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Prezidentas Jolinsonas, kalbėjęs AFL-CIO amatų departamento kon
ferencijoje VVashingtone, pareiškė, kad JAV-ių kariniai daliniai bus 
išvesti iš Domininkonų Respublikos, kai tik Amerikos Valstybių orga
nizacija (OAS) ten atneš taiką ir pastovumą-

Ar ne per išdidi sukilėlių kalba?

Sukamo atmetė Tokio pasiūlytas 
derybas dėl Malaizijos ginčo

JAKARTA, Indonezija. — 
Prezidentas Sukamo gegužės 1 
dieną pranešė, jog jis nevyks į 
Tokio miestą šio mėnesio gale 
pasikalbėti su princu Abdul 
Rahman, Malaizijos premjeru.

Sukamo gegužės 1 d. iškil
mėse atmetė atnaujintas dery
bas ginčui išspręsti dėl Malaizi
jos federacijos suorganizavimo. 
Jis kalbėjo Jakartoje sporto rū
muose.

Atmesdamas Tokio mieste su 
įsitikimą su princu Rhamanu, 

Sukamo numojo ranka į japonų 
dideles pastangas abu vadus su
sodinti prie derybų stalo.

Princas ir premjeras Rha- 
man pasiruošęs atvykti į kon
ferenciją, jei joje dalyvautų in- 
donezų prezidentas.

“Aš nevažiuosiu į Tokio mies
tą atiduoti savo pagarbos Rah- 
manui”, — pasakė Sukamo. Bet 
jų susitikimas gali būti ateityje, 
bet tas “priklausys nuo įvykių”.

Tačiau Sukamo aiškiai pasa
kė, jog jo siekis aiškus: “su
triuškinti Malaiziją’’ ir derybos 
turėtų vesti prie šios federaci- 

• jos panaikinimo. Tai esą tik gry
nai taktikos reikalas.

“Mūsų taktika gali keistis 24 
•rartus dienoje”, — pasakė jis, 
“kol mūsų siekis tebėra tas 
pats. Mes nepaliausime veikę, 
kol nebus dulkėmis paverstas 
šis neokolonistinis projektas”.

Prieš pradėdamas kalbėti ge
gužės 1 d. iškilmėse, preziden
tas Sukamo vadovavo miniai,

ORAS

Oro biuras praneša; Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
— šilta, galimas lietus su per
kūnija, aukščiausia oro tempe- 
atūra 80 laipsnių.
Saulė teka: 5:41, leidžias 7:53. 

KALENDORIUS

Gegužės 6 d.: šv. Lucijus, Ar
fa-

Gegužės 7 d.: šv. Stanislovas, 
iv. Domicėlė, Danutė.

dainuojančiai indonezų dainą, jo 
paties parašytą. Jojo daina taip 
skambėjo: “Kodėl aš turiu vyk
ti į Tokio miestą? Aš turiu būti 
čia su žmonėmis”.

Indonezijos prezidentas Sukar 
no teigia, kad Malaizija, suda
ryta iš buvusių Britų teritorijų, 
esanti Britanijos priemonė jos 
įtakai palaikyti pietryčių Azi
joje.

Japonai pradėjo tarpininkauti 
balandžio mėnesio viduryje, vai 
dančios liberalų demokratų par
tijos vicepirmininkui Kavvashi-

TRUMPAI IŠ VISUR
— Indijos vyriausybė gegu

žės 4 d. pranešė, jog ji studi
juoja Pakistano pasiūlymą Kut- 
čo pasienio ginčą pavesti spręsti 
Tarptautiniam teismui.

Indų premjeras Shastri įsakė 
savo kariams nešaudyti prie 
pasienio į Pakistano karius, kol 
vyksta pasitarimai tarp abiejų 
kraštų.

— Irano šachas ir jo žmona 
gegužės 4 dieną atvyko į Bra
zilijos sostinę Brasilia šešių die
nų valstybinio vizito.

— Raudonoji Kinija ir Ghana 
vakar nutarė stiprinti tarp sa
vęs draugiškumo santykius.

— Jemene tarp jemeniečių 
respublikinių ir rojalistų kari
nių jėgų padidėjusios kovos. Je
mene yra 10,000 egiptiečių ka
reivių, kurie pagelbsti respubli
kinėms jėgoms kovoti prieš ro
jalistus.

— VVarren komisijos tyrinė
jimai prezidento Kennedžio nu
žudymo aplinkybių kainavo vie
nas milijonas 200 tūkstančių 
dolerių.

Kinijos ir Kubos 
prekyba

HAVANA. — Kubos komunis 
tinis režimas sudarė su raudo
nąja Kinija prekybos sutartį 
šiem metam. Kuba eksportuos 
700,000 tonų cukraus, taip pat 
nikelį ir varį. Raudonoji Kinija 
pristatys Kubai 250,000 tonų 
ryžių tarp kitų prekių.

SANTO DOMINGO, Dominin
konų Respublika. — Karingi 
sukilėliai vakar perspėjo Jungti
nių Amerikos Valstybių kari
nius dalinius, apkaltindami juos 
paliaubų zonos pažeidimu. Penk 
tadienį buvo paskelbtos karinės 
paliaubos Domininkonų Respub
likoje. Dabar sukilėliai teigia, 
kad amerikiečiai kariai esą su
laužę paliaubas, pasistumdami 
gilyn į sukilėlių teritoriją.

Pulk. Francisco Caamano De
no, sukilėlių paskelbtas laikinuo
ju prezidentu, pareiškė, jog ga
li būti pradėtos “skerdynės”, jei 
nebus greitai pataisyta situaci
ja.

Amerikos Valstybių organiza
cijos (OAS) taikos misija su
sirūpinusi įvykiais Domininkonų 
Respublikoje, sukilėliams tam
pant vis karingesniais.

Naujas ginčas kilo, kai JAV 
jūrų pėstininkai (marinai) pa
žengė keturis blokus gilyn į su
kilėlių teritoriją, praplėsdami 
tarptautinę saugumo zoną, į- 
skaitant dar dvi Lotynų Ame
rikos ambasadas.

JAV pareigūnas pranešė, kad

ma atvykus į Jakartą dalyvauti 
pirmosios Afrikos ir Azijos kon 
ferencijos Bandunge 10 metų 
sukakties iškilmėse..

Pasitaręs su prezidentu Su
kamo, Kawashima nuskrido į 
Kuala Lumpur, Malaizijoje, kur 
jis gavo princo Rahmano pri
tarimą dalyvauti numatomoje 
konferencijoje. Japonijos amba
sadorius Indonezijoje Shizuo 
Saito kelis kartus buvo susiti
kęs su prezidentu Sukamo, o 
japonų diplomatai Kuala Lum
pur mieste su Malaizijos premje 
ru Rahmanu.

— Buvęs ambasadorius Hen
ry Cabot Lodge, prezid. John- 
sono specialus atstovas Vietna
mo reikalams, vakar grįžo į 
Washingtoną iš Tolimųjų Rytų. 
Jis vizitavo kai kurias Azijos 
valstybes. Azijos valstybės pri
taria Jungtinių Amerikos Vals
tybių politikai Vietname, net ir 
Indija per daug nesijaudina dėl 
bombardavimų Šiaurės Vietna
mo.

— Buvęs JAV ambasadorius 
P. Vietname Henry Cabot Lod
ge, vakar grįžęs iš Tolimųjų Ry
tų, pareiškė, kad komunistai 
nenori tartis dėl Vietnamo karo 
baigimo.

— Italija pagaliau pagamino 
daugiau automobilių nei dvira
čių. Praėjusiais metais Italija 
pagamino daugiau kaip vieną 
milijoną automobilių.

JAV PARAŠIUTI
NINKAI PIETŲ

VIETNAME
SAIGONAS. — Jungtinės A- 

merikos Valstybės vakar trans
portiniais lėktuvais atvežė 1,200 
karių parašiutininkų į Pietų 
Vietnamą kovoti prieš komu
nistus agresorius. Dabar Pie
tų Vietname yra apie 35,000 a- 
merikiečių karių.

Vakar amerikiečiai marinai 
kovojo netoli Da Nang aviaci
jos bazės su komunistais parti
zanais. Keli partizanai komu
nistai krito nuo marinų kulkų.

marinai praplėtė savo linijas po 
susitarimo sukilėliams su kari
ne junta, kuriai vadovauja brig. 
gen. Elias Wessin y Wessin, 
nereiškiant nei vienki pusei pa
sipriešinimo.

Kiti sukilėliai Caamaną remia 
su įvairiais grasinimais prieš 
amerikiečius. “Bet kuris mari
nas, įžengęs į miestą, gali save 
laikyti mirusiu, nebent pasi
duotų”, — pasakė sukilėlių ka
pitonas United Press Interna
tional korespondentui, kurį jis 
lydėjo lankant Santo Domingo 
mieste sukilėlių teritoriją.

Penki kiti jaunamečiai, apsi
ginklavę šautuvais, kulkosvai
džiais ir pistoletais, pareiškė, 
jog jie nutarę grąžinti buvusio 
prezidento Juan Bosch “konsti-

V. Vokietija .pirks iš
Prancūzijos ginklų

BONNA. — Vakarų Vokieti
ja sutikusi pirkti 950 milijonų 
dolerių vertės ginklų iš Pran
cūzijos. Prancūzija bus antroje 
vietoje kaip ginklų tiekėja Va
karų Vokietijai; pirmoje vieto
je stovi Jungtinės Amerikos Vai 
stybės.

JAV-iy jūrų pėstininkai (marinai) atsargiai eina palei tvorą Santo Domingo mieste, Domininkonų Res
publikoje, besisaugodami nuo slapukų.

Prokiniškas sąmokslas Bulgarijoj 
likviduotas, bet...

SOFIJA, Bulgarija. — Labai 
pavėluotai Vakarų pasaulis su
žinojo, jog šių metų balandžio 
mėn. pradžioje bulgarų saugu
mo organai atskleidė sąmokslą 
ir padarė jį bergždžią. Sąmoks
las buvo nukreiptas prieš pro- 
maskvinį premjerą Todor Živ- 
kovą.

Sąmokslą rengė aukšti ko
munistų partijos, kariuomenės 
ir administracijos pareigūnai, 
kurie simpatizavo raudonajai Ki 
nijai ir kurie nekentė Maskvos 
skelbiamos “taikingos koegzis
tencijos” su Vakarais.

Ideologiniame Maskvos ir Pe
kino konflikte Živkov yra vie
nas iš uoliausių Maskvos są
jungininkų.

Tyla
Bulgarijos spauda visiškai nu 

tylėjo įvykius, buvusius Bulga
rijos užkulisiuose š. m. balan
džio 7 d. Tą dieną Sofijoje savo 
bute nusišovė centrinio kompar

Graso amerikiečiams "skerdynėmis"
turinę vyriausybę”, kuriai da- ir 12,000 civilių, kurie yra gink- 
bar vadovauja Caamano. luoti.

“Jei bus reikalas, kovosime 
prieš amerikiečius”, — pasakė 
vienas jų.

Sukilėliai pareiškė, nebus pai
soma karinių paliaubų ,kol JAV 
kariniai daliniai nepasitrauks iš 
krašto ir Wessino vyriausybę 
turi teisti “liaudies tribunolas 
Nepriklausomybės aikštėje”.

Dabar Domininkonų Respub
likoje yra 19,300 amerikiečių 
karių, o sukilėlių, į kurių gre
tas įsibrovė komunistai, pusėje 
yra apie 300 domininkonų karių

Filipinai gal pasiųs karių į P. Vietnamą
MANILA. — Nepaisant bu

vusių antiamerikinių demonstra 
cijų Filipinuose, prezidento Dios 
dado Macapagal užvakar pasa
kė, kad su Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis “niekada nė
ra buvę geresnių santykių kaip 
dabar”.

Macapagal pareiškė, kad tarp 
abiejų kraštų sustiprėjęs atsar
gumas ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės ėmusios žygių kai ku
riems suerzinimams pašalinti.

Jungtinės Amerikos Valsty-
— NeLson A. Rockefeller už-! bės, pasakė jis, sutiko peržiūrė- 

vakar pareiškė, jog jis vėl kan- ti savo bazių sutartis su Filipi- 
didatuos į New Yorko guber-1 nais.
natorius perrinkimui sekančiais Į Macapagal taip pat pareiškė, 
metais trečiam terminui. jog Filipinai galvoja suteikti

rijos komiteto narys ir Živkovo 
kabineto viceministeris, 48 me
tų, Todorov-Gorunia. Po kelių 
dienų paslaptingai žuvo Sofijos 
karo apygardos vadas genero
las Cvetko Janiev, kuris, vienų 
turimomis žiniomis, esąs polici
jos susektas ir areštuotas, o 
kitomis žiniomis, jis esąs pabė
gęs į Jugoslaviją.

Dar nepasisekė nustatyti, ar 
areštuoti kiti sąmokslo vadai.

Rūgimo pradžia
Sąmokslinis sąjūdis, “rūgi

mas” prasidėjo 1964 m. rugsėjo 
mėn., kai Maskvoje įvyko dras
tiškas valdančių asmenų pakei
timas. Po Chruščiovo nuverti
mo Živkovo kabinete suskambo 
telefonas... kalba Kosygin ir in
formavo vieną iš senos komu
nistų mokyklos auklėtinių Živ- 
kovą, kas įvyko Maskvoje.

Tos žinios apsvaigintas, živ
kov skubiai sušaukia komunis

Laikinojo prezidento Francis
co Caamano Deno, 32 metų pul
kininko, tėvas Fausto Caamano 
labai abejoja, ar jis tinka būti 
krašto galva.

Amerikos Valstybių organiza 
rijos (OAS) taikos misija deda 
visas pastangas atstatyti tvar
kai ir taikai Domininkonų Res
publikoje.

— Domininkonų Respublikoje
pasirašyta paliaubų sutartis, su 
daranti tarptautinę zoną, pabė
gėlių sritį ir kt.

Pietų Vietnamui daugiau nei 
nekarinę pagalbą.

Maniloje ir Saigone sklinda 
kalbos, kad Filipinai gali at
siųsti kovos dalinius į Pietų Viet 
namą. Macapagal nei patvirtino, 
nei atmetė šio pranešimo.

Filipinų kai kuriose dalyse 
buvo kilęs didelis nepasitenki
nimas amerikiečiais dėl jų eko
nominių privilegijų ir JAV-bių 
karinių bazių. Daugiausia ame
rikiečius kritikavo Filipinų spau 
da. Filipinuose buvo devynios 
priešamerikinės demonstracijos.

“Filipinų ir Amerikos santy
kių nėra buvę geresnių kaip 
dabar”, — pasakė Macapagal 
savo pasikalbėjime su korespon

tų partijos centro komiteto po
sėdį ir jam pasako, kas įvyko 
Maskvoje.

Vienas dar neidentifikuotas 
komiteto narys atsistojo ir pa
klausė, ar neatėjo laikas Bul
garijos vadovybę pakeisti? Živ
kov išbalo ir atsakė: “Ne! Ne, 
drauge, manau, kad dar neatė
jo toks laikas”.

Dvi opozicinės frakcijos
Atrodo, kad prokiniška frak

cija šiuo metu likviduota, bet 
Živkov turi budėti ir įveikti dar 
dvi opozicines frakcijas.

Viena iš tų frakcijų — tai 
jauni, žemesnio rango komunis
tai sostinėje ir provincijoje; jie 
reikalauja liberalios politikos ti- 
toistinės Jugoslavijos pavyzdžiu. 
Bulgariniai titoistai neįstengė 
gauti lemiamo balso, nors pas
taruoju laiku Bulgarijos santy
kiai su Jugoslavija yra žymiai 
pagerėję.

Antra frakcija — tai nacio-

— Caracase, Venecueloje, te
roristai vakar iš kulkosvaidžio 
apšaudė JAV-bių ambasadą.

Serga buvęs Austrijos 
kancleris

VIENA. — Buvęs Austrijos 
kancleris ir užsienio reikalų mi
nisteris Leopold Figl, pagelbė- 
jęs pokarinę respubliką atsta
tyti, sunkiai serga. Jį kankina 
vėžys ir plaučių uždegimas. Figl 
63 metų, pasitraukęs 1962 m. 
iš viešojo gyvenimo valstybinin 
kas, yra gydomas savo name 
netoli Vienos.

dentais. “Dabar abiejų kraštų 
vadai yra daug atsargesni, kad 
viens kitam neliptų ant kulnų. 
Tarp abiejų kraštų yra didesnis 
bendradarbiavimas, besirūpi
nant jų saugumu ir bendra ge
rove”...

ATSTOVŲ ROMAI 
PATENKINO 
JOHNSONO
PRAŠYMĄ

— IVASHINCTONAS, D. C.
— Atstovų Rūmai 477 balsais 
vakar priėmė įstatymo projek
tą, skiriantį 700 milijonų dole
rių Vietnamo ir Domininkonų 
Respublikos reikalam.

Prezidentas Johnsonas užva
kar paprašė Kongresą skirti 
700 milijonų dolerių Vietnamo 
ir Domininkonų Respublikos ka 
riniams reikalams. Po 24 vai. 
Atstovų Rūmai patenkino pre
zidento Johnsono prašymą.

Senatas svarstys šiandien šį 
įstatymo projektą.

— Pietryčių Azijos Sutarties 
organizacijos (Seato) tarybos 
ministeriai, posėdžiavę Londone, 
vakar paskelbė komunikatą, ku
riame pasakyta, jog jie remia 
JAV-bių politiką Vietname, iš
skyrus Prancūziją. Pakistanas 
dar svarsto, ar remtina JAV 
politika.

Seato sudaro JAV-bės, Brita
nija, Prancūzija, Thailandas, Pa 
kistanas, N. Zelandija, Filipinai 
ir Australija.

nalistinis sluoksnis ginkluotose 
Bulgarijos jėgose: tas naciona
listinių komunistų sluoksnis, rei 
kalaująs Bulgarijai didesnės ne
priklausomybės nuo Maskvos.

Vakarieičių nuomonė
Vakariečių stebėtojų nuomo

ne, Živkovui didesnis pavojus 
gresia iš nacionalistiškai nusitei 
kusių armijos sluoksnių. Prieš 
Živkovo akis stovi problema, ar 
jis įstengs išgaudyti ir padary
ti “nežalingais” visus opozici
jos vadus, pasirengusius įvyk
dyti perversmą.

Bulgarija kaip prie Stalino, 
taip ir prie jo įpėdinių, buvo ir 
tebėra ištikimiausias Maskvos 
politikos satelitas, lygiai kaip 
vidaus taip ir užsienio politiko
je. Garsusis Dimitrov buvo šim
taprocentinis stalinistas; Živkov 
yra ištikimas Dimitrovo moki
nys ir įpėdinis, bet Bulgarija 
yra tarp Maskvai neklusnios 
Jugoslavijos ir Rumunijos; bend 
ros sienos su Sovietų Rusija ne
turi, o tas faktas tarnauja Živ
kovo opozicijai. Jei bent jis pa
suktų savo politiką stačiu kam
pu ir pasektų Rumunijos pa
vyzdžiu, bet iš Živkovo sunku 
tokio posūkio laukti. J. Gte,
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BRANGŪS VYČIAI IR VYTĖS, 
JAUNUČIAI IR SENJORAI,

Gegužės 13-tą suėis 48 metai 
nuo Svč. Mergelės pirmojo apsi
reiškimo Fatimoje 1917 metais. 
1951 metų gegužės 13 d. lietu
viai vyskupai tremtyje, susirin
kę Romoj ,e pavedė mūsų Palai
mintosios Motinos globai lietu
vius, tiek dabar tėvynėje gyve
nančius, tremtyje ir išsklaidy
tus įvairiose žemės rutulio 
dalyse. Kiekvienais metais po to 
lietuviai renkasi savo parapijų 
bažnyčiose, įvairiais būdais a— 
naujindami šitą pasiaukojimą ir 
prašydami Dievo Motiną glo
boti mūsų tėvynę ir jos žmones. 
Šitaip jie dalyvauja vykdyme 
Jos pageidavimų, pareikštų 3 
jaunuoliams Fatimoje.

Tikiu, kad ta proga bus pa
maldos jūsų parapijos bažnyčio
je. Prašau jus, vyčiai, kurie mū
sų kilnų šūkį “Dievui ir tėvy

♦ r

Naujų narių verbavimo varžybų taisyklės

Dar galite laimėti penkis taš
kus už kiekvieną Lietuvos vy
čių organizacijon atvestą narį, 
naują arba seniau iš organiza
cijos pasitraukusį ir dabar grą
žintą, jeigu įrašysite jį į orga
nizaciją šių metų gegužės ir bir 
želio mėnesių bėgyje.

Anksčiau buvusį narių skai
čių pateiks centro valdybos fi
nansų sekretorė, pasiremdama 
1964 m. rugsėjo 1 dienos davi
niais. Tas narių skaičius bus 
imamas pagrindu skaičiuojant 
narių padidėjimo procentą. Di
džiausią procentą pasiekusi kuo
pa gaus atžymėjimą.

Bus keturi atžymėjimai:
1) Asmeniui, daugiausia taš

kų surinkusiam;
2) Kuopai, turinčiai mažiau 

negu 40 nario mokestį apsimo
kėjusių narių ;

RUOŠKITĖS Į SEIMĄ

Jis įvyks rugpiūčio 5-8 dieno
mis Californijoje, Los Angeles 
mieste, Statler Hilton viešbuty
je. Jeigu turite kokių klausimų, 
drąsiai rašykite 1965 metų Sei
mo rengimo komiteto pirminin
kui šiuo adresu:

Mr. Leonardas Valiukas
P.O. Box 77048
Los Angeles, Calif. 90007

NAUJO “DRAUGO” 
SKAITYTOJA

Ir vėl “Draugas” susilaukė 
naujos skaitytojos. Tai vytė K. 
Petkūnienė. Ji, sužinojusi, kad 
“Drauge” yra Vyčių skyrius ir 
kiek daugiau su tuo skyriumi 
susipažinusi bei ji pamėgusi, už-

Monaco princesė, buvusi JAV aktorė Grace, su dukrele, 8 m- at
vyko j Ameriką. Ją New Yorke sutiko motina Kelly (dešinėj) ir sesuo 
Levine (kairėj). Buvusi kino žvaigždė atvyko Amerikon j savo gi
minaites vestuves Philadelphijoj.

nei” savo širdyse nešiojate, pri 
sidėti prie šio meilės ir pasiau
kojimo mūsų brangiai Dievo Mo 
tinai Marijai pasirodymo. Ragi
nu jus aktyviai dalyvauti tos 
dienos pamaldose jūsų bažnyčio
je.. Tegu mūsų organizacija bū
na pati aktyviausia šitame nusi
žeminimo, maldos ir pasišventi
mo akte.

Brangūs vyčiai, gegužės mė
nesio bėgyje prie savo įprasti
nių maldų privačiame gyvenime 
ar susirinkimuose, pridėkite po 
vieną “Sveika Marija” šia in
tencija.

Tegu Dievas ir toliau laimina 
jus ir jūsų artimuosius. Aš mel
siuos už jus. Prisiminkite savo 
maldose ir mane.

Jūsų Kristuje
Vyčių Dvasios Vadas

Kuli. A. Valančius

3) Kuopai su 40 arba dau
giau nario mokestį apsimokė
jusių narių;
4) Apygardai, didžiausią naujų 
narių skaičių įregistravusiai.

Kaip atskiras asmuo dar ga
lite laimėti 100 taškų už:

1) Suorganizavimą naujos 
kuopos,nesvarbu kokios — jau
nučių, reguliarios ar senjorų;

2) Atgaivinimą merdinčios 
kuopos — jaunučių, reguliarios 
ar senjorų.

f Jeigu daugiau negu vienas 
asmuo dalyvauja kuopos suor
ganizavime ar atgaivinime, kiek 
vienas iš jų gauna po 75 taškus, 
tačiau ne daugiau kaip trys as
menys).

Atsiminkite, kad kiekviena 
nauja kuopa taip pat padidina 
galimybę jūsų apygardai laimė 
ti varžybas.

siprenumeravo šį dienraštį vi
siems metams. Mūsų Kazimiera 
gėrisi ne tik Vyčių skyriumi, bet 
ir visa “Draugo” išvaizda, nau
jausiomis žiniomis ir visais jo 
straipsniais. Sveikiname naują 
“Draugo” skaitytoją vytę K. 
Petkūnienę. Granitas

SENDRAUGIŲ
SUSIRINKIMAS

Balandžio 20 d. Vyčių na
muose, Chieagoje, įvyko Chica
gos sendraugių vyčių susirinki
mas. Buvo aptartas gegužės 23 
d. ruošiamas pobūvis, kuriame 
bus pagerbti vyčiai pirmūnai, iš 
buvę Vyčių organizacijoje 50 
metų, ir Chicagos sendraugių 
vyčių kuopos steigėjai. Sendrau 
gių kuopa Chieagoje buvo įsteig

Amerikiečiui kariui Jerry Goff, kilusiam iš St. Louis. Mo., komunistinio 
Vietnamo bandito kulka perskėlė šautuvą netoli nuo JAV karių bazės 
Da Nang.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Waterbury, Conn.

Pavasario koncertas
Balandžio 24 d., šeštadienio 

vakarą, lietuvių Šv. Juozapo pa
rapijos mokyklos salėje įvykęs 
parapijos koncertas kiekvieną 
atsilankiusį džiugino savo jau
kia lietuviška programa.

Dail. K. Jatužio pavasariškai 
gėlėmis skoningai dekoruotoje 
scenoje mokyklos mokinių 50 
balsų mišrus choras, vedamas 
seselės Lucille, kėlė pasigėrėji
mą dainavimu, gera laikysena 
ir apranga. Džiugu, kad sės. 
Lucille, nebūdama lietuvė, su
geba išmokyti lietuvišką jauni
mą šalia angliškų dainų ir lię- 
tuviškų.

Koncerto programos svarbiau 
šia išpildytoja — solistė Irena

ta prieš 20 metų. Į pagerbimo 
iškilmes yra kviečiami visi vy
čiai pirmūnai, kurie priklauso 
sendraugių arba senjorų vyčių 
kuopai, ir, kaip svečiai ir vieš
nios, taip pat visi kuopos stei
gėjai bei kitų kuopų vyčiai.

Po susirinkimo kuopos susirin 
kimo kuopos narys Pov. Dirkis 
skaitė paskaitą apie šv. Jurgį ir 
bendrai apie šventuosius ir jų 
kanonizavimo tvarką.

P. Erdvys

KĖGLIAVIMO PABAIGTUVĖS 
CHICAGOJE

Illinois — Indiana apygardos 
kėgliavimo lyga rengiasi užbaig
ti dar vieną, sėkmingą kėglia
vimo sezoną. Užbaigtuvės bus 
atžymėtos banketu, kuris įvyks 
gegužės 8 d. vakare, Artesian 
restorane, 2432 W. 63 gatvė. 
Gėrimai bus pilstomi nuo pusės 
septynių iki pusės astuonių. Jei 
nesate lygos kėgliuotojas, o ta
čiau atvyksite į pabaigtuves, tu
rėsite įmesti penkis dolerius į 
rinkliavos krepšiuką, kada jis 
iki jūsų ateis. Tai apmokės jums 
vaišes, vakarienę ir šokius. Už
sigarantuoti sau ir savo drau
gei ar draugui vietą, skambinki
te lygos vicepirmininkei Ritai 
Tomchak, RE 7-0536.

Kai jau tik trys savaitės kėg-
liavimo bebuvo likusios, 
dų stovis buvo šitoks:

koman-

1. Lakavicz 60-36
2. Zbellas 56-40
3. Gaiva 50-46
4. Chic. Taup.-Skol. 49-47
5. Petkus 44-52
6. Club House Cafe 43-53
7. Liet. Futib. Klubas 43-53
8. Šv. Antano T-S. 39-57

FRANK’S T. V. 8C RADIO, Ine.
3240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

Stankūnaitė iš New Yorko, wa- 
terburiečių pakviesta antrą kar 
tą, buvo labai šiltai priimta. Y- 
pač giliu įsijautimu sudainavusi 
Kur bakūžė samanota sugraudi
no ne vieną • lietuvišką širdį.

Miela buvo išgirsti ir prof. 
A. Aleksio vadamą parapijos 
vyrų choro koncertą: Vilių Bra
žėną, Antaną Paliulį, Kazį Se- 
lioką ir Joną Brazauską. Sudai
nuota Subatėlė linksmumu pri
pildė salę.

Koncerto užbaigai Sūduvos 
tautinių šokių grupės 8 poros 
šokėjų žavėtinai pašoko Audėjė
lę, Šustą, Subatėlę ir Malūną. 
Ši grupė, vadovaujama Gravy- 
dos Maurutienės, gali pilnai bet 
kur waterburiečius reprezentuo
ti.

Prisimintinas ir šio koncerto 
didysis rėmėjas kun. klebonas 
E. Gradeckas, kurio širdis ir vi
si darbai pulsuoja lietuvybe.

Vinco Krėvės belaukiant
Gegužės 22 d. Šv. Juozapo 

mokyklos salėje 7 vai. v. LB 
pastangomis iškviesta New Yor
ko dramos trupė suvaidino iš
traukas iš Vinco Krėvės Dan
gaus ir žemės sūnų, Šarūno, 
Raganiaus. Vaidinimu susidomė 
jimas didelis.

Pasirengimai demonstracijai
Šiuo metu vyksta organizaci

jų pasitarimai dėl gausaus lie
tuvių dalyvavimo Hartford, 
Conn., kur birželio 20 d., ryšium 
su 25 metų Pabaltijo valstybių 
okupacija, rengiama masinė pa
baltiečių antikomunistinė demon 
stracija. M-gė

Philadelphia, Pa.

Motinos dienos minėjimas
Lietuvių šeštadieninė Vinco 

Krėvės mokykla gegužės 9 d., 
sekmadienį, ruošia Motinos die
nos minėjimą. 10:30 vai. r. bus 
iškilmingos pamaldos Šv. And
riejaus bažnyčioje, po pamaldų 
tos pačios parapijos salėje bus 
bendri pusryčiai. Čia mokyklos 
auklėtiniai išpildys trumpą pro
gramėlę ir bus pasakytos tai 
dienai pritaikytos kalbos. Phi- 
ladelphijos ir apylinkių lietu
viai kviečiami atsilankyti.

J. B-is

Waukegan, III.
ŠAUNUS CHORAS

Šiemet Velykų pirmą dieną 
teko išgirsti šaunų Waukegano 
lietuvių parapijos chorą

Nedidelė, šviesi ir jauki Wau- 
kegano lietuvių bažnyčia nutei
kia maldai, ypač klausantis cho

ro giedojimo. Choras moka de- 
vynerias mišias ir Velykoms pa
sirinko melodingas šv. Leonar
do.

Kyrie solo giedojo Fl. But
kus. Tai stiprus gražaus temb
ro dramatinis sopranas.

Tenoras K. Lašaitis solo gie
dojo Gloria. Taip pat gražus bal
sas.

Choro giedojimas pasigėrėti
nas. Gerai išlyginti ir gražūs 
visi keturi balsai. Kiekvienas 
akordas skambėjo ryškiai. Jaut
ri dinamika, niuansai. Tarp var
gonų ir choro puikus darnu
mas, tiek vargonai, tiek choras 
savo partijoje jaučiasi stipriai.

Vargonininkas Kenn Arber, 
techniškai grojo gerai, tik kar
tais truputį per stipriai ir nu
stelbė chorą. Bendrai mišias var 
gonai ir choras išpildė gerai, 
malonu buvo klausyti.

Nuoširdžios padėkos užsipel
no vargonininkas Kenn Arber 
ir choristai. . Z. Snarskis

Racine, Wisc.

Birželio įvykių minėjimas
Racine, W:sc. ALT sk. ruošia 

birželio įvykių minėjimą birž. 
6 d. Šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje. Minėjime dalyvauti 
pasižadėjo Valerijonas Šimkus.

Šaulių šventė
DLK Kęstučio šaulių kuopa 

ruošiasi tradicinei šaulių šven
tei — Joninėms, kurios įvyks 
birželio 26 d. Minkowskio par
ke, Kenosha, Wis. Tai jau bus 
dešimtosios Joninės, švenčiamos 
Wisconsino šaulių, jų šeimų ir 
rėmėjų.

Chicagos šaulių jaunimas 
kiekvienais metais paįvairinda
vo tos šventės programą. Per
nai net čikagiečiai jūrų šauliai 
buvo atplaukę su savo laivais.
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i? P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas

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

(Arch Supports) ir t. t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 VV. 63rd St, Chicago 29. Ilk 

Tel. PRospeet 6-5084
Vai. 9-4 lr 6-8. Šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Res. telef. VVAlbrook 5-5076

Res. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Buiiding) Tel. LU 5-6446

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

Ofisas 3148 VVest 6Srd Street 
Tel.: PRospeet 8-1717 

Resid.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpublic S-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; tre 
čladieniais uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63 rd Street 
Kampas 68-člos lr California 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 6-8048

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

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

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVeat 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-6, treč. lr šešt. tik
susitarus.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika lr Alergija 
2751 VVest 51st Street

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9, 
vai., penktad. 10 v. r. Iki 9 v. v.. 
šeštad. 10 v. r. Iki 1 v. popiet. Li
gonius priima nagai susitarimą

Ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWEORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulalski Road 
Valandoj pagal susitarimą,

Rez. GI 8-0873

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

0R. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III 

Tel.ef. ofiso: PUlIman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3046

Pri#m. vai.:. kasdien 6-8 v. v., šešt
1-1 p. p ir treč uždaryta..

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir motery ilgos 
2454 VVest 71st Street

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

Šešt. 12—8 v. p. p.
Trečiadieniais uždaryta

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

Diagnostika ir Vidaus Ligos
Monroe Buiiding; Suite 709
104 South Michigan Avenue 
Valandos susitarus telefonu.

Tel. ofiso PR 6-7800; Namų 025-7601

DR.A.PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
5159 South Damen Avenue

Valandos: 1-t-9 p. p.
Išskyrus trečiadieni

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 South Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzle lr Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 Iki 8 vai. vak 
Treč. lr sekmad. tik susitarus

VVA 5-2017
DR. A. GARUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos.

Trečiadieniais uždaryta. 
Pacientus priima pagal susitarimą.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

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

nuo 11 iki 1 vai. lr nuo 4 Iki 7 v. v 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 4 

VAL.: Pirmad.. antr., Ketv.. penkt 
nuo 9 iki U v ryto Ir nuo 6-8 v v 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais h 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2200.

Tel. ofiso PO 7-6000, res. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr 6 
iki 8 vai. Trečiad ir šešt. uždaryta. DR. ANT. Rudokas, Opt.

Tikrina akis ir nritalko akinius 
keičia stiklus ir rėmus

4455 S. California Ave., YA 7-7381
J val; P- P- lkl 8 v. v. kasdien 

trečiadieniais uždaryta; šeštadieniai* 
nuo 10 v. jr. Jki 1 v. popiet.

Tel. GRovehiU 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 
PRITAIKO AKINIUS

2422 VVest Marąuette Road
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Rez. tel. PR 0-673O.

DR. L SEIBUTIS
Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas; Naujas adresas: 2454 Wes1 
71st. St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampos), tol. 776-2880.

Valandos pagal susitarimą

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 
Ofiso tol. REliance 5-4410 *

Rez. tol. GRovehill 6-0617
Valandos pirm. lr ketv. nuo 12 iki 

į v. p p. Ir nuo 7 iki 8 v. v.; antr 
Ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p. lr 
vakarais pagal susitarimą.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS

5540 So. Pulaski Road
Pirm., antr., ketvirt. tr penkt. nuo

2—4 tr 6—9 ir pagal susitarimą Offlso telef. CLiffside 4-2806 
Resid. telef. WAlbrook 6-30to«

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr specialiai 
ctiirurgija

4644 So. Ashland Avenue
Valandos kiekvieną dieną 2__ 4 ir

6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sek 
madieniais uždaryta, priimama pa
nti Į?us*tai ,m4- Šeštadieniais nuo 2 v.

Tel. REliance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 6:80—8:80 
vai. vak. Šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

TeL ofiso lr buto Olympic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 1 
Tel. PRospeet 8-1223 ar PB 6-6577 
Ofiso vai.. Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu laK 
ku — pagal susitarimą. »

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South Western Avenue 

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

Ofiso tel. RE 7-1168.
Res. tei. 230-2010.

Of. tol. HE 4-2123. Namų GI 8-6108

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
Priiminėja ligonius tik susitarus 

Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 p. n. 
Treč. Ir šešt. uždaryta

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63 str.
Valandos: pirmad. ketvirt. 5—8 

antrad., penkt. 1—4.
Priiminėja tik susitarus.

Telefonas — GRovehiU 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street
specialybė: AKUŠERIJA ER MOTERC
„ . , LIGOS
VALANDOS: 1 Iki 4 ir 6 iki 8 v. v. 

šeštadieniais t iki 4 vai. 
Trečlaidieniais uždaryta

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmloek 6-8545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Tel. PRospeet 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

gydytoja ir chirurge 
6248 So. Kedzie Avenue

- vai. kasdien: 2-4; 6-8.
Seštud. jiuo 2 lk 4 v. Treč. Ir sek M

tik 8KĄibiais atvejais ir susitarusOfiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
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Ne patriotinės kareivinės, o

ŽAISMINGOS LIETUVIŠKOS 

STOVYKLOS

SLAPTASIS VATIKANO ARCHYVAS
Susidomėjimo priežastys

Žvelgdami j išeivijos lietuvių 
priaugančią kartą, šalia veiklių 
jaunimo organizacijų ir išvys
tyto lituanistinių mokyklų tink 
lo, mes dar turime ypač pasi
džiaugti kaskart labiau beplin- 
tančiu jaunimo stovyklų sąjū
džiu. Jas būtų galima pavadin
ti uždaromis lituanistinėmis re
kolekcijomis, su tuo skirtumu, 
kad čia įvedama daugiau jau
natviško džiaugsmingumo, ku
ris jas daro dar labiau patrau
kiančiomis.

Jaunimo stovyklos propor
cingai išeivijoje yra labiau pa
plitusios, negu tai buvo Lietu
voje. Tai ir suprantama. Išei
vijoje mūsiškai daugiausia gy
vena didmiesčiuose, o Lietu
voje — dauguma buvome kai
me, gamtoje, kas jau savaime 
atnešdavo daug tų elementų, 
kuriuos dabar mūsų jaunieji 
teranda stovykloje.

*

Reikia džiaugtis, kad lietu
viai tėvai vertina stovyklų reik 
šmę> nepagaili tam lėšų ir pa
siryžę daug aukotis dėl savo 
vaikų tinkamesnio auklėjimo. 
Lietuvių šeimoms labiau apsi- 
plunksnavus, susidaro net nau
ja ypatinga pagunda; yra ge
rai suorganizuotų, gana pra
bangiai įrengtų amerikiečių sto 
vykių, kur viskas ne tik gerai 
aprūpinama patogumais ir žais 
mingo gyvenimo priemonėmis, 
bet ir teikiama beveik indivi
duali priežiūra bei auklėjimas, 
paskiriant kiekvienam auklėto
jui globoti tik po 4 - 5 vaikus. 
Savaitė šitokioje stovyklavietė 
je kainuoja apie $100 ir dau
giau. Ir jau atsiranda mūsiš
kių, kurie savo vaikus ryžtasi 
į tokias stovyklavietes siųsti.

Iš vienos pusės galima pasi
džiaugti, kad mūsų šviesūs tė
vai nepagaili net tokios sumos 
geresniam vaikų auklėjimui, ta 
čiau iš kitos pusės reikia pri
siminti, kad šitokios “idealios” 
stovyklos turi ir savus pavo
jus. Visų pirma, jose nėra jo
kio lituanistinio auklėjimo. Jo
se gali nebūti ir reikiamo re
liginio auklėjimo. Be to, auk
lėjimas stovykloje ne vien tik 
nuo globėjų — mokytojų pa
reina. Daug įtakos turi ir at
mosfera, kurios sudaryme la
bai daug lemia patys auklėti
niai. Stovyklose, kur susiren
ka lietuviškųjų šeimų vaikai, 
visgi jie ateina su didesne ar 
mažesne meile lietuviškiems 
dalykams, jie ateina su krikš
čioniškąja pasaulėžiūra ir pa
garba dekalogo dėsniams. A- 
merikiečių, kad ir labai gerai 
suorganizuotose stovyklose, ku 
rios gali būti idealios jiems, 
nerasime daug to, kas brangu 
mums. Antra, vaikas patekęs 
į stovyklą, kur mokama po 
$100 už savaitę, kur jis lepi
namas patogumuose, vėliau, 
kad ir bus nukreiptas į lietu
viškąją stovyklą, ši jam atro

Spaudoj ir gyvenime

KOVA PRIEŠ RELIGIJĄ SOVIETIJOJE
Pirmasis laisvos valstybės pažy

mys yra sąžinės laisvė. Ir pirma
sis diktatūros pažymys — sąžinės 
laisvės suvaržymas. Šituo savu 
laiku pasižymėjo naciai, bet daug 
žiauriau juos pralenkia komunis
tai.

Daug įdomių šiuo klausimu 
duomenų paskutiniame (4) “Aidų” 
numeryje iškelia dr. V. Mar. 
straipsnyje “Chruščiovo kovos su 
religija metodai”.

Čia pažymima, kad pagal naują 
sovietinę santvarką palieka daug 
laisvės pareigūnų ir režimo sau
valei prieš tikinčiuosius: tikinty
sis gali būti baudžiamas, jei jis 
dėl savo gilaus tikėjimo daro tam 
tikros įtakos aplinkai ir todėl jis 
gali būti laikomas “religijos pro
pagandistu”, baustinu kalėjimu, 
deportacija už “kontrevoliucinę” 
veiklą. O jei toks yra kunigas, tai 
atimama jam teisė toliau eiti ku
nigiškas pareigas.

Kunigai kaltinami diegią jauni

dys menkesnė, mažiau impo
nuojanti ir bus suparaližuota 
dalis tos geros įtakos, kuria 
vaikas būtų galėjęs naudotis, 
jei iš pat pradžių į lietuvių 
stovyklą būtų siųstas.

Pagaliau stovyklos reikšmin
gos ne tik dabarties auklėji
mui, bet ir lietuviškų pažinčių 
užmezgimui. Tai gali padėti iš
vystyti draugystes savųjų tar
pe, kas gali daug prisidėti prie 
naujų lietuviškų šeimų sukū
rimo. Tai ypač svarbu aukš
tesniųjų klasių gimnazistų ir 
studentų tarpe.

¥
Kreipiant dabar žvilgsnį į 

savas lietuviškas stovyklas, rei 
kia džiaugtis, kad jų tinklas 
plečiamas, jų įrengimai tobu
lėja, visuomenė supranta jų 
reikšmę ir savo aukomis jas 
paremia. Žinome, kad jose sten 
giamasi labai rūpestingai pra
vesti lituanistinį auklėjimą ir 
palaikyti pagarbą religiniams 
idealams. Šio tikslo siekiant, 
kartais panaudojamos net ir 
ryžtingesnės priemonės. Tas 
gerai, tik svarbu nepertempti. 
Stovykla yra vis dėlto ne pat
riotinio ugdymo kareivinės, o 
žaisminga jaunimo poilsio vie
ta su sustiprinta lituanistinio 
auklėjimo programa. Svarbu, 
kad stovykla neprarastų to 
žaismingo patrauklumo.

Reikia atminti, jog per porą 
- trejetą stovyklavimo savaičių 
nelengva vaikus padaryti šim
taprocentiniais konvertitais lie 
tuviškuose reikaluose. Ne tiek 
svarbu, kad jie išmoktų vienu 
kitu lietuvišku žodžiu daugiau 
(nors ir tai labai reikalinga), 
kiek svarbu, kad jie labiau pa
miltų tai, kas lietuviška kad 
jie visų pirma pamiltų pačią lie 
tuvišką stovyklą ir su noru į 
ją vyktų kitais metais. Treje
tas savaičių intensyvaus, bet 
atgrasaus, lituanistinio pumpa 
vimo duos mažiau negu per ei
lę metų pakartotinas patrauk
lus stovyklavimas. Stiprinant 
auklėjamąjį momentą, būtų 
naudinga įtraukti daugiau auk 
lėtojų — mokytojų savo ato
stogų dalį praleisti stovyklau
jant su moksleiviais.

*
Atrodo, kad mūsų šeimos, 

daugumoj jau išmokėjusios 
“morgičius”, yra pajėgesnės ir 
nori daugiau lėšų skirti vaikų 
atostoginiam poilsiui ir auk
lėjimui. Jei geresnis vaikų mai 
tinimas ir patrauklesni pato
gumai stovykloje ir pareika
lautų vieno kito dolerio dau
giau, atrodo, tėvai to nepabi
jos. Tai padėtų sudaryti ir ge
resnį priežiūros, auklėjamąjį 
personalą, medicinišką globą, 
kad iš stovyklų grįžtų vaikai 
ne tik praturtėję savo lietuviš
kais nusiteikimais, bet ir pa
ilsėję, sustiprėję, naujų pažin
čių susidarę, šiltų atsiminimų 
lydimi su noru vėl ir vėl į tas 
stovyklavietes grįžti. J. Pr.

mui nacionalizmą, net jei pvz. kal
bėtų, jog lietuvių tauta katalikiš
ka. Kunigai gali būti pakaltinti 
už labdarą, nes jie paneigia vals
tybės globą jos reikalingiems-.. Ka
pinės yra laikomos valstybės nuo
savybe ir jeigu kunigai ten atli
kinės apeigas, nusikals... 
Vartodami tokias klastingas prie

vartos priemones viduje, komunis
tai užsieny savo veikimą stengiasi 
gudriai maskuoti: “Vieton ‘pasau
line komunizmo revoliucija’ šian
dien sakoma ‘taikos sąjūdis’, ‘ko
va už taiką’. Tačiau kokia ko
munistinė taika, atskleidžia pats 
Leninas savo rašte Šveicarijos dar
bininkams: “Mes nesame pacifis
tai. Mes visuomet tvirtinome, kad 
yra absurdas iš revoliucinio prole
tariato pusės atsisakyti revoliuci
nio karo, kuris gali būti būtinas 
socializmo interesams” (Lenino 
raštų XXIII to., p. 360-361).

Komunistai taip žiauriai laužo 
(Nukelta į 7 psl.)

Rheimse, Prancūzijoje, 1945 m- gegužės 6 d. įvyko kariaujančių valstybių vadų posėdis, kuriame buvo 
pasirašytas besąlyginės Vokietijos kapituliacijos aktas. Nuotraukoje rašosi sovietų gen. Susloporov, jį 
stebi JAV gen. Carl Spaatz, toliau gen. Bedell Smith. Vokiečius atstovauja adm. Georg von Friedeburg, 
gen. Jodlė ir maj. Oxenius. Po dvidešimt metų šaltajame kare Vokietija yra didžiausia JAV šalininkė.

Ir vėl sukilimas Dominikoje
JAV įsikišimas sukilėliams raminti įtempė tarptautinius santykius 

GEDIMINAS GALVA

Nedidelės Hispaniolos (Santo 
Domingo) salos du trečdalius 
valdo Dominikos respublika, 
1821 m. pasiskelbusi nepriklau
somybę. Nuo to meto Domini
koje sukilimas sekė sukėlimą 
ir dažnos kovos prieš kaimyną 
— Haiti respubliką. Ne kartą 
ir JAV įsikišo į Dominikos vi
daus reikalus.

Hispaniolos tragedija prasidė 
jo 1492 m., kai ten įsigalėjo 
ispanai ir saloje įkūrė laikinę 
būstinę, iš kurios buvo sprau- 
džiamasi į vakarus. Anuomet 
saloj gyveno indėnai — Lucajos 
ir Caribes gentys. Vietos gy
ventojai buvo išnaikinti. Saloje, 
skatinant žemės ir gyvulių ū- 
kį, prireikė darbo jėgos. Ispanai 
vežė negrus ūkio darbams ,o 
vėliau ėmė verstis vergų pre
kyba.

Dominikos himno žodžius “te
aidi mūsų daina” savaip supran 
ta baltieji, negrai ir mulatai, ku 
rie sudaro pusę Dominikos gy
ventojų, t. y. 1.1 mil. Dominika 
yra kraštas be tautos, nes 32% 
baltųjų nori primesti savo va
lią 18% negrų ir mulatams.

Nelemtas istorinis palikimas

Sukilimų ir neramumų tarps
nis užsibaigė 1930 m., kai prezi
dentu buvo išrinktas Rafael Le
onidas Trujillo Molina, vėliau 
pasiskelbęs diktatorium, nepap
rastai praturtėjo ir kraštą valdė 
per trisdešimt metų. Jo dikta
tūros metu Dominikoje siautė 
teroras, vyko turto grobimas, 
tačiau buvo padaryta ir ūkinė 
pažanga. Trujillo nužudžius, jo

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC

lietuvishoje pakaboje

Jie pasilaikė mergaitę rūmuose ir, laikui bė
gant, karaliaus sūnus įsimylėjo ją ir sakė savo mo
tinai: “Aš noriu šią mergaitę vesti”. Tačiau ka
ralienė atsakė: “Ak, mano sūnau, ji tau netinka; 
mes ją laikome kaip tarnaitę, o tu nori ją vesti?” 
Po to ji kasdien jam darė vis naujus vedybų pasiū
lymus, tačiau jis nė vienos iš jų nenorėjo ir paga
liau buvo taip meilės pagautas, kad vos nenumirė. 
Kai tai matė jo motina, ji pakeitė savo nusistaty
mą ir leido jam vesti. Jie suruošė dideles vestu
ves ir jis ją vedė.

Lemonitza tuojaus tapo nėščia, ir po kelių 
mėnesių iškilo karas ir karaliaus sūnus buvo į jį 
pašauktas. Atsisveikinant jis pavedė savo jauną 
žmoną savo motinai ir sakė: “Saugok man Lemo- 
nitzą, kaip savo akies lėliutę”. Paskui jis iškeliavo, 
o kai jis buvo karo lauke, Lemonitza pagimdė sū
nelį. Tai ji parašė savo vyrui, o šis pasiuntė laišką 
savo motinai, kuriame parašyta: “Mama, saugok 
man Lemonitzą, kaip savo akies lėliutę”.

n • •

“imperija” sugriuvo. Įpėdiniai 
pabėgo. Po perversmo buvo at
statyta demokratinė santvarka 
ir prezidentu išrinktas gabus 
rašytojas Juan Bosch, tačiau 
neturėjęs talento kraštui vado
vauti. Jis buvo liberalas, nuo
saikių reformų šalininkas ir 
griežtas dabotojas, kad krašto 
konstitucija nebūtų pažeista. 
Bosch buvo artimas Kennedžio 
bičiulis, kuris iš jo tikėjosi ne 
tik reformų, bet ir santūrumo 
santykiuose su Kuba. Anuo me
tu JAV teikė paramą Dominikos 
ūkiui sustiprinti. Trujillo ir jo 
talkininkų turtą nusavinus, vėl 
prasidėjo neramumai. 1963 m. 
rugsėjo mėn. Bosch, pašalintas 
iš pareigų, apsigyveno JAV pro 
tektorate Puerto Ricoje.

Kraštui iki šio meto vadova
vo Washingtono įtaigotas trium 
viratas, kuriam vadovavo Do
nald Reid Cabral. Triumviratas 
greitai nusigyveno. Perversmų 
krašte buvo galima laukti ne
tikėtų neramumų, kurie prasi
dėjo š. m. balandžio 24 d. Pės
tininkai nuvertė triumviratą ir 
pareikalavo grąžinti Juan Bosch 

I kraštui valdyti. Karinio oro lai- 
'vyno vadas gen. Elias Wessinn 
pasipriešino Bosch grįžimui. Pra 
sidėjo tarpusavio kovos. Balan
džio 28 d. JAV pasiuntė 504 
karius 1,000 amerikiečių iš sa
los išvežti. Kitą dieną pasiųsta 
dar 3,500 karių, o gegužės 2 d. 
skaičius siekė 7,000. Kai stam
besni JAV kariniai daliniai buvo 
Dominikon pasiųsti, o amerikie
čiai iš salos jau išvežti, reikėjo 
pateisinti karinį įsikišimą į kraš 
to vidaus reikalus.

JAV įsikišimas
JAV prezidentas paskelbė, 

kad amerikiečių karių pareiga 
tarpininkauti ir sustabdyti tar
pusavio kovas Dominikoje. Tik
roji priežastis buvo baimė, kad 
Kuba nepasinaudotų neramu
mais. Fidel Castro, aštriausiais 
žodžiais pasmerkęs amerikiečių 
kariuomenės įsikišimą Domini
koje, užtikrino, kad Kuba lai
kosi nuošaliai ir nedalyvauja 
Dominikos kovose.

Visai suprantamas komunisti
nių kraštų nepaprastas JAV 
puolimas gegužės pirmosios su
sirinkimuose. Jie sumaniai iš
naudojo šią progą JAV pažemiu 
ti ir pakaltinti.

Pietų Amerikos kai kurios vai 
stybės — Čilė, Meksika ir Vene
cuela — taip pat pasmerkė JAV 
įsikišimo politiką į Dominikos 
vidaus reikalus, šis žygis ga
lįs nuvesti į dominikiečių karių 
kovas prieš amerikiečius. Wash- 
ingtonui padarius spaudimą, bu 
vęs Dominikos respublikos pre
zidentas Bosch pasiuntė telegra
mą sukilėliams. Joje apgailestau 
ja dėl amerikiečių karių iškel
dinimo, tačiau prašo sukilėlių 
į juos nešaudyti. Iki šio meto 
amerikiečių karių paliaubų už
davinys liko neįgyvendintas. Su
kilėliai į juos šaudė, kelias de
šimtis sužeidė ir 7 amerikiečius 
nušovė.

Spauda visai nutyli Trujillo 
pasekėjų pritarimą prie trium
virato, kuris neretais atvejais 
naudojo buv. dikt. Trujillo būdus 
kraštui valdyti. Triumviratas 
1963 m. perimdamas pareigas 
pažadėjo daryti rinkimus šiais

Penktą dieną po kūdikio gimimo, naktį prie 
motinos lovos pasirodė mokytojas ir jai tarė: “La
bas vakaras Lemonitza, kaip tau einasi?” O ši at
sakė: “Gana gerai, ponas mokytojau”. Paskui jis 
kalbėjo: “Sakyk man, kurį iš judviejų aš turėčiau 
suėsti, tave ar tavo vaiką?” Tada Lemonitza sušu
ko: “Verčiau mane, o ne vaiką”. Tada pasidarė rū
kas, kuriame mokytojas pastvėrė kūdikį ir dingo”.

Kai kitą rytą močiutė atėjo į vaikų kambarį, 
ji paklausė gimdyvę, kur esąs vaikas. Ši atsakė, 
kad ji nežinanti. Kai močiutė tačiau nesiliovė klau
susi, Lemonitza pagaliau jai pasakė, kad ji užsino
rėjo valgyti ir jį suvalgė. Tada močiutė labai su
pyko ir pasakė: “Aš norėčiau, kad tu būtumei be
sotį suvalgiusi. Jei tu savo vaiką suėdei, tai tu mus 
visus suėsi, kurie čia esame”. Po to ji parašė sa
vo sūnui: “Mielas sūnau, tavo sūnus numirė, bet 
nesikrimsk”. Kai jis tai paskaitė, tai jis tuojau su
grįžo su būgnais ir trimitais namo paguosti savo 
žmonos ir jai sakė: “Nesikrimsk, kad tik mes svei
ki būtume”.

Netrukus Lemonitza vėl pradėjo ir aštuntame 
mėnesy vėl atėjo karaliaus sūnui įsakymas eiti į 
karą. Ir kai jis buvo išėjęs, jo motina sakė Lemo- 
nitzai: “šį kartą saugokis, kad vėl savo vaiką ne- 
suėstum”. Ir kai ji pagimdė mergaitę, ji kartoda
vo tai taip dažnai, kaip galima: “Kai norėsi valgy
ti, sakyk mums, ir mes tau atnešime”. Atėjus va
karui ji pasodino kambaryje tris aukles, kad ją 
saugotų. Kai vidurnaktį jos visos trys užmigo, vėl 
pasirodė mokytojas prie lovos ir tarė: “Labas va
karas, Lemonitza, kaip tau einasi?” O ši atsakė:

DR, A.

“Commonweal”, Amerikos ka
talikų savaitinis žurnalas, kurį 
leidžia pasauliečiai katalikai, sa
vo paskutiniame numeryje iš
kelia Vatikano archyvo slaptu
mo klausimą. Mat, pagal dabar
tines archyvo direktyvas, ku
rias nustato ir keičia pats popie
žius, istorikams naudojami do
kumentai tėra prieinami tik iki 
1847 metų. Daugiau kaip 120 
metų istorinę medžiagą kilnoja 
tik archyvistai, kuriuos skiria 
vien Šventasis Tėvas ir kurie 
yra padarę priesaiką niekam a- 
nų įdomių paslapčių neišduoti.

Geriausi valstybių archyvai, 
kaip pvz. Paryžiaus, prieinami 
tyrinėtojams jau po 50 metų. 
Amerikiečiai ir britai, į kurių 
rankas atiteko nacių slaptasis 
archyvas, išspausdino kai ku
riuos dokumentus, kurie liečia 
hitlerinio režimo ir Vatikano 
santykius, tiesioginiai užgauda
mi Pijaus XII asmenį. Minėtas 
žurnalas ir aiškina, kad katali
kams istorikams būtų lengviau 
garbingą popiežių apginti, jei 
Vatikano archyve dokumentai, 
liečią tuos dalykus, būtų priei
nami. Juk lengvai galėtų Vati
kano valstybės sekretoriatas iš
leisti viešumai anų dokumentų 
ištraukas, vadinamą “baltąją 
knygą”.

Vatikano archyvo sena istorija

Šiame archyve yra dokumen
tų jau iš popiežiaus Damazo lai
kų, ketvirto šimtmečio. Rene
sanso popiežiai visus dokumen
tus talpino švento Angelo pily
je. Po jų mirties, likę giminės 
nenorėdavo perimti į savo šei
mos nuosavybę. Tai buvo didelis 
nuostolis istorinės medžiagos iš
saugojimui. Todėl Paulius V 
1612 metais uždraudė, sudary
damas pradžią moderniam Vati
kano archyvui, kuris šiandien 
yra vienas iš didžiausių ir tal
pina svarbią Europos civilizaci
jos medžiagą. Iki 1881 metų tas 
archyvas buvo išimtinai slap
tas. Juo pasinaudoti tegalėjo 
tie, kurie gaudavo iš popiežiaus 
specialų leidimą. Reikia pripažin 
ti, kad tokie leidimai buvo tei
kiami rimtiems istorikams net 
ir protestantų tikybos. Vienas 
iš didžiausių katalikų istorikų 
yra Ludwig von Pastor, vokie
tis, kuris gražiausią savo gyve
nimo dalį yra praleidęs šiame 
archyve ir parašęs bene 16 di
džiulių tomų popiežių istoriją. 
Ji ir šiandien nėra nė truputį 
pasenusi, nors pats autorius jau 
yra miręs. Jis savo viename die-

metais. Užtat kita pusė — opo
zicija — ir pradėjo sukilimą, 
remiamą komunistų ir dešinių
jų.

“Gana gerai, ponas mokytojau”. Paskui jis tarė: 
“Ką tu labiau norėtum, ar kad aš tave suėsčiau ar 
tavo vaiką?” Tada ji sušuko: “Geriau mane, ne
gu mano vaiką”. Tačiau mokytojas paėmė vaiką 
ir pabėgo.

Kitą rytą močiutė atėjo į gimdyvės kambarį 
aplankyti jos ir jos vaiko. Ir po daugelio klausinė
jimų Lemonitza jai prisipažino, kad ji jį suvalgė. 
Tada senė supyko ir tarė: “Dabar aš parašysiu ta
vo vyrui, kad tu suėdei ir vieną ir kitą vaiką”. Ir 
ji tai padarė. Kai sūnus gavo tą laišką, tai jis tuoj 
išsiskubino namo nužudyti savo žmonos ir jai ta
rė: “Kodėl tu suėdei savo vaikus?” Tada Lemo
nitza pradėjo taip gailiai verkti, kad jam pagailo 
ir jis paliko ją gyvą.

Kai trečią kartą Lemonitza pastojo nėščia, tai 
jo motina jam sakė, kad jis neturi išvykti iš na
mų. Tačiau po aštuonių mėnesių jis vėl gavo įsa
kymą eiti į karą. Ir jo tėvas jam kalbėjo: “Šį kar
tą pasilik namie, kad galėtum apsaugoti savo vai
ką. Vietoj tavęs aš eisiu į karą”. Ir taip šį kartą 
sūnus pasiliko namie. Lemonitza sulaukė berniuko. 
Močiutė kalbėjo savo sūnui: “Saugok savo vaiką, 
kad ji naktį neatsikeltų ir jo nesuėstų”. Vakare 
tėvas pasiėmė vaiką į vieną ranką, o kardą į kitą 
ir vėl pasirodė mokytojas ir tarė: “Labas vakaras 
Lemonitza, kaip tau einasi?” ši atsakė: “Gana 
gerai, ponas mokytojau”. Jis tačiau paklausė: “Ką 
tu verčiau nori, kad aš suėsčiau: tave ar tavo vai
ką?” ši sušuko: “Verčiau mane, negu mano vaiką”.

Bus daugiau

JUŠKA

noraštyje skundžiasi, kad išti
są dešimtį dienų turėjęs lauk
ti, nors rankoje turėjęs popie
žiaus leidimą, kol tos įstaigos 
ar c hy vistas jį prie anų doku
mentų prileido.
Leonas XIII pravėrė archyvo 

duris
Modernių laikų popiežius Leo 

nas XIII pereito šimtmečio pa- 
baigoje savo instrukcija Vatika
no archyvo duris pravėrė vie
šam naudojimui. Jis nustatė, 
kad dokumentai istorikų žiniai 
tegali būti prieinami tik po šim
to metų po jų autoriaus ar au
torių mirties. Ši įstaiga dabar 
yra atvira tiems, kurie pristato 
iš mokslo įstaigos rekomendaci
nį laišką, bėdos atveju užten
ka savo pasiuntinybės pažymėji 
mo. Jame gali dirbti vyrai ir 
moterys, katalikai ir kitų tiky
bų atstovai.

Pijus XII 1955 metais rugsė
jo mėnesį, priimdamas Tarptau
tinio istorikų kongreso dalyvius 
Romoje, pažadėjo, kad greitu 
laiku bus prieinami dokumentai 
iki 1878 metų. Iki šiol dar nieko 
nepadaryta. Tenka manyti, kad 
paruošiamiieji darbai yra gero
kai pastūmėti. Pop. Leonas XIII 
tvirtino: “Mes neturime bijoti 
praeities dokumentų”. Bet dar 
net paties Leono XIII viešpa
tavimo dokumentai tebėra slap
ti. Pradžioje cituotas mūsų sa
vaitraštis teikia sugestiją, kad 
Paulius VI, dabartinis popiežius, 
turėtų sukurti atskirą įstaigą, 
pakviečiant katalikus istorikus 
- mokslininkus, kurių ne vienas 
šiandien yra Švento Grigaliaus 
ordinu apdovanoti (į tą skaičių 
įeina ir mūsų rimtas istorikas 
prof. Simas Sužiedėlis), talki
ninkauti, kas pačiam archyvui 
teiktų didesnį prestižą.
Vatikano archyvas ir Lietuva

Dėka mūsų rimto ir energin
go istoriko prof. dr. Z. Ivinskio, 
kuris ilgus metus tame archyve 
yra praleidęs, daug dokumentų 
nufotografavęs, panaudojęs, 
mums buvo praverti nauji aki
račiai į praeitį. Tur būt, nieko 
ten naujo nebesurastume, sa
kysim, kas liečia Mindaugą ar 
protestantizmo įsigalėjimą Lie
tuvoje. Visai kas kita, kai pri
einama prie spaudos draudimo, 
prie kovos už lietuvišką mal
daknygę, prie nepriklausomos 
Lietuvos santykių su Vatikanu, 
prie paskutinių vyskupų reliaci- 
jų, prie popiežiaus nuncijų pra
nešimų. Čia dar lieka vis nety
rinėta ir nepažinta žemė.

— Cinciiuiati teismas įsakė 
dr. Sheppard grįžti į kalėjimą, 
iš kurio jis buvo paleistas pra
ėjusių metų liepos mėnesį. Jis 
nuteistas iki gyvos galvos už 
žmonos nužudymą.
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Brangus broliai ir seses lietuviai

Šių metų birželio 15 d. su
kanka 25 metai, kai Rusijos ar- 
111 Ua jėga pavergė Lietuvą ir 
atnešė mūsų tautai visa, ką pa
sako bolševizmo žodis. Šią su
kaktį paminės visi laisvojo pa
saulio lietuviai. Pavergėjas mi
nės ją ir Lietuvoje. Skaitant Lie 
tuvos ir Rusijos komunistinėje 
spaudoje kas šiai vasarai ruo
šiama Lietuvoje, prisimena 1941 
metų birželio 15-ji, kai iš Lietu
vos Rusijon riedėjo traukinys 
po traukinio visi pilni deportuo
jamų, iš baimės ir kančios alps
tančių mūsų brolių ir seserų o 
Kauno, Vilniaus ir kituose Lie
tuvos miestuose pavergėjai ir 
tam tikras Lietuvos gyventojų 
elementas organizavo aikštėse 
šokius ir kitokias orgijas. Taip 
jie viešai tyčiojosi iš mūsų tau
tos kančių, ašarų ir nekaltų gy
vybių. Lietuvių tautos didvyriš
kos kovos nuo 1940 metų ir iki 
dabar ir tos kovos aukų gyvy
bėmis, krauju, kančiomis dar 
niekas pilnai nenušvietė. Ir ko
va ir aukos yra milžiniško mas
to. šią vasarą Lietuvoje jos pa
vergėjas iš viso to ciniškai pa
sityčios ruošdamas džiaugsmo 
šventę, kad Lietuva dar neišsi
laisvino iš vergijos. Lietuvos 
žmonės iš pavergėjo nieko ge
resnio ir nelaukia.

Tauta Lietuvoje laukia sau 
pagalbos iš mūsų. Laukia ne 
raudų, gražių žodžių, trumpą 
popietę trunkančio paminėjimo, 
o ko nors pastovaus, prasmin
go, sėkmingo. Laukia ne iš ke
lių pasišventėlių, o iš kiekvieno 
padoraus lietuvio. Tautos ne
laimės laikais mūsų pastangos 
turi būti vispusiškos. Reikia po
litinės, tautinės veiklos, reikia 
medžiaginės pagalbos Lietuvoje 
esantiems. Tai darančius visus 
geriname, remiame. Tačiau tai 
tik viena mūsų pagalbos pusė.

Kurie Dievą tikime, pasiten
kindami tik šiais veiklos būdais 
neparodytumėm pakankamai su 
prantą tautos reikalus ir mūsų 
pareigas. Kai suserga ar kito- 
kin pavojun patenka mums bran 
gus asmuo, kuris tikintysis pa
sitenkina tik medžiagine pagal
ba, kuris nepuola ant kelių mal
dai, kuris neaukoja už mylimą 
asmenį gerų darbų? Ir tautai 
pagalba turi būti nuoširdi ir vis
pusiška Mūsų tarpe yra užslėp
tų gražių pavyzdžių. Vieni mal
dauja Dievą, Švenčiausią Mari
ją, Lietuvos šventuosius pakai
tomis budėdami maldai dieną ir 
naktį, kiti yra laisvai ir slaptai 
pasiskyrę atgailos praktikų, ieš
ko progų geriems darbams. O, 
kad visi lietuviai jais pasektų! 
“Daug gali nuolatinė tikinčiojo 
malda”. (Jok. 3,16). Brolau, se
se. Jeigu myli savo tautą, ką 
jai duodi vertingo Dievo aky
se? Ar neturi savo elgesyje ko

Tik stogai matyti Gulfport, 111

nors kenksmingo, negarbingo, 
peiktino? Nugalėk savo ydą ar 
blogą paprotį ir šį apsivaldymą 
paaukok Dievui už savo tautą 
ir Lietuvą. Didelės vertės yra 
apsimarinimo atgailos, tačiau 
didesnės vertės yra artimo mei
lės darbai. Jų nors dalį auko
kime už Lietuvą. Ir Lietuvon 
siunčiama pagalba — artimo 
meilės darbas tebūna pilnos ver
tės: medžiaginė pagalba vienam 
asmeniui ar šeimai, o šventa in
tencija Dievui už visą Lietuvą.
Tš artimo meilės darbų aplink 
mus naudingiausias yra apaš
talinis artimo meilės darbas: vie 
niems padėti Dievą surasti, jį 
pažįstantiems — su juo suartėti.
Ir šia veikla maldaukime Dievą 
už Lietuvą.

Didelis Dievo ir artimo meilės 
darbas yra malda. Tebūna ji 
kiekvieno lietuvio gyvenime kas 
dieninė ir nuoširdi už Lietuvą, 
už visus pasaulyje lietuvius. Mai 
dos, gerų darbų, atgailų galia 
yra beribė ir antgamtiniu ir psi
chologiniu atžvilgiu. Prie viso
kios mūsų veiklos branginkime
ir šias dvasines priemones. Ne Chicagos visuomene: labai ge- 
laiško rėmuose kartoti žmonijos rai žinomas nenuilstamas visuo- 
istoriją, kiek žmonių, miestų, menės veikėjas Skautams remti 
tautų būtų žuvę, jeigu ne tikin- draugijos pirm. dr. Steponas 
čiųjų maldos ir atgailos; ir kiek Biežis sutiko paaiškinti seka- 
jų būtų nežuvę, jeigu laiku ir ,mais klausimais: _
pakankamai kas nors būtų už I — Kas paskatino steigti Chi- 
juos meldęsis ar atgailojęs. Mū- cagos Lietuvių skautams remti 
sų laikais nemadoje kai kurios draugiją? 
viešos kitų praktikuojamos at
gailos, niekad tačiau nesumažės 
maldos ir atgailos vertė.

— Prieš dešimtį metų skautų
vadovai, norėdami sustiprinti
skautišką veiklą Chicagoje, krei
pėsi į mane su prašymu patyri- Į 

Verta yra kiekvienam rimtai ,oįU galimybe8 įkurti kokį vi8u0
pasvarstyti, k, mūsų gyvenime meninj aną kuris mtų
ir veikloje įneSame naujo ir pa- skautišk jMį sudarant
stovaus minėdami Lietuvos ne- lanke3nes , jam veikti ir
aimes ir kančių 25 metų sukak- lė8tls PasitanJ8 8U

t), kad .smelstume Viešpaties pa nlnkajs buvo suSauktas
galba greie.au isgelbeti musų 8 vleSas susirinkima8 Da.
tautą ,r tėvynę ,s vergijos tam- riaus,GirSno svetainė e. Po iš.
sybes ir kančios. , . , d ...' | samių aptarimų buvo prieita

Vysk. Vincentas Brizgys vienos nuomonės kurti specialų

MALDOS IR ATGAILOS DIENA
Mielas Lietuvi,
Šiemet sukanka 25 metai, kai 

lietuvių tauta ir bažnyčia Lietuvoj 
neša sunkią komunizmo vergijos 
naštą- Todėl šiemet nepakanka tik 
minėti tos vergijos sukaktį, bet 
turime uoliai maldauti Visagalį, 
per Marijos Nekalčiausiąją Širdį, 
kad jis grąžintų Lietuvai laisvę 
ir nusidėjėliams atsivertimo dova
ną.

Gegužės 13 diena yra švenčia
ma artimiausį šiai dienai sekma
dieni, kaip Maldos atgailos diena 
už Lietuvos laisvę ir nusidėjėlių 
atsivertimą.

Tą dieną ir per visą gegužės 
mėnesį maloniai kviečiu visus lie
tuvius melsti Visagalį, kad jis grą
žintų Lietuvai laisvę ir žmonijai 
teisingą taiką. Be to, prašau mal
dos atgailos dieną atšvęsti jūsų 
parapijoje ir pildyti pirmuosius 
mėnesio šeštadienius ir pasiaukoti

Amerikiečiai kariai apieško civilinius gyventojus netoli JAV amba
sados Santa Domingo mieste, Domininkonų valstybės sostinėj.

Mūsų jaunimu besirūpinant
Pasikalbėjimas su Chicagos Skautams remti draugijos 

pirmininku

Švč. Jėzaus ir Nekalė. Marijos snū
džiai, kad tuo atsilygintumėm už 
padarytus įžeidimus.

Su pagarba ir meile
Kun. Alb. Kontautas

Mėlynosios Armijos Lietuvių 
sąjūdžio dvasios vadas

KARDINOLAS LIKO 
KLEBONU

Oratorijom} vienuolis kun. 
Giulio Bevilacųua vasar. mėnesį 
8 dienų laikotarpy buvo paskir
tas arkivyskupu ir kardinolu. 
Popiežius Paulius VI davė jam 
leidimą pasilikti Šv. Antano pa
rapijos klebonu Brescia, Itali
joje. Senukas 84 metų kardino
las sunkiai serga ir gali bet ka
da mirti.

organą, kuris ir užvadintas Chi
cagos Lietuvių skautams remti 
draugija.

— Kas sudaro dabartinę 
Draugijos vadovybę?

— Valdyba ir direktoriatas. 
Į valdybą įeina: A. Kalvaitis — 
vicepirm., Algirdas Aglinskas— 
sekr., Marija Tumėnienė — ižd., 
arch. Albertas Kerelis — sto-

Dr. St. Biežis

vykios direktorius, skaut. Vla
das Vijeikis — ąįrautų ryšinin
kas ir man tenka toji garbė pir
mininkauti nuo draugijos įsikū
rimo pradžios. Į direktoriatą be 
valdybos įeina dr. Kęstutis Ag
linskas, Juozas Bachunas, Sta
sys Balzekas, dr. Stasys Bud
rys, finansininkas Juozas Gri- 
bauskas, inž. Jonas Jurkūnas, 
verslininkas Jonas Karvelis, dr. 
L. Kriaučeliūnas, finansininkas 
Jonas Kazanauskas, dr. A. Ma- 
čiuikienė, Aleksandras Siliūnas, 
kun. Juozas Vaišnys, SJ, evang. 
kun. Ansas Trakis ir dr. Liudas 
Žibąs, o kol buvo gyvi vaistinin
kas Pranas Rakas ir Lilija Va- 
nagaitienė. Kaip matome, tai į 
valdybą ir direktoriatą įeina į- 
vairių pažiūrų ir sluoksnių as
menys, kurie trokšta ir puoselė
ja lietuvybės išlaikymą stipriai 
remdami mūsų skautišką jauni
mą.

— Kokius darbus iki šiol 
draugija atliko?

— Suruošė ir pravedė pen
kias skautoramas, t. y. viešus 
parengimus, kurių programas su 
darė išimtinai skautai ir skau-

r! tės. šių parengimų tikslas buvo 
mūsų visuomenei pristatyti mū- 

Į siškį skautišką jaunimą ir jį su

pažindinti su mūsų visuomene, 
kad sudarytų artymesnį ryšį, 
o taip pat sutelkti reikiamų lė
šų Rako stovyklavietės įrengi
mams.

— Kaip visuomenė įvertina 
draugijos darbą?

Labai palankiai, nes ji mato, 
kad mūsų skautiškas jaunimas 
didele dalimi užtikrins lietuvy
bės išlaikymą ir stiprins pastan 
gas už Lietuvos išlaisvinimą. 
Šiam svarbiam reikalui mūsų vi
suomenė yra dosni, jau sudėjusi 
per 10,000 dol. stovyklos patal
pų įrengimui.

— O kaip Lietuvių fondas ver 
tina Draugijos veikimą?

Labai palankiai. Lietuvių fon
das jau skyrė stambią sumą į- 
rengti papildomas patalpas.

— Kokie santykiai su skautų 
vadovais?

— Visuomet buvo ir tebėra 
nuoširdžiausi. Dažnai abi vado
vybės pasitaria. Jokių nesusi
pratimų nėra buvę. Šia proga 
noriu pastebėti, kad Skautams 
remti draugija visai nesikiša į 
skautų vidinius reikalus bei jų 
tvarkymą. Draugja jiems tik 
padeda kaip ir kiek išgali atitin
kamai veikt: ir plėstis, 
rengimą.

— Koki artimiausi Draugijos 
užsimojimai?

— Patsai artimiausias, tai 
ruošiamas didingas koncertas, 

j tikriau pasakius, tai iškilminga 
dainų ir dailiojo žodžio šventė, 
kuri įvyks gegužės 9 d. š. m., 3 
vai. p. p. Jaunimo centre, 
certinei daliai išpildyti pakvies 
ta Daiva Mongirdaitė iš Bos
tono, o taip pat aktorius Vitalis 
Žukauskas iš New Yorko.

Ši dainų ir dailiojo žodžio 
šventė ruošiama norint sutelkti 
lėšų papildomiems įrengimams 
Rako stovykloje. Pastaruoju 
metu, stovyklaujančių skautų 
skaičius žymiai padidėjo ir da- 

Ibar esamos patalpos nebegali 
padidėjusio skaičiaus aptarnau
ti. Reikia įrengti pridėtines pa- 

: talpas, kurios būtinos stovyklau 
jautiems ir kurių būtinai reika
lauja Michigan valstybė. Be to
kių papildomų patalpų nemaža 
dalis skautų negalėtų šią vasarą 
stovyklauti.

Vardan mūsų skautiško jauni
mo lietuvybei išlaikyti kviečiu 
visus lietuvius į ruošiamą pa
rengimą.

♦ ♦♦-♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦♦♦ ♦ ♦
Gulbė, karaliaus pati

Vaikams pasaka. JAV kultūros 
Fondo leidinys. Iliustruota V. Pet
ravičiaus. Kaina $1.25. Gaunama 
“Drauge” 4545 W. SSrd St., Chica
go 60629. Taip pat“Drauge” gali
ma gauti ir kiti Kultūros Fondo 
leidiniai

iniiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliilliiiiHiit
LIETUVIŠKI ATVIRUKAI
Atvirukai yra nedidelio formato 

<elių spalvų, pagaminti “šilk 
screen” būdu Yra sekantys rinki 
niai:

Vardadienio 10 at'
Gimtadienio .10
Padėkos....................... 16
Užuojautos ................. 10
Vestuvių .................. 10
Vestuvių sukaktuvių 10
Padėka už užuojauta. 10
'Draugas gali uSpndyti užsak> 

mus tik pilniems pakeliams (po U 
štukų) aukščiau išvardintų atvini 
kų. Šių atvirukų gamintojas dai 
yra paruošęs vieną rinkinį maišy
tą, sudarytą iš vardadienio, gim 
adieni' padėkos, užuojautos h 

«t viso 10 atvbnkų. Atviru k 
kaina $1.00 už pakeli

•DRAUGĄ S”
4645 VVest 63rd Street.

CHIICAGO 29 ILLINOIS 
Platintojams duodama iraolaid* 
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KANADOS ŽINIOS

St. Catharines, Ont.

Aldona Stempužienė 
atvyksta j Niagaros pusiasalį
Nors šioji lietuvių kolonija y- 

ra neperdidžiausia ir be to, dar 
išsisklaidžiusi po 4 vietoves: 
tarp St. Catharines, Niagara 
Falls, VVelland ir Port Colbor- 
ne miestų, bet lietuviškų klubų, 
sąjungų bei draugijų čia yra 
gan apstu. Dėka tų susivieniji
mų ar organizacijų ši apylinkė 
galėjo gėrėtis geriausiais meno 
vienetais, kaip Čiurlionis, Gran
dinėlė, Varpas, Dainava, Ste- 
phens ansamblis, Rūta, Velba- 
sio baletas, Kačinskas, Pilka, 
Pūkelevičiūtė, Baranauskas ir 
daugybė kitų.

Šiais metais sueina dešimt 
metų kaip Niagaros pusiasalyje 
yra įsikūręs Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje, tai yra jau de
šimt metų, kai SLA šioje apylin 
kėje puoselėja kultūrinę veiklą, 
įnešdama nemažą įnašą lietuvy
bės naudai. Kad iškilmingiau su
kaktį atžymėti, vietos SLA 278 
kuopa rengia sukakties jubilie-

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS. Sav 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tone-ups ir Motorų remontas

5759 So. Western Avenue
Kampas 58th Street

Telefonas PRospect 8-9533

TELEVIZIJAS
aprastas ir spalvotas nebrangu 
aiaau Už patarnavimą vietoje $3 
iž dirbtuvės darbą $10 ir da!v» 

Pasiteiraukite apie naujas
1 M I G t I N » •

2549 W. 69 St., H auk., PR 6-1063

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadlenlo 10 iki 11 vai. ryto. šeštadie
niais lr sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA

1490 kil. AM ir 1027 mg FM 
Tel. HEmlock 4-2413

Tel. HEmlock 4-2413 
7158 So. Maplewood Ave. 

Chicago 28. III.

IVI O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Ave. 

Tel. FRontier 6-1882

SUSIRINKIMAMS KAMBARYS

// e m o Ii

Mūsų susirinkimų kambarys yra prieinamas nemokamai 
visoms šio rajono bendruomenes grupėms. Šis gražus po
sėdžių kambarys bus atidaras ištisus metus organizuotoms 
grupėms iš bažnyčių, tėvų komitetų ir bendruo
menės klubų. Tai yra mūsų būdas supažindinti 
jus su daugeliu patogumų, kurie jums prieina
mi District Savings.

Kad nekiltų nesusipratimų dėl datų ir/ar 
valandų, prašome suinteresuotus registruotis 
pas John Janulį.

'Where people make the difterence’'

DISTRICT SAVINGS
3430 South Halsted • Chicago, Illinois 60608 •254-0104 

A. J. Aukers, president

jinį minėjimą su koncertu, ku
rį atliks tik neseniai iš gastrolių 
po Europą grįžusi mūsų solistė 
Aldona Stempužienė. Ji su di
džiausiu pasisekimu koncertavo 
Italijoje ir Vokietijoje, laimėju
si pirmaujančias vietas tarp ki
tų iškiliausių dainininkų.

Reikia tikėti, kad kaip anks
čiau reikšmingesni šioje padan
gėje įvykiai buvo vertinami, taip 
ir šis visų lietuvių prideramai 
bus įvertintas ir pagerbtas sa
vo gausiu atsilankymu. Koncer
tas įvyks gegužės 22 d., slova
kų salėje, St. Catharines, Ont.

P. P-
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SIUNTINIAI | LIETUVI!
Ir kiton kraštus

P. NEDZINSKAS, 4965 Archer
Chicago RI. 60632 Tel. Y A 7-5980 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI 

Ekapertlftkal uždedam naujus lr tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba BO 2-8778

♦♦♦♦♦ ♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦ ♦♦ 
VAKARU PENNSVLV ANUOS

LIETUVIŲ KATALIKŲ

RADIJO VALANDOS 
W E D O

Vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburge ir apylinkėje 
transliuojama iš galingos stoties 

Mckeesport, Pennsylvania 
Kas semailienį nuo 1:35 iki 

2:00 valandos popiet.

BANGA 810
Visais reikalais kreipkitės adresu:
Lithuanian Catholic Hour VVEDO. 

McKeesport, Pa.

L.5E5S rQ
ŠVENTAS DIEVE

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

656 pasi. Kaina $3.50
Paauksuotais kraštais $4.00
Užsakymus su piniagis siųsti

DRAUGAS 
4545 VVest 63rd St 
CHICAGO 29. ILL

I IT & RADIO (LIETUVIAI)
VsIrClzUI I I .V. sav. DAN LIUTIKAS
TAISYMAS yra mūsų SEPECIALYBE. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS

2412 VVEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

greie.au
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R4C^3E-ANISTINES mokyklos 
MENINIS PASIRODYMAS SCENOJE

Detroito Lituanistinė mokyk
la šiemet švenčia savo 15 m. 
veiklos sukaktį. Greičiausia ta 
proga ir buvo surengtas šios 
mokyklos (prie Detroito, Livo
nijos priemiesty, yra dar viena
Lituanistinė mokykla __ dr. V.
Kudirkos vardo) mokinių vie
šas pasirodymas scenoje. Ne
skaitant choro, gavo pasireikšti 
individualiai (solo) net 24 mo
kiniai. Atrodo, kad leista pasi
reikšti kiekvienam vaikui. Aiš
ku, lygis nebuvo vienodas.

Choras mus įtikino dar kar
tą, kad jeigu atsiranda prity
ręs ir pasišventęs lietuviškajai 
dainai chorvedys, jis tikrai 
daug padaro. Tad ir šiuo .atveju 
iš neparuoštos balsinės medžia
gos, gerai pasidarbavus, po ku
rio laiko iš didoko būrio vaikų 
(apie 50) pavyko sudaryti gana 
gerą chorą. Toks šiuo atveju 
yra chorvedys ir mokyklos ve
dėjas iSt. Sližys. Choras sudary
tas iš VI, Vn ir VUI skyr. mo
kinių.

Pradžioje mergaitės vienos 
padainavo J. Bertulio “Mamy
tę”. Mišrusis choras su įsijauti-
mu atliko — sudainavo kariš
ką dainą “Mes žtngiam”. šios 
dvi dainos įtikino, jog choras 
yra prityrusio (nors dar jauno) 
chorvedžio rankose, gerai pra- 
lavintas ir parodė girtino draus
mingumo ir susidainavimo žy-i 
mių. Dainos skambėjo laisvai, 
net melodingai. Dainininkai ne
sidrovėdami parodė, ką jie ga
li : jų vaikiški balsai sudarė gra
žų sąskambį. O ypač, kada buvo | 
sudainuota J. švedo “Subatėlė” 
(akordeonu pritarė R. Kaspu- J 
tis, 5 sk. mokinys), tai visa salė 
lietuviško šokio taktui ėmė plo
ti katutėmis. O kada baigėsi ši 
skubaus tempo šauni lietuviš
ko kaimo daina, klausytojai, pa
gauti susižavėjimo nuotaikos, 
dar ilgai “ib isavo” ir prašė pa
kartoti. Ir tikrai, puikiai ją pa
kartojo.

Iš to didelio skaičiaus sceno
je pasirodžiusių ir girdėtų vai
kų paminėtini: R. Sližytė — so
lo, pianas, Schumanno Lyrinis 
etiudas; L. Paškutė — solo, pia 
nas, Laumės vestuvės; V. Bliu- 
džiūtė — solo, pianas, Chopeno 
valsas; R. Kasputis — solo, 
akordeonas, Johann Strausso 
valsų popuri; V. įSirgėdas — so
lo, akordeonas, Metelio kompo
zicija; puikiai pasireiškė V. i 
Kaunelis deklamuodamas B. 
Brazdžionio — Be tėvynės že- 
mės. Šio mokinuko drąsi ištar
mė, kiekvieno žodžio taisyklin-
gas kirčiavimas, tarimo garsu
mas padarė tikrai gero įspūdžio. 
Taip pat paminėtina R. Kaune- 
lytė, kuri pati parašė ilgoką ap
sakymėlį apie šunelį Bonzuką, 
kurį scenoje mums ir paskaitė. 
Jos ištarimas, drąsumo stoka 
tokio įspūdžio nepadarė, ^<aip 
jos jaunesnio brolio deklamavi
mas. Malonu tačiau, kad R. Kau 
nelytė jau rašo ir kuria.____

DETROIT, MICH. 
SKELBIMAI___

PETRAS PUTRIUS
Dažo — Dekoruoja — "

Kambarius — Verandas »- a- ■
įdeda "Plaster Board . Visų. rusi j 
grrindu ir sienų plyteles.
12737 Grandmont Rd. J’JJJJ'0“ ” 

Mieli. Tel.: VE

Itroito ir apylinkių 
lietuviai klauso
IVIŠKŲ MELIODIJŲ 
)IO PROGRAMA
jtroito WJLB stoties
_  Banga 1400
iais nuo 8:45 iki 9:45 v.v

AI GIS ZAPARACKAS 
ir PATRICIA BANDŽA 

BAIPH VALATKA
sure, Detroit, Mich. 48227 
. BRoadway 8-2224

GlURLIDNinAMD RNSRMBLIS 
IRGS '
mim

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1965 m. gegužės 6 d. 5

Baigminės mintys
Praėjo kelios dienos. Lituanis 

tinės mokyklos mokinių meninio 
pasireiškimo įspūdžiai atvėso, 
bet mumyse liko daug minčių 
ateities darbams. Ateity turėtu
me tokius viešus meninius pasi
rodymus apjungti, t. y., leisti 
pasirodyti ir dr. V. Kudirkos 
Lituanistinei mokyklai. Ar pa
vyko šis pirmasis bandymas? 
Žiūrėkime atlaidžiai. Pasidžiau
gė tikriausiai viešai pasirodę 
vaikai. Tur būt džiaugėsi ir jų 
tėvai. Visuomenė irgi nebuvo 
abejinga. Beveik pilna salė iš 
širdies entuziastingai plojo. Ta
čiau būtina kreipti dėmesį, kad 
ateity mokiniai daugiau rūpin
tųsi lietuviškai muzikos daly
kais reikštis — o tai tėvų ir mo
kytojų pareiga.

Svečiai maloniai žvalgėsi į 
įdomiai ir sumaniai išpuoštą 
sceną ir salės sienas, o tai atli
ko Danguolė ir Jurgis Jurgučiai.

V. Mingėlii

GEGUŽIS — KNYGOS IR 
SPAUDOS MĖNUO

PL Bendruomenė skelbia ge
gužės mėnesį knygos ir spaudos 
mėnesiu ir ragina įsigyti lietu
viškų knygų. Kas skaito, tas ži
no, kiek jis naudos gauna, kiek 
knyga apmoko ir paruošia gy
venimui..

Šių dienų jaunimui, kuriam 
lietuvių kalba nėra taip lengva, 
o aplinkuma ir kalbantis angliš
kas pasaulis mažina progas lie
tuvių kalbos platesniam žinoji
mui, ateis į pagalbą lietuviška 
knyga ar lietuviškas laikraštis 
ir praturtins lietuvių kalbos žo
dyną. Atsiminkime, kad senes
nioji karta moka net dvi ar ke
lias kalbas, tai jų vaikai privalo 
mokėti savą.

Atsižvelgiant į visa tai, L. 
B. Detroite ragina per gegužės 
mėnesį įsigyti daugiau knygų, 

užsisakyti laikraščių.
Praktiniam knygų įsigijimo 

patogumui L. Bendruomenė su
darė sąlygas Detroito knygų ir 
spaudos kioskams pardavinėti 
gegužės mėnesį knygas ar pri
imti laikraščių užsakymus per 
vykstančius parengimus šalia 
kasos perkant bilietus į paren
gimą. Toks pirmas patogus pa
tarnavimas jau veiks per Mo
tinos dienos minėjimą gegužės 
9 d. 12 vai. Lietuvių namuose.

IŠ LIETUVIŲ
BENDRUOMENES VEIKLOS

! Lietuvių bendruomenė Detroi
te rengia Motinos dienos minė
jimą gegužės 9 d. 12 vai. Lietu- 

1 vių namuose. Programoje dr. A. 
Damušio paskaita ir abiejų 
Detroito lituanistinės ir V. Ku 
dirkos mokyklų pritaikyti mo
tinos dienai pasirodymai. Pro
gramos vedėja ir koordinatorė 
Danutė Jankienė.

| Numatytas “Eglės, žalčių 
karalienės” spektaklis nukelia 
mas į rudenį, nes aktoriai ne
gali atvykti. Galimas daiktas, 
jeigu bus “Nemunas žydi” pa
statytas Chicagoje, tad jį turė
sime ir Detroite.

| Detroito Lituanistinės mokyk 
los pravestas talentų pasirody
mas pasisekė. Džiaugėsi jauni 
talentai ir žiūrovai bręstančio
mis jėgomis. Gegužės 15 d. V. 
Kudirkos lituanistinė mokykla 
rengia koncertą. Dainuos Cleve
lando “Aukuro” ansamblis, vad. 
muz. A. Mikulskio.

Detroito miesto rengiaman 
tarptautinian Laisvės festiva- 
lin įeina ir lietuviai, kurie liepos 
4 d. apie 4 vai. turės tautinių 
šokių programą Detroito uni
versiteto stadione. Per tarptau
tinio santykių komiteto posėdį, 
kuriame LB turėjo savo atsto-

....... ' J./,,' 4

Čiurlionio ansamblio sukaktis

ČIURLIONIO ANSAMBLIO jubiliejinė sukaktis jau čia pat. Komitetas prašo j akademiją, banketą ir 
sukaktuvinį koncertą įsigyti ar užsakyti kvietimus iš anksto, kad išvengti susigrūdimo prieš pradedant 
programą. Kvietimus galima užsakyti pas Edv. Steponavičių tel. FA 1-5906 ir L. Leknicką tel. 371-5940, 
gegužės 8 d. (šeštadienyje) nuo 9 vai. r. Šv. Jurgio parap. salėje. Sukaktuviniam koncertui bilietai bus 
gaunami: gegužės 9 d. (sekmadienyje), po pamaldų Šv. Jurgio salėje ir nuo 2:30 vai. Muzikos instituto 
salėje-

Prie muzikos instituto salės yra automobiliams statyti aikštė, kuria atvykusieji galės naudotis. 
Jubiliejaus .minėjimas įvyks sekančia tvarka:

gegužės 8 d. (šeštadienį) akademija ir balius su pasilinksminimu (veiks ir baras). Kas pageidautų 
galima užsakyti stalą 10 asm. ir šiuo reikalu prašome kreiptis į inž. Algį Pautienių, tel. FR 1-4168. 
gegužės 9 d. (sekmadienį), iškiLmingos pamaldos už žuvusius dėl Lietuvos laisvės, mirusius ir gy
vus čiurlioniečius šv. Jurgio parap. bažnyčioje.
Laik^ pamaldų giedos Šv- Jurgio parap. choras, vad. muz. P. Ambrazo ir Lietuvos operos solistė 
Juzė Augaitytė.
čiurlioniečiai pamaldose dalyvaus organizuotai ir padės vainiką žuvusiems.
3:30 vai. p.p. sukaktuvinis koncertas Muzikos instituto salėje (ši salė randasi visai arti Čiurlionio 
namų) — 11021 East Blv.

Čiurlionio ansamblio Sidabrinio jubiliejaus komi tetas

pirm., Vikt. Zakarienė — vice
pirm. ir kultūros vadovė; Gied
rė Špokaitė — vicepirm. ir jau
nimo vadovė; Adomas šernas 
— sekr. ir Jonas Bielskis — iž
dininkas.

Brockton, Mass.

SKAUTAI MINI 
MOTINOS DIENĄ

Brocktono skautai, talkinin
kaujant Bostono, Providence ir 
Worcesterio skautams rengia 
bendrą Motinos dienos minėji
mą gegužės 9 d. 2 vai. p. p. 
Romuvos parke Brocktone.

Programoje 10 vai. r. skautai 
su svečiais organizuotai daly
vauja pamaldose Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, Brocktone. 3 vai. p. 
p. Romuvos parke — iškilmin
ga sueiga, skautų ir vilkiukų 
įžodis, mamyčių pagerbimas ir 
skautiška programa.

Po programos Skautams rem
ti komitetas rengia gegužinę. 
Šokiams gros geras orkestras. 
Bus leidžiama dovanų 25 įvai

rūs daiktai, kuriuos paaukojo 
Brocktono prekybininkai ir įmo
nės. Veiks lietuviškų valgių bu
fetas su gaivinančiais gėrimais.

Iš artimesnių ir tolimesnių 
vietovių lietuviškoji visuomenė 
maloniai kviečiama dalyvauti.

LINKSMIAU

Katinai ir politika
Prie Berlyno “sienos” susitinka 

du katinai — vienas Rytų, kitas 
iš Vakarų. Vakarietis klausia ry
tiečio :

— Kas gero jūsų pusėje?
— Viskas puikiausiai — atsa

ko rytietis.
— Tai kodėl tu atbėgai j Vaka

rus?
— Na., kad galėčiau niekieno ne

trukdomas pakniaukti — atsako 
rytietis.

Grožis ir išlaidos
— Kada buvom susižiedavę, 

tai mane visad parveždavai namo 
taksiu, o dabar autobusu.

— Mieloji, aš taip didžiuojuos 
tavimi, kad noriu tave parodyti 
visiems žmonėms.

ANTANAS TVERAS
dipl. laikrodininkas

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangenybės, re
liginiai dalykai (devocionalai) ir prekės 
dovanoms. ,
2646 W. 69th St. Tel. RE 7-1941

vą, paaiškėjo, kad buvo kviečia
ma 55 tautos, bet programą tu
rės tik 21 tauta.

Parengimų kalendorius yra 
L. Bendruomenės parengimų va 
dovės Guobienės žinioje. Pasitik 
rinimui skambinti LO 3-8260. 
Ateityje manoma 3 mėn. į prie
kį paskelbti parengimus spau
doje.

Detroito LB apyl, valdyba

DAINAVOS KARTONAI 
LIETUVIŲ NAMUOSE

Jau šį šeštadienį, gegužės 8 
d., 8 vai. v. Lietuvių namuose 
įvyks Dainavos jaunimo stovyk
los Detroito Globos komiteto 
ruošiamas kartūnų balius, parem 
ti jaunimo stovyklą. Programoj 
pasilinksminimas, šokiai su mais 
to bufetu ir kavute, bei filmo 
“Dainava iš lėktuvo” demonstra 
vimas. Bus premijuojamos trys 
gražiausios kartūninės suknelės. 
Šokiams gros Vytauto Petraus
ko .“Atžalyno” orkestras. Įėji
mas visiems tik 1.25 dol. Globos 
komitetas kviečia kuo gausiau 
atsilankyti. (Pr.)

Globos komitetas

liūs, kurį ruošia Dainavos glo
bos komitetas; gegužės 9 d. M6 
tinos dienos minėjimas, kurį ruo 
šia LB apylinkė, ir apatinėj sa
lėj dail. V. Petravičiaus parodos 
atidarymas. Gegužės 15 d. “Dir
vos” 50 m. sukakties minėjimas 
ir vakare Clevelando “Aukuro” 
ansamblio koncertas. Gegužės 
16 d. žuvusių partizanų minėji
mas, gegužės 22 d. Liaudanskio 
vestuvės, gegužės. 23 d. Dr. V. 
Kudirkos lituanistinės mokyklos 
pasirodymas, mokslo metų už
baigimo proga. Gegužės 29 d. 
skautų vakaras — mažoji skau- 
torama. Gegužės 30 d. Birontai- 
tės priešvestuvinis subuvimas 
(shower). Birželio 6 d. Detroito 
lituanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigimas, birželio 12 d. 
Birontaitės vestuvės, birželio 13 
d. Michels auksinis jubiliejus. 
Birželio 19 d. Sirutytės mokslo 
užbaigimo (graduation) pobū
vis, birželio 26 d. Major vestu
vės ir liepos 3 d. Ambraziejūtės 
vestuvės.

— Straipsnyje “Naujojo I- 
migracinio įstatymo belaukiant”

įsibrovė korektūros klaidų. Tu
ri būti “Toliau Dean Rusk pa
žymėjo, kad dabartinis kvotų 
sistema paremtas įstatymas bu
vo priimtas 1920 m.... (bet ne 
1929 m. kaip praėjusio ketvir
tadienio Drauge išspausdinta). 
Taip pat Dean Rusk pažymėjo, 
kad kitų kraštų, kuriems tenka 
30% kvotos, yra apie 100 (bet 
ne 109).

— Lietuvių Namų valdyba 
kreipėsi raštu į visus šimtinin
kus, kad kiekvienas pasistengtų 
surasti dar bent vieną šimtinin
ką. šiuo metu L. N. valdyba vyk 
do vajų skolai apie 17,000 dol. 
apmokėti. (sln)

DAIL. PETRAVIČIAUS 
PARODA

Šių metų gegužės 9 d. 3 vai. 
p. p. Detroito Lietuvių namuo
se bus atidaryta dailininko V. 
Petravičiaus meno darbų paro
da. Detroito ir apylinkių visuo
menė nuoširdžiai kviečiama ap
silankyti. Parodą globoja lietu
vių architektų ir inžinierių sky
rius Detroite.

SKI P'S Sėli Service 
LIOUOR STORE

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
MAY — GEGUŽĖS 6, 7, 8 D. D.

MEISTER BRAND VS.O.P IMPORTED 
GERMAN BRANDY Fifth

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth 

NAPOLEON V.R.Q.P. COGNAC Fifth

GRAIN ALCOHOL 190 Proof V.S.P. Fifth

BUTON LMPORTED VERMOUTH 
Dry or Swee,t. 30 oz Bottle

STOCK GRAPPA 100 PF. 
ITALIAN BRANDY Fifth

$4.89
$5-49
$5-98
$4.89

$1.29

$4.98
MONASTERY CREME DE BANANA 

LIQUEUR Fifth $3.29

OLD ST. CROK LIGHT or DARK 
IMPORTED RUM

LEMON ICE LIQUEUR

Fifth $2-98
Fifth $3.79

TRUMPAI
— Zita Sukauskaitė New Yor 

ke susižadėjo su Algiu Šauliu. 
Zita tik prieš keletą metų yra 
atvykus iš okupuotos Lietuvos 
pas savo tėvelius į Detroitą.

— Lietuvių Namai dabar labai 
~ausūs parengimais. Ateinančių 
astuonių savaičių bėgyje L. na
muose įvyks: gegužės 8 d. Rim
šos vestuvės, vakare kartūnų ba

Mūsų kolonijose
Rockford, III.

Motinos diena
Motinos dienos iškilmingas 

minėjimas, rengiamas LB Rock
fordo apylinkės, įvyks gegužės 
9 d., sekmadienį, 3 vai. p. p. 
Lietuvių klubo didžiojoje salėje.

Programoje numatyta šešt.

Domininkonų valstybės sukilėlių atstovas Fulvio Nesą, 23 m., pa
lydimas į JAV ambasadą Santo Domingo mieste tartis su Amerikos 
valstybių organizacijos atstovais.

lituanistinės mokyklos mokinių 
deklamacijos, šokiai ir dainos, 
paruoštos mokyt. V. Kiznienės 
ir O. Undraitienės; mokinių dai
noms vadovauja Raimonda Ja- 
rošekaitė. Solo dainos, išpildo
mos Dalios Zakaraitės ir Rock
fordo lietuvių kluiho vyrų cho
ras, vadovaujant Liudui Jaro- 
šekui.

Taip pat bus paruošti skanūs 
pietūs, gėrimai ir namie gamin
ti šalti užkandžiai, t

Šokiams gros geras orkest
ras. /

Visi Rockfordo miesto ir pla
čios apylinkės lietuviai maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Autobusas į koncertą
Birželio 13 d., sekmadienį, 

yra organizuojamas bendras au
tobusas vykti į Chicagoje tą 
dieną ruošiamą garsųjį Chica
gos Lietuvių operos koncertą, 
kurio tikslas yra ne tik aukštas 
meniškas pasirodymas, bet taip 
pat ir pagerbimas ištremtųjų 
ir žuvusiųjų už Lietuvos laisvę.

Norintieji važiuoti prašomi 
nedelsiant kreiptis tuo reikalu 
į bet kurį Rockfordo apylinkės 
valdybos narį.

Šiuometinį bendruomenės val
dybą sudaro Jonas Kiznis —

MILLER HIGH LIFE BEER 
Case of 24—12 oz. Bottles Plūs Deposit $3.09

J^1%
current dividend

5%
on Investment bonus

DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO sąskaitas 
Pi 1 metų investavimo bonus mokama 4 $4% dividendų kas pusmeti ir 

dar išmokame po % % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 82, ILLINOIS 

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. Ir ftefitad. 9 » r. — 4:80 p. p 
Trečiad. uždaryta: Ketvirtad. 9 v. r. — K v. v.

Kas tik turi gėrę skonį,

Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE PK., 6211 S. Western PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

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



0 DRAUGAS, ketvirtadienis, 19G5 m. gegužės G d.

Kapituliavus Vokietijai 1945 m. gegužės mėnesio 9 d. 20,000 vokiečių 
karių varo j belaisvių stovyklą 25 amerikiečiai kariai. Vokiečiai ligi 
stovyklos vartų nešė ir savo vėliavą.

JAUNIME, BE TAVĘS NEAPSIEIS!

Šiaurės Amerikos Pabaltiečių krepšinio ir tinklinio 
pirmenybės įvyksta gegužės 15—16 dienomis

Didelė dalis šio krašto lietuviš
kojo jaunimo nuoširdžiai domisi 
amerikiečių sportiniu gyvenimu. 
Nemažas skaičius lietuvių daly
vauja įvairiuose vietiniuose sporto 
pasireiškimuose. O kaip yra su lie
tuviškuoju sportiniu gyvenimu ? 
Ar užtenkamai juoimi domimasi ir 
jame pasireiškiama? Ar nebūtų 
verta šia proga apie tai pamąstyti 
ir pasiryžti aktyviau j jį įsijungti.

Gegužės 15—16 dienomis Chica
goje vyks šiaurės Amerikos Pa
baltiečių krepšinio ir tinklinio pir
menybės. šiemet, eilės tvarka, jas 
praves Š. Amerikos Lietuvių fizi
nio auklėjimo ir sporto sąjungos 
įgaliojimu sudarytas Vykdomasis 
komitetas, kuriam vadovaus Z. 
Žiupsnys, Vidurio Vakarų sporto 
apygardos vadovas, šiose, jau tra
dicinėmis virstančiose, pirmenybė
se dalyvaus lietuvių, latvių ir estų 
krepšinio ir tinklinio rinktinės. 
Pirmenybės vyks mergaičių, mote
rų, vyrų ir jaunių klasėse. Apytik
ris sportininkų skaičius sieks apie 
200 asmenų. Pirmenybės vyks se
kančia tvarka:

Gegužės 15 d- šeštadienį 
Foster Park, 8400 S. Loomis Blvd., 
Chicago, III.

Vyrų salėje
10 vai. r. jaunių tinklinio prieš- 

žaismiai.
12 vai. vyrų tinklinio priešžais- 

miai.
2 vai. p.p. jaunių tinklinio pu

siaubaigmės-
4 vai. p.p. vyrų tinklinio pusiau

baigmės.
4 vai. p.p. jaunių tinklinio baig

mė.
i

Moterų salėje
10 vai. ryto mergaičių tinklinio 

priešžaismiai.
12 vai. d- moterų tinklinio prieš

žaismiai.
2 vai. p.p. mergaičių tinklinio 

pusiaubaigmės.
3 vai. p.p. moterų tinklinio pu

siaubaigmės.
4 vai. p-p. mergaičių tinklinio 

baigmė.

Gegužės 15 d., šeštadienį,
Brothers Rice Aukštesniojoje mo
kykloje 10001 So. Cravvford Ave., 
Chicago, III.:

11 vai. ryto jaunių krepšinis: 
latviai — estai.

12:30 p.p. vyrų krepšinis: lat
viai — estai-

2:30 p.p. jaunių krepšinis: lie
tuviai — estai.

4:00 p.p. vyrų krepšinis: lietu
viai — estai.

Gegužės 16 d., sekmadienį
Brothers Rice Aukštesniojoje mo
kykloje 10001 So. Crawford Ave., 
Chicago, III.

11:00 vai- ryto moterų tinklinio 
baigmė.

12:00 vai. dienos vyrų tinklinio 
ba igmė.

1:30 vai. p.p. Oficialus Pirmeny
bių Atidarymas.

2:00 vai. p.p. jaunių krepšinis: 
lietuviai — latviai-

3:30 vai. p.p. vyrų krepšinis: 
lietuviai — latviai.

Kaip matyti iš dienotvarkės, 
rungtynės bus gausios, įdomios ir 
įvairios. Jų pasisekinjas, tačiau, 
priklausys ne vien tik nuo spor
tininkų laimėjimo bet ir nuo jo
mis besidominčių asmenų gausumo 
ir moralinės paramos žaidėjams.

Įsidėmėtina, kad šios Pabaltie
čių pirmenybės nėra vien koks ei
linis sportinio gyvenimo įvykis^ 
bet mūsų tautinio gyvybingumo ir 
atsparumo manifestacija. Jau 25 
metai, kai Lietuvos vėliava nebe- 
plevėsuoja pasaulinių sporto olim- 
pijadų aikštėse, kai lietuviui už
kirstas kelias dalyvauti tarptauti
nio sportinio gyvenimo pasireiški
muose. O gi praeityje mūsų spor
tininkai yra buvę pasauliniais krep
šinio laimėtojais.

Šių dienų laisvėje gyvenantis 
Amerikos lietuvių jaunimas sporto 
pasauliui įrodė savo pranašumą 
1964 metais lankydamasis Austra
lijoje ir sėkmingai laimėdamas ten 
beveik visas rungtynes ir nugalė
damas net australų olimpinę ko
mandą. Į Amerikos lietuvį spor
tininką nukreiptos mūsų viltys per
galei ir ateities pasaulinėse olim
piadose. Todėl mūsų pareiga yra 
jungtis į sportinius vienetus ir 
juos remti ypač savo domėjimuosi 
jų darbais ir laimėjimais.

Šiemetinėse pirmenybėse mums 
ypač yra svarbu ne vien rungtynių 
laimėjimas, bet ir gausus jose da
lyvavimas. 25-kių metų laisvės 
praradimo ženkle šios rungtynės 
tejrodo mūsų tautos komunisti
niams pavergėjams mūsų dvasinį 
nepalaužiamumą ir fizinį atsparu-1 
mą nepamirštamo laisvės idealo1 
siekyje. Šia proga pasinaudodami 
įrūdykime ir patys sau, kad mūsų 
fizinės ir dvasinės jėgos neišseko, 
ir kad jos nuolat prisipildo naujo
mis ir stipresnėmis apraiškomis.

Pabaltiečių sporto pirmenybėse 
dalyvaukime visi ir kiekvienas. 
Ten kur iškyla tautinės savigar
bos reprezentavimo reikalas nega
lime būti nerangūs ir apatiškai 
abejingi. Šį kartą tikrai neturi bū
ti pagrindo įprastam nedalyvavi
mo motyvavimui “ir be manęs ap
sieis”. Ne! Ypač tu, jaunime, šį 
kartą negali pasilikti nuošaliai, 
nes be tavęs šios rungtynės tik- • 
rai neapsieis.( Savo tautos atstovą- 1 
vimas ateities sporto olimpiadose 
ir laimėjimų garbe priklauso tau. 
Tad dalyvaukime visi!

Algis A. Regis

Geografija ir pastovumas
Mokytojas: “Petruk, kodėl nesi

mokai geografijos ?”
Petras: “Čia mano tėčio kaltė”.
Mokytojas: “Koks ryšys tarp

tėvo ir geografijos?”
Petras: “Gana didelis. Tėtis man 

vis kala į galvą, kad pasaulyje 
nieko nesą pastovaus. Tai aš ir lau
kiu, kol viskas nusistovės.”

--- O----
— Rytmečio lietus, jaunos 

merginos piktumas ir senos mo
ters šokis neilgai tęsiasi.

ST. ŠARAUSKAS, dipl. automatinių trans
misijų ir motorų specialistas, prie trans
misijų išdirbęs 12 metų, PAŽANGOS ga- 
raže, SINCLAIR gazolino stotyje, atidarė 

transmisijų ir motorų taisymo skyrių. PAŽANGOS ga
raže atliekami ir kiti darbai: MAŠINŲ IŠLYGINIMAS, 
(BODY) dažymas ir daug kitų darbų.

2637 W. 47th Street, Tel. LA 3-9663
CHICAGO 3 2, ILLINOIS

CLASSIFIED G U ID E

CONTRACTORS

į STANKUS
į CONSTRUCTION CO.
■
; Atlieka planavimo ir statybos 
; darbus, gydytojų ofisų, gyvena- 
: mųjų ir prekybos pastatų. Jū- 
; sų pasirinkimui turime virš 300 
; įvairių standartinių projektų.
■

Ofiso Ir namų telefonas 
PRospect 8-2013

7105 8. Artesian Ave. 
Chicago, Illinois 00629

HEATING CONTRACTOR
Statome šiltu oru pučiamus pe 
čius, vandens boilerius ir oro 
vėsintuvus.

Vieninteliai iš lietuvių turi
me miesto leidimą, dirbti nau
juose namuose.

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL

2431 So. Kedzie Avenue 
Chicago 23, Illinois 
Ofiso tel. 277-1442

Juozas žemaitis OL 6-0412
Victor Skade ST 8-9

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air eonditioning j 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Chicago 9, Iii.

CONSTRUCTION C0.
N -21
Sn REZIDENCINIAI,JE KOMERCINIAI,

J E MEDICINOS IR

1 s KITOKĮ PASTATAI

2501 VVest 69th Street 
HE 4-7482 436-5151

DĖMESIO

iimiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiimiiimiiiiiii
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 p'etų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas lr 
“Draugas”.
iiiiiiiiiiiimiiimiiiimiimiimiiiiiiiiiiiiii
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Jeigu jums reikia 

GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, 
greitai ir prieinama kaina.

draugas 
4545 W. 63 St., Chicago, Iii. 60629 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiii

HELP VVANTED

PERMANENT POSITIONS 
now available for

REGISTERED 
N U R S E S

We are a fully eąuipped modern 
hospital. Rotating shifts. 2 week 
vacation annually. 7 paid holidays. 
$490 per month. Free room and 
board and a raiše after 6 months.

Why not write, wire or phone 
844 - 3555 and permit us to in- 
troduce our program to you.

BISHOP R0WE HOSPITAL 
Wrangell, Alaska

Attention: Mrs. O. Ilenson, Adm.

Reikalingos Gailestingos Seserys

NURSES-REG- 
COOK COIIHTY HOSPITAL 

CHICAGO, ILLIHOIS
Puikus pradinis atlyginimas. Gali

ma apsigyevnti modernioje gail. sese
rų rezidencijoj. Gausūs priedai. Kreip
tis į Personnel Dept.

Cook County 
School of Nursing

1900 VVest Polk Chicago, Iii. 
TA 9-8400

Reikalinga lietuvė moteris valymo 
darbui “downtown”. Nuo 50 iki 
60 metų amž. Darbo valandos 5:80 
vai- vak. iki 1:45 vai. ryto.

Kreiptis vakarais RE 7-5168.

G I R L
VVith

BOOKKEEPING EXPERIENCE 
wanted for southwest savings 

and loan association.
Call — A. Kasuba — VI 7-1140

CHEMICAL
OPERATOR

We need a Chemical Opera tor 
and or...

COMPOUNDER
Some Chemical plant experience 

desired. Starting wage

$2.75 per Hour
With fringe benefits. Steady.

Overtime 
available depending on 

Production
Apply iro Person to

PELRON CORPORATION 
7847 W. 47th Street

VVOMEN — PRESS OPERATORS
Immediate openings 

PL ASTI C INJECTION MOIiDING 
Profit sharlng and Hospitalization.

Steady, good wages. Only those seek- 
ing permanent ėmployment need ap
ply. Will train. Apply in person.

4601 VVest Addison Street

Reikalinga moteris valyti ofisų 
langus dviem daktarams, trečia
dieniais. 2614 W. 63rd St.

GR 6-5504

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kal
ios visiems prieinamos.
Illlllllllllllllllllllllįlllllllllllllllllllllllllllf

Skelbkitės “Drauge”

HELP VVANTED

Experienced 
GENERAL FACTORY HELP

T? T P Q T Q TT T TP rP

JOURNEYMAN MACHINIST
FIRST AND SECOND SHIFT 

GOOD STARIING WAGES, STEADY ĖMPLOYMENT
ROBERTSON

Photo Mechanix
250 Welle Rd., Dės Plaines, Illinois, Tel. 827-7711

An eąual opportunlty Employer.

Experienced 
MECHANICAL ASSEMBLERS

FIRST SHIFT
GOOD STARTING WAGES. STEADY ĖMPLOYMENT

ROBERTSON
Photo Mechanix

250 Wille Rd., Dės Plaines, Illinois, Tel. 827-7711
— An Eąual Opportunity Employer —

REAL ESTATE
NAMAI IR ŽEME PARDAVIMUI

____ MISCELLANEOUS

KIIiillIlIlilhllllhlllUhilIiillUhIKii.,.

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus

Dengiame visų rūšių stogus Ta 
>ome arba dedame naujus kaminui- 
''nas. nutekamuosius vamzdžius. Da 
žome iš lauko Taisome mūrą 
tuckpointing" Pilnai apsidraudė 

Visas darbas garantuotas

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Skambinkite bet kuriuo laiku. 

Apskaičiavimai nemokamai.

TINKAMI RŪBAI TEIKIA 
GERĄ SAVIJAUTĄ

Tokius rūbus vyrams lr moterims 
parūpins geriausiose

"8iinp8on Clothes” siuvyklose

IOHAS H. AKŠYS
2851 W. 71 St, Chicago, D)„ 60629 
tel. 925-5179. Atdara vakarais nuo 7 
lkl 10 v. v., šešt. nuo 9 v. ryto lkl 
6 v. vakaro. Trečiad. Ir sekmad. už
daryta.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiii
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite I 
už apdraudą nuo ugnies ir auto- ‘ 
mobllio pas

FRANK ZAPOLIS
3208 Jį West 95tll Street, 
Chicago, Illinois. 60642.

Tel. GA 4-8054 lr GR 6-4339
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

ĮSIGYKITE DABAR 1

“VIEŠPATIE, IŠKLAUSYK 
MANĘS”
Suredegavo

KUN. K. MATUIjAITTS, MIC
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Dr-ja
Tai puiki maldaknygė visiems. Jo

je randasi visos litanijos; 11 nove- 
nų; visų sakramentų aiškinimai: 
psalmės; pilnos rekolekcijos: visų 
sekmadienių evangelijos; tretininku 
maldos susirinkimams ir absoliuci
jai; maldos apaštalystes maldos; šv. 
Valandos maldos; 33 giesmės; Vely
kų lr Vėlinių apeigos; Kryžiaus ke
liai; Sopulingosios Motinos stotys ir 
daug kitų.

Ši maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo-, 
jau.

Maldaknygė “Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierioj tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

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

Užsakymus su pinigai siųskite:

“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

IIIIIIlilIlIlIlIlIlIliEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

AUKŠTYN ŠIRDIS
KUN. J. PRIJNSKIP parengta* 

pavyzdžių lr gražiųjų minčij, 
r i n k i n v

Čia galima susipažinti su daugy 
be asmenų ir pasigerėti jų charak 
terio bruožais, pasirodančiais įvai 
riose gyvenimo aplinkybėse. Kny 
gą gražiai atspausdino Immaculata 
Press, Putman, Connecticut. 26t 
pusi Kaina $2.00

Užsakymus siųskite;
“Draugas”, 4545 VVest 6Srū Street

Chicago 29. III
Platintojams duodame nuciaida

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISEIIIIISIIIIIIIIIIIIII1IIIIIBI3
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PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS AND HANDLE8 
30 and 50 gal. Free Delivery

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

Dabar Jau laikas pirkti elegantišką 
G Wamb. mūrą, 2 vonios, karpeta.1, 
contrinis alr-condltion. $25,000.

Viengungi, žiūrėk. Mūras, 2 po 
4 kamb., garažas. Arti M. pko. $100 
nuomos mėnesiui lr snu jaukus bu 
tas. $17,900.

Pinigų lig valiai — apie $11,000 
metams iš 6 butų naujo mūro, apar- 
tamentinio. Arti M. pko. Turim rak
tus. $84,000

0 kamb. mūras. Arti GG ir Western. 
Garažas. Pamatykit, kad ir dabar 
$19,000.

' Pulkus namas.
skiri šildymai.
$13,900.

2 butų namas.
gazu šildymas. $21.500 

Naujas 5)4 kamb.
mūsų. $17,000.

4 kamb. mūras. Gazu ol.i.i miis
Garažas. 55 lr Pulaski. $17,000 

2 butų mūras. 2 po 6 kurni,
rūsys. Garažas. Arti mflių $27,900 

4 butų mūras. Naujas guzo $Hd>
mas. Apie $5,000 nuomos. 55 ir Ca 
lifornia. $39,300.

Niuija taverna ir bitfas. M pki> 
$43.000

2 liūtai, 2x4. at 
Naujas gani/as

2 po l. • •••ntr 

mūras. Arti

VISADA TURIME GERU NAMŲ

K. VALGIS REAL ESTATE
14SS w.st 691h St RE 7 7200 ark. RE 7 i' -

«l Ir Sauyer apyl. 6 Kamb oc
•gon” hung Modern. virtuvė, nau-
• keršto vandens šilima Tetrauki

Didelei šeimai. 5 miegamųjų mū 
Netoli mūsų įstaigos Tik

f I 7 9 0(1
Marąuette pke 8 kamb. meti. Gazo 

šiluma, pilnas rūsys, garažas $14,001 
arba geriausias pasiūlymai.

59 g-vg j vakarus nuo Kcdzi<*. 7 
metų, graži krautuvės patalpa tln 
kanti bet kokiam bizniui. Rūsys ap
saugotas nuo potvynio. Tik 18,$000.

Marąuette pke. 2 aukštų mūr. Alu
min. antrieji langai, mūr. garažas, 4 
pajamost Tik $27,500.

0x5 kamb. mūr. Brighton pke. Alu
min langai. Garažas. Gyventojai pa
tys apsikurena. Tik $37,500,

Beverly Hills apyl. 4 metų senu
mo, 6 butų pajamų namas. Moderniš
kai intonuoti visi virtuvės įrengimai. 
Alumin. langai ir kt. priedai. $76,000 
arba geriausias pasiūlymas.

Gražus 2 aukštų mūr. 41 ir Rock.
well apyl. 2 po 4 ir 3 kamb. 2 mito 
garažas. Tik $23,500.

Gage pke. 2 po 5 kamb. Geltonų 
plytų, šviesus, labai švarus, namui, 
Apsaugotas nuo potvynio rūsys. Nau
ji plasteriai. $29,000 arba pasiūlymas.

10 butų Marųuetc p-ke. Gerai prb 
žiūrėtas mūras. Pajamų $12,500. 
$90,000 arba pasiūlymas.

Taverna ir 4 kamb. hutas Mar
ąuette pke. Labai geram stovy. Su 
Vidais įrengimais. $24,500.

12 butų, 1 metų mudernns aparta
mentinis Evergreen pke. Pajamų 
$20,000. $155,000.

Naujas — 2 po 5 Jį kamb. Mar- 
ąuete pke. 2 atskiri gazo šild. įmon
tuoti pečiai. $46,000.

Lubai geroj apyl. 1 metų senumo 
apartamentinis. Pajamų $34,000. Kai
na 7 kart metinių pajamų.

25 p. biznio sklypas. 59 ir Califor
nia apyl. Tik $4,200.

NERIS REAL ESTATE
6924 So. Western Ave. Tel. 471-0321

2x4 lr 1x3 mūrus Brighton Park
centre. Gazo pečiais šildomas. Geros 
pajamos. Kaina tik $20,000.

2x4 ir 1x3 medinis. Nauji sldings, 
gazo šiluma, garažas, $13,7000.

1 Jį aukšto mūras 5 lr 4 kamb 
Naujas šildymas ir' garažas. Viskas 
modernizuota $21,000.

2x5 mūras 3 mieg. ir 3 kamb. 
butas rūsy. Naujas C. šildymas ga-

zu, alum. langai, garažas. Arti viso 
klų mokyklų lr lietuvių bažnyčios.
$25,000.

1 Jį aukšto 9 m. niūras, 60 bl. 1 
vak., arti Archer. 47 p. skl. Viskas 
'tnodern. 2 a. neįrengtas. $20,000.

2x4 mūras, viskas atnaujinta-mo- 
dernu. 30 p. skl., garažas. Turi greit 
parduoti dėl mirties šeimoj. Pama
tykite.

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

Mūr. 1 Jį a., 5 ir 3 kamb. Central, 
šildymas. Skiepas ir pastogė. 59 lr 
Sawyer apyl.

Mūr. 13 butų, 7 po 6 kamb. ir 6 
po 5 kamb. $13,000 pajamų. Kaina 
5 metų pajamos.

18 vienetų mūr., 12 po 3 kamb. 
ir 6 po 1 kamb. $18,000 pajamų. 
Kaina 5 metų pajamos.

Mur. I Jį a., 5 Jį ir 4 kamb.. 10 
metų, gražus, erdvus. 46 lr Kilpat- 
riek apyl.

Likerių ir maisto krautuvė su mūr. 
namu ir tuščiu sklypu, Brighton 
p-ke.

Mūr. 3 butai, 5—4—3 k. Gazo pe
čiais šildymas, 45 ir Fairfield.

Med. 2 po 4 k. su sklypu ir pasto
ge. Gazo pečiais šildymas. $13,900.

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE 
2737 West 43rd Street CL 4-2390

SALES o MORTGAGES b MANAGEMENT

4936 West 15th Street, 
Phone: Office: 0L 6-2233

Cicero 50, Illinois 
Residence: 0L 2-8907

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

Vieninteliai iš lietuvių priklausome prie M. L. S.

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME. 

BOOKKEEPING, NOTAR1JATAS, 
CAR LICENSES, INCOME TAX.

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

3 mieg. mūr. namas, didelė šviesi 
virtuvė, įruoštas rūsys su židiniu, 
2—auto garaž., netoli bažnyčių, 
mokyklų ir susisiekimo, sklypas 
50 x 391 pėdų. Parduodamas išsi
keliant iš miesto, 3412 W. 115 St., 
telef. BE .3-3275.

CENTR. WISCONSINE 
Parduodama — nuosavybės prie 
ežerų, vasarvietės, bizniai, ūkiai ir 
žemės plotai VVestfield ir Harris- 
ville apylinkėje. Rašykite

Marąuette Čounty Reaity, 
VVestfield, VVis. Tel 296-2280

Marąuette pk. 3-jų butų mūr.
2-jų ir 3-jų miegamų. 

Bronius Liskus. 476-7225

Perskaitę "Draugą', duo

kite ii kitiems pasiskaityti.

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaustu

vėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės visoje 
Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas kny
gas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems 
gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.
.... Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu;

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street

CHICAGO, ILL. 60629 TEL LU 5-9500

Med. 5 kamb. $9,800
Med. 0 kamb. $12,000
Mūr. 8 kamb. $10,900.
Mūr. 2x5, modernus. $32,500. 
įjotas 30x125. Zono It 3. $8,800. 

Visi namai Marqnetto Parke

KAIRYS REAL ESTATE
2501 VV. 69th St. HE 6-515J

Didelis ir geras įvairių namų, 
sklypų, biznių ir žemės ūkių 
pasirinkimas

LINARTAS REALTY
1437 S. 49 A v. Cicero 652-4848

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS * APDRAUDA

LEONAS REAL ESTATE
2785 W. 71st St. WAIbrnok 5-6015

72 Ir Rockvvell — 5 Jį kamb. mū
ras. 2 vonios, įrengtas rūsys*. $17,500.

01 ir Fairfield. Mūr. 3 būtų, 6—4 
—3 kamb. Geram stovy. Būtinai rel- 
kia pamatyti.

Mūr., 10 butų lr 2 krautuvės. Ma
žas (mokėjimas, pigus. $47,000.

V*A I N A REALTY
2517 W. 71st St. RE 7-9515

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI 

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX
Apdraudų Agentūra

Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Ave. PR 8-2233

2 po 5 kamb. mūro namas, alyva 
šildomas. Dideli kambariai, gerai 
prižiūrėtas. Statytas po paskutinio 
karo. 2 maš. garažas. Savininkas. 
7028 So. Campbell Avenue.
Savininkas parduoda IV2 aukšto 
pajamų bungalovv- Duokite pasiū
lymą. Apyl. 63 ir Kedzie. 5 mie
gamieji, 2y2 vonios. Labai patogi 
vieta apsipirkimui ir susisiekimui. 
Skambinkit HE 4-1092.

Platinkite “Draugę”



Kaip išsaugoti sveikatą

Galima gyvenimą prailginti 

dešimt metų

Dr. Frederick C. Swartz, iš 
Dansingo, kalbėdamas Amerikos 
gydytojų suvažiavime San Fran 

^cisco mieste, pažymėjo, kad dre
bančios senelio rankos ir svirdu- 
liavimai yra neišgyvento laiko 
padarinys, o atsirado dėl stokos 
mankštinimosi ir dėl nesilaiky
mo kitų higienos reikalavimų. 
Užsimiršimas atsirandąs dau
giausia dėl tingėjimo užsiimti 
studijomis. Anot daktaro 
Swartz, geriausias gydymas nuo 
tų negerovių yra mankšta ir 
protavimas, studijavimas. Taigi 
jis įnešė nemažai paguodos sen
stantiems, pabrėždamas, kad su 
amžiumi atsirandančios negero
vės yra ne tiek paties laiko at- 

V nešamos, kiek atsiranda dėl sto
kos mankštinimosi, dėl stokos
studijavimo.

Jis taip pat pažymėjo, kad iš
tįsę pilvai ir ištižę muskulai bū
na dėl stokos mankštos. Atsi
randa skausmai keliuose, kojo
se, kada tenka nešioti perdidelis 
riebuilio svoris.

Dr. Swartz labai patarė su
drausminti save, pravesti higie
niško gyvenimo programą, tie
siai laikytis, kasdien užsiimto 
proto ir raumenų mankšta, rū
pestingai saugotis, kad nebūtų 
prisiauginta perdaug svorio. 
Anot dr. Swartz, turint galvoje 
dabartinį skiepijimosi naudingu
mą, gerą apsaugą nuo užkrėtų, 
periodiškai vykdant sveikatos 

. patikrinimą, galima savo gyve
nimą pratęsti 10 metų ilgiau 
negu kad ankstybesnė karta
turėjo.
POLIJO SKIEPAI SAUGŪS IR 

VEIKSMINGI
Illinois Medicinos draugijos 

vardu kalbėdamas, dr. Sims pri
mena, kad skiepai nuo polijo 
yra saugūs ir veiksmingi. Prieš 
kiek laiko vieneriais metais 
JAV-se polijo epidemijos metu 
buvo net 27,000 susirgimų ta li
ga, o 6,000 žmonių net mirė. 
Tačiau dabar, dėka Salk ir Sa- 
bin išrastų skiepų, jei tik jais 
tinkamai pasinaudojama, nuo 
tos ligos galima sėkmingai ap
sisaugoti.

SAUGOKITĖS ERKIŲ
Dr. Sims primena reikalą la

biau saugotis erkių, kai vyksta
ma į krūmus ir miškus. Neat
sargūs vasarotojai, erkių įgelti, 
gali susirgti dėmėtąja karštlige, 
nuo kurios miršta apie 30 pro
centų susirgusių. Ta karštligė 
prasideda smarkiu išbėrimu, 
karščiu ir kosuliu. Ligonis jau
čia nusilpimą ir apatiją, o pas
kiau ima kliedėti, jį trauko kon
vulsijos, apima sustingimas, ku
ris gali pereiti į komą. Mirtį ga
li atnešti smegenų sužalojimas 
ir alsavimo sutrikimas.

Net jeigu erkės ir neturi

Spaudoje ir gyvenime

(Atkelta iš 3 psl.).
sąžines laisvę Lietuvoje, kad ku
nigus ten kilnoja ne popiežiaus 
paskirti admhinistratoriai, o ko
misaras kulto reikalams. Jis už
draudžia kunigams atlikti apeigas 
kaimyninėje bažnyčioje pyz. per 
atlaidus, ar kitam kunigui susir
gus- draudžia pamoksluose kalbėti 
temomis, priešingomis antireliginei 
ideologijai. Nepatinkamiems kuni
gams visai uždraudžia eiti parei
gas- . .Žiauriai persekiojamos semina
rijos. Net Stalino laikais vieninte- 
lė Lietuvos kunigų seminarija Kau
ne dar turėjo 100 klierikų, o da
bar tėra tik 25; kasmet teleidžia 
priimti tik po vieną klieriką iš die
cezijos.

Tuogi tarpu antreliginei propa
gandai tarnauja valstybės iždas, 
pareigūnai, spaustuvės, organiza
cijos ir visa diktatūrine santvarka.

Pažymėtina, kad šiame “Aidų 
numeryje išspausdintas ir labai 
nuoširdus dr. J- Girniaus straips
nis apie taurųjį lietuvį kun. Alf.

J. Daugi.

karštligės užkrėtų, jos dažnai 
atneša vadinamą erkių paraly
žių, kuris iš pradžių apima ga
lūnes, o paskiau ir liemenį bei 
smegenis.

Erkės yra nedidelės, jos visos 
— kraujo čiulpėjos. Kai jos į- 
kanda, žinosite — ta vieta pa
raudonuoja, ima tinti, niežėti, 
degti. Dažniausiai jos įkimba į 
kirkšnius, pažasčius, galvą ir 
sprandą.

Pajutus, daugelis tuoj skuba 
erkę nubraukti, tačiau to nerei
kia daryti, nes galima nutrauk
ti jos kūną, paliekant nuodingą 
jos galvą. Pastebėjus erkę, ge
riausia :

1. Uždek degtuką ir ją išde
gink.

2. Aptepk aliejumi vietą, kur 
įsisiurbė erkė. Negaudama oro 
alsuoti, ji pati išlenda.

3. Galima erkę ir atsargiai iš
traukti, geriausia panaudoti 
pincetus.

Nuo dėmėtosios karštligės ga
lima įsiskiepyti. Reikia vengti 
miškų ir krūmų, kur pasitaiko 
erkių. Jei jau pakliūnama į juos, 
tai kas pora valandų reikia ge
rai apsižiūrėti, ar kur nėra įki
busios erkės. J. Daugi.

A
Į PAGRLBJį LIETUVIŠKAJAM JAUNIMUI

Suprasdamas jaunimo bend
ravimo ir tarpusavio ryšių pa
laikymo reikalą, Didžiojo New 
Yorko Skautams remti komite
tas, talkininkaujamas skautų 
bičiulių ir visuomenės atstovų, 
sudarė rajoninei stovyklavietei 
pirkti komitetą. Šis komitetas 
yra pasiryžęs sutelkti New Yor
ko sričiai numatytą pinigų su
mą. Bus perkamas žemės plo
tas, gražioje vietoje, prie upės 
ar ežero, kur Atlanto rajono 
skautai iškilaus ir ruoš savo 
stovyklas. Ten galės daryti iš
kilas ar suvažiavimus ir kitos 
lietuviškojo jaunimo organizaci
jos.

Į Didžiojo New Yorko stovyk

LIETUVIŲ JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
PAKĖLIMAI

LJS Inkaro tarybos balandžio 
mėn. 30 d. nutarimu, Lietuvos 
skautų globėjo šv. Kazimiero die
nos proga, už nuoširdžią ir pa
sišventusią darbuotę Lietuvių jūrų 
skautijos gretose, žemiau išvar
dinti Lietuvių jūrų skautijos va- 
dovės-ai yra pakelti į aukštesnius 
jūrų skautininkų vyresniškumo 
laipsnius:

LJS vyr. skautininkės pristaty
mu: Jūr. paskautininkės laipsnį — 
v.v. gint. A- Besasparytė — To
ronte, v.v. gint. V. Duobaitė — 
Chicagoje, v.v. gint. D. Baltramo- 
naitienė — Chicagoje, v-v. gint. 
D. Bylaitienė — Chicagoje.

Jūr. skautininkės laipsnį — jūr. 
psk. R. Kuprevičienė — Toronte, 
jūr. psk. J. Lukošiūnienė — Chi
cagoje.

LJS vyr. skautininko pristaty
mu: Jūr- paskautininko laipsnį — 
v.v.j.b. P. Jančiauskas — Bosto
ne, v. v. j .b. D. Kezys — Clevelande, 
v.v-j.b. J. Kuprevičius :— Toronte, 
v.v.j.b. A. Andrašiūnas — Cleve
lande, v.v.j.b. A. Raulinaitis — Los 
Angeles-

Jūr. skautininko laipsnį — jūr. 
psktn. P. Petraitis — Clevelande.

LJS Korp. Gintaras:
Jūr. paskautininko laipsnį —

v.v.j.b. senj- G. Rėklaitis — Chi
cagoje.
PATVIRTINTOS JŪRŲ SKAUČIŲ 

- SKAUTŲ VADUOS
LJS Inkaro taryba savo š. m. 

balandžio 30 d. posėdyje patvirti
no LJS vyr. skautininkų prista
tytas .jūrų skaučių - jūrų skautų 
vadijas 1965 -1966 metams.

Jūrų skaučių vadija
LJS vyriausia skautininke — j. 

sk- A. Gasnerienė. Vadijos reikalų 
vedėja — j. psk. D. Bylaitienė. 
Socialinio ir spaudos dalies vedė
ja — v.v. N. Raisytė. Iždo ir tie
kimo dalies vedėja — j.v. skt. L. 
Čepienė. Jūrų skaučių dalies vedė
ja — j. psk. D. Rutkaitė. Udryčių 
dalies vedėja — v.v. I. Mackevi
čiūtė-

Jūrų skautų vadija
LJS vyr. skautininkas — j. skt.

Domininkonų respublikos pilietis visai nesijaudindamas stebi, kaip 
amerikietis karys tikrina vieno namo koridorių, kur turėjo būti pa
sislėpęs komunistinis banditas.

VIDURINE AZIJA - PAGARSĖJUSI 
VAISIAIS

Vidurinėj Azijoj sodininkystė 
praktikuojama nuo seniausių lai
kų, daug seniau negu Europoje. 
Seniausių laikų siekia vynuogių 
kultūra. Čia užsiliko dokumentų 
apie tai, kad vienas Hisaro valdo
vų aprūpino vynu visą Aleksandro 
Makedoniečio kariuomenę, o pats

lavietei pirkti komitetą, kuriam 
pirmininkauti sutiko A. Reven- 
tas, o sekretorauti J. Vytuvie- 
nė, įeina: C. Ašenbergas, A. Ge- 
rulaitienė, J. Kaunienė, H. Kul- 
ber, V. Labutis, P. Leveckienė, 
V. Liobis, H. Miklas, dr. P. Pet
kevičius, E. Rastenienė ir Z. 
Raulinaitis.

Pinigų rinkliava bus daroma 
aukų lapais ir laiškais. Aukas 
siųsti Rajoninio komiteto iždi- 
nnkui L. Siemaškai, 85—44 148 
St., Jamaica, N. Y. 11435.

Aukos yra priimamos dideliu 
dėkingumu, nes jos padės išlai
kyti mūsų jaunimą lietuvišką.

—Z. R.

E. Vengianskas. Jūrų jaunių - beb
rų dalies vedėjas — j. skt. Tev. J. 
Raibužis. Jūrų skautų dalies ve
dėjas — j. skt- M. Manomaitis. 
Jūrų budžių dali-es vedėjas — j. 
psk. L. Slėnys. Iždo ir Tiekimo da
lies vedėjas — j.v. sktn. Knopf- 
mileris. Spaudos ir informacijos 
dalies vedėjas — v.v-j.b. M. Maks
vytis. Atstovas Los - Angelėje — 
j. pskt. A. Raulinaitis. Skautinės 
programos instruktorius — j. psk. 
J. Vaičjurgis.

LIETUVOS JŪRŲ SKAUTUOS 
1965 mt. VASAROS STOVYKLOS

Šią vasarą Lietuvių jūrų skau
tijos padaliniams ruošiamos pen
kios vasaros stovyklos ir kelionės, 
kurios apjungs visus LJS jūrų 
skautus, jūrų skautes ir vadovus- 
es-

Kanados rajone — LJS Toron
to jūrų skautų-čių NERINGOS 
tunto stovykla, Kanados lietuvių 
jūrų skautų 15k-os metų veiklos 
sukakčiai atžymėti, įvyks rugpiū
čio 21 — rugsėjo 4 d.d., Kanado
je, netoli Toronto, ši stovykla ap
jungs Kanados, Detroito, Cleve
lando ir Chicagos jūrų skautus-es 
ir padalinius.

Bostono rajone — LJS Bostono 
jūrų skautų-čių NEMUNO tunto 
rengiama stovykla įv^ks liepos 
31 — rugpiūčio 14 d.d. Tėvų Pran
ciškonų sodyboje, Kennepunkport, 
Maine, į kurią jau dabar, iš anksto 
kviečiami ir kitų vietovių jūrų 
skautai-ės dalyvauti.

Chicagos rajone — LJS Chica
gos jūrų skaučių JUODKRANTĖS, 
jūrų skautų BALTUOS JŪROS 
tuntai, netoli nuo Chicagos, šią 
vasarą rengia dviejų savaičių sto
vyklą udrytėms ir bebriukams, į 
kurią kviečiami visi LJS jaunes
nieji jūrų skautai ir jaunesniosios 
jūrų skautės.

Korp GINTARAS — šią va
sarą organizuoja vėl kelionę su 
“canoe” suaugesniems jūrų skau- 
tams-ėms, vadovams-ėms ir korpo
racijos nariams, Minnessotos upė
mis ir ežerais.

LJS Spaudos ir Informacijos 
Skyrius

Aleksandras virto dideliu tenykš
čio vyno mėgėju. Atrodo, kad 
Aleksandro Makedoniečio žygio, o 
ypač dalyvavusio šiame žygyje se
novės gamtininko Teofrasto — di
džiojo mąstytojo Aristotelio mo
kinio — dėka į Europą pateko 
daug vertingų augalų, kaip persi
kai ir abrikosai, o iš naminių 
paukščių — povas. Vidurinės Azi
jos vynmedžių yra daug rūšių, jų 
uogos įvairių formų bei dydžio .ir 
yra labai cukringos, čia labai pa
plitę graikiški 'riešutai; kultūrinė 
jų veislė auga soduose, o laukinė 
— nedideliais miškeliais.

15 kilogramų metanas
Būdingas Turkmėnijoje augalas 

yra metanas. Čia auga daugybė' 
jų atmainų ir visos yra nepapras
tai cukringos. Vienos jų atmainos, 
vadinamos “čardžou”, kurio vaisiai 
sveria iki 30 svarų. Juos galima 
išlaikyti per visą žiemą iki sekan
čio pavasario.

Vidurinės Azijos kelių pakraš
čiuose auga daug šilkmedžių; jų 
lapais maitinasi šilkaverpiai, ku
rių auginimu vietiniai gyventojai 
verčiasi nuo senų laikų. V. Azija 
dėl savo karšto klimato ir sausų 
vasarų labai tinka šilko pramo
nei. Čia beveik kiekviena moteris 
moka šilkaverpius prižiūrėti. Be to, 
šilkmedžiai duoda saldžių, skanių 
uogų.

Turkmėnijoje auga gan daug 
uogų, kurios vadinamos džida, bo- 
taniškai — Elaeagnus orientalis. 
Laukinės džidos uogos smulkios, 
bet kultūrinė jos veislė turi dide
les saldžias, pailgas, raudonos 
spalvos uogas. Jos yra miltingos 
ir gana saldžios, tačiau didelis 
kauliukas mažina jų vertę.

Fygos
Fygos, vietos gyventojų vadina

mos inžiru, irgi auga Vidurinėje 
Azijoje. Tačiau jos nepakelia žie
mos šalčių, ir todėl rudenį me
deliai turi būti prilenkiami prie 
žemės ir užklojami šiaudais. Jų 
vaisiai labai cukringi, bet gyven
tojai jų nedžiovina, kaip kad da
roma Italijoje, paprastai sunau
doja šviežius.

Dar vienas ypatingas vaisius, 
atkreipia daugelio dėmesį, tai gra
natas. Jis užauga didelio obuolio 
didumo, su ryškiai raudonos spal
vos pūslelėmis po odele. Jie yra 
labai rūkštūs ir todėl dažnai juos 
vartoja vietoj citrinos arbatą ge
riant. Jų raudonoji sunka varto
jama odoms dažyti, o luobelė duo-

A. -f- A.
RAIMUNDUI JAKELAIČIUI 

tragiškai žuvus, jo tėvus Teresę ir Antanę ir 
sesutę Nijolę su vyru nuoširdžiai užjaučiam.

Leonas ir Stasė 
Kezeniai

Brangiam tėveliui, seneliui ir uošviui 
A. f A. JUOZUI DANIUSEVIČIUI 

mirus, skautininkei BIRUTEI VINDAŠIENEI, vyresnei 
skautei IRENAI KIRKUVIENEI ir jų šeimoms gilią už
uojautą reiškia

Kernavės Skaučių Tunto 
Tėvų Komitetas Remkite tuos. kurie skelbiasi dienr. Drauge.

da taip pat labai patvarios, gel
tonai dažančios medžiagos.

Tačiau Vidurinėj Azijoje be 
dirbtinio drėkinimo sodai augti ne
gali, tad į visus sodus įvesti ka
nalai. Drėkinimą palengvina ta 
aplinkybė, kad dirbamoji žemė - 
bosas sunkiai praleidžia vandenį 
ir todėl vanduo be nuostolio gali 
būti nuvestas labai toli. Bet me
deliui prisotinti vandeniu aplink 
jį turi būti sudarytas įdubimas, 
kuris ir pripildomas vandens, nes 
tik per ilgą laiką žemė jį pralei
džia.

J. Mškns
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Lietuvių Studentų Šalpos Fondo nariui-rėmėjui 
BOLESLAVUI JONUI MASIULIUI mirus, 

jo žmonai KOTRYNAI MASIULIENEI ir sūnums VIS
VALDUI, ERDVILUI ir MINDAUGUI bei jų šeimoms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Lietuvių Studentų šalpos Fondo 
taryba ir Valdyba

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 West 63rd STREET

Telef.PR 8-0833 PR 8-0834

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS 

Parking FadBttaa

6S4S SOUTH WESTEBN AVB. KEpabBc 74801

EUDE
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TBYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
L 4605*07 South Hermitage Avenue 
| Tel. YA 7-1741-2
R 4330-34 South California Avenue 
' Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

IEVAS IR SŪNUS
4ARQUETtE FUNERAL HOM* 11 jJCy

(RkS MODERNIOS KOPLIOlOfe 

<>333 treti lįst St. Telef. GRovehiii O-Ž345-6 
(410 S. 50th AveM Cicero, TOvvnhali 3-2103-09

tTOSUt AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23 rd PLACE

Tel. REpublic 7-1218 
Tel. Virginia 7-6072

PETRAS BIELIONAS
1348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 3-3572

3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArda 7-1138 — 1139

VASAITIS — BUTKUS
1440 S. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1008

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3911 West lllth Street

□(džiausiąs Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

CERGAS

Suaugęs žmogus
Profesorius: “Duokite suaugu

sio žmogaus apybraižą”.
Studentas: “Suaugęs žmogus yra 

toks individas, kurio visos kūno 
dalys sustojusios augti, išskyrus 
pilvą”.

Žodžių prasmės aiškinimas
šeštadieninėj mokykloj kartais 

sunku mokytojui išaiškinti vaikams 
kai kurių žodžių prasmę, pvz. — 
piemens. Mokytojas aiškindamas 
šio žodžio prasmę, sako:

— Įsivaizduokit vaikai, kad jūs 
esate avelių būrys, o aš. Kas bū
siu aš ?

— Avinas, ponas mokytojau, — 
atsiliepė vaikai.

mini..... .
TV — RADIJŲ TAISYMAS 

P. KIDPNAS 

4448 So. Western Avenue 
Telef. — 847-4829 

čia pat galite gauti Briedžio dažų. | 
llllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll

M O V i N Gi”'"
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL. WA 5-8063

VALYMAS !
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDES
Tel. CLiffside 4-1050 Į

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Iii

MARIJONA PIVORAITĖ
Gyveno 4633 S. Wood Street.

Mirė geg. 4 d., 1965, 4:30 V,, 
popiet, sulaukus senatvės*.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Plun
gės parap., Trotkų kaimo.

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

pusseserė Marijona Bartašienė, 
su šeima ir kiti giminės.

Laidotuvėmis rūpinas*! Mari
jona Bartašienė ir Bernice Bar- 
tašiūte.

Priklausė Tretininkų draugi
jai ir buvo amžina narė Tėvų 
Marijonų Rėmėjų d.r-jos.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės jvyks penktad., 
geg.., 7 d. iš koplyčios* 9 vai. 
ryto bus atlydėta j šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldi) bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Pussesere ir kiti gi
minės.

Laid. direkt. John F. Eudei
kis. Tel. YArds 7-1741.
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X Kun. Ant. Švedas, MIC, 
misionierius Argentinoje, dabar 
vieši Aušros Vartų parapijoje, 
o gegužės 8 d. išvyksta pas sa
vo sesers šeimą. Mrs. O. Oak
ley, 82 Plantation Drv., Crans- 
ton, R. I., 02910.

X Aldona, Irena ir Janina 
Garšvinskaitės atvyko iš Vene
cuelos į Racine, Wis., pas savo 
tėvus nuolatiniam apsigyveni
mui. Aldona Venecueloje dirbo 
kaip gailestingoji sesuo. Irena 
ir Janina taip pat jau yra bai
gusios Venecuelos gimnazijas. 
Tėvai, Teodora ir iJuozas Garš- 
vinskai, į JAV atvyko praėjusį 
rudenį. Juozas Garšvinskas yra 
artimas giminaitis a. a. vysk. 
Kazimiero Paltaroko ir prof. 
dr. inž. Jono Šimoliūno.

X Kini. Just. Klumbis iš Rin- 
con, N. Mex., savaitei atvyko į 
Chicagą ir sustojo pas giminai
tį P. Norvilą, 7041 So. Talman, 
tel. GR 6-1985.

X Ona Daukšienė, kaip Eetu- 
vių atstovė Mackle Brod. Ine., 
Chicagoje, balandžio 28-29 d. sa
vo įstaigoje, 7704 W. Madison 
St., River Forest, III., parodė 
Marco salą ir Deltono apylin
kes Floridoje. Tai buvo du spal
voti filmai, kurie išryškino to 
krašto gamtą, vaizdus ir naują
ją statybą šiltame krašte. Abi
dvi dienas atsilankė po šimtinę 
žmonių, jų tarpe apie 10 lietu
vių, kurie domisi Floridos gy
venimu. Dalyviai buvo pavai
šinti.

X Cicero at-kų šventė - va
karas įvyksta šį šeštadienį 7 v. 
v. parapijos salėj. Laukiama sve 
čių ir iš Chicagos. Bus vaidini
mas.

x šiaurės Amerikos Pabaltiečių 
KREPŠINIO ir TINKLINIO pir
menybės bus Čikagoje. 1965 geg. 
15 nuo 10 v.r. iki 6 v.v. vyrų, jau
nių, moterų ir mergiačių tinki., 
Foster Park, 8400 So. Looenis Bvd., 
o nuo 11 vr. iki 6 v.v. vyrų ir jau
nių krepšinis, Brother Rice Aukšt. 
mok., 10001 So. Cravvford Avė. 
1965 geg. 16 nuo 11 v.r. moterų 
ir vyrų tinklinio baigmės, 2 v. p.p. 
jaunių krepšinio baigmė, 3:30 v. 
pp. vyrų krepš. baigmė, (pr.)

X Dainos ir Gražiojo žodžio 
koncertas su soliste D. Mongir- 
daite ir aktorium V. Žukausku 
įvyks Jaunimo centre š. m. ge
gužės 9 d. 3 v. p. p.

Chicagos L. Skautams Remti 
draugija (pr.)

x LIETUVIŲ REPREZENTA- 
CINCN TINKLINIO KO-DON, Pa- 
baltįečių pirmenybėms, yra pa
kviesti —• A. Blandis, LSK Neris,
G. Barzdukas, R. Zylė, A. Penkaus- 
kas, LSK Žaibas, V. Martinaitis, 
R. Rimkus, L. Pabedinskas, J. 
Kaunas ir B. Andriukaitis — ASK 
Lituaniea. Komandai vadovaus B. 
Andriukaitis. (pr.)

x NAUJAUSI vokiški RADIO 
lr magnetofonai Blaupunkt, Grun- 
ding ir Telefunken ($50-1000), 
RAŠYMO mašinėlės 1965 mod. 
liet. ir kt. r., SKAIČIAVIMO m. ir 
Cash REGISTERS labai papiginta 
kaina tiesiai iš N. Y. sandėlių j 
J/butą. Taisymas J/mieste. Garan 
tija 1-5 m. Katalogus ir informa
cijas reikalaukite: J. L. Giedrai
tis, 10 Barry Dr. E. Northport, N. 
Y. 11731, kuris “Draugui” žino
mas kaip sąžiningas asmuo YSk Y

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA
Lietuvos Partizanų ir visų žuvusiųjų per 25 okupacijos metus pa
gerbimas.

Verdi — REQUIEM ir Markaičio — VILNIAUS VARPAI
Chicago Simfoninis Orkestras 

Birželio 13 dieną, 3 vai. popiet McCormick Teatre
Bilietai — Marginiuose, 2511 W. 69 St., PR 8-4585.
Bilietų kainos: 7, 6, 5, 4 ir 3 dol. Paštu bilietai, siunčiant čeki

ir sau adresuotą voką su pašto ženklu, užsakomi: Lithuanian Opera 
of Chicago, 6910 S. Fairfield Avė., Chicago, III. 60629,

PRAŠOME PANAUDOTI ŠIĄ ATKARPĄ

Siunčiu $................. čekį už ................. bil. po $. už bilietą..
Vardas ir Pavardė .......................................................................................................... |

r
i
i
| Gatvė

Miestas ................................................Valstybė Zipc

X Vysk. Hillinger antradie
nio vakare teikė Sutvirtinimo 
Sakramentą šv. Ritos bažnyčio
je, kur Sakramentą priėmė ir 
nemažai lietuvių vaikų. Pamoks
le vysk. Hillinger ypač pasi
džiaugė tais vaikais, kurie moka 
daugiau kalbų. Į tą būrį įėjo ir 
lietuvių tėvų vaikai.

X Marųuette Parko Balfo 5
sk. turėjo metinį savo narių su
sirinkimą gegužės 2 d., kuriam 
pirm. J. Žilys ir sekr. Čepaitis. 
Dalyvavo 25 nariai. Pranešimą 
padarė J. Vepštas ir L. Naglius, 
o apie kont. — A. Ūselis. Daug 
kas buvo svarstyta ir nutarta. 
Išrinkta nauja 9 asmenų valdy
ba.

X LB Chicagos apygardos 
valdyba šių metų gegužės 2 die
nos posėdyje nutarė panaikinti 
informacijos vedėjo etatą. Priei
ta nuomonės, kad kiekvienas 
apygardos valdybos narys jam 
pavestų uždavinių vykdymo ri
bose informacija rūpinasi savo 
nuožiūra. Iki šiol informacijos 
vedėjo pareigas ėjęs Jonas Vai
čiūnas lieka apygardos valdybos 
nariu.

X A. a. prof. Jono šimoliūno
kapui statomas antkapis. Visuo
menės organizacijos, kurios jau
čia reikalą antkapiu atžymėti 
palaidojimo vietą mus neseniai 
apleidusio a. a. prof. Jono Ši
moliūno, prašomos maionėti at
siųsti atstovus pasitarimui ge
gužės 9 d. 1 vai., sekmadienį, 
Jaunimo centre. Taipgi kviečia
mi atvykti tuo pačiu reikalu 
ir asmenys, kuriem velionis bu
vo artimas ir brangus. Su gimi
nių žinia kviečia Lietuvių pro
fesorių draugijos ir architektų 
bei inžinierių centro valdybos 
pirmininkas.

X šv. Kryžiaus parap. 40 va
landų atlaidai pradedami šį sek
madienį, per sumą, 10 vai. r.

Atlaidų metu pamokslus ry
tais ir vakarais sakys kun. An
tanas Miciūnas, MIC. Klebonas 
kun. E. Abromaitis kviečia pasi 
naudoti Dievo malonėmis.

X Vida Galėnaitė, 11 m., lai
mėjo 1-mą vietą SLA suruošta
me jaunųjų talentų konkurse, 
kuris įvyko praėjusį sekmadienį 
Dariaus Girėno salėje. Jaunoji 
pianistė yra A. Kučiūno studi
jos mokinė.

X “Nervų kontroliavimas” — 
tai 164 Alvudo paskaita šį ket
virtadienį, gegužės 6 d., 10 vai. 
r. Sophie Barčus radijo šeimos 
valandoj.

X Tautinių šokių mokytojų 
kursų užbaiga ir baigimo pažy
mėjimų įteikimas įvyks šį penk
tadienį, gegužės 7 d., 7 vai. v. 
Jaunimo centre. Baigimo pažy
mėjimus gaus 27 asmenys.

X Gegužės 8 d., 8 vai. ryto 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje bus at
laikytos šv. Mišios paminėti a. 
a. Juozo Rakučio dviejų metų 
mirties sukaktį. Gimines, drau
gus ir pažįstamus prašome pa
maldose dalyvauti, (pr.)

X Lietuvių Stygų Kvarteto 
debiutas Chicagoje sekmadienį, 
gegužės 9 d., 5:30 vai. v. Jau
nimo centre. Programoje V. 
Jančio Stygų Kvartetas A-Dur 
Mozarto Kvartetas Nr. 1 G-Dur 
ir Dvorak Kvartetas F-Dur. 
Kviečiame atsilankyti.

Santara-Šviesa.
(pr.)

Philadelphia, Pa., lietuvių ansamblis, balandžio 25 d. įvykusiame Šv. Kazimiero seserų rėmėjų seime 
Newtown, Pa. Dirigavo muz. L. Kaulinis,

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— A. a. dr. Vinco Tercijono 
2,000 dol. Liet. fondui ir iš viso
4,500 dol. lietuvybei. Prieš 6 
mėn. mirdamas didelis lietuvy
bės ugdytojas dr. V. Tercijonas 
palikdamas testamentą iš savo 
kuklių sutaupų neužmiršo lietu
vybės reikalų. Liet. fondui pa
skyrė 1,000 dol., (nes anksčiau 
LF organizavimo pradžioj buvo 
vienas iš pirmųjų su tūkstanti
ne), Liet. bendruomenei 1,000, 
Lituanistikos institutui $1,000, 
ir Liaudininkų partijai $500. Ta: 
gi viso 4,500 dol., o kol buvo 
gyvas, šalia mokslinio ir prak
tikos darbo, nuolat rėmė lietu
vybės darbus pinigais, paskaito

X Liet. gen. konsulo dr. P. 
Daužvardžio ir ponios savaitga- 
galis. Ketvirtadienį (bal. 29) — 
jie dalyvavo pas Japonijos gene 
ralinį konsulą ir ponią iShimizu 
priėmime, imperatoriaus gimta
dienio proga. Penktadienį—pas 
Olandijos generalinį konsulą ir 
ponią Lambooy priėmime kara
lienės Julianos gimtadienio pro
ga. šeštadienį — Lietuvos duk
terų baliuje. Sekmadienį — 1) 
Chicagos universiteto Interna
tional House Tarybos priėmime 
konsuliariniam korpui, SLA, 208 
Moterų kuopos 50 m. sukakties 
bankete, Algirdo ir Aldonos Bra 
zių vedybinio gyvenimo 25 metų 
sukaktuvėse.

X Dail. Jurgis Daugvila bus 
A. Kairio komedijos “Viščiukų 
ūkis” dekoratorius.

X Už a. a. Nijolės Kalvaitie- 
nės - Vilūnaitės vėlę bus atlai
kytos gedulingos šv. mišios ge
gužės 8 d., šeštadienį, 8:30 v. 
ryto tėvų marijonų koplyčioje 
prie Draugo. Giminės ir pažįsta
mi prašomi už velionę pasimels
ti. (pr.)

X Varpininkų Filisterių d-jos 
tradicinis balius tik už kelių die
nų. Rengėjai prašo paskubėti su 
staliukų rezervacijomis, kurie 
užsakomi tel. GA 3-0399. Stu
dentams žymi nuolaida už įėji
mą. (pr.)

I

Rasa Unguraitytė, sopranas, Čiur
lionio ansamblyje dainuojanti 3 
metai.

mis, pavyzdingais visuomeni
niais darbais. Tai klasiškas pa
vyzdys sugebėti būti geru profe 
sionalu ir dideliu lietuvybės ža
dintoju.

— Lietuvių fronto bičiulių c.v. 
Rinkimų komisijos pranešimas. 
JAV ir Kanados LFB rinkimų 
komisija praneša sąmbūrių val
dyboms ir paskiriems nariams, 
kad dėl nepakankamo pristaty
tų kandidatų skaičiaus, siūlyti 
kandidatus į centro valdybą ir 
kontrolės komisiją (su raštišku 
jų sutikimu) pratęsiama iki š. 
m. gegužės 21 d.

Kiekvienas LF bičiulis turi tei 
sę pats kandidatuoti ir pasisiū
lyti 7 kandidatus į c. v. ir 3 į 
kontrolės komisiją.

Sąmbūriai, neprisiuntę tiks
laus LF bičiulių adreso, prašo
mi neatidėliotinai atlikti savo 
pareigas. LF rinkimų komisija, 
1930 S. 49 Avė., Cicero, Illinois. 
60650.

— Kun. J. Jutt (Jutkevičius), 
veiklus Lietuvos reikalų gynė
jas Amerikoje, Athol, Mass., 
lietuvių parapijos klebonas, pa
aukojo Šiluvos koplyčiai 1,000 
dol.

— Prof. K. Pakšto monogra
fijai, J. Litvinas iš Chicagos, 
siųsdamas 10 dol. auką, rašo: 
“Mano buvusį kūrybingos dva
sios profesorių labai geibiu ir 
už tai laukiu jo monografijos.” 
Kas turėtų prof. K. Pakštą lie
čiančios medžiagos, prašome ją 
neatidėliojant siųsti monografi
jos redaktoriui prof. J. Eretui, 
Florastrasse 44, Basei, Switzer- 
land, arba perduoti ją J. Pakš
tienei, 3338 SW 25 St., Miami, 
Florida. 33133.
— Californijos Liet. gyd. drau

gijos susirinkimas įvyks gegu
žės 9d., sekmadienį, 2 vai. p. p. 
dr. O. Sruogienės namuose 237 
— 16th Street, Santa Monica, 
Calif. Tel. 393-7170. Programo
je: rašyt. J. švaisto paskaita,

Šatrijos susirinkimas skirtas poezijai
Praėjusio sekmadienio popie

čiu, susirinkę p. A. Skrupskelie- 
nės bute, Chicagoje, šatrijiečiai 
pora valandų skyrė išimtinai po 
kalbiui šiandieninės mūsų poezi
jos temomis. Buvo malonu aki
vaizdžiai konstatuoti, kad ir pa
čioje jauniausioje kartoje rodo
ma gražaus dėmesio lietuviška
jam eiliuotam žodžiu:, nesigai
lint pastangų išlaikyti jo tęsti
numo raidą. Šitai paliudijo ir 
Danguolė šukelytė, susirinkime 
paskaitydama keletą savo eilė
raščių, klausytojų labai šiltai 
priimtų ir palankiai aptartų.

Julijos švabaitės skaitytuos 
eilėraščiuos skambėjo gana švie
žia gaida tokių, atrodo, kasdie
niškų moteriškų temų, bet poe
tės pakeltų nuo pilkos kasdie
nybės į autentiško poetinio gro

naujos valdybos rinkimai ir ei
namieji reikalai. Draugijos na
riai ir visi Californijoje gyveną 
lietuvių gydytojai maloniai kvie
čiami į susirinkimą atsilankyti.

— Pranciškonų šv. Antano 
gimnazijos mokslo metų pabai
gos iškilmėje dalyvaus vysk. 
Pranas Brazys, MIC. Jis atna
šaus mišias, sakys pamokslą ir 
abiturientams įteiks brandos ate 
status. Šiemet gimnaziją baigia 
11 mokinių. Mokslo metų pabai
gos bei išleistuvių iškilmės bus 
birželio 12 d.

PLB valdybos pirmininkas Juozas 
Bačiūnas kalba Australijos lietu
vių dailininkų grafikos parodos 
atidaryme. Nuotr. P. Petručio

CHICAGOS ŽINIOS
100 AUKŠTŲ DANGORAIŽIS
Antras aukščiausias pasauly

je pastatas, 100 aukštų John 
Hancock apdraudos kompanijos 
dangoraižis, dygsta prie Michi
gan ir Delavvare gatvių, miesto 
centre. Statyba, kainuosianti 95 
mil. dolerių, jau pradėta. Dan
goraižis, 1,100 pėdų aukštumo, 
bus baigtas 1968 m. Empire Sta 
te pastatas New Yorke bus už jį 
aukštesnis.

žio būseną.
Kazys Bradūnas pristatė tik 

ką “Ateities” išleistą Antano 
Jasmanto poezijos knygą, pava
dintą “Gruodis”. Skaitant ati
tinkamas knygos ištraukas, iš
ryškinta A. Jasmanto kūrybos 
filosofiniai religinis pobūdis, pa 
brėžiant universalų jos turinį, 
tačiau išsakytą tokiais lietuviš
kosios buities poetiniais įvaiz
džiais, kokių ligšiolinėje mūsų 
poezijoje retai ir bepasitaikė.

Po oficialiosios susirinkimo 
į dalies prie šeimininkės p. A. 
iSkrupskelienės paruošto užkan
džio ir kavos buvo dar ilgokai 
diskutuota lietuviškosios ir pa
saulinės poezijos temomis bei 
aptarta Šatrijos veiklos gairės 
ateinančiam - pavasariniam se
zonui. k.

VYSKUPO V. BRIZGIO 25 METŲ 
VYSKUPAVIMO JUBILIEJAUS 

MINĖJIMAS CHICAGOJE

Vyskupas V. Brizgys laikys 
iškilmingas padėkos šv. mišias 
gegužės 20 d. 11 vai. Šv. Kry
žiaus bažnyčioje. Jose dalyvaus 
vyskupai, Kunigų vienybės sei
mo dalyviai ir visi kiti tą dieną 
nesukliudyti.

Po to sekmadienį, gegužės 23 
d., vyskupas V. Brizgys savo 
sukaktį minės su Chicagos lie
tuvių visuomene, šv. mišios bus 
12 vai. 15 min. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje. Po šv. mišių visiems 
dalyviams priėmimas parapijos 
salėje. Šv. Kryžiaus klebonas I 
kun. E. M. Abromaitis kviečia'

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
FILMAS APIE BOLŠEVIKŲ 

ŽUDYNES LIETUVOJE
Praėjusį sekmadienį daugiau 

kaip 200 lietuvių Marąuette Par 
ko lietuvių parapijos salėje susi 
domėję žiūrėjo filmų iš Lietu
vos praeities. Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo ištraukos, 
H-jo Pasaulinio karo pradžia 
Lietuvoje, Lietuvos kariuome
nės žygis į Vilnių, paliko neiš
dildomą įspūdį. Iškankinti vil
niečiai sutiko Lietuvos kariuo
menę labai entuziastingai.

Žiūrovai buvo lyg apmirę, ka
da ekrane pasirodė originalios 
nuotraukos iš komunistinių žu
dynių. Nukankintieji, dar su 
kankinimų priemonėmis, parodo 
baisius, kruvinus komunistų 
darbus. Šįmet sukanka 25 metai 
nuo Lietuvos pavergimo. Be jo
kios abejonės, ta sukaktis bus 
minima ir mūsų okupanto pa
vergtoje tėvynėje, šis filmas 
tampa lyg ir atkirčiu komunis
tinei propagandai. Filmas bus 
stengiamasis rodyti visoje eilėje 
lietuviškų kolonijų ir LB apy
linkių. Iniciatorius — Valerijo
nas Šimkus, LB Chicagos apy
gardos valdybos organizacinių 
reikalų vedėjas. Į tolimesnes 
apylinkes važiuos kartu ir LB 
Chicagos apyg. valdybos narys 
Jonas Vaičiūnas, padaryti pasi
kalbėjimus su LB apylinkių vai 
dybų atstovais ir skelbti veiklą 
spaudoje. Ateinantį savaitgalį 
vykstama į East St. Louis ir 
ISpringfieldą, kur dar nėra LB 
apylinkės, bet tikima ją suor
ganizuoti.

V. Šimkus neseniai lankėsi Vo 
kietijoje ir atsivežė nuotraukų

MAISTAS IR SVARSTYKLES
Chicagos gyventojai kasmet 

Į išleidžia apie du bilijonus dole
rių maistui. Jeigu svare nupir
kto maisto trūktų vienos unci
jos, maisto kaina pakyla 6‘4 
procento. Miesto svarstyklių ir 
seikėjimo departamentas pernai 
patikrino ir užantspaudavo 
210,988 svarstykles sekėji- 
mo įrengimus. Buvo pasmerk
ti ir konfiskuoti tiktai 1,596 apa 
ratai.

ARKLIŲ REGISTRACIJA

Šįmet Chicagoje užregistruo
ta tiktai 15-kos arklių traukia
mų vežimų. Automobilių užregi
struota 794,264, sunkvežimių 
57,952, motociklų 2,424 ir traile- 
rių 414. Už registravimą ir už 
užlipdomus registracijos ženk
lus miesto iždan įplaukė $21,- 
723,029.

DVIRAČIAI IR PRAEIVIAI
Dviratininkai, važiuodami Chi 

cagos šaligatviais, sužeidžia 
daug nekaltų praeivių. Užklau
sus policijos, ar yra koks įsta
tymas, draudžiąs naudotis šali
gatviais, atsakyta, jog vaikai 
iki 12 metų gali važiuoti šali
gatviais. Vaikai nuo 13-kos me
tų ir vyresni turi naudotis gat
vėmis.

visus iškilmių dalyvius būti jo 
svečiais.

Organizacijos kviečiamos ge
gužės 23 d. šv. mišiose dalyvau
ti su vėliavomis. Vysk. Brizgio 
jubiliejaus paminėjimą organi
zuoja Chicagos lietuviai klebor^ 
nai, vadovaujami Kun. vienybės 
apskrities pirmininko kun. P. 
Katausko. Daugiau informacijų 
jubiliejaus reikalu galima gauti 
Šv. Kryžiaus klebonijoje tel. FR 
6-3900 arba pas pirmininką kle
boną kleboną Petrą Katauską, 
Chicago Heights, tel. SK 4- 
1581.

iš Vasario 16 gimnazijos. Daug 
iš jų irgi parodė. Svečiai sūdė- 
jo gražią sumą, Vasario 16 gim
nazijai remti. 4

Filmų rodymui su savo apara 
tu talkininkavo čia gimęs, labai 
lietuviškos dvasios Fr. Zapolis.

—Č.

MARIJUETTE PK. NAMŲ
SAVININKŲ VAKARAS

Marąuette Parko namų savi
ninkų organizacija surengė savo 
pramogą gegužės 1 d. parapijos 
salėje. Viskam buvo pasiruošta 
gerai, tik staigus karštis ir at
šilimas bei pramogos rengimas 
šeštadienį, reikalą kiek apgadi
no. Dalyvių skaičius buvo per 
mažas tokiam pasirengimui.

Dalyvavo dienraščio “Draugo” 
atstovais: kun. A. Spurgis, L. 4 
šimutis ir kun. A. Miciūnas, 
kurie sveikino namų savininkus 
ir jų vertingą organizaciją, ku
ri turi gerus darbo veiklos pla
nus ir kartu prisideda prie kito
kių visuomeninių ir kultūrinių 
darbų šios dienos proga, sureng 
darni savo pramogą nori prisi
dėti prie lietuviškos spaudos pa 
laikymo, nes gegužės mėnuo 
— spaudos mėnuo, kaip skelbia 
Lietuvių bendruomenės vado
vybė.

Pirm. J. Skeivys pasveikino 
svečius ir pasidžiaugė bendru 
sutarimu. VI. Konstantinavičius 
pravedė vakaro programą, o ren 
gimo komisijos pirm. K. Repšys 
padėkojo visiems atsilankiu
siems svečiams, komisijos na
riams ir visiems darbo talkinin
kams. Grojo J. Joniko orkest
ras ir svečia: gražiai pasilinks
mino. Dalyvavo apie šimtas žmo 
nių. Paliko kelios dešimtys do
lerių spaudos reikalui, kurie ko
misijos bus įteikti, kai tik bus 
suvestos sąskaitos.

Daugiausia pasidarbavo K. 
Repšys, V. Kudirka, P. Jasius,
K. Aleksiūnas, Zenkienė, K. Rep 
šienė, Anužienė, A. Konstanti- 
navičienė, Jakutis, V. Konstan
tinavičius, Oškeliūnas, J. Skei
vys, ir kiti talkininkai, o laimės 
šuliniui dovanas davė: Anužie
nė, Tiškevičienė, Konstantinavi- 
čiai, Janušaitis - Mažeika “Pa
rama”, Pr. Gedvilą, B. Brazdžio- 
nis, Maikio saliūnas, P. Jasius, 
Jakutis ir kiti. Todėl visiems rei 
škiama padėka už dovanas ir 
gero darbo parėmimą. Pobūvis, 
kad ir ne per daug gausus, bet 
buvo labai smagus ir vertingas,

—A. Gintneris

Amerikos Motinų komitetas išrin
ko 1965 metų motina Lorena Flet- 
cher, iš Provo, Utah. čia ją svei
kina jos vyras.


