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JAV bombos sudavė smūgį Siaurės Vietnamui 
Nekeičiama Jungtinių Amerikos Valstybių politika Vietname 

Vokiečių debatai. — Vakarų Vokietijos krikščionių demokratų partijos 
vadai klausosi parlamente debatų del Artimųjų Rytų krizes. Iš kaires 
j dešinę: buvęs kancleris Adenaueris, kancleris Erhardas, partijos 
vadas Rainer Barzel. (UPI) 

DA NANG, Pietų Vietnamas., 
— Daugiau kaip 160 vietnamie
čių ir amerikiečių lėktuvų vakar j 
bombardavo du karinius įrengi
mus Šiaurės Vietname; tai bu
vęs didžiausias bombardavimas 
iki šiol. 

Saigono pareigūnai teigia, kad 
nuo 70 iki 80 procentų dviejų 
karinių įrengimų — uosto ir a-
munijos sandėlio — buvo sunai
kinta. 

Keturi vietnamiečių ir ame
rikiečių lėktuvai buvo numušti. 
Trys pilotai išsigelbėjo: vienas 
vietnamietis ir du amerikiečiai. 

Šiaurės Vietnamo komunisti
nio režimo pareigūnai sako, kad 
šeši amerikiečių ir vietnamiečių 
lėktuvai numušti, o Sovietų Ru
sija priskaito nuo septynių iki 
vienuolikos. 

Pilotai v i rš amunicijos sandė
lio Xom Bang matę antrines di
džiules ekspliozijas. 

Buvo taip pat bombarduotas 

šiaurės vietnamiečių uostas f 
Quang Khe. Čia amerikiečiai ir 
vietnamiečiai iš lėktuvų smogė 
į 60-70 pastatų ir keturis lai
vyno įrengimus šiaurinėje upės 
dalyje. 

Quang Khe yra 40 mylių šiau 
riniame pasienyje tarp šiaurės 
ir pietų Vietnamo. Xom Bang 
yra 10 mylių šiaurėje nuo pasie
nio ir 15 mylių nuo Laoso pa
sienio. 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Pietų Vietnamo lėktuvai į tas 
karines bazes Šiaurės Vietna
me numetė 200 tonų bombų. 

JAV-bių ambasadorius Max-
vvell Taylor vakar pareiškė, kad 
tie bombardavimai nėra atpildo 
- atkirčio žygis prieš Šiaurės 
Vietnamą, bet yra noras už
gniaužti šiaur. vietnamiečių ko-

prieš Pietų 

— Pietų Vietnamo generolas 
Khanh atvyko į New Yorką su 
perspėjimu, kad Pietų Vietna
mo patekimas į komunistų ran
kas sudarys dar didesnę grės
mę laisvajam pasauliui. 

munistų agresiją 
Vietnamą. 

VVashingtonas vakar pranešė, 
kad JAV-bių politika Vietname 
nėra pasikeitusi. Šiais bombar
davimais norima sutramdyti Š. 
Vietnamo agresiją prieš Pietų I 
Vietnamą, kuriame Hanoi remia j 
Viet Congo partizanų kovasi 
prieš dabartinę premjero Quat 
vyriausybę. 

— Jungtinių Amerikos Vals
tybių jūrų kareivių (marinų da 
linys) būsiąs Pietų Vietname iš
laipintas ketvirtadienį. 

— Washingtono pareigūnai 
vakar davė suprasti, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės ir to 
liau bombarduos karines bazes 
Šiaurės Vietname, kol Hanoi ko 
munistinis režimas nesustabdys 
savo agresijos prieš Pietų Viet
namą. 

— Jungtinė Arabų Respublika 
(Egiptas) pasirašė 100 milijonų 
dolerių ekonominę sutart į su R y 
tų Vokietija. Atrodo, kad Ry
tų Vokietija at idarys savo kon
sulatą Egipte. 

Riaušes Indijoje dėl valstybinės kalbos 
NEW DELHJ, Indija. — Sau i ir susideginimais pietų Vie tna- ,no du policijos inspektorius. 

Kosyginas dreba prieš Yak. Vokietiją 

sio 26 d. Indija minėjo savo ne 
priklausomybės 15 metų sukak
tį. Tą pačią dieną pagal Indijos 
parlamento išleistą įstatymą iš 
1963 metų hindi kalba tapo vals 
tybine visos Indijos kalba, nors 
t a kalba tekalba keturių provin
cijų gyventojai — 40 proc. vi
sos Indijos gyventojų. 

Velionis premjeras Nehru ir 
dabartinis ministeris pirminin
kas Shastri yra kilę iš hindi kal
bos provincijų. 

Anglų kalba 
Iki šiol Indijoje su 470 mil. 

gyventojų, kalbančių 14 kalbų ir 
831 dialektų valdančio elito kal
ba buvo anglų k. Parlamente 
debatai ėjo angliškai ir visa ad
ministracija bendravo anglų kai 
ba, kuri jungė visas Indijos et
nines bei kalbines grupes. 1963 
metų įstatymas padarė anglų 
k. "pagalbine kalba", bet tas 
įstatymas sukėlė nepasitenkini
mą tose provincijose, kurioms 
hindi kalba y ra visai svetima, 
ypačiai 
kalbančiose tokiomis kalbomis 
kaip tamil, telugu, malayalam. 
kaunada. Hindi kalbos nedrau
gas ėmė New Delhi vyriausybę 
kaltinti imperializmu ir diskri
minacija. Valdininkai, nemoką 
hindi kalbos, pradėjo bijoti tar
nybų netekimo, ypač kad hindi 
kalba jiems yra sunkesnė iš
mokti negu anglų, o be to, hindi 
yra biednesnė už anglų. 

Opozicija 
Prieš kalbinę centro vyriau

sybės politiką griežčiausiai išė
jo Maoro provincija su daugiau 
kaip 57 milijonais gyventojų. 
Jos sostinė Madras ir kiti mies
tai kalba tamiliškai: toj provin 
cijoj reiškiasi separatistiniai są
jūdžiai. 

Opozicija pradžioj reiškėsi pro 
testais, demonstracijomis, pieti
nių ministerių atsistatydinimais 

KALENDORIUS 

Kovo 3 d.: šv. Kunigunda, Tu 
lė, Uosis, Pelenų diena. 

Kovo 4 d.: šv. Kazimieras, 
Lietuvos globėjas. 

ORAS 

Oro biuras praneša: Chicago-
je ir jos apylinkėje šiandien — 
aukščiausia oro temperatūra 40 
laipsnių. 

Saulė teka 6:23, leidžias 5:42. 

mo budistų vienuolių pavyzdžiu, Norėdama grąžinti tvarką ir 
vėliau ta i visa vir to nekontra- ramybę ir neprileisti prie dides-
liuojamomis riaušėmis, kurioms 
pradžią davė aukštųjų mokyk
lų studentai, prie kurių prisidė
jo ir paėmė viršų kiti elemen
tai, dažnai kriminaliniai, plėšda 
mi, degindami ir kovodami su 
policija. 

Didžiausios r iaušės buvo kilu
sios vasario mėn. 12 d., kai de
monstrantų, riaušininkų kovoje 
su policija, ši pas taroj i atiden
gė ugnį prieš demons t ran tus ir 
nušovė 25 asmenis Madraso mie 
ste. Panašiai riaušėse Kumara-
palyame žuvo 10 asmenų, o Ti-
ruppure suerzinta minia sudegi-

Išimtas auglys iš 
kard Meyer smegeny 

yra piktybinis 
CHICAGO. — Gydytojai va

k a r pranešė, kad auglys, išim-
, t a s iš kardinolo. Chicagos arki-pietmese provincijose, i , . . . 

f„ v_nJL.:~ I vyskupo. Alberto Meyeno sme
genų, y ra piktybinis. V a k a r kar 
dinolui Meyeriui buvo padary ta 
kraujo transfuzija. Jis dar ne
turėjęs nė vieno kraujo perlie-
jimo po operacijos. 

nio riaušių išsiplėtimo, New 
Delhi vyriausybė atsiuntė papil 
domų policijos ir kariuomenės 
dalinių ir tuo pa t žygiu centri
nes vyriausybės pasiuntinys pa
informavo demonstrantus, jog 
vyriausybė atsižvelgianti į jų 
pageidavimus ir pakeisianti vals 
tybinės kalbos įstatymą a r jį 
sušvelnysianti, jei riaušės bus 
nut rauktos . J . Gs. 
įž-

Vel kalbama apie 
Johnsono kelione 

l Maskva 
WASHINGTON. D. C. — Bal 

tieji Rūmai kovo 1 d. vakare 
davė suprasti , kad šiais metais 
t a rp prezidento Johnsono ir So
vietų premjero Kosygino vizitų 
pasikeitimas būtų sveikintinas. 

LEIPZIG, Vokietija. — So
vietų Rusijos premjeras Alexei 
Kosygin kovo 1 dieną perspėjęs 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
jog jos turėtų žinoti, kad agre
sija prieš bet kurį komunistų 
valdomą kraštą nepasiliktų be 
atkirčio. Jis kalbėjo priėmime, 
suruoštame sovietų vyriausybes 
Leipzigo tarptautinė-jo prekybos 
parodoje (mugėje) rytinėje Vo
kietijoje. 

Kosyginas jgav u kalbą pradė
jęs pastaba, kad jis nedaug ką 
galįs pridėti prie to, ką jis pa
sakęs savo televizinėje kalboje, 
prieš išvykdarn?/o iš Maskvos 
šeštadieni. Bet jis pasakė, kas 
jam gulėjo ant širdies prieš vo
kiečius. 

Kaltina vakarą vokiečius 
Praslinkus dviem mėnesiam, 

pasakė Kosyginas, bus sąjun
gininkų minima 20 metų sukak 

Jo pareiškimai Leipzigo mugėje 
dar nėra saugumo pasaulyje.; perializmas" įžengęs į "pavojin- rae maža teįžiūri prasmės. 
Jis apkaltino ' 'rytų vokiečius 
revanšistus ir militaristus" del 
dabartinės situacijos. (Šia pro
ga tenka priminti Kosyginui, 
kad šios netikros situacijos di
džiausiais kaltininkais yra Krem 
liaus vadovai, kurie yra paver
gę Pabaltijo valstybes ir kitus 
kraštus . Negali būti kalbama 
apie taiką, kol sovietai negrą
žina pavergtoms tautoms lais
vės ir nepriklausomybės). 

Vakariečiai, pasakė Kosygi
nas, nori duoti Bonnai atomi
nių ginklų. Kaip bevadintum tą 
atominę jėgą: daugiašalia ar 
Atlanto (Nato) atomine jėga, 
bet tai būtų pirmasis žingsnis 

gą provokacinį kelią prieš sočia- j Antra, net ir sudarius toKią 
listinius kraš tus ir pasaulį" (So- į komisiją, jei rusai i r pasisaky-
vietų vadovai, pa tys būdami di-1 tų už ją, niekas nepasikeistų, 
džiausi imperialistai i r kolonia-ijei nebus nustatyta , kokio poli-
listai, bando apšaukti Ameriką i tinio tikslo jį turėtų siekti ir 
imperialistine, kur i rūpinasi pa-1 

vergtųjų valstybių išlaisvini
m u ) . 

Jungtinės Amerikos Valsty
bės, pabrėžė Kosyginas, daro 
klaidą, jei jos galvoja, kad '"ag
resija" prieš socialistinę (ko
munistinę) valstybę nebūtų su
tvarkyta viso komunistinio blo
ko. 

Kosyginas, atvykęs šeštadic-

ką galėtų svarstyti . O pasiūlyti 
tokiai komisijai tikslą, kuris gal 
sudomintų ir sovietus, ne Bon-
nos (ir apskritai ne Vakarų sos 
tinių) galioje. 

Vakarų Vokietija ligi šiol lai
kėsi labai logiško, tačiau jokių 
vaisių neduodančio nusis ta ty
mo, kad Sovietų Rusija privalo 
pripažinti Vokietijai teisę "apsi
spręsti", o t a rytinė pasaulio 

paskleisti atominių ginklų, verk! kilmėse, kovo 1 dieną atvyko į 
šlendamas pasakė Kremliaus v a j ^ ų Berlyną pakeliui Į MasK-
dovas. 

Jei vakarų vokiečiai gautų 
atominių ginklų, perspėjo Ko-

tis, kaip nugalėta nacinė Vokie- Į syginas. būtų "rimtos pasek-
tija. Bet žmonės skundžiasi, kad 

— Dešimt aukštu aukščio At-
las-Centaur erdvinė raketa va
kar sprogo ant padėklo, besi-
ruošint ją iššauti. Ši nelaimė 
privers JAV-bes atidėti žmonių 
skridimą į mėnulį. 

— Izraelis paprašė Jungtines 
George Reedy. Baltųjų Rūmų' Amerikos Valstybes suteikti iz-

spaudos sekretorius pareiškė, | raelitams karinę pagalbą sutik-
kad nėra pasikeitimo Amerikos 
politikoje nuo vasario 3 d.. kai 
prezidentas pareiškė viltį savo 
kalboje, kad vizitų pasikeitimas 
įvyksiąs dar šiais metais. 

Reedy pasakė, kad preziden-
Vakar po pietų kardinolas Al | t a s Johnsonas gavęs iš rusų 

ber t Meyer d a r nebuvo infor
muotas, kad iš jo smegenų iš
imtas auglys y r a piktybinis. 
J am duodami raminantieji vais
tai . 

žodinį kvietimą aplankyti Rusi
j a 

Sovietų Rusijos premjeras Ko 
syginas teigė Leipzige, kad jis 
prieš du mėnesius pasiuntęs pre 

ti arabų pasaulio ginklavimąsi. 
— Prezidentas Johnsonas va

kar pasiuntė Kongresui prane
šimą apie namų statybą JAV 
metropolijų apylinkėse. 

zidentui Johnsonui laišką, kad 
jo vizitas Rusijoje būtų sveikin
tinas. 

Baltieji Rūmai nežino apie 
Kosygino kvietimą, pasiųstą pre 
zidentui Johnsonui. 

Mao Tse-tungas nenumatąs 
karo su Amerika 

mes" ir tai užtrenktų duris Vo
kietijos apjungimui visam lai
kui. 

J i s priminė, kad Varšuvos 
pakto valstybės "darytų atitin
kamus žygius", jei federalinė 
respublika (Bonna) gautų ato
minių ginklų. 

Kosyginas nemanąs, kad vi
si vakariečiai vokiečiai yra blo
gi. Bet, girdi, esą federalinėje 
respublikoje elementų, kurie no
ri priešingų rezultatų iš pasku
tinio karo, pasakė jis. 

Anksčiau ar vėliau, tęsė jis, 
Vakarų Vokietija supras, kad 
jos interesai reikalauja Sovie
tų Rusijos ir kitų komunistų 
valdomų kraštų nelaikyti savo 
priešais, bet tapti draugais. 

Taip pat yra pavojus pietry
čių Azijoje, pasakė jis, kur Jun 
gtinių Amerikos Valstybių "im-

nį į Leipzigą dalyvauti Leipzigo j galybė savo ruoštu nebe k a r t ą 
parodos 800 metų sukakties iš- j jau davė suprasti, kad ji tokio 

reikalavimo nepatenkins. 
Tokioms sąlygoms esant, j au 

i ir šiandien galima pasakyti , kad 
Sovietų Rusijos vadovai nesi- j iš to net vakariečių remiamo 

laiko savo žodžio apjungti Vo- Vakarų Vokietijos sumanymo 
kietiją. Chruščiovas 1955 metais 
Genevoje. Šveicarijoje, pažadėjo 
sujungti Vokietiją laisvais rin
kimais. 

Šiandien Bonnai y ra didžiau
siu rūpesčiu apjungti Vokietiją. 

Pasiūlymas 
Vakarų vokiečiai pasiūlė su

daryti nuolatinę užsienio reika-

niekas neišeis. 

TRUMPAI IŠ VISUR 
— Sov. Rusijos ministeris pir 

mininkas Kosyginas vakar ap
žiūrėjo komunistinės nelaisvės ir 
gėdos sieną Berlyne. Jis buvo 
sustojęs prie Brandenburgo v a r 
tų Berlyne. Vakar vakare j is iš 
rytų Berlyno išvyko į Maskvą. 
Kosyginas dalyvavo Leipzigo 
prekybos parodoje. 

— Buvęs Pietų Vietatamo gin 

lų ministerių komisiją Vokieti
jos klausimui svarstyti . 

Bet toks pasiūlymas susidu
ria su dviem didelėmis kliūti-1 kluotų jėgų vyriausias vadas 
mis. Pirmiausia nematyti ženk-; Khanh vakar iš Romos išskrido 
lų, kad Kremlius į tą pasiūly- i į New Yorką informuoti Jung -
mą atsakytų kaip nors kitaip, ~:- tinių Tautų generalinį sekreto-
o ne visišku abejingumu. To- i rių U Thantą apie padėtį Viet-
kios nuomonės yra ir Vakarų: name. Gen. Khanh yra keliau-
valstybės. kurios tame pasiūly-' jantis ambasadorius. 

HAMBURGAS, Vokietija. — 
Savaitraštis "Stern" paskelbė 
savo korespondento pasikalbėji
mą su kiniečių komunistų par
tijos vadu Mao Tse-tungu. Tas 
pasikalbėjimas y ra g a u t a s šių 
metų sausio mėn. 

Tame pasikalbėjime Mao Tse-
tungas pasakė, jog j is nenuma
tąs karo su Jungt inėmis Ame
rikos Valstybėmis. " K a r a s Viet
name dar užtruks metus a r dve 
jus, o po to amerikiečiai netek
sią jokio intereso toliau kariau
ti", — pranašavo Mao Tse-tun
gas ir jis paaiškino, kad juo 
daugiau atvj ;Ksla 

JAV instruktorių, tuo labiau 
augančios Viet Congo karinės 
jėgos. 

"Daug išlavintų amerikiečių 
kareivių, karininkų ir net gene
rolų pereina iš Pietų Vietnamo 
į Viet Congo pusę arba papras
tai pakeičia šalmus." 

Žurnalistas Edgar Snow, pa
sikalbėjime su Mao Tse-tungu. 
gavo įspūdį, kad jis kupinas e-
nergijos. puikiai atrodąs, bet po 
kalbio metu pasakęs, "kad grei
tai stosiu prieš Dievą", o tai 
rodytų, kad jis nėra bedievis. 

Be to. raudonosios Kinijos va 
P . Vietnamą' dovas pasakė, jei reikės kariau

ti, ta i tik panaudojant papras
tus ginklus, ir pridūrė: 

— Jei kils trečias pasaulinis 
karas, tai juo pasinaudos tik pa 
vergtosios tautos". 

Atsisveikindamas Mao Tse-
tungas prašė savo pokalbinin
ką "pasveikint: amerikiečių t au 
tą ir palinkėti jai pažangos". 

— Sovietų Rusijos ambasado
rius Washingtone Dobrynin va
kar Valstybės departamente lan 
kėši pas sekretorių Deaną Rus-
ką. Nežinia, ar jie kalbėjo Viet
namo, ar prezidento Johnsono 
vizito klausima. 

Siūlo Johnsonui susitik
ti su Lotynų Amerikos 

galvomis 
L M A , Petru. — Jungtinės 

Amerikos Valstybės pasiūlė, kad 
prezidentas Johnsonas susitiktų 
su Lotynų Amerikos valstybių 
vyriausybių galvomis gegužės 
mėnesj amerikiečių užsienio rei
kalų ministerių konferencijos 
metu Rio de Janeiro mieste. Tai 
pranešė užsienio reikalų minis
teris Schwalb penktadienį. 

Schwalb pareiškė spaudos kon 
ferencijoje. kad VVashingtonas 
pasiūlęs dviejų dienų konferen
ciją be nustatytos darbotvar
kės. 

— Minnesotos valstija būsian 
ti paskelbta nukentėjusia apy
linke nuo sniego didelio iškri-
timo. 

Kcipto prezidento Nasserio kova su Vakarų Vokietijos kancleriu 
Erhardu. "Nors ir kritau, bet garbingai kovojau", — pasakė 
Erhardas, 
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ŠVENTO KAZIMIERO TAKU 
Prieš daugiau kaip 500 metų 

šv. Kazimieras pradėjo šios že
mės kelionę. Ji buvo trumpa, 
tačiau jos pėdsakai taip giliai 
įsispaudė Lietuvos žemėje, kad 
nei priespaudos, nei baudžiavos, 
nei okupacijų metai nepajėgė jų 
panaikinti. Jo nueito kelio žy
mės vis ryškėjo ne tik lietuvių 
tautoje, bet visame krikščioniš
kame pasaulyje, kol pagaliau 
1602 metais jis buvo papuoštas 
brangiausiu žymeniu — Šven
tojo aureole. 

Galėjęs naudotis karališku iš
taigingumu, šv. Kazimieras ne-
Busekė didikų pramintais ta
kais, bet pasirinko savitą ke
lią, vedantį j amžinąją laimę. Ir 
savuoju keliu eidamas, jis buvo 
laimingas asketas su ašutiniais 
marškiniais, buvo stiprus cha
rakteris savo skaistume, buvo 
pamaldus vyras ant akmeninių 
laiptų prie uždarų bažnyčios du
rų. Tuo keliu eidamas, jis matė 
amžinųjų vertybių didingumą ir 
didžiojo, nebepraeinaneio gyve
nimo šviesą. 

Daugelis žmonių pasaulyje ža 
visi amžinosiomis vertybėmis, 
bet ne dažnas renkasi tikrąjį 
kelią, vedantį į jas; nes tas ke
lias sunkus, reikalauja aukos ir 
didelio valingumo, šv. Kazimie
ras buvo vienas iš tų, kuris ga
lėjo ištesėti. Tai idealas jaunuo
lio — tvirto, ryžtingo, siekian
čio ir laiminčio. 

Ne dėl ko kito ir mes, skau
tai, šv. Kazimierą pasirinkome 
savo glabėju. Jo nueitas šio gy
venimo kelias, kaip amžinosios 
laimės žiburys, nors kartais 
toks tolimas ir nepasiekiamas, 
bet voliojas, skatinąs, spinduliuo 
jantis mūsų takams ir kele-1 
liams. Stengtis ir siekti — įra- j 
šome savo gairėse ir susmeigia- į 
me jas prie savo kelių ir kryž- į 
kelių, kad ateinančios kartos ei- į 
damos atpažintų dingusios gen
ties praeivius, sektų juos sustip-
rintom pastangom padaryti tai. 
kas nepadaryta, nueiti ten, kur j 
nenueita! 

Dubysos drg. paukštytes ruošiasi Kaziuko mugei 

*3 

"Skautų Aido" redakcija ir ad
ministracija peniai buvo perkel
ta iš Kanados j JAV. Naujasis 
administracijos adresas yra: K 
Čėsna, 58 Providence st., Wor-
cester, Mass. 01604. prenume
ratos kaina — 3 dol. metams, 
garbės prenumerata — 10 dol. 

s. E. Korzonas 

JUNGTINĖ SUEIGA 
Priešpaskutinį vasario sekma

dienį Jaunimo namuose įvyko 
trijų Iituanicos tunto draugo
vių iškilminga sueiga. Jungtinė
je sueigoje dalyvavo Algirdo 
d-vė, Vinco Krėvės geltonšlipsiai 
ir Dariaus - Girėno oro skautai. 
Po raportų tuntininkui K. Cijū-
nėliui įneštos vėliavos, kurių 

rio 21 d. mažosios Žibučių skau- I paunksmėje 18 skautų ir 4 vil-
tukės atsisveikino su išeinančia . kiukai davė skauto įžodį ir ta-
draugininke sese J. Mikutaitie- j po tikraisiais sąjungos broliais, 
ne. Kiekvienas būrelis paruošė į Kaklaryšius ir mazgelius užrišo 
savo vieneto adresą ir kiekvie-1 tuntininkas, dvasios vadas ir te
na sesė pasirašė. Sueigon atsi- j vėliai, 
lankęs neseniai išrinktas tėvų 

AUŠROS ŽIBUČIŲ DWI 
DRAUGOVE 

Naujas tėvu komitetas. Vasa
rio 7 d. šios draugovės dr-kės 
vyr. skautės J. Mikutaitienės 
bute įvyko tėvų susirinkimas. 
Išrinktas tėvų k-tas su pirmi
ninku p. Jovarausku. Nors ši 
draugovė tunte yra pati jau
niausia, bet dėka sumanios ir 
gabios šio vieneto įkūrėjos se
sės Janinos jau spėjo gražiai 
pasirodyti. Tunto vadija di
džiuojasi šia jaun. skaučių drau 
gove ir jos tėveliais, kurie taip 
gausiai dalyvavo šiame susirin
kime: buvo atsilankę visi skau
čių tėveliai. 

Atsisveikinimo sueiga. Vasa-

KAZIUKO MUGĖS RUOŠA 
KERNAVĖJE 

baigta! Nes kovo 17, skautiško 
nagingumo, išradingumo, min
čių, idėjų ir darbų vainikas, jau 
čia pat! Prieš mugės lankytojų 
akis vėl sumarguos gausybė ]-
vairiausių rankdarbių ir vėl 
jiems šypsosis būrys skautiškų 
veidų. Tačiau už tos triukšmin
gos, linksmos ir įdomios dienos 
slepiasi nesuskaičiuojamų valan
dų įtemptas darbas, ilgi pasita
rimai, nagingų rankų kruopščios 
pastangos ir draugiška talka. 

Iš tikrųjų Kaziuko Mugė Ker
navėje prasidėjo pernai vasarą, 
kada pievų žoles ir miškų kel
mus suskynė, sunešė ir suvežė 
beatostogaujančios ir bestovyk-
laujančios kernavietės. Dabar tų 
kuklių žolių ir tų pajuodusių 
kelmų — nepažinti! Skautiškas 

komitetas nuoširdžiai padėkojo 
sesei Janinai už vadovavimą 
draugovei ir įteikė gražią dova
ną. Naujoji d-kė Danutė Juod-
gudienė dovanojo austą juostą. 
Sesė Janina, atsisveikinimo žo
dyje palinkėjusi Danutei kan
trybės ir ištvermės, užkabino 
jai "valdžios" ženklą — draugi-
ninkės virvelę su švilpuku. 
• Toliau sekė pačių sesių pa
ruošta programa su dainomis, 
eilėraščiais ir baletu. Draugi
ninke Mikutaitienė buvo giliai 
sujaudinta tokiu dideliu sesių ir 
tėvelių įvertinimu. 

DRAMOS KONKURSAS 

Į Chicagos skautininkų ramo
vės paskelbtąjį dramos konkur
są atsiliepė dar trys autoriai ir 
šiuo metu veikalų įvertinimo 
komisija turi jau 6 kūrinius. 

SKAUTU AIDAS IR MES 
"Skautų Aido" platinimo va

jus eina prie pabaigos: kovo 15-
ji yra paskutinė vajaus diena. 
Šia proga noriu priminti jums. 
sesės ir broliai, kaip svarbu ir 
naudinga yra nuolat skaityti šį 
mums leidžiamą mėnesinį žur
nalą, s k a u t ų Aide" jūs rasite 
ne tik daug naudingų žinių apie 
skautavimą, bet taip pat gražios 
medžiagos pasiskaityti ir atgai
vinti savyje lietuvišką dvasią. 

Kurie dar neturėjome progos || 
užsisakyti "Skautų Aido" 1965 i Rernavietės pasirodymo metu Au-
metams, padarykime tai dabar. POKJJ#. 

Naujuosius brolius sveikino 
Brolijos oro skautų skyriaus 
vedėjas s. A Dundzila. Po ofi
cialiosios dalies — lauželis, ku
rio metu skautai linksmai pa
dainavo, o kiekviena skiltis pa
teikė po pasirodymą. Sueigą 
stebėjo gausus būrys tėvelių. 

TARPTAUTINĖ EGZBLŲ 
SKAUTŲ — SKAUČIŲ 

STOVYKLA 
Pereitos savaitės (vasario 24 

d.) skautų skyriuje tilpusiame 
pranešime įsivėlė korektūros 
klaida, kurią skubame atitaisy
ti. 

Tarptautinė stovykla, vadina
ma "Exile Scout Jamborette", 
įvyks 1966 metų rugpiūčio mėn. 
gale, o ne šiais metais. Stovyk
loje skautės dalyvaus reprezen
taciniu pagrindu, t. y. į stovyklą 
vyks pavyzdingieji vienetai ar 
pavienės skautės. 

s. Zita I. Dudėnienė 
Seserijos Tarpt. Skyr. Vedėja 

relis, vadovaujamas ps. J. Ke-
relienės, siuvinčjo pagalves ir 
darė mažytes '"bobutes", dailias 
dovanoti, gražias sau turėti. 

Živilietės su drg. s. Krutulie-
ne gamino gipso statulėles, vė
rė margus karolius, siuvinėjo 
skarytes. 

"Gražinos" drg., vadovauja
ma ps. B. Vindašienės, plušo, 
siuvinėdama tautines lėles, riš
dama verbas, statydama koply
tėles. 

Mažosios "Šešupės" paukšty
tės su drg. V. Klikniene darė 
ilgiausius kiškučius, tokius mei
lius, kad juos turėt norės kiek
vienas vaikas, o "Dubysos" 
paukštytės margais raštais puo
šė krepšius, į kuriuos mugės 
pirkėjai galės suikrauti nupirk
tas gėrybes. 

Vyr. sk. B. Kronienė, pasken
dusi fantų krūvoje, tvarkė ir 
numeravo laimėjimus, s. Jelio-
nienė pynė krepšiukus, V, S. Si-
liūnienė siuvinėjo lėles, o Ker
navės "verbininkės" L. Lunec-
kienė, V. Klikniene, D. Puodžiū
nienė ir G. Vilkaitė rišo gražią
sias verbas. 

Gi Kernavės "tėvų-tėvui" p. 
Ruibiui ir jo didelei vyrų talkai 
darbai dar prieš akis: Kernavės 
paviliono įrengimas ir gausiųjų 
eksponatų transportas į Jauni-

Lakštingalų skilties seses Irena m Q c e n t r a 
Blekaite, Birute Petrauskaite, Jo-1 . 
lanta Raslavičiūtė ir Gina Lunec- • * pasimatymo Kernavės me-
kaitė ruošiasi Kaziuko mugei. 'nėse! Kernavietė 

na, perskaičiusi specialų tai pro 
gai parašytą eilėraštį, įteikė 
mūsų tuntininkės sesės Vandos 
Aleknavičienės rankų darbo do
vanėlę tos grupės vadovei sesei 
Phyllis. Mes taip pat buvome 
sesių amerikiečių apdovanotos 
globą vaizduojančiu tortu. 

Sesė Marianne Schnetzer, švei 
care iš International Patrol 

! (tarptautinės skilties), rodė sa
vo pačios padarytas Alpių kal
nuose esančių, tarptautinių skau 

! čių namų nuotraukas. Sekė vėl 
daina ir vaišės, kurių metu tu-
rėjome progos pasišnekėti su 

j Auroros sesėmis. 
Laikas prabėgo greitai ir štai 

i vėl traukėme visos atgal į Chi-
; cagą, besidalindamas sueigos 
| įspūdžiais. Kernavietė 

APDOVANOJIMAI 
BROLIJOJE 

Praeitame "Skautybės Kelio" 
numeryje, skelbiant LSB apdo
vanojimus Vasario 16 proga, į-
sibrovė eilė klaidų, kurios yra 
atitaisomos šiuo pranešimu. 

LSS tarybos pirmija apdova
nojo Lelijos ordinu: s. Juozą 
Bružinską, LSB VS pavaduoto
ją, ir s. Vladą Rusą, Toronto 
Rambyno tunto adjutantą. 

Brolijos vyriausias skautinin
kas apdovanojo Už Nuopelnus 
ordinu v. s. kun. Stasį Ylą, Put 
name. Už Nuopelnus ordinu su 
rėmėjo kaspinu apdovanojo kun. 
Petrą Dziegoraitį, Clevelande. 

Tėvynės Sūnaus žymeniu ap
dovanojo ps. Juozą Maslauską, 
LSB vietininką Anglijoje. 

Vėliavos žymeniu apdovanojo 
si. Vytautą Staškevičių, Pilėnų 
tunte, Clevelande. 

Pažangumo žymeniu apdova
nojo si. Joną Karalių, Kalniškių 
tunte, Los Angeles. 

LSB Informacija 
f Nukelta j 6 psl.) 
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= • Redakcija straipsnius tai-
S so savo nuožiūra. Nesunau-
jjj dotų straipsnių nesaugo, juos 
= grąžina tik iš anksto susita-
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• Redakcija dirba kasdien s 
8:30 — 5:30, šeštadieniais E 
8:30 — 12:00. § 

• Administracija dirba kas- S 
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- = 
niais — 8:30 — 12:00. = 

Rez. GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001 

Ofiso HE 4-1414, Re*. RE 7-6867 

DR. B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

šešt. 12—3 v. p. p 
Trečiadieniais uždaryta 

W A 5-2017 
DR. A. GARUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2737 West 71st Street 

VAJU: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta. 
Pacientus priima pagal susitarimą. 

DR. JULIJA M0NSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS 
10748 S. BCchigan, Chicago 28, m . 

Tel.ef. ofiso: FUUman 5-6766 
Namu: BEverly 8-3946 

PriBm. vai.: kasdien 6-8 v. v., Sešt 
1-S p. D- tr tre* uždaryta. 

TeL CE 6-0720 arba 283-4600 
DR. C. K. PAULIS 

Diagnostika ir Vidaus Ligos 
Monroe Building, Suite 709 
104 South Michigan Avenue 
Valandos susitarus telefonu. 

P. ŠILEIKIS, 0 . P. 
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojoma 

(Arch Supports) ir t. t. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LiAB. 
2850 W. 63rd S t , Chicago 29. DL 

Tel. PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštad. 9-1 

išradingumas ir kruopštus dar
bas juos perkeitė į puošmenas 
vertas įsigyti. 

Tuntininkės rūsys jau seniai 
pavirto į dirbtuvę, kurion įėjęs, 
akys pasiklysta tarp gausybės 
medžio drožinių, tarp spalvingų 
paveikslų, žvakidžių, lėkščių, or
namentų. Čia skrenda grakštūs 
medžio paukščiai, medyje žydi 
pasakiškos gėlės, ant miško kel
mų marguoja grybų ir grybukų 
šeimynos. Kiekivenas daiktas 
savaip gražus, patrauklus, sko
ningas. Į kiekvieną įdėtą daug 
darbo, daug širdies; kiekvienas 
jų — puiki puošmena ir gra
žiausiam butui. 

Šitoje Kernavės dirbtuvėje 
kas vakarą ūždavo elektrinis 
piūklas, kaukšėdavo plaktukai, 
čirkšdavo grąžtai, įgudusiose 
rankose brūkšėjo teptukai, dro
žė peiliukai. Čia dirbt susirink
davo vyr. skautės, o joms nuo
širdžiai talkindavo tėveliai ir, 
savo žmonų skautišku entuziaz
mu užsikrėtę. Kernavės vadovių 
vyrai: A. Aleknavičius, B. Vin-
dašius. E. Vilkas, R. Kremas ir 
V. Užubalis. Energinga ir me
niškų idėjų pilna Kernavės tun-
tininkė s. Aleknavičienė sėkmin
gai vadovauja šitai didelei mu
gės ruošai. 

Bet čia tik dalis kernaviečių 
darbo. Visos draugovės su di
džiausiu ūpu gamino mugei rank 
darbius, vieną už kitą gražes
nius. 

1 Vyr. skaučių "Gilandos" bū-

SVEČIUOSE PAS 
AMERIKIETES 

SKAUTES 

Auroros amerikietės skautės 
Mąstymo dienos proga \ iškil
mingą sueigą pasikvietė Chica
gos LSS Kernavės tunto skau
tes, nes jau iš seniau su Auro
ros sesėmis ibuvo palaikomi 
skautiškos draugystės ryšiai. 

•Vasario 13 d. vienuolika ker
naviečių išvažiavome iš Jaunimo 
centro ir už valandos laimingai 
pasiekėme Auroros miesteli. 
Friendship Hali mūsų jau laukė 
didelis būrys amerikiečių skau
čių bei viešnių, o drauge ir mū
sų kernavietė sesė Kronienė su 
dukrele, pasipuošusia tautiniais 
rūbais. 

Visos gavome programos kny 
gėles, ant kurių tuojau sesės 
pradėjo rinkti autografus. Po 
vėliavų įnešimo, visos skautės 
kartu dainavo "World Song". 
Sekė žvakių uždegimo ceremo
nijos, kurių metu viena žvakių 
buvo uždegta lietuvaitės. Su di
deliu dėmesiu išklausėme lady 
Baden-Powoli užrekorduotą kal
bą, pasakytą Mąstymo dienos 
proga. 

Iškilmingajai sueigos daliai 
pasibaigus ir amerikietėms skau 
tems padainavus dainelę ,sekė 
mūsų kernaviečių sesių pasiro
dymas. Sesės Damos Baraitės 
vedamos mes sudainavome kele
tą dainelių, o į Dainos praveda
mus šūkius įsijungė visos suei-

I gos dalyvės. Galiausiai sesė Dai-

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus. 

Ofiso telefonas: P R 8-3229 
Res. telef. \VAlbrook 5-5076 

Bes. 239-4683 

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GEVEKOLOGLVfi CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) TeL LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti MI 3-0001 

Ofisas 3148 West 63rd Street 
TeL: PRospect 8-1717 

Resi<L: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868 

DR. S. BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

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

Ofiso t«L PR 8-2220 
Namu — resG. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
•I O K. Š A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63rd Street 
Pirm., antrad., ketvirt. ir penkt. 

nuo 11 iki 1 vai. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai. 

Tel. ofiso PO 7-6900, res. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad ir šešt uždaryta-

Tel. GRovehill 6-1595 

DR. ALDONA JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO A K I N I U S 
2422 West Marguette Road 

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta. 

Tel. ofiso PR 6-7800; Namų 925-7607 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 Sonth Damen Avenue 

Valandos: 1—9 p. p. 
Išskyrus trečiadienį 

Ofiso telefonas — CL 4-2421 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS. LR CHIRURGAS 

4307 Sonth Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL.: kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Treč. ir sekmad. tik susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDEVfiS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine 

VAL,: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu: 

Telef. REpublic 7-2290. 

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
VAL.: kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus. 

Ofiso PR 6-1795 Rez. TR 3-0281 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS LR KRAUJO LIGOS 

2300 West 51st Street 
Oakley Medical Arts 

Pirm., antr., ketvirt. ir penkt nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą 

DR. V L BLAŽYS 
P L A U Č I Ų LR VLDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios ir Californla 

VaL: kasdien nuo 6 - 8 vaL vak. 
Šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį 
Ofiso telef. 476-4042 

RezML teL WAlbrook 5-3048 

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No Liberty Street, 

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9. 
antr., penkt 1-5, treč. ir šest tik 
susi tarus. 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 6:30—8:30 
vai. vak. Šeštad. 12—4 ral., trečiad. 
uždaryta. 

DR. ANT. Rudokas, Opt. 
Tikrina akis ir pritaiko alrtmus 

keičia stiklas ir rėmas 
4455 S. California Ave., YA 7-7381 
VAL.: i vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien 
trečiadieniais, uždaryta; šeštadieniai* 
nuo 10 v. -f?Hkf 1 vi popfet 

Rez. teL P R 9-6730. 

DR. L SEIBUTIS 
Inkstu, pūslės ir šlapumo taku 

chirurgija 
Ofisas: Naujas adresas: 2454 W«rt 
tlst. S t (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), teL 776-2880. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63rd Street 
Ofiso teL REliance 5-4410 

Rez. teL GRovehill 6-9017 
Valandos: 1-3 p. p. ir 6-8 p. p 

Penkt tik 1-3 p. p. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutart} 

TeL ofiso ir buto Olympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
7156 South YSestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p.p. 

Ofiso teL AE 7-1168. 
Res. «eL 239-2919. 

Offiso telef. CLiffside 4-2898 
Resid. telef. WAlbrook 5-3099 

DR. P, STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir specialiai 
chirurgija 

4644 So. Ashland Avenue 
Valandos kiekvieną diena Z—\ ir 

6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais nuo 2 v. 
iki 5 v. v. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS 

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
TeL PRospect 8-1223 ar P R 6-5677 
Ofiso vai.: Pirm., antr„ treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt 2—4 v. popiet ir kitu lai
k u - - pagal susitarimą. 

TeL ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-3225 

DR. S. ir M. BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos: firm., antr., ketvirt 2-9, 
vai., penktad. 10 v. r. iki 9 v. v., 
š<*ta.d. 10 v. r. iki 1 v. popiet Li-
ironius orllma pairai nusitari m a 
TeL ofiso 735-4477; Rez. P R 8-8960 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPKCIALVBft — NERVŲ BB 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD, METMCAL BLDG. 

6449 So. Pnlaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso PR 8-7773, Rez. PR 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 

2858 West 63 str. 
Valandos: pirmad., ketvirt. 5-8, an
trad., penktad. J -4. Priiminėja tik 
susitarus. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso HE 4-1818. Hez. PR 8-9801 

DR. 1. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
ŠeStad. 9 v. r. — 2 p. p. 

Trečiadieniais uždaryta. 

Of. tel. H E 4-2123. Namu OI 8-8195 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Priimingja ligonius tik susitarus 

Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p. 
Tree. tr SeSt uždaryta 

ISvykes į chirurgu suvažiavimą: 
gris kovo 8 d. 

Telefonas — GRovehill 8-2823 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
specialybe: AK L SERMĄ IR MOTERŲ 

LIGOS 
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 9 f. v. 

šeštadieniais 1 iki 4 vaL 
Trečiaidieniais uždaryta 

Tel. PRospect 6-9400 „.„ 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA LR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue 

Ofiso vai. kasdien: J-4: $-8. 
Sefitad. nuo 2 ik 4 v. Treč. ir sekm. 

tik skubiais atvejais ir susitarus 

, 

Tel. ofiso PR 8-6448, re*. HE 4-3158 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. ir 7 iki 8 v. « 

Trec. ir sestad. pagal sutarti 
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JAV vyriausybe gundoma 

TARTIS DĖL VIETNAMO 
Su ypatingu pasitenkinimu 

tenka konstatuoti faktą, kad 
Jungtinių Valstybių vyriausy
bė nepasidavė savo "draugų" 
ir nedraugų gundymams ir 
spaudimui leistis j derybas Viet 
namo krizei spręsti. Einant 
prie to, būtų reikalinga iš
traukti amerikines karo jėgas 
iš Pietų Vietnamo, o tai, anot 
senatoriaus Thomas Dodd tei
gimo, "būtų visuotinis Ameri
kos, kaip didžios valstybės, už
temimas". 

Per visą vasario mėnesį dip
lomatiniuose sluoksniuose bu
vo didelis sąjūdis paveikti Wa-
shingtoną ir ki tas sostines, tu 
rinčias bet kokį ryšį su Viet
namo krize, pradėti pasitari
mus ir derybas, kurios vestų 
prie taikos Vietname. 

Visus, ypač Jungtinių Vals
tybių vyriausybe nustebino 
Jungtinių Tautų generalinio 
sekretoriaus U Thant laikyse
na. Mūsų Valstybes departa
mentas ir Baltieji rūmai net 
užsigavo U Thanto pasiūly
mais derėtis, kad, girdi, Jung
tinės Valstybės galėtų "gar
bingai pasi traukti" iš Pietų 
Vietnamo. 

Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius, kalbėdamas New 
Yorke, pasisakė turįs "konkre
tų planą" Jungtinėms Valsty
bėms ir kitiems siekti Vietna
me civilinio karo paliaubų ir 
su laiku JAV karinių jėgų pa
sitraukimo ne tik iš Pietų Viet 
namo, bet ir iš visos pietryti
nės Azijos. Tai, suprantama, 
reikštų ne ką kitą, kaip atida
vimą tos pasaulio dalies ko
munistų kontrolei ir pavedimą 
jos žmonių skaudžiai komuniz
mo vergijai. I r todėl labai ge
rai, kad Washingtono vyriau
sybės sluoksniuose neigiamai 
atsiliepta į U Thanto pasiūly
mus, kurie, gal būt, Maskvoje 
ar Pekine buvo padiktuoti. 

Atrodo, kad ir Prancūzijos 
prezidentas de Gaulle siekė pa 
daryti meškos patarnavimą 
Jungtinėms Valstybėms, p a 
reikšdamas, kad jis prisijung
tų prie Sovietų Rusijos parei
gūnų sukviesti derybas pietry
tinės Azijos klausimu. De 
Gaulle, kaip gerai žinoma, sa
votiškai pataikauja komunisti
nės Kinijos režimui, nes prieš 
keletą metų jis tą režimą pri
pažino de facto ir de jure. J i s 
yra linkęs pataikauti ir Sovie
tų Rusijai. 

Sovietų Rusija, kaip labai 
gerai suprantama, ir šiuo metu 
deda visas galimas pastangas, 
kad Jungtinių Valstybių vy
riausybė sutiktų derėtis. Jos 
užsienio reikalų ministeris An
drėj Gromyko šį mėnesį lanky
sis Londone, kad paveiktų an
glų vyriausybę dėtis prie So
vietų plano. J is vyks tuo tiks
lu ir į Paryžių, kad preziden
tą de Gaulle "sustiprintų" tvir
čiau laikytis už minimas de
rybas. 

Anglijos premjeras Harold 
Wilsonas atskleidė "paslaptį", 

kad planuojąs susitikimą su 
Gromyko pasitarti dėl derybų 
ir taip pat darąs pasitarimus 
su kitais užsieniniais diploma
tais Vietnamo klausimais. An
glų palankumas deryboms yra 
taip pat aiškus, kaip ir pran
cūzų, nes Anglija jau gana se
niai yra pripažinusi komunis
tinės Kinijos režimą ir veda 
su juo gana plačią prekybą. 

Vasario 24 d. Varšuvoje Jun 
gtinių Valstybių ambasadorius 
John Moors Cabot ir komunis
tinės Kinijos ambasadorius 
Wang Kuo-chuam beveik porą 
valandų praleido besikalbėda
mi Vietnamo krizės reikalais. 
Pasirodo, kad jau nuo 1955 m. 
JAV ir komunistinės Kinijos 
ambasadoriai Varšuvoje perio
diniai susitinka nuomonių pa
sikeitimui tarptautinės politi
kos klausimais. 

Šis ypatingas pasitarimas 
Varšuvoje buvo sukėlęs daug 
visokių spekuliacijų. Daug kas 
pagalvojo, kad Varšuvoje ruo
šiami keliai deryboms. Bet J A 
Valstybių Valstybės sekreto
rius Dean Rusk pareiškė, kad 
tai tik buvo pasiinformavimas 
ir nuomonėmis pasikeitimas. I š 
to pasikalbėjimo paaiškėję, jog 
komunistų nusistatymas Azi
jos ateities klausimu nėra pa
sikeitęs. O tas nusistatymas y-
ra visą Aziją pasigrobti savo 
kontrolėn. Kalbama, kad ki tas 
pasikalbėjimas tarp minėtųjų 
ambasadorių komunistinės Len 
kijos sostinėje būsiąs kovo 
21 d. 

Grįžtant prie JT generalinio 
sekretoriaus U Thant veiksmų, 
susijusių su Vietnamo krize, 
tenka pakartoti Juigtinių Vals
tybių aiškų nepasitenkinimą jo 
tikrai neapgalvotu pasiūlymu 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms ištraukti savo karines 
jėgas iš,pietrytinės Azijos. J is 
buvo net tiek drąsus, jog mė
gino padiktuoti JAV vyriau
sybės atsakingiems pareigū
nams, kokiom sąlygom ta r t i s 
dėl taikos. Tai buvo iš jo pu
sės netaktas ir net JAV vy
riausybės užgavimas. Todėl 
Valstybės sekretorius Dean 
Rusk vasario 24 d. buvo pri
verstas padaryti viešą pareiš
kimą, kad dėl Vietnamo kri
zės negalės būti pradėti bet 
kokie pasitarimai, kol komu
nistinis režimas Šiaurės Viet
name nepaliaus pristatinėti P . 
Vietnamo komunistams suki
lėliams vyrus ir ginklus kari
ne jėga paimti tą kraštą ko-
munistinėn kontrolėn. Tai yra 
geras ir tiesus Jungtinių Vals
tybių nusistatymas ir reikia ti
kėtis, kad jis nebus pakeistas, 
nepaisant, kiek gundymų ir 
spaudimo darytų Washingto-
nui Londonas, Paryžius. JT 
generalinis sekretorius ar kas 
kitas. Jei tiems gundymams bū 
tų pasiduota, JAV netektų ne 
tik prestižo , bet daug kur sa
vo gyvybinius interesus išsta
tytų į didelius pavojus. 

V 
Organizacija ir metodai pagal sovietinį pavyzdį. Kokios egiptiečių agentų veiklos 
sritys. Pagrindiniai žvalgybos židiniai: Vak. Vokietija ir Roma. 

V. ALSEIKA, Vokietija 

Praė jus ia i s metais sukėlė dė- Į Nachlaoui, jau eilę metų veikęs j sabotažo veiksmų ir 4. sekti E-
mesį gyva Egipto saugumo or- į Romoje ir iš ten derinęs įvairių j gipto egzilinių politikų veiklą, 

ypač, jei toji veikla būtų grės
minga Nasserio režimui ir ne
būtinai šiuo metu. 

Agentų veiklos, sekimo srity
je egiptiečiai yra turėję ir slk-

DRAUGAS. trečiadienis, 1965 m. kovo mėn. 3 d. 3 

Apie Lietuviu kongrese rašė 300 
brazilu laikraščiu 

ALGIRDAS GUSTAITIS, Sao Paulo, Brazilija 

ganų veikla. Kai metams bai- 1 agentų veiklą. Reikia pastebėti, 
g iant i s Italijoje veikę Egipto I kad tas bendro pobūdžio Egip-
"d ip lomata i" bandė jėga išga
benti (pasikrovę į specialiai pa
rengtą dėžę) Izraelio pilietį Luk, 

to saugumas daugiausia veikia 
Europoje, nors jis atlieka įvai
rius uždavinius ir kituose ara-

pasaul is susidomėjo ir pačiais j t ų kraštuose, JAV-se ir ypatin-
egiptiečių saugumo įstaigų nau gai Pietų Amerikoje, 
dojamais metodais. Kas gi pasi
rodė? Eg ip to saugumo įstaigos 
tiek organizaciniu atžvilgiu, tiek 
veiklos metodais aklai seka So
vietų Sąjungos tos sri t ies slap
tąją ta rnybą . Apie Nasser io šni 
pus ir jų veiklą Europoje patir
t a būdingų žinių šveicarų spau
doje. 

Kariniai a ts tovai sabotažo ir kt. 
t iks lams 

Egip te šiuo metu veikia dvi 
saugumo organizacijos ir jos a-
:bi veikia nesuderintai . Karinė 

Pats svarbiausias įstaigos vei 
klos centras sutelktas Vak. Vo
kietijoje ir svarbiuasia dėl dvie
jų priežasčių: Vokietijoje stu
dijuoja tūkstančiai Egipto stu
dentų, t ad juos galima panau
doti informacijos, propagandos 
t ikslams ir, jei atsiranda rei
kalas, specialiems tikslams. An
t ra . Vak. Vokietijoje veikiančios 
dešinios. radikalios grupės, at
rodo, egiptiečiams gali būti itin 
parankios. Prieš Suezo įvykius 
(1956 m.) svarbus Egipto žval
gybos centras veikė Paryžiuje 

j s laptoji t a r n y b a pavaldi kariuo-1 tačiau, nutraukus diplomatinius 
menės vadovybei (generaliniam 
š t abu i ) , o bendro pobūdžio sau
g u m a s tiesiogiai priklauso pre
zidentui Nasseriui . Šioji pasta
roj i t iek savo į taka, tiek finan
siniais ištekliais toli pralenkia 
ka r inę žvalgybą. Kariuomenė 

santykius su Prancūzija, jų vei
kla bei į taka sumažėjo. 

Kodėl egiptiečiams paranki 
Roma? 

Jau keleri metai egiptiečiai 
yra atkreipę dėmesį į Romą, ku-

siunčia į užsienį savo "karinius r i pasirodė esanti patogus špio-
a t s tovus . " Anksčiau Vakarams ] nažo ir panašios veiklos cent-
d a r nebuvo aiškus tų atstovų į ras. Čia ir patogi geografinė 
t iks las . Tačiau pas tara is ia is me- padėtis, jau nuo seniau Italija 
ta i s įvykiai kai kuriuose arabų 
k raš tuose išryškino — tie kari
niai a t t aches iš tikrųjų atlieka 
užsienyje sabotažo veiksmus, jie 
panaudo jami propagandos tiks
lams, be to , ir paraus t in iam dar 

buvo proarabiško nusistatymo. 

Pietų Amerikos kongreso dvaj Rio de Janeiro 
sia jautlsi nusileidus Caracas, g = a m e didmiestyje tėra kaip 
Venezueloje gyvenančiuose lie- m a n ^ 5 a p i e 30,0, iįetUvių. Lie 
tuviuose. Jie vasario 14 d. su- j

 t u v o s nepriklausomybė paminė-
rengė iškilmingą Lietuvos ne- j t a vasario 14 d. Catumbi kapi-

mėš°Jie'ms"pavyko^usekti opo-I Priklausomybės minėjimą Uetu- n g s e pašventintas gražus lietu-
zlcinių sluoksnių Egipte prade- į V1U c e n t r o namuose. Organizavo; v i š k a s p a m i n k i a s , s u A u s r o s 

tą suokalbį, kurio vienu daly- i Venezuelos LB apylinkės valdy-1 V a r t ų Marija, Gedimino stul-
ba, talkinant kun. Ant. Perku- į p a i S t lietuviška ornamentacija ir 
mui. Pilnai lietuvių salei pas- j j^t. 
kaitą laikė inž. VI. Venckus. Po j Vasario 15 d. atvykusio Vli-
to šių eilučių autoriaus žodis ir j k 0 p^fe . v . Sidzikausko garbei 
garsinio filmo Lietuva — Euro- j s u r e n g t a s priėmimas Casa Ro
pos nugalėtoja parodymas. Į m e n a patalpose, valdomose ru-

Venezueloje tėra apie 300 lie-1 munų. Dalyvavo pagrindiniai lie 
mams su valdžios įstaigomis ir I tuvių. Iškilmėse dalyvavo virš i tuvių veikėjai iš Rio de Janeiro. 
jis dabar tebesėdi Kairo kalėji-1 1 0 0 lietuvių, 
me. Kitu atveju kitas Egipto įviai Y r a nuostabiai vaišingi, j 
karinis atstovas Sirijoje pulk. j susipratę, labdaringi, patriotai.! 
Rachman turėjo ryšių su suo- I | Iš Ri° de Janeiro į Sao Pau-
kalbininkais Kaire, buvo pakvie j j lo vasario 17 d. atskridusius pa
stas grįžti į Egipto sostinę, ta-1 zuotis paskirose vietose. Be to, j s i t l k o komiteto delegacija, .ku-
čiau pasirodė esąs gudresnis už j pastaruoju metu yra paaiškėję, i r^os v a r d u pasveikino Jurgis 
minėtą savo kolegą ir, užuot vy- kad Egipto saugumas savo agen Sliesoraitis. O atvykusiųjų buvo 

vių buvo Šveicarijos sostinėje. 
Berno mieste, dirbęs Egipto ka
rinis attache pulk. Ramadan. 
Žvalgybos organams susekus ir 
pranešus Kairo įstaigoms, pul
kininkas buvo komandiruotas į 
Egiptą tariamiems pasitari-

Venezuelos lietu- j I r rumunai. 

Sao Paulo 

kęs į Kairą, jis pasitraukė į Bei
rutą ir dabar gyvena, kaip iš
eivis, Europoje. 

t r y s : Viiko pirm. V. Sidzikaus-tams dažnai teikia naudotis ki
tų arabų kraštų pasus (taip į- k a s - P L B vicepirm. Alg. Nasvy-
vyko su suklastotu minėtojo t is ir aš, vykęs kaip privatus 

, Luk Maroko įstaigų tariamai asmuo. Nuo tada buvome nuo-
Vis sekama sovietiniu pa%yzdziu Į d u Q t u p a g u ) T a i y e r č i a s p ė t i š į rdžioje komiteto globoje. 

Bendrasis Egipto saugumas.! kad Egipto žvalgyba artimai i Lietuvių parapijoje, kur y r a 
veiklą ilges- j bendradarbiauja su kitų arabų i komiteto centras, visą dieną vy-

kraštų tokio pobūdžio įstaigo- i k o i š kit'•• atvykstančiųjų re-
mis. Pastaruoju metu paaiškėjo 
dar vienas Egipto saugumo 
bruožas — savo veiklai jis pa-

atrodo, numatęs 
niam metui. Tad čia jis panau
doja buvusius vokiečių žvalgy
bos ir dabartinio sovietinio sau
gumo metodus — agentai an-

gistracija, skirstymas nakvy
nėms ir kt. 

be to, Italija teikia ir patogias j g a ž u o j a m i Ogesniam metui, jiem Į naudoja ir užsienyje veikian 
pereinamojo punkto sąlygas, kai, s u d a r o m o s g ^ y b ė s aklimati-1 čias Egipto ūkio atstovybes, 
žmones tenka permesti is ara- j 
biškųjų kraštų į Europą a r į P. 
Ameriką. Pvz. iš Pietų Ameri-

bui. Pe r pas taruosius kelerius Į kos į Romą buvo atgabentas 
m e t u s tokie Egipto a ts tovai bu
vo i šprašy t i iš Sudano. Jorda
no, Libano, Sirijos ir Libijos. 
Vi su r jų veikla neat i t ikusi įpra 
s t in iams diplomatiniams papro
čiams. 

Žymiai pavojingesnis bendrasis 
Eg ip to s augumas 

Anksčiau veikęs kaip krašto 

Egipto šnipas Jakubian, jis Ro
moje buvo apmokytas, 1963 m. 
kaip Izraelio "emigrantas" pa
siųstas į Izraelį, tačiau ten bu
vo išaiškintas ir suimtas. Pap
rastai egiptiški šnipai apmokomi 
ne Romoje, bet mažesniuose I-
talijos miestuose. Tokiais atve
jais egiptiečiai dažniausiai iš
nuomoja vilą. ten būsimus agen 

v idaus saugumas , vėliau iš jo j tus apmoko, kaip reikia radijo 
išaugo bendrasis Egipto saugu- Į keliu perduoti žinias, kaip nau-
m a s . Pas ta ra i s ia i s meta is jo vei i dotis slaptais šifrais, kaip f oto-
kla žymiai pakilo, j is j a u laiko 
m a s pavojinga įs ta iga ir tik ne
seniai pradėjo aiškėti ja i vado
vaują asmenys ir veiklos cent
rai Europoje . Įs ta igai nurody
m u s teikia pa t s prezidentas Nas-
ser is . 

Vienas iš šios žvalgybos va
dovų Europoje y r a 40 m. am
žiaus Mohamed Abdel Monaim 

kinęs. kad ta baisioji komunistų 
inkvizicija nepasiliks pastoviai ir 
Kubos gyventojai netrukus susi
lauks laisves, kurios jie aistringai 
siekia. 

Savo paduodamais faktais, kny
ga labai įdomi. 

i. žvilb. 

grafuoti ir pan. 

Keturios europiniu agentu 
veiklos sritys 

Pagal Šveicarijoje paskelbtus 
ducmenis. Egipto agentų Euro
poje veiklą galime paskirstyti j 
keturias sritis: 1. jie renka ka
rinio, politinio ir ūkinio pobū
džio žinias, 2. jie parenka ir ap
moko agentus, kurie gali būti 
panaudoti ne tik veiklai prieš 
Izraelį, bet ir pačiame žydų kraš 
te (buvo bandyta tokiai veik
lai panaudoti ir Italijoje atsi
radusius turistus, bet tai nepa- Nuotraukoje rodomi ginklai, kurie yra atgabenami iš komunistinis 
vvko) 3 iie privalo sekti į E- linijos įr komunistų naudojami Vietname. Apie tų ginklų naudojimą 

r " " . ' . ' t • J - - j paskelbė Washingtcnas Baltąja knygą, kurioj atskleidžiama, kad 
giptą pristatomą Karinę meazia- ! k o m u n i s t ų banditai Vietname naudoja ginklus gamintus Sovietu Sa
gą ir ją apsaugoti nuo galimo! jungoj. 

Lietuviu delegaciją priima 
Sao Paulo gubernatorius 

Vasario 18 d., III Pietų Ame
rikos Lietuvių kongreso pirmą
ją dieną, kongreso pirm. preL 
Pijaus Ragažinsko pastangomis, 
priėmimas pas Sao Paulo vals
tijos gubernatorių Adhemar de 
Barros. Lietuvių delegaciją su
da rė : Lietuvos diplomatijos še
fas St. Lozoraitis, Vliko pirm. 
Vacį. Sidzikauskas, vysk. V. 
Brizgys, prel. P. Ragažinskas, 
PLB atstovas Alg. Nasvytis, K. 
Čibiras (Urugvajus). J. Anta
naitis (Brazilija). Z. Juknevi
čius (Argentina), kun. A. Mi
lius (Sao Paulo) ir Algirdas 
Gustaitis. 

Gubernatorius lietuvius priė
mė labai draugiškai, su kiekvie
nu pasisveikindamas. Guberna
torius gražiai išsireiškė apie lie
tuvius gyvenančius Sao Paulo 
mieste ir valstijoje. Jis džiau
gėsi lietuvių kovos atkaklumu 
prieš rusiškąjį komunizmą, pa
žadėdamas savo pagelbą. kada 
jos reikės, lietuviškai visuome
nei. A. Nasvytis įteikė portuga
lų ir anglų kalbomis knygas " P a 
lik ašaras Maskvoje". V. Sidzi
kauskas įteikė apie Lietuvių t a u 
tą informacinės literatūros por
tugališkai. Gubernatorius sakė, 
jog naujas pasaulinis karas ga
li kilti nelauktai ir jo rezulta-

(Nukelta į 4 psl.) 

Spaudoj ir gyvenime 

XX ŠIMTMEČIO KANIBALAI 
Gal nei vienas pasaulio diktato

rius, nei vienas tironas tiek nė
ra išžudęs nekaltų žmonių, kiek 
tai yra padarę komunistai. Ir iki 
šiol tie žudikai pasilieka nenu
bausti. 

Vokiečiai jau yra patraukę teis
mo atsakomybėn apie 70,000 bu
vusių nacių už genocido nusikal
timus. Jų įstatymais jau turėjo 
būti pripažintas įsisenėjimas ir 
tolimesnis tų nusikaltėlių ieškoji
mas bei baudimas turėjo būti pa
sibaigęs, tačiau vokiečiai specia
liu nutarimu pratęsia tą terminą 
ir toliau baus buvusius nacius už 
nusikaltimus prieš pagrindines 
žmogaus teises. 

Tuo tarpu Sovietuose niekas 
nėra nubaustas už masinius trėmi
mus, už vykdytus tautų genocidus, 
už Pravieniškių. Rainių miškelio, 
Katynės žudymus. Tačiau viešo
joje opinijoje pasigirsta vis stip
resni balsai prieš komunistų vyk

domą žmogaus teisių laužymą. Iš 
spaudos yra išėjusi Salvadoro 
Dias-Verson knyga ispanų kalba: 
"Canibales del Sigio XX" (Dvi
dešimtojo amžiaus kanibalai'". 

Autorius, giliai sujaudintas kru
vinais komunistų darbais Kubo
je, komunistus vadina šio šimt
mečio kanibalais, kurie žudo žmo
nes, nepritariančius jų prievartos 
priemonėms. Knygoje sudarytas 
ilgas sąrašas Kubos patriotų, ku
rie krito Castro režimo aukomis. 
Autorius paskiria vieną skyrių 
pavaizduoti tą terorą, pralieta; 
kraują ir atliktus žudymus bei 
kitus šiurpius darbus. kuriais 
Castro ruošė sau kelią j valdžią. 
Net daugelis tų. kurie padėjo 
diktatoriui Castro, vėliau buvo 
nužudyti. 

Vaizdžiai aprašyta sunki da
bartine padėtis. Ryšku, kad be 
Maskvos pagalbos. Castro neišsi
laikytų valdžioje. Autorius įsiti-

Nacionalsocialistinis ir 
komunistinis genocidas 

Lietuvoje 
DR. DOMAS JASAITIS 

Žydu išiudi/nuis Lietuvoje 

planus 
->00-900 

Hitlerio-Himmlorio slaptus genocidiniu? 
vykdė specialūs, maždaug vieno bataliono 
didumo daliniai, sudary t i iš rinktinių SS vyru ir va 
dovaujami SS elito. 

Žmonių ga 'abinimą vykdė ypatingi šaudymo bū
riai kar i ška tvarka . Būrių dalyviai išeidavo specia
lius tr i jų savaičių žmonių šaudymo kursus. Žmones 
šaudydavo iš automat iškų šautuvų arba kulkosvai
džių. Lietuvoje operavo dvi Einnatzkomandos: tre
čia — grupės A Kaune (viršininkas Jaegeri ir de
vinta , priklausiusi grupei B, Vilniuje (viršininkas 
Schaefor) . Vykdomosios grupės A vadas buvo SS 
Brigadefuehrer — brigados generolas Walter Stahl-
ecker, buvęs užsienių reikalų ministerijos tarnauto
jas , o grupės B — A r t h u r Nebe, SS Brigadefuehrer. 
Pi rmą nukovė part izanai , o pastarasis , matomai, pa
s idarė Hitleriui neišt ikimas, nes 1945 m. Gestapo nu
žudytas . 

Nors buvo artimuose ryšiuose su ja. bet savo veik 
loję priklausė tiesioginiai SS-reichsfuehrcriui Himm-
leriui. 

Reikia pabrėžti, kad Lietuvoje žydų žudymas vy
ko pagreitintu tempu. Galutinas žydų klausimo spren
dimas buvo pradėtas vykdyti nuo pat pradžios. Vyk
domosios komandos ir motorizuoti šaudomieji būriai 
atsirado visose vietovėse, kuriose buvo didesnis žy
dų susitelkimas. SD ir Gestapo masino ir skatino lie
tuvius daryti pagromus prieš žydus tuojau, tik karo 
frontui praslinkus. Bet pasirodė, kad tai sunkiai i-
vykdoma. Todėl patiems vokiečiams teko eiti budelių 
pareigas. 

Žydų žudymas turėjo vykti tokiais etapais: 1) 
registracija, 2) koncentracija ir 3) egzekucija. 

Pirmąsias žydų žudynes įvykdė Tilžės Gestapo 
ginkluoti būriai Lietuvos-Vokietijos pasienio mieste
liuose. 

Atvykę okupantai įsakydavo žydams skubiai re
gistruotis, nes be to nebus duodamos maisto korte
lės ir darbai. Už nevykdymą įsakymo grėsė didelė 
bausmė. Užsiregistravusiems liepdavo susirinkti į 
miestelio aikštę paskirtą valandą. Atvykusius sodin
davo į sunkvežimius ir pasakydavo, kad jie vežami 
j naują gyvenimo vietą — žydų gettą. Bet tikrumoje 
jie buvo gabenami į netolimą, nuošaliai esančią vie
tą, kur jau buvo iškasti gilūs grioviai, ten buvo šau
domi ir užkasami. Tuo metodu buvo sunaikinti visi 
provincijos miestelių ir bažnytkaimių žydai 

Šiaulių apskr. didelė dauguma žydų buvo nuga
labinti netoli savo gyvenviečių. Šiaurinės apskrities 

Vykdomos grupės žygiavo įkandin kariuomenes, j dalies žydai buvo ūkininkų vezmmia augaU.-nti į Ža

garę, kur buvo daug tuščių neapgyventų namų ir 
įkurtas getto. 1941 m. liepos mėn. viduryje jie buvo 
nušauti Naryškino parke ir ten palaidoti. Mirtininkai 
varomi j sunkvežimius puolė žudikus ir mėgino pa
bėgti. SS vyrai at idarė ugpaį iš kulkosvaidžių ir pa
laužė pasipriešinimą. Nukautus ir sužeistus sumetė 
į tuos pačius sunkvežimius ir nuvežė į šaudymo vie
tą, sumetė į duobes ir pribaigė. Tai vienintelis žudo
mų pasipriešinimas. Šiauliuose buvo 6-7.000 žydų. Da
lį jų. apie 1,800 asmenų. SD šaudymo būriai, atgabe
nę savo aukas į krūmokšlynus. esančius tarp Kužių-
Kuršėnų-Gruzdžių, juos sušaudė. Likučiai Šiaulių žy
dų (5-6.000) buvo uždaryti getto. 

1941 m. rugpiūčio mėn. vykdomoji komanda lik
vidavo žydus Raseinių apskr.. Rokiškio mieste ir 
apskr.. Biržų ir Zarasų apskr. 

Masinis žydų žudymas buvo Prienuose. Ten bu
vo nugalabinta apie 30.000 žmonių. 

Išlikę gyvi žydai buvo suvežti į getto Vilniuje, 
Kaune ir Šiauliuose Vilniaus getto gyventojai (apie 
60.000) buvo nužudyti 1942-43 m. ir palaidoti Pane
riuose. Kauno getto (25-30,000 žydų) buvo toks pat 
likimas. Jie buvo nužudyti ir pakasti IX forte. Tik 
Šiaulių getto nebuvo sunaikintas. Jame išliko iki 1944 
m. pavasario apie 4.000 asmenų. Raud. armijai be-
grįžtant į Lietuvą, jie buvo išgabenti į Vokietiją. Ne
mažas jų skaičius išliko gyvi, nes jau 1944 m. rude
nį Himmleris. ruošdamasis taikos deryboms su są
jungininkais, žydų žudymą sustabdė. Kai kurie iš jų 
grįžo į Lietuvą, dauguma išvyko į Palestiną ir kitas 
šalis. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, trečiadienis, 1965 m. kovo mėn. 3 d. 

Apie lietuvių kongresą rašo 300 brazilu 
I » | v v * laikraščiu 

(Atkelta iš 3 psl.). 
tai gali būti netikėti. Su guber
natoriumi St. Lozoraitis kalbė
josi vokiškai. A. Gustaitis lin
kėjo, kad sekantis susitikimas 
įvyktų nepriklausomoje Lietu
voje. Priėmimą gubernatūroje 
filmavo žinomas filmuotojas iš 
nepriklausomos Lietuvos laikų 
— Alfonsas Žibąs. 

Iš gubernatūros būrelis lietu I 
vių nuvyko į brazilų dienraš-; 
čius. Kitą dieną aprašymai ir 
nuotraukos tilpo didžioje Sao 
Paulo brazilų spaudoje. Kongre
so rengėjų pastangomis gražių 
straipsnių buvo paskelbta Bra
zilijos didžiojoje spaudoje por 
tugališkai ir anksčiau. 

Tos dienos vakare iškilmingos 
pamaldos Vila ZeLnos lietuvių 
bažnyčioje. Pamaldos ir pamoks 
las vysk. V. Brizgio. Lietuvos, 
Brazilijos. Argentinos. Urugva
jaus vėliavos. Sao Paulo choro '• 
giesmės. Pilna bažnyčia lietu- j 
vių. ' 

I 
Brazilų spaudoje 

Iš visų sekcijų gyviausiai vei
kė Lietuvos laisvinimo sekcija. 
pirm. K. Čibiro. Gausybė reikš
mingų pasisakymų. Dalyvauda
vo po keliolika a r virš 20 asme
nų. 

K. Čibiras, Alg. Gustaitis, A. 
Nasvytis. J. Kapočius (Liet. 
Enciklopedijos leidėjas) aplan
ko stambų Sao Paulo dienraštį 
"Diaria Popular". Padarė nuo
traukų. Išspausdinta trijuose 
svarbiuose brazilų leidiniuose. 

Vakare Vila Zelinos gimnazi
jos salėje bendras posėdis, svei
kinimai. Filmo Lietuva — Eu
ropos nugalėtoja parodymas. Ar 
gentinos lietuvių liaudies ansam 
blio "Rambynas"' gražus pasi
rodymas. 

Priėmimas pas brazilu studentus 

Nuo pat ryto sekcijų posė
džiai, dalyvaujant nemažai at- i 
stovų. Iš toliau atvykusių uo- i 
liausiai dalyvavo, kalbėjo Alg. 
Nasvytis, Elena Armaniene. Al- : 

girdas Gustaitis ir kt. Šių eilu
čių autorius rezoliucijų komisi
jai raštu Įteikė 12 siūlymų. 

Propagandiniai lietuviams 
daug talkina viena stambiausių 
Brazilijos studentų korporacija, 
kovojanti už jų valstybės tra
dicijas, šeimos ir nuosavybės pa 
stovumą. Jų dėka pranešimai 
apie III Pietų Amerikos Lietu
vių kongresą paskelbti virš 300 
braziliškų periodinių leidinių. 

Kongreso proga kvietė lietuvių 
studentus, jaunimą atsilankyti 
jų vyriausioje būstinėje. 

Jų pastatas didelis, gražus, 
meniškas, daug žalumynų. Vi
duje daug senienų, unikumų net 
kelių šimtų metų. Puikūs stu
dijoms, poilsiui kambariai. 

Lietuvos garbei pamaldos 
Sao Paulo katedroje 

Vasario 21 d. iškilmingos pa
maldos Lietuvos garbei didelėje 
Sao Paulo katedroje. Giedojo 
Sao Paulo lietuvių choras. Pil
na katedra. 

Iš ten gausus lietuvių būrys 
nuvyko prie Brazilijos nepri
klausomybės paminklo. Didžiulį 
vainiką padėjo Vliko pirm. V. 
Sidzikauskas, pasakė pritaikin
tą kalbą. 

j 
Kiek anksčiau, prieš porą die

nu* gyvas lietuvių pasirodymas 
buvo didžiumoje televizijos sto
tyje. Kalbėta apie lietuvių jau
nimą. Dalyvavo ir kalbėjo Al
girdas Gustaitis apie jaunuosius 
lietuvius Hol!ywoode. apie lietu
viškus kartūnus. Prel. Balkūnas 
apie jauniesiems lietuviams bru 
kamą komunistinį bedievišku
mą. Vacį. Sidzikauskas apie lie
tuvių ryžtą ir pas tangas išlikti 
lietuviais. Vertėjas Gediminas 
Draugelis. Pasirodymui vadova
vo žinoma Brazilijos televizijos 
artistė Amarai Neuza. Pasiro
dyta populiarioje Hugo Santa-
na televizijos programoje. 

Puikiai pavykęs kongresas 

Bendrai, III Pietų Amerikos 
Kongresas puikiai praėjo. Pie
tų Amerikos lietuviai tebėra gy
vi. Jie domisi lietuvišku veiki
mu, nuoširdžiai remia bendruo
se politiniuose siekimuose už tė
vynės esančius, reikšdami pilną, 
visapusišką savo pritarimą lie
tuvių tautos aukščiausiems va
dovams jų atsakingose pareigo-

nę, Ireną Savickienę ir Daną, j mu, nes šiais metais sueina 714 
brolį Juozą, gyv. VVoreesteryje, I metų nuo jos įsteigimo, 
ir broli Petrą Lietuvoje. Programą paįvairino dvi mer 

Moterų S-gos 5-ji kuopa giliai į gytes, dailiai apsirengusios tau-
užjaučia mirusiųjų žmonas bei ' tiniaisj-ūbiflfc Tai Saliute ir Ri 
jų šeimas ir yra pasiuntusi mal 
dų puokštes. Pr . 

Portland, Oregon 
Nepriklausomybės minėjimas 

tutė Garolytes dailiai padekla-
muodamos po eilėraštį. 

Iškelta eilė sumanymų, k. t.: 
surengti Mindaugo minėjimą, 
Vytauto šventę rugsėjo 9 d., 
porą gegužinių, gal drauge su 
Seattle lietuviais, gegužines pa
maldas ir kt. 

Aukos 

Jonas Kanius ir Algis Garolis 
surinko aukų $70. Be to, Minel-
gai ir Gyliai iš Olympia, Wash-
ington atsiuntė $25. Viso surink 
ta $95. Šventės proga aukojo: 
Minelga: ir Gyliai $25, dr. V. Ja 

Sao Paulo lietuvių parapijos choras atlieka programą valstybės teat re vasario 20 d. Nuotr . St. Magialio 

Mūsų k o l o n i j o s e 
Worcester, Mass. 

REKOLEKCIJOS 

Šiemet Aušros Vartų ir šv. 
Kazimiero parapijos rekolekci
jos vyksta tuo pačiu metu: pir
mą gavėnios savaitę (kovo 3— 
6) angliškai ir antrą savaitę 
(kovo 7—14) lietuviškai. Lietu
vių kalba rekolekcijas Aušros 
Vartų bažnyčioje veda pranciš
konas tėvas Kęstutis Butkus, o 
šv. Kazimiero bažnyčioje salezie 
tis tėvas Antanas Sabaliauskas. 

Lietuvių fondui remti vakarienė 

Vasario 20 d. Maironio parke 
Lietuvių fondui remti komite
tas surengė vakarienę su litera
tūrine programa, Įžangos žodį 
ta rė komiteto pirm. A. Giedrai
tis, vakarienės programai vado
vavo V. Prapuolenis. 

500 indonezų nelaisvėje 
Malaizijos vidaus reikalų ministe
rija paskelbė, jog j vyriausybės 
kariuomenės r ankas pateko bemaž 
500 indonezų belaisvių, kurių dau
guma yra reguliarios kariuomenei 
nariai — reguliarūs kareiviai ar 
karininkai. 

Neskaistumo yd=) greit prives 
prie to, kad žmogus netikės i nie
ką kitą, kaip tik j kūną. 

j . B. Lacordaire 

Lietuvių Fondo reikšmę pla
čiau apibūdino komiteto narys 
V. Dabrila. Jis savo kalboje nu
rodė, kad prieš trejus metus, 
dr. Razma yra iškėlęs gražią idė 
ją — įsteigti Lietuvių fondą iš ! 

vieno milijono dolerių, per tą lai, 
ką vienas penktadalis fondo ka
pitalo sudarytas. Fondo idėja 
yra graži, remti lietuvišką kul
tūrą, bet, deja, daugelis jos ne
įvertina, ar tiesiog nenori įver
tinti, ne t ir lietuviai kultūrinin
kai, kuriems turėtų ypatingai 
rūpėti lietuviškos kultūros klau 
simas. Prieš atvykdami į šį kraš i 
tą esame pasižadėję kiek išgalė-; 
sime, rūpinsimės lietuviškais rei. 
kalais. bet daugelis iš mūsų pa- j 
togiai įsikūrę užmiršo savo pa-1 
žadus. Tai nėra vien gydytojų, 
inžinierių ar vadinamų "ponų" | 

fondas, bet visu lietuvių fondas. 
Kiekvieno lietuvio pareiga pa
gal savo išgales p a r e m t i 
Lietuvių fondą. Jei šiandien 
visi lietuviai, kurie save tikrai 
laiko lietuviais, įvertintų Liet. 
fondo reikalą ir reikšmę, jis jau 
turėtų visą milijoną dolerių. 
Fondo pelnas eina ne daktaru 
ar inžinierių vaikams mokyti, 
kaip kas klaidingai galvoja, bet 
bendrai lietuviškos kultūros rei
kalų parėmimui: rašytojų, me
nininkų, lituanistinio švietimo 
ir kt. reikalams. 

LB vietos apylinkės pirm. Pr. 
Stanelis savo žodyje pabrėžė, 
kad Lietuvių fondui Remti Ko
miteto darbas yra nelengvas, o 
visuomenės nepalankiai įvertini
mas. "Jei nebūtų visuomeninin
kų, kalbėjo Pr. Stanelis, žurna
listų, rašytojų, tautinių šokių 
šokėjų, lietuvių chorų, Vliko, Al 
to, Balfo, kas būtų iš mūsų lie
tuvių išeivių. Apie Lietuvą gal 
šiandien nieks; '.nekalbėtų, gal 
JAV jau seniai būtų pripažinu
sios Lietuvos okupaciją. Kas 
nors kur nors turi veikti, pasi
švęsti, o ne vien rūpintis save 
asmeniškais reikalais. Kiekvie
no lietuvio yra šventa pareiga 
kuo jis gali prisidėti prie lietu
viškos veiklos. Kiekvieno krikš
čionio yra pareiga padėti nelai
mėje esančiam. Mūsų pavergta 
tėvynė Lietuva yra didelėje ne
laimėje, todėl mes privalome jai 
darbu ir aukomis padėti. Jei 
mes neveiktume ,tai nusikalstu-
me prieš Dievą ir prieš savo tau 
tą. 

Po kalbų Eglutė Pauliukony
tė. Dana Pauliukonytė ir Jūra
tė Garsytė paskaitė A. Gied

riaus novelę ' 'Dvi bičiulės", E . 
Pauliukonytė paskaitė A. Gus
taičio satyrą "Kai du stos", J . 
Garsytė — A. Giedriaus pasa
kėčią "Kurmis", ir Z. Snarskis 
paskambino Bacho preliudą. 

Lietuvių fondui remti komite
tą sudaro A. Giedraitis, V. Dab 
rila, dr. B. Matulionis, J . Matu-
saitis, V. Prapuolenis, O. Tarai
lienė ir M. "VVatkins. P e r nepil
nus savo veikimo metus Lietu
vių fondui sur inko $2,205. 

Rūpestingai vakarienę paren
gė ponios M. Dabrilienė, A. G a r 
sienė, A. Grybauskienė, Pr . Gai-
liūnienė, Em. Mikalauskienė, E . 
Kauše vi čienė ir O. Tarailienė. 

Vakarienė praėjo jaukioje šei 
. myniškoje nuotaikoje. Malonu 
. buvo matyti vakarienėje jaunuo-
j sius mūsų akademikus Mato-
|nius, R. Židžiūną. Vakarienėje, 
žinoma, galėjo žymiai daugiau 

; vvorcesteriškių dalyvauti . Po va
karienės vyko šokiai. 

I 
Mirusieji 

Vasario pradžioje LRK Mote
rų sąjungiečių staiga širdies 
priepuoliu mirė du vyra i : Juo-

; zas Brokevičius ir Simas Pume-
iris. 

Juozas Brokevičius mirė va-
l sario 3 d. 74 m. amžiaus. J i s 
: priklausė prie Labdaringos ir 
išv. Jurgio draugijų. Paliko n a š 
lę Mikaliną, sūnų Juozą ir t r i s 
ištekėjusias dukteris . Viena iš jų 
Anastazija Paruliene, sirgusi 
leukemija, antrą dieną po tėvo 
mirties mirė. 

S. Pumeris mirė vasario 9 d. 
; 64 m. amžiaus, priklausė prie 
Maironio par. draugijos. Paliko 

\ našlę Viktoriją, sūnų Juozą ir 
įtarė dukteris Teresę Paulauskie-

Vasario 21 d. Port lando lietu
viai susirinko atšvęst i Vasario 
16 d. šventę į šv. Ritos bažny
čią, kurios klebonu y r a kun. Ni-
kaiojus Norusis, servitų ordino 
vienuolis. Kun. Norusis yra A-
merikoj gimęs lietuvis, dar gra
žiai kalbąs lietuviškai ir pasižy
mėjęs kaip pamokslininkas. 

Po mišių mūsų tautiečiai su-1 saitis $20? V. Juodeika $11; po 
sir inko ten pat į parapijos salę ; $5 ; Ju rg i s Murauskas, Juozas 
šventės minėjimui. Susirinkimą Paulus, Jonas Kanius, Vladas 
a t idarė apylinkės v-bos pirmi- gateikis ir Marija Kuhlmanienė; 
ninkė Marija Tubelytė-Kuhlma- i p o $4 • Mendeikai ir Garoliai. 
nienė ir paprašė v-bos vicepirm. j 
Joną Mendeiką vesti susirinki
mą. Sekretoriavo Gražina Juo- 1 
deikienė. Buvo pr is ta tyt i nauji j 
Por t lando gyventojai inž. Stasys j 
ir Juozas Čaplikai ir Emilija 
Liepienė. 

Dr. Juodeikos kalba 

Šventės vyr. kalbėtoju buvo j 
; pakviestas dr. Vladas Juodeika, 
; Port lando u-to profesorius. Sa-
i vo kalboje jis nušvietė, kad dar 
j nematyt i pragiedrulių tamsioj 
I Lietuvos padangėje, kad planin-

DAJCL. M. TUBELYTĖS-
K U H L M A M E N f S 

PAVEIKSLŲ PARODA 

Vasario 15 d. atidaryta dail. 
Marijos Tubelytės - Kuhlmanie-
nės paveikslų paroda St. Helen 
Hali, Portland, Oregon. Paroda 
tęsis ligi kovo 15 d. 

Yra išstatyta 30 paveikslų — 
gėlių, natiurmortų ir portretų. 
Jos pasirinktas stilius yra pri
mityvaus meno. Ypač patrauk
lūs jos gėlių paveikslai. Pavz-
džiui, jos išstatytos tamsiai mė 

gai sovietų vykdomas fizinis i r i , 
j . . _ , -, . . . . l y n o s gėles tamsiame mėlyname 
dvasinis tautos naikinimas; bet f te

 v , / . . _ 
. „. . , ,, • • •, fone stačiai žavi ir užkeri ziuro-

nusimmti ir perdaug pult: į de
presiją irgi nėra pagrindo, nes 
už geležinės uždangos gyveni
m a s juda, jaunimas 

vą. Paskutiniu laiku ji piešia ir 
nemaža portretų ir jos stiliuje 

°f' jTJ" jie savotiškai įdomiai atrodo. 
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šiaurės Amerikos figūrinio čiuožimo meistere Petrą Burka. Toronto. 
Qnt,, treniruojasi Colorado Springs, Colo. Ją stebi jos motina. 
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FEDERAL 
S A V ING S & L O A N A S S O C I AT I O N 

4192 ARCHER AVE. — CHICAGO, ILLINOIS 60632 
Telef. — VTrginia 7-1141 

TURTAS — #90,000,000.00 REZERVAI — $8,800,000.00 

Vienintele lietuviška bendrove Chicagoj mokanti dividentus kas 

3 mėnesius. Dabartinis dividentas 4-1/4 % visoms taupmenoms. 

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI 

PRIEINAMOMIS SĄLYGOMS 

V A L A N D O S : 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 9 iki 8 vai. vakaro 

Antradienia's ir penktadieniais 
nuo 9 iki 4 vai. vakaro. 

Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 

Trečiadieniais nedirbama 

JUSTIN MACKIEWICH, 
Valdybos pirmininkas 

JUSTIN MACKEKW1CH, J r . 
Prezidentas 

ir griežtai a tmeta komunizmą. 
Rytų Europos satelitiniai kraš
tai veržiasi iš Sovietų jungo. 
Tas minčių judėjimas, tas jau
nimo nepasitenkinimas gali il
gainiui įsiveržti tokia banga, ku 
ri nušluos komunizmą. 

Ta ip pat savo kalboje dr. Juo 
deika iškėlė reikalą minėti ir 
Lietuvos valstybės įsteigimą 
1251 metais, kai Mindaugas su
jungė po savo valdžia atskiras 
kunigaikšti jas ir buvo karūnuo
t a s pirmuoju Lietuvos karalium 
1253 metais. Mūsų valstybės į-
kūr imas viduramžiais nėra ma
žiau svarbus, negu jos ats taty
m a s 1918 metais. Mes galime 
didžiuotis savo valstybės senu-

"VIEŠPATIE, IŠKLAUSYK 
MANĘS" 
Suredegavo 

K U \ . K. JtATCTAITIS, MIC 
Išleido 

L/ietuvfn Katal iku Spaudos Dr-ja 
Tai puiki maldaknyge visiems. Jo

je randas i visos litanijos; 11 nove-
nų; visų sakramentų aiškinimai: 
psalmes; pilnos rekolekcijos: visų 
sekmadienių evangelijos: tretininku 
maldos susir inkimams ir absoliuci
jai; maldos apaštalystes maldos: šv. 
Valandos maldos; 33 giesmes: Vely
kų ir Vglinių apeigos; Kryžiaus ke
liai: Sopulingosios Motinos stotys ir 
d a u g kitų. 

Ši maldaknyge yra geriausias pir
k inys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau. 

MaldaknygS "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs" yra labai gražiai išleista; a t 
spausdin ta ant balčiausio ir geriau
sio popierio: tvirtai įrišta su paauk
savimu a r be; nemažos raides; daug 
ryškių iliustracijų. 

640 puslapių; % colio storumo 
Kaina, paauksota — $3.50 

Užsakymus su pinigai siųskite: 

" D R A U G Ą S" 
4545 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Savo portretais ji pasidarė po
puliari ir turi daug užsakymų. 

liuimiiiHiiimmiiiiiiimimmniHiiimii 
LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
Atvirukai yra nedidelio formato, 

kelių spalvų, pagaminti "šilk 
screen" būdu. Yra sekantys rinki
niai: 

Vardadienio 10 atvlr. 
Gimtadienio . 10 
Padėkos . . . . . . 10 „ 
Užuojautos 10 .. 
Vestuvių 10 

Vestuvių sukaktuvių. 10 , 

Padėka ui užuojauta. 10 „ 
"Draugag gali išpildyti užsaky

mus tik pilniems pakeliams (po 10 
štukų) aukščiau išvardintų atviru
kų, šių atvirukų gamintojas dar 
yra paruošęs vieną rinkinį maišy
tą, sudarytą iš vardadienio, gim
tadienio padėkos, užuojautos ir 
kt. - viso 10 atvij-ukų. Atvirukų 
kaina $1.00 už pakeli. 

" D R A U G Ą S9' 
4545 West 63rd Street, 

CHHCAGO 29, ILLINOIS 
Platintojams duodama nuolaida. 

llllllllllllllllllflllllllllllllllllllimilllllllll 

!fiiii;!ii(iiĮiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiininuiinin 
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdrauda nuo ugnies ir auto
mobilio pas 

F R A N K Z A P O L I S 
3208% West 95th Street 

Chicago 42, Illinois 
T-l. GA 4-8854 ir GR 6-4SS» 

iiii;iiiniiinmiiiiiiniiinin»Hiiuniumn 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

įvairia atstumu. 

A. VILIMAS 
8415 S. Lituanica A ve. 

TeL FRontier 6-188? 

r i D P I I I T T \ I * RADH) (LIETUVIAI) 
W H r \ ^ * V I I I . V . Sav. DAN LIUTIKAS 
TAI8THAS TT* naftarj SPECIAi,YB«. VISU GAMYBOS • 
GREITAS ptttarnavlmaa • GARANTIJA. • KREDITAS. 

2 4 1 2 W E 8 T 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2448 

j> 

u 11 e t i 
LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS 

Vienintelis ir pirmasis toks apimtimi, vienintelis toks reikšmingu
mu, reikalingiausia lietuviška knyga visiems lietuviams. 45.000 
žodžių lobynas kirčiuotas, jablonskinėg rašybos, tiksliais žodžių 
aptarimais, su gerai parinktais vartojimo pavyzdžiais, vienintelis 
geriausias kalbinis patarėjas visiems, kuriems svarbu mūsų kal
bos taisyklingumas. 

Virš 1000 psl., liuksusiniame įrišime, kaina — $12.06. 
Užsakydami, siųskit kartu ir pinigus 

D R A U G A S 
4545 West 63rd Str., Chicago 29, III. 

J? 
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CHICAGOS SKAUTĖS - SKAUTAI kovo meti. 7-ta diena — JAUNIMO CENTRE rengia 

KAZIUKO MUGĘ 
Veiks trys valgyklos ir penkios kavines. Muges atidarymas — 11-tą valandą ryto. 

BOSTONO ŽINIOS 
GUBERNATORIAUS ŽODIS 

LIETUVIAMS 
Vasario 16 minėjimas Bosto-1 Lietuvą, bolševikai užpildė ka-

ne pradėtas šv. mišiomis Šv.'. Įėjimus nekaltais žmonėmis, o 
Petro parap. bažnyčioje So. Bos iš ten, vienus išžudė, o kitus iš-
tone. Mišias atnašavo ir pamoks• gabeno mirčiai į Sibirą. Rusijoj 
lą pasakė salezietis kun. Anta- j jau y r a išnaikinta eilė sovieti-
nas Naujokas. Bažnyčioje daly- i nių respublikų. Tas laukia ir 
vavo organizacijos su vėliavo-\ Lietuvos. Stalinas iškėlė visą Pa 
mis, kurioms vadovavo Ameri-! volgio vokiečių respubliką. O da 
kos legiono Stepono Dariaus \ bar t inė valdžia aiškiai pasakė, 
posto nariai, dalyvaudami su sa ! kad j ie išteisinti, bet j iems vis 
vo vėliava "Dievas baudžia žmo į tiek neleidžiama grįžti į savo 

PLAKATO KONKURSAS 

Prez. Kennedy nužudymu įtariamo Oswald žmona Marina gauna dip-
nes ir tautas už jų nuodėmes.! gyvenvietes. Mes čia Amerikoje I lomą. Ji Michigan universitete, Ann Arbor, išklausė 8 savaičių anglų 
Tačiau mes nenorime tikėti, kad I minėjom Donelaitį. Jis buvo pa- į kalbos kursą. Pažymėjimą įteikia prof. Catford. Ji studijavo anglų 
lietuvių t au ta y ra baudžiama.į minėtas ir Lietuvoje. Bet sovie- k a l b ą - k a i P v i e n ą svetimųjų kalbų. 
Greičiausiai Viešpats lietuvių! tai jį j au pavertė kažin kuo. Jo 
tautai yra paskyręs t am tikrą j minėjime nebuvo nei vienu žo-
misiją, kurią ji savo kančia ir j džiu užsiminta, kad jis buvo lie I Šešupė, Žengiame ir Mylėsi Lie-
pildo." Iš kun. Naujoko pamoks I tuvis. Nepaminėta nei jo kilmė, j tuvą iš tolo. 

nei jo kilimo ir gyvenimo vietos. Vėliavų įnešimui vadovavo ir 
O į jo iškilmingą minėjimą i š . gubernatorių lydėjo S. Dariaus 
jo gyvenvietės buvo atvykę to- i posto legionieriai. Buvo priim-
kie a ts tovai : Černiakovas ir Pi- tos rezoliucijos ir renkamos au-
>ariovas. 1953 m. išleistoj Ru-! kos. Bostono mero proklamaci-

lo. 
Po pietų minėjimas buvo tę 

siamas So. Bostono aukštesnio
sios mokyklos auditorijoj. Mi
nėjimui pirmininkavo Alto sk. 
pirm. Jackus Sonda. Kun. Nau
jokas sukalbėjo invokaciją. At
sistojimo minute pagerbti mirę 
Nepriklausomybės akto signata
rai ir visi žuvę kovoje už Lietu
vos laisvę. Trumpą žodį t a rė 
Lietuvos garbės konsulas adv. 
Anthony Shallna. Taip pat kal
bėjo latvių ir ukrainiečių ats to
vai. Ukrainiečių atstovas sakė, 
kad nepriklausomybių aktai y ra 
šventi, todėl jie niekados negali 
būti pamiršti. J is ta ip pat ra
gino visus rašyt i laiškus savo 
kongresmanams i r Speaker of 
the House, kad jie remtų rezo
liuciją Nr. 14, kuria reikalau
jama įsteigti kongrese pavergtų 

a
T , U . ,. . , ., .. . . darbiavimą. Bet ne su asmeni Pagrindinis kalbėtojas buvo . . 3 , ~ . - — . , , ,, ; mis, o su dr Balys Matulionis. Jo kalba \ . 

skyrėsi nuo kitais metais kalbė
jusių. Jis lietė konkrečiai bolše 
vikų okupaciją ir jų baisius d a r . 
, *_ . * . ' • ' . , • . .c- tuvą galėjo lankyti savo gimi 
bus. Lietuvoje, esą. Vasario ^ „ J * ^ ^ ^ J ^ ^ M W T 
buvo laisvės Simbolis, o šian
dien ji turi būti kovos simbolis. 
Dabar yra du svarbiausi klau
simai: kaip vaduoti Lietuvą ir 

sijos didžiojoj enciklopedijoj jau 
rodinėjama, kad Mažoji Lietu
va buvo apgyventa slavų pader
mių. Lietuvoje persekiojamas 
tikėjimas, griaunamos bažny
čios, neleidžiama spausdinti net 
maldaknygių. Klaipėdoj leido 
pas ta tyt i bažnyčią. O kai ji bu
vo baigta, kunigams buvo iškel
tos bylos ir jie nuteisti, o baž
nyčia nusavinta valdžios ir ka
žin kuo paversta. 

Gardiną ir kitas apylinkes ru
sai pr iskyrė gudams, o Suvalkų 
tr ikampį Lenkijai. Stalino ne
bėra, bet jo sėkla auga 

Y r a ir dabar tokių, kurie 
mums perša kultūrinį bendra

uti i-
organizacijomis, ku

rios y r a komunistinės. Taigi vi
sokie bendradarbiavimo piršėjai 
tegu a tsako: ar nuvykę į Lie
tuvą galėjo lankyti savo gimi
nes i r kalbėtis su jais be NKVD 
palydovų? Ar ten įsileidžiamos 
čia išleistos knygos? Net Anta
no Giedriaus "Katinas Murk-

, lys", Keleivio išleista knygelė 
kaip aps isaugot i^uo tautos su-1 ^ ^ m ,„ K o d ė l , 
naikinimo. Bolševikai rusai su 
20 divizijų okupavo Lietuvą, o 
dabar teigia, kad Lietuva sava
noriškai įstojo į Tarybų Sąjun
gą. Tai baisus ir ciniškas me-

ją perskaitė adv. John J. Griga
itis, o gubernatoriaus — adv-
Anthony Young. 

IŠ KULTCRINIO 
SUBATVAKARIO 

Vasario mėn. kultūrinis su-
batvakaris buvo skirtas jauni
mui. Prelegentais buvo stud. Ni 
jolė Vaičaitytė, Skirmantė Ma-
kaitytė ir magistras Romas Šle
žas. Savo pranešimuose prele
gentai nagrinėjo lietuvybės ir 
lietuvių kultūrines problemas, 

Subatvakarį pravedė rašytojas 
St. Santvaras, o rengimo komi
sijos pirm. Ed. Cibas apdovano
jo prelegentus lietuviškomis kny 
gomis. 

TALENTŲ KONKURSO 
LAIMĖTOJAI 

Vasario 21 d. seniausia lie
tuviška radijo programa Naujo 
joj Anglijoj šventė savo 31 m. 
sukaktuves, surengdama metinę 
Talentų popietę ir gražuolės 
"Miss Lithuania of N.E." balių. 
Taipgi palinksmino visus atsi-

kojam visiem atsilankiusiem į 
parengimą, už sveikinimus ir 
skelbimus programos knygoje, 
už pinigines dovanas. 

Dabar pranešam, kad šių ra
dijo programų metinis, didysis 
piknikas įvyks rugpiūčio 8 d. 
Romuvos parke, Brocktone. 

St. ir Vai. Minkai 

VAIDINIMAS KOVO 28 D. 

Li tuanist ikos mokyklos palai
kymui Bostono lietuvių dramos 
sambūris gana intensyviai repe

ri ir savo šachmatų komandą, Dėmesio j a u n i m u i 
kuriai visą laiką vadovauja ne-' mmMm—m—mmmmmmmm 
nuilstantis vadovas Kazys Mer
kis. Mūsų šachmatininkai garsi- j 
na lietuvių vardą amerikieičų i 
intelektualų tarpe. Eilę kartų; 
mūsų šachmatininkai, kaip ko- i K ^ a d o s Liet. jaunimo kong-1 5. Konkursinis projektas tu-
manda, taip ir pavieniai nariai r e s u i " lošt i komitetas skelbia ri būti atl iktas pilname maste-
turėjo Mass. ir So. Bostono Met P^kato (poster) konkursą že- lyje 16 x 21 c. ribose, 
rapolitan lygos nugalėtojo v a r - i m i a u nurodytomis sąlygomis: 6. Plakatas tu r i būti atsdųs-
dą. 1- Konkurse gali dalyvauti ne tas vertintojų (jury) komisijai 

vyresni kaip 30 m. amžiaus. j ne vėliau kaip š. m. balandžio 
2. Plakatas skir iamas kong- *15 d. šiuo adresu: G. Rinkūnai-

jtė, 146 Close A ve.. Toronto, 
- Plakate turi būti išreikšta Ont., Canada. Tuo pat adresu tono ir apvlinkių lietuviai yra ; , , . , . - " . . . . * : . . . . • \ i Z *•- o i - - * o l n a n o r s kongresui t inkanti gaunamos ir platesnes iniorma-

V I . K . •« o „ i ^ o oL - J L J H : l d e J a ' o be to tur i tilpti sie zo- ,<ajos. 
džiai: Lietuvių Jaunimo kong
resas. 

Toronte, Kanadoje, 1965 m. 
spalio 8-10 d. 

4. Plakate gali būt i naudo- gimimo da t a ir adresas, 
vyčių bei kitų medžio išdirbinių. ;Jamos ne daugiau ka ip t r y s 8. Pirmąją premiją gavusiam 
Skautai nepamiršo net mažų se-!8!?3^0 3 . J i s b u s spausdinamas plakatui skiriama $50. Be to, su 
sučių ir pagamino jų lėlėms k>- ofseto būdu ne didesnio kaip autoriumi bus atskirai tar iama 
vėlių, kurios dailiai pamargin- 16 in. x 21 colių formato, ta - si dėl plakato galutinio pamo
tos lietuviškais raštais. i čiau pilno paruošimo ofseto šimo ofseto spaudai. 

Židinietės aną dieną skubėjo j spaudai konkursas nereikalau- I 9. Vertintojų (jury) komisiją 
į savo sueigą nešinos pundus pa ja. 
gamintų gėrybių. Dailiai atlikti; ^mm^^ 

KAZIUKO MUGE 
Tradicinė Kaziuko mugė į v y k s , r e s o . d g a r 3 i I l i m u i 

kovo 7 d., sekmadienį. Visi Bos-| « 

klubo 3 aukštą. Bus įvairių dar
belių, atliktų su meile savam I 
kraštui — visur dominuoja mūj 
sų tautodailės motyvai. Bus pa- j 
galvelių, takelių, tautinių lėlių, | 
lietuviškų kryžių, išpiaustytų 

7. Konkursinis projektas turi 
būti pasirašytas slapyvardžiu. 

j Atskirame uždarame voke turi 
būti pridėta autoriaus pavardė. 

siuviniai, kilimėliai, lėkštės, 
kimšti gyvuliukai i r daug kitų 
grožybių vilioja akį. 

Skautai prašo mamas tą die
ną nevirti pietų, bet užsukti į 
"Vilniaus" kavinę, kur rasite 
garuojantį kugelį, balandėlių, 
viščiuką ar gardžių dešrelių su 
kopūstais. Troškulį numalšinti 
gaivins gelsvas alutis ar puo-

tuoja veikalą. Režisorė yra A- d e l i s k a v o s g u s a l d u m a i s . Ga_ 
leksandra Gustai t ienė. Vaidina:; l ė s i t e i š b a n d y t i „ l a i K e t . 
Rita Ausiejute, Marija Gineitie-
nė, Aldona Gineitytė, Giedra Ka 
rosaitė, Birutė Vaičjurgytė, Zi
t a Zarankai tė , Algis Antanavi
čius, Antanas. Januška , Jurg is 
Jašinskas, E d v a r d a s Mickūnas, 
Jonas Valiukonis ir Povilas Žič-
kus 

vir tame aukšte vyks vaikams į-
vairūs žaidimai ir pasakų seki 
mas. Mugės atidarymas 11:30 
vai. r., pietūs 12:30. Programa 
— Snieguolė ir nykštukai — 
3:30. Įėjimas nemokamas. 

Svečias 

las. Ir dar kas baisiausio, kad \ baisų terorą. Tam viskam atsa-
pačioje tautoje tada atsirado ke ; kymas — kova iki galo, visur 
H duobkasiai. Tokių a ts i randa! ir visu kuo. 

Į sceną buvo pakviestas Grin 
dr. Matulionio kevičius, prieš dvi dienas atvy-

Tegu į tuos ir daugybę kitų pa
našių klausimų atsako tie siū-1 lankiusius į parengimą svečias 

aktorius - humoristas Vitalis 
Žukauskas, kuris paliko gerą 
nuotaiką, pradžiuginusią publi
ką visam vakarui. 

lytojai. 

Sovietai skleidžia baisų melą, 

dar ir dabar. 
Šioje vietoje 

kalba buvo nut raukta , nes at
vyko gubernatorius. 

Gubernatorius John Volpe pa 
sveikino susirinkusius. Jis sakė, 
kad nuo 1918 m. pasaulyje y ra 
daug kas įvykę: II pasaulinis 
karas, Korėjos karas, o dabar 
Vietnamo reikalai ir daug kur 
kitur. Tai y ra todėl, kad pasau
lis nejaučia ir netiki Dievu. P a t s 

kęs iš Lietuvos. Jis su ašaro
mis akyse sakė: Džiaugiuosi iš
t rūkęs , o iš džiaugsmo ir nuo
vargio net negaliu kalbėti. 

Talentų rinkėjai Ona Ivaškie-
nė, Irena Mickūnienė, Kazys Ba 
runas, Vytautas Stelmokas ir 
Justinas Vaičaitis išrinko šiuos 
talentus, kurie buvo apdovanoti 
pinigine dovana: 1) Birutė Vaič 
jurgytė, 14 m. iš So. Bostono, 

Vaidinimas įvyks kovo 28 d. 
Lietuvių Piliečių D-jos didžiojoj I 
salėj, So. Bostone. Su pačiu vei
kalu supažindinsime vėliau. 

PILIEČIU DRAUGIJA 
SO. BOSTONE 

Lietuvių piliečių draugija So. 
Bostone yra pa t i didžiausia lie
tuvių organizacija visoj Naujoj 
Anglijoj. Draugija tu r i virš pus
antro tūkstančio narių. Jos tur
tas siekia apie $350,000. Jeigu 
visos kitos organizacijos sun
kiai sudaro valdybas , nes nėra 
norinčių, tai Piliečių draugijoj 
visada vyksta kova už patekimą 
į valdybą. 

Praei tais meta i s draugija tu
rėjo pelno S6.358, o 1959 m. net 
17,747 dol. Tą pelną duoda dau
giausia baras. Senesnės kar tos 
ateiviai čia gana dažnai pralei-

fondą, įmokėdama 100 dolerių. 
Tai gražus pavyzdys visiems lie 
tuviams. 

— Aukojo Tautos fondui: 25 
dol. dr. Jonas Kuodis, po 10 dol. 
J. Vembrė, Br. Kruopis, P. Pau 
liukonis, A. Mažiulis, Br . Paliu
lis, A. Girnius, St. Griežė-Jur-
gelevičius, po 5 dol. dr . J . Gir
nius, R. Petronienė, St. Leimo-
nienė. Šios aukos yra Vliko rei
kalams. 

— Šv. Petro lietuvių parap-
So. Bostone banketas — reunion 
įvyks gegužės 16 d. Lietuvių Pi
liečių d-jos salėse. Visi prašomi 
tą dieną skirti parapi jos reika
lams. 

sudaro: Arch. Algimantas Be-
nelis, dail. Dalia Meilutė-Gruo-
dienė, stud. Giedrė Rinkūnaitė 

Komitetas 

Meninėj daly: Birutė Adoma- Į už eilėraštį ir pianinu paskam-
vičiūtė padeklamavo St. Santva-1 binimą, 2) smuikininkas Edvar-
ro Palikimo žodžiai. Tautinių \ das Budreika, 11 m., iš W. Rox-
šokių šokėjai, vad. Onos Ivaš- i būry, 3) Birutė Adomavičiūtė, 
kienės. pašoko taut . šokius, o 
mišrus choras, vedamas muz. J. 

gubernatorius lankėsi Sovietų i Gaidelio, padainavo: Kur bėga 
Rusijoj, kur išbuvęs net 4 sa-1 . 
vaites. Per tą laiką pamatęs tą 
baisų vaizdą, kaip skurdžiai ten 
žmonės gyvena. Pusė dabartinio 
pasaulio gyventojų y r a paversti 
vergais, ir tik pusė y ra laisvais 
žmonėmis. Todėl laisvi piliečiai 
turi gerai įsisąmoninti, kad žmo 
nijos laisvę turi ginti visi. I r 
jeigu Amerikos gyventojai per 
rinkimus taip siaurai galvos, 
kaip jie galvoja iki dabar, tai 
ir čia gali atsirast i panaši ver
gijos sistema. Toliau gubernato 
rius sustojo jau grynai prie sa
vo valstybės reikalų. Kalbą bai
gė žodžiais, kad gali būti ameri
kiečiu, bet yra nusikaltimas už
miršti savo praeitį Darykite 
taip, kaip darome mes italai: šo 
kitę tautinius šokius, dainuoki
te tautines dainas, tai bus ge-

. . 4 . . . . . . . .«.„.„„ Walter I Ibncht. Rytų Vokietijos 
rai \r Amerikai ir IUSU tautoms. , . .. . Z, * 
\a.\ u rtmci I*\<XJ j"*>«* >-« komunistinio režimo fMOVM, ap-

Gubematonui išvykus, dr. Ma ž i ū n s , i n r t v i n e s t a ,u- l ą senienų, nu-
tuiionis tęsė toliau. Okupavę; zįejuje Kaire savo vizito metu. 

TRUMPAI: 

— Bostono meras įsakė Va
sario 16 dieną iškelti Lietuvos! 
vėliavą virš miesto rūmų. Vėlia-
vos iškėlimas buvo atliktas iš-1 
kilmingai 10 vai. r. Šią vėliavą! 
pasiuvo Ona Ivaškienė. 

— Globė paminėjo Vasario 16. \ 
Didysis laikraštis The Boston! 
Globė vasario 15 d. rytinėj lai-j 
doj didelėmis raidėmis paminė-! 
jo Vasario 16 minėjimą. J is ra-j 
šė, kad minėjime dalyvavo 2,000 
asmenų, kad tai 47-tą kartą mi- • 
nima Lietuvos nepriklausomy-1 
bės šventė. Kad jau 25 metai, i 
kai sovietų tankai pavergė Lie
tuvą ir ją tebelaiko pavergime. 

— Inz. ir architektų Bostono 
skyrius, savo susirinkime vasa
rio 13 d., prisiminė mirusį prof. 
inž. Joną Šimoliūną, kuris bu
vo pirmasis Lietuvos susisieki
mo ministeris. Šimoliūnas pade-

SIUNTINIAI | LIETUVA 
TAIPGI MAISTO PRODUKTAI 
Liceozijuota lietuvių įmonS regis

truota U.S. Depart. of Justlcė 
OOSMOS PABCELS EXPE. CO. 
MABQUETTE G£FT PAS. SEK. 
2608 ir 2439 W. 69 St., Chic, m. 

WA 5-2737 
3212 So. Halsted St., Chic, m. 

CA 5-1864 
DIDELJS IŠPARDAVIMAS me

džiagų ir kitų prekių nepaprastai 
papig-intomia kainomis. Angį. ko
stiumams medžiagos kainavo $18, 
dabar tik $14, 100% viln. medžia
gos kainavo $14. dabar $10.50. 
Medžiagos 5 kostiumams $22.50. 
Naujiena! SukneJSms medžiagos— 
metalinis žibantis nylonas, kartu 
su pamušalu: 

Vedėjai FAv. ir Vyt. Žukauskai 

ŠVENTAS DIEVE 
ši maldaknygė, stambiomis rai

dėmis, tinkama ypač vyresnio am
žiaus žmonėms. Daug maldų pri
taikintų įvairioms progoms, kal
ba paprasta, lengvai suprantama 
ir taisyklinga. 

656 pusi. Kaina SS.50 
Paauksuotais kraštais $4.00 
Užsakymus su piniagis siųsti: 

D R A U G A S 
4545 Wes4 6Srd St. 
CHICAGO 29. TLL. 

Labai patogi, be t ir 
m a l d a k n y g ė 

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS 
Išeivijos maldos ir 

kurią parengė 
KUN. PR. P. ALEKSA 

Maldaknyge patogi. Išleista plo
nam popieriuje, 255 pusL 

Kaina $1.00 
D R A U G A S 
4545 West 63rd Street 
CHICAGO 29. I L L 

džia savo laisvalaikius, o tuo pa \ jo organizuoti Lietuvos universi 
čiu duoda pelną ir draugijai . į tetą ir jo profesorium buvo ligi 
Praei tais metais mirė net 33 okupacijos, šimoliūnas įsteigė 
draugijos nariai, o naujais įsto- į technikos mokyklą. Daug rašė 

11 m., iš S.B. už eilėraštį i r 
pianinu paskambinimą, 4) Fran 
ces Maneikiutė, 12 m., iš Dor-
chesterio, 5) akordeonistas Ed
vardas Prakapas, 15 m., iš So. 
Bostono, 6) smuikininkė Diane 
Anagnos, 9 m., iš Malden. 

Šokių konkursą laimėjo: "Ma 
mės ir papės" polką laimėjo A-
delė ir Vincas Morkvėnai iš So. 
Bostono, Jaunimo polką laimė
jo Vera Pulminskas iš Brockto-
no su Juozu Selevičium iš Dor-
chesterio. Valsą laimėjo Ona 
Bartašiūnienė iš So. Bostono su 
Pranu Račkausku iš Dorcheste-
rio. Tango laimėjo Lena Jezule-
vičius iš Norwoodo su Matthew 
Kalinausku iš So. Bostono. 

Padovanotus tortus laimėjo: 
Ona Mučinskienė, Petras Ausė-
jus ir Petronėlė VVhite, visi iš 
So. Bostono. 

Širdiangirusias lietuviškas 
ačiū visiems parengimo pagel-
bininkams už jų talką, visom 
šeimininkėm už jų draugišką pa 
ramą, už visokius kepinius. Dė

jo kiek daugiau. Tačiau naujie
ji nariai mažiau būna klube, o 
tas atsiliepia ir j klubo pajamas. 

spaudoje technikos reikalais. 
Inžinieriai nutarė, kad prof. 

Šimoliūno paminklo statymas 

FRANK'S T. V. 8C RADIO, Ine, 
S240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING 

41* 5% 
Draugijoj y r a prisiglaudę ir', priklauso inžinieriams. Pradžiai 

lietuviai skautai — Baltijos ir jie sudėjo 250 dol. 
Žalgirio tuntai. J ie čia turi įsi- [ — Marta Šaparnis, senosios 
rengę savo buklus. Draugija tu- ! kar tos atstovė, įstojo j Lietuvių 

į 

• 

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS {RENGTI TVORAS 
JfiSŲ NAMŲ PUOŠNUMUI IR ŠEIMOS SAUGUMUI. 

m*MMm& 

cmrent dlvldend oo lnvestment bonus 
4%% DIVTDENDT; MOKAMA PAGAL VISAS TAUPTMO SĄSKAITAS. 
11 1 metę Investavimo bonos mokama i%" dtvldendg kas posmetf fr 

dar išmokame po % % už ktekvtemis metas, 4 metams praeina. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCL4TJON 
4071 ARCHER AVE2TCE, CHICAGO 32, M i K O l S 

Valandoen Plrmad., Antrad.. Penkt ir Šeštad. 9 T. r. — 4:30 p. p. 
Tre&ad. uždaryta: Ketvirtad. 9 v. r. — 8 • . v. 

r̂ = 
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f %*\ y 
Į r e n š i a m e tvoras , duris , l angus , stogelius, rureklius ir kitus 

įva iraus meta lo , p las t ikos ir s t ik lo gaminius jūsų namu page
rinimui ir papuoš imui . 

K O S T A S B U T K U S 
Tele fona i : L l ' d l o u .">-6291. bei kuriuo laiku. 

PRosp*vt 8-2781 ryt3-'3 i r vakarais. 

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį! 

LIETIMU PREKYBOS NAMAI 
• 

FURNTTURE CENTER, INC 
MARQUETTE PK̂  6211 S, Hfestoni, PR«p. 8-5875 

VedljM J. LEEPONIS 

Pirmad., ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 vaL ild 5 vsl. p. p. 



^mm » » • » • • 

D R A U G A S , t reč iadienis , 196." m. kovo mėn. 3 d. 

C LASSIFIED CU1DE 

Noryne Kushsrz šeima. Bervyne. Chicagos priemiestyje, išaugino liūtą, 
kuris esąs labai malonus ir žaidžiąs su vaikais. Ėda viską, ką jam 
paduoda. Miega j am paskirtoje vonioje. Laikomas viduje, kadangi 
kaimynai nepasitiki liūto gerumu ir mano. kad anksčiau ar vėliau 
pasireikš jo pavojingas laukiniškumas. 
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PARDAVIMUI 
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GREITA PAGALBA 
NENUSLMINK, gausi pagalbą. 

Vaistai, kurie buvo ilgai laukiami, 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nu
tirpimo ir skaudėjimo, jau yra.. 

Tuojau siųsk šį skolbimą ir sa 
vo vardą su antrašu; atsiųsime 
/aistų išbandymui. 

ROYAL PRODUCTS 
North Sta., P.O. Box 9112 

Xewark 4, New Jersey 

MKCELLJSTOCS 

TINKAMI RŪBAI TEIKIA 
GERA SAVIJAUTA 

Tokius rfibus vyrams ir moterims 
parūpins geriausiose 

"Simpson Clotb.es" siuvyklose 

JONAS H. AKŠYS 
2551 W. 71 St., Chicago, 111., 60629 
tel. 925-5179. Atdara vakarais nuo 7 
iki 10 v. v., šešt. nuo 9 v. ryto iki 
6 v. vakaro. Trečiad. ir sekroad. už
daryta. 

M O V I N G 

KKAL ESTATE 

CONSTRŪCTION CO. 
R E Z I D E N C I N I A I , 
K O M E R C I N I A I , 3 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI 

2561 W e s t 69th S t r e e t 
H E 4-7482 43&-5151 

>larquette Pa rke med. 2-jų butų 
5% ir 5 kamb . $16.200. 

Marų. pke mur. 4 butai. Garažas. 
Geros pajamos. $30.900. 

Med. 5 apar tmentų . 50 p. sklypas. 
Geras investavimas. Tik $17,900. 

V A I N A R E A L T Y 
2517 W. 71st St. R E 7-9515 

E A L E S T A T E 
NAMAI IR tEMM PARDAVIMUI 

Liuksus « kamb. mūro rezidenci- i 7 kamb. liuksus rezidencija. 6 
Ja, 60 p. lotas (2 lotai), air-condi- mėty . 4 miegamieji. Pr ie 84 ir ca-
tioning. karpetai, 2 vonios, moderni i Uforma. 38 p. lotas. Teirauki tės DU-
virtuve su garbage disposal, sausas j t inai pamatyti , 
beismentas, iškeltais vamzdžiais, 'Hn- I Ka ina prie širdies. Naujas 2 butu 

H e a t i n g Contractor 
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visu rOšių narr.o a t š i ldymo 
pečius ir air cor.ditioning } 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gut ters) , var.dens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHPKT METAI. 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. \Vestern, Chicago 9, DL 

SKAUTAI 
( A t k e l t a iš 2 psl . ) 

G R A Ž L M E T Ė S D I R B A 

, užmirš tuol ių ski l t is nekant r ia i 
. laukia ge l tono kaklaraiščio. Į ro-
jdyt i s avo sugebėjimus jos su-
į vaidino V y t a u t o pabėgimą iš ka-
• Įėjimo, ne t p r ie kanklių muzi- j 

J . NAUJOKAITIS 
Ilgę meti; patyrimas 

Apdraustas perkraustymas 
WA 5-9209 

RINOS TB NUTEKAMIEJI 
V A M Z D Ž I A I 

Ekspert iškai uždedan naujus ir tai
some senus, „giinai apsidraudė. Dar-

Chicago, 111. i bas garantuotas . 
A . A B A L L R O O F I N G CO. 

IiA 1-6047 arba R O 2-8778 

lllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllilli; 
TV — RADIJŲ TAISYMAS 

P. RtTDfiNAS 
4448 S. Western Ave. 

Tel 847-4829 
Cia pat galite gauti Briedžio dažu 

K e r n a v ė s t u n t o Kun . Graži - rmi<3knitA nadpklarr>avo p-ilėras- ' 
, . . . . . . . rausK^. te paaeK-amavo enera*. i,imiiiiiimillllinillllHllHnniHlimillHHl 

nos d r a u g o v e m m e j o V a s a r i o 16 ; t į o v isos sesės sudainavo kele- j 
dieną v a s a r i o 14 d. sueigoje . Į t ą da inų. P o "aukšto lygio" 
sueigą a t s i l a n k ė s. I . Vi lkienė i r j žaidimų "Žiužis" ir " k a r a l i u s , 
vy r . sk . sk i l t . A. Av ižėny t ė . S u - j g m n " , b u v o sudainuota " L i e t u - ' 
e iga p r a d ė t a L ie tuvos h i m n u . v a b r a n g i " . Pasivaišinus sal-
d r a u g i n i n k ė s žodeliu i r į s a k y - ! dainia is i švyks ta namo. 
ma i s . K u n . Graž inos d r a u g o v ė s j 
a d j u t a n t e sk i l t . Da l ia B a r m u t ė ! K i t o m d ienom jos dirba Ka-
a t s i s a k ė iš pare igų , o j o s pare i - ;Z iuko m u g e i ! Visos penkios 
g a s t o l i a u eis vy r . sk . v y r . sk i l t . ;Kun. Graž inos draugovės skil-
D a i n a L u n e c k a i t ė . Apie 20 šios j t y s ke rpa , s iuva ir klijuoja, d i r t 

damos d a r sudainuoja. 
Sesė B . 

V A L Y M A S 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J . RUDIS 

Tel . CLiffside 4-1050 

d r a u g o v ė s skaučių ruoš ias i p i r 
m a m p a t y r i m o la ipsniui , o N e -

SlALLinA^L imi 
FUNERAL HOME 

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motoru remontas 

5759 So. Western Avenue 
Rampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533 

HEATING CONTRACTOR 
Statome šiltu oru pučiamus pe
čius, vandens boi:erius Ir oro 
vėsintuvus. 

Vieninteliai 15 lietuvių tur i
m e ' miesto leidimą dirbti nau
juose namuose. 

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

2431 So. Kedsde Avenue 
Chicago 23, UUnois 
Ofiso tel. 27T-1442 

Juozas žemaitis OL 6-0412 
Victor Skade ST 8-9272 

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI 

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX 

Apdraudę Agentūra 
Patarnauja visais draudimo reikalais 

B E L L REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. P R 8-2233 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

EXCLUSIVE FRANCHISE 
Amazing new liąuid plastic coating 
used on all types of surfaces interior 
or exterior. Eliminates waxing when 
applied or. Asphalt Tile, Vinyl, Lino-
leum, Vinyl Asbestos, Hard Wood, 
and Furniture. Completely eliminates 
painting when applied to Wood, 
Metai, or Concrete surfaces. This 
finish is also recommended for boats 
and automobiles. 

NO COMPETITION 

As these are exclusive formulas in 
demand by all businesses, industry 
and homes. No franchise fee. Minimum 
investment — $300. Maximum invest-
ment — $7.000. Investment is secur-
ed by inventory. Factory trained per-
sonnel will help set up your business. 

For complete details and descriptive 
literature write: 

CHEM-PLASTICS & PAINT 
CORPORATION 

1828 Locust, St. Uu is 3, Mo. 

cinerator". 3 mašinų mūro garažas, 
daug kitų priedų. $35,000, arba r im
tas pasiūlymas. Tuoj galite užimti. I 
vakarus ties Marųuette pko. 

Palikimas Geras septynių a p a r t 
mūras. Virš $S.0OO nuomos. Sausas 
rūsys, centr. šildymas, mūro ga ra 
žas. Kaina? Susitarsime. 

Beveik naujas. Modernus Ir pigrus. 
5% kamb. mūras. Platus lotas. P r i e 
Marųuette pko. 

ū ras . Z po 5V4 k. Alum. langai, 
r ad ian t šildymas. šiltas, įrengtas 
beismantas su vonia, garažas. Sutar-
kit pažiūrėti. 

A r galite patys matyt i 4 ap t . mū
r ą ? Butai po miegamus, šviesūs 
kambar ia i . Draugiškai prašo $39,800. 

5 kamb . med. Gage pke. Naujas, 
modernus, mūro frontas, 
dymas . $13.600. 

Gazu SU-

Prašome pas mus teirautis dė l visokių namų ir nejudomo to r to . 

K. V A L D I S REAL E S T A T E 
2458 West 69th St.. RE 7-7200 arba RE 7-8534 

«5 ir Campbell. Modernizuotas e ra. Kaina tik 6 kar tus metiniu pa-
kamb. bungalow. Nauji plasteriai. ' j amų. 
nauja elektra. Dideli kamb. $19.000, į 10 apar tmentu , S metų. Į pietus 
arba pasiūlymas. ! nuo Marą. pko. Didelis sklypas. 

Netoli Nabisco. 10 metų senumo Automobi l iams pastatyti vieta. Pui-
mūras. 2 gražūs miegamieji, valgo- ''• k u s pirkinys už 6% k a r t u s metinių 
masis, didelis salionas. Garažas. 36 | pa jamų 
p. sklypas. Tik $18.700 

61 ir Sawyer. apyl. 6 kamb. "oc-
tagon" bung. Modern. virtuve, nau 
ja karšto vandens šilima. Teirauki
tės. 

3 metų senumo modernus apar t -
mentinis. Metinių pajamų apie $14,-
000. "Built-in" virtuvgs, šaldytuvai, 
įmokėti $22,000. 

Pulask l Ir Archer apyl . 8 metų, 
4 bu tų mūras. Savininkui 6 dideli 
k a m b . ir labai geros pajamos. Šoni
nis įvažiavimas. Garažas. $53,000. 

2 gražus butai ir biznis. Tik ke
lių metų mūras pačiam M. pko 
cent re . Geras pirkinys. 

Gražus 5}£ kamb., 7 metų mūras. 
Dideli, šviesūs kambariai . Kilimai 

.Netoli mūsų Įstaigos. 5 metu ae- I 40 p. sklypas. Į pietus nuo M. p-ko 
numo. 5% kamb. mūr. Alum. lan- | Tik $22,100. 
gai. Apsauga nuo potvynio. Garažas. 
Pirksite nebrangiai. 

Puse bloko nuo M. pko . 10 m e 
tų. 2 butų mūr. Savininkui 5 % 
kamb. butas ir $125 men. pajamų. 
Atskiri šildymai. $39,000. 

Brighton pke. 12 butų apa r tmen-
tinis. Naujas šildymas, nauja elekt-

2 po 6 k a m b . mūras . Naujos vir
tuves, nauja a tski ra šilima gazu. 2 
a u t o . mūr. garaž. M. uke. $32.000. 

Didelei šeimai. 5 miegamųjų mū
ras . Netoli mūsų ištaigos. Tik 
$17,900. 

Taverna ir ba tas . Mūrinis. Marą. 
pke . Nebrangiai. 

N E R I S R E A L 
6924 So. Western Ave. Tel. 471-0321 

D Ė M E S I O : 

IIIIIIIIIIHIIIIIIIilIlIlIlIlUlIlIlIllIlHllinillII 

RADI0 PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 

2x4 ir 1x3 m ū r a s Brigbton ParV 
centre. Gazo pečiais šildomas. Geros 
pajamos. Kaina tik $20,000. 

2x4 ir 1x3 medinis. Nauji sidingv, 
gazo šiluma, garažas. $13.7000. 

1 y2 aukšto m ū r a s 5 ir 4 k a m b . 
Naujas šildymas ir garažas. Viskas 
modernizuota. $21,000. 

2x5 mūras 3 mieg. ir 3 k a m b . 
butas rūsy. Naujas C. Šildymas ga

zu. a lum. langai, garažas. Arti visa 
kių mokyklų ir lietuvių bažnyčios. 
$25,000. 

1 % aukš to 9 m. m ū r a s . 60 bl. t 
va.k.. arti Archer. 47 p. skl. Viskas 
modf rn . 2 a. neįrengtas. $2o.000. 

2x4 mūras , viskas atnaujinta-mo-
dernu . 30 p. skl., garažas. Turi greit 
pa rduo t i del mirties šeimoj. Pama
tyki te . 

ŠIMKUS, Real Estate - Notary Public 
4259 S. Maplewood Ave. CL 4-7450 a rba YA 7-2046 

SOPHIE BARGUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

Kasdien nuo pirmadienio lkl penk 
tadienlo 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie 
niais 7 vai. vak. 
VISOS PROGRAMOS IS WOPA 
1490 kfl. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplewood Ave. 

Chicago 29, DL 

iMiiiiitiiHiiimimimiimiiiiiiiiHiiiiiiiiii 

A. ABALL ROOFING C0. 
Įsteigta prieš 49 metus. 

Dengiame visų rūšių stogus. Tai
some a rba dedame r.aujus k a m i n u s , , • PprH,ir>rlnma • Vplinncsin 
rinas, nutekamuosius vamzdiiua. Da- 1 P°_ P ^V* r e r a u o a ą m a . vė l i aus ių 
žome iš lauko. Taisome mūrą— 
"tuckpomting". Pi.aai apsidraudė. 
Visas darbas garantuotas. 

Lfi 1-5047 arba RO 2-8778. 
Skambinkite bet kur iuo laika. 

Apskaičiavimai nemokamai . 

HiiHHiiimiiiiiiiHiniUiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Likerių ir maisto krautuve. Gra 
žus namas su 4 kamb. butu. Didelis 
gražiai aptvertas sklypas. Didele1 

krautuves patalpa. Daug galimumų 
praplėsti. Ramioje lietuvių kolonijo
je Brighton Parke . DidelS p roga 
darbštiems lietuviams* Skambinti 
šiandien. 

Mūr. Bunsralovc. 14 metų senumo. 

Kampin is . 2 auto. mūr . garažas. Gra
žiai įrengtas vidus. Dideli 3 miega
mi . Galima įrengti k a m b a r i u s pasto-
gSje. Marquette pko centre. 

Mūrinis. 3 butai po 6 kamb. Ge
r a s sklypas. Tvirtas mūras . Savinin
k a s nusipirko biznį ir nori skubiai 
parduot i . Brigbton pke.. ar t i Western 
susisiekimo. 

ŠIMAITIS REALTY & IMC0ME TAX SERVICE 
2737 West 43rd Street CL 4-2390 

i t i m i - i i i i t n « M k » * • • • • • • m m 

Petkus 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL KOME 
T S T S MODEBNIOS KOPLYČIOS 

2533 Wesi 7 f si St, Telef. GRovehiH 6-2345-5 
« 4 i 0 S, 50*h Ave., Cicero, T0wnhaH 3-2108-09 

M O V I N G 
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67 PL. WR 5-80S3 

SIUNTINIAI { LIETUVA 
ir kitus kraštus. 

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

i STANKUS 
j CONSTRŪCTION C0. 
; Atlieka planavimo ir statybos 
• darbus, gydytojų ofisų, gyveną-
! mųjų ?r prekybos pasta tų . Jū-
• sų pasirinkimui tur ime virš 300 
i įvairių standartinių projektų. 
• 

: Ofiso ir namų telefonas 
• 

5 PRospect 8-2013 
• 

i 7105 S. Artesian Ave. 
• 

I Chicago, Illinois 60629 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • h 

pasaulinių žinių sant rauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag-
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J . Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baitic Florists — 
Gelių bei dovanų krautuvę, 502 E . 
Broadway, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
"Draugas" . 
miimiiimimiiiiiiimiinimiitiimiimim 

t • » # # > » # *-% *•-* * - • * * • * - > • • - • 4 # - GARBAGE DRUMS 
WITH CX)VEES A>T0 HANDLES 
30 and 50 jtaL F r e e DeUvery 

5757 S. Halsted & 5622 S. Racine 
Tel. 224-4362 * 434-1113 

T E L E V I Z I J A S 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
tai3au. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas. 

I. M I G L I N A S 
2549 w. 69th st. n a. PB 6-10631 Remkite " D r a u g ę 

VAKARŲ PENNSYLV ANUOS 

LTETTJYTŲ KATALIKŲ 

R A D I J O V A L A N D A 

W E D O 
Vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pi t t sburge ir apylinkėje, 
transliuojama iš galingos stoties. 

Mckeesport, Pennsylvania 
Xas sekmadienį ano 1:35 iki 

2:00 valandos popiet 

B A N G A 8 1 0 
Visais reikalais kreipkitės adre-

i»u: Lithuanian Catholic Hour 
W E D O. McKeesport Pa. 

SALES e MORTGAGES a MANAGEMENT 

4936 West 15th Street, Cicero 50, Illinois 
Phone: Office: 0L 6-2233 Residence: 0L 2-8907 

Turime šimtus namų Ciceroje. Benvyne. Riverside ir kituose 
vakariniuose priemiesčiuose. Mūsų įs taigoj jūs galite išsirinkti jums 
patinkamą nuosavybę iš katalogo. 

Vieninteliai iš lietuvių pr iklausome prie M. L. S. 

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME. 

BOOKKEEPING, NOTARIJATAS, 
CAR LICENSES, INCOME TAX. 

A. KATILIUS R. E. 
2456 W. 69th St. RE 7-8399 

u 

P A S I N A U D O K I T E 

DRAUGO" S P A U S T U V E S 
P A T A R N A V I M U 

1 

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

SAVTNtNKO 

SAINT CAS1MIR 
M O N U M E N T CO. 

3911 W e s t l l l t h Street 
Didžiausias Paminklams Planų 

PsAirinkknas Visame M5«te 

% 

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaustu
vėje. Lietuvių tarpe nėra Kitos aiodernitkesnės spaustuves visoje 
Amerikoje 

DRAUGO spaustuve spausdina gražiausias aetuviškaa kny
gas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems 
gyvenimo įvykiams Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien 
rašiio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti. 

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus t*i kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus 
tu vės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti, 

Remkite DRAUGĄ, kuris palaiko lietuviu kultūrinį gyveni 
mą išeivijoje, duodami spaudos darbus DRAUGO spaustuvei 

DRAUGAS turi atlikti daug apaudo9 darbų kad galėtų iš
silaikyti ir daryti pažangą. Kiekvienas spaudo?, darbas duota? 
DRAUGO spaustuvei, yra parama dienraščiui. 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu: 

" D R A U G A S " 
4545 West 63rd Street 

CHICAC-0, Ei. 60629 TEL. LU 5-9500 

ĮSIGYKITE DABAR! 
• • * « • * • • • • * • • • • • • • « • * « • • • » • * • • • • • * • * » • * j 

imiiinniimiiiniiiisniiniiiiiiiiiMiiiiiiiHil 

PUIKI DOVANA BET KADA 
ANGLIŠKAI KALBANTIEMS 
"Vytautas the Great" 

parašyta prel. Juozo B. Končiaus. į 

Knygos gavėjas turės progos susi
pažinti su lietuvių tautos garbin
gąja, gražia preitinu ir jos kovo
mis dėl laisvės 14-15 šimtmetyje. 
Tuomi supažindinsime su lietuvių 
tauta ir įgysime jai bičiulių, kurie 
šiais laikais mums y r a labai rei
kalingi. Knyga gaunama "Drauge", 
kaina $3, kitais viršeliais $4. 

IflIHIlIlIĮIIlIHIlillilUIiniIIIIIIIlUIlIIIIIilI 

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMU IR BIZNIU PASIRINKI

MAS * APDRAUDA 

LEONAS REAL ESTATE 

2735 W. 7ls t St. WAlbrook 5-6015 

HELP WANTED 
Reikalingos prityrusios 

SIUVAMŲ MAŠINŲ OPERAT'ČS 
apsiūlėti plastikiniams ir medžia
giniams rūbų ir susidėjimo mai-
šajns. Kreiptis: 
BARNEY MANUFACTURING CO. 

1250 West Van Buren St ree t 

Med. i butai. Tik SIS.soo. 
.Vliir. 68 ir Maple\v<KxJ. S1S.S00. 
Mūr. 2x5. Garaž;ts. $26.500. 
8 butai mūr . Bargrenas. $75.000. 
Ix>tas 30vl25. Zorr- R 3. SS.800... 

Visi namai Marąuette Parke 
KAIRYS REAL ESTATE 

2501 W. 69th St. HE 6-5151 

Didelis ir geras įvairių namu, 
sklypų, biznių ir žemės ūkių 
pasir inkimas 

L I N A R T A S R E A L T Y 
1437 S. 49 Av.. Cicero 652-4343 

'liiiiiiiiiiiiimiiiHiiiHiuiiimiimmiiiiii 

AUKŠTYN ŠIRDIS 
KUN. i . PRUNSKIO parengtos 

pavyzdžių ir gražiųjų minčių 
r I n k i n T 

Cia galima susipažinti su daugy 
be asmenų ir pasigerėti jų charak 
terio bruožais, pasirodančiais įvai
riose gvvenimo aplinkybėse. Kny-
<ą gražiai atspausdino Immaculata 
Press, Putinau, Connecticut. 26C 
DUS!. Kaina S2.00. 

Užsakymus siuskite: — 
"Draugas*', 4545 *We*t fiSrd Street. 

Chleaeo 29. n i 
Pla^intoiams duodame nuoiaida* 
41IIlllIIIIIIllIlllfffllIfIII!II!MIII!!III!III!fifl 

MECHANICS 
Permanent opening. Mušt be ex-
perienced on automated production 
equipment. Earning above average. 
Free Hosp. and Life Ins. Excel-
lent retirement plan. (Ample 
parking.) Apply weekdays 8 a.m. 
to 4 p.m 

GENERAL MILLS 
Washington St. & Towne Rd. 

West Chicago, niinois 
Phone 231-1140 

D e M es io 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Jeigu jums reikia 
URA2IŲ VIZITINIŲ KORTELIC, 
kreipkitės į "Draugą", kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, 
greitai ir prieinama kaina. 

D R A U G A S 
4545 W. 63 St., Chicago, CO. 60629 
iiliiiiiiiiililillllliuiiiiiiiiilllllllllllliuilll) 

nilIIIllllIl!lll|lHI1lllIlt!MIIIIIIIIIHIIIlllllL 
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos. 
lllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllfllft 

Skelbkites "Drauge" 
ĮSIGYKITE DABAR ! 

r ^ -r.— 

' ^ : 

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI 
MARLBOROUGH'S LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Va-

riakr jytė-Inkeniene, Išleido Lithuanian Catholic Press Society, 
Chicago 29, UI. Ant ras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl $1.25 

JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas Cetkaoskas. Pradinės 
akordeonistams žinios i r daugelis melodijų su gaidomis. Išleido 
J. Karvelis, Chicago. 1958 m. 112 psl $3.00 

ŠVENTOJI VALANDA. Nakt ies adoracijai namuose. Paraše 
Kun. Mateo Crawley-B<>evey, vert? M. Pulauskas, MIC. Tėvu 
Marijonų leidinys, 1958 m. 64 pusi. Kaina 25 centai 

J> 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
W a s h i n g t O n , D . C . matyti Lietuvos atstovybėje. De 

ja, šiais metai3 jiems ten vie-

rengi Motinos dienos minėjimą ir 
pavasario šokius gegužės mėnesio 
gale. 

Vasario 16 minėjime Bridgepor-
te aukojo šie asmenys: 16 dol. J. 
J. Kariai; po 15 dol. — J. Ryge-

MINTYS PO VASARIO 16 
MINĖJIMO 

i tos nebuvo. Dėl "to jie turėjo į į į i r f • T u
T

m a^ ; ** a 0 * * - *un" ' , . . . . , . . ,. ! Pranokus, V ^~—~ tenkintis susirinkimu pnvaciuos 

Išeme inkstą be paciento 
sutikimo 

Kiekviena lietuvių kolonija tu 
ri, tur būt, savo tradicinį minė- . 
jimo šabloną.»Vieni jį organi- į B n d g e p o r t , C o i U l . 
zuoja vienaip, kiti kitaip, vie-1 _ , , . " . . , 
niems vyksta geriau, kitiems : A u k o s l a i s v i n i m o r e i k a l a m s 
prasčiau. Spaudoje buvo reikš- Po sėkmingai praėjusio Vasa- į 
ta nepasitenkinimo bei kritikos rio 1 6 minėjimo. Bridgeporto Lie-1 

menė 
namuos. Kažin a r tai gerai, (Grigienė, P. Rastas. Vaitkai. Laz 

Dalyvis ] dauskai, J. Valiulis, J, Butkus, Ja 
niūnai; po 5 dol. — Marcavage. A. 
Ivaška. A. Usevičius. dr. M. An-
ton, V. Barius, Liaukai, Valinčiai, 
Bagdonai. Mitkevičiai, H. Baranaus 
kienė, F. Mockaitis. Armonai, K. 
Baurienė; 4 dol. — P. Balinskas; 
3 dol. — Juškevičienė. 

ja Stockholmo spauda, kurioje ji 
turi kontroversinį charakterį: vie
ni gydytojus kaltina, kiti juos 

švedu pPe&UKtftoa pmdt.įo ta*- ^na."* Gydyto jai išėmė lakstą iš 
tokio paciento, kuris, jų nuomone, 
buvo nepagydomas ir arti mirties, 
nesiklausdami jo sutikimo, ir įs
kiepijo jį kitam pacientui, norėda- j 

Bet mirė . 

DRAUGAS, trečiadienis. 1965 m. kovo mėn. 3 d. 

dymą prieš Karališkojo chirurgi 
jos instituto gydytojus Stockhol 
me, kurie kaltinami paciento mi 
rimu dėl to, kad jo inkstą per 

Domeika, O. Teicijo- j skiepijo kitam pacientui be pir- xai jo gyvybę išgelbėti 
J. Blazas. D. Gudeliai ir j mojo žinios ir sutikimo. Jau kuris a bu pacientai. 

> »-,*,+„., w ^ t . i T~_ lįaikas ta byla domisi ir nagrhiė-

minėjimo šablonų, adresu. Prie 
kaištauta dėl ilgumo, nuobo
džios programos, neįdomių verk 
šlenančių kalbų. Kad nereikėtų 
klausytis tos pačios politinės 
programos kartojimo, siūlyta ją 
susieti su kultūrinės bei meni
nės programos dalimi (Margu
tis) . 

Iš savo pusės galėtume pri
dėti, kad j minėjimo programos 
atlikimą angažuotinas jaunimas, 
ir ne vien tautiniams šokiams 
pašokti, bet ir kitai programai 
atlikti. Jaunimo pasirodymas to
kia proga yra gera tautinio auk 
Įėjimo mokykla, ir dėl to turė
tumėm leisti jam ta proga pasi
naudoti. Kad senieji gali apie 
Vasario 16 šį tą pasakyti, t a i 
nieko ypatingo ir įdomaus. Bū
tų kas kita, jei apie Lietu
vą pakalbėtų jaunoji karta, ku
ri Lietuvos nėra mačiusi. Tada 
ir senesniems būtų įdomiau pa
klausyti. 

Vasario 16 yra Lietuvos šven 
tė, dėl to t a proga tinka pa
gerbti kokiu nors būdu Lietu
vai daugiau nusipelniusius žmo
nes. Susodinimas garbingesnėn 
prezidiumo vieton minėjimo ren 
gėjų su žmonom ar šiaip atsitik 
tinių žmonių vargu pateisina
mas. 

Vasario 16 minėjimas nėra 
koks teatrinis spektaklis ar šo
kių vakaras ir dėl to vargu tin
ka skelbti, kaip tai padarė New 
Yorko rengėjai, kad bilietai į 
minėjimą — 2 doleriai. 

Minėjimai turi būti daromi 
visai lietuvių bendruomenei, ir 
dėl to sudarytinos tokios sąly
gos, kad minėjime galėtų daly
vauti kuo daugiau žmonių. Bet 
darant minėjimą,- kaip pvz. Wa-
shingtone, valgant pietus, už 
kuriuos kiekvienas turi mokėti 
po 4 dolerius, susidaro sąlygos, 
kad ne visi šeimos nariai gali 
minėjime dalyvauti. Ir dėl to to
kiame VVashingtone, kur lietu
vių yra keli šimtai, minėjime te
dalyvauja paprastai apie šimtą. 
I r užuot paaukojus Altui ar Vil
kui, 15 - 20 dolerių tenka atiduo 
ti viešbučiui už pietus. Vis dėlto 
net ir tokiu atveju nėra patei
sinami tie, kurie ta vienintele 
proga per metus "negali" minė
jime dalyvauti. O tokių "VVash
ingtone šiais metais buvo nema- I 
ža. Daugiausia pasigesta jau
nų inžinierių šeimų. Nebuvo nė i 
vietinių kunigų — nei per pa
maldas, nei minėjime. Invokaci-
ją pradžioje teko paskaityti p ro 
testantų kunigui amerikiečiui, o 
pabaigoje lietuviui tą dieną atsi 
tiktinai atsiradusiam VVashing
tone. Abu vietiniai teisinosi pa
reigom kitur. Nejaugi amerikie
čiai dvasiškai tokie negailestin
gi, kad lietuvio kunigo nenori 
išleisti pas lietuvius net porai 
valandų tokia jiems svarbia pro
ga? 

Nėra itin žavus faktas ir ta i . 
kad dalis lietuvių neateina nei 
į bažnyčią, nei į viešą minėjimą, 
bet vis dėlto "nesibijo", kad ir 
naktį, nuvykti į priėmimą Lietu 
vos atstovybėn pasivaišinti už 
dyką. šiais metais ir atstovybė 
turėjo problemą — kvietė tik 
dalį VVashingtono lietuvių visuo 
menės, nes visi net ir atstovy
bės rūmuose jan nebetelpa. Ki
lo šnekų, kokiu pagrindu dary
ta atranka, ypač kai buvo pa
kviesta su Lietuva ir lietuvybe 
mažai ką tūrinėm bendra, net 
namie lietuviškai nekalbančių, o 
nusipelnę Lietuvai bei lietuvy
bei buvo pamiršti, pvz, kai ku
rie rašytojai, lietuviškos mokyk 
los mokytojos. Buvo tą dieną 
VVashingtone ir lietuvių jaunimo 
— studentų, kurie, matyt , t ikė
josi, kaip kitais rrr-t-?; = . ~I«T-

tuvių Bendruomenė planuoja su- A. I. 

A. f A. 
POVILUI TYRULIUI mirus, 

seserį Sofiją Ozeliene, žmoną Mariją ir sū
nų Povilą nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
liūdime. 

Alicija Rūgyte, J. J. Račkauskai 
A. J. Rugiai 

Brangiam Lietuviu Skautu Rėmėjui 
INŽ. V Y T A U T U I PAVILČIUI 

mirus, jo žmonai, jo dukterim akademikem 
skautėm, jo žentui filisteriui Vytautui ir vi
siems giminėms širdingą užuojautą reiškia 

Akademinis Skautę Sąjūdis, Čikagos Skyr. 

Mielam inžinieriui 
V Y T A U T U I PAVILČIUI mirus, 

jo žmoną Oną, dukteris Vitą ir Iną, seserį 
Nataliją ir kitus gimines giliai užjaučia ir 
kartu liūdi 

Vytas ir Dana Gyliai 

A -į- A 
POVILUI TYRULIUI mirus, 

jo žmoną Mariją, sūny Povilą ir seserį Sofiją 
Oželienę širdingai užjaučiame. 

L.V. S-gos "Ramove" 
Chicagos Skyrius 

ri 

MŪSŲ mielam prieteliui, 
VLADUI VISKANTUI mirus, 

žmoną Kazyte, sūnų Anatoliu, ir Lietuvoj 
jo mamą bei ses. Česyte skausmo prislėgtus 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

M. A. Klimkaičiai 
K. R. Ražauskai 

A. f A. POVILUI TYRULIUI netikėtai 
mirus, jo žmonai Marijai, sūnui Povilui, se
seriai Sofijai Oželienei ir ju giminėms reiš
kiame užuojautą. 

K. ir A. Pimpis 
A. ir Br. Polikaičiai 

A. + A. 
VLADUI VISKANTUI mirus, 

jo žmoną Kaze, sūnus Anatolijų ir artimuo
sius giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

K. ir P. Mažrimai 
m š 

u f A. 
VLADUI VISKANTUI mirus, 

jo žmoną Kaze ir sūnų Anatolijų skausmo 
valandoje giliai užjaučiame. 

Justina ir Stasys smailiai 

Brangiajam Tėveliui Hamiltone, Kanadoj, mirus, 
mielą 

M A R Y T C KĖŽINAITYTC, 
jos mamytę, seseris ir brolius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

Al, Al. Eivai ir Albinas Salys 

* • ' " - • _ . ' - * * ' " - • ... 
A. f A. 

V Y T A U T U I PAVILČIUI mirus, 
jo žmonai, dukrelėms ir giminėms reiškiame 
mušu giiia užuojauta 

Norkai, Purtuliai ir 
Kašubai 

Mylimam tėveliui ir seneliui 
A. f A BOLESLOVUI PETRYLAI 

tragiškai žuvus, dukrai Hersilijai Kuraitie-
nei, anūkui Kęstučiui ir giminėms reiškiame 
gilią užuojautą. 

Biruti ir Stasys šenferai 

FLORY J. J E R E C K 
Gyveno a"JI West 95th Street, Chi<«go, Illinois. 

Mirė kovo 1 <L. 1»65, 3:40 v. popiet, sulaukęs 74 m. am. 
Gim? CTiicagoje. IHinols. 
Pasiliko dideliame aatUiūdtme dtikte Cecelia Abel. žentas 

Km ii.. 3 anūkai I>ianne Cosentino. jos vyras James. John ir 
Catheriiar-'Abel, 5 seserys: Catherine Vatoms, Albina iilaha. 
jos vyrasffien. Artne Krubel, Jos vyras Kred. Kranees Holec, 
Elizabeth "'Thompson, seserų vaikai, kiti gimines, draugai ir 
pažįstami.. 

Priklausė Lietuvių Baltos Žvaigždes Pašalpos klubui. 
Runas pašarvotas ljakawiez koplyčioje. 2424 \V. .9th St. 
laidotuves fvyKs ketvirta*!., kovo 4 d. Iš koplyčios 9 yal. 

ryto bus atlydėtas į Most Holy Redeemer parap ;įos hažnyrtą. 
96th ir ItfMrndale Ave., kurtoje fvyks st-dulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines. 

NnoštpdaBai kviečiame visos: gimines, draugus ir paŽĮSta-
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: D I R T * , ŽF.MAS h- ANŪKAI. 
laidot. direkt. Steponas Ijaeka-sviez. Tel. RK 7-1213. 

A- + A. 
VTCTORIA M A R T I N K U S 

(Pagal tėvus J*a»noshka) 

Gyveno 7146 S. Francisco Ave. 
Mirė kovo 1 d., 1965, 9:30 vai. ryto, sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių, apskrities, Kvėdarnos 

parapijos. Alkupiu kaimo. 
Amerikoje išgyveno 55 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Joseph, duktė Jose-

phine Marles, sūnus W2lter, pussesere Petronė Rimkus, jos 
vyras Frank ir šeima, kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas treč., kovo 3 d. 3 vai. popiet 
Petkaus Marąuette FuneraI Home kopi.. 2533 W. 71st St. 

Laidotuves įvyks penktad., kovo 5 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje Įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, duktė, sfinus ir visi kiti gimines. 
Laidotuvių direkt. A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345. 

• "> A . + A . 

IN2 . V Y T A U T U I PAVILČIUI 
mirus, jo žmonai Onai, dukterims Vitai ir 
Inai ir artimiesiems reiškiame gilią užuo
jauta. 

VZUONIES BENDRADARBIAI: 
P, Barnius, J. Beliūnas, A. Bruškys, 
A. Gaška, J, Gudelis, J, Gylys, 
J. Jakštys, T, Jurcys, Y. Motušis, 
K, Pakettis, A, Petkauskas, 
V, Rukuiza, A, Sasnauskas, 
Pr, Sidzikauskas, K, Valiukonis, 
M, Valiulis, J, Vasaitts, A. Zailskas 

A. f A. 
Mielam 

PRANUI ŽEBERTAVIČIUI mirus, 
liūdinčius: sūnų Vaidutį, mamyte Marija, 
seserį Angele Dūdiene, brolius Vincą ir Al
fonse, brolienę Stase su šeimomis nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

J. M. Strungiai 

Z. M. Vieraičiai 
H 

Mielam prieteliui 
A. f A. VLADUI VISKANTUI 

mirus, jo žmona Kazimiere ir sūnų Anato
lijų giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Baubliai, Laurinavičiau 
Sfaškevičiai 

Mūsų valdybos nariui 
A.-j-A. VLADUI VISKANTUI 

mirus, jo žmonai Kazimierai ir sūnui Ana
tolijui nuoširdžia užuojautą reiškia 

Detroito Baito 76-fo sk. vaidyba 
ir Balfo direktore E. Pauraziene 

L. kariuomenes kūrėjui - savanoriui 
A. f A. POVILUI TYRULIUI 

mirus, jo žmonai Marijai, sūnui Povilui, gi
minėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojau
tą reiškia ir kartu liūdi 

L.K, Kūrėju - Savanoriu S-gos 
Čikagos skyriaus valdyba 

ii 

A. f A. 
INŽ. VYTAUTUI" PAVILČIUI mirus*, 
jo žmonai, dukterims, seserims, broliui ir ar
timiesiems gilaus liūdesio valandoje reiškiu 
nuoširdžią užuojautą. 

0, Dirvianskienė 

Lituanicos Skautų Tunto vėliavos krikšto 
tėvui 

INŽ. VYTAUTUI PAVILČIUI 
mirus, jo šeimai ir giminėms reiškia gilią 
užuojautą ir kartu liūdi 

Lituanicos Skautu Tuntas 

GUŽAUSKŲ BEVERLYHILLS GiUNYčIA 
Geriausios gėles del vestuvių, banketu, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 West 63rd STREET 

Telef.PR 8-0833 PR 8-0834 

J p " V i" 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACKAVVICZ 
2424 W. 69th STREET 
2814 W. 23 rd PLACE 

TeL REpūfeBc 7-1218 
Tel, Vizgini* 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4848 S. CALTFORNIA Tel. LAiayette 3-8572 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 LITCANICA AVE, Tel. YArds 7-3491 

POVILAS J, RIDIKAS 
8354 S. HALSTED STREET Td. YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. M1CH1GAN AVE. Tel. COimBodore 4-2228 

JURGIS F, RUDMIN 
3319 S. LJTLANICA AVE Tel. YArds 7-1138 — 1139 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. SOtta AVE. CICERO. TXX* Tel, OLvmpi*' 2-1903 

__9 



DRAUGAS, trečiadienis, 1965 m. kovo mėn. 3 d. 

X Angelė ir Jonas Andriuliai, 
šiemetinio romano premijos me
cenatai, žada atvykt i į dailiojo 
kodžao koncertą kovo 14 d. J a u 
nimo centre. 

X Dr. Kazys Ambrazaitis, 

X Kad nebūtu spūsties, visus 
j "Draugo" romano konkurso į 
premijos įteikimą kovo 14 d. 3 j 
v. p . p . Jaunimo centre, kvie
čiame bilietus įsigyti iš anksto. 
Dainuos eilę premijų laimėjusi 
Kanados lietuvaitė sol. Lilija 
Šukytė . 

Bilietai gaunami: "Drauge" 
4545 W. 63rd St., telef. L U 5-
9500, Marginiuose —2511 West 
69th St., telef. P R 8-4585, A. 
Valavičiaus krautuvėje, 4359 S. 
Campbell, telef. B I 7-9475. 

X Aušros Vartų lituanistinės Chesterton. Ind., s iųsdamas sa
vo $100 Rezoliucijoms remti ko ! mokyklos Vasario 16 d. minė-
mitetui, rašo: "Jūsų komiteto į j imas Įvyko vasario 20 d. Bs 
darbus laikau šiuo metu vienais į mokinių, dalyvavo klebonas J. 
iš svarbiausių Lietuvos laisvini- j Savukynas, MIC, tos mokyklos 
me. Linkėčiau, kad ne tik pa- I kapelionas kun. J . Vilutis, MIC, 
vieniai asmenys, bet ir Ameri
kos lietuvių organizacijos akty-

ir mokinių tėvai. 
P r o g r a m a buvo įvairi. I-ji 

viai įsijungtų į jūsų darbų rė- dalyje muz. mokytojas J . Ber-
mimą." į tūlis paskaitoje apibūdino lais-

X Nekalto Švč. P. Marijos ! v ė s instinktą. P o to prieita į 
Prasidėjimo parap. vakaro mi- ] lietuvių laisvę, kiek ir kaip bu-
šios kiekvieną gavėnios penkta- įvo d ė l t o kovota, k o l l a i s v e bu-
dieni bus 6:30 v. v. i v o a tgauta . Kaip lietuviai ją 

' , „ . T brangino, sąžiningai ir pavvzdin X sv. Kazimiero diena — L. I . ~ v , , . ° . tr -•• - i r, X. gai atlikdami pareigas 
Vyčiai rengia kovo 7 d. Sv. 

{steigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chicagos sk. 
Red. J. Plačas. Medžiagą siųsti: 7045 So. CIaremont Ave., Chicago 80638, DL 

skelbė šiuos garsus : 

r\ -iVwi*-» V 

Prez. Johnson inauguracijoje sveikinasi su Illinois gubernatoriumi 
Otto Kerner Lietuvos atstovas Washingtone min. J. Kajeckas. 

Mykolo bažnyčioje. Mišios i r 
bendroji komunija 10 vai. r. 

X Lietuvių Veteranų sąjun
gos "Ramovė" Philadelphia sk. 
(304 Cross St., Philadelphia, 
Pa. 19147) atsiuntė 5 dol. auką 
"Lituanus" žurnalui paremti . 
Sis mažo skyriaus rūpestingu
mas yra pavyzdys kitom orga
nizacijoms. Lietuvių s tudentų 
sąjunga kovo mėnesį skelbia 
"Lituanus žurnalo rėmimo va
jaus mėnesiu. Tikimasi, kad or
ganizacijos ir pavieniai asmenys 
dosniai reaguos į šį s tudentų 
atsišaukimą. 

X Chicagos Lietuvių meške
riotojų - medžiotojų rengtas is 
pasilinksminimas vasario 27 d. 
Hollywood salėje, Brighton P a r 
ke, buvo gana sėkmingas i r 
praėjo jaukioje nuotaikoje. A t 
silankė gausiai ir mūsų jauni
mas, šokiams grojo K. Rama
nausko orkestras. Pa t s klubas 
artimoje ateityje turės taipgi 
reformuotis sušaukdamas savo 
narių visuotinį susirinkimą, ku
riame išrinksime naują a r per
rinksime visą klubo administra
ciją. 

X Atsiveikinta su a. a. inž. 
Vytautu Pavilčium. Su s taiga 

Meninę dalį sudarė pavienės 
ir grupinės deklamacijos. Cho
ras padainavo ta i dienai pritai
kytą muz. J. Bertulio penkias; 
dainas. . Užbaigta Tautos him
nu. Užbaigos žodį tarė tos mo
kyklos vedėja V. Bafcronienė. 
Minėjimas užrašytas j juostą, o 
Žygas nufilmavo. 

X Dail. K. žoromskio darbų 
parodos at idarymas Čiurlionio 
galerijoje bus kovo 13 d. 7 vai. 
vak. Paroda tęsis iki kovo 21 d. 
Parodą rengia Lietuvių Jūrų 
skautijos Korp! Gintaras. 

X Vincas Izokaitis, "Daina
vos" ansamblio narys, laimėjo 
sekmadienį Šv. Kryžiaus para
pijos festivalyje spalvotą televi
zijos aparatą. 

X Sekmadienis be rūpesčių, 
nes Kaziuko mugėj svečiai ga
lės gardžiai pavalgyti skaučių-
skautų mamyčių pagamintus 
pietus, (pr.) 

X Stasio Orento būsimai 
Kailių prekybai ir meno galeri
ja i , 2612 W. 69 St., Chicagoje, 
s ta tybos firma Kerelis Bros., 
vadovaujama architekto Alber
to Kerelio pradėjo atnaujinimo 
ir dekoravimo darbus, (sk.) 

IS ARTI IR TOLI 
J. A: VALSTYBISE i Angeles mieste, Statler Hilton 

- Vasario 16 minėjimai Vak. viešbutyje, rengt i komitetas pil 
Vokietijoje. Vasario 13 d. Lie- n a i J a u suformuotas. Į jį įeina: 
tuvos šventę iškilmingai pami- P ™ L - Valiukas, kun. dr. P 

GARBĖS DIENA 
Mano nedidelėje gražioje tė-1 Buvo pavasaris. Gamta pasi-

velių žemėje Laisvės Varpas | puošė žaliu kilimu, o mano tė
velių kraštas taip seniai pasiil
gusiu laisvės rytu. Brolių krau
jo auka buvo pakeista į naują 
atgimimo jėgą, kuri vedė į vi
sapusišką laimėjimą. O tam 
pri tarė pavasario vyturėlis, lau
kų gėlė ir motinų maldos, ku
rios nupynė vainikus kritu
siems sūnums. 

Kilo Lietuvių tauta pilnu 
grožiu. Augo javai brolių arto 

Vaikams Lietuvos: 
T a s laisvės nevertas, 
Kas negina jos. 

Nelabai seniai, t ik prieš 47 
metus , pasigirdo trimitas ir 
šaukė lietuvius į laisvės kovą. 
Jaun i ir seni: paliko kas knygą, 
kas žagrę a r šeimą ir visi išėjo 
į vieną bendrą laisvės kovą. 1 jų išdirbtuose laukuose, klestė-
Krito broliai kariai, kr i to jų jo pramonė ir prekyba, buvo 
žirgai, liejosi kraujas, tol, kol 
vėl sugaudė trimitas skelbda
m a s laisvės rytą. Nors dar ne
nudžiūvo motinų ir sesių aša-

s ta tomos mokyklos, bažnyčios 
ir muziejai, gerėjo keliai, tautą 
saugojo savi kariai. Broliai A-
merikiečiai rinko, aukojo aukas, 

ros veiduose, dar nebuvo su- j išliedino puikų laisvės varpą, 
i į o Haaorerk) ŪetuviaT. jikil- V e š i u s , kun. A. Vaiiuška, E . j r inkti kritę kariai ir jų žirgai, j kurį parvežę įkėlė į Karo muzie 
mingas posėdis įvyko parapijos B a r t k u s ' H e l e n Bartkus, r 
salėje. Muenchene lietuviai m i - ' i t a u s k a s ' LOTetta Vyčius, 
nėjimą surengė vasario 13 d. \ Laurinaitis, J . Andrius, K._ Mo 

Bartkus, Helen Bartkus, B. Ka- kovos lauke. 
Ann 

"Haus der Begegnung" patalpo- t u š i s ' A - Skirius, J. Puikūnas, 
se. Programoje buvo V. Bana i - ! L - 0 k s a s ' J - **&*< R Skirienė 
čio paskaita, deklamacijos iš \lr A- Norbutiene. 
dr. Sakalausko kūrybos. Piani- Į — DaH. Pauliaus Jurkaus pa
stas A. Smetona iš JAV išpildė \ veikslų paroda iš 1000-tosios 
M. K. Čiurlionio, Tallat-Kelpšos Lietuvos Prisiminimų radijo pro 
ir Fr. Chopin kūrinius, šventės gramos sukakt is bus VVaterbu-
proga taip pat surengta jau- \ ry, Conn.. Paroda Įvyks kovo 
nųjų dailininkių J. Jurkonytės • 13 ir 14 dienomis šv. Juozapo 
ir I. Suokaitės paveikslų paro- parapijos didžiojoj salėj. Paro
da. Minėjime dalyvavo ir kelio- da a tdara lankytojams šešta-
lika svetimtaučių. \ dienį nuo 3 vai. p . p. iki 7 vai. 

— Library Journal Įsidėjo re- v. sekmadienį nuo 9 vai. iki 6 
cenziją Clark Mills ir Algirdo v. v. Bus išstatyta apie 60 pa-
Landsbergio redaguotos lietu- \ veikslų. Įėjimas nemokamas, 
vių liaudies dainos The Green {Paulius Ju rkus visuomenei ge-
Linden. Knyga gaunama "Drau \ rai žinomas kaip rašytojas, pa-
ge". Kainuoja 6 dol. Rinkinyje rodos metu mes jį pažinsime ir 
yra 113 dainų. Recenzijoj pažy- kaip dailininką. Oficialus paro-
mima, kad tai nuostabus žinių dos at idarymas įvyks šeštadienį 
šaltinis studijuojantiems litera- į 7 vai. vakare su trumpa prog-
tūrą. j rama. 

— Bernąrd Nurmsen (estas), Po to seks Lietuvos Prisimini 

Dr. V. Kudirka. 
Piešė B. Paliulyte 

jaus bokštą. Jis kasdieną skel
bė žemei Lietuvos meilę. 

Bet štai ir vėl sugaudė j a u 
liūdnas trimitas, nutilo laisvės 
varpas. Raudonasis grobikas i-
veda apgaulingai į mažą laimės 
sali savo kariuomenę. Iš t rempė 
laukus, išardė bažnyčias ir ka
pus, brolius ir seses išžudė a r 
išvedė į šaltą Sibirą. I r vėl 
apsiliejo mylima žemė ašaro
mis ir kančia, kuri ir šiandieną 
spaudžia visų širdis. Ir vėl lau
kiame naujo trimito, kada vi
sus sušauks laisvės varpas į 
naują kovą. O ta valanda bus, 
jeigu mes to visi norėsime. 

—Dangute Stončiūtė 

IB VĖL BUS LAISVA 
LIETUVA 

Kiekviena tauta švenčia savo 
nepriklausomybės šventę. Ją 
švenčia ir lietuviai. Lietuva 

riniarne darbe veikliu inž. Vy
tau tu Pavilčium artimieji, drau
gai ir gausiai susirinkę čikagie-
čiai atsisveikino sekmadienį va 
kare Petkaus laidojimo koply
čioje. Marąuette Pk. Atsisvei
kinimą pravedė ir lietuvių inži
nierių vardu kalbėjo inž. K. B u r 
ba. Uniformuotos Kernavės t u n 
to skautės, pasimeldę prie ka r - j "Lituanus". 
sto, jautr iai pareiškė užuojautą 
velionio artimiesiems. Visų skau 
tų vardu dar kalbėjo vyriausias 
skautinink. B. Juodelis ir "Tech
nikos žodžio" redakcinio kolek
tyvo vardu inž. K. Kaunas. Po 
to kan. V. Zakarauskui a tkal
bėjus rožančių, sugiedota t r y s 
posmai "Marija, Mari ja". Pir
madienio C kovo 1) ryte velionis, 
po gedulingų pamaldų Šv. Mer
gelės Marijos gimimo bažnyčioj 
Marąuette Pk., buvo nulydėtas 
amžinam poilsiui į Šv. Kazimie
ro kapines. 

X šv. Kryžiaus parap. vaka
rinės mišios per gavėnią bus 
7:30 v. v. 

X Pa t s moderniausias medis 
— alyvinis riešutmedis. Pats 
geriausias vokiškas Hi Fi ste-
reo - Telefunken. Pasižiūrėkit 
Gradinsko TV, radijų ir magne
tofonų krautuvėj , 2512 West 
47 th St. (sk.) 

. _ ,. . . . _ . ... . .kentėjo 123 metus rusų prie 
StudioCi ty , Cahf., Rezolmci- mų radijo 1000-tosios ycogr* ~ į . B ė t ^ į r t i i , ^ . į m 

i kilmingai švenčiama. Būdavo 
' gražūs kariuomenės paradai, 
visi namai papuošti taut inėm 
vėliavom, įstaigos apšviestos 
šviesomis. 

Neilgai Lietuva džiaugėsi ne
priklausomybe. Atėjo žiaurūs joms remti komiteto vadovybes mos atžymėjimas toje pačioje ;

 g d i n ( j k n y g a s s i a p t a i jas skai- p n K l a u s ' . 
narys, dalyvavo neseniai įvyku- vietoje su pritaikinta programa . . • ' , - • „„_„ : okupantai rusai ir pavergė Lie 

te , savanoriai kovojo ir paga-. t u v ą _ N e b ė r a g r a ž i ų p a r a d ų < n e 

Kalbėkime svetimiesiems per 

X Chicagos skautai ir skau
tės, pasitelkę tėvus ir gerus 
prietelius jau seniai rengėsi Ka
ziuko mugei. Atsilankykite ir 
pamatysi te to kruopštaus darbo 
vaisius. Sekmadienį, kovo 7 d. 
Jaunimo centre. Iškilmingas a t i 
darymas 11 vai. 30 min. (pr.) 

x Mečys Šimkus, teisininkas, 
kaip ir kasmet per daugelį me- ' 
tų, tvarkingai, tiksliai ir grei- | 
tai užpildo Įvairius PNCOME 
TAX. 4259 S. Maplewood Ave., 
t d . ČL 4-7450. (sk.) 

X Dr. VI. Šimaitis jau 11 me 
tų padeda lietuviams apskai-
ciuoti income tax. 2737 W. 43 
St., teL CL 4-2390; vai. 10—1 
3—8. ( A l 

narys, dalyvavo neseniai įvyku- vietoje su pritaikinta programa 
šiame estų organizacijų atstovų ir vaišėmis. Visus Waterburio 
suvažiavime New Yorko mies- ir apylinkės lietuvius kviečia 
te. Buvo išrinktas vienu iš šuva Lietuvių b-nės \Vaterbury apy-
žiavimo pirmininkų. Suvažiavi- linkė. 
mas pasisakė už rezoliucijų žy
gio rėmimą. į tetą stambesnėmis aukomis pa-
— Lietuvos Vyčių visuotiniam ! rėmė: A. Markevičius (Santa j Tuojau prasidėjo Lietuvos 

suvažiavimui, kuris įvyks 1965 ;Monica, Calif.), prel. dr. A . ' a t s t a t y m a s . Prie atstatymo pri-
m. rugpiūčio 5—8 dienomis Los JDeksnys (St. Louis, UI.), J. sidėjo ir Amerikos lietuviai. Jie 

Kapočius (Boston, Mass.), dr. į atsiuntė pinigų ir laisvės var 

Piešė Linas Kelečius, šv. Jurgio 
lit. par. mok. 2 sk. mok. 
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ŠVENTAS KAZIMIERAS 

Minint t au tos šventę, negali
ma pamirš t i Lietuvos globėjo 
Šv. Kazimiero. J is buvo Lietu
vos valdovo sūnus čia žemėje, 
patekęs Dievo kara lys tėn mel
džiasi už mūsų Tėvynę. Ne vie
ną kar tą J is j ą išgelbėjo nuo 
priešų. Siųskime savo maldas į 
šv. Kazimierą, kad per jo už
tarimą Dievas suteiktų Lietu
vai laisvę. — J . P . 

G A L V O S Ū K I A I 

Šiuose sakiniuose y r a paslėpti 
i žmonių vardai . Suraskite. 

1) J is ma to mases žmonių, 
stovinčias t u r g a u s aikštėje. 

2) Sutemo, namo eina visi 
vaikai. 

3) J is valdo namus, žemę ir 
visą jo tur tą . 

4) Pas ipuošęs su raudona 
skiautere sėdėjo scenoje ar t i s 
tas . 

5) Drauge nė vienas su ma
nim nėjo. (5 taškai) 

n 
Kas sus i t raukia be judesio? 

liau atėjo ta diena, kurios visa ; ^ ė v ė s u o i a mūsų trispalvės 
Lietuva laukė. Lietuvos _ Tary- v ė l i a v o s M e s lietuviai, būdami 
ba 1918 m. vasario 16 d. pa-

' ,. . . _ . . skelbė, kad Lietuva y r a nepri-
Rezolmcijoms remti komi L ^ ^ ^ h t y ^ 

laisvoj Amerikoj, tą dieną mini
me su skausmu širdyje, nes 
Lietuva dar ne laisva. a 

Todėl mes turime mokytis 
lietuviškai, kad galėtumėm būti 
gerais lietuviais ir padėtume 
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M. L. Namikas (Glendora, Ca- lpą . Laisvės varpo užrašą visi į g a u t i vel Lietuva! nepnklau 
ilif.), inž. A. Jonynas (Pacific ; gerai žinote. 
~ "" ' " ~ " Netrukus atsirado naujas 

priešas Lietuvai — rusas bolše-
Palisades, Calif.). dr. J . Jurgi-
las (Granada Hills, Calif.), ir 
B. Graužinis (Los Angels, Ca
lif.). 

AL Montessori d-jos Vaikų namų 
pus ir lietuviškas tulpes Vasario 

auklėtiniai klijuoja Gedimino stul-
16 d. Nuotr. V. Juknevičiaus 

1965 m. kovo 15 d., 7 vai. vakare, 
lietuviškas radijo programas 

MARGUTIS 
pradeda iš naujos ir galingos radi.įo stoties 

WXRT —radijo banga FM-93,1 
Dator MARGUTIS bus girdimas ne vien Chicagoje ir apylinkėse, 
bet lietuviškos programos pasieks Waukeegan. Kenosha, Racine, 
Mihvaukee. Kankakee, Joliet, Rockford, Hammond. Gary. E. Chicago. 
Beverly Shores ir daugelis kitų lietuvių kolonijų Michigan. Indiana 
ir Wisconsin valstijose. 

Klausykite MARGUTĮ kasdien nuo 7—8 vai. vakaro. 
(Išskyrus šeštadienius ir sekmadienius). 

Rašykite MARGUČIUI: 6755 S. VVestern Ave., Chicago III. 60636 
Tel. GR — 6-2242 

DIDŽ. BRITANIJOJE 
— A. a. K. Deveikis mirė Not-

I tinghame vasario 16 d. Velionio 
I nuo pašaukimo dienos (1921 
i m.) visą laiką tarnavo 4 pės-
jtininkų L. K. Mindaugo pulke. 
11940 m. komunistai okupavę 
: Lietuvą, virš. K. Deveikį, kaip 
i nepalankų jiems asmenį, tuojau 
paleido j atsargą. 

Po II-jo Pasaulinio karo at
vyko j Angliją, čia steigė įvai-

Į rias organizacijas ir dirbo jų 
Į valdybose. Darbu ir pinigais 
j rėmė lietuviškus reikalus ir su 
i paskaitomis lankydavo tautiečių 
i kolonijas. Buvo spaudos bendra 
įdarbis. 

— Londone mirė Jonas Doč-
:kus, Škotijoje — Marija Butri-
'mavičienė. 90 m.. Ona Tamavi-
čienė, 75 m., ir Antanas Stum-

į brys. Tai vis senosios išeivijos 
lietuviai, kurie gyvendami dir
bo ir sielojosi Lietuvos reika
lais. 

— Alkių šeima susilaukė sū
naus. J. Alkis yra PLB valdy
bos pirmininkas, skautų rajono 
vadas, ir įvairių organizacijų 
narys. (V. Vyt.) 

vikas. Šis priešas užėmė Lietu
vą. Iki šiol dar ji nėra išlais
vinta. Bet kada nors, ji vėl bus 
laisva, kaip kad buvo senovėje. 

Vytautas Beleška, 
CALM 5 A kl. mokinė 

TAIP ŠVĘSDAVO LD3TU-
VOJE 

Kiekvieneriais metais vasario 16 
diena Lietuvoje buvo labai iš-

VRBRLELIrU 

Kai lipau ant laiptų. 
Skruzdelė tupėjo, 
Oi, kaip baisu eiti! 
Į mane žiūrėjo. 

Nulipau nuo laiptu. 
Peršokau per tvorą, 
Nespėjau pabėgti 
Ir pamačiau vora. 

Pasileidau bėgti, 
Ir pamačiau žiogą, 
Tikėki, brolyti! 
Kad man buvo bloga. 

Laikas jau eit namo, 
Vabalėliams — Sudie, 
Gera ir malonu, 
Man buv« namie. 

Tomas Grybina* 
East St. Louis, 111. 

somybę. 

Rima Briedytė, 
CALM 5 A kl. mokinė 

(3 taška i ) 
Mažam puodely gardi košelė. 

(2 taška i ) 

Galvosūkių a t sakymai 

1) N a m a s š iaurės ašigalyje. 
2) Skruzdėlynas (skruzdžių 

namai) . 
3) Lietuvos Nepriklausomy

bės šventė. 
—o— 

Kur matei , kad iš batų aulų 
šaudytų? 

Tuiį-Č.-:, Piešė R. Arbaite 
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