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I $ VISUR
W. Rogers tarėsi su

A. Dobryninu
VVASHINGTON. — Sovietų 

S-gos atstovas Washingtone, A. 
Dobrynin užvakar dvi valandas 
tarėsi su valst. sekretorium W. 
Rogers. Pasikalbėjimo tema — 
Art. Rytai ir reikalas artimoje 
ateity sukviesti keturių didžiųjų 
valstybių pasitarimą.

Grėsmė Prancūzijos 
ūkiui

Ryt visuotinas streikas 
Prancūzijoje

PARYŽIUS. — Ateinančios 
dienos liudys, ar išsilaikys pran
cūzų franko valiuta. Kraštui 
gresia infliacija ir neramumai 
pramonėje. Finansiniai žinovai 
teigia, kad šiuo metu dar neten
ka laukti netrukus galimo fran
ko nuvertinimo. Vis dėlto, Eu
ropos spekulentų šiomis dieno
mis mokėtos aukštos kainos už 
auksą buvo blogas ženklas. Be 
to, suirus darbdavių ir unijų 
pasitarimams, ryt, antradienį, 
Prancūzijoje numatytas pramo
nės streikas. Vyriausybė, veng
dama infliacijos, pasiryžusi prie
šintis reikalavimams pakelti at
lyginimus.

Prancūzų banknotai plaukia 
į Šveicariją

Jau kėlios dienos Prancūzijos 
banknotai, suvaržymų nepai
sant, d'deliais kiekiais perkelia
mi į finansiniu požiūriu pasto
vią Šveicariją. Galimų Prancū
zijos sunkumų akivaizdoje, Va
karų bankininkai vakar buvo 
sus rinkę Bazelyje, Šveicarijoje, 
ir svarstė paramos, Prancūzijos 
bankui, būdus.

Komunistų partijos
nesutaria

Vis ryškūs nesutarimai 
komunistų tarpe

BUDAPEŠTAS. — Čia įvyko 
komunistų parengiamosios ko
misijos posėdis — jos uždavinys 
rengti š. m. gegužės mėn. visų 
kom. partijų suvažiavimą Mask
voje. Patirta, kad Budapešto su
sirinkime įvairių kraštų kom. 
partijų tarpe išryškėjo nesuta
rimai. Jie daugiausia liečia Če
koslovakijos invaziją ir Mask
vos siekiamą Kinijos pašalinimą 
iš “stovyklos”.

Egipto prez. Nassero atsto
vas, dr. Favzi, atvykęs į Lon
doną, tariasi, Art. Rytų klausi
mu, su min. pirmininku H. Wil- 
sonu ir kitais britų politikais. 
Prieš atvykdamas į Angliją, 
Favzi lankėsi pas gen. de Gaul
le.

St. Pieža, atžymėtas Illinois v. 
Medicinos d-jos 1968 m. premija.

Atžymėtas St. Pieža
Už straipsnius medicinos e 

religijos srity
CHICAGO. — Lietuviui žur

nalistui Stasiui Piežai paskirta 
Illinois valst. Medicinos d-jos 
1968 m. premija. St. Pieža pre
mija apdovanotas šalia 13 kitų 
laikraštininkų, pernai skelbusių 
straipsnius medicinos srity. St.

Vietnamas - dabar pirmasis rūpestis
Verta dėmesio sovietų spaudos laikysena ir jų propagandos taktika — Tar

tis rūpi ir Washingtonui ir Maskvai — Prez. Nixonui pirmoje eilėje rūpi Vietnamas, 
ginklavimosi varžybos ir tik vėliau teks spręsti vidaus gyvenimo skaudulius.

Maskva žvelgia į R. Nixoną
“N. Y. Times” komentatorius 

J. Reston pažymi, kad sovietų 
diplomatų, spaudos laikysena, 
kovo 2 pasibaigusios JAV prezi
dento R. Nixono kelionės Vak. 
Europoje metu, įdomi ir verta 
dėmesio. Sovietai beveik nė žo
džiu nepaminėjo prezidento lo
jalumo pareiškimų Vak. Vokieti 
jos ir NATO link. Atrodo, kad 
Maskva tą kelionę laiko manda
gumo viešnage savo “kaimynų”, 
sąjungininkų kraštuose. Esą, žy
miai svarbesnis įvykis, tai vėliau, 
šiais metais, numatytas prezi
dento lankymasis Maskvoje.
Neįprasta propagandos taktika
Restono nuomone, Maskva 

anksčiau būtų prapliupusi pyk
čiu, ypač, atsižvelgusi į kai ku
riuos Nixono pareiškimus, pvz,

nesutarimai negalį, jie teigia, su
kliudyti JAV — sovietų būsimų 
pasitarimų ypač ginklų priežiū
ros ir Art. Rytų konflikto klau
simais.
Washingtonas supratęs Maskvos 

ženklus...

Reston mano, kad esą svarbu 
ir tai, kad Maskva pasiryžusi jos 
ambasadorių Washingtone laiky 
ti sostinėje, nors jis turėjęs ke
lioms savaitėms grįžti į Maskvą.

Vietnamas, ginklai, vėliau — 
vidaus rūpesčiai

N.Y.T. bendradarbis bei redak 
torius pažymėjo: JAV preziden
tui rūpi pasiekti kompromiso 
Vietname, jam reikia išspręsti 
ginklavimosi varžybų klausimą. 
Tik vėliau, gavęs reikiamų lėšų, 
jis galėsiąs griebtis vidaus reikalų 
tvarkymo — socialinėje, rasinėje, 
ūkinėje ir politinėje srityse.

Panašūs klausimai, teigia Res 
Jis turįs įtakingų JAV respubliko ton, kamuoja ir Maskvą. Ji turi

Kautynės Vietname. Čia JAV kariai Bien Hoa vietovėje puola įsistip
rinusį priešą.

Pieža, “Chicago American” dien iam vaL Berlyne viešėjus. Ta- 
raščio religijos sk. redaktorius, čiau- Maskvos propaganda tylė- 
buvo paskelbęs eilę straipsnių, i° net atveiu» JAV svečiui kalbė- 
svarstančių širdies perkėlimų J'us aPie Vakari» vieningumą, tuo 

tarpu kai Angliją ir Prancūziją 
kaip tik kelionės metu buvo pa
lietę aštrūs ginčai bei trintis.

ryšį su religija.
St. Pieža yra vienas ‘Drau

go” leidėjo — Liet. Kat. Spau
dos D-jos direktorių ir kitų or
ganizacijų veikėjas.

Čekoslovakijoje
Profesines Sąjungos

reikalauja teisių
PRAHA. — čia pasibaigęs 

prof. sąjungų, su 5.5 mil. narių, 
kongresas, priėmė rezoliuciją. 
Jai vieningai pritarė dalyvavę 
1,600 atstovų.

Jie atmetė sovietų paskelbtą 
“riboto suverenumo” sampratą, 
kuria siekiama pateisinti sovie
tų įvykdytą, praėj. metų rug
piūčio 21 d. invaziją. Nurodyta 
į reikalą visoms tautoms siekti 
laisvo apsisprendimo bei suve
renumo. Taip pat pareikšta vil
tis, kad partija, politinius spren 
d'mus darydama, įgalins daly
vauti ir prof. sąjungoms. Pažy
mėta: reikia kovoti prieš “asme
ninės galios įsigalėjimo pavojų”.

Uždraudė rodyti invazijos 
vaizdus

PRAHA. — Spaudos žinio
mis, valdžios įstaigos įsakė pa
šalinti iš Prahos muziejuje ati
darytos parodos nuotraukas, 
kuriose matyti invazijos vaiz
dai, parodyti įvairūs dokumen
tai. Tačiau nepašalinti ekspona
tai, kuriuose vaizduojami įvy
kiai Vietname, Kuboje, Kinijo
je ir kituose kraštuose.

V. Berlyne išrinkus Fed. Vokietijos prezidentą — dr. G. Heine- 
manną (dešinėje) sveikina socialistų partijos pirm. ir užsienio reik. 
min W. Brandt (kairėje). Vidury — Kari Wienand., Brandto pava
duotojas partijoje.

nų ir demokratų pasitikėjimą
Manoma, kad Washingto-

nas, Baltieji Rūmai supratę Mas 
kvos ženklus. Jie priėję išvados, 
kad pasitarimai esą, šiuo metu, 
pats pagrindinis klausimas B. Rū 
mams ir Maskvai. Tuo tarpu, 
šiems klausimams spręsti Europa 
negalinti žymiai prisidėti.

Maskva linkusi net švelninti 
pastarojo meto krizės reiškinius 
abiejų Vokietijų santykių plotmė 
je. Be to, jos diplomatai J. Tau
tose, visose Vakarų sostinėse ir 
Art. Rytuose deda įmanomas pa
stangas, skatindami: būti santū
riems, neaštrinti santykių. Jokie

E. Bunker, 
Saigone

JAV ambasadorius

R. Nixonas su vokiečių piliečiais
Nixonas su vokiečių jaunimu

Bonna. — JAV prezidentas R. 
Nixonas neseniai įvykusios jo 
kelionės Europoje metu buvo į- 
vedęs naujovę — jis po valan
dą, kiekviename aplankytame 
krašte (išskyrus Belgiją) laisvai 
kalbėjosi su parinkta įvairių gy- 

! ventojų sluoksnių grupe. Tie at
stovai buvo vaišinami arbata ir 
vaisių sunka.

Bonneje įvykusiame pasikalbė
jime su 19 visuomenės atstovų 
vyravo šie iškelti klausimai: jau
nimo riaušės, Europos ir Vokie
tijos apjungimas, be to Fed. Vo
kietijos vaidmuo “Rytų-Vakarų 
atoslūgiui (detente) atsiradus.

Prezidentas paklausė: kuo 
pasižymi Vokietijos jaunimas?
Prez. Nixonas Bonnoje, pačio

je pradžioje, pats iškėlė klausi
mą — kaip vertinate vokiečių 
jaunimą? J klausimą atsakė am
basados pakviesti žurnalistai (pa 
vyzdžiui “Die Zeit” redaktorė 
grovienė Doenhoff), politikai, 
biznieriai, profesoriai ir dvasinin 
kai. Visi kalbėjo angliškai ir jų 
nuomonės buvo labai įvairios.

“Jaunimas baiminasi dėl 
ateities”

Fritz Berg, Vokietijos pramo
nės federacijos pirmininkas nu
rodė — reikia griežtų priemonių 
prieš riaušių kėlėjus. Jo nuomo
ne, tie jaunuoliai “neturi pažiū-

P. Vietnamo viceprezidentas 
išskrido į Vietnamą.

Ky

2,500 karių j P. Korėją
SEOUL, P. Korėja. — Vakar 

pradėta oro keliu perkelti iš 
Fort Bragg, N. Carolinoj, į P. 
Korėją 2,‘500 JAV karių. Nuo
tolis — 8,500 mylių. Šio žygio, 
“oro tilto” uždavinys — parody
ti Azijos kraštams, JAV drau
gams, kad kraštas pajėgus, rei
kalui esant, vykdyti sutartyse

į numatytus įsipareigojimus.

rų, idėjų”. Heinz Ruhnau, Ham 
burgo vidaus reik. ministeris tei
gė, kad “svarbiausia riaušių prie 
žastis ta, kad jaunimas nepapras
tai bijosi ateities.”

Prezidentas pasiūlė jaunimui 
labiau įsijungti į neišsivysčiusių 
kraštų plėtros veiksmus. Tai jau 
nimui teiktų moralinį pasitenki
nimą.

Kaip su vokiečių vaidmeniu 
rytų-vakarų atoslūgio atveju?
R. Nixonas čia pareiškė, kad 

Vokietija turėtų su savo įnašu to
liau dalyvauti Atlanto sąjungoje 
ir išlaikyti stiprų ūkinį lygį, ji 
privalėtų būti “tiltu” tarp Rytų 
ir Vakarų... Tačiau vokiečiai ne
turėtų per skubiai mėgsti ryšius 
su jos rytų kaimynais. Tai kel
tų nerimą Maskvoje, nes ši vokie
čių įtaka komunistinių kraštų tar 
pe atrodo esanti pavojinga.

Vokiečiai prezidento pareiški
mais buvo patenkinti. Jis jiems 
padaręs gerą įspūdį tr ypač jo 
nuovoka europinius ar vokiečių 
klausimus svarstant.

Čia jis pasirodė esąs pranašes
nis už Kennedy, Johnsoną ar 
-fumphrey.

rūpesčių dėl Kinijos ir gyvento
jų reikalavimų: pakelti gyveni
mo lygį. Jiem rūpi varžyti ara
bus, lygiai tiek pat, kiek Wash- 
ingtonas susirūpinęs santūrumo 
kryptimi spausti Izraelį.

R. Nixonas, esą, visa tai turė
jęs galvoje ir dėl to jam rūpėję 
europinius politikus atitinkamai 
parengti būsimiems pasitari
mams su Maskva. Šiuo požiūriu, 
jo kelionė buvo sėkminga.

Tačiau, kaip tik jos metu žy
miai pagyvėjus karui Vietname, 
tai privers prezidentą grįžti į pil
kosios, niūriosios tikrovės sąly
gas.

Vietname
Daugiau lėšų Vietnamo 

karui ?
M. Laird lankė JAV vyrus 

fronte
JAV gynybos vadovas užva

kar lankė JAV prezidentą 
Thieu, gi vakar buvo išskridęs 
į krašto šiaurines sritis lankyti 
kariaujančių vyrų. Jis pažymė
jo, esąs patenkintas P. Vietna
mo karių lygiu kovingumo srity 
ir pridūrė: karo veiksmams pdin 
tant, karui Vietname vesti teks 
prašyti papildomų lėšų Ameri
kos biudžete.

Aštrėja veiksmai sausumoje
SAIGONAS. — Priešo puoli

mai savaitgaly dar paaštrėjo. 
JAV kariams teko su priešu su
sidurti į šiaurės vakarus ir į 
pietus nuo Saigono. Priešas pa
tyrė didelių nuostolių, žuvo dau
giau 20 amerikiečių, apie 40 su
žeista. Žymiai pagyvėję puoli
mai sausumoje pastebėti ir ki
tuose ruožuose.

Komunistai vakar raketomis 
vėl puolė apie 30 sąjungininkų 
bazių ir vietovių.

Artilerija ties Suezo 
kanalu ?

Artilerijos veiksmai išilgai 
Suezo kanalo

TEL AVTV, KAIRAS. — Iz
raelio ir Egipto daliniai dvi die
nas veikė išilgai Suezo kanalo. 
Abi pusės panaudojo artileriją 
ir abi kaltino viena kitą veiks
mus pradėjus. Dieną anksčiau 
Izraelio ir Egipto lėktuvai - nai
kintuvai susidūrė virš Sinajaus 
įlankos. Izraelis pasiskundė J. 
Tautose, pažymėjęs, kad egip
tiečiai pažeidę ginklo paliaubų 
sąlygas. Tą patį teigia ir Egip
tas.

'• “Concorde”, britų - prancū
zų gamybos, greičiausias pasau
ly sprausminis keleivinis lėktu
vas, Toulouse apylinkėse įvykdė 
jau antrą bandymą. Jis skrido 
visą valandą.

• Kubiečiai iš Ispanijos i JA 
Valstybes. 6.800 Kubos gyven
tojai. emigravę iš Kubos t Is
paniją, 1968 m. persikėlė j JAV.

Rusai vėl ties Kinijos ambasada
Pakorė Mao iškamšą

MASKVA. — “Šimtai tūks
tančių” Maskvos gyventojų šeš
tadienį, jau antrą kartą savai
tėje, demonstravo ties Kinijos 
ambasada.

Jie buvo atgabenti sunkve
žimiais. Užrašai skelbė: “Gėda 
Kinijos provokatoriams”, “Šalin 
Mao kliką” ir pan.

Minia ties Kinijos ambasada 
“pakorė” Mao iškamšą ir šaipė
si iš kinų diplomatų, pasirodžiu
sių prieš dvi dienas išdaužytuo
se ambasados languose.

Demonstracija šį kartą buvo 
kiek tvarkingesnė. Tvarkos žiū
rėjo tūkstančiai milicininkų ir 
karių. Atgabenti darbininkai, 
studentai, sningant žygiavo, iš
sirikiavę po šešis. Eisena vyko 
daugiau kaip 4 valandas.

Manoma, kad kovo 8 d. de
monstraciją sukurstė sovietų 
televizijoje parodyti kinų sužeis
tų, užmuštų ir sužalotų rusų 
sargybinių vaizdai. Nuotraukas 
paskelbė ir vyriausybės dienraš
tis “Izviestija”.

TRUMPAI
Pūgos JAV vidury

Sniego pūgos tebesiaučia įvai
riose krašto srityse. Šiomis die
nomis sniegas padengė sritis 
tarp Colorado - Tennessee vals
tijų. Kansas valst. sniego dan
ga siekė iki 8 colių. Pūgos pa
siekė ir Illinois valst., tačiau 
Chicagos ir jos apylinkių sritys 
laimingai aplenktos. 

Vengrai pagerbė
L. R a j k

Prieš 20 metų buvo pakartas
VIENA. — Vengrijos spauda 

savaitgaly pagerbė, prieš 20 me
tų, pakarto buv. vidaus reikalų 
ministerio Laszlo Rajk, atmintį. 
Dabar paskelbta, kad “mes pa
simokėme iš buvusio laikmečio 
nežmoniško neteisingumo”.

Rajk buvo 1949 m. teisiamas 
įr kaltintas, norėjęs Vengriją 
paversti, Jugoslavijos tipo, 
“tautinio komunizmo” kraštu.

'• Turine, Italijoje, policija 
malšino 1,000 italų demonstran
tų, norėjusių įsiveržti į JAV 
konsulatą. Policija panaudojo 
ašarines dujas, bent 10 polici
ninkų sužeista. Demonstracijos 
kilo. graikei aktorei M. Mer- 
couri kalbėjus italų darbinin
kams ir šiem kaltinus JAV vy
riausybę, kuri, esą. palaikanti 
karinį režimą Graikijoje.

• Formozoje sudužus JAV 
transportiniam lėktuvui, žuvo 
keturi kariai.

Rusai paskelbė “parengties 
padėtį” pasieny

MASKVA. — Kariuomenės 
organas “Krasnaja Zviezda” va
kar paskelbė: ties Kinijos - So
vietų Sąjungos pasieniu įveda
ma parengties padėtis. Kom. 
Kinijos karo ministeris taip pat 
vakar pranešė, kad į Sovietų 
S-gos pasienį suinčiami gausūs 
kinų daliniai, teigiama — apie 
5 mil. vyrų. Visa tai lai laikyti
na nauju nervų karo tarpsniu.įvairios žinios
“Apollo 9” astronautai

daro nuotraukas
HOUSTON. — “Apollo 9” 

astronautai šiandien skrieja jau 
8 dieną. Jų nusileidimas į At
lantą numatytas ketvirtadienio 
rytą.

Po kovo 7 d. svarbaus bandy
mo — su “Voru” atsiskirti nuo 
erdvėlaivio ir vėliau su juo susi
jungti — šiuo metu astronau
tams beliko visai nedaug užda
vinių. Vakar jie darė spalvotas 
Amerikos ir Afrikos kontinentų 
nuotraukas.

• JAV senate nuo šiandien 
svarstoma atominio varžymo 
sutartis.

Sovietų karo laivas, raket- 
nešis, praplaukė Turkijos van
denis ir šiuo metu yra Vidurže
mio jūroje.

KALENDORIUS

Kovo 10 d.: šv. Makaras, šv. 
Atalas, Visvydas, Žibuolė.

Kovo 11 d.; šv. Konstantinas, 
šv. Aura, Žiedūnas, Eigustė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, temp. sieks 30 ir dau
giau 1. F., kritulių nenumatoma, 
ryt — iš dalies debesuota, be 
pakitimų.

Saulė teka 6:12, leidžias 5:50.

Goldą Meir. sutikusi būti Izraelio 
min. pirmininke. Jai — 70 m. amž.
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MOSU KOLONIJOSE
Rochester, N. Y.

BŪKIME TINKAMAI 
PASIRUOŠĘ

Prof. dr. Br. Nemicikas, Vliko 
vicepirmininkas, gausiai susirin 
kusems lietuviams j Vasario 16 
dienos minėjimą, kuris įvyko 
Šv. Jurgio liet. par. salėje, pa
brėžė, kad pagrindinės lietu
vių tautos išsilaisvinimo sąly
gos yra tarptautinės padėties 
palankumas Lietuvos bylai (jo 
dabar nėra, kiekvienu metu, kin 
tant tarptautinei padėčiai, jis 
gali atsirasti) ir pavergtųjų ir 
laisvųjų lietuvių ryžtas ir pas
tangos atgauti prarastą Lietu
vos nepriklausomybę. Iš to iš
eina šie mūsų uždaviniai (kad 
būtume tinkamai pasiruošę, kai 
ateis laikas) t pavergtųjų lietu
vių ištvermė ir tikėjimas į 
išsilaisvinimą, valstybingumo 
minties (idėjos) išlaikymas (o- 
kttpantas stengiasi ją visokiais 
būdais nuslopinti), laisvųjų lie
tuvių ■— laisvinimo pastangų 
stiprinimas, intelektualinių jė
gų ir materialinių resursų tin
kamas surikiavimas ir laisvini
mo organizacijos pritaikymas 
gyvenamojo momento sąlygom, 
kad į darbą galėtų įsijungti pri
augančioji lietuvių karta, ener
gingas veikimas į viešąją pa
saulio opiniją, kad Lietuvos lais 
vės byla būtų gyva ir aktuali.

Prelegentas pasidžiaugė, kad 
naujoji JAV vyriausybė perkė
lė politinį svorį į Europą, kas 
teikia mums daugiau vilčių.

Lietuvos išlaisvinimo galimy
bės: irimas Rusijoj (ženklų jau 
yra, bet procesas galįs būti il
gas) ir Vakarų su Sov. Rusija 
susidūrimas (šiuo metu jį sun
ku numatyti, bet politikoj neti
kėtumai galimi).

Pažvelgęs į kultūrines sritis, 
svečias pažymėjo, kad tiek po
litinė, tiek kultūrinė veikla yra 
lygios vertės. Tai dvynės. Jis 
pasidžiaugė, kad lietuviška vei
kla, tiek politinė, tiek kultūrinė, 
paskutiniais metais gerdkai su
aktyvėjo.

Baigdamas savo puikią kalbą, 
svečias ragino turėti viltį ir bū
ti visada pasiruošus, ko ir sie
kia mūsų veikimas. Kalbėtojui 
buvo sukeltos nuoširdžios ovaci 
jos.

Iškilmių minėjimą gražiai pra 
Vedė prof. dr. Ant. Klimas. Su
giedojus himnus, kun. Pr. Va
liukevičius perskaitė prasmingą 
Įnvokaciją. Gražiai pristatyti 
svečiai pasakė ilgesnes bėi nuo
širdžias kalbas: miesto meras 
Fr. Lamb, Ed. Dunn perskaitė 
kongr. Fr. Horton įneštas kon
grese rezoliucijas ir kalbą Lie
tuvos laisvės reikalu Vasario 16 
proga, Tautybių komiteto var
du kalbėjo adv. D. Livadas, gra
žiai iškėlęs graikų ir lietuvių 
nuopelnus Vakarų kultūrai. Pa
vergtųjų tautų vardu kalbėjo 
Alf. NiedOlS, iškėlęs pabaltiečių 
glaudesnio bendradarbiavimo ir 
federacijos mintį.

Vienbalsiai buvo priimta re
zoliucija, prašanti prezidentą 
kelti mūsų bylą J. Tautose ir 
kituose pasauliniuose forumuo
se, Rezoliuciją gražiai perskaitė 
Jūratė Kfokytė.

Meninę dalį — montažą “Bal
tijos šauksmas” poetės N. Na- 
rutės (Miškinienės) atliko vie
tos LB choro dalyviai, solistė 
B. čypienė, jautriai solo padai
navusi savo partiją ir I. Žmui- 
dzinienė — deklamatorė. Mon

tažas labai patiko ir saviesiems, 
ir svečiams. Pianinu skambino 
K. Saladžius. Aukų surinkta 
daugiau tūkstančio dolerių.

Minėjimą lietuvių ir anglų 
kalbomis puikiai pravedė B. ir 
Vit. Litvinai. Perduota Alto pir
mininko kalba. Gaila, dėl laiko 
stokos negalėjo perduoti Vliko 
pirm. K. Valiūno kalbos.

Pamaldas lietuvių kalba lai
kė kun. L. Januška. Jis pasakė 
turiningą patriotinį pamokslą. 
Pamaldų metu sol. prof. VI. Sa- 
balienė pagiedojo su giliu įsi
jautimu bažnytinę ariją “O Pa
saulio Kūrėjau” (Gounod). Var 
gonais ją palydėjo R. Obalis. 
Muz. J. Adomaičio vadovauja
mas LB choras pagiedojo visą 
eilę tai dienai pritaikintų gies
mių.

Minėjimą rengė vietos Alto 
valdyba. J. Jurkus

Rochesterio miesto meras Fr. 
Lamb kalba Vasario 16-sioS minėji
me.

Worcestcr, Mass.

JAUNIMO KONCERTAS

Maloniai kviečiame vietos ir 
apylinkės lietuvius atsilankyti 
į tėvų pranciškonų rėmėjų I-mo 
sk. rengiamą pavasarinį jauni
nto koHcertą.

Koncertas įvyks balandžio 20 
d., sekmadienį, 2 vai. p. p. Mai
ronio Parko didžiojoje salėje 
shrewsbury, Mass.

Programa įdomi ir įvairi. Ją 
išpildys Sv. Antano gimnazijos 
mokiniai, Kennebunkport, Mai
ne, ir Nek. Prasidėjimo seselių 
auklėtinės Putnam, Conn., vado 
vaujami kompoz. J. Gaidelio iš 
Bostono, Mass.
Įvertinkime studijuojančio mū
sų jaunimo pasiaukojimą lietu
viškai dainai, tautiniams šo
kiams, kuriais susižavi svetim
taučiai juos pamatę. Pasisten
kime ir mes visa tai pamatyti. 
Jūsų atsilankymas bus gili pa
dėka jaunimui, nes jie pamatys 
kaip mes įvertiname jų darbą.

J. M.

KATALIKŲ ATSTOVAI 
PARLAMENTE

Anglijos parlamento Lordų 
rūmuose įneštas įstatymo pro
jektas, pagal kurį, šalia angliko 
nų Bažnyčios atstovų, Anglijos 
parlamente būtų įvesti 8 kata
likų ir 8 kitų religijų atstovai. 
Taip pat siūloma ateityje leisti 
eiti Lordo - kanclerio pareigas 
it katalikų atstovui.

Rochesteryjė Vasario 16-sios minėjime atliekamas montažas.

Prof. dr. Br. Nemickas (kairėje) Rochesterio lietuvių tarpe kalba su 
vietos veikėjais pulk.. R. Liormanu ir Al. Beresnevičiumi.

IŠ MANO ATSIMINIMŲ
Balfo kūrimasis ir įo veiklos pradžia

LEONARDAS ŠIMUTIS
Bendrajam Amerikos Lietuvių 

šalpos fondui minint įsikūrimo 
sidabrini jubiliejų, manau, bus 
įdomu prisiminti tiek jo steigimo 
eigą, tiek pirmuosius jo žings
nius pasirinktoje darbo srityje. 
Prieš pradedant kalbėti apie 

Balfo įsikūrimą ir jo veiklos pra
džią, gal bus pravartu pavaiz
duoti bei suminėti ir pačias pir
mąsias Amerikos lietuvių pastan
gas šelpti Sovietų Rusijos oku
puotos Lietuvos žmones ir iš
trūkusius laisvan pasaulin nuo 
žiaurios komunizmo rankos. Su- 

i minėtina dar ir tai, kad ir prieš 
okupaciją lietuviai amerikiečiai 
buvo susirūpinę Vilniaus krašto 
gyventojų šalpa.

Kai 1939 m. rudenį kilo karas 
tarp Vokietijos nacių ir Lenkijos, 
ir kai Sovietų Rusija užėmė Vil
niaus kraštą ir specialiais sutar
timis (už įleidimą Lietuvon rau
donosios armijos) jį grąžino Lie
tuvai, Amerikos Lietuvių kat. fe
deracija tuoj pradėjo rinkti au
kas Vilniaus kraštui atstatyti ir 
suvargusiams vilniečiams sušel
pti. Greitu laiku buvo sutelkta 
5,172.12 dol. ir per Lietuvos pa
siuntinybę Washingtone pasiųsti 
į Vilnių.

Pirmosios šalpos pastangos 
Lietuvą okupavus

Kai Sovietų Rusija okupavo 
Lietuvą 1940 m. birželio 15 d., 
Amerikos Lietuvių R. K. federa
cija ir kitos mūsų ideologinės gru
pės pradėjo organizuoti specia
lius fondus. Kunigų vienybė 
pirmoji pasirūpino suteikti pašal
pą pavergtai Lietuvai. Jai pavy
ko gauti iš Amerikos vyskupų ir 
kai kurių kitų institucijų gana 
stambias pinigų sumas —neto
li šimto tūkstančių dolerių — ir 
per Vatikaną bei kitus jai žino
mus kelius pasiųsti Lietuvon, 
daugiausia, žinoma, medikamen
tais ir kitomis gėrybėmis. Ame
rikos Lietuvių katalikų federaci
ja įsteigė Lietuvai gelbėti fondą, 
paskelbė rinkliavą ir surinko 10, 
992.21 dol. Vajui vadovavo šiuos 
žodžius rašantis, tuomet buvęs 
ALRKF generalinis sekretorius. 
Tarp kitų vajui kaip kalbėtojai 
talkino pirmieji atvykę iš Euro
pos —■ Ltifi. K. Barauskas, kun. 
J. Prunskis, dr. P. Vileišis, dr. 
Al. Račkus ir St. Gabaliauskas. 
LGF globėjais buvo pakviesti 
kun. dr. J. Končius, bankininkas 
Jonas Brenza, Juozas Laučka ir 
teišinirtkąs Jonas Grigalius. Da
lis surinktų aukų buvo pasiųsta 
(per American Express) Lietuvos 
tremtiniams Sibire ir kituose Ru
sijos kraštuose. Pinigai buvo 
siunčiami paskiriems asmenims. 
Kita dalis buvo pasiųsta per Ame 
rikos vyskupų šalpos komitetą ir 
tiesiog vakarų Europos atsidūriu- 
siems paliegėliams.

Antrojo pasaulinio karo metu 
ir po karo JAV vyriausybė griež
tai kontroliavo tuos šalpos fon
dus, kurie sutelktas aukas siuntė 
į užsieni. Prie prezidentūros bu
vo sudarytas vadinamas Presi- 
dent’s War Relief Control Board. 
Visi šalpos fondai, besirūpiną 
teikti pagalbą užsieny, turėjo už
siregistruoti tame “boarde” (ta
ryboj) ir gauti specialų leidimą 
ir jam numerį. Kaip LGF orga
nizatorius if ALRKF sekretorius 
vedžiau platų susirašinėjimą su

ta taryba, tačiau registracijos nu
merio gauti nebuvo galima. Pa
tarė pasinaudoti National Ca
tholic Welfare Conference šal
pos skyriaus turimu numeriu, 
nes sužinojo, kad ALRKF buvo 
kaip ir NCWC vyrų ir moterų 
sekcijų (NCCM ir NCCW) pa
dalinys. Kito kelio nebuvo, kaip 
priimti sugestiją ir gauti NCWC 
leidimą naudotis jos registracijos 
numeriu. Leidimas buvo gautas. 
Taip vargome, kol pribrendo 
tikras reikalas kurti bendrą A- 
merikos lietuvių šalpos fondą. 
Vargome nuo 1940 iki 1944 m.

įsijungimas į Amerikos katali
kų stiprią šalpos organizaciją iš
ėjo naudon. Mūsų pareikštas pa
sitikėjimas ir padaryti ryšiai bu
vo naudingi šiuo atžvilgiu: kai 
susikūrė Balfas, Amerikos vysku
pų šalpos fondas Balfą parėmė 
ne tik moraliai, bet ir stambio
mis pinigų sumomis, palenkė ir 
President’s War Relief kontrolės 
tarybą išduoti Balfui registraci
jos numerį ir įeiti nariu į tuomet 
galingą National War Fund.
Ilgas kelias į bendra šalpos darbą

Kai kurios kitos Amerikos lie
tuvių ideologinėsjjr politinės gru
pės organizavo , šalpos fondus, 
daugiausia lokalinius, kurių stei
gėjai karštokai tarp savęs pasi
ginčydavo spaudoje ir susirinki
me. Tai kenkė didžiajam šalpos 
darbui.

Šalpos darbą kiek rimčiau pas-

tatė Antano Olio, Juozo Balčiū
no ir kitų tautininkų vadovau
jama grupė. Ji sukūrė Lietuvių 
tautinį šalpos fondą. Jį įregistra
vo į President’s War Relief kon
trolės tarybą ir gavo reikalingą 
registracijos numerį. Tuo būdu 
iš federalinės valdžios pusės ga
lėjo veikti netrukdomai. Bet šio 
fondo legalizavimas ir jo veikla 
nepatenkino didžiųjų lietu
vių šalpos reikalavimų. Tiesa, 
dviems atvejais LGF ir tautinin
kų fondas Chicagoje suorganiza
vo bendrą rinkliavą miesto gat
vėse. Sis bendras darbas parodė, 
kad prie gerų norų ir rimtai susi” 
tarus yra galima bendras šalpos 
darbas. Ir dėl šio bendro darbo 
mudu su Antanu Oliu esame 
daug kartų taręsi ir ieškoję keliųj 
jei nesujungti fondus, tai bent 
koordinuoti jų veiklą.

(Bus daugiau)

fight birt,h defucts

MARCH
DIMES

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINUS 

2858 Wpst 63rd Street 
Vai.: kasdien 16—12 vai. ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
dien} uždaryta. I.lgonlal priimami su 
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3226 
Rez. telef. VVAIbrook 5-5076

DR. 0. K. BOBELIS
Inkstą ir šlapumo taką chirurgija 

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

Route 25, Elgin, Illinois

Ofisas 3148 VVost «3rd Street
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest OOth Plaee 
Tel.: REpublle 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl S; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai1 . ...... . 1 ■ ■ . i . ■

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-člos ir California 

Vai . kasdien nuo 6—8 vai. vak 
Šeštad. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal susltar 
Ofiso teler. 476-4042 

Rezid. tel. VVAIbrook 5-3046
Rezid. Telef. 230-4683

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

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

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

Lietuviu Fondo tradicinė vakarienė
Vakarienės klausimams aptarti kviečiamas Chicagos ir 

apylinkių visų lietuvių organizacijų atstovų, Lietuvių Fondo 
įgaliotinių, talkininkų ir visų vakariene užinteresuotų lietuvių 
pasitarimas. Pasitarimas įvyks š. m. kovo 12 d. (trečiadienį) 
8 vai. vakare Jaunimo Centre. Lietuvių Fondo vadovybė nuo
širdžiai prašo organizacijų atstovus ir visus Fondo entuzias
tus sikaitlingai atsilankyti ir dalyvauti pasitarime. Vakarienė 
įvyks š. m. gegužės mėn. 25 d., Jaunimo Centre, didžiojoje 
salėje.

OUARTERLY
DIVIDENDS

51/4 43/4
CERTIFICATES
(Slx Month Minimum) 
minimum $10,000 ori larger 
ln multiples |of $1,000

PASSBOOK
ACC0UNT8

DERAL
SAVING3 AND LOAN ASSOCIATION OP CHICAGO 
Archer at'Sacramento Chicago 60632 VI7-1140

ASSETS OVER $136,000,000.00 
RESERVES OVER $11,500,000.00 
(more than twice legal reųulrementa)
HOURS: Mon., Thure., 8 a.m.-8 p.m.; Tuee.,į 
Pri., 8 a.m.-4 p.m. | Sat, 8 am. -12 noom

5J Wed. — no bualness transacted 
AMERICA'* LAROESfjLITHUANlAN ASSOCIAtfSfl

THE i.ituvaman world-wipe kaily 

5 4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. fi0fi29. Tel. LlJdlow 5-9500 £

£ Second class Postage paid at Chicago, fllinois. Published daily, «' 
5 excėpf SundSvš, dayS after Christmas and Easter by the I ftKiianlfth S 

Catholic Press Society

5 Subscription: $17.00 per yr. in Cook County, Illinois, $15.00 per 5 
year outside Cook County, $18.00 foreign countries. £

Prenu m e r a t a Metams
Cook County. Illinois $17.00
Kitur JAV $15.00
Kanadoj ir kitur užsieny $18.00

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

*/2 metų 
9.00 
8.00 
9.50

3 mėn. I mėn. 
5.00 2.00
4 50 I 75
5.50 2.25

• Redakcija dirba kasdien = 
8:30 — 4:30, šeštadieniais E 
8:30 — 12:00. =

* Administracija dirba kas- S 
dien 8:30 — 5:00, Šeštadie- S 
niais — 8:30 — 12:00. S
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Tel. ofiso HE 4-5846, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 VVest 71st Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-6
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. Ub 
susitarus.

Ofiso —. HE 4-5758.

DR. 8. Ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, pemttadle- 

nals 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p p. 
T.lgonlal priimami pagal susltarlma
Dr* Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street

Tel — GR 6-2400
Vai. pagal nusltarlmą; Ulrmad. lr 

ketv. 1—4 Ir 7—9: antrad lr penk- 
tad- 10—4: šeštad, 10—2 vai.

<>*■• 785-4477. Rez. PR 8-6660.
DR. E. DEOKYS

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
SPEClALYfifi — NERVŲ IR 

EMOCfNfM LIGOS 
Cravvford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija Ir moterų ligos 

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

Ofiso tol. PR 8-2220 
i — rez. PRospeet 8-9081

OR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. lr penkt. 
nuo 12 lkl 8 vai. lr nuo 5 lkl 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 lkl 4 vai,_____________

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2315 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nUO 6 Iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. OSrd Street

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

Namu

Ofiso BE 4-1818 Rez. PR 6.6801
DR. J. MESKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 7lSt Street

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai kasdien » - 11 ryto tr 4 * » v

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

ASSOOIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
8424 W. 63rd St, GR 6-7044

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
“contact lenses".

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC VIDAUS T-TGOS 
Tel. otteo PR 6.7800: Namu 625-7667

5159 So. Damen Aventie
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

OR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenae
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir
Šeštad. 8 v. r. iki 8 y popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street,
(Tel. 737-2260 ofiso lr rezidenoljor*
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 7lst Street

Vai.: antrad mlo 2—B popiet 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospeet 9-6730

DR. ALDONA AIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

Kabineto tet. 687-2020 
Namu tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

Ofiso tr tinto tek OLymplo 2-1881

DR. F. Y. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i 1407 So. 49th Cotfrt, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REUance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečiad.
uždaryta,. 
Tel. ofiso lr bnto OLymplo 2-4166

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. lSth Street. Cicero
Kasdien 1-1 vai. lr 6-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadlenlua 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
MEDaUAL building 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad.. ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. tkl 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai vakare Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl .1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 236-2616

OR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7 Ist Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

f Ofiso lr rezidencijos) 
Valandoa pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

PrllminOja tik susitarus

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 6Srd Street

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovehlU 6-0617

Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 va 
iki 2 vai. p.p. tr nuo 7 lkl 8 V. vak 
abtr. lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.i 
lr Vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS m CHIRURGĄ 

Bendra praktika lr chirurgija
Ofisas 2760 W. lįst Street 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10__
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. v 
karo. Sekmad. lr trečiad. uždary

“L tel. WA 5-3066

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ
LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. b 
penkt. huo 2 lkl 4 vai. lr nuo 6 lkl I 
v. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet lr kiti 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namą GI 8-4165

OR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7 Ist Street

Prllmlnčja ligonius tik susitarus 
Vai.: 8—4 p. p. ir 6—8 y. vak.

____ Trečiad. lr šeštad. uždaryta
Tel. PKosiiect 6-6400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VA8KAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenae 

Vai.: pirm., antrd., ketv. C—8 vai. 
vak., penkt. lr Šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6448, HE 4-8180

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3167 VVest 71st Street
v“įj ,2 Įkl < v- P. P- Ir 7 lkl 8 ▼. v 

Treč. *- šeštad. pagal susitart mą 

Ofiso tel. 767-2141. Namų 636.485

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulasld Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad., 1- 
lr 8-8 v. y., ketvlrt. 6.8 v. vakar* 

Šeštadieniais 11.1 vai. popiet.



Kunkuliuojantis katilas —

SOVIETŲ VALDOMOS 

TAUTOS
Kas atidžiau seka pokario 

meto sovietinės imperijos gy
venimą,, neįgali nepastebėti, kad 
pavergtose tautose atsiranda 
vis didesnis laisvės troškimas, 
keliąs Maskvai daugybę rūpes
čių. Jei 'ligi šiol buvo plačiau 
kalbama apie okupacija nepa
tenkintas Pabaltijo kraštų ir 
ukrainiečių tautas, tai dabar 
daugiau žinių ateina iš Kauka
zo, Tadžikijos (Vidurinėje Azi
joje, 2.7 mil. gyv.) respublikų 
ir kitų vietų.

Tiesą pasakius, tautinių ju
dėjimų buvo visą laiką. Stalino 
laikais valdžia juos lengvai “iš
spręsdavo” suėmimais, valymo 
akcijomis, masinėmis deporta
cijomis. Šiandieną šios priemo
nės nebevartojamos: bijomasi 
sukelti masinę revoliuciją prieš 
komunistinę santvarką, sovie
tiniai vadeivos neabejoja, kad 
ji kiltų, jei tokios priemonės 
būtų plačiai taikomos.

*
Sovietų imperija yra 15-os 

respublikų prievartinis jungi
nys. Be to, joje yra 20 autono
minių respublikų, 8 autonomi
nės sritys, 111 kraštų ir sričių, 
10 tautinių apygardų. Kitais 
žodžiais tariant, rusinimo kati
le verda daugiau kaip 100 tau
tų. Iš 234 mil. gyventojų (1967 
m.) rusų tėra pusė. Tačiau ir 
patys rusai toli gražu ne visi 
yra komunistai. Ateinančios 
gausios žinios kalba, kad ir jų 
tarpe smarkiai kyla tautinis 
judėjimas. O jeigu peržvelgsi 
“sąjungines” respublikas, pa
stebėsi, kad nė viena jų nenori 
būti Maskvos valdoma. Sovie
tinių rusų patvaldystė visiems 
yra labai įkyrėjusi. Visų res
publikų raktinius valdžios pos
tus užima rusų tautybės ko
munistai. Uk “aukščiausi” vie
šojo pobūdžio reprezentaciniai 
postai yra atitinkamų tauty
bių žmonių rankose.

Skaitant maskvinę “Prav- 
dą”, nuolat galima rasti raši
nių prieš “nacionalinius kad
rus”. Mat, visos Sovietų valdo
mos tautos reikalauja savos 
tautybės, o ne rusų vadų.

Neseniai esame skelbę apie 
“Pravdos” pravestą “lietuviš
kų nacionalinių kadrų” kritiką. 
Dabar aiškėja, kad ne vieni lie
tuviai buvo išbarti. Neseniai 
“Pravda” išbarė Tadžikijos 
sov. respublikos vadovus už 
tai, kad jie savo krašto rakti
nius postus pavedę savo tau
tiečiams, o ne “geriau kvalifi
kuotiems ir partiškai geriau 
paruoštiems” (suprask: ru
sams). Šia proga tenka paste
bėti, kad anksčiau, prieš 8 me
tus, tadžikai dėl “tautinio na
cionalizmo” buvo Maskvos iš
barti ir jų “vadovaujami kad
rai išvalyti”.

Vakarus pasiekė žinios, kad 
ir sovietinės Latvijos "ministe
ris” pirmininkas nusiskundęs. 
esą Maskva trukdanti jo vado
vaujamos respublikos ekono
miniam išsivystymui. Čia vėl 
prisimintina, kad prieš 10 me
tų Maskva smarkiai iškonevei
kė Latvijos komunistų parti
jos bei valdžios vadovus, atlei
do juos iš pareigų, pakeisda
ma naujais, rusams labiau pa
lankiais. Dabar “Pravda” vėl 
rašo, kad Latvijoje kyląs na
cionalizmas, norįs pakenkti ge
riems ūkiniams Latvijos - Ru
sijos respublikų santykiams. 
Drauge metamas kaltinimas,

kad Latvijoje tebesančios “ne
išrautos nacionalizmo lieka
nos” ir kad tai esanti rakštis 
Sovietų Sąjungos kūne.

*
Tačiau daugiausia sunkumų 

rusai turį Ukrainoje, kurios 
gyventojų skaičius dabar sie
kia 47 mil. Rusai šį kraštą val
do jau 50 metų ir yra gerokai 
kolonizavę. Trečdalis Ukrainos 
miestų gyventojų jau rusai, o 
svarbiausiuose šalies miestuo
se rusų skaičius siekia net pu
sę visų gyventojų. Mokslo da
lykai Ukrainos mokyklose dės
tomi daugiausia rusų kalba, 
ukrainiečiai mokomi iš rusiš
kų vadovėlių. Dėl tų vadovėlių 
pastaruoju metu ir “pradėjo 
reikštis nacionalinis ukrainie
čių gaivalų judėjimas”. Uk
rainiečiai vadovai (patys ko
munistai) pareikalavo, kad vi
si dabartiniai vadovėliai, įskai
tant ir aukštosiose mokyklose 
vartojamus, būtų peržiūrėti ir 
naujai išleisti ukrainiečių kal
ba. Klausimas iškilo maskvi- 
nėje kom. partijos vadovybė
je ir ukrainiečiams buvo atsa
kyta: “Nesvarbu, kuria kalba 
vadovėliai spausdinami, svar
bu jų technologija ir pažanga”. 
Tačiau ukrainiečiai nenusileido 
ir paskutiniu metu Ukrainos 
kom. partijos sekretoriatas pa 
reiškė, kad vadovėliai būsią 
ukrainiečių kalba spausdinami 
ir ta proga kvietė “vesti ne
gailestingą kovą prieš naciona
linius pasireiškimus”.

Šiandieną daugelis jaunų uk
rainiečių sėdi Maskvos ir ki
tų Rusijos miestų kalėjimuo
se dėl to, kad reikalavo dau
giau laisvės savo tautai. Ta
čiau ukrainiečiai yra kieti ir 
greitai neišsigąsta. Mus ,pasie
kė žinios, kad. gimtąja kalba 
vadovėlių reikalavimas tesanti 
tik pradžia. Ukrainiečiai nori 
laisvės ne tik savo kalbai, bet 
ir savo kultūrai, ūkiui, net po
litikai. Rusai Žano. kad nuolai
dos vestų prie dar didesnių 
reikalavimų. Todėl šiuo metu 
ukrainiečiai esanti daugiausia 
Sovietų spaudžiama tauta.

*
Laisvės trokšta ir rusų pa

vergtos islamiškos bei mongo
liškos tautos. Mahometonai la
bai religingi, tvirtai laikosi sa
vo tikybos ir gyvenimo pap
ročių. Jiems iš seniausių lai
kų nepatinka nei ateizmo pro
paganda, nei rusų įvedamos 
naujovės. Tai žino komunistinė 
Kinija ir ji, be abejo, stengsis 
mongolų bei mahometoniškų 
tautų “nacionalines tendenci
jas” sau panaudoti. Pagaliau 
700 mil. tauta turi rimtai dai
rytis, kur sutalpinti savo me
tinį 30-ies milijonų gyventojų 
prieauglį. Kiniečiams, vistiek. 
ar jie būtų komunistai ar na
cionalistai, reikia erdvės, o ji 
čia pat — Sibiras.

Visi šie reiškiniai įdomūs ir 
mums, lietuviams. Juk ir mūsų 
žmonės tirpinami tame pačia
me katile. O tas katilas pas
taruoju metu smarkiai kun
kuliuoja, gali išsilieti į kraštus 
ir nudeginti pačius imperijos 
pamatus. Gali ateiti laikas, 
kad ir patys komunistai rusai 
pristigs rankų, o gal ir malkų 
tam katilui kurstyti. Pagaliau 
ir pačio didžiulio kolchozinio 
kaimo — Sovietų Sąjungos gy 
ventojai gali pareikšti norą 
vienkiemiais išsidalinti, b. kv.

Spaudoj ir gyvenime
SOVIETINĖ TVARKA STATYBOSE...

Dėka lietuvių energingumo sta
tybose atsiekiama ir laimėjimų, ta
čiau nemažu apsunkinimu dabar 
okupuotoje Lietuvoje yra įvesta So
vietinė “tvarka”. Vilniuje leidžiama 
“Tiesa” Nr. 38 vasario 14 d. rašo 
štai ką: —

“Prisimenu, su kokia širdgėla pa
sakojo vienas senas darbininkas:

— Skubėjome užbaigti doko Nr. 
4-1 dažymo ir izoliavimo darbus. 
Dirbome o 10-12 valandų, bet a- 
tidavėme pirma laiko. Kaip nustebo 
me, kai vieną rytą atėję radome iš- j 
draskytas sienas, sudaužytas grin
dų plyteles... Pasirodo, naktį tiesė 
vamzdžius. Buvo užmiršę... Širdį 
man gelia, kai tenka antrą ar net

KANADA IR ATLANTO PAKTAS
Keliama mintis iš Atlanto pakto pasitraukti

PRANYS ALŠĖNASB. Hutchison, “The Vancou 
ver Sun” vedamųjų direktorius, 
neseniai paskelbė porą rašinių 
tema “Kodėl Kanada neprivalė
tų divorsuotis su Atlanto paktu 
kurių mintis patieksime skaityto
jams.

Pasak str. autorių, šiais kritiš
kais laikais Kanados min. pirm. 
Pierre Trudeau galįs padaryti 
didžiausią klaidą Kanados istori
joje arba jos išvengti.

Jeigu, girdi, skaitytojai galvo
tų, jog tai perdėtas teigimas, tai, 
galimas dalykas, jie nėra matę 
Washingtono, kurį autorius lan
kęs visiškai neseniai ir tenai pa
tyręs, jog Kanados pasitrauki
mas iš Atlanto pakto valstybių 
s-gos reikštų ne tik istorinės 
draugystės sunkų pažeidimą A- 
merikos kontinente, bet ir ryšių 
sužalojimą visoje tarptautinėje 
bendruomenėje.

Negana to, Trudeau pasirinki
mas neutralios užsienio politikos, 
netik suardytų draugiškus ryšius

su JAV-bėmis, kurios nevien tik 
saugo Kanados laisvę, bet maiti
na šį kraštą ir ekonomiškai. Ta
da. būtų taip pat sužlugdyta bet 
kokia Kanados įtaka viso pasau
lio kraštuose, tada ir pats Tru
deau, kaip lyderis'mažo žmonių 
skaičiaus, prarastų draugą-milži- 
ną (JAV) ir pasijustų visiškas be
jėgis.

Po nuodugnesnio tyrinėjimo 
Washingtone minėtų dviejų 
straipsnių autorius priėjęs išva
dos, jog tenai netikima, kad Ka
nada galėtų ryžtis tokiam žygiui. 
Tačiau ir Washingtonas nelabai 
daug težinąs apie patį Trudeau 
bei jo intencijas. Jis žmogus JAV 
sostinėje tebesąs mįslė.

S. m. balandžio 10 d. Washing- 
tone susirinksią Atlanto pakto 
valstybių atstovai pakto dvide- 
šimtmečiui atžymėti ir pasitarti, 
ateities planams nustatyti. Beli
kę nedaug laiko Kanadai apsi
spręsti.

Reikalas nesąs nei finansiškas, 
nei militarinis -daugiau psicho
loginis ir politinis. Kanada ligi 

| šiol pakto reikalams proporcin
gai mažiau išleisdavusi kaip ki
ti kraštai, išskyrus Islandiją. Rei
kalas iš esmės toks: Privalo Ka
nada apleisti Vak. pasaulio drau-1 
gus (jei netariant: ar privalo 
jiems peilį smeigti į nugaras), ar 
ne?...

Galimas dalykas jog Trudeau 
ir jo kabineto kai kurie nariai 
galvoja, jog pasitraukimas iš At 
lanto pakto, paskelbimas nepri
klausomos užs. politikos ir, gal 
būt, gynybos piniginių sumų pa
naudojimas neišsivysčiusiem (e- 
konom. ir kultūriškai) kraštams 
šelpti, pagimdytų Kanados nau
ją ‘identitetą’, naują jos pasauli-

žmonių. Ginklas vadinamas GB, nio masto populiarumą ir kilnų 
yra 300 galionų specialios medžią- pavyzdį žmonijai? Tačiau tikrie-

Brigados gen. Hebbeler, JAV ar
mijos chemijos - biologijos ir ato
minio karo tyrimų direktorius, 
skelbia, kad Amerika turinti gink
lą, kuris galįs sunaikinti 1 bil.

gos cilinderis.

trečią kartą be reikalo dirbti tą pa
tį darbą...

Aišku, dėl perdirbinėjimo kalti 
ne vien tik meistrai, atsakingi už 
vieno ar kito baro darbus. Kalti ir 
projektuotojai, dažnai tiekią žemos 
kokybės techninę dokumentaciją. O 
kiek žmonėms nervų sugadinama 
nuolatiniais “šturmais”!

— Kol kas be jų negalime išsi-1 vaujančių vyrų pasisakymai.

ji faktai rodą visiškai priešingus 
rezultatus; atsirastų didžiulis ski
limas tarp Kanados ir JAV-bių.

Autorius toliau nurodo, jog 
Washingtono žmonės, net kon
greso ir senato narių dauguma, 
Kanados intencijų nežiną, bet 
Valstybės departamente šie da
lykai žinomi. Čia esanti surinkta 
ir visa tuo reikalu medžiaga, 
Trudeau ir kitų Kanados vado-

versti. Kaip ir anksčiau, mus nuo
lat apvilia tiekėjai. Ypač pavėluotai 
atsiunčia gaminius Kauno “Centroli 
tas”, — girdėjau gamyklos admi
nistracijoje.

O ten, kur skubama, argi rūpi 
kam medžiagų taupymas, tvarkin
gas įrengimų panaudojimas?

Varžo iniciatyvą ir... tipiniai pre
mijavimo nuostatai. Juose visa taip 
supinta, kad daugiau primena mok-

Kanada liktų viena

Washingtone žmogus, kuris 
galįs būti sekantis JAV-bių pre
zidentas, šių dviejų straipsnių au 
toriui pasakęs: “Jeigu Kanada 
tikrai planuojanti, pasitraukti iš 
Atlanto pakte, tai būtų didelis 
mūsų krašto įžeidimas. Dar dau
giau — išdavimas. Mūsų krašto 
žmonės niekad to negalėtų at-

slinį traktatą, negu kiekvienam eko- leisti Kanadai. Ir, patikėkite 
nomistui ir darbininkui suprantamą. man imi, jie pasistengtų daug 
vadovą.’ J. Žvilb. I daugiau įskaudinti jūsų kraštą,

Rūkas ant vieškelio
Romanas

STASIUS BŪDA VAS 

Iš anglų kalbos vertė Al. Baronas
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Sargybinis nuėjo į rūmus su Vytauto pasu rankoje. 
Vytautas susikaupęs stebėjo. Jis matė, kaip sargybinis 
priėjo prie karininkų grupės ir padavė pasą. Jie apžiūrėjo 
pasą ir pasikeitė žodžiais, po to vienas karininkas su 
sargybiniu grįžo pas Vytautą. Karininkas buvo pusamžis, 
griežto veido, trumpais po nosimis ūsiukais ir su ciga
rete dantyse.

— Kokiuo reikalu jūs? — paklausė karininkas vo
kiškai.

— Aš esu lietuvis pabėgėlis, — pradėjo aiškintis 
Vytautas, — prieš karo pabaigą aš atsitiktinai sutikau 
amerikietį karininką, karo lakūną, kuris iššoko iš de
gančio lėktuvo. Aš savo šeimoje jį slėpiau, kol atėjo a- 
merikiečiai.

— Kas jis? Kuo jis vardu? — skubiai paklausė ka
rininkas.

— 2-nd Įeit. Donald Wood.
— Kur jis dabar?
— Aš nežinau, todėl čia ir atėjau. Kai miestą už 

ėmė sąjungininkai, jis susitiko kareivius ir dingo. Ne
žinau ir dabar. Aš noriu gauti informacijų apie jį, nes 
jis man dabar būtinai reikalingas.

— Ar jis nesakė jums kokiam daliniui, vienetui ar 
grupei Jis priklauso.

— Ne, jis nieko nesakė.

negu jūs galite įsivaizduoti”.
Vienas Amerikos senatorius,

didelis kanadiečių ir Kanados sauljnio karQ BerI t
draugas, labai paprasta, išsire.š- čja jautriausia po,itine proble

BERLYNAS IR RYTŲ VOKIETIJA
Labiausia rusų saugomas miestas ir kraštas

J. V. SŪDUVAS

ęs. Jeigu jus pasi rau si e Į ma visoje Europoje. Tai yra vie- 
Atlanto pakto valstybių bendri- (a kyr interes<
jos, jus pas,liksite vieni ir busi e . Vakarų d|d ]io
lyg antroji Suomija. Kai jus kai- h bj
besite, niekas negirdės jūsų”. | Ber,yno problema

Nors sj atpasakojimą rašąs galutįnįo sprendimo. Drauge su 
neranei girdėjęs ne, skaitęs š,to-, -a bus liestas likimas ir yi 
kių Trudeau žodžių, tačiau B. Į
Hutchison rašo, jog Min. pirm.
Trudeau esąs pasakęs, jog: “We 
know darn well”, jog JAV-bės Į 
privalančios visada ginti Kanadą, I
nežiūrint, ar Kanada prisidėsian- lynas> praėjus yeik ketyirtadaliui 
ti prie gynybos ar ne

Turėta galvoj Kanados geogra-

Nuo pat pabaigos Antrojo pa- šimtmečio nuo pabaigos Antrojo 
Pasaulinio karo, ir kas yra taip 
vadinamoji Rytų Vokietija, vaiz
džiai aprašo ten lankęsis žymus 
amerikiečių reporteris A. P. spau 
dos korespondentas H. J. Taylor.

Kai kuriomis jo mintimis čia 
dalinamės su skaitytojais.

Rytų Vokietija nėra satelitinė 
valstybė; tai yra grynai Rusijos 
okupuota ir jos valdoma rytinė 
Vokietijos dalis — rašo Taylor. 
Jos balsas ir veiksmai yra kont
roliuojami iš Maskvos. Rytų Ber
lyne yra karinis vyriausias Rusi
jos okupacinių jėgų komendantū
ros štabas. Jis turi savo šalutines 
komendantūras daugiau, kaip 
šimte R. Vokietijos didesnių vie
tovių. Šios rusų komendantūros 
savo įsakymais ir potvarkiais vai 
do visą R. Vokietiją nuo Ulbrich 
to iki valsčiaus (Burgermeiste- 
rio) viršaičio imtinai. Vyriausia 
komendantūra įsakymus gauna 
betarpiai iš Maskvos.

Komendantūrų valdančią jėgą 
remia 300.000 karių Rusijos rau
donosios armijos, stovinčios Ry
tų Vokietijoje. Tai sudaro 14 pil
nai mechanizuotų ir moderniau 
siais ginklais ginkluotų kovos di
vizijų.

Šių divizijų tankų daliniai sto
vi veik kiekviename didesniame 
R. Vokietijos mieste ir kaime. Di
vizijas remia rusų okupacines jė
gos Čekoslovakijoje. Šis visas rau
donosios armijos divizijų avan
gardas stovi šiandien tik 93 my-

Rytų Europos tautų, įskaitant ir 
mūsų Tėvynę, kurios šiuo metu 
neša sunkų Rusijos imperializmo 
jungą.

Kaip atrodo šiandieninis Ber-

nybinę politiką, tuč-tuojau už-finė padėtis. Tačiau, jeigu aksi-,kliūtų jo£} akys Kanados
omą ir būtų tikra, atsirastų dar 
daug “nežinomųjų”. Gal JAV- 
bės ir gintų Kanados didžiulius 
plotus, gulinčius tarp JAV ir So
vietų S-gos, bet jeigu Kanada at
sisakytų kooperuoti gynyboj, tai, 
pagal. aukščiausius įstatymus ir 
paprasčiausią logiką, JAV gintų 
Kanadą tik grynai pagal savo 
planus ir metodus, kurie toli gra
žu nebūtų naudingi Kanadai. 
Panašūs dalykai būtų ir ūkinėje 
srityje,

Toliau nurodoma, kad ateities 
karas būsiąs raketinis. Amerika 
planuopanti antiraketinę gyny
bos sistemą; Kanadai atskilus, ji 
neapimtų nei Montrealio, nei 
Toronto, Vancouverio ir kitų 
miestų Kanadoje.

Ar Amerika keršytų Kanadai
Antrajame straipsnyje str. au

torius kelia klausimą ar Ameri
ka keršytų Kanadai ir prieina 
nuomonės, kad kerštas viena ar 
kita forma būtų neišvengiamas.

Nors Valstybės departamen
tas ir pats prezidentas Nixonas 
tokio atsikeršijimo intencijas 
neigtų, tačiau kai Kongresas su 
Senatu (ypač tam tikros komisi
jos) planuotų ekonominę ir gy-

labiau, kad ypač ateinančius 
dvejus metus, dargi, nei Kongre
se, nei Senate nesą ir nebus 
respublikonų daugumos.

Pirmoj eilėj, esą, galėtų nu
traukti tarp Kanados ir JAV 
tokie (labai palengvinto pobū
džio) susitarimai, kurie (bent li
gi šiol) nereikalaudavę dažnai 
tarp šių dviejų valstybių, netgi, 
įprastinio sutarčių pasirašymo 
užtekdavo dažnai tik telefonu 
pasikalbėjimo tarp Kanados min. 
p-ko ir JAV prezidento.

Ką gi galvoja Trudeau, pla
nuodamas apleisti Paktą? Minė
tų straispnių autoriaus teigimu, 
pirmoji iliuzija esanti tai, kad 
Atlanto paktas reališkai nereika
lingas apginti Europai, nes Sovie
tų S-ga nebesiruošianti Vakarų lios nuo Reino. Be jų 45<000 ru_ 
Europos pulti. Antra - Kanada sų karių žiedu yisą Berly_ 
nedaug kuo bestiprinanti At-1 kas sudaro , antrąją gyyą 
lanto paktą karimu atžvilgiu. To- j Berlyno sieną>
dėl ir jos pasitraukimas iš ten ne
padarytų niekam didelės žalos, o 
taip pat nesuardytų Kanados- 
Amerikos santykių. Vis dėlto tai 
nestokos prielaidos, kurių, kaip 
minėtas reporteris tiki, Kanada 
privalėsianti atsakyti ir pasitrau
kimą iš Pakto teksią “užšaldy
ti” tolimesniam laikui.

Prez. Nixon apdovanoja Apollo 8 astronautą kapt. Lowell atmintiniu 
mirusio erdvių mokslininko dr. Goddard biustu. Apollo 8 vyrai aplėkė 
mėnulį.

Visas Berlynas (Rytų ir Vaka
rų) užima labai didelį plotą: vi- 

isas Muenchenas, Stuttgartas ir 
Frankfurtas am Main drauge su
dėjus tilptų vieno Berlyno plote. 
Vien tik Rytų Berlynas užima 
153 kvadratinių mylių plotą.

700.000 Vakarų Berlyno gy
ventojų turi savo giminių Rytų 
Berlyne. Pačiame R. Berlyne yra
l, 1 milijono gyventojų. Rytų Ber 
lynas neturi jokio statuso. 1961
m. rugpiūčio 13 d., sekmadienį, 
rusų įsakymu R. Berlynas pradė
jo statyti ir pastatė 10 mylių il
gio mūro sieną, kuri galutinai pa 
dalino miestą į dvi dalis — Ry
tų ir Vakarų.

Nuo to laiko 3 milijonai Ry
tų Vokietijos gyventojų pabėgo į 
Vakarus.
Kraštas be gyventojų prieauglio

Rytų Vokietija yra vienintelė 
valstybė pasaulyje neturinti gy
ventojų prieauglio. Šiandieninė
je R. Vokietijoje yra gyventojų 
mažiau, kaip buvo joje 1945 me
tais.

R. Berlyno pirmutinę apsaugą 
nuo vakarų sudaro 95 mylių il-

iNukelta J 5 psl.)

— Tai labai įdomi istorija, — ramiai pasakė ka
rininkas, — eikite su manim, prašau.

Abu vyrai nuėjo rūmų link.
— Jūs rūkote? — Karininkas pasiūlė Vytautui ci

garetę.
— Ne, ačiū, aš nerūkau.
Jie užlipo laiptais, įkurie buvo padaryti iš rinktinio 

pilko marmuro. Tada jie įėjo į didelę salę, kurios sienos 
buvo dekoruotos puikiais ornamentais. Salėje buvo 
daug stalų, apie kuriuos sėdėjo karininkai.

— Jūs sakote Įeit. Donaldas Wood? — vėl pa
klausė karininkas Vytautą.

— Taip, leitenantas Donald Wood, čia yra jo var
das ir adresas Amerikoje, — Vytautas ištiesė popierio 
lapelį karininkui.

— Prašau sėstis, — parodė karininkas į kėdę netoli 
durų.

Vytautas atsisėdo ir stebėjo karininką, kuris nuėjo 
prie pagrindinio stalo ir parodė jiems popieriaus lapelį. 
Jie apžiūrėjo jį, žvilgterėjo į Vytautą, tada vienas jų 
pakėlė telefoną ir pasuko. Po to karininkas sugrįžo ir 
pasakė:

— Gaila, nėra tokio Įeit. Donald Wood mūsų ka
riniame rajone, gal būt, jis yra kitur. Kiti karininkai 
mus informavo, kad Įeit. Wood galėjo būti pasiųstas į 
Prancūziją arba į Ameriką. Tai ir viskas, ką galiu pa
dėti. Bandyk pasiekti Amerikoj šiuo adresu, — grąžino 
raštelį karininkas.

— Bet, pone, nėra jokio susižinojimo dabar tarp 
Amerikos ir civilių gyventojų.

— Aš žinau, — sutiko su tuo karininkas, — bet 
jeigu norite mes galime pagelbėti, parašyk laišką vokiš
kai ir angliškai ir jo neužklijuok. Atnešk čia ir mes jį 
persiusime.

— Labai ačiū, — Vytautas rengėsi palikti sale. į

— Palaukite minutę, — sustabdė jį karininkas, — 
I laiške neužsimink jokios politikos, rašyk tik apie as
meniškus reikalus.

Vytautas vėl padėkojo ir išėjo iš salės. Jis dabar 
ėjo lėtai, bet jo galva buvo kupina įvairių minčių ir 
kakta raukšlių. Kai jis sugrįžo namo, sesuo jį tuoj užsi
puolė:

— Vytautai, kas atsitiko? Kur tu buvai?
— Nesirūpink, Milda, — jis pridėjo žemu balsu,— 

aš buvau amerikiečių armijos štabe.
— Kariuomenės štabe? — nustebo ši. — Ką gi tu 

ten darei?
— Klausiau apie Donaldą.
— Ir ką tau sakė?
— Nieko. Sako gal jis yra kur nors Prancūzijoj 

arba jau Amerikoj. Žinai Milda, kai mes jam nebereika
lingi, jis išvyko ir užmiršo mus.

— Ir ką mes dabar darysime?
— Vyksime į pabėgėlių stovyklą, — jis atsakė ne

tikėtai.
— Ir tu nebijai?
— Aš nežinau. Mieste juk mes mirsime badu.
— Vytautai, aš esu labai laiminga, kad tu pakeitei 

nuomonę, — ji prisiartino, — aš galvoju, kad jie ne
gabens mūsų pas rusus. Ką tu apie tai galvoji?

Vytautas tylėdamas priėjo prie lango. Jis žvilgterė
jo į gatvę, kuri buvo tuščia. Sesuo uždėjo Jam ant peties 
ranką:

— Broleli, vykime į stovyklą. Aš tikiu, kad jie mū 
sų neišduos.

Vytautas vis dar žiūrėjo į gatvę.
— Kada mes vyksime į tą stovyklą? — paklausė 

sesuo.

(Bus daugiau),



DRAUGAS, pirimadiem'fl, 1969 m. kovo mAn. 10 d.
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Italijoj, Resnoje, darbininkai kasdami žemę naujam požeminiam 
traukinėliui, atrado senų rūmų liekanas, kurias dabar studijuoja ar
cheologai.

Pastabos ir nuomonės

“PASTABOS IŠ GYVENIMO

“Keliose pastabose iš mūsų gy
venimo” (“Draugas”, 1969.III. 1) 
Bal. Brazdžionis trumpai apta
ria mano, kaip laikraštininko, 
yeiklą ir jos tuščią prasmę. Dė
kodamas už malonų dėmesį, de
ja, turiu prisipažinti, kad jo pas
taba ne visai atitinką tiesą ir la
bai keistai nušviečia laikrašti
ninko vaidmenį.

Pastabininkas išveda, kad “Br. 
Raila savo straipsniuose “Dirvo
je’* kedena tik Vliką ir Altą bei 
LB, o nieko nepasako, nenuro
do, kuriuo keliu visiems tektų ei
ti. Kitų darbus lengva kritikuoti, 
bet reikia pasakyti, kokie darbai 
lietuvių dabartiniu laiku reikia 
atlikti”.

Nesuprasdamas, kokiu būdu 
Bal. Brazdžionis išmąsto tokius 
tvirtinimus, jaučiu pareigą vie
šai pasisakyti, kokia, atrodytų 
tikr'ovė. Žinoma, jis giliau nusi
vokia, kokia yra žurnalizmo fun
kcija ir laikraštininko prievolės, 
kurias linkiu jam ir toliau sėk
mingai vykdyti. Bet pradžiai yra

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS

HELP VVANTED — VYRAI

• O% — 20% — :WI% pig-kiu mokėsit 
tiž arslraiuln nuo ugnies ir automo 
•lilio pas

FRANK ZAPOLIS
324)8(4 West Oėth Street 

Chleago, Illinois 
Tel. GA 4-8B54 Ir GR 6-4339

DAŽYMAS - PLASTERBOARD 
SURIŠIMAS

PLOVIMAS ir kiti dekoravimo 
darbai atliekami pigiom kainom.

RUSINSIĄS 434-0137

iMiifmiiiiiiiiimiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiii

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel. CL 4-1050
■llllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIlllllIIllllll

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-0209 Chicago, Illinois

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PAROESj SERV. 
26(18 BBIh S*. Tel. WA 5-2787
2501 AOtb St. Tel. WA 5-2737
3333 čSo. Halsted St. Tel. 254-3S2O

Lietuvių bendrove turinti teise 
siuntinius siųsti savo vardu IS Chi- 
cagoa tiesiai j Lietuvą.

Didelis pasirinkimas (vairių me 
džtagų, ltal. lietpalčių lr kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų už
sakymai.

E tr V. Žukauskai

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

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

AGENTCRA 
Namu, gyvybės, 

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

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

vertybių gradacija, man rodos, 
labai netiksli. Būkite malonus 
dėl to nesiklaidinti: kitų dar
bus kritikuoti nėra lengva, o kaip 
tik gana sunku ir beveik visuo
met nedėkinga. Jeigu kritika nu
sipelnys būti verta to žodžio, tai 
kritikas turi būti pats gerai į pro
blemas įsigilinęs, įsigijęs erudici
jos, plačiažiūriškumo, perspekty
vų ir sveikų vizijų. Gi kaip tik 
lengviausia pasakyti, ką kiti turi I
atlikti. O užvis sunkiau tatai at- [__________________________ _
likti. Žurnalistinėje srityje gerb. , iilUUIIIUlUIIUIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIir 

Bal. Brazdžioniui kaip tik jau, |_E0»S S|HCLA|R SERVICE

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname Ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

galėtų būti nurodomos dvi pu
sėtinai naudingos instrukcijos: 
pirma, apie kokį nors dalyką ra
šant, įsigilinti ir suprasti ir, an
tra, po to rašyti teisybę.

Pagaliau, kodėl jis, manuosius 
Vliko, Alto bei LB “kedenimus” 
aptardamas, tuoj, tartum pats 
save su jais identifikuodamas, 
teigia, kad “kitų darbus lengva 
kritikuoti”. Man rodos, kad čia 
nėra nei kitų institucijos, nei ki
tų darbai. Aš priklausau organi-

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Rampas 581h Street 
Telefonas — PRospect 8-9533
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M O V I N G
&EREN AS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lel 
dlmai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place WA 5-8068

REAL ESTATE

Parduodamas sklypas netoli šv. 
Antano bažnyčios Ciceroje.

Skambinkit OL 2-1388

naudinga žiūrėti, kad “pastabos zuotai grupei, kuri yra sudėtinė
iš mūsų gyvenimo” daugmaž 
ir atitiktų tą gyvenimą.

Nėra tiesa, kad savo straips
niuose aš “kedenu” tik Vliką ir 
Aką bei LB. Jeigu atsižvelgti tik 
į paskutinį dešimtmetį, tai vad. 
vilkinės temos mano straipsniuo
se užimtų vos kelintą dalį. Kriti
ka ir diskusijomis dėl Vliko 
struktūros, jo politikos, sėkmių 
ir nesėkmių, beje, tenka užsiim
ti ne man vienam. Tai yra visų 
mūsų sritis. Net pats Vliko pir
mininkas vėliausiai savo prakal
boje per Vasario 16 d. minėjimą 
nemaža laiko skyrė diskusinėms 
temoms apie Vliko reikalingu
mą, struktūrą ir prasmę (kas to
kia iškilminga proga gal ir ne
buvo ypatingai būtina).

Liesdamas Vliko problemas, 
aš beveik kiekvieną kartą atsar
giai ir be pamokslavimų sumi
nėdavau, “kuriuo keliu tektų ei
ti”, jeigu einamasis kelias man 
atrodydavo netikras ar abejoti
nas. Nieko daugiau negalėčiau 
padėti, jei Bal. Brazdžionis tų 
straipsnių atidžiau nepaskaitė. O 
Altos ir LB sunkiųjų problemų, 
jų struktūros, tarpusavio kivirčų 
arba kokius darbus dabartiniu 
laiku toms institucijoms • reikėtų 
atlikti, — pastaruoju laiku nesu 
visai lietęs ir tik labai retai bei 
nereikšmingai praeityje. Užten
ka tiems klausimams geresnių 
specialistų.

Ligšiol dar neturėjau laimės, 
nei garbės kritikuoti (o tai reiš
kia vertinti) Bal. Brazdžionio 
darbus gyvenime ir žurnalistiko
je. Bet viena jo pastaba kaip tik 
to labai prašosi. Esą, “kitų dar
bus lengva kritikuoti”, bet rei
kią pasakyti, kas reikią visiems 
atlikti... Na, tokio dar nebuvo, 
kuris įstengtų visiems nurodinė
ti ir pasakyti, ką visi turėtų atlik
ti. Gal tokio tautos vado dabar
ties laikais kolkas ir nereikia.

O ir pati gerb. pastabininko

Vliko dalis, taip pat priklausau 
organizuotai grupei, kuri yra la
bai reikšminga Altos sudedamo
ji dalis. Gi net ir mūsų filosofai 
seniai išaiškino, kad kaip užsie
nio lietuvis aš norom ar neno
rom būtinai esu nusmerktas pri
klausyti ir Lietuvių Bendruome
nei.

Tad kodėl aš kritikuočiau tik 
kitų darbus? Rašydamas apie tų 
institucijų veiklą, aš vertinu visų 
mūsų jos priklausančių dar
bus, taigi, ir savo paties bent mi- 
ligraminį darbą. Kas liečia žur- 
nalizmą, tai pamokas apie jo 
funkciją esu įpratęs pakartoti 
jau per keturis dešimtmečius su 
viršum. Beje, spaudos ir laikraš
tininkų vaidmenį mūsų tautinė
je politikoje bent jau dabartinis 
Vliko pirmininkas yra geriau su
pratęs ir įvertinęs už Bal. Braz- 
džionį. Jis ir su laikraštininkais 
per prakalbas padiskutuoja dėl 
problemų, kurios Brazdžioniui 
“nieko nepasako”. Gaila.

Bronys Raila

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se. 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius Ir air conditioning j 
naujus ir senus namus. Stogu 
linas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apakaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING ftc SHEET METAL 
4444 S. Western, Chicago 9, III.

Telefonas VI 7.3447.

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

Petrauskas Construction Co. 
Tel. — 585-5285

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 4844)421 

Vakarais skambinti WA 5-8607 
P. Rudėnaa K. Šimulis

2.Ju aukštų švarus modernizuotas 
med. namas — 6, 4 Ir 2 M kamb. 
butai. Prie 70 lr VVestern. $22,000, 
arba pasiūlymas.

5 kamb. 20 metų mūr. rezidencija 
prie 71 Lr California. $19,000.

5J4 kmb. 3 metų mūr. bungalow 
prie Marąuette Pk. $18,600.

Gražus sklypas 1*00x160 pėdų Be. 
verly Shores, Ind. $7,900 arba pa
siūlymas.

8 butų 2 aukštu geltonų plytų mūr. 
prie 56-os tr Kčdzle. $75,000.

1)6 aukšto (5% lr 4% kmb.) 8 
metų mūr. prie 68-čios lr Kedzie. 
$38,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St, TeL 925-6015

Remkit tuos biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

t. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus

Dei
me ari
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me 18 lauko. Taisome mūrą "tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visa* 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

engiame visų rūšių stogus. Talso- 
arba dedame naujus kaminus, rl-

REAL ESTATE

Arti Marąuette Pko.
1O metų senumo, 4 butų mūr. na. 

mas, Atskiros šild. sistemos. 4 maš. 
mūr. garažas. Arti 59-Pulaski.

« kamb. (3 mleg.) mil r o namas 
Pilnas rūsys. Gazo šilima. 2 maš. 
garažas. Marųuetto pko. apyl. $20.900.

NAMU PIRKIMAS -
PARDAVIMAS — VALDYMAS
Butų nuoma vimas — Income Tau 

Notariartas — Vertiniai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

NAMAI LAUKIA
3 butai, liuksus naujas mūras (po

3 mieg.), mūro garažas, alumin. lan
gai, karpetai. Arti Maria High. 
$49.950.

8 kamb. mūro rezidencija (4 mleg.),
karpetal. įrengtas beismentas, visi 
priedai, garažas. Marąuette pke. 
$29,000.

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

Turtingas palieka 6 kamb., 8 me
tų mūro rezidenciją. Daug priedų. 
Bargenas. $37,000.

8 kamb. didelis mūras, dvi vonios, 
2 auto mūro garažas. Palikimas. 
$25,000.

7 kamb. mūras ir mūro garažas 
Gazu šildymas. Svarus, gražus, pi
gus $20,000.

$14,300 pajamų Iš apartmentlnlo 
mūro, 10 metų statyba. Kaina $87,000.

Gelsvas 2-jų butu 16 metų mū
ras. Atskiri šildymai. Alt cond. Kar- 
petai. Apie 50 p. lotas $42,900.

3-jų butų mūras, 2 auto garažas, 
platus lotos, geležine tvbra, naujas 
gazu šildymas, arti mūsų. $28,600.

IAitas dviem butam, 30 pėdų prie 
pat Marąuette parko. Pigus.

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

Prie 08 ir Weetwn» 2 butai po 6
kamb. Platus' sklypas. $24,500.

Prie 71 lr Tabuan — Mūras. 3 bu
tai ir patalpa raštinei ar bizniui. 
Garažas. Nebrangus. $43,500.

1J6 aukšto, 3 butai. 6 lr 4 kamb. 
Ir patalpa bizniui. Ekstra sklypas 
25 p. $13,900.

70 ir Washtenaw. Mūras — 2 po 
6 kamb. ir butas rūsy 8-Ju kamb. 
$28,900.

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

1J6 aukšto mūr. 5 lr 8 kamb., 
įrengtas rūsys, garažas. 64 lr Pulas
ki. $28,000.

2 po 4 kamb. med. Rūsys, garažas. 
Gage pke. $7 7,500.

B kamb. mūro “raneh’’ su 3-Jų 
kamb. butu lr garažu ant 100x300 p. 
sklypo. Oaklawn. $32,000.

2 po A kamb. mūrinis Marąuette p.

ŠIMAITIS REALTY
Insunuice —- Income Ta> 

Notary Public 

2737 W. 43 St — CL 4-2390

Tvarkingas, teisingas lr greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas,

STATYBININKAI

ICOHSTRŪCTioif

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

1457 VVest 60th 
TeL HE 4-7482

W*NTED SET-UP MAN
for Frozen Food OĮieralion, 

Starting time 9 P.M.
Good rate. Company henefita

M R. T II E I D E L 
________TEL, — 666-9126_______

WEL DER
i For applianoo ouuauracturer near 

nestoro sitburb. Good salary and bo
nus, Overtime. Electric are aeldtag 
Steady full time Job. Pald bolidais, 
vaeations and hospltal Insurance. *

Tel. - AU 7-1509

NORI PIRKTI

Ieškome pirkti 1 akro (arba dau
giau) žemės sklypą Chicagos piet
vakariuose. Skambinti 581-3297, 
vakarais.

D e M E S 1 O !

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ! VIZITINIU KORTUI 4 U 
kreipkitės j ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina.

Užsakymus bu pinigais siųskite
D R A U S A S 

4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO. ILLINOIS 60629

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

jffELPvvANTED ~ MOTERYS*

OOPS! We are short a giri
If you can do any of the £ollowing:
• Type
• Take shorthand.
• Know dlotaphone & hookkeenir 
or, have an Interest 1-n the above, Ca

OLSON BROS, & SONS 
CONSTRUCTION CO.
5739 VY. Diviaion St.

AU 7-2376
Ask for Miss Bacetvstoi

WAITRESSES
APPLY IN PERSON.

Day and Night Shift
Meals and uniforma furnished. 
Free Insurance. Paid Vacation.

RED COACH GRILL 

8201 W. Higgins 
Park Ridge, Illinois

RADIO PROGRAMA

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

ĮSIGYKITE DABAR! _

OŠIANČIOS PUŠYS

Halina Didžiufytė - 
Mošinskienė

Trumpų vaizdelių rinkinys, ku
daromi ir liudijami vertimai. Tvar- riame autorė pina prisiminimus, 
komi pilietybes dokumentai, pildo-, realią tikrovę ir fantaziją. Jos ku
rni Income Tax ir atliekami kitokį 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S, Maplevvood Avw CL 4-7456

SffiBS 1 "v." TTrr nM"WOTn!i! sa
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis G’ skelbimų kai-

visiems prieinamos

ryboje atsispindi jautri siela, vir
panti meile motinai, gimtajam 
kraštui ir jo gamtai.

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

Gaunama
$2.50.

‘Drauge”. Kaina

REAL ESTATE Illinois State gyventojai prie kainos
Įdėti 5%turi prid 5% taksų.

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

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

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST S4th PLACE 

Tekt. — FRontier 6-1882

Rusty Schweickart, 8 m., astronau
to sūnus, šoka į šeimos mašiną, 
kuri jį nugabens į mokyklą Sea
brook, Tex. Jis į mokyklą pasivėli
no, nes stebėjo televizijoj savo tė
vą, keliaujantį erdvėmis.

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

2 po • kamb. mūr. Modernios vo
nia, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 no 5J6 kamb. lr 4 kamb. angliš
kai,, rūsy. 7 metu mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

6 butų naujas mūras. Karštu vand. 
šiluma gazu. alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86,000.

14 butų, 2-jų aukštu mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $88,000,

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų į- 
•talgos. $18,900.

1 po Š kamb. 8 metu rūras, karštu 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke. 
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui lr apartmentams. TelraukitSs.

12 batų 1 metų modernus 1 rturlln- 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Roomlng bonse. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai Išnuom. šiauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

ė kamb. mflr. "Bullt-lns'*, kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,600.

1% aukšto mflr. 5 lr 6 kamb. 2 
lojimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 ir Oaklsy Š1SAO0

Skelbkites “Drauge”.

BOOKKEEPING DEPARTMENT 
GENERAL OFFICE

PERMANENT POSITION
5 days a week. Fringe benefits 

oftered.
GLENCOE NATIONAL BANK
VE 5-2800. Call Mr. SchtnJer.

MOTERYS^""

Eieellent ‘Opportunity ! 
VVANTED AT ONCE!

PRODUCTION OPERATORS 
TRAINEES (Malė) 

PACKERS (Female)
Steady Employment 

Call —. 827-8164, Ext. ?7

WHEAT0N PLASTICS
1731 So. Mt. Prospect Road 

DĖS PLAINES, ILLINOIS 

{J4 I GY K I T E D A B A B
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AIDAS TARP 
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS 

O. NENDRE
Tremtinių, tik atvykusių į Ą- 

meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, į- 
sikurimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kuri 
atvykusi su trimis vaikais sten
giasi čia sukurti Jiems ir sau atei
tį.

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

Gaunama "Drauge”. Kaint 
$5.00.
Illinois State gyventojai prie 

turi pridėti 5%
IIIIIIIIHIIUUIUIIMUIIIIIIIIIIIIHIIIIUHUUB

NERIS REAL
0924 South VVestern Avenue Tel. 471-0321

miiiiiiimiiiiiiiiimiiiimiiimiiiimiiiiimiiiimiimiiiimiimiiiiiimiiiiiiimitiiiiiHii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam, kas jį užsisako 

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

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

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

Katalogo pabaigoje yra autorių sąrašas su jų knygų 
pavadinimais.

.m.'.ii........... ...ui.j.

Paskutinieji Lietuviškos Knygos klubo leidiniai 

AUKSINIAI RAGELIAI (eilėraščiai) _ Pr. Naujokaitis 2.00 

OŠIANČIOS PUŠYS (vaizdeliai) — H. Mošinskienė 2.50 

ANT VILNELES TILTO (legendos) — P. Jurkus 2.50 

MEILE TRIKAMPY (romanas) — Renė Rasa 3.00
SĄMOKSLAS (romanas) — V. Volertas 3.50Member of M.L.S.

A L E X ŠATAS—REALTOR
Torl^Stata bCVelk 10k«,auB.

ir kituose vakariniuose priemiesėhiose. Prašome užsukti į ro&sų ištaigą 
tr Išsirinkti Iš katalogo.
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIinilllHIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl

Visos šios knygos vertos dėmesio. Savo įvairumu jos ps»

Knygos gaunamos “Drauge”. Illinois valstijos gyventojai 
prie knygos kainos prašomi pridėti 5% mokesčiams.

••■•••■■■•■•■■■■■•••■■■••••'•■■■■■•••■•••■■••••■■•ė ■■■■•■■tfstaaVzn'MiannnnnnM
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Ketiosha-Rncine, Wisc.

LtKTtlVlŲ FhNIltTI BAIJtiS

Vietos LF įgaliotiniai, besi- 
fiModafni greitesniu LF augi
mu, Lietuvi!} fondui rengia ba
lių su menine programa ir ge
ra muzika. Balius įvyks balan
džio 19 d., šedtadiėnį, 7 vai. v. 
Danų salėje, Kenosha, Wis. Vi- 
Sos organizacijos prašomos su
silaikyti ta data nuo parengi
mų ir talkininkauti, kad šis 
parengimas atneštų didžiausią 
įnašą į LF. LB Kenoshos - Kari
no apylinkės lietuviai prašomi 
tą dieną rezervuoti kalbamam 
baliui.

METINIS SUSIRINKIMAS

LB Kenoshos - Rarino apylin
kės valdyba metinį susirinkimą 
Šaukia kovo 23 d. 3 vai. p. p., 
kuris Jvyks Danų salėje, 2206 - 
63 St., Kenosha, Wis. Po susi
rinkimo bus kavutė. Visi tautie
čiai prašomi dalyvauti Kurie 
vengiate lankyti metinių susirin 
kimų. kad nebūtumėte išrinkti 
I valdybą, nebijokite, nes neno
rinčių prievarta nerenka.

PASISEK®
NEPRIKLAUSOMYBES

MINĖJIMAI

Racine Alto skyr. minėjimas 
įvyko Vasario 2 d., o Kenoshos 
Alto Skyr. Vasario 9 d. Per abu 
minėjimus salės buvo sausakim
šai pripildytos. Per abu minė
jimus tautiečiai, gausiai atsilan
kydami, sudėjo arti tūkstančio 
dolerių Altui. Programos buvo

geros. Sukaktį prisiminė Wisc. 
gubernatorius, abiejų miestų 
merai ir vietinė spauda.
I I ETŲVES

REPREZENTUOJA
Kenoshos l'etuvių moterų 

, draugija dalyvavo Kenoshos 
mieste įvykusioj devynių tauty
bių maisto parodoj kovo 2 d. 
su kepsniais, cepelinais ir įvai
riais kitais valgiais. Turėjo ge
rą pasisekimą.

PASIRUOŠIMAI 
LIETUVIŲ DIENAI

Minėjimas Pavergtųjų tautų 
savaitės įvyks 1969 m. liepos 
33 d., sekmadienį, Šv. Teresės 
parke, Kenoshoj. Jungtinis or
ganizacijų komitetas jau turėjo 
posėdį. Numatyta išleisti biu
letenį, kuriame bus iškelta pa
vergtų tautų minėjimo reikšmė. 
Jis bus išsiuntinėtas Wis. aukš
tesniems atstovams ir įstaigom, 
spaudai, radijams ir kitur. Ko
mitetui sumaniai vadovauja J. 
Milišauskas. B. Jnška

VYSKUPŲ KONFERENCIJOS 
PIRMININKAS

Ispanijos katalikų vyskupų 
konferencijoje nauju vyskupų 
konferencijos pirmininku išrink 
tas Madrido arkivyskupas Kazi
mieras Marciilio, kuris yra kar
tu ir Ispanijos respublikos aukš 
čiausios Tarybos narys. Svar
biausias naujojo Ispanijos vys
kupų konferencijos pirmininko 
uždavinys užbaigti pasitarimus 
apie pakeitimus Ispanijos kon
kordate su Apaštalų Sostu.

Saigono ligoninėje guli sužeistieji, kuriuos sužeidė komunistinių tero
ristų raketos. Teroristai apšaudė vargšų rajoną, užmušdami 22 ir su- 
žeiadami 50 vietnamiečių.

BERLYNAS IR
(Atkelta 19 3 pusi.)

gio spygliuotų vięlų ir barikadų 
su kulkosvaidžių lizdais gynybos 
žiedas. Toliau eina 10 mylių il
gumo mūro siena. Po to rusų 
šarvuočių apsigyvenimo laukas.

Beveik 70,000 Rytų Vokietijos 
darbininkų dieną ir naktį prižiū
ri ir taiso minėtas dvi Berlyno 
sienas.

Prie to visko reikia pridėti dar 
50.000 Rytų Berlyno policijos 
(ji skaičiumi du kartu didesnė 
negu New Yorko, policija), pa
truliuojančios be pertraukos prie 
minėtos sienos.

Kažin ar pasaulio istorijoje ka
da nors yra buvęs taip stipriai 
saugomas miestas, kaip dabar 
imperialistinė Rusija saugo savo 
koloniją Berlyne vien dėl to, kad 
iš jo nebėgtų žmonės į laisvę.

Gerai apmokami sargai

Visom okupacinėm R. Vokie
tijoje stovinčiom rusų kariuome
nės jėgom vadovauja raudono
sios armijos 4 žvaigždžių gene
rolas iš Wurmdorfo, 30 mylių 
nuo Potsdamo. Čia taip pat yra 
ir rusų oro jėgų vyriausias šta
bas.

Nors iš rusų okupacinių jėgų 
R. Vokietijoje karininkų tik 10 
procentų yra komunistų partijos 
nariai, tačiau jų pabėgimai į Va
karus yra labai reti. Priežastis y- 
ra grynai materialinė: Rusų ar
mijos karininkams, stovintiems 
R. Vokietijoje, modami 100 kar
tų didesni atlyginimai, kaip ki-Į

R. VOKIETIJA
tiems raudonosios armijos kari
ninkams.

Tačiau rusų armijos eiliniai 
kareiviai, kurių atlyginimas la
bai mažas, perbėga į vakarus 
(bevfiik 3000 per metus).

Trims mėnesiams praėjus nuo 
pasirašymo Potsdamo sutarties, 
Kremlius ją sulaužė ir suorgani
zavo taip vadinamą Rytų Vokie
tijos tautinę žmonių armiją. .Šios 
armijos 93 procentai karininkų 
yra komunistų partijos nariai. Ją 
sudaro 1,4 milijono vyrų. Iš jų 
200.000 yra nuolatinė kariuome
nė. 45.000 rezervistų ir 320.000 
tikrosios tarnybos vyrų paruošti 
taip vadinamose “Kampf gru
pėse”; dar yra komunistų parti
jos rezervas, ir 450.000 jaunimo 
"kovos grupėse”. Visom šiom R. 
Vokietijos ginkluotom jėgom va
dovauja generolas Wilhelm 
Adam. Jis turi Sovietų Rusijos pi
lietybę ir visus jo veiksmus kon
troliuoja rusų raudonosios armi
jos komisaras.

Visoje R. Vokietijoje yra dar 
400 pačių žymiųjų nacių. Jie, ru
sų pavesti, sėdi aukštose civilinės 
ir karinės valdžios vietose. Jiems 
vadovauja generolas Willi Stoph, 
kuris yra drauge ir (Jlbrichto de
šinioji ranka, viceministeris.

Saugumo policija

Taip vadinamoji R. Vokietijos 
(Staatssicherheitsdinst) ST. B.— 
valstybės saugumo policija yra 
Kremliaus suorganizuota jau 
1945 m. Tuoj pat karo pabaigoje

Svečiai Vasario 16-sios minėjime Brighton Parke, Chicagoj, vasario 23 d. Nuotr. P. Maletos

DIDYSIS ŽUDIKAS
Kiek žūsta žmonių automobilių nelaimėse

PAULIUS ŽIČKUS
Nuo karo pradžios Vietname,, riais klausimais gal ir reikia per 

kada į jį įsitraukė Amerika (maž- žiūrėti pasenusius įstatymus. Šiuo 
daug per 9 metus) ten žuvo 31. straipsniu norime pasisakyti tik 
000 Amerikos karių. Taigi žuvo' prieš tuos didžiuosius rėksnius. 
10 kasdien. Skaičius nemažas, Jie šaukia dėl smulkmenų, bet 
bet turint galvoje du šimtu mili- į tyli prieš masinius žudymus ir 
jonų Amerikoj gyventojų, nėra moralės smukimą. Jie iešiko tų 
jau toks didelis- Šios aukos sude-i pavojų ten, kur jų nėra, o užmer- 
damos ginant kitų žmonių laisvę kia akis prieš tikrąjį. Čia ir gau- 
ir gyvybę. Tačiau raudoniesiems1 name atsakymą dėl to didžiojo 
rėksniams pakanka ,šių skaitlinių žudiko, Jiems nesvarbu žudymas, 
kėlimui baisaus - triukšmo, kurt nesvarbu moralė, nesvarbi tėvy-
jie išvystė ne tik visoje Amerikoje, 
bet ir.visame pasauly.

Tikrasis Amerikos žmonių žu
dikas yra ne Vietnamo karas. 
Amerikos statistika rodo, kad 
1968 metais Amerikos keliuose 
žuvo 55.000 žmonių. Reiškia, 
153 gyvybių kiekvieną dieną. 
Tai jau labai didelis kiekis. Žu
vusiųjų skaitlius sako, kad di
dysis žudikas yra Amerikos keliai. 
Bet nei keliai, nei automobiliai 
taip pat niekuo dėti. Tikrasis žu
dikas yra neatsargus vairuotojas, 
kuris pats skuba į mirtį ir ją ne
ša kitiems. Keista, kad dėl šio 
baisaus žudiko nekelia triukšmo 
ir nesijaudina. Atrodo, kad tai 
yra natūralu ir taip turi būti. O 
juk šis žudikas- per paskutiniuo
sius devynius metus nusinešė ar
ti pusės milijono gyvybių. Ame
rikos keliuose užmušta daugiau 
žmonių, kaip yra žuvę per visus 
Amerikos karus (nuo Amerikos 
nepriklausomybės kovų ligi Viet
namo). Ir dėl šio baisaus žudiko 
nėra protesto, nėra demonstra
cijų; nekuriamos tam žudikui 
pasmerkti organizacijos, tyli A- 
merikos universitetų profesoriai, 
studentija; tyli ir tie dvasiškiai, 
kurie šiaip gana aktyviai reiš
kiasi prieš Amerikos valdžios 
darbus, politiką. Kodėl?

Didieji rėksniai “humanistai”, 
“taikos ieškotojai”, “laisvės gy
nėjai” visai nevertina žmogaus 
ir jo gyvybės. Žmogus jiems yra 
dulkė. Jie pritaria ir ieško prie
monių gimimų skaičiui sumažin
ti, reikalauja legalizuoti abortus, 
reikalauja gimimų kontrolės tab
lečių, laisvo jų pirkimo pardavi
mo net ir vaikams. Reiškia, rei
kalauja legalizavimo masinio žu
dymo, kuriuo būtų sugriauti ne 
tik Dievo bei prigimties įstaty
mai, bet ir pati žmogaus moralė, 
paverčiant žmogų baisesniu už! 
plėšriausią žvėrį. Gyvuliai ir žvė
rys nenaikina savo negimusių 
vaikų. Sutinkame, kad kai ku-

Hitlerio nacių S.S. geštapo vado
vybė iš Berlyno išsikėlė į Salz
burgą. Ji buvo išmėtyta po visą 
Austriją, Styriją, Tyrolį ir Salz- 
kammert vietoves. Tačiau rusai, 
paėmę visus nacių slaptosios po
licijos kadrų dokumentus, visus 
tuos agentus suorganizavo savo 
tarnybai ir subūrė į ST. B. vie
netus.

Šiandien, amerikiečių intelli- 
gence Service žiniomis Berlyne, 
visoje R. Vokietijoje veikia tūks
tančiai rusų agentų, iš jų 12.000 
šnipinėja Vakariniame Berlyne.

Ir jeigu vienas iš šitų raudo
nųjų agentų yra sugaunamas ar 
likviduojamas, Kremlius į jo vie-. 
tą pastato 4-5 naujus. Visi šie 
faktai rodo, kokius svarbius inte
resus žvalgyboje vaidina rusams 
Berlyno miestas.

Ir j tokį rusų jėgų dominuo
jamą miestą, kuriame V. Berly
nas yra tik mažutė laisvės sale
lė, vasario pabaigoje lankės JAV 
prezidentas R. Nixon’as, tuo pa
rodydamas pasauliui, kad Ameri 
ka tvirtai stovi Europos laisvės 
sargyboje.

nė ir jos ateitis, o svarbu patar
nauti komunizmui.

Šiame reikale neaišku: argi 
dauguma amerikiečių yra akli ir 
kurti, ar jie tikrai nemato, kas 
vyksta jų aplinkoje ir to vyksmo 
pavojaus? Jeigu jie matytų ir gir
dėtų, tikriausiai šauktų visu bal
su prieš tą didįjį pavojų. Čia yra

ne tik Amerikos, bet ir, visos 
žmonijos tragedija. Mato ir gir
di, žino ir jaučia, bet yra neakty
vūs, galvoja ir mano, kad kas 
nors kitas pasirūpins be mūsų, 
Tam gi yra renkamas preziden
tas, kongresas, yra dvasiškija, mo
kyklos, spauda, radio, televizija. 
Jų darbas rūpintis tais reikalais. 
Komunizmo vadai yra senai pa
sakę, kad jiems nesvarbi masė, 
jos skaičius, jiems reikalinga sau
jelė energingų ir aktyvių žmonių, 
kurie gali vesti aklą masę, kur 
tik jie nori. Prisidengę visokiais 
gražiais ir skambiais vardais jie 
visomis priemonėmis tą masę ir 
veda jų norimu keliu.

Kai Amerikos didžioji masė 
tyli ir nešaukia prieš didįjį žudi
ką, tai aktyvieji šaukia prieš ko
munizmo priešus ir nukreipia 
dėmesį nuo tikrojo pavojaus. Tie 
rėksniai yra girdimi, apie juos 
daug kalbama, jie klaidina ma
ses, o tuo pačiu atsiekia savo tik
slus.

A. “J“ A.

CAROLINE JANIS
PO TĖVAIS STRAUKAS

Gyveno Trevor, Wisconsin, o anksčiau gyveno West Sidėje.
Mirė kovo 8 d., 1969 m., 4:30 vai. ryte, sulaukus 54 m. 

amžiaus. Gimė Roekford, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime Vyras Anthony; 3 sūnūs: 

Anthony, marti Bernadette, Stanley, marti Kathleen ir Rich
ard, marti Nancy, duktė Joan Davis. žentas Mitchell; 8 anū
kai; 2 broliai — Stephen. broliene Katherihe ir Frank, bro
lienė Ann, ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lackawicz kopi., 2314 W, 23rd Place. 
Laidbtuvės jvyks antrad., kovo 11 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta j Aušros Vartų parap. bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Vyras, duktė, sūnūs, broliai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Lackawicz ir Sūnūs. Tel. VI 7-6672.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TEI .EVIZUOS APARATAI

If you Ignoto it,maybe itll go away. 4* And other
femous cancer legends.

In an afl-out effort to avoid the truth, people have 
created some pietty imaginative phrases.

Likę the ever-popular “What I don’t know can’t 
hurt me.” And ‘‘Never siek a day in my life.” You 
hear that a lot. Especially from people who are finally 
forced to see their doctors. When it’s often too late.

Logic doesn’t work. Facts don’t seem to sink in. 
We have no recourse būt to fight fire with fire with 
some more meaningful phrases.

Likę “i ia 3 ii being saved notr. z m s could bo 
aaved if people went for checkups every year.”

And “200,000 were saved lašt year. Annual ched> 
ups can help save thousands mote.” i

What are you vaiting for? Don’t yon vant to «► 
joy the peace of mind that comes from knoving you’re 
doing the best thing for your health? (

If it’s siogans you want, we can give them to yoou 
We’H do anything to try to make cancer a legead a 
its own time. Būt we need your help.

V
Help you»effwith a checkup. And othen vtthachecfc.

American Cancer Sodely
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Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marq.)«tte Pk., 6211 So. VVestern, PR 8-5875 
J. LIEPONIS

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

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUe 7-8600

LAIDOTU V I0 DIREKTORIUS
Trys Modemiškos Koplyčios:

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

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nno kapinių.

1
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'0 i t
: r*

eS, —...........

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

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834
GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYAIA

2443 VVest 63rd St., Chicago, III.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME

l'BTS MODERNIOS
2S33 West 7lst Street 
1410 So. SOth Are., Cicero

ALKKTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

2424 W. 69th STREET 
2814 W. 23rd PLACE

LACKAVVICZ IR SONOS

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS MELIONAS

3307 S. LITUANICA AVĖ.

3354 S. HALSTED STREET

3319 S. LITUANICA AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3572

Tel. YArds 7-3401

Tel. YArds 7-1911

Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAYVN, ILL.

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.
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X Tėvų Marijonų Bendradar
bių Bridgeporto skyrius turės 
virtinukų virimo bei išpardavi
mo dieną, trečiadienį, Ikovo 12 
d., nuo 10-tos vai. r. Uršulės 
Petraitienės namuose, 3231 S. 
Green Str., Bridgeporto mote
rims nebus reikalo vakarienės 
virti ,nes bus galima pasivaišin
ti skaniais virtinukais.

X Kazė Leomaitienė ir Alė 
Tijunėlienė (seserys Gustaity- 
t.ės) atostogauja Miami Beach, 
Floridoje. Rašo, kad oras yra 
malonus 70—75", o naktį — 
60°. Jos abi priklauso Lietuvos 
Dukterų dr-jai, Liet. Moterų 
klubų federacijos Chicagos klu
bui, L. D. K. Birutės dr-jai ir 
kit.

X Lietuvių tautinis akademi
nis sambūris kviečia Chicagos 
visuomenę į Sibiro tremtiniams 
vakarą, kuris įvyks kovo 15 d., 
šeštadienį, 7 v. v. Jaunimo cen
tre. Vakare tars žodį knygos 
“Vergijos kryžkelėse” autorė 
St. Rukienė.

X Milwaukee ir Racine - Ke- 
nosha, Wis., kadaise gerai veikė 
Balfo skyriai, Ikurie dabar pri
geso. O ten yra tiek daug ir 
gražių lietuvių, kurie darbuoja
si kitose organizacijose. Tai ar 
jie negalėtų atgaivinti ir apmi
rusius Balfo skyrius, sušaukiant 
narių susirinkimą ir sudarant 
valdybą. O tai būtų svarbu ir

X Ateitininkų ..sendraugių
Chicagos skyriaus paskaitų cik
las prasidės šį penktadienį, ko
vo 14 d., kun. V. Bagdanavi- 
čiaus, MIC, paskaita apie sąžinės 
laisvę ir bažnytinės organizaci
jos konfliktą. Paskaitos vyks 
Jaunimo centre.

X Į Balfo 25 m. jubil. seimą 
yra kviečiamos visos organizaci
jos, kurios randasi Chicagoje ir 
jos apylinkėse, nes Balfo orga
nizaciją remia ir palaiko visi 
lietuviai. Jų atstovai prašomi 
atvykti į seimo posėdžius, kurie 
bus kovo 15 d., šeštadienį, nuo 
9 vai. iyto iki 5 vai. po p., g v. 
Kryžiaus parapijos salėje Town 
of Lake lietuvių kolonijoje. Or
ganizacijos, kurios negali daly
vauti, gali seimą sveikinti raš
tu. Pageidaujamos ir organiza
cijų aukos, nes vajaus metu į 
organizacijas nebuvo kreiptasi, 
prašant aukos šalpos reikalui. 
(Sveikinimus prašome siųsti ko
miteto pirrnin. Alb. Dzirvono 
arba Balfo Chicagos apskr. vai 
dybos pirm. Antano Gintnerio, 
adresu: 3221 W. 61 st., Chica
go, HL, 60629.

X Prof. dr. Algirdas Greimas,
mokslo reikalais iš Paryžiaus 
atvykęs į JAV, ilgesnį laiką bu
vojęs Berkeley universitete Ca- 
lifomijoje, kur susipažino su 
amerikiečių socialinėmis prob
lemomis, yra atvykęs į Chicagą. 
Šviesos - Santaros federacijos 
pakviestas, pereitą penktadienį

Balfo 25 m. jubil. seimui rengti komitetas. Iš kairės: A. Gintneris — banketo reikalams, kun. A. Trakis — 
iždininkas, J. Janušaitis — komiteto narys, kun. dr. F. Gureckas — vicepirm., V. Kasniūnas — sekretorius, 
Alb. Dzirvonas — pirmininkas, Alg. Pužauskas — spaudos reikalams, A. Baliūnas — parodos reikalams.

Nuotr. V. Noreikos

/ Š A R T r Z R TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Purdue universiteto (Lafay 
ette, Indiana) studentų laikraš- 
tyje“Dimension” vasario 17 d. 
įdėtas vedamasis “An Uncheer- 
ful Celebration” (Nedžiugi iš
kilmė), kuriame išdėstyta Va
sario 16-tosios dienos (kaip Lie
tu-vos 51-mos nepriklausomybės 
dienos) prasmė ir aplinkybės: 
laisvės vertos, bet jos netekusios 
tautos padėtis. Redaktorė dėko
ja Eltai už siuntinėjamą biulete
nį (anglų -kalba), kurio medžia
ga labai daug padėjusi tam edi- 

Jaunimo centre škaitė -paskaitą 1 torialui atsirasti. (E.)
apie šio meto studentijos — jau
nimo sąjūdžius, stengdamasis 
iškelti jų priežastis. Ypač įdo
miai papasakojo apie pereitų į “ 
metų Prancūzijoje pasireišku-

reikšminga švenčiant Balfo 25 S?US revoliucinio pobūdžio judė
m. jubiliejų. O Rodkfordui ir 
Melrose Park Balfo skyriams 
reikėtų įsijungti į Chicagos ap
skritį.

X Victor Raulinaitis, Downey, 
III., parėmė “Draugą” 5 dol. 
auka. Dėkojame.

X E. Samienė ir V. Tubelie- 
nė, Balfo ilgametės veikėjos ir 
steigėjos, -švenčiant Balfo 25 m. 
jubil. sukaktį, įsijungė į šalpos 
dailius, kaip aulkų rinkėjos. Vie
na rinko Bridgeporte, o kita 
Nortsidėje. Ten pat darbuojasi 
Br. Tūbelis ir Emilija Markūnie- 
nė. Dabar platinami pakvieti
mai į seimo banketą.

X Lietuvių Paštininkų sąjun
gos c. v. posėdis įvyko kovo 5 
d. K. ir K. Repšių namuose, da 
lyvaujant J. Janušaičiui, A. Gint 
neriui, J. Tijūnui, J. Pociui ir

ji mus. Pirmininkavo M. Drunga. 
Diskusijose dalyvavo kelioka

— Lietuvių moterų klubo
Waterburio skyriaus pirminin
kės p. Bražėnienės straipsnį 
A Tribute to Lithuanians” iš

spausdino “Waterbury Repulbli- 
can”. Straipsnyje primenama 
Lietuvos nepriklausomybės at-

klausytojų. Paskaitos klausėsi sukaktis siaustai su
apie 150 žmonių. pažindinama su Lietuvos praei

timi, su sovietine okupacija ir 
baisiais trėm:ma;s, reiškiamos 
nepriklausomybės viltys ir per
spėjamas laisvasis pasaulis, kad 
apatija ir indiferentiškumas 
pavergtųjų atžvilgiu yra pavo
jingas.

— Lietuvių sceninis pasiro
dymas Miami, Fla. Lietuvių pi
liečių klube pirmą kartą to klu
bo scenoje išvydome vaidinimą 
— Ant. Rūko komediją “Vieno 
kiemo istorija.”

Tai buvo maloni staigmena: 
visad nelauktai mūsų mieli sce
nos mėgėjai pasirodė, kaip la
bai neblogi artistai! Visi be išim

Dr. Walter Eisin, kuris rūpinasi 
Balzeko kultūros muziejuje senais
žemėlapiais, ir dr. Matt Lovvman, ... . . . , •
kuris yra retų žemėlapių skyriaus -tles.Vaidlno Serai ir buvo tvir 
NewDerry bibliotekoj vedėjas, ap-1 išmokę savo roles. Nors jieK. Repšiui, kaip c. v. nariams. ......... , . - . , . ...... ,. . .. .

t ..i •„ ziun žemėlapius. Balzeko muziejus visi labai užimti, daug dirba ir5“} “tensla3i sur“ti L,““V“ »et visdėlto. sąžiningai
ir J. Bereisa gyvena toliau. Bu- žemėlapių ir kontaktuodamas su I • • - - . . ..

reikalai, kitais muziejais iškelia Lietuvosvo aptarti knygos 
kaip: viršelio parinkimas, spai- i reikalus, nes senieji Lietuvos že
votų pašto ženklų sudėjimas, 
viešas (knygos pristatymas, kny 
gos išsiuntinėjimo tvarka, jos 
-kainos ir vardo nustatymas, me
cenatams ir garbės prenumera- 
tams padėka ir kiti organizaci
niai reikalai. Pasidžiaugta, kad 
knyga greitai bus baigta ir ati
duota įrišimui. Ji bus apie 550 
psl. didumo ir turės apie 300 
nuotraukų iš paštininkų gyve
nimo.

X Irena ir Kazys Mieeevičiai, 
mūsų dienraščio skaitytojai Chi 
cagoje, prisiuntė 20 dol. auką 
“Draugui” paremti. Gerašir
džiams aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame.

X Jei gyyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ir 2 butų namą 
ir gal mokate už $30,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 182 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 143 dol., sutau
pydami 39 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)

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

X Dr, VL Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
čax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2787 W. 43 St,

mėlapiai rodo, kokia buvo kadaise 
Lietuva, kurią užgrobė susitarę su 
naciais komunistai.

X Jonas Pažemis, Willough- 
by, Ohio, “Draugo” skaitytojas 
ir rėmėjas, atsiuntė 10 dol. au
ką mūsų spaudai paremti. Nuo
širdžiai dėkojame.

x šaulių c. v. sudarė tiekimo 
skyrių. Jam priklausys ir šau
lių uniformų ženklai. Jį sudaro: 
P. Padvaidkas, 2640 W. 69 st., 
S. Bernotavičienė, 1513 So. 48 
Court, Cicero, ir J. Skama, 1625 
So. 48 Ct.

x Juozas šajonas, mūsų dien
raščio skaitytojas Worcester, 
Mass., prisiuntė 5 dol. aukų 
“Draugui” paremti. Dėkojame.

X Don Varnas posto, Pagel- 
binis moterų vienetas Nr. 986 
ruošia parengimą — bunco — 
kauliukų žaidimus, sekmadienį, 
kovo 16 d., 3 vai. p.f>. Don Var
nas posto salėje, 6816 So. Wes
tėm g-vė. šiam parengimui va
dovauja ponia Stella Wabol, ko 
mitetą suda-ro: Jean Pargaus- 
kas, Rita Radclif, Marion Ze- 
meske, Joanne Sobeckis, Anele 
Pocius ir Ann IShulmistras ir 
Valeria Stanaitis.

Violet Jocius, šio vieneto pir
mininkė, praneša, kad bilietai 
gaunami pas visas komiteto na
res. Visi atsilankę turės progos 
laimėti vertingų dovanų ir bus 
pavaišinti. Pelnas bus skiria-

lankė repeticijas (41 kartą!) 
Garbė jiems, pasiryžusiems ir 
ištesėjusiems! Vaidino: A. D. 
Kaulakis, Irena ir Aurelija Ston 
gvilaitės, muzikas Adomas Gri
galiūnas, jo žmona Sofija, duk
tė Jolanda ir Nemira Grigaliū- 
naitės, P. Pocius ir Vytautas 
ISiemaška, kuris be savo gerai 
atliktos rolės, taip pat veikalą 
režisavo. Vaidinimui pasibaigus, 
klubo pirmininko žmona O. Va
laitienė apdalino visas scenos 
artistes raudonų gėlių puokštė
mis. Publika, lyg į atlaidus, bu

CL 4-2396. <sk.), mas (kariams ligoninėse.

CHICAGOS ŽINIOS
STATO OPERĄ “AIDĄ”

The American Opera Co., va
dovaujama vengrų kilmės muzi 
kės A. Del Preda, bal. 19 d. 8

PAVOGĖ ŠVEICARUOS 
LAIKRODĖLIUS

Iš TWA oro linijos sandėlio 
O’Hare aerodrome pavogta 19

vai. v. ir bal. 27 d. 3 vai. 30 p.p. i dėžučių šveicariškų laikrodėlių, 
stato Verdi operą “Aidą” Lane ’ iš viso 550 ©varų. Laikrodėlių 
Technikos molkyklos auditorijo-i vertė siekia $50,000. 
je (Addison ir Westem g-vių
sankryžoj). Vaidina JAV ir Eu
ropos aktoriai.

NEGRAI KATALIKAI

IEŠKO POVANDENINIO 
LAIVO

Chicagos arkivyskupija api
ma Cook ir Lake apskritis ir 
apskaičiuojama, kad turi 2.3 
mil. katalikų. Iš to skaičiaus 
tiktai apie 60,000 yra negrai 
katalil'.cai. Iš 2,616 kunigų, tik-

Waukegano meras Robert Sa- 
Ibonjian nori, kad miestas iš
JAV-ių 'laivyno nupirktų povan-i tai devyni yra negrai, 
deninį laivą, kuris būtų išstaty
tas parodon prie ežero pakraš
čio esančiame parke. Toks lai
vas, USS Cero, dabar yra prie 
Detroito, Laike Ontario uoste.
Jau paskirtas komitetas laivo. , . ,., . ,, .. T . 1970 spalio 15 d. Sena salė su-nupirkimiu lėšų sutelkti. Laivas, . . 7G . . __r rlctcro 1QK7 aanain man

MCCORMICK SALĖS 
ATIDARYMAS

Oficialus dar statomos Mc- 
Cormick salės atidarymas bus

— Šv. Kazimiero parap. Los j vėl į Paryžių, kur suka filmą. - jau buvo skirtas laužui.
Angeles, Calif., rekolekcijos ko
vo 23—30 d. ves prel. V. Balčiu 
nas. Rekolekcijos bus baigtos 
kovo 30 d., sekmadienį, 2 vai. 
p. p. religiniu -koncertu, kurį 
duos Šv. Kazimiero parapijos 
choras, vedamas komp. Bro
niaus Budriūno. Bus išpildyta 
garsioji Dubois oratorija: *)S!ep 
tyni Kristaus žodžiai nuo kry
žiaus.” Solistai: Birutė Dabšie
nė, Antanas Pavasaris ir Rim
tautas Dabšys. Vargonais gros 
Montvydas Preikšaitis.

Tame filme “Boom” ji vaidina 
su Elizabeth Taylor ir Richard 
Burton.

Joana taip pat gražiai dainuo
ja. Paryžiuje jau padariusi gra 
žiu plokštelių. Žinoma, kaip vi
sada, jai studijos buvo pasiūly
ta keisti pavardę. Jos atsaky
mas buvęs neigiamas. Ji niekad 
nesutiksianti keisti pavardės.

Joana netekėjusi. Ji gimusi

POPULIARI CARMEN
WGN radijo stotis kovo 15 d., 

1 vai. po pietų gyvai iš Metro
politan scenos transliuoja popu- 
liarę Bizet operą Carmen.

go mokyklos mokytoja ponia 
Žibutė (Vykintaitė) Pagels. 
Kristina Radzevičiūtė padekla
mavo “Tu nematei”, Florida

1943 m. Esanti graži, blondinė į Butkutė, Birutė Damijonaitytė 
ir mėlynų akių. Gyvenanti Pa- i ir K. Radzevičiūtė išpildė “Par 
ryžiuje “Left Bank” iš kur ma- j tizano vėlė” dėklamaciją. Dek-

degė 1967 m. sausio mėn. Nau
jos salės statyba kainuos apie 
72 mil. dolerių.

UŽDARO

PRADINĘ MOKYKLĄ
Pramatant šiems metams $39, 

000 deficitą ir moksleivių skai
čiui sumažėjus -beveik pusiau, 
nuo daugiau 800 iki 414, su bir
želio mėnesiu užsidaro Šv. Ire- 
nėjaus parapijos pradinė mokyk 
la Park Foreste. Pramatoma, 
kad artimoje ateityje ir daugiau 
pradinių mokyklų užsidarys Chi

tyti Efelio bokštas. Savo laimė- į lamavo vargo mokyklos vaidu1 cagos arkivyskupijoje, 
jimais esanti labai patenkinta.1 Snaigė Damijonaitytė. Gi “Pa
jos tėvai šimkai gyvena Mon- j laimink mus” jautriai pasakė 
trealyj, Kanadoj. (J. Kaributas) Daina Pungitytė. Tautinių šokių

— Bostone kovo 29-30 ALT 
sąjungos namuose įvyks meno 
paroda “Grafika iš Vilniaus ir 
Paryžiaus”. Atidarymas su pro 
grama ir šampanu. Ruošia Korp!

grupė, gausiausia Vokietijoje 
(neskaitant sujungtinės Vasa
rio 16 gimnazijos), pašoko sa
dutę ir audėjėlę. “Dainos mėgė
jų ratelio” kvartetas išpildė “Oi

UŽSIENIO PAGALBAI 
KOLEKTA

Kovo 16 d. visose Chicagos 
parapijose įvyks metinė Ameri
kos katalikų užsienio pagalbai 
kolekta. Chicagos kardinolas 
Oody ir net pats Šv. Tėvas Pau
lius VI ypatingais laiškais krei 
pėsi į tikinčiuosius tuo reikalu.

Neo - Lithuania ir Santaros -1 žiburėlis” ir “Tykus buvo 
Šviesos federacijos Bostono sky vakarėlis”. Gi visa ratelio gru

pė sudainavo “Ko liūdi (berželi”, 
“Gale lauko toli” ir “Praded 
aušrelė aušti”. Visos dainos yra 
dar iš a. a. M. Budriūno, palai
doto Memmingene prieš 4 savai
tes, suformuoto choro “Darna” 
repertuaro. Velionies prisimini
mui dalyviai buvo atsistoję su
sikaupimo minutei. Minėjimas

nai.
, _  “Miegančioji gražuolė”

Vykstant kovo 15—16 d. New 
Yorke Rytinio pakraščio Lietu
vių mokytojų konferencijai Mai
ronio mokykla kovo 15 d. 5 vai. 
v. Apreiškimo p-jos salėje kar
toja P. Jurkaus surimuotą jau
nimui 6 pav. pasaką “Miegan
čioji gražuolė”. Pirmąjį kartą 
vaidinta Kalėdų švenčių proga. 
Matę vaidinimą gražiai įvertino 
ir atžymėjo vietinėje spaudoje 
jaunųjų pastangas. Vaidinime 
dalyvauja net 45 jauni Maironio 
Mokyklos veikėjai. Vaidinimą 
veda akt. T. Alinskas ir mkt. 
Jadvyga Matulaitienė, kuri, kaip 
anksčiau per 19 metų šioje mo
kykloje metinių švenčių proga 
kurdavo, režisuodavo ir praves
davo vaidinimus, šįkart taip

— Joana Šimkus (rašoma 
Hollywoode Shimkus) yra gimu
si Kanadoje, atrodo senesnės 
įkartos imigranto šeimoje, kuris 
vedęs prancūzę. Joanos pradinis 
kelias toks. Užsimaniusi būti 
modelis. Nuo Kanados pasieku
si Paryžių, kur susidomėjęs 
žurnalas “Eile” su kuriuo ji pa
sirašiusi kontraktą ir jam ėmu 
si dirbti modeliuotoja. Žinoma, 
gaudavo ir aukštą atlyginimą.
Susidomėjo francūzų filmai. Ją 
pakvietė vaidinti filme: “De L’,
Amour”, režisuojamame Jean i Pa^ sukūrė naujus 
Aurel. Ir taip nuo pirmo žings-1 šokius ir įdomius

spalvingus
kostiumus.

nio į filmus ir vis gilyn, dar net Maironio mokykla tikisi, kad ir 
nepagalvojusi apie dramos stu
dijas tapo filmų žvaigždė. Po pir 
mojo filmo susidomi ir kita
francūzų filmų studija. “Les 
Adventuriers” filme, jau ji vai
dino vadovaujamą rolę. Čia jau 
susidomėjo ją ir Hollywoodo 
Universal studija. Taip ir tapo 
Šimkutė pakviesta filmui “The 
Lošt Man’”, kur ji vaidino su 
garsiuoju Sidney Poitier ir ki-

vo gausiai susirinkusi, daug tais. Tame filme “Zitą” jai pa
plojo, vaišinosi skania vakariene, 
ir vėliau, orkestrui grojant, šo
ko.

l

vyko taip suvaidinti, kad stu
dija pasirašė ilgalaikį kontrak-

(J. N.) tą. Dabar Joana yra išvykusi

“Vieno kiemo istorijos” vaidintojai Miami, Fla.

baigtas Lietuvos himnu.

ARGENTINOJ
(ž.)

— Buenos Aires esanti Šv. 
Pauliaus dukterų draugijos lei
dykla išleido Zeno Ignonio (pre
lato Zenono Ignatavičiaus, Ro
moje) Iknygą ispanų kalba vardu 
“Yo vi,” tai yra, “Aš mačiau.” 
Autorius yra buvęs 1941-44 me-' 
tais į Minsko apylinkes išsiųstų 
lietuvių karių kapelionas, ir 
apie du trečdaliai jo knygos yra 
atsiminimai bei dienoraštis iš 
pergyvenimų sovietų nuterioto- 
je ir vokiečių okupuotoje Gudi-

Astronautas Russell Schweickart, 
erdvėse buvo susirgęs, tačiau vė
liau pasveiko ir dalyvavo eksperi
mentuose.

antrasis vaidinimas sušildys jau ^ra ir vaikystės atsimini-
nųjų širdis lietuvišku žodžiu, mų aPie Nemun4, pirmąjį pašau 
muzika ir spalvingais šokiais, ollin2 kanb Lietuvos nepriklauso- 
visuomenė, įvertindama pastan- mybės metą, studijas Rau
gas perpildys salę, kaip tai į- Tie’ sovici-V invaziją Lietuvon, 
vyko pirmąjį kartą. (A. S.) ,darb^ vaistinėje, pastoracinį 

darbą nepaprastose aplinkybė
VOKIETIJOJ

— Memmingene, gausiausia 
Vak. Vokietijos Lietuvių ben
druomenė, Vasario 16 d. pami
nėjo Memmingene. Vasario 16 
d. katalikams pamaldos buvo 
Šv. Ulricho koplyčioje, Ikur lie
tuviai susirenka sekmadieniais. 
Pats paminėjimas įvyko Kultū
ros namų didžioje salėje. Minė
jimą atidarė kun. dr. Jonas Pet 
raitas, pasveikindamas atvyku
sius dalyvius ir svečius. Minėji
mo paskaitą skaitė kun. dr. Kle
mensas Zalalis, pranciškonas iš 
kaimyninio Bad Woerishofeno, 
kur. a. a. vysk. P. Brazys yra 
įsteigęs pastoracinį ir studijų 
centrą. Prelegentas pasirinko 
LB III seimo paskelbtą Švietimo 
ir šeimos metų temą. Priminė, 
taip pat, ir 1968 m. jaunimo 5 
suvažiavimo nutarimus, kuriuos s 
vokiškai atpasakojo apylinkės j = 
valdybos narys jaunimo reika- j 
lams Marijus Dresleris. Po sve- ~ 
čių sveikinimų sekė meninė 'pro
grama, kurią puikiai paruošė = 
buvęs vargo mokyklos mokyto
jas Vytautas Bernotas. Progra-

se. Yra įterpta paaiškinimų ir 
apie Lietuvos istoriją, ir tai ne 
lietuviams skaitytojams gerai 
paaiškina dabartinės Lietuvos 
padėties pobūdį. (E.)
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8 2781

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

per annury

ant visų taupymo 

certifikatų

MINIMUM SUMA $5.000.00

MIDLAND
SAVINGS

MDlANDŠAyiNBri 4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632 

Telephone Cl 4-4470
FRANK ZOOAS 

President
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