mokėsit 
už atsiranda uito ugnie- ir BUtOinO- 
htIln |UtM
FRANK ZAPOLIS

3208% West 95th Street 
Chicago. Illinois 

Tel. GA 4.8854 ir GR 8-4339
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DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
■lllllllllllllllllllllllllllllllIHIIIIIIIIII  lt Ii{II

MOVI N G
J. NAUJOKAITIS

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

AGENTŪRA 
Namų, gyvybės, 

automobilių,
sveikatos,
nk).

blz-

Patogios lAsi.
mokėjimo sų-
lygos.

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname Ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168

IHIIIIIIIHIIIHllllllIUIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIUI

LEO’S SINCLAIR SERVICE
I/EONAS FKANOJttUS

ti aukos. Jau surinkta 200 dol. ' Stabdžiai, Sankabos. Transmisijos.
Tiek pat buvo surinkta ir per
nai. 1968 m. turėtume būti des-

Pasimeldus už žuvusius ir nu- I nesni ir šią sumą gerokai padi-
kankintus už Lietuvos laisvę ka , dinti. _
rius, partizanus ir kankinius, 2 | Mieli tautiečiai, kuriems bu
vai. p. p. rinkomės pas D. ir j vo parašyti laiškai skubėkite

Tune-up ir Motorų Remontus
5759 So. Western Avė.

Rampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533

llllllllllllllllflllllllllllllllillll'llilllllllllli'

MISCELLANEOUS

DAŽYMAS-PLASTERBOARD 
SURIŠIMAS

PLOVIMAS ir kiti dekoravimo 
darbai atliekami pigiom kainom

RUSINSKAS 434-0137

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS EX PRESS 

*1AHQ<JETTF. <JIIT PAROKI NERI 
5HOM St lel WA 5-27S;
.*501 ftftth St. Tel. WA 5-2737
<333 Halsted St. Tel. 254-332T

Lietuviu bendrovė turinti teisi 
dantinius siųsti savo vardu IS Chi 
’rtgos tiesiai J Lietuve

Didelis pasirinkimą-' įvairiu n>< 
ital lietpalčiu ir kitu prekių

Priiniavni dolerinis’ dovanu H 
• h k vruai

F ir V Auka ivkai

SIUNTINIAI I LIETUVA
ir kitus kraštus

e. NEDZINSKAS, 4065 Archer A v. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

TELEVIZIJOS
spalvotos b paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

MOV I N G
sERfiNAS perkrausto baldus ų 
Aitus daiktus. Ir iš toli miesto le< 
diniai ir pilna apdrauda.
!047 W «7tb Place WA 5-866.

REAL ESTATE

Savininkas dėl ligos parduoda 2-jų 
buitį mūr. namą — 5 ir 3^2 kamb. 
Garažas. Gerai jjrengtas rūsys ir 
visa gerame stovyje. Kreiptis tel. 
767-0388.

J. Vizgirdus, Sr., baigminiam 
minėjimui.

Įnešant Amerikos ir Lietuvos 
vėliavas buvo griežiamas Ame
rikos himnas.

Pagerbus minutės susikaupi

į juos atsakyti, o Ve, kurie ne
buvo aplankyti pašaukite B. 
Jablonskį telefonu 896 - 0688 ir 
jis paims jūsų auką.

Amerika tokia turtinga ir 
taip gerai yra aprūpinus savo

mu mirusius, šios šventės kai-i pihečius. o vis dėlto aukos net
bai pasakyti buvo pakviestas 
svečias ’š Chicagos, LB tarybos 
narys, Jonas Jasaitis. Nekalbė
jo jis ilgai, bet tik jam įprastu 
stiliumi ir įgimta gero kalbėto
jo dovana jis pasakė vertą dė
mesio ir prasmingą kalbą. Kal
bėjo apie lietuvišką akademinį 
jaunimų, kuris belankydamas 
mokyklas pasisavina svetimus 
papročius ir tolsta nuo lietuviš
kojo kamieno — bendruomenės.

kelis Kartus per metus renka
mos vteri&m ar kitams tikslui.

B. Jablonskis

PRAMONES PRODUKTŲ 
EKSPORTAS

Heating Contractor
Įrengiu naujus.Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air oonditioning i 
naujus ir senus namus. Stogu 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui, boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HKATING * SHEET MKTAI 
1444 S. M’estom, Ohlengo 9, III.

Telefonas VI 7.3447.

Chicagos miestas pralenkia 
visus kitus Amerikos miestus 
pramonės produktų eksportu.

, (W___ __  ____ _______  Pernai ig Chicagos užsienin eks
Toliau sekė Vytauto Vizgir- portuota $766,200,000 vertės 

dos ir jo atžalyno: Valytės, Al- gaminių. Trečdalis visos Ameri- I 
gio ir Kęstučio pasikalbėjimas kos eksportuotų gaminių gami 1 
“Ką išmokome Lemonto litua- narni 300 mylių rate aplink Chi- 
nistinėje mokykloje”. Priedo vi- cagą.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W 63rd SU Tel. 484-0421 

Vakarais skambinti VVA 5-3607 
P. Rudėnas K Šimulis

REAL ESTATE

Arti Marąuette Pko.
10 metų senumo. 4 butų mūr. na

mas. Atskiros šild. sistemos. 4 maš. 
mūr. garažas. Arti 5 9-Pulaski.

U kamb. (3 mieg.) mūro namas 
Pilnas rūsys. Gazo Šilima. 2 maš. 
garažas. Marųuette pko. apyl. $20.900

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS - VALDYMAS
Rūtų nuomavimas — Income Tas 

Notariaitas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
Į. BACEVIČIUS 

o455 S. Kedzie Avė. - PR 8-2255

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co. 
Tel. — 585-5285

NAMAI LAUKIA

VYRAI IR MOTERYS

Eveellent Opportunity ! 
WANTED AT ONCE!

PRODUCTION OPERATORS 
TRAINEES (Malė) 

PACKERS (Female)
Steady Employment 

Call — 827-8164, Ext. 27

WHEATON PLASTICS
1731 So. Mt. Prospect Road 
DĖS PLAINES. ILLINOIS

STATYBININKAI

CONSTRUCTION

o i= REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

2457 West #9th Street 
Tel. HE 4-7482

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

3 luitai, liuksus naujas mūras (po 
3 mieg.). mūro garažas, alumln. lan
gai, karpetai. Arti Maria High.
$49.960.

8 kamb. mūro rezidencija (4 mieg.), 
karpetai, įrengtas beismentas, visi 
priedai, garažas. Marųuette pke.
$29,000.

Pajamų mūras — 5 ir 3 kamb.
Visi nauji įrengimai. Arti 60 —
Califomia. $21,000.

Turtingas palieku 6 kamb.. 8 me
tu mūro rezidencija. Daug priedų.
Bargenas. $37,000.

8 kamb. didelis mūras, dvi vonios,
2 auto mūro garažas. Palikimas.
$25,000 I BUTAI: rinktiniams nuomininkams.

7 kamb. mitras ir mūro garažas Best Agency, 2925 W. 83. PK 8-8032 
Gazu šildymas Švarus, gražus, pi. Nelaukit -- užsiregistruok it dabar! 
*”2, .„Ak00 . .. , Aptarnauja pietvakarinę dai) 9 me-

314.200 pajamų Iš apartmentlnlo tus. Savininkai kreipkitės dėl pa. 
mūro. 10 metų statyba Kaina $87,000. tarnavimo nemokamai

Gelsvas 2-jų butų 16 metų mū- '--------------------------- —
ras. Atskiri šildymai Air cond. Kar
petai. Apie 50 p. lotas $42,900.

3-jų butų mūras, 2 auto garažas, 
platus lotas, geležinė tvora, naujas 
gazu šildymas, arti mūsų. $28,600.

lotas dviem butam. 30 pėdų prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W 69th St. RE 7-7200

DĖMĖSIU!
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JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIU VIZITINI V KORTELI!
kreipkitės j ‘Draugą”, kuris spaus 
liną tokius dalykėlius gražiai, gre 
ai ir prieinamu kainą

HELP WANTED — VYRAI

W E L D E R
For applianee manufacturer near 
tvestern suburt). Gotai salary and bo
nus. Overtime. Electric arė vveldlng. 
Steady full time Job. Pakl holidnys, 
vacations and liospitai Insurance.

Tel. - AU 7-1509
HELP WANTEI» — MOTERYS-••tHaanmsnmseeaniassdassnmsiKmiisaioamoaainga

| OOPS! We are short a giri
If you ca.n do any of the follovvlng:
• Type
• Take shorthand.
• Know diotaphome & bookkeeping 
or, have an interest in the above, Call

OLSON BROS, & SONS 
CONSTRUCTION CO.
5730 VV. Division St.

AU 7-2376
Ask for Miss Ba.eewsk i

BOOKKEEPING DEPARTMENT 
GENERAL OFFICE

PERMANENT POSITION 
B dn.ys a week. Fringe benefits

offered.
GLENCOE NATIONAL BANK 
VE 5-2800. Call Mr. Schinler.

SECRETARY
Bright reliable mature woman 

For Sccretarial position. 
Shorthand and aoeurate

typing reųuired.
WILL, 1VORK FOR 2 KXECUTIVE8 

OFFE1UNG A VARIETY
O F DUTIES.

EXCEEEENT STARTING SALARY
AND A FULL PACK.AGE OF 

COMPANY BENEFITS
Apply or Tel. for Appointment:

Mr. Kasto ry — 327-3911
MIRACLE WHITE C0.
1741 VV. Fullerton Avenue

Prie 88 ir VVestern 2 butai po 6
kamb. Platus sklypas. $24,500.

Prie 71 Ir Talman — Mūras. 8 bu 
tai ir patalpa raštinei ar bizniui 
Garažas. Nebrangus. $43.500.

t% aukšto, 2 butai. 6 ir 4 katnb, 
lr patalpa bizniui Ekstra sklypas 
25 p. $13.900.

70 Ir Wasbtenaw. Mūras — 2 po
5 kamb lr butas rūsy S-jų kamb i <1111111Illlliillllllllllll||||||||||||||111||||||||
$28,900.

'žnakymus su pinigais siųskit*

DRAUGAS
1545 VVest 63 re) Streel 

CHICAGO [I LINOIS 60629

VAINA REALTY
2617 W. 7lst St. RE 7-9516

IV4 aukšto mūr. 5 ir 3 kamb., 
įrengtas rūsys, garažas. 64 Ir Pulas- 
ki. $28,000.

2 po 4 kamb. med. Rūsys, garažas 
Gage pke. $17.600.

8 kamb. mūro “ranch-’ su 3-Jų 
kamb. butu ir garažu ant 100x300 p 
sklypo Oa.klawn. $82.000

2 po 8 kamb. mūrinis Marąuette p

SIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public

2737 W. 43 St. — CL 4-2390

RADIO PROGRAMA

2 pu 5 kiunl). (3 mieg.), 3 kamb. 
rūsy. Mūr. Prie 67 ir Callfornia. 
$28,500.

8 kamb. (4 mieg.), 13 metų mūr. 
bungalotv. Prie 71 ir Kedzie. 1 % vo
nios, 2 auto garažas. $24,900.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 ir Callfornia. $19,000.

5įį kmb. 3 metų mūr. bungatow 
prie Marųuette Pk. $18,600.

8 butų 2 aukštų geltonų plytų mūr 
prie 56-os ir Kedzie. $7 5,000.

1 Vi unkšto (6 H Ir 4 Vį kmb.) 8
metu mūr. prie 63-čios ir Kedzie. 
$38,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas 
daromi ų- liūdijami vertimai. Tvar 
komi pilietybės dokumentai, pildo 
ni Income Tax ir atliekami kitokį
^tarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

1259 S. Mapiewood Av. CL 4-7456

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
aes jis plačiausiai skaitomas be 
uvių dienraštis G* skelbimų kai

• is.. m- oiieinamou

ĮSIGYKITE DABAR

“Draugo” knygų lentynose 
jau išstatytas naujas ALĖS 
RŪTOS romanas

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

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

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

Užsakydami knygą Illinois 
gyventojai turi prie jos kainos

A. ABALL ROOFING C0*
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl- 
nas, nutekamuosius vamzdžius Dažo 
me iš lauko. Taisome mūra "tucu 
polntlng*’. Pilnai apBidraude. Visa, 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

REAL ESTATE
S po 8 kamb. mūr. Modernios To

nis. alum. langai, šiluma gazu, 2 
tuto garažas. Marųuette pke. $29,900.

2 oo 544 kanib. ir 4 kamb. angliš
ka r,, , usy. 7 metų mūrus, 2 atskiros 
šilimos gazu. alum. langai, kilimai. 
146.500.

8 butų naujas mūras. Karštu vand 
šiluma gazu. alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86.000.

14 butų, 2-Jų aukštų mūras. Geros 
oajattros Marquette pke $83,000.

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum 
langai, netoli mūsų įstaigos. Tik 
167,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, šl
itina gazu. Garažas Netoli mūsų j- 
f«lg.>» $18,900

Northwestern universitete, Evanston, Ilk, trisdešimt negrų studentu 
sudaužė valgykloje indus, išdaužė langus ir baldus, nes esą valgykloje 
kažkas buvo įžeidęs negrą studentą.

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

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

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

Seniausia Lietuvių Radio (Tu 
grarna Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN. 1860 bangos, veikia sek 
madiemaifi nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų Perduodama: vėliausių 
oasaulinių žinių santrauka ir ko 
mentarai. muzika, dainos lr Mag 
dutės pasaka Programą veda -- 
Steponas J. Minkns, Biznio reika
lais kreiptis j: Baltlc Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė. 502 E 
Broadway, So. Boston, Mass. Tei 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
Mėnraštis “Drangas”.

Pridėti 5 Proc- mokesčiams.
_________________________________________ I r.t.t.t r.BgM.7 • * t t r ii........................ .. • tt.t 11.t, tau
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AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS
O. NENDRE

Tremtinių, tik atvykusių į A- 
meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, į- 
sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kur’ 
atvykusi su trimis vaikais sten
giasi čia sukurti jiems ir sau atei
ti-

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokių 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija.

Gaunama “Drauge”. Kaini 
$5.00.
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.
Illllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll

ĮSIGYKITE DABAR!

3 po 6 kamb. 8 metų rflras, karštu 
vand. šiluma gazu. Marquette pke 
$42,000.

50 p. sklypas Marųnette pke. Blz 
nlui Ir apartmentams. Telraukltšs.

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln 
gas įrengimais, balkonai Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Itoomlng house. Pajamų $50,000 ___  _
metams, i^bal gerai Išnuom. šiauri- Į . , , nšje miesto dalyje. Teiraukitės. 1 klubas.

« kamb. atūr. "Bulių ins”, kokli 
nės plytelės karšto vandens šildymą* 
gazu Marą pke. $20,600.

1H aukšto mūr. 6 lr 6 kamb 3 
įėjimai Atskiri šildymai. 2 auto gu 
ražas 67 ir Oaklsy S1Š.ŪOO

o
OŠIANČIOS PUŠYS

Halina Didžiuly tė - 
Mošinskienė

Trumpų vaizdelių rinkinys, ku 
riame autorė pina prisiminimus, 
realią tikrovę ir fantaziją. Jos kū
ryboje atsispindi jautri siela, vir
panti meile motinai, gimtajam 
kraštui ir jo gamtai.

Stilius paprastas, kalba natūra 
Ii ir todėl skaitytojas gali leng
vai atitrūkti nuo kasdienybės ir 
su malonumu pagyventi autorės 
piešiamais vaizdais, kurie dauge
liui bus artimi ir gerai supranta
mi. Išleido Lietuviškos Knygos

Gaunama
$2.50.

‘Drauge”. Kaina

NERIS REAL ESTATE
6924 South Western Aveiuie Tol, 471.0321

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M LU.
ALEX ŠATAS-REALTOR

Main offiee 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2233 
tarime šimtas namų Ciceroje, Benvyne, Rlverside, La Grange Parį* 
r kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti į mūsų Įstaigą 
-r išsirinkti iŠ katalogo
illlllllllllllllllllllllUIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIUliMllllllllllimilllllllllllHIIIIIIIIIIIIHttIlllt

Illinois State gyventojai prie kainos 
turi pridėti 5% taksų.

«R Skelbkitės “Drauge”.

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
angių kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

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

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

Perskaitė llranėa duokite kitiems pasiskaitv(į



MOKYTOJŲ SĄJUNGOS SUSIRINKIMO 
ĮSPŪDŽIAI

Kovo 2 d. įvyiko gana gausus tis gramatinę programą saikiny- 
mokytojų susirinkimas, kurį je panaudoti taip, kad vaikas 
atidarė Mokytojų s-gos pirm gautų daugiau kalbinio įspūdžio. 
E. Na'utienė, pristatydama nau istorijos ir geografijos pamo- 
j6ją s-gos valdybą. Ją šįmet koše vengti ant'aeilių datų ir 
sudaro šie mokytojai: E. Naru- nereikšmingų smulkmenų “Kar 
tienė, E. Šaulienė, S Petersonie-; tais mes dusiname vaikus Vazų 
nė, J. Kreivėnas, V. Lapinskas dinastijomis, o vaikai nežino 
ir J. Tamulis. karaliaus Mindaugo.” Geografi-

Tylos minute pagerbti šią žie jos ir istorijos programą taip ■ 
mą mirę mokytojai: a a. Bene- dėstyti, kad vaikas pamiltų Lie-j 
diktas Babrauskas, Jeronimas tuvos praeitį ir Lietuvos žemę. 
Ignatonis, Jonas Rugis, Anta- Visur vaiką kelti, nuteikti, pa
nas Stelmokas ir Juozas Stro- girti, o ne vien barti.
5a. 1 Prelegentas pasidžiaugė, kad

Susirinkimui pirmininkauti lituanistinės mokyklos išgelbė- 
pakviestas mokyt. J- Plačas, o jo daug jaunuolių iš lietuviško 
sekretoriauti mokyt. S Vaiš- analfabetizmo. Viskas atrodytų 
vilienė. daug kitaip, jei tų mokyklų ne-

Pagal programą, pirmas kai- būtų. Tai vis šviesios pusės. Pa- 
ba mokyt. Stasys Rudys, LB recenzavęs kai kurtuos straips- 
švietimo valdybos infepektorius- nius, pasirodžiusius mūsų spau- 
Tema: “Tikrovė lituanistinėj doje švietimo klausimais, nusi-
mokykloj”. T'umpa šios paskai- skundė, kad vaizdingumo prie- 
tos santrauka monėm dar girtis negalime Va-

Lituanistinių mokyklų yra 2- dovėlių reikalas tačiau jau bai- 
jų tipų- reguliarių pamokų me- glamas išspręsti. Naujųjų mo- 
tu (kasdieninės) ir šeštadieni- kytojų paruošimas esąs pe’lė- 
nės. Ne visas tas mokyklas ins- tas
pektorius spėjęs aplankyti, bet J Po mokytojo S. Rudžio įdo- 
iš aplankytojų susidaręs tokį mios ir labai aktualios paskai- 
vaizdą. Kur mokykla turi savo tos iškilo gyvos diskusijos, ku- 
tdasę, (kasdieninėj mokykloj) riose aktyviai reiškėsi Binkis, 
— daug vaizdingumo priemonių.
šeštadieninių mokyklų mokyto
jai vaizdingumo priemones turi 
nešiotis į mokyklą kiekvieną 
šeštadienį, nes nėra kur jų par Dariaus Girėno mokykloje yra

0 dkti- speciali klasė nemokantiems lie-
Siūlo propaguoti grupinį skai

tymą, ypač jei klasė didelė. Tuo 
būdu į skaitymą bus įtraukta 
daugiau mokinių. ITeko pastebė
ti, kad kartais mokytojas kla
sėje dirba su vienu mokiniu, o 
kiti nuobodžiauja.

Vengti sauso linksniavimo, 
ypač vyresnėse klasėse Steng-

Eivienė, Česienė, Masilionis, La
pinskas, Gulbinškas, Šaulienė ir 
Petersonienė.

Mokyt. Plačas pažymėjo, kad

SOVIETŲ KACETAI 
'Atkelta iš 3 pal.l

ir Kosygino valdžią: jnaitina su
augusius vyrus, kurie tokiu men 
ku maistu minta daugelį metų.

Reikia dar pridėti, kad sto
vyklose už maistą, drabužius, 
apavą kaliniai yra priversti ap
simokėti iš savo “uždarbio . 

^Uždarbio dalis (50% uždirbtų 
pinigų) atskaitoma stovyklos 
išlaikymui. Krautuvėlėje kokio 
nors papildomo maisto galima 
nusipirkti (čia įskaitomas ir ta
bakas) tiktai už 5 rublius per 
mėnesį (iš uždirbtų pinigų ir 
jeigu po daugybės atskaitymų 
iš viso būtų likę). Bet ir šios 
“privilegijos” (išleisti 17 kapei
kų per dieną) kaliniai dažniau
sia nustoja baudžiant už ‘ nesi
laikymą drausmės” arba už tin
gėjimą “gerai dirbti”.

Stovyklų įstatymai numato 
^bausmes: už lagerio drausmės 

bei tvarkos pažeidimą, darbo 
normų neįvykdymą politiniai ka 
liniai baudžiami ir maitso davi
nio Egi 1300 kalorijų (1-3 me
tų kūdikio norma) sumažinimo. 
Tokia bausme buvęs nubaustas 
Danielius ir inž. Ronkinas, 1967 
m. už “nelegaEą marksistinę 
veiklą” gavę po 7 metus, 
^eįteikiaini maisto siuntiniai 

Net maisto siuntiniai kali
niams neįteikiami. Tik ypatin
gais atvejais už pavyzdingą el
gesį už darbo normų perviršį, 
už visišką nuoširdų prisipažini
mą, už įskundimą ko nors, už 
bendradarbiavimą ir didelį pa
klusnumą administracijai ir už 
panašius darbus kai kada at
siųstus siuntinius politiniai kab
liai gali atsiimti. Bet ir tiems 
siuntiniams siųsti administra
cija duoda leidimą. Pradedan
tieji bausmes tos teisės iš viso 
negali tikėtis. Tik jau pusę baus 
mės atlikusiems ši malonė kai 
kada suteikiama. Be to, siunti-, 
niai negali būti siunčiami daž
niau kaip 4 kartus per metus. 
Taip pat svoris jų neturi būti 
didesnis kaip 12.5 svarų.

Kaip matome, sovietinių la
gerių administracija turi daug 
priemonių savo rankose. Jos ran 
koše yra visk eilė badu marini
mo priemonių, ir visos jos tai
komos politiniams kaliniams.

tuvių kalbos.
Antroji šio susirinkimo pro

gramos dalis buvo “Filmas litu
anistinėj pamokoj”. Pašnekės; 
pravedė ir patį filmą apie Lie
tuvos Pajūrio Neringos kopas 
demonstravo mokyt- J. Kreivė
nas.

Visi mokytojai sutiko, kad 
tokie geografiniai filmai būtų 
laitai gera vaizdingumo priemo
nė dėstant Lietuvos geografiją. 
Tilk filmo kalba turėtų būti aiš
kesnė ir vaikams suprantames
nė- ----- - *---■■

Filmą iš dabartinės okupuo
tos Lietuvos vaikų gyvenimo,' 
kurį taįp pat mokyt. J. Kreivė-

A.-f-A. PRANUI ŽIBUČIUI mirus, 
jo žmonai SOFIJAI, sūnui JONUI ŽIBUČIUI, dukrai 
BRONEI ir jos vyrui JUOZAPAIČIAMS bei kitiems 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi.

P. Balčiūnienė,
P. Vacbergas ir Minfautai

Mielą bičiuli

JURGĮ JANICKĄ ir jo šeimą, 
brangiam tėvui a. a. MYKOLUI JANICKUI Lietuvoje 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame.

Halina ir Zigmas Moliejai

A. -f- A.
STELLA SABAITIS

KLIM A I T fi
Gyveno 11013 Avenue B, Chicago, Illinois.

Mirė kovo 11 d., 1969 m., 1:00 vai. ryto, sulaukus pusės 
amžiaus. Gimė Chicago, Illinois.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Walter, sūnus Wal- 
ter, Jr., marti Martha, duktė Almą Schutz. žentas Edward, 10 
anūkų, brolis Antanas, Lietuvoje motina, 2 broliai ir 5 sese
rys, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Brovvn koplyčioje, 2939 East 95th St. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 14 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Annunciata parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duktė, motina, broliai, seserys, 
marti, žentas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Brovvn, Telef. 808-0155.
_____

Perskaitė Brandą, duokite kitiems pasiskaityti

Armijos helikopteris gelbsti žmones iš gaisro, kai Seule, Pietų Ko
rėjoj, užsidegė .13 aukštų namas. Helikopteris per devynetą kartų iš
gabeno 124 asmenis.

; arkivyskupas Hoeffner ii' Vokie- 
I tijos katalikų “Adveniat” akci
jos prezidentas Esseno vysku
pas Hengsbaoh. Misereor akci
jos reikalų vedėjas prel. Doss- 
ing ta proga spaudos konferen
cijoje pareiškė, kad Misereor 
akcija dešimties inetų laikotar
pyje įvykdė 6,400 įvairių pro
jektų ūkiniai atsilikusiuose 
kraštuose tam tikslui paskirda
ma 556 ir pusę milijontį markių.

KATALIKŲ PAGALBA įų laikotarpyje. Akcijos įsteigė- 
Koelne pasibaigė tarptautinis Jas kard- Frings savo žodyje 

suvažiavimas, kuriame buvo ap kvietė visus Vokietijos tikinčiuo 
tarta Valkarų Vokietijos kata- siu» dar labiau koncentruoti pa

galbos teikimą atsilakusiems 
kraštams vengiant privačių,

Ekų pagalbos teikimo ūkiniai 
atsitikusiems kraštams akcijos 
“Misereor” veikla dešimties me- kad ir gerų sumanymų vykdy-

-------------- - --.......... Į mo, kas tik skaldo jėgas ir ne-
nas demonstravo, buvo įdomu dutkla laukiamų vaisių. iSiuva- 
pažiūrėti mokytojams, bet vai- Siuvime dalyvavo kardinolai 
kams rodyti, daugumos nuomo-, Doefneris ir Silva Heriąuez, ne 
ne, būtų galima tik gerokai pa- maža Afrikos ir Azijos vyskupų 
cenzūrarvus, nors ypatingos pro- ir arkivyskupų, naujasis koelno
pagandos rodytame filme k ne-___ .
buvo.

Mokytojų s-gos valdyba ne
trukus žada svarstyti geografi
nių filmų ir filmų prožektoriaus 
įsigijimo reikalą. Tokiais filmais 
ir aparatu galėtų pasinaudoti 
visos litūanlstibės mokyklos.

Apskritai, šis susirinkimas bu
vo nuotaikingas, darbingas, ir 
mokytojai pageidavo daugiau 
panašių susirinkimų-

(Stasė Petersonienė

A. A.
AUGUSTAS 

KKIŽINAUSKLS
Gyveno Šv. šeimos Viloje. 

Lemotlt, III. Anksčiau sryv. Chi. 
pagoję — West Pullman apyl.

Mira kovo 10 d., 1969. 6:30
vai. ryto. sulaukęs 97 m. am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Uk
mergės apskrities, Ba.lnikų pa. 
rapijos. Plaštakos kaimo.

Amerikoje išgyveno 5 S m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

draugai ir pažystami.
Lietuvoje liko sesers sūnus 

Ladislovas Jautas su šeima.
Velionis buvo vyras mirusios 

Agotos (Belinytės), ir tėvas 
mirusiųjų Ladislovo, Boleslovo, 
Bronislavos ir Ugasės.

Kūnas pašarvotas Leonard 
koplyčioje, 10821 So. Michigan 
Avė.

laidotuvės jvytks ketv., kovo 
13 d. iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas J Šv. Petro lr 
Povilo parapijos bažnyčią., ku
rioje jvyks gedulingos pamal. 
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Liet. 
Tautines kapines.

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

Nuliūdę: Giminės ir draugai.
Ijaidotuvių direktorius Is?o- 

nard Bukauskas ir Sūnus. Tel. 
OO 4-2228.

A. -f- A. MYKOLUI JANICKUI 
Lietuvoje mirus, jo sūnų JURGĮ su Šeima gyv. JAV. 

ir dukterį NINĄ su šeima gyv. Lietuvoje nuoširdžiai 

užjaučia

Teodora ir Ignas Jasinskai, 
Vincas Senda

——i-

A. -f- A.
PRANUI ŽIBUČIUI mirus, 

žmoną SOFIJĄ, sūnų JONĄ, dukterį ir žentą BRONĘ 
ir VYTĄ JUOZAPAIČIUS, taip pat visus gimines ir 
draugus šioje liūdnoje valandoje nuoširdžiai už
jaučia

Mič'ulių šeima

Mielam Prieteliui,
JURGIUI JANICKUI ir šeimai,

jo brangiam tėveliui Lietuvoje mirus, nuo
širdžią užuojautą reiškiame.

Ona ir Kostas šcasfnai
Elena ir sūnus Ąžuolas Stelmokai

PRANAS ŽIBUTIS
Gyveno 1920 So. 51 st Avenue, Cicero, Illinois.

Mirė po sunkios ligos kovo mėn. 10 dieną, 2:15 vai. ryte.
Gimė Lietuvoj 1902 metais. Kilo iš Šakių apskrities, Plokš

čių valsčiaus, Stulgių kaimo. Į Ameriką atvyko 1950 metais.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Zofija, sūnus Jonas, 

duktė Bronė, žentas1 Vytas Juozapaitis, anūkai Vytas, Paulius, 
Jonas ir Dalia, pusseserė Ada Petraitis, Lietuvoje sesuo Ma
rija Ambrazienė, brolio žmona Ona Zibutienė, duktė Vyda Va- 
luckas, ir kiti giminės ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje, 1446 So. 
50th Avenue, Cicero, Illinois. Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, kovo 13 d., 8:30 vai. ryto iš koplyčios bus nulydė
tas į šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, duktė, žentas ir anūkai.

Laidotuvių direkt. Vasaitie-Butkus, Telef, OL 2-1003.
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A. -f A.
PRANUI ŽIBUČIUI mitus, 

jo žmoną SOFIJĄ, sūnų JONĄ ir dukrą BRQN£ ir žen

tą VYTĄ JUOZAPAIČIUS su šeimomis giliai užjaučia
it.

Adolfas Mamajuškd

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

FUNERAL HOME

Parking Facilities 
‘ 6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

EUDEIKIS
laidotuvių direktorius

1 rys Moderniškos Koplyčios:

4330 - 34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-985Z 

4605 - D? South Hermitage Avenue
Telefoųas - fArds 7-1741 - 2

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 * 633S
Vienas blokas nuo kapinių.

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYCIA
2443 VVest 63rd St., Chicago, Iii.

PETKUS
TfiVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL ROME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
Tel. 476 - 2345 

Tel. TO 3-2108-09
2533 West 7Ist Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SŪNŪS
2424 W, 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W, 23rd PLACE__________________ Tel. Virginia 7-G672

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET_____________ Tel. YArds 7-1911

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

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

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLA3VN, ILL. Tel. 636-2320

Perskaitė Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

f



DRAUGAS, trečiadienis, 1969 m. kovo mėn. 12 d. CHICAGOS ŽINIOS

X Kun. dr. Jonas Sakevičius, 
MIC, “Laivo” redaktorius ir Šv. 
Kryžiaus ligoninės kapelionas, 
kovo 10 d. išsk'ido į Londoną 
pagelbėti Anglijos lietuvių pa
storacijoje, o gegužės vidury 
vyks į Romą dalyvauti Marijo
nų vienuolijos generalinėje ikapi- 
tuloje. “Laivo” redakcijoje jį 
šiuo metu pavaduoja kun. K. 
Barauskas, o ligoninėje — kun. 
J. Vilutis, MIC-

X Jaunimo centro moterų 
prausykloje buvo palikti 2 žie 
dai. Radusiai bus atlyginta, nes 
tai brangus mirusio vyro atmi
nimas. Grąžinti į “Draugo” raš
tinę a1’ kun. J. Borevičiui, Jau
nimo centre.

x Elena De Vai, kurios mo 
tina G. Deltuvaitė yra lietuvė 
baigusi Pietų Califomijos uni 
versitetą, atliko didelę keliom 
į užsienį Aplankė daugelį Eu
ropos kraštų, buvo nuvykusi į 
Rusiją, kai kuriuos Azijos ii 
Afrikos kraištus. Vieną semestrą 
ji yra klausiusi Beyruth, univer 
sitete, Libane. Kelionėje rinke 
medžiagą ir rašė straipsniu? 
amerikiečių laikraščiams- Uni 
versitete ji yra išėjusi tarptau 
tinių santykių kursą. Ji pasiry 
žūsi prie kurio nors laikraščie 
ar žurnalo gauti tarnybą, ku1 
jai reikėtų važmėti ir rašyti 
būti užsienio korespondente. J. 
yra susidomėjusi geriau pra
mokti lietuvių įkalbą ir buvo ; 
“Draugą” atvykusi įsigyti ang
lų - lietuvių žodyną ir gramati
kos. Į mūsų dienraščio įstaigą 
ją atlydėjo jos giminaitė Donna 
Kaimm (Kaminskienė).

X Birutė Miniataitė, siųs
dama auką prof. Prano Dovy
daičio monografijos išleidimui 
rašo: “Puiku, ikad ši mintis ir 
nutarimas virsta darbu-.•”

Aukas siųsti: Jonas Žadeikis 
4162 ISO. Fairfield Avė., Chi
cago, III. 60632.

X Nuolatiniam raštinės dar
bui reikalinga moteris mokanti 
lietuvių ir rusų kalbas ir nors 
kiek rašyti mašinėle. Kreiptis 
raštu šiuo ad>'. ‘^Draugas”, Adv 
No. 6020, 4545 W. 63 St Chi
cago UI. 60629 (sk.)

X Dail. Jono Kelečiaus dar
bų parodos atidarymas įvyk 
kovo 15 d. 7 vai. vak., Čiurlionio 
galerijoje. Paroda tęsis iki kove 
23 d. (pr )

X Didelė 500 vietų salė ir ke 
turiog mažesnės salės vestuvėm; 
bei įvairiems baliams. Taip pa/ 
patalpos konferencijoms ir su 
važiavimams. Kreiptis į Lite 
Bendrovės administruojamą O 
HARE CONGRESS INN, 301< 
N. Mannheim Rd., Franklii 
Park,, Illinois 60131. Tel.: 451 
-4300. (šk.)

x Mečys Šimkus, teisininkas 
tiksliai, tvarkingai ir greitai už 
pildo įvairius INCOME TA? 
blankus. Kreiptis 4259 S. Maple 
wood, CL 4-7450 arba Y? 
7-2046. (sk.)

x Dr. Vi. Šimaitis apskai 
čiuoja paj. mokesčius — incom 
čax lietuviams, informuoja api 
namų pirkimą — pardavimą, pa 
skolas ir kt. 2787 W. 43 Si 
CL 4-2390 fsk

PAGERBKIME TUOS, KURIE 
GYVENO IR MIRĖ DIEVUI 

IR TĖVYNEI

LIETUVOS KANKINIU 
KOPLYČIA

ŠV. PETRO BAZILIKOJE 
ROMOJE

LAUKIA KIEKVIENO LIETUVIO 
ATSILIEPIANT SAVA AUKA.

LAIKO JAU NEDAUG 

Atsiliepkite adresu:

LITHUANIAN MARTYRS’ 
CHAPEL FUND

2701 W. 68th Street, 
CHICAGO. ILLINOIS 60629

---------------------------------------- ,

x Juzė Danivardienė, Lietu
vos generalinio konsulo ponia 
Chicagoje, informaciniame prieš 
komunistiniame seminare, ba
landžio 19 d. Jaunimo centre, 
skaitys paskaitą tema: “Reaga 
vimas į JAV politikų, valdžios 
pareigūnų viešus pareiškimus 
laisvės klausimais”.

X Mrs. Helen A. Pahnke, 
“Draugo” skaitytoja Evergreen 
Park, Bl., pratęsdama prenume 
tą paliko 5 dol -atiką spaudai 
paremti. Dėkojame.

X Tik aiškios, juoda - balta 
nuotraukos gerai išeina laikraš
tyje Taigi maloniai prašome 
mūsų dienraščiui nesiųsti neaiš 
kių nuotraukų ir atminti, kad 
spalvotos nuotraukos išeina žy
miai blogiau, o jeigu jos dar 
neaiškios ,tai tokių visai neįma
noma įdėti į laikraštį.

X J. Navako straipsnyje “Ar' 
reikalingos LB apygardos”, ko
vo 7 d. “Drauge” paskutinis 
sakinys turi skambėti taip: 
“Svarbiam reikalui esant JAV 
LB c. v gali šaukti apylinkių 
pirmininkų bei atstovų suva
žiavimus, o kol tas nebūtina, lai 
kyti glaudų ryšį kitomis susiži
nojimo priemonėmis.”

X Kun. V. Bagdanavičius,
MIC, paskaita apie sąžinės lais
tę ir bažnytinės organizacijos 
konfliktą prasideda at-kų sen
draugių Chicagos skyriaus pas
kaitų ciklas šį penktadienį, kovo 
14 d, 8 v. v. Kitą penktadienį, 
tavo 21 d., 8 v. v- įvy*ks dr. A. 
riulevičiaus vadovaujamas sim- 
Mjziumas, o kovo 29 d., šešta- 
lienį, 6:30 v. v. dr. V- Vygan- 
as, atskridęs iš New Yorko, 
kalbės tema “Žvilgsnis į pokon- 
ūlinį Bažnyčios gyvenimą”. Vi
sos paskaitos vyks Jaunimo cen 
tre. Visi nariai ir svečiai kvie
čiami gausiai visose paskaitose 
dalyvauti.

X Emilija Kleinotas, Racine, 
Wisc., parėmė mūsų dienrašti 
5 dol. auka. Dėkojame

x. “Mažųjų brolių” baladė,
paruošta .pagal Stefanijos Rū- 
kienės “Vergijos kryžikeliuose”, 
bus atlikta Sibile tremtinių at
minimo vakare kovo 15 d., šeš- 
tadienį, 7 v. v-, Jaunimo centro 
didžiojoj salėj. “Baladę” atliks 
Pedagoginio Lituanistikos insti
tuto studentai, kuriems vado
vauja akt. Juozas Valentinas 
Tremtinių atminimo vakarą ruo 
šia Lietuvių tautinis akademi
nis sambūris, vienas iš stambiau 
šių P.L. instituto mecenatų.

x Sofija ir Normanas Burš-
teinai, kailių prekybos savinin
kai, Chicagoje, ir šiais metais 
paaukojo Chicagos Liet. Operai 
100 dol pr.)

X Ketvirtas Operos “Dana” 
Spektaklis. Esant dideliam pu
blikos susidomėjimui, naujoji 
liet. J. Gaidelio opera “Dana” 
jus statoma ketvirtą kartą. 
Spektaklis įvyks š. m- bal. 20 d. 
i vai. ,p p., toje pačioje M. H. 
5. salėje ir bilietai galinami
Marginiuose”.

Chicagos Lietuvių Opera
(pr.)

X A- Kairys praneša savo 
dijentams, kad šiais metais jis 
‘income tax” formų nepildo. 
>aivo Iklijentams jis rekomen- 
luoja kreiptis pas dr. VI- Simai
tį, 2737 W. 43 (St. tel. CL 4-2390 
irba pas Leoną, 2735 W. 71st 
St., tel. 925-6015 Abu minėti 
įsmenys “Income tax” pildo gė
riai ir nebrangiai. A. Kairys, rei
kalui esant, pasiekiamas telefo
nu 471-0770 (sk.)

X žinia, kad muz. Alf. Mi
kulskis šį sekmadienį Chicago
je paskutinį kartą diriguoja 
“Čiurlionio” ansambliui, lietuvių 
plačiojoje visuomenėje sutikta 
su gailesčiu ir susijaudinimu, 
nes ansamblis netenka to nusi
pelniusio vyro, kuris per 29 me
tus juos vedė į garbingas meno 
aukštumas. Paskutinį kartą 
“čiurlioniečius" vadovaujamus 
nusipelniusio meno veterano, iš
girsime šį sekmadienį Chicago
je Balfo rengiamame koncerte.

(pr.) ,

ŠUO ISGELBtUO PENKIS
Lojantis šuo prikėlė iš miego 

ir išgelbėjo Laverne 'Bollig ir 
keturius mažamečius vaikus 
gaisro metu Franklin Park prie 
miestyje. Gaisre sudegė jos vy
ras. Nuostolių padaryta apie

KARDINOLAS PARDUOS 
REZIDENCIJĄ

Chicago's American dienraš
tis leidžia gandą, kad kardino
las John Cody neužilgo parduos 
savo N. State Pkwy rezidenci
ją už 5 mil. dolerių ir, kad arki
vyskupijos oficiali buveinė bus 
John Hancock dangoraižyje, 
miesto centre.

ŽMOGŽUDYSTĖS
FBI policijos direktorius Ed

gar Hoover pranešė, kad Chica
goje 1968 m. buvo 647 žmogžu
dystės. 1967 m. buvo 552. Per
nai Chicagoje buvo 1,237 išprie
vartavimai, pavogta 33,251 au
tomobilis.

KETURI IŠLIKO GYVI
Trys moterys ir vienas vyras 

išliko gyvi, gi kitas vyras žuvo 
sudužus jų dvejų motorų lėktu
vui netoli Aspen, Colo. Lėktu
vas buvo išskridęs iš Midway 
•aerodromo. Gyvųjų tarpe yra 
Katherine Termanas, 10758 Ed- 
brooke avė.

JAU GAUDO LAŠIŠAS
Chicagos meškeriotojai jau 

gaudo Coho lašišas palei ežero 
pakraštį nuo Waukegauo iki 
New Buffalo, Mich. Lašišos 
sveria nuo 3 ilki 13 svarų. Ge
riausias laikas 6—8 vai. ryto 
ir 4—6 vai. po piet. 
MILŽINIŠKAS KOMPLEKSAS

Sears Roebuck kompanija ža
da miesto centre pastatyti mil
žinišką 3 milijonų kvadratinių 
pėdų ikomplėksą. Statyba, kai
nuosianti iki 100 mil. dolerių, 
užims du blokus žemės. Pasta
tuose dirbs 6,500 asmenų.

IS AKU Iii Hil l
1. I. VALSTYBĖSE

— Los Angeles skautai ir 
skautės vakarais ir savaitga
liais ruošiasi tradicinei Kaziu
ko mugei, kuri įvyks kovo 16 
d. Šv- Kazimiero parapijos kie
me tuoj po sumos.

Dr. Alg. Nasvytis (vidury-) Vasa
rio 16-9108 proga kalbėjo Dayton, 
Ohio. Kairėje p. Bieliauskienė, de
šinėje dr. V. Bieliauskas.

X Kun. Simonas Morkūnas, 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas Sioux City, Iowa, žinomas 
labdarys ir nuolatinis mūsų 
spaudos rėmėjas, Vasario 16 d. 
proga atsiuntė 20 dol- čekį 
“Draugui” paremti. Esame la
bai dėkingi.

X Tėvų Marijonų bendra
darbių Bridgeporto sk. susirin
kimas įvyks sekmadienį, kovo 
16 d , 4 vai. po p. Susirinkimas 
priefšseiminis, prašome narius at 
silamkyti, bus tariamasi seimo 
reikalais, kuris įvyks Kančios 
sekmadienį, kovo 23 d., t Mari
jonų vienuolyne. Jei iš bridge- 
portiečių kas norėtų įsirašyti t. 
marijonų rėmėjų amžinais na
riais arba įamžinti savo arti
muosius mirusius ir pavesti 
juos t- marijonų maldoms, pra
šome pranešti skyriaus pirmi
ninkei E. iStatmienei arba atvyk
ti į seimą, t. marijonų vienuo
lyne 6336 S. Kilboum avė. ,

ZvAIG ZD UTĖ
įsteigtas Lietuvių Moky uju S-gos Chicagos sk.

Red. J. Piačas. Medžiagą siųsti: 7046 So. CIaremont Avė.. Chicago, III. 60686
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Piešė Vytenis Senuta, 10 metų Brocktonas

ONOS NAMUKAS

Vieną dieną Ona ėjo pasi
vaikščioti. Ji dar buvo maža. 
Nuėjo per toli ir paklydo. Visi 
jos visur ieškojo. Netoli buvo 
miškas, bet niekias nenorėjo ei
ti į mišką. Taip Ona ir liko miš
ke. Ona nebijojo nė vieno žvė
ries. Ji gyveno su vilkiukais.

Vieną dieną ji grįžo atgal į 
namus, 'bet tėveliai jos nematė. 
Ji rado valgių, drabužių ir kitų 
dalykų. Pavalgė, apsirengė gra
žiais drabužiais. Ji pamatė kny
gą, kurią jos mama, kiekvieną 
vakarą jai prieš einant gulti, 
paskaitydavo. Ona pasiėmė 
knygą ir išbėgo. Ona skaitė 
knygą, ikol žinojo mintinai. Net 
tris dienas skaitė.

Kitą kartą vėl parėjo namo. 
Susišukavo plaukus, pavalgė ir 
skaitė kitą knygą. Tėveliai grį
žo anksti namo ir išgirdo, kad 
kas nors skąįto. Pamatė Oną 
sėdint ir škaitamt. Kai Ona juos 
pamatė, tai jį labai greitai nu
bėgo. Tėveliai bandė ją pagauti, 
bet Ona buvo greitesnė. Tėve
liai nusiminė ir nuėjo į mišką.

Jie pamatė didelį urvą, kur 
sėdėjo Ona skaitanti knygą ma
žiems vilkiukams. Mama ir tėtė 
labai apsidžiaugė, kad net pra
dėjo verieti. Kai Ona išgirdo, ji 
vilkiukus paslėpė ir išėjo iš ur
vo. Mama ją pabučiavo. Ona 
žinojo, kad mama prašė ją grįžti 
namo.

Ji atsisveikino su savo drau
gais vilkiukais ir sakė, kad juos 
aplankys. Kiekvieną dieną ji 
lankė miške savo draugus. Vie
nas vilkiukas labai susirgo. Ona 
prašė mamytės, ar vilkiukas ne
galėtų pabūti namuose. Mama 
labai mylėjo savo dukterį ir su
tiko. Ona patenkinta atnešė vil
kiuką ir paguldė minkštoje lo
voje. Kas dieną ir naktį valgydį 
no ir supo. Po keturių dienų nu
nešė sveiką vilkiuką į mišką. 
Vilkiuko mama ir kiti vilkiukai 
labai džiaugėsi, kad vilkiukas 
dar sveikas ir gyvas.

Dalia Kiudulaitė, V ak.
Dariaus - Girėno mokykla

NAKTINĖ VADOVŲ IŠKYLA

si būriais, ėmė į rankas gink
lus. Priešai išsigandę bėgo. Mes 
juos vijomės, kol išsivijom iš 
Lietuvos. Po to, žmonės mane 
apstojo, plojo rankomis ir nuta
rė man duoti naują vardą — 
“Vasaris šešioliktas”.

Arvydas šeštokas, 
Hamiltono Lit. m-los IV sk. m. 

Canada.

SiAULUTE

Saulute, kur tu esi f 
Mes tavęs laukiame visi, 
Be tavęs mums yra šalta, 
Ir turim nešioti paltą.

Ateik saulute, kuo greičiau, 
Tada mums bus šilčiau,
Sugrįš paukščiai iš šiltų kraštų 
Ir tada mums bus smagu.

Vidas Nevarauskas, 
Detroito LB Apylinkės lit. m-los

III sk. mok.

ir išalkę. Be to, jau buvo antra 
valanda ryto. Pavalgėm ir ėjom 
gulti, bet pradžioje negalėjom 
užmigt.

Iš ryto po pusryčių žaidėm 
vėliavos pagrobimo žaidimą. Žai
dimą baigus, valgėm priešpie
čius ir tada jau buvo laikas na
mo važiuoti.

Graži vasara jau praėjo ir 
atėjo balta žiema. Rudenį nuo 
medžių krinta lapai, o žiemą 
krinta sniegas. Ateina šaltos die 
nos, bet mes šalnų nebijome, ei
name į kiemą žaisti, čiuožti, lip
dyti senius iš sniego. Daug šven 
čių yra žiemą kaip: Kalėdos, 
Nauji Mietai, Trys Karaliai. Mes 
vaikai laukiame tų švenčių ypač 
Kalėdų.

KVAILAS
Vienas nepatenkintas para

pijietis karią nusiuntė Naujo
sios Anglijos pamokslininkui 
Henry Ward Beecher laišką, ku
riame buivo įrašytas tik vienas 
žodis “Kvailas”. Sekantį sekma
dienį pamokslininkas sakė vi
siems žmonėms; “Aš girdėjau 
apie žmogų, kuris parašė laišką, 
bet pamiršo pasirašyti vardą ir 
pavardę, bet pirmą kartą girdė
jau, kad pasirašė pavardę, bet 
pamiršo parašyti laišką.”

Juozas Namikas, VU kl. 
“Pirmieji Žingsniai” K. Done
laičio Lit. m-los mokinių laikr.

Nr. 3. 1969. U. 22
ŽIEMOS ĮDOMYBĖS

Štai žiema! Snaigės krenta, 
Žemė uždengta balta uždanga. 
Kaip gražu lauke! Eglės ap
dengtos sniegu, vėjas šaukia 
mus vardu. Kaip įdomu! Upė už
dengta ledu, paukščiai čirpia 
pastogėj. Man tada smagu!

Rimas Karklys,
St. Joseph, Mich. 

SLAPTAS UŽDAVINYS
Nusileidęs savo lėktuvu, pra

džioje nežinojau, kur aš esu. 
Tik žinojau, kad nesu pasiekęs 
savo paskirtos vietos. Iš peršau
to lėktuvo buvo išbėgęs visas 
kuras. Aplinkui buvo rusiški ir 
vokiški užrašai. Visur primėty
ta kareivių šalmų ir kuprinių. 
Atrodė, kad čia buvo smarkiai 
kariauta. Per apkasus ,per lau
kus, pasukau labiau į vakarus, 
nes ten prie Baltijos jūros, turi 
būti mano kraštas. Ilgai nerei
kėjo eiti. Tuoj pamačiau užrašą 
“Lietuva”. Tas užrašas man 
pasakė, kad esu patekęs į sa
vo tėvynę. Tada pasileidau bėg
ti per miestus ir kaimus visiems 
Šaukdamas, kad sukiltų ir va- 

! rytų priešus iš savo žemės. 
Žmonės manęs paklausė. Rinko-

1968 m. lapkričio 2 ir 3 die
nomis įvyko Lituanikos tunto 
vadovų iškyla. Tuojau po pa
mokų, šeštadienį, susirinkome 
Jaunimo Centre. Visiems susi
rinkus, įlipom į paskirtas maši
nas ir važiavom į Warren Du- 
nes Michigan.

Pakeliui mūsų šoferis norėjo 
sulieti vienu keliu, bet vienas 
skautas kuris sakėsi žinąs tas 
vietas, sakė sukti kitu keliu. Ką 
daryti? šoferis paklausė ir me3 
paklydom. Pagaliau atvažiavom.

Susiskirstėm į skiltis ir išžy- 
giavom. Tris mylias’ nuėjus, bu
vo patikrinimo punktas. Trupu
ty paėjus mus vėl sustabdė ir 
pranešė, kad turėsime virvės 
tiltu pereiti per upelį. Nebuvo | 
labai sunku, tilk kuprinės buvo 
sunkios. Perėję upelį lipom į di
deles smėlio kopas. Grįžę į sto
vyklavietę buvom laibai pavargę

Margarita Kulytė
sk. m.

Žiemos malonumai, 
m-los II sk. mok.

Piešė t-arko uit.

VAIKO VERKSMAS
Petras: — Algi, ką daro ta

vo naujagimis broliukas namuo
se, turbūt, labai verkia?

Algis: — Nelabai verkia. Jei 
tu liktum be dantų, be plaukų 
ir kojos pasidarytų tokios silp
nos, kad negalėtum stovėti, aš 
manau, tu irgi verktum.

DU BERNIUKAI
Du berniukai žaidė aikštė

je. iPro šalį praėjo maža, graži 
mergaitė. Vienas iš jų sako sa
vo draugui: “Oh, Boy, kai aš 
nustosiu nekęsti mergaičių, ji 
bus pirmoji, kurią nustosiu ne-

Aąuadoraa kautynėse. Piešė Marius Graliunas, 11 metų.

Kas yra sviestas?
(5 taškai)

Kaip vadinasi žvėris, kuris 
,pasakose minimas, kaip žvėrių
- gyvulių karalius?

(5 taškai)

Kas parašė poezijos knygą 
“Po svetimu dangum”.

(5 taškai)
Ats. Ugnelė Stasaitė-

Kokiu ginklu buvo užmuštas, 
kare Didysis Lietuvos Kuni
gaikštis Gediminas?

(5 taškai)
Ats Rima Januievičiūtė.

Kaip vadinasi dievai: 
a) Romėnų meilės dievas ir

jo motina?
to) Lietuvių vyriausias dievas 

ir meilės deivė?
(10 taškų)

Galvosūkių atsakymai
D

2)
3)
4)

Albert Einstein. 
Baltasis iSįtumbras. 
Feliksas Vaitkus.
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5) 2 doi. 70 centų.


