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Prezidentas Johnsonas visiškai įsitikinęs, kad jo politika Vietname ir 
Domininkonų Respublikoje yra teisinga.

Sveikiname JAV Latvių sąjungos kongresą

Amerikos Lietuvių studentų ir organizacijų 
už Laisvę žygis į Washingtoną

Ryšium su Jungtinių Amerikos Valstybių prez. Johnsono vedama politika Vietname

Gegužės 15 d., šeštadienį, ruo 
^šiamas lietuvių žygis į Wash- 

ingtoną, D. C., paremti ir patvir 
tinti prez. Johnsono politikai 
Vietname. Žygiui ruošti neseniai 
susiorganizavo Amerikos lietu
vių studentai ir organizacijos 
už laisvę. Daugiau kaip 5,000 
studentų ir šiaip iš lietuviško
sios visuomenės tą dieną susi
rinks JAV sostinėje, 

šiuo žygiu bus pareikštas
griežtas lietuvių pasipriešinimas 
prieš kai kurių gaivalingų ma
žumų studentų keltus protes
tus, siekusius paniekinti ir rei
kalaujančius atšaukti JAV poli
tiką Vietname.

Balandžio 30 d. Brooklyne, 
N. Y., įvykusiame susirinkime 
svarstyta žygio į Washingtoną 

1 planai. Susirinkimą kvietė to už
simojimo pradininkai — Anta
nas Mažeika, Algirdas Budrec- 
kis, Antanas Sniečkus ir Peter 
Wytenus, kurie ir sudaro to žy
gio komitetą. Dar dalyvavo 15 
organizacijų atstovai ir svečias 
iš Washingtono Arvydas Barz-
dukas.

Mintims ruošti žygį dalyviai 
labai šiltai pritarė; jį taip 
pat karštai parėmė prel. J. Bal
kūnas ir Vliko pirmininkas V.
Sidzikauskas. Dalyviai vienu bal įaiP mes' bet ir vis,į Jungtinių
su priėmė komiteto paruoštą 
memorandumą - pareiškimą, pa
tvirtinant prezidento Johnsono

‘ politiką Vietname. Be to, dar 
numatoma papildyti tokiu pa 
pareiškimu, ryšium su Santo 

^Domingo padėtimi.
Amerikos lietuvių studentų 

ir organizacijų už laisvę žygis 
- demonstracija prasidės gegu
žės 15 d. 10 vai. ryto prie Bal
tųjų Rūmų. Bus demonstruoja
ma dvi valandas. Šiuo žygiu bus 
parodyta, jog pasitikint dabar
tine JAV-bių vyriausybės poli
tika, tuo pačiu remiamos ir A- 
merikos pastangos atgauti lais
vę Lietuvai bei kitoms paverg
toms valstybėms, ir tuo pačiu 
reiškiamas griežtas pasipriešini
mas kitoms komunistų užma
čioms.

ORAS

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

Gegužės 8 d.: šv. Akacijus, 
šv. Ida, Mingaila, Audrė.

KALENDORIUS
Oro biuras praneša; Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
Aukščiausia oro temperatūra 
80 laipsnių; galimas lietus su 
perkūnija.

Saulė teka 5:40, leidžias 7:54.

Komiteto vadovai gavo sutiki
mą iš kongresmano Joseph P. 
Addabbo, Queens, N. Y., kad jis 
su savo padėjėjais atliktų ati
tinkamus darbus organizuojant 
demonstraciją ir paruoštų su
sitikimą su prezidentu Johnso- 
nu, kuriam taip pat bus pareikš 
ta, jog šis žygis kaip tik su
tampa su 25 m. sukaktimi, kai 
Sov. Rusija niekšingai pagrobė

Amerikos lietuvių studentų ir organizacijų 
už laisvę pareiškimas

Amerikos Lietuvių studentai 
ir organizacijos už laisvę, kurios 
atstovauja įvairias lietuvių stu
dentų grupes bei organizacijas 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, šiuo pareiškia nuoširdžiau
siai remiančios Jungtinių Ame
rikos Valstybių prezidento Lyn- 
don Baines Johnson tvirtai už
imtą nusistatymą ir veiklą prieš 
tolimesnius komunistų puolimus 
ir ekspansijas Pietų Vietname 
ir Tolimųjų Rytų Azijoje. Jo 
atsakomingumas ir teisėta veik
la turi būti gerbiama ir remia
ma ne vien tik tokių grupių,

Amerikos Valstybių žmonių. 
Kaip Amerikos lietuviai, mes

Vengrijoje komunistinis 
režimas nuteisė du 

kunigus
VIENA, Austrija. — Du Ven 

grijos katalikai kunigai Jurgis 
Elm ir Pranciškus Balambos šio 
mis dienomis slaptame teismo 
posėdyje Budapešte nuteisti po 
ketverius metus kalėjimo baus
me ir nuosavybės konfiskavimu. 
Abu kunigai buvo suimti Kalė
dų metu, kai jie grįžo iš Vakarų 
Vokietijos ir pakaltinti pinigų 
rinkimu savo bažnyčių remon
tam bei “užmezgimu išdavikiškų 
kontaktų” su vokiečių valdžios 
organais.

Komunistai visur mato “iš
davikišką kontaktą”, kai žmo
gus gina kitų laisvę ir rūpinasi 
bažnyčios reikalais.

— Sunkiai susirgo kardino
las Julius Bevilacųua, kuris ne
seniai buvo popiežiaus Pauliaus 
VI-jo pakeltas kardinolu. Jis 
jau yra 85 metų amžiaus ir yra 
oratorijų vienuolis, kuris visą 
laiką buvo Brescios miesto kle
bonu.

CHICAGO. — Šiandien 2 vai. 
po pietų Chicagoje prasideda 
Amerikos Latvių sąjungos 14- 
sis kongresas. Jį atidarys šios

LORETO, Italija. — Šiomis 
dienomis iškilmingomis pamal
domis Loretto bazilikoje buvo 
užbaigta polifoninės šventos mu 
zikos tarptautinių kursų penk
toji laida, kur buvo studijuoja
ma naujųjų liturginių potvarkių 
taikymas dabarties praktikoje. 
Daugiau ' kaip tūkstantis kursų 
dalyvių iš Šveicarijos, Ispanijos, 
Prancūzijos, Anglijos ir Itali
jos bendrai išpildė trijų balsų 
mišias “Gratia pieną”, sukur
tas Licinio Refice.

Lietuvą. Ši tragiška sukaktis 
ypač bus pabrėžta, padedant 
vainikus prie Lincoln paminklo 
ir prie John F. Kennedžio kapo 
Arlingtono karių kapuose.

Platesnių informacijų apie šį 
žygį galima gauti pas Antaną 
Mažeiką, jr., 149-42 118 Street, 
South Ozone Park, N. Y. 11420.

Antanas Sniečkus litiką Vietname.

esame pergyvenę tragiškų pa
tyrimų, matydami komunistų 
ekspansijas Europoje, pagro
biant ne vien Lietuvą, bet taip 
pat Latviją, Estiją, Lenkiją, 
Vengriją, Bulgariją, Rumuniją, 
Čekoslovakiją, Albaniją ir Ry
tų Vokietiją.

Todėl Amerikos lietuvių stu
dentai ir organizacijos už lais
vę, 1965 m. gegužės 15 d. su
sirinkę Washingtone, prašo Pre
zidentą ir toliau tvirtai stovėti 
Pietryčių Azijos sargyboje.

Amerikos lietuviai studentai

De Gaulle norįs pripažinti sukilėlių vyriausybę

Francisco Caamano, Domininkonų 
Respublikos sukilėlių laikinasis 
“prezidentas”. Nors Caamano sa
kosi nesąs komunistas, bet jis ar
tėja prie jų.

WASHINGTON, D. C. — Va
kar prancūzų ministerių kabine
tas posėdžiavo, pabrėžęs nepri
tarimą Jungtinių Amerikos Val- 
sty bių politikai Domininkonų 
Respublikoje, kurioje amerikie
čiai deda pastangas apsaugoti 
šią Karibų salą nuo patekimo 
į komunistų rankas. Prancūzų

sąjungos pirmininkas prof. Pet
ras Lęjinšas iš Washingtono. 
Kongresą sveikins dr. prof. A. 
Spekke, Latvijos atstovas prie

Senatas patenkino 
prezidento Johnsono

prašymą
WASHINGTON, D. C. — At

stovų Rūmai užvakar didele bal 
sų dauguma — 407 (prieš 7) 
— pritarė prezidento Johnsono 
politikai Vietname ir Dominin
konų Respublikoje, patenkinda
mi jo prašymą paskirti 700 mi
lijonų dolerių Vietnamo ir Do
mininkonų reikalams.

Senatas, po aštrių debatų, va
kar patenkino 87 balsais prezi
dento prašymą skirti Vietnamo 
ir Domininkonų reikalam 700 
milijonų dolerių. Smarkiai gynė 
šen. Dirksen prezidento John
sono užsieninę politiką, pareikš
damas, jei mes neparemsime 
Johnsono politikos — mes pa- 
gelbėsime mūsų priešam komu
nistam. Šen. Morse kritikavo 
Dirkseną.

— Buffalo (N. Y.j valstybi
nio universiteto 3,000 studentų 
pasirašė peticiją, remiančią pre
zidento Johnsono užsieninę po-

ir organizacijos už laisvę viso
keriopai remia bet kokius Prezi 
dento veiksmus, kad tuo užtik
rintų ne vien tų, kuriems da
bar tiesiogiai gresia komunisti
nis karinis pavojus, bet apgin
tų ir Jungtinių Valstybių sau
gumą.

— Kenijos prezidentas šiom 
dienom paskelbė atsisakęs pri
imti Sovietų Rusijos atsiųstas 
dovanas — ginklų transportą, 
aiškindamas, jog tai pasenę gin 
kiai ir netinkami Kenijos kariuo 
menei.

valdžia ragina JAV-bes išvesti 
savo karinius dalinius iš Domi
ninkonų Respublikos. Preziden
tas Charles de Gaulle norįs pri
pažinti šios respublikos sukili- 
lių “vyriausybę”.

Washingtone administracija 
gegužės 5 dieną pateikė sąrašą 
55 komunistų ir castristų vadų, 
kurie jau turį savo rankose su
kilėlius Domininkonų Respibli- 
koje.

Gi iš kitos pusės, Amerikos 
Valstybių organizacija (OAS) 
vakar nubalsavo pasiųsti tarp- 
amerikinius taikos dalinius tvar 
kai palaikyti Domininkonų Res
publikoje.

Ši tarpamerikinė organizacija 
14 balsų prieš 5 (susilaikant 
Venesuelai) priėmė pasiūlymą 
sudaryti OAS karinę jėgą ir ją 
pasiųsti į šią nuteriotą Karibų 
salą. šiai JAV-bių pasiūlytajai 
rezoliucijai pasipriešino Čilė, 
Meksika, Urugvajus, Ecuado- 
ras ir Peru.

Rezoliucija
Rezoliucijoje pasakyta, kad 

OAS visiškai kontroliuos taikos 
dalinius ir nutars, kada jie bus 
nebereikalingi Domininkonų Res 
publikoje.

Kongresas pradedamas šiandien 2 vai. po pietų

Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybės. Tarp kitų sveikin
tojų bus ir Leonardas Šimutis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas.

Šios latvių sąjungos kongre
sas vyksta Chicagos Latvių Ben 
druomenės centre, 4146 N. Els-

Projektuojama nauja karių-civilių 
vyriausybė Domininkonų Respublikoje

SANTO DOMINGO, Dominin
konų Respublika. — Netrukus 
būsią sudaryti Domininkonų Re 
spublikos penkių karių ir civi
lių junta, kuri bandys įvesti 
tvarką krašte. Brig. generolas 
Antonio Imbert Barrera, 44 me
tų, išrinktas juntos ir respubli
kos prezidentu.

Imbert, tautinis herojus ir 
vienintelis išlikęs iš penkių są
mokslininkų, nužudžiusių prieš 
ketverius metus generalissimo 
Rafael Leonidas Trujillo, lai
kiusį kraštą diktatūroje 32 me
tus, numatomas vadu, kuris ga
lėtų grąžinti kraštui teisę ir 
tvarką.

Imbert, vidaus saugumo vir
šininkas, 1963 metais susekė

Brig. gen. EIlis W. Williamson įtemptai stebi atvykstančius savo 
armijos parašiutininkus netoli Saigono, Pietų Vietnamo sostinės. Jau 
1,200 JAV armijos parašiutininkų atvyko į Pietų Vietnamą. Dar 
atvyks VVilliaimsono armijos 3,500 vyrų į P. Vietnamą.

Rezoliucija ragina vyriausy
bes duoti armijos, laivyno, a- 
viacijos ir policijos dalinių A- 
merikos Valstybių organizacijai 
(OAS), kad ji galėtų suorgani
zuoti tarpamerikinę ginkluotą 
jėgą. Ši jėga tuojau bus tvar
koma OAS pareigūnų. Ši jung
tinė jėga turi tikslą atstatyti 
taiką Domininkonų Respubliko
je.

Pasak Ellsworth Bunker, JA 
Valstybių ambasadorius Ame
rikos Valstybių organizacijoje, 
prezidentas Johnsonas pažadė
jo išvesti 14,000 JAV-bių karių 
iš Domininkonų Respublikos, 
kai tik OAS nutars, kad jungti
nės jėgos pakanka salai apsau
goti nuo pavojų.

Dabartiniai JAV-bių daliniai 
Domininkonų Respubbkoje pa
teks į OAS vadovybės rankas, 
kai tik bus sudaryti OAS tai
kos daliniai ir jų vadovybė.

Sukilimo istorija
Domininkonų Respublikoje 

jauni karininkai, buvusio prezi
dento Boscho šalininkai, pra
dėję sukilimą balandžio 24 d.

Sukilimo vadovybė pateko į 
Kuboje lavintų komunistų ran

dailininkų
rodą.

bei rankdarbių pa-

Šį vakarą 7 vai. Conrad Hilt
on viešbutyje įvyksta kongre
sinis banketas, kuriame be kon
greso atstovų dalyvaus visa ei
lė žymių svečių.

Amerikos Latvių sąjunga sa-
ton. Ten pat įvyksta ir latvių ’ vo vyriausiu tikslu yra pasi

slaptą komunistų planą vyriau
sybei nuversti. Šis planas, į ku
rį numojo ranka buvęs prezi
dentas Juan Bosch, pradėtas 
komunistų vykdyti Santo Do
mingo mieste praėjusią savaitę.

Pulk. Pedro B. Benoit, kari
nės juntos pirmininkas, veikiąs 
ginkluotų jėgų vardu, užvakar 
paprašė Imbertą sudaryti nau
ją vyriausybę. Imbert pateikė 
savo sąlygas vyriausybei su
daryti ir ginkluotos jėgos jo są
lygas priėmusios. Tarp tų są
lygų yra draudimas įsileisti bet 
kokį sukilėlį iš dabartinės re
voliucijos į naują vyriausybę.

Imbert tikisi naują vyriau
sybę sudaryti iš penkių asmenų, 
įskaitant patį save ir Benoit.

kas, kurie norėjo tik prisidengti 
nuverstojo ir buvusio preziden
to Boscho grąžinimu. Šiam žy
giui pasipriešino Wessin. Iš Do
mininkonų Respublikos 14,000 
vyrų kariuomenės sukilėlių ša
lininkų eilėse tesą apie 2,500 
karių ir prie jų prisijungę apie 
12,000 ginkluotų civilių. Sukili
mo kovose žuvo iš abiejų pusių 
1,000 asmenų, sužeistų esą 
2,000.

Prezidentui Johnsonui įsa
kius, balandžio 29 d. išsikėlė į 
Domininkonų Respubliką JAV 
jūrų pėstininkai (marinai). Da
bar šioje Karibų saloje esą apie 
19,000 amerikiečių karių tvarkai 
palaikyti, žmonių gyvybėms ap
saugoti ir evakuoti JAV-bių pi
liečius.

Komunistai provokuoja susi
dūrimus su JAV marinais. Va
kar du amerikiečiai marinai kri
to nuo sukilėlių kulkų, 3 sužeis
ti. Iki šiol žuvusių amerikiečių 
pakilo iki 9. Pirmasis amerikie
tis marinas žuvo balandžio 30 
d. Marinai perkirto Santo Do
mingo miestą, taigi ir jame įsi
stiprinusius sukilėlius į dvi da
lis, sudarydami laisvą kelią tarp 
JAV-bių atstovybės ir neutralio

rinkusi Sovietų Rusijos okupuo
tos Latvijos išlaisvinimą. Wash- 
ingtone ji išlaiko centrinę būsti
nę bei biurą. Pabaltijo kraštų 
išlaisvinimo pastangose ji glau
džiai bendradarbiauja su Ame
rikos Lietuvių Taryba ir Ame
rikos Estų Tautiniu komitetu.

— Amerikos katalikai 1964 
m. neturtingųjų šalpai išleido 
13 mil. dol.

Trys civiliai principe sutikę įei
ti į naują vyriausybę, bet jų 
pavardės dar neskelbiamos.

Ginkluotos jėgos jau parūpi
no Imbertui prezidentinius sar
gybinius prie jo rezidencijos. 
JAV-bių marinai taip pat su
stiprino savo apsigynimo pozi
cijas netoliausia nuo Imberto 
namų.

Trumpai iš visur
— Libano prezidentas Char

les Helou vakar pradėjo Pran
cūzijoje trijų dienų vizitą, įskai
tant ir pasikalbėjimus su pran
cūzų prezidentu de Gaulliu. Jis 
yra pirmasis prezidentas iš Ar
timųjų Rytų, oficialiai vizituo
jąs Prancūziją.

— Rytų Vokietijos komunis
tų partijos vadovas VValter Ul- 
bricht užvakar perspėjo, jog jo 
režimas imsis “naujų priemo
nių”, jei Vakarų Vokietijos par
lamentas vėl turės antrąją se
siją vakarų Berlyne.

— Domiidnkonų Respublikoj
JAV-bių marinai atsišaudo su
kilėliams.

— Sovietų Rusijos pareigūnai 
šiom dienom suėmė Britanijos 
turistų vadovą Gerald Brooke, 
kai jis su žmona užsuko į pri
vatinį sovietų piliečio butą. Žmo 
ną paleido, jo ne. Brooke kal
ba rusiškai, yra kolegijos ru
sų kalbos mokytojas.

— Konge rinkimų metu pa
aiškėjo, kad ten tik vienoj sos
tinėj Leopoldvillėje yra 67 par
tijos su 300 kadidatų. Rinkimai 
truko daugiau kaip 6 savaites. 
Parlamentas išrinktas, jis 60 
dienų bėgy turi susirinkti. Be
lieka prezidentui Kasavubu nu
spręsti, ką jis paskirs minis
terių pirmininku. Greičiausia 
paliks tą patį Tshombę, kuris 
gerokai aptvarkė Konge suki
lėlius, remiamus komunistų.

sios zonos, kurioje renkasi pa
bėgėliai.

Kokia padėtis ? Prezidentas 
Johnsonas aną dieną vėl pakar
tojo, kad JAV-bės atitrauks sa
vo karinius dalinius, kai bus 
grąžinta tvarka ir pašalinta bet 
kuri komunistinio režimo grės
mė Domininkonų Respublikoje.

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse prezidento Johnsono poli
tiką šioje Karibų saloje parė
mė demokratų ir respublikonų 
partijų vadai. Parėmė taip pat 
buvęs prezidentas Eisenhoweris, 
buvęs viceprezidentas Nixonas, 
kandidatavęs į prezidentus Gold 
wateris.

Šis sukilimas buvo pradėtas 
ruošti prieš pusmetį ir dabar 
įvykdytas. Jei perversmas Do
mininkonuose būtų pavykęs, tai 
komunistai būtų toliau vykdę 
savo planus Kolumbijoje, Vene- 
cueloje, paskui Panamoje, Pa
ragvajuje, Peru ir Haiti.
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DETROITO KOVAS -
NAUJAS MEISTERIS

VYT. GRYBAISKAS

Waterburio Gintaro karalystė 
pasibaigė. Karaliavęs net pen
ketą metų, Gintaras krito gar
bingai, sportiškai ir po kovos 
iki paskutinio lašo. Krito ne dėl 
to, kad atgyveno, paseno ar ne
turėjo sąstato. Krito dėl to, kad 
šį kartą gero komandinio žaidi
mo ir kovos dvasios nebeužte
ko, kad stokojo trupučio klasės, 
o momentais ir fizinės kondici
jos. Jis išsivežė 4-tą vietą, bet 
paliko eilę puslapių, prirašytų 
didokomis raidėmis, išreiškian
čiomis puikų susižaidimą, pasi
ryžimą, kovos dvasią, sugyve
nimą, niekad nenuleidimą ran
kų net jau beviltiškose padėty
se, pastovumą, kurį demonstra
vo visi komandos žaidėjai, o ne 
keletas žvaigždžių, įskaitant pa 
sišventusį vadovą. Jis tikrai ga
li didžiuotis ir nesigailėti išlai
dų ir įdėto darbo. Esu tikras, 
kad ir kitais metais Gintaras 
vėl bus kietas riešutas visiems.

Naujas meisteris pademonst
ravo klasę, kurios buvo per 
daug Arui ir Aušrai ir kurios 
užteko neolituanų nepaprastai 
kovai ir puikiam žaidimui. Gy
nime Čekauskas ir Butka buvo 
klasiška pora, neturinti sau ly
gios. Puolime Skaistgiris bliz
gėjo savo puikia forma, o Mont 
rė ir Dzikas pridėjo svorį ir už
tikrino lentas. Titulas pateko į 
stiprias rankas. Lieka tik tikė
tis, kad tos rankos, daugiau ar 
mažiau sulipdytos šioms žaidy
nėms, tą titulą gins ir sekan
čiais metais.

Trys Chicagos klubai krenta- 
pirmame rate

Lentelės sustatymas visuomet 
vieniems daugiau nusišypso, ki
tiems mažiau. Toks jau likimas. 
Taip ir šį kartą, Clevelando Žai
bui neatvykus, neolituanai be 
žaidimo pasistūmėjo į priekį. 
Tuo tarpu Waterburio Gintarui 
teko Lituaniea, apsiginklavusi 
gerais norais. Kova buvo gera ir 
įtempta. Gintaras, dėka savo 
trijų gynėjų, Bazėno, švelnio ir 
Cirielos, diktuoja žaidimą ir iš
traukia kėlinį 33 — 31. Antrąją

RINKTINĖS PARALTIEČIŲ 
VARŽYBOMS

Vyrų tinklinis — A. Blandis 
— LSK Neris, G. Barzdukas, R. 
Zylė, A. Penkauskas — LSK 
Žaibas, V. Martinaitis, R. Rim
kus, L. Pabedinskas, J. Kaunas 
ir B. Andriukaitis — ASK Li- 
tuania.

Vyrų tinklinio komandai va
dovaus B. Andriukaitis.

Moterų tinklinis — O. Ja- 
meikienė, D. Dambrauskaitė, D. 
Maskoliūnaitė( T. Prunskytė, A. 
Baloun — LSK Neris, R. ir I. 
Besperaitytės, N. Gelažytė, A. 
Barzdukaitė, D. Jurgaitytė, V. 
Žieduonienė — LSK Žaibas.

Moterų tinklinio komandai 
vadovaus Z. Žiupsnys.

Mergaičių tinklinis — T. 
Prunskytė, P. Kulikaitė, N. 
Stončiūtė, V. Pleirytė — LSK 
Neris, V. Mockutė, D. Jurgaity
tė, D. Čiurlionytė — LSK Žai
bas., Ž. Paliliūnaitė — Audra.

Mergaičių tinklinio komandai 
vadovaus Z. Žiupsnys.

Jaunių tinklinis — R. Zylė, 
V. Laniauskas, M. Lipnevičius, 
A. Koklys, J. Degutis, J. Griga
liūnas, S. Venclauskas, A. Ur
bonavičius, S. Titas — visi 
LSK Žaibas. Jaunių tinklinio 
komandai vadovaus A. Pen
kauskas.

me Gintaras greit atsiplėšia 
54 — 40. Pakrikusi Lituaniea 
nepajėgia suklijuoti geresnio 
žaidimo. Laimei po truputį išsi 
drąsina Jankauskas, kurio taip 
trūko rungtynių pradžioje, ir 
žaidimas vėl išsilygina. Nura
minus nervus, grįžta Jesevičius 
ir su Jankausko pagalba prade
da pasekmę švelninti. Įtempi
mas didėja, ir 4 min. iki galo 
Gintaras besilaiko už dviejų 
taškų. Čia kaip tik vėl išryškė
ja Gintaro stiprybė — jis nie
kad nepasimeta! Keletas Švel
nio greitų antpuolių, ir Ginta
ras užtikrintai laimi 81 — 68. 
Lituanicos žaidimas buvo pakri
kęs, Mileris ir Jesevičius dažnai 
pasimesdavo žaidimo įtampoje, 
o iš gynimo nesimatė pavojaus 
ar pajėgumo sucementuoti žai
dimą. Tuo tarpu Gintaras, kaip 
meisteriui pridera, visada išlai
kė šaltą kraują, demonstravo 
puikų susižaidimą ir pelnytai lai 
mėjo.

Kitiems dviem Chicagos ats
tovams negeriau sekėsi. Aras, 
be geresnio sąstato, tapo su
triuškintas Kovo 101 — 79. O 
Neris, kaip įprasta, pademons
travo tą patį apatiškumą ir sto
ką kovos dvasios. Vien Varno, 
kurs taip pat tik už save žaidė, 
neužteko. Aušra — geresnė 
kaip pernai, su daugiau judru
mo ir greičio, po apylygaus pir
mojo kėlinio antrajame nesun
kiai atsiplėšia ir iki galo išlai
ko dominavimą, laimėdama 87 
— 81. Puikūs Sedlicko ir Sta
niulio metimai, geras Gudo ka
muolio valdymas ir Skilnyko 
darbas prie lentų užtikrino per
galę.

Meisteris paklupdytas
Pusiaubaigminės šeštadienio

ŠACHMATŲ ŽINIOS
Chicagos žaibo varžybose ba

landžio 25 d. Neries komanda 
laimėjo antrą vietą. Dalyvavo 9 
komandos, 5 ratų varžybose. 
Laimėjo — GAMPERS 24 tš., 
NERIS 23*/2 taško. Komandoj 
žaidė: P. Tautvaišas 4 tš., V. 
Palčiauskas 4, K. Ramas 4, V. 
Narkevičius 4, P. Šalkauskas 5 
(jis įveikė visus savo varžovus) 
ir V. Karpuška 2V& tš.

Balandžio 11 d. Chicagoje bu
vo įvykdytos pavienės žaibo var 
žybos. Dalyvavo 46 žaidikai, 3- 
jose grupėse. Vienoj grupėj lai 
rnėjo Chicagos čempionas E. 
Formanek; joje A. Zujus surin
ko 8 tš. ir Pr. Šalkauskas 6 (A 
tš., kitoj laimėjo Magello su 12 
tš., antrą vietą pasidalino Vla
das Karpuška ir Lakickas, su
rinkę po 11% taško.

Kazys Škėma, pr. metų Mo
tor City varžybų nugalėtojas, š. 
metų varžybose baigė antruoju. 
Laimėjo Driscol su 9-1 tš., K. 
Škėma 8 tš., jis vienintelis įvei
kė laimėtoją Driscol.

Huron Valley varžybose (84 
dalyviai) pirmuoju tapo Chica
gos čempionas E. Formanek, 
sukoręs 5-0, Kazys Škėma ir M. 
Pence po 4% tš.

Boston Sunday Globė paminė 
jo Kęstutį Makaitį (Algio bro
lį) tarp žymesniųjų Massachu
setts moksleivių šachmatininkų.

Mingaila Milas, 4925 N. Ca- 
mac St., Philadelphia, draug su 
S. Melniku deda pastangų įkur
ti Lietuvių šachmatų klubą Phi 
ladelphijoj. Kas norėtų įsijung
ti, prašoma kreiptis nurodytu 
adresu.

Toronto Aušros moterų komandos kapitonei Klimaitei įteikiama nu
galėtojų taurė laimėjus š. Amerikos moterų krepšinio pirmenybes 
Detroite. tNuotr. J. Grigaičio

popiečio rungtynės tarp Gintaro 
ir Chicagos neolituanų daug ža
dėjo ir nei vieno neapvylė. Nau 
jutėlėse blizgančiose uniformose 
neolituanai savo greičiu, staigu
mu, puikiais mėtymais užimpo
navo žiūrovus jau pirmose mi
nutėse. Gintaras nespėja nė ap
sižvalgyti, kaip vikrūs ir kovin
gi neolituanai renka tašką po 
taško ir greit veda 12 — 15 ir 
25 — 19. Gintaras sunkiai virš 
kiną neolituanų zoninį dengimą 
ir rodo pirmųjų rungtynių nuo
vargio žymes Kėlinys 33 — 27 
neolituanų naudai. Tačiau ant
rojo pradžioje kiek atsipūtęs 
Gintaras užkuria spartą ir per 
2 minutes padaro 9 taškus, per
imdamas persvarą 38 — 35. 
Neolituanai nesusigaudo, kas de 
dasi. Burkauskas nuolatiniu ir 
bereikšmiu driblingu stabdo jų 
žaidimą ir nepajėgia išnaudoti 
geros formos Modestavičiaus ir 
Šilingo. Nepaisant to, žaidimas 
vėl išsilygina, įtempimas didė
ja. Persvara tai vienų tai kitų 
rankose. Miknaitis, Šilingas, Mo 
destavičius puikiai kombinuoja 
ir persveria 60 — 56 ir 68 — 64. 
Lieka 2 min., ir prasideda žūt
būtinė kova. Nervingose ir re
to įtempimo paskutinėse sekun
dose neolituanai išlaiko 2 taškų 
persvarą ir išplėšia puikią per
galę 76 — 74. Modestavičius, 
Šilingas ir Miknaitis buvo svar
biausi pergalės kalviai. Pas Gin
tarą visi sužaidė be priekaištų, 
išskyrus gal Adzimą, kuriam 
kiek stokojo fizinės kondicijos.

ANAPUS UŽDANGOS
Lietuvos šachmatų p-bės baig 

tos šitaip: Mikėnas, Uogelė po 
9 taškus (13 galimų), Ridzva- 
navičius 8%, Maslovas, Čiuka- 
jevas pc 8, šemašovas, Lapie- 
nis po 7, Kazlovas, Aufmanas 
po 6, Vistaneckis 5%, Barstai- 
tis, Rachinšteinas po 5, Rusa- 
kovas 4, Lomonosovas 2% tš.

Lentelė vazdžiai rodo dabar
tinį Lietuvos šachmatų veidą. 
Tebepirmauja Lietuvos šachma
tų veteranas Vladas Mikėnas, 
tačiau jam ant kulnų lipa šiau
liškis A. Uogelė ir 17-metis J. 
Ridzvanavičius iš Kauno. Uoge
lė sudorojo meisterius: Masio- 
vą, čiukajevą, Vistaneckį. Ridz
vanavičius įveikė Čiukajevą, ly
giom baigė su Vistaneckiu, lai
mėjo prieš Uogelę ir kitus. Tik 
jo pralaimėjimas V. Mikėnui, 
priešpaskutiniame rate, išstūmė 
jį iš pirmos vietos. Uogelė su 
Mikėnu netrukus žais 4 parti
jų mačą Šiauliuose dėl Lietuvos 
čempiono vardo,

Ryg°j Spasskis įveikė P.. Ke- 
resą 6-4; Maskvoj užtikrintai 
veda Geleris prieš Smyslovą su 
4% — 1% tš.

Zagrebe pirmauja T. Petros- 
jan su 6% — 2% tš., jugosla
vas Ivkov 6 tš.

Kazys Merkis

& RADIO (LIETUVIAI) 
Sav. DAN LIUTIKAS 
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Kitoje pusiaubaigminėje Ko
vas paguldo Aušrą 128 — 99. 
Aušra, neblogai atrodžiusi prieš 
Nerį, čia atsiranda beviltiškoje 
situacijoje prie lentų, kur vie
nas Skilnykas yra bejėgis prieš 
Dziką, Montrę ir Skaisgirį. Vi
są antrąjį kėlinį Kovas žaidžia 
su pakaitais.

Dėl trečios vietos sekmadie
nį aikštėje pasirodo pernykš
čiai finalistai Aušra ir Ginta
ras. Netikėtą pergalę ištraukia 
Aušra, atsirevanšuodama už 
pereitus metus 103 — 99. Pir
mąjį kėlinį Gintaras žaidžia be 
didesnių pastangų ir su dideliu 
pasitikėjimu. Aušra, gražiai 
tempiama Gudo, puikiai šaudant 
Staniuliui ir iSedlickui, užsiplė
šia 56 — 48. Antrame kėlinyje 
išlaiko Gintaro spaudimą ir iš- 
kovoja trečiąją vietą.

Puiki baigmė
Baigmė buvo daug žadanti. 

Vienoje pusėje skambios pavar
dės, kitoje naujai ir gerai susi
organizavęs, bet jau spėjęs ant 
tvirtų pagrindų atsistoti, klu
bas. Kovo pusėje Čekausko, But 
kos ir Skaistgirio klasė gerai 
paremta Dziko ir Montrės ūgiu

Momentas iš krepšinio pirmenybių 
baigminių rungtynių. Iš kairės 
Skaisgiris (Nr. 20), dėl kamuolio 
kovoja šilingas ir Čekauskas (No. 
24). Dešinėje Kovo Montrė.

Nuotr. J. Grigaičio

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL. WR 5-8063

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami Ir 
dažomi. J- RUDIS
Tel. CLiffside 4-1050

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.

A. VILIMAS
8415 S. Lituaniea Ave. 

Tel. FRontier 6-1882

bei svoriu prieš neolituanų jau
nystę, energiją, greitį bei norą 
laimėti. Pas neolituanus vėluo
jasi Šilingas, bet jie ir be jo drą 
šiai pradeda. Tuoj pat Modesta
vičiaus staigumas ir vikrumas 
bei Miknaičio metimai bei kova 
prie lentų ištraukia neolituanus 
į priekį 12 — 10 ir 18 — 12. 
Burkauskas mažiau driblinguo- 
ja ir tiksliais metimais iš tolo 
laiko 27 — 22. Kovas organi
zuojasi iš lėto, ir čekauskas su 
Skaisgiriu švelnina 29 — 28. 
6 min. prieš kėlinio pabaigą pa
sirodo Šilingas. Neolituanai dar 
veda 33 — 28. Kova labai gero 
lygio. Jaučiasi šilingo sustyri
mas. Kovas lygina 43 — 43. 
Antrojo pradžioje puikūs, Če- 
kauskui tik žinomi, prasiverži
mai ir keletas Butkos tolimų 
duoda kovui 65 — 60. Neolitu
anai nepasiduoda ir 69 — 68. 
Kietas žmogus žmogų dengimas 
iš abiejų pusių, graži ir įtempta 
kova, persvara tai vienų tai kitų 
rankose. Nespėja Kovas sukalti 
keletą taškelių, kai Modestavi
čius ir kompanija tuoj vėl ant 
kulnų. Paskutinėse minutėse, 
nepaisant neolituanų spaudimo, 
Kovas išlaiko šaltą kraują ir 
laimi užtikrintai 106 — 97.

Pergalė pelnyta, nors ir sun
kiai iškovota. Kovo gynėjų pora 
su Čekausku (29 taškai) ir But-

(Nukelta į 6 psl.)

Tautos ateities idėjos šviesoje 
Lietuva atrodo kaip laisvųjų ga
liūnų, tikrųjų lietuvių tauta, kuri 
nuolatinio tobulėjimo keliu eina 
prie Dievo.

— V. Putvys
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P. RUDENAS
4448 So. VVestern Avenue 

Telef. — 847-4829 
čia pat galite gauti Briedžio dažų.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiimiiiiiimiiiiimii

tlo P. ŠILEIKIS, 0. P.jSr Ortopedas, Protezistas
Aparatai-Protezai, Med. ban

fc dažai, Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supporta) ir t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29. III. 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRIT/LIKO AKINIUS 

2858 VVest 68rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai, lr 1-—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

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

Res. 289-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą.. 
Jei neatsiliepia, skambinti MI 8-0001

Ofisas 3148 West 83rd Street 
TeL: PRospect 8-1717 

Resid.: 8241 Wf»t 66th Place 
TeL: REpublic 3-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-člos lr California

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

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

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0588 — Elgin 
425 No Liberty Street,

Route 25, Elgin, Illinois
Valandos pagal susitarimą

TeL ofiso HE 4-5842, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos: 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 pagal susltarlma

Ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6960

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

EMOCINĖS LIGOS
CEAWFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulalski Road
Valandos pagal susitarimą

I
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Rez. GI 8-0878

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

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų Ilgos 
2454 VVest 71st Street

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kaadien 1—S lr 6—8 vai. vak, 

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

VVA 5-2017
DR. A. GARUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2737 VVest 71st Street

VAL: kaadien nuo 6—8 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 10 Iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta.
Pacientus priima pagal susitarimą.

Ofiso t©L PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA m CHIRURGE 
VAIKŲ IJGOS

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

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

Tel. ofiso PO 7-6000, res. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. GRovehlU 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

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

2—4 ir 6—9 lr pagal susitarimą

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

(Lietuvis gydytojas; 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 6:80—8:30 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto Olymplc 2-4162

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTĖ

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. lr 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 S vai. p.p.

Ofiso tel. RE 7-1168.
Res. tel. 239-2912.

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63 str.
Valandos: pirmad. ketvirt. 5-s-8 

antrad., penkt.
Priiminėja tik susitarus.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 7 Ist Street

(7los ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
Šešt. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta.

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais
8:30 — 12:00.

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

ŪR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOB
10748 S. Michigan, Chicago 28, m 

Tel.ef. ofiso: PUllman 5-6766
Namų: BEverly 8-3946 

PrlBm. vai.: kasdien 6-8 v. v.. še« 
1-8 p p. lr treč uždaryta.

Tel. CE .-(7726 arba 283-7606 *
DR. C. K. PAULIS

Diagnostika lr Vidaus Ligos 4
Monroe Building, Bulte 709

104 South Michigan Avenue
Valandos susitarus telefonu.

Tel. ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697

DR. A.PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 Sonth Damen Avenue 

Valandos: 1—9 p. p.
Išskyrus trečladien]

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 South Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAI, kasdien nuo 8 iki 8 vai. vak 
Treč. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
spec. ortiiopedinės ligos 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligonine 

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

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus lr rėmus 
4455 S. California Ave., YA 7-7381

p lkl 8 v- v kasdien 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 v. r. Iki 1 v. popiet.

Rei. tel. PR 9-6730.

DR. L SEIBUTIS
Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 Wes» 
7ist. St. (7t-os ir Campbell Avenue 
kanipas), tel. 776-2880.
______ Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV. «3rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-4410

Rez. tel. GRovehill 6-0617
Valandos pirm. Ir ketv. nuo 12 iki 

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

Offlso telef. CLiffside 4-2896 
Resid. telef. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir specialiai 
chirurgija

4644 So. Ashland Avenue
Valandos kiekvieną dieną 2—4 lr

6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek 
madieniais uždaryta, priimama pa 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 v 
iki 6 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ LIGOS ’
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St

Tel. PRospeot 8-1223 ar PR 6-657 
Ofiso vai.. Pirm., antr., treč. i 
penkt.. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
y. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu lai 
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
PrilmlnBJa ligonius tik susitarus 

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

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street
specialybė: AKUŠERIJA IR MOTER 

LIGOS
VALANDOS: I iki 4 lr 6 iki 8 v. ■ 

Šeštadieniais 1 Iki 4 vai. 
Trečlaidleniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VASKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue ■

Ofiso vai. kasdien: 8-4; 6-8. *
Šeštad. .nuo 2 ik 4 v. Treč. lr sekm

tik sk\iblais atvejais ir susitarus

Tel. ofiso PR 6-6146, rez. HE 4-3151

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. p. ir 7 iki 8 v. 

Treč. ir šeštad. pagal sutartj.



Kovojančios dėl laisvės

LATVIŲ ORGANIZACIJOS 

KONGRESAS

Dėmesys Maskvos - Paryžiaus artėjimui
Maskvoje apie Prancūziją rašoma tik teigiamai. Buvo nerimo ryšium su Gromyko 
vienšnage Paryžiuje. Tik ateitis parodys, kokie bus artėjimo padariniai

Amerikiečių Latvių sąjunga 
Jungtinėse Valstybėse, kuri 
dirba bolševikų pavergtosios 
Latvijos išlaisvinimui maždaug 
panašiu būdu kaip ir Amerikos 
Lietuvių Taryba Lietuvos lais
vinimui, šiandien Chicagoje pra 
deda savo metinį trijų dienų 
kongresą Chicagos Latvių 
Bendruomenės centre. Ta pa
čia proga yra surengta latvių 
dailininkų kūrinių ir rankdar
bių paroda, kuri jau vyksta 
nuo praėjusio šeštadienio ta
me pačiame Latvių Bendruo
menės centre, 4146 N. Elston 
Avenue.

Mūsų broliai latviai Ameri
koje savo laiku gerokai buvo 
susikaldę į grupes ir grupeles. 
Laisvinimu besirūpinančios lat
vių organizacijos bei draugijos 
nesutardavo dėl savo tėvų kraš 
to laisvinimo bendrų kelių. 
Šiandien jų garbei tenka pa
sakyti, kad Latvijos laisvinimo 
baruose bedirbdami jie yra vie 
ningi. Juos apjungė kongresą 
turinti Amerikos Latvių sąjun
ga, kurios priešakyje, kaip pir 
mininkas, jau kelinti metai sto
vi šviesus .taktiškas ir veik
lus prof. Petras Lejinš. Jis 
pirmininkauja ir viso laisvojo 
pasaulio latvių federacijai, be
sirūpinančiai Latvijos laisvini
mu.

*
Lietuvių laisvinimo veiks

niams daug kur ir gana dažnai 
tenka su latviais susidurti. Daž 
niau ir daugiau ,negu su bet 
kuria kita tautine grupe Ame
rikoje, Kanadoje ar kur kitur. 
Dažniau ir artimiau tenka su 
jais bendradarbiauti įvairiuose 
veiksmuose Pabaltijo tautų 
naudai. Aišku, dėl ko. Latviai 
yra ne tik artimiausi mūsų 
kaimynai, bet ir giminingi mū
sų tautai. Taip pat ir šiandie
ninė Latvijos ir Lietuvos būk
lė yra lygiai tokia pat. Jos 
abi yra Sovietų Rusijos oku
puotos ir moraliai bei fiziškai 
tebekankinamos. Ir mūsų pas
tangos pavergtiems ir kanki
namiems broliams padėti išsi
laisvinti yra tos pačios. Abi 
broliškos tautos siekia laisvo 
ir nepriklausomo gyvenimo ir 
šventai tiki, kad jų pastangos 
nebus tuščios.

Dažnai pastebime spaudoje, 
kad lietuvių ir latvių diploma
tai, pirmoje eilėje atstovai Wa- 
shingtone — Juozas Rajeckas 
ir dr. A. Spekke labai dažnai 
susitinka tartis esamos Latvi
jos ir Lietuvos padėties reika
lais ir drauge su Estijos atsto
vu Johannes Kaivu padaro ben 
drų pareiškimų Jungtinių Val
stybių vyriausybei. Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo komite
tas palaiko kontaktą su latvių 
panašiu veiksniu. O gal glau
džiausiai bendradarbiauja Lie
tuvių Laisvės komitetas su pa
našiu latvių komitetu Paverg
tųjų Europos tautų seime ir 
kitur. Gal kiek kitokios rūšies 
bendradarbiavimas, bet vis tik 
bendradarbiavimas, vyksta lie

*

Spaudoj ir gyvenime

LIETUVĖ
Aš laukiu vaiko — naujos gy

vybės. kuriai gyvybę aš duot tu
riu. Bet jau nebeturiu kantrybės: 
taip laikas slenka pamažu!

Pradžioje, skaičiavau mėnesius 
ilgus, vėliau pradėjau savaites 
skaičiuoti, dabar skaičiuoju jau 
dienas, kada galėsiu savo vaiką 
— pirmą kartą pabučiuoti!

Aš noriu pamatyti savo vaiką! 
Noriu žinoti, kaip jisai atrodys? 
Kokia bus jo šypsena, kokia akių 
spalva ir kokius gabumus jisai pa
rodys ?

Akių šviesa jis kelią man nu
švies... Ir savo šypsena, mane šyp
sotis kvies! Užpildys mano visas 
dienas, kas jį tiktai matys, nusi
šypsos — kiekvienas!

Ir jis šypsosis kiekvienam: ir 
suaugusiam ir kūdikiui mažam. Jo 
maža širdelė, bus atdara visiems, 
bet žinoma, daugiausia — savo 
tėveliams.

tuvių su latviais ir estais ir 
Amerikos balse, transliuojant 
programas į Sovietų okupuo
tuosius Pabaltijo kraštus.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vadovybė palaiko glaudžius ry
šius su Amerikos Latvių Są
jungos centru. Alto centro val
dybos nariai jau kelinti me
tai dalyvavo latvių kongresuo
se. Dalyvaus ir šiemetiniame. 
Su šia sąjunga, kaip ir su Estų 
Nacionaliniu komitetu, Altas 
yra atlikęs stambių ir sėkmin
gų veiksmų.

Jau penkeri metai, kai Altas, 
Amerikos Latvių sąjunga ir 
Estų Nacionalinis komitetas y- 
ra sudarę Bendrą Amerikos 
Pabaltiečių komitetą (Joint 
Baltic American Committee), 
kurio pirmininkas yra renka
mas kasmet rotaciniu būdu. 
Šiemet kaip tik jam pirminin
kauja latvių sąjungos pirminin 
kas prof. Petras Lejinš.

¥
Mūsų dienraščio skaitytojai 

jau yra painformuoti, kad š. 
m. balandžio 13 d. Washingto- 
ne įvyko šio bendrojo pabaltie
čių komiteto metinė konferen
cija, kurioj buvo pasitarta Pa
baltijo valstybių laisvinimo rei- 
kaalis. Buvo paruoštas ir pa
siųstas Jungtinių Valstybių vy 
riausybei visų trijų tautų var
du raštas, jai primenant oku
puotųjų kraštų vargus ir jų iš
laisvinimo reikalus. Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkui 
šen. Eulbright pasiųstas laiš
kas, išdėstyta žala, kokią gali 
atnešti Jungtinių Valstybių 
konsuliarinė sutartis su Sovie
tų Rusija. Nutarta bendrai or
ganizuoti pabaltiiečių dieną JA 
Valstybių kongreso birželio 
mėnesio viduryje. Įvairiuose 
miestuose, kuriuose gyvena lie
tuvių, estų ir latvių, rengti ben 
drus parengimus, minint dvi
dešimt penkerių metų visų tri
jų tautų pastangas atkovoti 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
laisvę ir nepriklausomybę ir 
tas pastangas tęsti toliau dar 
ryžtingiau ir vieningiau, negu 
ligšiol, iki laimėjimo. Birželio 
mėnesio viduryje suorganizuoti 
platesnio matso spaudos kon
ferenciją Washingtone, kad iš
dėstytų ir plačiau pagarsintų 
visų pabaltiečių nepalaužiamas 
pastangas pasiekti laisvo ry
tojaus. Stengtis išleisti bend
rą visų trijų tautų anglų ir 
kitomis kalbomis brošiūrą apie 
Pabaltijo kraštų padėtį.

Taigi su broliais latviais ir 
taip pat estais turime ryšius 
ir bendradarbiaujame. Užtat 
malonu yra pasveikinti šį sa
vaitgalį įvykstantį Chicagoje 
latvių kovos organizacijos — 
Amerikos Latvių sąjungos ke
turioliktąjį kongresą ir palin
kėti jam nusmaigstyti tiksliau
sias gaires, kurias sekant šven 
toje kovoje už laisvę ir latvių 
tautą ir visi pabaltiečiai kiek 
galima greičiau sutraukytų bol 
ševikiškosios bei sovietiškosios 
vergijos pančius.

- MOTINA
Jo skardus juokas kambarius 

pripildys ir mano visus kasdienius 
rūpesčius nutildys. Tuomet bus 
lengva man gyventi: j savo vaiką 
žiūrint, galėsiu jėgų sau semti.

Ir, kaip mylėsiu savo aš vaikelį. 
Ir, kaip dėkinga būsiu Visagaliui, 
kad Jis palaimino mane — sta- 
tydams kitų motinų tarpe!

Aš savo vaiką vis liūliuosiu, ant 
rankų supdama nešiosiu, dainuo
siu dainą jam lopšinę apie mūs 
pavergtą tėvynę!

Nuo pat lopšio skiepysiu aš vai
kui savo, mūsų tėvynei meilę di
džiausią; kuomet mokės jau tart 
žodžius, tuomet prašys jau pats 
Aukščiausį:

“Brangus Dievuli, aš mažas 
vaikelis, prašau Tavęs, mano tėvų 
žemei duok laisvę, išvaryk priešus 
piktus ir grąžink mylimą tėviškę 
mūs!

Bronė Variakojienė

Bendrojo Amerikos Pabaltiečių komiteto (The Joint Baltic American 
Committee) konferencija Washingtone, kurioj aptariami Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos išlaisvinimo reikalai. Prezidiume (iš kaires) L. 
Šimutis, prof. Peter Lejinš, pirmininkas Amerikos Latvių sąjungos, 
kuri šiandien Chicagoje pradeda savo kongresą, Julius Kangur, Ame
rikos Estų Tautinio komiteto pirmininkas. Bendram Pabaltiečių ko
mitetui šiemet pirmininkauja prof. P. Lejinš.

DOMININKONŲ RESPUBLIKA
Gyventojai ir turtai Kolumbo atrastoj saloj

Pasaulio dėmesio centru vir
tusi z Domininkonų respublika 
yra vadinamoje Hispaniolos sa
loje, esančioje tarp Kubos ir 
amerikiečių valdomos Portoriko 
salos. Nuo Domininkonų respub 
likos sostinės įSanto Domingo 
iki Miami tėra apie 800 mylių.

Kolumbo atrastoji sala
Tai salai Hispaniolos vardą 

parinko Christofas Kolumbas, 
kuris ją 1492 metais atrado ir 
kuri jam buvo panaši į Ispaniją. 
Šioje saloje dabar yra dvi res
publikos: Haiti ir Domininkonų. 
Gyventojų skaičiumi Dominin
konų respublika ne ką didesnė 
už Lietuvą: turi apie 3,334,000 
žmonių; taigi maždaug kiek 
Chicagos mieste.

Savo užimama teritorija Do
mininkonų respublika yra net 
mažesnė už Lietuvą — teturi 
19,333 kvadratines mylias. Su 
Haiti Domininkonų respublikos 
siena nusitęsia 241 mylią, o pa
krančių Domininkonų respubli
ka turi net 979 mylias.

Sostinė — San Domingo mies 
tas — yra seniausias Amerikos 
pusrutulio miestas, įsteigtas 
1496 m., nes Hispaniolos sala 
tapojpirmoji pastovi ispanų ko
lonija. Čia 1514 m. buvo pasta
tyta pirmoji Lotynų Amerikoje 
katedra, joje esą ir Kolumbo 
palaikai, o 1538 m. vienuoliai 
domininkonai čia įkūrė pirmąjį 
universitetą. (Gal domininkonų 
veikimas turėjo įtakos, kad tam

kraštui buvo parinktas toks pa
vadinimas). \

Karu ir sutartimi XVHI šimt. 
Hispaniolą užvaldė prancūzai. 
Jie davė šiam kraštui ir tokį 
vardą (Saint Domingue), iš
plėtė cukraus, kavos, kakavos, 
medvilnės plantacijas, prigabe- 
no savo kolonistų ir daugybę 
negrų vergų iš Afrikos, taip, 
kad 40,000 baltųjų kontroliavo 
apie 450,000 vergų.

Dvi respublikos
Tačiau 1791 m. vieną rugpiū

čio naktį vergai sukilo, išžudy- 
dami 2,000 prancūzų plantato- 

I rių ir jų šeimos narių. Prancū
zai atsiuntė 20,000 karių numal
šinti dešimtmetį užsitęsusias ko 
vas. Tačiau pusė karių žuvo nuo 
ligų, kita pusė pakriko. 1804 m. 
buvęs vergas Dessalines įsteigė 
(vakarinėj salos pusėj Haiti res- 
! publiką, o Domininkonų res
publika pasiskelbė neprlklauso- 

,ma 1821 m.
Jei Haiti yra daugiau prancū

zų kultūros ir vartoja prancūzų 
kalbą, tai Domininkonų respub
lika daugiau ispaniška. Haiti bu 
vo įsiveržusi į Domininkonų 
respubliką ir tik kilus Haiti res
publikoje civiliniam karui, Do
mininkonų respublika 1844 m. 
galutinai liko laisva. Per sekan
čius 70 metų Domininkonų res 
publikoje įvyko net 22 revoliu- 

jcijos. Išvargintas kraštas net 
siekė įsijungti į JAV ir prezi
dentas Grant net tą mintį rė- 

(Nukelta į 4 psl.)

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVICIUS, MIC

fietuvish
arija

oje pasakoje

Jis tačiau atsakė: “Aš labiau noriu tavo vaiko”. Ta
čiau, kai jis norėjo paimti vaiką iš tėvo rankų, šis 
pašoko ir nukirto mokytojui galvą su kardu. Kai 
Lemonitza pamatė, kad jis yra negyvas, ji sušuko: 
“Tegul būna pašlovintas Viešpats, kad aš esu nuo 
jo išlaisvinta ir kad yra išgelbėtas mano sūnus”.

Ryto metą ji atsivedė savo uošvę, parodė jai 
lavoną ir tarė: “Tai šis suėdė mano vaikus, o ne 
aš”. Tik dabar ji pasisakė kieno duktė yra ir jie 
tuojau parašė laišką jos tėvui, kad yra atsiradusi 
jo duktė, kurios jis buvo netekęs ir, kai jis atvyko, 
jie iškėlė naujas vestuves.1

LEMONITZOS ANALIZĖ

1. Ar ši pasaka yra mūsų pasaka?

Prieš pradedant nagrinėti šią pasaką kyla klau
simas, ar ji priklauso mūsų tyrinėjamos pasakos 
grupei. Jei ne, visai nebūtų reikalo jos nagrinėti.

J. G. von Hahn, Griechische und Albanische Maerehe.n, II 
dalis, 1918, Muenchen, 32-36 psl.

L

V. ALSEIKA, Vokietija

giau vertina teigiamai, o komu
nistai, aišku, toje politikoje ran
da itin daug teigiamų bruožų.

Pakanka pažvelgti į de Gaulle 
vedamą politiką ir joje nebus 
sunku rasti judrumo, dinami
kos. Toji politika kai kuriais 
metodais visai priešinga JAV 
vedamai. Jei amerikiečiai savo 
politikos pasiekimus konsoliduo 
ja įvairiose sutartyse ir jas lai
ko teisinėmis normomis, tai de 
Gaulliui sutartys reiškia tik prie 
monę tikslui pasiekti. De Gaul
le didžiuosius .sprendimus daro 
pats, o juos vykdo nemažų kva
lifikacijų užsienio reikalų mi
nistras Couve de Murville.
Siekia išstumti amerikiečius iš 

kontinento
Palyginus su kitais sąjungi

ninkais, Prancūzijos kitokie me
todai, kitokie ir tikslai. Iš vie
nos pusės de Gaulle siekia stip
rinti šešių europinių valstybių 
bendradarbiavimą, iš kitos — 
norėtų padidintos Europos su 
jos centru Paryžiuje. Kaip su
derinti abu tikslus, į tai tega
lėtų atsakyti pats de Gaulle. Pre 
zidentas neatlaidus amerikiečių 
atžvilgiu — jo nuomone, jie tu
rėtų pasitraukti iš Europos kon
tinento, tačiau tai Europai ga
rantuodami Atlanto sąjungą 
(ne NATO). Jis norėtų pats, be 
amerikiečių, vadovauti europi
niams pasikalbėjimams su Mask 
va. Čia de Gaulle reiškia gana 
logišką nuomonę, kad Europos 
klausimai neišsprendžiami be 
Sovietų ir be prancūzų. Žinoma 
kyla klausimas, ar juos pavyktų 
išspręsti visiškai izoliavus ame
rikiečius. De Gaulliui rūpi ištirti 
sovietinį nusistatymą jo euro
pinių planų atžvilgiu ir, aišku, 
Gromyko viešnagė šiam reikalui 
buvo panaudota. Dar neseniai, 
priimdamas naują Maskvos am
basadorių Zoriną, de Gaulle bu
vo paminėjęs apie sutarimą ne 
tik kultūros, mokslo ar ūkio, bet 
ir politikos srityse.
Maskva su Paryžiumi sutaria 

daugeliu atvejų
Šiuo metu Prancūzija ir Sov. 

Sąjunga sutaria šiais tarptauti
nės politikos klausimais: 1. In
dokinija, 2. daugiašalė NATO 
atominė pajėga, 3. Kongo, 4. 
Kinijos liaudies respublikos pri
pažinimas, 5. Kai kurių J. Tau
tų veiksmų kritika ir 6. suta
rimas dėl kai kuriais požiūriais 
vedamos politikos Vokietijos at
žvilgiu.

Tas abiejų kraštų artėjimas 
vis ryškėja ir jis prasidėjo maž
daug prieš metus. Kai 1964 m. 
pavasarį Maskvos svečias N. 
Podgornyj kalbėjo apie du kraš

Galima tarti: š. m. balandžio 
mėn. paskutinės dienos vyko 
Prancūzijos - Sovietų Sąjungos 
suartėjimo ženkle. Tuo metu Pa 
ryžiuje viešėjo sovietinis užsie
nio reikalų ministeris Gromyko, 
turėjęs pasikalbėjimą su prezi
dentu de Gaulle, kitais politi
kais ir, atrodo, į Maskvą su ne 
tuščiu portfeliu grįžęs. Dar ke
liomis dienomis prieš Gromyko 
vizitą, kai Maskvoje buvo pri
imtas mongolų partijos bei val
džios vadovas, min. pirmininkas 
Kosyginas savo kalboje buvo 
pabrėžęs: “Prieš 11 metų viet
namiečių tauta, ilgai kovojusi, 
laimėjo pergalę prieš kolonizato
rius”... Iš tikrųjų, Kosyginas 
turėjo priminti, kad tie koloni
zatoriai buvo prancūzai, bet, pa
sirodo, dabar ne metas pulti 
Prancūziją, ir jau visa eilė sa
vaičių, kai Sovietų spauda neiš
tarė nė vieno pikto žodžio nei 
prieš pačią Prancūzijos politi
ką, nei prieš jos vadovą gene
rolą de Gaulle. Pastaruoju me
tu sovietai nededa ir prieš ge
nerolą nukreiptų šaržų bei ka
rikatūrų, tuo tarpu kai vak. vo
kiečių spaudoje jų netrūksta. 
Sovietai neužsimena ir apie 
Prancūzijos vestą Indokinijos 
karą. žodžiu, vyksta politinis 
kortų lošimas.
Nerimas prancūzų dešiniųjų 

tarpe
Ryšium su buvusiu vizitu Pa

ryžiuje, de Gaulliui artimas laik 
raštis “La Nation” rašė apie 
naują posūkį prancūzų - sovietų 
santykiuose ir pabrėžė prancū
zų nepriklausomos politikos rei
kalą. Tačiau kitoje spaudoje, 
dešiniųjų sluoksniuose, pasigirdo 
įspėjimo balsų — Raymond A- 
ron ir Francois - Poncet “Figa
ro” ir "L’Aurore” skiltyse pre
zidento vedamą užsienio politiką 
vertino su kartėlio jausmais. 
Šiaip iš Prancūzijos gautomis 
žiniomis, gyventojai savo prezi
dento šachmatinius ėjimus dau-

Prez. Johnson savo kietoje kalbo
je pareiškė, kad jis neįeisiąs Vaka
rų pusrutulyje nė vienai valstybei 
patekti į komunistų rankas.

Klausimas yra svarbus, nes nuo to varianto įsileidi-, 
mo į mūsų studijas priklauso ir mūsų studijų rezul
tatas: pačios pasakos kilmės, prasmės ir jos laiko 
nustatymas.

Nesunku pastebėti, kad Lemonitzos variantas ge
rokai skiriasi nuo lietuviškų variantų tiek savo as
menimis, tiek nuotaika, tiek savo išvadomis. Ten 
mergaitės auklėtoja yra moteris, kartais Marija, čia 
vyras. Ten mergaitė atiduodama iš namų dėl netur
to, čia ji yra karaliaus duktė ir niekam neatiduoda
ma, tik leidžiama mokytis. Ten yra bandomas nusa
kyti draudimo turinys ir baudimo priežastis, čia tuo 
tarpu ir vienas ir kitas dalykas yra apgaubtas ne
įžvelgiamos paslapties.

Tačiau, nepaisant šių skirtumų, tiek lietuviškuo
se variantuose, tiek čia mes turime tą pačią pasakos 
įvykių eilę: mergaitės perėjimas mokytojo ar moky
tojos globon, jų tarpusavis konfliktas, mergaitės pa
sitraukimas nuo mokytojo ar mokytojos, jos ištekė
jimas už karaliaus, mokytojo ar mokytojos persekio
jimo ritmika, pasireiškianti trijų jos vaikų grobimu, 
ir pagaliau mergaitės-karalienės išgelbėjimas. Pasa
kos įvykių pynėje yra tiek daug bendrų dalykų, kad 
netenka abejoti, jog mes čia turime reikalą su tos 
pačios pasakos kompozicija.

Apskritai, šioje studijoje mes norime daugiau 
dėmesio kreipti kompoziciniam pasakos panašumui, 
negu atskirų motyvų panašumui. Kompozicijos pa
našumas tvirčiau liudija pasakos bendrumą, negu 
atskirų elementų panašumas. Vienas pasakos moty
vas, paimtas atskirai, dažnai yra tokia didelė ben
drybė, kad sunku yra nustatyti jo ribas. Pvz. auk
lėtinės ir mergaitės situacija yra tokia visuotinė žmo
nių gyvenime, kad ji gali savaime susidaryti skir

tus, kurie esą pašaukti įvesti 
Europoje “naują tvarką”, tai 
mums verta prisiminti kiek se
nesnius laikus. 1945 m. Stalinas 
Jaltoje apie prancūzus kalbėjo: 
“Ką Prancūzija atliko šiame ka
re? Ji priešui atidarė vartus”... 
Kai dabar de Gaulle kalba apie 
“tėviškių Europą”, tai Maskva 
tai išverčia į “sambūvio ir ko
lektyvaus saugumo Europą”. Pa 
žvelkime į 1961 m. sovietų no
tos Bonnai žodžius: “Politikoje 
niekas nedaroma tik grynos sim 
patijos labui. Jei Prancūzija šlie 
jasi prie Vokietijos, tai nereiš
kia, kad ji tą federalinę Vokie
tiją labai mėgtų. Tai daugiau 
noras turėti santykius su stipriu 
partneriu”. Dabar laikai kinta 
ir Maskva jau šliejasi prie Pa
ryžiaus.

Paryžiui daug reiškia technikos 
pažanga

Kiekvienu atveju, kokie būtų 
Gromyko viešnagės Paryžiuje 
padariniai, lieka neaišku, kad 
de Gaulle nėra politikas, kuris 
galvotrūkčiais mestųsi į politi
nio masto avantiūrą. Jis suge
bės pasilikti ir išeities vartus. 
Ta proga verta priminti, kad 
de Gaullio dažnai naudojama 
“pažangos” sąvoka reiškia pa
žangą technikoje. Prezidentas 
numano, kad savo didybę — 
“grandeur” Prancūzija tegalės 
išlaikyti, būdama pirmose pra
moninių kraštų eilėse.

Buvo bandymų pradėti gyvą 
bendradarbiavimą technikos sri
tyje su D. Britanija — jis ne
buvo sėkmingas. Paryžius sie
kė bendradarbiauti apsiginkla
vimo srityje ir, su Erhardo Vo
kietija — ir čia pasirodė men
koki rezultatai. Vėliau stebėjo
me, kad Paryžius pradėjo tech
ninį bendradarbiavimą su Mask
va, pirmoje eilėje spalvotos te
levizijos srityje. Tai žygis, ku
ris turės nemaža pasėkų ir bus 
toliau plečiamas.

Labai artima ateitis parodys, 
kokių pasėkų turės ir Paryžiu
je buvęs sovietų - prancūzų pa
sikalbėjimas. Vieną Gromyko vi 
zito Prancūzijoje aspektą buvo 
nurodžiusi vak. vokiečių spau
da — ji teigė, kad Maskva sie
kianti skaldyti Bonnos - Pary
žiaus, tiesa, gana trapią drau
gystę. Tačiau Maskvai rūpėjo 
ir kiti, gal svarbesni klausimai, 
kad ir iš Paryžiaus gautų pri
tarimą Sovietų nuolat keliamai 
neatominės zonos Europoje idė
jai ir kt. Kiekvienu atveju Vak. 
Vokietijoje buvo nuomonių, kad 
sovietų - prancūzų “pavasarinis 
flirtas” turės atnešti įvairių nau 
jienų ir gal netikėtumų.

tingų kultūrų kraštuose ir būti įjungta į skirtingiau
sias pasakas.

Tuo tarpu ten, kur mes pastebime tą pačią pa
sakos veiksmų ritmiką, mes galime tartis turį reika
lą su ta pačia kompozicija ir ieškoti jos kilmės ir 
prasmės. Ten, kur yra panaši ne vien elementų su
ma, bet ir jų tarpusavis išdėstymas bei sugrupavimo 
būdas, sunku yra prileisti atsitiktinumą. Dėl to, kai 
mes turime auklėtinės ir auklėtojo ar auklėtojos kon
flikto išdėstymą šitokia, o ne kitokia įvykių eile, tai 
mes turime pagrindo tarti, kad čia mes turime rei
kalą su ta pačia pasaka. Sunku yra prileisti gryną 
atsitiktinumą šiam reiškiniui išaiškinti. Atsitiktinu
mu būtų galima išaiškinti vieną panašią situaciją, 
nes panašių situacijų žmonių gyvenime yra labai 
daug. Tačiau kas kita yra, kai panašių situacijų susi
daro ištisa grandinė. Tokiu atveju pripuolamo atsiti
kimo galimybė yra labai maža.

Taigi dėl tos priežasties mes turime pagrindo 
Lemonitzos pasaką laikyti ne atsitiktinai panašia 
lietuviškiems variantams. Tiesa, graikiškoji pasaka 
iškelia daug naujų problemų ir neturi kai kurių svar
bu) problemų, kurias iškelia lietuviški variantai. Ta
čiau visoje šioje studijoje mes turime nepraleisti iš 
akių fakto, kad mes čia turime reikalą ne su kūrinio 
vertimu iš vienos kalbos į kitą, atliktu rašytiniu bū
du, bet su gyvu jo perteikimu iš lūpų į lūpas, einan
čiu per šimtus metų. Ir, jei kas mus stebina šiose 
studijose, tai ne tiek pasakos nutrupėjimai ar iš
kraipymai, kiek sugebėjimas pasakos sekėjų išlaikyti 
iš esmės tą pačią pasaką tokioje daugybėje tautų ir 
kalbų ir per daugelį šimtmečių.

Bus daugiau
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DRAUGIŠKUMU LAIMI DRAUGUS
Kun. J. Makaro sidabrinę kunigystės sukaktį švenčiant

P. STA RYS

Musų kolonijose

Kiekvieno žmogaus gyvenimo 
kelias yra skirtingas. Juo labiau 
išsiskiria iš daugelio kunigas, 
kuris savo pašaukimu yra skir
tas būti tarpininku tarp Dievo 
ir žmonių. Toks yra įvairus ir 
kun. Juozo Makaro gyvenimo 
kelias, kuriuo jam teko eiti vai
kystėje, jaunuolio dienose ir pa
galiau jau dvidešimt penkerius 
metus dirbant kunigišką darbą. 
Draugus jis laimi draugiškumu, 
kunigiško gyvenimo pagelbinin- 
kus nuoširdumu ir laimėjimus 
skina darbu ir auka. Darbo jis 
nebijo, kai reikia imtis bet ko
kių pareigų ir jas atlikti bet 
kur, jei tik jaučia, kad iš jo 
pasiaukojimo bus Dievui garbė 
ir žmonėms nauda. Tokį šios 
dienos jubiliatą pažįsta visi, ku
riems teko su juo susidurti pa
rapijos reikaluose, dvasiniuose 
patarnavimuose ir lietuviškoje 
plotmėje.

Kun. J. Makarui švenčiant ku 
nigystės sidabrinį jubiliejų, įdo
mu pasekti jo gyvenimo keliu 
ir pažvelgti iš arčiau į jo veik
lą, kurioje jis reiškėsi lietuvių 
parapijose Chicagoje ar jos a- 
pylinkėse.

Ckuiinko sūnus

Kun. Makaro tėvelis Ameri
kon atkeliavo iš Kazlų Rūdos, 
Mariampolės apskrities, kur jo 
tėvas buvo geležinkelio tarnau
tojas. Ameriką pasiekė 1903 m. 
ir pradžioje apsigyveno Taco- 
moj, Wash. Vėliau jis atvyko į 
Sheboygan, Wis., kur susipaži
no su Marijona Kudirkaite, to
limesne dr. Vinco Kudirkos gi
minaite, atvykusia iš Skriaudžių 
parapijos, Mariampolės apskr. 
Čia juodu 1909 m. ir sukūrė lie
tuvišką šeimą, kuri išaugino ke
turis vaikus. Sheboygane Maka
rai turėjo ūkį, kuriame teko 
dirbti ir visiems vaikams, kol 
jie, pardavę ūkį, persikėlė į Chi
cagą. Čia jau užsibaigė ūkinin
ko gyvenimas ir prasidėjo mies
tietiškas, nes čia buvo geresnių 
galimybių mokytis ir dirbti.

Sukaktuvininkas buvo pirma
sis iš vaikų, gimęs 1910 m. ba
landžio 9 d. Be jo, dar buvo 
Andrius ir Stasys ir sesuo Ne
lė. Juozas, baigęs Chicagoje auk 
štesniąją mokyklą, pradėjo stu
dijuoti teisės mokslus univer
sitete. Kartu reikėjo jam ir dirb 
ti. Keletą metų jis dirbo Chica
go Title and Trust Co. ir A. H. 
Andrews Co. Bet, sulaukęs 21 
metų amžiaus, jis pajuto norą 
tapti kunigu ir tarnauti žmo
nėms dvasinėje srityje. 1931 m. 
jis įstojo į Quigley paruošiamą
ją seminariją, o ją baigęs labai 
gerais pažymiais, stojo į St. Ma
ry of the Lake kunigų semina
riją, Mundelein, III., studijuoti 
filosofijos ir teologijos mokslų. 
1940 m. gegužės 18 d., baigęs 
aukštuosius teologijos mokslus, 
Chicagos arkivyskupo kard. S. 
Stritch buvo įšventintas kuni
gu. Sekančią dieną atlaikė pir
mąsias iškilmingas šv. mišias 
Šv. Mykolo par. bažnyčioje. Nuo 
to laiko prasidėjo tikrasis kuni
giško gyvenimo kelias ir tikrieji 
kunigo darbai.

Parapiniuose darbuose

Pirmoji kun. Makaro darbo 
vieta buvo St. Frances of Rome 
parapija, Cicero mieste, o po me 
tų perkeltas į Šv. Kristinos pa
rapiją Chicagon. Kadangi jis bu
vo mokęsis lietuvių kalbos ir 
priklausė lietuvių kunigų gru
pei, tai vėliau buvo paskirtas 
į Šv. Petro ir Pauliaus lietuvių 
parapiją asistentu. Šiose parei
gose jam teko išbūti keletą me
tų ir palikti ten gražiai įmintus 
savo veiklos pėdsakus. Ilgiausiai 
betgi teko darbuotis Švč. M. Ma 
rijos Gimimo par. bažnyčioje, 
Marąuette Parke, kur klebonu

buvo visiems gerai pažįstamas 
prel. J. Paškus. Šioje parapijoje 
jis darbavosi net 13 metų, kol 
1961 metais buvo paskirtas į 
dabartinę vietą — Šv. Antano 
parapiją, Cicero, kur klebonau
ja kitas didelis lietuvybės apaš
talas prel. Ig. Albavičius.

Parapiniuose darbuose sukak 
tuvinin'kas kun. Makaras yra 
uolus ir sąžiningas. Pas jį gali 
rasti paguodos ir patarimų kiek
vienas parapietis, kuriam reikia 
turėti kokių nors reikalų įvai
riais klausimais. Savo maloniu 
būdu ir nuoširdžiu priėmimu 
kiekvieno pas jį ateinančio jis 
yra užsitarnavęs daugelio savo 
parapiečių pagarbą ir meilę. Dėl 
to ir šių sukaktuvių proga tuo
jau susidarė komitetas, kuris 
jam rengia pagerbimą gegužės 
16 d. Šv. Antano par. bažnyčio
je ir po to iškilmingus pietus 
parapijos salėje. Šv. mišias su
kaktuvininkas atnašaus 11 vai., 
o banketas bus 1 vai. po pietų.

Iškilmėse dalyvaus ne tik dau 
gelis kun. Makaro gerbėjų, ku
rie turėjo progos pasinaudoti

Kun. J. Makaras

jo kunigiškais patarnavimais, 
bet ir jo mamytė, šiuo metu 
gyvenanti Marąuette Parke. Gai 
la, kad kartu su vyriausiuoju 
sūnumi negalės pasidžiaugti jo 
tėvelis, kuris mirė 1952 m.

Be to, jo brolis Andrius, bai
gęs St. John universitetą, yra 
įstojęs į pranciškonų vienuoly
ną ir, gavęs brolio Bazilijaus 
vardą bei lankęs dar Fordham 
universitetą, darbuojasi kaip 
lotynų, graikų, rusų ir kitų kal
bų mokytojas Bishop Ford aukš 
tojoje mokykloje, Brooklyn, N. 
Y. Sukaktuvininko brolis Sta
sys ir sesuo Nelė yra sukūrę 
šeimas ir gyvena Chicagos apy
linkėje. Taigi ir jie turės progos 
pasidžiaugti savo brolio kun. 
Juozo kunigystės sidabrine su
kaktimi.

Galima paminėti, kad kun. 
Makaras laisvu nuo kunigiško 
darbo metu mėgsta užsiimti fo
tografijos menu ir turi labai 
gražią fotografijų kolekciją. 
Taip pat jis daug skaito, sten-

Amerikiečiai II-os divizijos jūrų pėstininkai prieš iš skrisdami j Domininkonų respubliką iš Camp Lejeune, 
N.C. Kariai buvo helikopteriu perkelti į lėktuvnešį Okinawa.

Komunistinis sukilėlis Santo Domingo mieste sėdi bazukos išmuštoj 
skylėj Ozama tvirtovės sienoje.

DOMININKONŲ RESPUBLIKA

mė, tačiau JAV kongresas at
metė.

Jau anksčiau amerikiečių 
užimta

Nesant krašte tvarkos, 1916 
m. jį užėmė JAV jūrų pėstinin
kai ir išlaikė iki 1924 m., kada 

j buvo išrinkta konstitucinė vy- 
J riausybė. Ryžtingas pulkininkas 
Trujillo 1930 m. klastotų rin
kimų keliu pasiekęs valdžią, iš
silaikė 31 metus, kol 1961 m. 
buvo nužudytas. Tai buvo kerš
tas prieš diktatoriaus vartotas 
tortūras kalėjimuose, prieš Tru
jillo suktumus, kurių dėka jis 
ir jo šeima savo nuosavybėn bu
vo paglemžę 65% cukraus ga
mybos, 12 iš 16-kos cukraus 
fabrikų ir 35 procentus dirba
mos žemės.

Po jo kraštą valdė preziden
tai Balanguer, paskiau Bonnel- 
ly, pagaliau 1962 m. sausio 18 
d. buvo išrinktas Juan Bosch, 
kuris 1963 m. rugsėjo 25 d. bu
vo nuverstas. Po jo kraštą val
dė civilių triumviratas, pažadė
jęs 1965 m. rugsėjo 1 d. pra
vesti rinkimus.

Krašto turtai, pramonė

Domininkonų respublikos že
mė derlinga. Dirbamos yra apie
15,500 kvadr. mylių. Gyvulių au 
ginimas — pagrindinis gyvento-

giasi pažinti naujausius bažny
tinės veiklos laimėjimus ir juos 
pritaikyti savo darbe.

Kun. J. Makarui, švenčiančiam 
25 metų kunigystės jubiliejų, 
tenka palinkėti Aukščiausiojo 
palaimos ir sveikatos dar ilgai 
darbuotis lietuvių dvasiniams 
reikalams ir pasiekti daug lai
mėjimų dvasinėje darbo srityje.

jų užsiėmimas. Kiti svarbesnie
ji krašto produktai: cukrus, ka
kava, kava, tabakas, kukurūzai, 
žemės riešutai, bananai.

Taip pat turimos aukso, va
rio, geležies, druskos, kreidos, 
boksito, marmuro, gintaro ka
syklos. Žymiausieji pramonės 
gaminiai: cukrus, molasai, rū
mas ir kiti alkoholiniai gėrimai, 
cementas, riešutų aliejus, šoko
ladas, tabako gaminiai, tekstilė, 
drabužiai, baldai, medžio staty
binė medžiaga.

Apie 50 procentų eksporto ei
na į JAV, ypač cukrus, kakava, 
kava. Apie pusė importuojamų 
prekių ateina taip pat iš JAV.

Gyventojai
Gyventojų dauguma — bal

tieji, mulatai ir apie 19% neg
rų. Dauguma gyventojų katali
kai, kalba — ispanų. Pradžios 
mokslas nemokamas ir visiems 
priverstinas. Priverstina karo 
tarnyba. Kariuomenėj apie 25, 
000 vyrų ir turima apie 100,000 
rezervas. Turi savo laivyną su 
2 naikintuvais, 4 frigatomis, ei
lę patrulinių laivų. Aviacija tu
ri naikintuvus, lengvus bombo
nešius, transporto lėktuvus ir 
gelbėjimo eskadriles.

Šių eilučių autoriui prieš ke- 
lioliką metų lankantis Dominin
konų respublikoje, teko stebėti 
puikias misijų mokyklas, kur 
dirbo seserys net iš Chicagos. 
Sostinėje gausu daugiaaukščių 
pastatų, gyventojai malonūs ir 
draugiški. J. Pr.

SERGA STIGMATIKAS
Pagarsėjęs stigmatikas kapu

cinas kun. Pio Gorgione šiomis 
dienomis smarkiau susirgo ir 
gydosi San Giovanni Rotondo 
vienuolyne, Italijoje. Dabar ne
gali laikyti šv. mišių. Gegužės 
28 d. jam sueina 78 metai.

Brockton, Mass.
Gražios pamaldos

Velykų šventės mums, lietu
viams, suteikė ne tik religinį, 
bet ir patriotinį pasitenkinimą.

Šv. Kazimiero lietuvių para
pijoj Didžiosios savaitės visų 
dienų apeigos ir Velykų rytą 
prisikėlimo giesmės bei šv. mi
šios buvo pravestos lietuvių kai 
ba.
Parapijos choras, papildytas 
naujais choristais, turinčiais 
stiprius balsus, darė savotiškai 
nuostabų įspūdį, nes ligi šiol 
mūsų choras tik vegetavo.

Kunigai ragina dar gausiau 
įsijungti į chorą, nes įruošus 
naujus vargonus ir choro stip
rumas turės atitikti.
Lietuviai puikiai reprezentavo

Balandžio 28 d. Brocktono 
LB apyl. vald., Bronės Liūdonie- 
nės vadovaujama, pavyzdingai 
pasirodė kūrinių ir maisto ga
minių parodoje.

Devynių tautybių parodon lie 
tuvių dalyvavimą rekomendavo 
Marijona Miltiniūtė - Mrs. T. 
Gentile, kuri. kaip ir kitos lie
tuvės moterys ir mergaitės dė
vėjo tautinius rūbus ir aiškino 
eksponatų kilmę ir paskirtį.

Jau prieš tris savaites Brock 
tono “Advertising” įdėjo tauty
bių atstovių nuotrauką, kurio
je lietuves atstovavo puikiuose 
A. Tamošaitienės austuose rū
buose Irena Ladygaitė-Einienė, 
valdybos sekretorė.

Įvairių gintaro dirbinių eilės, 
drožiniai — dėžutės, kryžiai, 
juostos ir kt. — tai atskirų as
menų nuosavybės, čia suplauku
sios ant parodos stalo.

Kuopos valdybos kultūrinių 
reikalų vadovė Gofensienė su
organizavo lietuviškų kepinių 
skyrių. Lietuviškų kepinių puo
šimą pademonstravo Stasė Lau 
rinaitienė ir Elena Plonienė. 
Daugybę lietuviškais motyvais 
papuoštų tortų paruošė K. Ind- 
riūnienė, O. Venčkauskienė, D. 
Svirskienė, L. Senutienė, S. Man 
tautienė, O. Beržinskienė, E. 
Bielkevičienė, M. Burbienė, O. 
Eikinienė, M. Jurkštienė, V. 
Duobienė, M. Miltiniūtė-Gentile.

Visa tai sugabeno V. Skabei- 
kienė, O. Beržinskienė, Br. Liū- 
donienė savomis mašinomis.

Pasikeisdamos budėjo prie sta 
lų — O. Beržinskienė, O. Eiki
nienė, Br. Liūdonienė, L. Šukie
nė, St. Gofensienė, E. Grušienė, 
R. Baužytė, I. Linkytė, G. Čin- 
čytė, Valiūnaitė.. Daug padėjo 
J. Liūdonis, Br. Burba,, Pranc- 
kevičius, Barulis.

Vienas eksponatas ypač me
tėsi akyse: Aukštas, išdabintas 
tulpėmis Kristaus kančios kry
žius, prie kurio, sudėjus surakin 
tas rankas klūpo lietuvaitė. Jos 
kairėj pusėj šaulių ženklas, o de 
šinėje pagrinde žodžiai: “Die
ve, gelbėk Lietuvą!”

Šv. Kazimiero parapija
Gegužės 2 d. 6 v. v. sukvietė 

500 parapiečių pavakarieniauti 
ir pasiklausyti parapijos mokyk 
los programos. Mokyklos moki
niai suvaidino anglišką, lietu
višką ir prancūzišką pamoką 
bei religines pratybas angliškai.

Mokiniai pasveikino susirinku 
sius angliškai ir angliškai pra
nešinėjo. Jų orkestras pagrojo 
ir berniukai sportavo.

Įdomiausia programa ir 
miela lietuviškai širdžiai buvo 
ta, kuri įvyko po vakarienės. 
Tai mokytojos Aurelijos Kuci- 
naitės išmokyta tautinių šokių 
grupė pašoko tris tautinius šo
kius. Lietuviukų skautų šešio
likos grupė, vad. Jono Morkaus, 
padainavo daug skautiškų dai
nų. Deklamavo ir dainavo trio.

Margarita Mazgelienė solo pa 
dainavo keletą dainų ir duetą 
kartu su Margarita Sinkevičiū
te. Akompanavo vargonininkė
Stefanija Ventre.

Šie visi gražūs lietuviški pa
sirodymai, buvo baigti bendro

mis dalyvių dainomis, kurios 
buvo spausdintos lapelyje “Dai
nuokim”. Bendram dainavimui 
vadovavo Jonas Mon kus.

Svečiavosi kun. Jonas Švagž
dys, kun. Aloyzas Klimas. Už
baigiant klebonas kun. Feliksas 
Narbutas visiems lietuviškai pa
dėkojo.

Maisto gaminimą organizavo 
Stasė Gofensienė. Bilietai ir do
vanos buvo žinioje kun. Mykolo 
Vembrės ir kun. Jono Paulaus
ko.

Parapijos metinis banketas 
pasisekė. Atsilankė brazilietės 
lietuvaitės; Julija Krutulytė ir 
Angelė Krutulytė - De Sanza.

— Kun. Longinas Jankus
Balfo reikalų vedėjas, lankėsi 
Brocktone ir gegužės 2 d. 10 v. 
ryto Šv. Kazimiero bažnyčioje 
atlaikė lietuviškas šv. mišias ir 
pasakė įdomų pamokslą apie 
Kristaus prisikėlimą.

— Kun. Vincentas Valkavi
čius balandžio 21 d. dalyvavo 
Moterų sodaliečių susirinkime ir 
labai įdomiai pravedė lietuviš
ką meninę programą. Padaina
vo solo “Aš verkiau parimus”.

Atvykus kun. Mykolui Vemb
rei ir kun. Antanui Kneižiui vi
si trys vikarai užtraukė trio: 
“Eisim broleliai namo, namo!” 
Užbaigiant, pirmininkei Emili
jai Dilienei pasiūlius, visi sugie
dojo “Sveika Marija”.

— Gegužės 19 d. įvyks meti
nė sodaliečių vakarienė.

— Moterų sodalicija vargonų 
fondui paaukoųo 100 dol.

— Gegužinės pamaldos pas 
mus sekmadienį, trečiadienį ir 
penktadienį. Tretininkai nutarė 
ir kitas savaitės dienas rinktis 
bažnyčion ir bendrai giedoti li
taniją. K. Keblinskienė

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

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

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7150 So. Maplewood Ave. 

Ohlcago 20, IU.
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GALITE UŽSISAKYTI 

VAISTUS SAU TR SIUNTIMUI 

Community Vaistinėje

COMMUNITY PHARMACY
(Lietuvių vaistinė)

5000 West 16t h Street
Cicero 50, Illinois

Telefonas: OLympie 2-0951
Kazimieras Kareckas, R. Ph., vais
tinės savininkas ir C. Ugianskis, 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.
nillllllllllllllllUHIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIin
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DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI
AMŽINASIS GYVENIMAS, psichologinė studija, Kun. J. Danie 

liūs. Lordon, Canada, 1958 m., 68 nsl $2 0'
EPOCHOS SĄMONINGUMO POEZIJA. Czeslaw Milosz, vertė i

redagavo. Juozas Kėkštas, su autoriaus įvadu, užsklanda _  A
Nykos-Niliūno. Išleido Literatūros Lankai, Buenos Aires 195 
m., didelio formato, 93 psl. $3 0

MORENŲ UGNYS, poezija, Kazys Bradūnas. Išleido Literatūro 
Lankai, 1958 m., 78 psl................................. <s2|i

IR NEVESKI Į PAGUNDĄ, Draugo premijuotas romanas, Jerc 
nimas Ignatonis. Aplankas dail. Jono Pilipausko. Lietuviško 
Knygos Klubo leidinys, Chicago, 1958 m 314 nsl $3 0

RINKTINES MINTYS, spaudai parengė Juozas Prunskis. Dar
ffii^hi aVtO?U •lrr.taUtU a,T^nojl lšmint>a įvairiais klausimais 
Išleido Lietuvių Dienos, 1958 m. Kietais viršeliais su apianki

M Vn?JI 1 Studia Lituanica. Paruošta Lietuvo
Vakarų Studijų Komisijos pastangomis ir parama. Leidžia Lie
nZ’STm1^1^1' San~aukoa anglų ir vokiečių kalbomii 
New York, N. Y., 1958 m., 327 psl............................. $5.0

Miami, Florida

Miami Beach, Fla., žiemos se
zonas šiemet buvęs ypatingai 
puikus ir sutraukęs rekordinį 
kurortininkų skaičių, jau perė
jo į pavasarinį, kuris savo kli
mato malonumu nemano užsi
leisti žieminiam.

Pavasario sezono savybė yra 
ta, kad visada čia saulėtos die
nos dabar yra šiltesnės, bet 
dėl vandenyno artumo ir nuo 
jo dvelkiančio vėjo, naktys skli
dinos nuostabaus vėsumo, mau
dymasis vandenyne malonesnis 
nei žiemą, o kambarių ir butų 
kainos, dėl šiaurinių kurortų 
konkurencijos, yra nukritusios 
daugiau nei iki pusės.

Kada žiemos metu kaina už 
kambarį dviem asmenim vieš
bučiuose buvo nuo 16 iki 60 ir 
daugiau dol. dienai, o butai mo
teliuose nuo 80 iki 180 dol. sa
vaitei dabar kambarys viešbu
tyje kainuoja nuo 5 iki 20, o 
butas su virtuve ir reikalingais 
indais motelyje nuo 30 iki 60 
dol. per savaitę.

Miami Beach tikrai yra mie
las kurortas ne tik žiemą, bet 
ir pavasario bei vasaros metu. 
Lietuviškas motelis prie paties 
vandenyno pakraščio: Mary - 
Annette Vilias, 8910 Collins 
Avenue, Miami Beach, Fla. 
33154, kurio savininkai yra Jaz
bučiai, per ištisus metus beveik 
nepertraukiamai turi lietuvių 
kurortininkų iš daugelio šio 
krašto vietų, taip pat iš Kana
dos ii1 Pietų Amerikos. Prie mo
telio yra erdvus automobiliams 
statyti sklypas, o atvykstančius 
lėktuvu ar traukiniu bei auto
busu savininkai pasitinka aero
drome ar stotyje.

Viktė
♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ 4

LAIKAS PAGALVOTI APIE 
.ATOSTOGAS

Užsisakykite vietą tuojau.
Tel. Code 715 — 362-7318

arba rašykite:
Charles Rocush, R. 4, VVoodboro,

Rhinelander, VVisconsin 54501
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
Ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago OL 60682 Tel. YA 7-5980 
lltlllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI 

Ekspertlškal uždedam naujus tr tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-8047 arba RO 2-8778

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motorų remontas

5759 So. VVestern Avenue
Kampas 58th Street

Telefonas PRospect 8-9538

llllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas

I. MIGLINAS
2549 VV. 69 St., II auk., PR 6-1068 
iiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii
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DRAUGAS, penktadienis, 1965 m. gegužės mėn. 7 d.

LB APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS IR LIT. 

MOKYKLOS MOKYTOJŲ
PAGERBIMAS

LB Clevelando 2 apyl. valdy
ba šaukia metinį susirinkimą ge 
gūžės 23 d., sekmadienį, 11:30
v. r. naujosios parapijos audito
rijoje. Bus valdybos ir revizijos 
komisijos pranešimai, susirinki
mo pasisakymai dėl pranešimų, 
apyskaitos tvirtinimas, Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
tėvų komiteto pranešimas, nau
jos valdybos ir revizijos komisi
jos rinkimai, susirinkimo pasiū
lymai naujai valdybai dėl toli
mesnės veiklos.

Susirinkimo metu bus pa
gerbti šv. Kazimiero lituanisti
nės mokyklos vedėjas ir moky
tojai už jų pasiaukojimą mo
kant apylinkės vaikučius, šiais 
mokslo metais šios mokyklos ve 
dėju yra J. Žilionis ir mokyto
jais P. Balčiūnas, L. Kaspera
vičiūtė, J. Kavaliūnaitė, V. Ka
valiūnas, J. Kazėnas, M. Kižie- 
nė, M. Leknickas, R. Mackevi
čiūtė, A. Malėnienė, D. Staniš- 
kienė.

Į šios mokyklos mokslo metų 
užbaigimą ir abiturientų išleis
tuves ir jų pagerbimą visada 
prisirenka taip gražiai pilnos 
salės žmonių. Valdyba, many
dama, kad mokytojai yra užsi
tarnavę ne mažesnės pagarbos, 
maloniai prašo visus lietuvius 
atsilankyti į šį susirinkimą ir 
mokytojų pagerbimą. Jei šeimos 
atvyktų ir su vaikučiais, būtų 
dar gražesnis jų mokytojų pa
gerbimas. Susirinkimas ilgai ne
užtruks — jau yra gauti kandi
datų sutikimai į naują valdybą.

Valdyba nuoširdžiai dėkoja vi 
siems, kurie jau sumokėjo tau
tinio solidarumo mokestį už 
1964 metus. Esant šiam mokės 
čiui visai mažam — 3 dol. šei
mai, 2 dol. dirbančiam asmeniui 
ir 1 dol. nedirbančiam, kas pa
jėgesnis dar ir auką pridėjo. 
Visiems, kurie šį mokestį ir au
ką pridėjo per paštą, pakvita
vimai bus išduoti susirinkimo 
metu: Būtų miela sulaukti mo
kesčio ir iš visų kitų, kurie iki 
šiol dar nėra atlikę šio tautinio 
solidarumo. Mokestį priima vai 
dybos nariai: pirm. P. Mikšys, 
vicepirm. O. Jokūbaitienė, ižd.
D. Staniškis, sekr. I, Stasaitė gję žaibas rengiamame vakare,
ir kult. reik. vadovas V. Prikoc- 
kis. Siunčiant mokestį per paš
tą, prašom jį siųsti šiuo adresu: 
Džiugas Staniškis, 18025 Hiller 
Ave., Cleveland, Ohio 44119.

H-ros LB apyl. vald.

MOKSLO METŲ 
UŽBAIGIMAS

Šv. Kazimiero lit. mokyklos 
mokslo metų užbaigimas įvyks 
birželio 6 d. (sekmadienį) nau
josios parapijos salėje. Užbaigi 
mo akte bus pagerbti ir geriau
sieji skyrių mokiniai, apdovano 
jant moksleivių metraščiu “Mū 
sų metai”. Pereitų mosklo metų 
(1963-64) “Mūsų Metuose” yra 
trijų Šv. Kazimiero mok. moki
nių rašinėliai (A. Bielinio, M. 
Jokūbaitytės ir D. Vasarytės). 
Šių metų laidoje' yra net šeši 
šios mokyklos mokinių rašinė
liai.

Užbaigimo proga bus praves
tas ir talentų konkursas. Už ge
riausius rašinius bus skiriamos 
piniginės premijos. Tam yra su
darytas fondas, kuris jau turi 
nemaža lėšų. Mokiniai jau nuo 
vasario mėn. rengiasi šiam kon
kursui.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Vysk. M. Valančiaus lit. mo
kyklos mokytojai ir tėvų k-tas
pereitą sekmadienį surengė Mo-J Nasvytis. Vykdytojas — Cleve-

CLEVELANDAS SVEIKINA 
ČIURLIONIEČIUS

tinos dienos minėjimą Šv. Jur
gio parap. salėje.

Trumpame, bet gražiai pra
vestame minėjime, turiningą žo
dį pasakė mokyklos tėvų komi
teto pirm. V. Staškevičius.

Minėjime pranešinėjo A. Še- Į 
metaitė ir V. Kliorys. Dalyvavo 
pirmųjų keturių skyrių moki
niai, kuriuos parengė klasių mo 
kytojai. M. Alkaitytė smuiku iš 
pildė du dalykėlius; V. Jogaitė, 
N. Mainelytė, V. Balašaitis, V. 
Kliorys, A. Banionytė, A. šeme- 
taitė deklamavo šventei pritai
kytų eilėraščių; R. Matulevičiū
tė, V. Gaižutytė ir A. Banionytė 
sudainavo trio. E. Alšėnienės pa 
rengtą montažą pagal B. Gai- 
džiūno eilėraštį “Rašau, Motule, 
tau laišką šitą” išpildė mokinės. 
Pagrindinį vaidmenį atliko R. 
Vyšniauskaitė.

Minėjimas buvo baigtas Mari 
ja, Marija.

Pasiaukojimo pavyzdys

Clevelande gyvenąs vienas iš 
pensijos Pranas Aleksandravi
čius paaukojo Lietuvių fondui 
tūkstantį dolerių. Jis neturi nei 
namo, nei automobilio, bet tu
rės garbingą vardą tremties is
torijoje.

D.

CLEVELANDO ŽAIBAS 
OMAHOJE

Gegužės 5-8 d. Omahoj, Neb- 
raska, Offutt Air Force Base 
salėje, įvyks JAV Tinklinio są
jungos (USVBA) ruošiamas 
tinklinio turnyras, kuriuo oficia 
liai bus užbaigtas 1964-65 metų 
tinklinio sezonas ii* kur' bus iš
aiškintos stipriausios tinklinio 
komandos. Tarpe virš 100 ko
mandų, suplaukusių iš visų JAV 
kampų, Kanados, Meksikos ir, 
gal, net Europos, bus ir Cleve
lando LSK Žaibas moterų tink
linio komanda. LSK žaibas yra 
vienintelė moterų tinklinio ko
manda vykstanti į šias didžiu
les pirmenybes iš Lake Erie A 
AU distrikto ir iš US Volleyball 
Association Region 4 — Ohio, 
Kentucky, West Virginia.

CLEVELANDO VYRŲ 
OKTETO KONCERTAS

Seniai Clevelande girdėtas Vy 
rų oktetas išpildys programą L

kuris įvyks gegužės 22 d., Šv. 
Jurgio parap. salėje. Vakaras y- 
ra rengiamas LSK Žaibas mote
rų tinklinio komandos kelionės 
į Omahoje vykstančias JAV tink 
linio pirmenybes finansiniems 
sunkumams palengvinti ir žada 
būti įdomus ir nuotaikingas. 
Koncerto programoje taip pat 
dalyvaus solistė Irena Grigaliū- 
naitė, kuri Clevelande yra žino
ma, bet dar tik pirmą kartą dai
nuos tokios formos koncerte.

V.R.

PABALTIEČIŲ STALO 
TENISO ŽAIDYNĖS

Šį šeštadienį, gegužės 8 d., 
Clevelande įvyks 1965 m. Š. 
Amerikos Pabaltiečių stalo teni
so pirmenybės, kuriose dalyvaus 
iškiliausi lietuvių, latvių ir es
tų stalo tenisistai.

Lietuviškas spalvas atstovaus 
— J. Kavaliauskas, Pr. Gvildys, 
J. Nešukaitis ir V. Kleiza — vy
rų komandinėse varžybose ir V. 
Nešukaitytė, E. Sabaliauskaitė, 
R. Končiūtė ir R. Gaidžiūnaitė 

moterų komandinėse varžy
bose. Tiek suaugusių, tiek ir 
prieauglio klasėse dalyvių skai
čius neribojamas.

Pirmenybes globoja — Pr. 
Mikšys, O. Jokūbaitienė, V. 
Knistautas, Z. Peckus ir Dr A.

Čiurlionio mišrusis choras bu vadovu muz. Alfonsu Mikulskio šiemet švenčia sidabrinį jubiliejų.
Nuotrauka V. Pliodžinsko

CLEVELAND, Ohio. Nuo 
1949 m. Čiurlionio ansamblis pa 
sirinko savo buveine Clevelandą. 
Todėl su pasididžiavimu cleve- 
landiečiai gali vadinti jį “savu” 
ansambliu. Ne Clevelandas su
teikė čiurlioniečiams kokią “ma 
lonę”, bet ansamblis padarė Cle 
velando lietuvių bendruomenę 
plačiai žinomą ir judrią. Ansam
blis, įsijungęs ir į lietuvių ko
lonijos gyvenimą, išjudino ir iš
vystė platų kultūrinį judėjimą. 
Čiurlioniečiai dažnai savo kon
certais įvairiomis progomis tur
tino judraus Clevelando lietuvių 
kultūrinį gyvenimą. Todėl Čiur
lionio ansamblis yra tapęs tar
tum neatskiriama Clevelando 
lietuvių dalis.

Clevelandiečiai džiaugiasi sa
vo ansambliu, jos vadovais ir 
dalyviais. Sveikina juos ir dėko
ja už visa, ką jie yra padarę 
Lietuvai, lietuviams ir Clevelan 
dui! Neskaičiuojant jų koncer
tų, jų padarytų mylių kelionė
se, jų klausytojų skaičių, drą
siai galime sakyti, kad retas 
kuris vienetas, muzikinis, poli
tinis ar kultūrinis yra daugiau 
pasitarnavęs mūsų visų rūpimu 
reikalu — Lietuvos laisvės ir 
lietuvybės išlaikymu, — kaip 
Čiurlionio ansamblis su savo va 
dovu muz. Alf. Mikulskiu.

Per savo 25 metų gyvavimo 
laiką čiurlioniečiai tiktai nepil
nus penkeris metus koncertavo 
savo gimtojoje žemėje. Per dvi
dešimt metų jie giedojo, daina
vo, šoko ir kankliavo svetimose 
šalyse saviems ir svetimiems, 
primindami tą didžiąją mūsų 
krašto nelaimę — raudonųjų o- 
kupaciją. 20 metų čiurlioniečiai 
atlieka garbingas, niekieno ne
apmokamas, ambasadoriaus pa
reigas. Todėl jie, ir jų sidabri
nio jubiliejaus proga, yra verti 
didelės pagarbos, padėkos ir mai 
dos, prašant, kad Aukščiausias 
visus juos laikytų savo globoje 
visur ir visada, nes jų uždavi

lando Žaibas. Varžyboms vado
vauja V. Jokūbaitis ir A. Biels
kus.
Rungtynės vyks Danny Vegh’s 

Table Tennis Club, 1907 Euclid 
Ave. (kampas Euclid Ave. ir E. 
19 St.). Pradžia — šeštadienį 
10:00 vai. ryto — komandinės 
varžybos, 12 vai. individualinės. 
Sekmadienį varžybų tąsa nuo 
10 vai. ryt., jei bus reikalas.

LSK Žaibas

TRUMPAI

“Teta iš Amerikos” komediją 
suvaidins Detroito teatras ge
gužės 15 d. Šv. Jurgio par. salėj.

Gegužinės pamaldos Šv. Jur
gio bažnyčioje yra kiekvieną 
trečiadienį 7 vai. vak.

Vysk. M. Valančiaus lit. mo
kyklos choras, kanklininkės ir 
šokėjai gegužės 15 d. duos kon
certą lit. mokyklos vakare Det
roite.

Dainavos jaunimo stovyklai 
vajus vyksta gerai. Clevelandie
čiai nuoširdžiai aukoja šiam rei
kalui. V. R.

nys su šia sidabrine sukaktimi 
nepasibaigė... čiurlioniečių gim
tinėje Vilniuje tebekabo raudo
noji vėliava.

Sukaktuvinė programa

LTM Čiurlionio ansamblio me 
ninės ir tautinės veiklos sidab
rinio jubiliejaus iškilmės vyks 
šia tvarka:

Gegužės 8 d., šeštadienį, 7 
vai. v. — Akademija ir banke
tas šv. Jurgio par. salėje.

Gegužės 9 d., sekmadienį, 
10:30 vai. iškilmingos pamaldos 
šv. Jurgio par. bažnyčioje.

Gegužės 9 d., sekmadienį, 3:30 
vai. p.p. Muzikos Instituto sa
lėje 11021 East Boulevard Ju
biliejinis koncertas.

Jubiliejaus garbės komitetą 
sudaro Lietuvos atstovas J. Ka- motinai Marijai savo meilė.
jeckas, vysk. V. Brizgys, Vliko j Pavasario aidų vakaras 
pirm. V. Sidzikauskas, PLB i
pirm. J.J. Bačiūnas, Alto ir SLA jaunimo kuopa 378 ruošia
LRKSA pirm. L. Šimutis, SLA gražų vakarą gegužės 15 d. Šv.
prez. P.P. Dargis, prof. J. Žile- Kazimiero parapijos svetainėje
vičius. 339 Greene St. Pradžia 7:30 v.

. .... . . . v. Programą išpildys pasižymė-Sidabrmio iubiliejaus darbo . . ,, ... r-. x jusi mergaičių kanklininkių trukomitetą sudaro: F. Eidimtas— ...” ; . , \ _. . T „ ., „ r» i 'Pe, kuriai vadovauja mokyt. T.pirmininkas, J. Daugėla, P. Bal . . ,v , , KT v m ■t._ . ... . Dzikiene iš Brookln, N. Y. Taip-ciunas ir V. Raulinaitis — vi- ’ • p
cepirmininkai, V. Braziulis —
spaudos atstovas, A. Pautienis 
— sekr., E. Steponavičius — 
ižd. ir O. Jokūbaitienė — ižd.
Rengimo k-tas ir čiurlioniečiai

51st & DAMEN

LITHUANIAN
B A K E R Y
2450 W. 59th Street

Chicago 29, III. 
rel. HEmlock 4-7434

KEPA ĮVAIRIŲ RCŠIŲ KEPINIUS 
PRIIMA tortų ir kt. gaminių užsakymas {vairiems parengi
mams. KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, 
dešros, kumpiai ir šviežios lietuviškos dešros.

Atdara nuo 8-—8'v. v.. Uždara sekm. ir pirm.
Sav. ANTANAS KAZILIONIS

BRABEC’S DEPT. STORE

HOLLYWOOD BEI) with Sealy 
Mattress.......... $29.00 & up

1000 WIND0W ŠHADES
Cut to your size .. 59c & up

ROOM 12x15 LAID WTTH BIRDS’ HEAVY DUTY
VINYL LINOLEUM .................................................... 535.80
Joe Brabec atvyks j namus apskaičiuoti Jums kilimų, lino- 

leum, lialdų, apvalkalų, užuolaidų, veneciškų užuolaidų ir baldų 
apmušimo kuinas. Skambinkite — HEmlock 4-3200.

Drapes Measured, Sewed and Hung Free.
DRAW DRAPE SALE

99c Yd. $1.99 Yd. $2.99 Yd.
NO MONEY DOVVN. CALL HE 4-3200 FOR ESTIMATE.

5,000 YARDS WALL TO VVALL CARPETING
ROOM 12x12 LAID WITH NYLON CARPETING

AND PADDING ............................................................ $59.50
ROOM 12 x 18 LAID WITH NYLON CARPETING _ __ nA

AND PADDING ............................................................ $96.00
ROOM 12 x 24 LAID WITH NYLON CARPETING

AND PADDING ........................................................ $ I I 9.00
NO MONEY D0WN. Call HE 4-3200 for Free Estimate & Sample. 

SUNDAY HOURS 10:30 A.M. TO 0 P.M.

MŪSŲ KOLONIJOSE

New Haven, Conn.

Motinos dienos minėjimas
Visų katalikiškų moterų drau

gijų pastangomis Motinos die
na minima gegužės 9 d., sekma
dienį. šv. Kazimiero bažnyčioje 
mišios bus 9:15 vai. Visos drau 
gijų narės yra kviečiamos pri
siruošti dalyvauti bendroj eise
noj ir šv. komunijoj, aukojant 
už gyvas ir mirusias motinas.

Po šv. mišių Marijos Vaike
lių draugijėlė ruošia kavutę mo
tinų pagerbimui. Būtų malonu, 
kad gausiai susirinktų visi pa
gerbti mūsų motinas.

3 vai. po p. Marijos Vaikeliai 
atliks iškilmingai apvainikavi
mą Švč. Marijos statulos, į šias 
iškilmes kviečia visus atsilanky 
ti ir pareikšti mūsų dangiškai

kviečia visus clevelandiečius da 
lyvauti jų sukaktuvinėje šventė
je. Jų šventė yra ir mūsų visų 
šventė.

OPEN SUNDAY

TRAILER LOAD 
SEALY MATTRESSES 

$14.95 — $19.95 — $24.95 
Worth Much More

gi dalyvaus dainininkės iš Hart
ford, Conn.. Akordeonistė iš An 
sonia, Conn. Mūsų tautinių šo
kėjų grupė palinksmins visus 
naujais šokiais. Vietiniai ir apy
linkės kolonijų lietuviai turėtų 
pasistengti atsilankyti ir parem 
ti jaunimo veiklą.

M.

KOVOJE UŽ PRANCCZYBĖS 
GRYNUMU

Prezidentas de Gaulle pasiun
tė raštą Prancūzų akademijai,

MOTINŲ DIENĄ
Iškilmingai minėkime šį šeštadienį, 

gegužes mėn. 8 d., 9 vai. vak. 
ALEX’S CLUB, 1401 S. 48th Ct., Cicero

MUZIKA — UŽKANDA. VISI KVIEČIAMI.
ALEX YUTINANTS, Savininkas

FRANK’S T. V. 8C RADIO, Ine.
8240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORE

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

MEISTER BRAND V.S.O.P. IMPORTED
GEBMAN BRANDY Fifth $4.89

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $5-49
NAPOLEON V.RQ.P. COGNAC Fifth $5>98
GRAIN ALCOHOL 190 Proof V.S.P. Fifth $4.89
BUTON IMPORTED VERMOUTH

Dry or Sweet. 80 oz Bottle $1.29
STOCK GRAPPA 100 PF.

ITALIAN BRANDY Fifth $4.98
MONASTERY CREME DE BANANA

LIQUEUR Fifth $3.29
OLD ST. CROIX LIGHT or DARK

IMPORTED RUM Fifth $2.98
LEMON ICE LICįUEUR Fifth $3-79
M1LLEK HIGH LIFE BEER 

Case of 24—12 oz. Bottles Plūs Deposit $3-09

current dividend on investment bonus
4tt% DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Ui t metų investavimo bonus mokama 4K% dividendų kas pusmeti ir

dar iSmokame po 16% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 82, ILLINOIS 

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. tr fiefitad. 9 », r. — 4:80 p. p. 
Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

Kas tik turi gėrę skonį,

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

Remkite tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge.

kuriame pabrėžia, kad į prancū
zų mokslo terminiją pateko 
daug svetimų žodžių, kuriuos 
prez. de Gaulle nori suprancū- 
zinti ir tuo tikslu kreipiasi į 
akademiją, kad ji pasirūpintų iš 
laikyti prancūzų literatūrinės 
kalbos grynumą. Prez. de Gaul
le tame rašte neminėjo anglų 
kalbos, kad jis priešingas ang
liškiems terminams prancūzų 
kalboje, bet praktiškai visi su
prato, jog jis turi galvoje angli- 
cizmus prancūzų kalboje.



Pietų Vietnamo kariai kartu su amerikiečiais vale mišką nuo komunis
tinių banditų prie Da Nang oro bazės.

CLASSIFIED GUIDE EAL ESTATE
NAMAI IR ŽEME PARDAVIMUI

CONTRACTORS

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

Ofiso ir namų telefonas 
: PRospect 8-2013

7105 S. Artesian Avė, 
Chicago, Illinois 60629

HELP YVANTED

PERMANENT POSITIONS 
now available for

REGISTERED 
N U R S ES

We are a fully eųuipped 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.

K E A L ESTATE

Parduodamas ištisiems metams gy
venti namas prie Lake Como eže
ro, YVisc. 4 kamb. ir vonia apačioj 
ir 1% kamb. ir % vonios viršuj. 1 
maš. garažas. 100 p. sklypas. Aly
va šildymas. Pamatę įvertinsite. 
CHARLES ANDERSON, Tatiiroek 
Road ir Lake Shore Drive,

Plunuokit pakeitimą tarp naujų na
mų gerų B kamb. med., cent. šildy
mas, tinka sumaniam žmogui. 
$12,850.
Didelis momentus bevelk naujas 5 Jį 

kamb. mūr., ant kampo $23.600.
Pažiūrėkit fi kamb. mūr., ant mū

sų ofiso tuojau galite nupirkti už 
$ 1 8,500.

Kaip lengvu gyventi, liuksus'. 3 
mieg. mūras, arti Marų. pk., air-con- 
ditlon, kilimai, mūr. garaž., platus 
sklypas. $26,600.

Turime rakių beveik nauj. kampin., 
6 Jį kamb. mūr.. garaž. $18,800.

Didelis piliorius, 2 au.lv t. tra. 
žus ir tvirtas 12 karui)... 3 vonioj
2 auto rtiūr. garaž. 75 p. sklypu 
lis gražių baldų. $27,ŠOU.

Greita galimybė 2 but. mur., 
kurni), mūr.. garaž. -17 mitų, 
naujas viduj, -27.700.

4 butų mūras. Naujas guzu 
mas. Apie $5,000 nuomos. 55 
lifornia. $39,300.

VISADA TURIME GERŲ NAMŲ

SAVININKAS PARDUODA
4 butų namų, 2 po 5 kamb. ir 2 

po 3 kamb. 3 maš. garažas. Apyl. 
70 ir Maplewood. Agentai prašomi 
net'.kreipti.

Tel. 776-3399

, ir 4 
kaip

ši I • 11 
ir Ca-

K. VALDIS REAL ESTATE
2458 VVest 69th St.. Tel. RE 7-7200 arba RE 7- 8534

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

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

CICERO HEATING AND 
SHEET METAL 

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

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

BISHOP R0WE HOSPITAL 
Wrangell, Alaska

Attention: Mrs. O. Henson, Adm

Reikalingos Gailestingos Seserys

NURSES - REG- 
COOK COUNTY HOSPITAL 

CHICAGO, ILLINOIS

BRITŲ PARLAMENTAS ŠIEMET MINI 
SAVO 700 M. SUKAKTĮ

Didžiosios Britanijos parlamen
tui šiemet sueina 700 metų nuo 
jo “gimimo”. Tai yra seniausia 
demokratinė tautos atstovybė, gi
musi D. Britanijoje ir kitose vals
tybėse daug vėliau įsigalėjusi. 
Tiesa, prieš 30 metų Islandijos 
Alting minėjo 1000 metų jubiliejų, 
bet Islandija yra mažutė valstybė, 
ir jos parlamentas neturėjo įtakos 
Europos politiniam gyvenimui, to
dėl Islandija savo parlamento 
tūkstantmetį jubiliejų paminėjo la
bai kukliai. Kas kita Britanijos 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SPORTAS
(Atkelta iš 2 psl.) 

ka (19 t.) buvo puiki, Skais
giris priekyje dirbo pasigėrėti
nai (29 t.), Montrė savo užda
vinį atliko geriau negu buvo ti
kėtasi ir pagaliau kontraversi- 
nis Dzikas buvo tik šešėlis per
nykščio, kuriuo gėrėjomės To
ronte. Neformoje, uždėjęs svo
rio, nejudrus ir svarbiausia be 
fizinės kondicijos; tačiau nežiū
rint to, jo ūgis, patyrimas ir ret 
karčiais jo klasės blykstelėjimas 
buvo pakankamas įnašas Kovo 
pergalei.

Neolituanai sužaidė puikiai ir 
pralaimėjimu gali tik didžiuotis. 
Jų greitis, nepaprasta kovos 
dvasia ir geras mėtymas buvo 
puikūs ginklai išlaikyto lygiam, 
geros klasės ir įtemptam žaidi
mui. Modestavičius su 30 taškų 
iš jų kiek išsiskyrė ir buvo ko
mandos kovingumo simbolis. Pa 
sigėrėtinai sužaidė Miknaitis 
(20 t.), pagaliau įgavęs savimi 
pasitikėjimo. Kaip visuomet ge
ras buvo šilingas, per vieną kė
linį spėjęs surinkti 22 taškus. 
Burkauskas (21 t.) sužaidė ge
riau kaip prieš Gintarą, bet vis 
dar per daug žaidė sau ir, per 
mandriomis pasuotėmis bei be
tiksliu driblingu ieškojo pigaus 
efekto. Pagaliau Augiaus ūgis 
buvo šiokia tokia pagalba, bet 
jis galėtų daugiau judėti po len
tomis, daugiau kovoti ir ieškoti 
geresnės pozicijos. Jaunasis 
Brazaitis puikiai pavadavo pasi
vėlinusį Šilingą ir galėjo būti 
panaudotas ir antrajame kėli
nyje. Taip pat kyla klausimas, 
kodėl neolituanai nebandė zoni
nio dengimo, kuris būtų sustab 
dęs Čekausko praėjimus ir ku
ris buvo gana sėkmingas prieš 
Waterburio Gintarą.

Apskritai žaidynės buvo ge
resnio lygio, kaip pereitais me
tais Toronte. Ten kelionės į 
Australiją šešėlyje visi stengės 
daugiau save pademonstruoti ir 
mažiau kreipė dėmesio į koman
dinį žaidimą. Šį kartą koman
dinis žaidimas, neblogas gyni
mas ir kova nustelbė individua
linius pasirodymus ir greitį. Žai 
dynių iškiliausi žaidėjai buvo 
Čekauskas, Skaisgiris ir Modes
tavičius, tuo tarpu daugiausia 
taškų sumedžiojo Aušros Sta
niulis — 88 prieš Čekauską su 
84 Uakaig, _ d _

parlamento jubiliejus. Britų parla
mento tėvu laikomas Simon de 
Montfort, kuris 1265 m. pirmą 
kartą Britų istorijoje pakvietė pa
prastų miestiečių atstovus būti 
patarėjais kraštui kartu su aristo
kratija ir vyskupais. Tas pataria
masis organas egzistuoja ir po 
šiai dienai. Savo ilgoj istorijoj tu
rėjo daug tradicijų bei papročių, 
kurių bent dalinai ir dabar laiko
masi, nes anglai gerbia ir mėgs
ta senas tradicijas.

Štai, nuo 1642 metų Britų kara
liai neturi teisės peržengti Žemų
jų Rūmų slenksčio, nes tais me
tais Charles II buvo atvykęs su 
nedoru tikslu — išmesti iš parla
mento 3 jo narius ir juos nubausti. 
Nuo to laiko niekas, kas tik dvel
kia karališkąja didenybe, neįlei
džiama į salę. Kai skelbiamas nau
jas įstatymas karaliaus vardu, tai 
įvyksta Lordų rūmuose, į kurį 
susirenka ir Žem. rūmų atstovai. 
Visą laiką buvo paprotys, kad že
muose rūmuose jų atstovai sėdėjo 
su cilinderiais ant galvų. Laboris- 
tas Keir Hardi pirmas sulaužė tą 
tradiciją, demonstratyviai užsidė
jęs minkštą darbininkų kaškietę. 
Balsavimo metu visi atstovai turi 
sėdėt savo vietose ir su prideng
tomis galvomis. Dabar cilinderiai 
matomi ant atstovų galvų tik per 
pačius svarbiausius debatus, pvz., 
dėl biudžeto priėmimo, o netikėtais 
atvejais galva pridengiama “dežu- 
ruojančia” skrybėle. Dar visai ne
seniai atsitiko, jog vienas iš at
stovų nespėjo nubėgti ir užsidėti 
“dežurines” skrybėlės, tad pačiu
po ponios Jenny Lee, sėdėjusios 
greta jo, aksominę skrybėlaitę ir 
užsidėjo. Ponia Jenny Lee šiuo me
tu yra dailiųjų menų ministerė.

Iki šiol pagal seną paprotį ka
ralienei Elzbietai turi būti rapor
tai apie debatų eigą siunčiami jo
jant, ar važiuojant arklių trau
kiama karieta, bet kadangi ark
liams maišytis tarp automobilių 
nepatogu, tad manoma šią tradi
ciją reformuoti, atseit, arklius pa
keisti motorizuotais vežimais. Jei 
per parlamento posėdžius karalie
nė randasi Windsore ar Balmoral 
pilyje Škotijoj, tai jau jai papras
tai siunčiami ne per raitelį ar ka
rietą, o automobiliu. Šitie archa
iški papročiai tokioj rimtoj ir 
svarbioj institucijoj atrodo neang- 
lams juokingi, bet anglams jie mie
li ir savotiškai svarbūs, tad jie 
keičiami pamažu ir atsargiai.

J. Gs.

PRINCAS — EILINIS ĮSTAI
GOS VALDININKAS

Britų Gloucester princas (ku
nigaikštis) William, karališkos 
giminės narys, pirmą kartą An
glijos istorijoje, priėmė norma
lią tarnybą įstaigoje ir gaus 15 
svarų sterlingų savaitei. Jis pra 
dėjo tarnybą, Lampard Bro
thers banke. Williamui dabar 
22 metai; 1936 metais miręs 
Anglijos karalius 'George VI bu
vo jam dėdė, o dabartinė kara
lienė Elzbieta II — pusseserė. 
Jaunas kunigaikštis studijavo 
Camlbridge universitete, išlaikė 
valdininkams privalomą egzami 
ną, turėjo gauti postą vienoje 
iš ministerijų, bet nuėjo dirbti 
į banką. Gal tik laikinai, o jo 
pradinis uždarbis 15 svarų — 
tai lygu 40 dol., taigi kunigaik
štis uždirba kiek mažiau už 
amerikinį šlaviku.

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning Į 
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 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI.

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Chicago O, Ui.

We need a Chemical Operator 
and or...

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

Some Chemical piant experience 
desired. Starting wage

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

D e M fi S I O

llllllllllllllllllllilHl■iliilillllllfllllllillllllt

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
YVLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltie Florists — 
Gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone. Telefonas 
AN 8-0489. Ten gaunamas ir 
“Draugas”
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiinimi:rdi
Jeigu jums reikia 

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

DRAUGAS 
4545 YV. 63 St., Chicago, Iii. 60629 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiimiiiiiiii:

Puikus pradinis atlyginimas. Gali
ma apsigyevnti modernioje gali. sese
rų rezidencijoj. Gausūs priedai. Kreip
tis j Personnel Dept.

Cook County 
School of Nurslng

1900 YVest Polk Chicago, Iii, 
TA 9-8400

G I R L
YVith

BOOKKEEPING ENPERIENCE 
wanted for southvvest savings

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

CHEMICAL
OPERATOR

COMPOUNDER

$2.75 per Hour
With fringe benefits. Steady.

Overtime
available depending on 

Produetion
Apply in Person to

PELRON CORPORATION 
7847 W. 47th Street

YVOMEN — PRESS OPERATORS
Immediate openings

P f. A STIC INJECTION MOLDING
Profit sharing and Hospitalizaiion. 

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

4601 YVest Addison Street

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

GR 6-5504

1IIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai-
aos visiems prieinamos
llll IIIIIII llllll II11III llll I III III I llll I ii llll IIII11

Skelbkites “Drauge 77

Platinkite “Draugę

HELP YVANTED

Experienced
GENERAL FACTORY HELP

P-IRST SHIFT
JOURNEYMAN MACHINIST

FIRST AND SECOND SHIFT 
GOOD ST ARI ING YVAGES, STEADY EMPLOYMENT

77

ROBERTSON
Photo Mechanix

250 Wšlle Rd., Dės Plaines, Illinois, Tel. 827-771 1
An equal opportunity Employer.

Experienced 
MECHANICAL ASSEMBLERS

FIRST SHIFT
GOOD STARTING YVAGES. STEADY EMPLOYMENT

ROBERTSON
Photo Mechanix

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

Savininkas dėl sveikatos pigiai par-' 
duoda namą su taverna ir 9 kamb. j 
(5 miegam.) butų Tovvn of Lake 
apylinkėj; yra garažas, su 3 gy
venam. kambariais viršuje. Mažas 
įmokėjimas, kaina $15.500. Skam
binti savininkui po 7 vai. vak. telef. 
LA 3-9750.

Prie Lemonto; lietuvių apgyven
tam rajone, parduodamas 5 metų, 
3-jų miegamų namas. Gazu šil
dymas, garažas, du akrai žemės. 
Teirautis — 312-257-7388.

Savininkai parduoda mažu ar be 
Įmokėjimo Brigthon Parke 2 butų 
mūrinį namą. Gera proga rimtiems 
žmonėms įsikurti. Tel- LA 3-9572.

MISCELLANEOUS

lllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllli

A, ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus.

Dengiame visi} rūšių stogus. Taiso
me arba dedame najus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą - "tuck
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbai! garantuotas. ų

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Skambinkite bet kūrino laiku. 
Apskaičiavimai nemokamai.

fllllllllllllllllllllllllllllllllll||||||g|||||||||||

TINKAMI RŪBAI TEIKIA 
GERA SAVIJAUTĄ

Tokius rūbus vyrams ir moterims 
parūpins geriausiose

“Simpson Clothes” siuvyklose

JONAS H. AKŠYS
2551 YV. 71 St., Chicago, IU., 60629 
tel. 025-5170. Atdara vakarais nuo 7 
lki 10 v. v., šešt. nuo 9 v. ryto iki 
6 v. vakaro. Trečiad. ir sekmad. už
daryta.

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

YVĄ 5-9209 Chicago, IU.

iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiąiiiiiiiniiiĮ
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą. nuo ugnies ir auto
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS 
3208 Jį Wcst 95th Street, 
Chicago, Illinois. 60642.

Tel. GA 4-8«54 ir GR 6-4339
lllillllllllilllllllllillllililllillillillllllfllllll

IŠNUOMOJAMA FOR RENT

Išnuom. 5 kamb. butas- Karštas 
vanduo. Kreiptis 2-me aukšte iš 
šono.

4508 S. Honore St.
IŠNUOM. 5 kamb. butas, suau
gusiems. Gazu apšild. Naujai de
koruotas. 4634 S. Mozart St.

Išnuom. 4 ka.mb.. butas. Yra gazo 
pečius apšildymui; šaldytuvas.
4547 S. Marshfield, LA 3-2840.

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 
30 and 50 gal. Free Delivery

5757 S. Halsted & 5622 S. Racine 
Tel. 224-436? * 434-1113

Jr

a

rtl ti- Sawyer. apyl. 6 kamb. ”oc- 
tagou” bung. Modern. virtuve, nau
ja karšto vandens šilima. Teiraukite».

Didelei šeimai. 5 miegamųjų mū 
as. Netoli mūsų įstaigos. Tik

$ l'7.9OO.
SlariĮuette pke 8 kamb. med. Gazo 

šiluma, pilnas rūsys, garažas. $14.001 
arba geriausias pasiūlymas1.

.50 g-ve | vakarus nuo lLedz|c. 7 
metų, graži krautuves patalpa tin 
kanti bet kokiam bizniui. Rūsys ap
saugotas nuo potvynio. Tik 18,$000.

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

<1x5 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 jmonuoti visi virtuves Įrengimai. 
Alumin. langai ir kt. priedai. $7G,000 
arba’ geriausias pasiūlymas.

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

Gage pke. 2 po 5 kamb. Geltonu 
plytų, šviesus, labai švarus nu t u - 
Apsaugotas nuo potvyniu rūsys Ntu- 
ji plasteriai. $29,000 arba pasiūlymas.

10 butų Murąuete p-ke. Gerui pri. 
žiūrėtas mūras. Pajamų $1 2.500. 
$90,000 arba pasiūlymas.

Tuverna ir 4 kamb. hutas Mar- 
ciuette pke. Dabai geram stovy. Su 
vishis Įrengimais. $24,500.

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

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

Labai 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 Avė. Tel. 471-0321

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

2x4 ir 1x3 meilinis. Nauji sidings, 
gazo šiluma, garažas, $13,7000.

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

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

zu, alum. langai, garažas. Arti viso 
kių mokyklų ir lietuvių bažnyčios 
$25,000.

1 Jį aukšto 0 m. mūras, 60 bi. ) 
vak., arti Archer. 47 p. skl. Viskas 
modern. 2 a. neįrengtas. $20,000.

2x4 niūras, viskas atnaujinta-tno- 
dernu. 30 p. skl., garažas. Turi greit 
parduoti d61 mirties šeimoj. Pama
tykite.

ŠIMKUS, Real Estate - Notary Public
4259 S. Maplevvood Avė. CL 4-7450 arba TA 7-2046

Mūr. 1 Jį a.. 5 ir 3 kamb. Central, 
šildymas. Skiepas ir pastogč. 59 ir 
Saivyer 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.

Mūr. 1 Jį a., 5 Jį ir 4 kamb., 10 
metų, gražus, erdvus. 46 ir Kilpat
rick apyl.

Likeriu ir maisto krautuve 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 « MORTGAGES a MANAGEMENT

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

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

Vieninteliai iš lietuvių priklausome prie M. L. S.

PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
IR PARDAVIME. 

BOOKKEEPING, NOTARIJATAS, 
CAR LICENSES, INCOME TAX.

A. KATILIUS R. E.
2456 YV. 69th St. RE 7 8899

3 mieg, mūr. namas, didelė šviesi 
virtuvė, įruoštas rūsys su židiniu, 
2—auto garaž., netoli bažnyčių, 
mokyklų ir susisiekimo, sklypas 
50x391 pėdų. Parduodamas išsi
keliant iš miesto, 3412 YV. 115 St., 
telef. BE 3-3275.

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

Marąuette County Realty, 
YVestfield, YVIs. 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' SPAUSTUVES 

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. 6 kamb. $12.900
Mūr. 8 kandų $10,900.
Mūr. 2x5, modernus. $32,500. 
Lotas 30x125. Zonc B 3, $8,800,

Visi namai Marąuette Parke
KAIRYS REAL ESTATE

2501 W. 69th St. HE 6-5151

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

LINARTAS REALTY
1437 S. 49 Av., Cicero 652-4343

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ Ht BIZNIŲ PASIRINKI- 

MAS * APDRAUDA

LEOHAS REAL ESTATE
2735 YV. 71st St. YVAJbrook 5-6015

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

01 ii- Fairfield. Mūr. 3 būtą, 6—4 
3 kamb. Geram, stovy. Būtinai rei

kia pamatyti.
Mur., 10 butų Ir 2 krautuvės. Ma

žas įmokėjimas, pigus. $47,000.

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

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI 

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX 
Apdraudę Agentūra

Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. PR 8-2233

LAKE COMO, YVISCONSIN
parduodamas ištisiems metams gy
venti namas, gražu apšildomas. 2 di
deli miegamieji; vis’i patogumai. X 
blokas nuo ežero. Gražus patogus na
mas, nebrangiai.

Kreiptis j ANTON WAITEK. W 
low Road, arti Hemlock Read. Tel 
fonas CH 8-3607; arba rašykite ac
R. R. 2, Bos 483, Lake Geneva, Wl 
oonsin.

2 po 5 kamb. mūro na,mas, alyva 
šildomas. Dideli kambariai, gerai 
prižiūrėtas. Statytas po paskutinio 
karo. 2 maš. garažas. Savininkas. 
7028 So. Campbell Avenue.

PLATINKITE “DRAUGĄ”



CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ĮSPŪDINGAS ZANAVYKŲ 

SUSIRŪPINIMAS

Šakių Apskrities klubas ge
gužės 1 d. Lietuvių Vyčių salėje 
buvo surengęs pavasario šven
tę - pasilinksminimą, kurin, at
silankė daugiau negu bet kada 
svečių. Vakaras praėjo malo- 
lioje nuotaikoje. Klubo nariai 
vakaro surengimo išlaidoms su
nešė gana daug dovanų, kurios 
vėliau dalyviams buvo išskirsty 
tos burtų keliu. Už atneštas 
įspūdingiausias pavasario gėlių 
puokštes, sudarytos komisijos 
nutarimu, piniginės premijos pa 
skirtos M. Sideravičienei ir M. 
Endziulienei.

Vakaro įvairiose tarnybose 
darbavosi klubo pirm. M. Nebe- 
riezienė, D. Ketvirtienė, B. Žem 
gulienė, M. Sideravičienė, o Zda 
ržinskienė, M. Marozienė, M. En 
dziulienė, O Švirmickienė, L. 
Zdaržinskas, P. Sidaravičius,
K. Kriščiūnas, V. Masaitis, S. 
Būdas, J. Janulaitis ir kiti.

Metinis Šakių Apsk. klubo 
piknikas - gegužinė įvyks ge
gužės 30 d. Anna Bruzgulienės 
sode. Tikimasi, kad gausiai ja
me atsilankys patys zanavykai 
ir jų veiklos rėmėjai.

Klubo valdyba ir surengtojo 
pavasario žiedų sąskrydžio ko
misija taria tikrai nuoširdų za- 
navykišką ačiū visiems dovanų 
aukotojams, dirbusiems įvairio
se tarnybose ir visiems atsilan
kiusiems ir tuo pačiu veiklą pa
rėmusius. J. J-tis

PUTNAMO SESELIŲ RĖMĖ
JAI NESNAUDŽIA ANT LAU

RŲ

Po ypatingai gražiai pasise
kusio seimo ir smulk. Elenos 
Kuprevičiūtės koncerto, M. 
Nekalto Prasid. seselių rėmėjų 
apygardos ir skyriaus nariai su 
sirinko pas apygardos pirm. M. 
Remienę pasidžiaugti nuveiktais 
darbais ir pramatyti ateities 
planus. Į Putnamo seselių rėmė
jų narius kaskart įsijungia vis 
daugiau talkininkų. P. Remienė 
susirinkusiems pranešė džiugią 
naujieną, kad dantų gyd. A. Li- 
pskienė sutiko įeiti į apygardos 
valdybą ir uoliai joje bendra
darbiauti. Nors dar visai nese
niai praėjo daug darbo, bet kar 
tu ir nemažai pasitenkinimo su
teikęs seimas ir maloniosios 
smuikininkės koncertas, Seselių 
rėmėjai jau vėl pasiskirtė atei
ties darbais. Spalio 3 d. Jauni
mo centro salėje Cicero skyrius 
ruošia madų parodą, kuri jau 
tapo rudens sezono tradicija ir 
turi didelį pasisekimą. Lapkri
čio 14 d. Marąuette Parko sky
rius ruošia metinę vakarienę su 
gera menine programa ir kito
kiomis įdomybėmis. Sekantis vi
sos Chicagos apygardos seimas 
ir koncertas su garsiausiais mū
sų solistais įvyks kovo 20 d. 
Jaunimo centre. Pirm. M. Re
mienė padėkojo visiems už pa
galbą ir bendradarbiavimą pra
ėjusiais metais savo ir taip pat 
visų seselių vardu, kartu prašy
dama nepavargti šiame kilniame 
darbe ir toliau jį tęsti. D.

ALIUTĖS SAPNAS CICERO 
KOLONIJOJ

Gegužės 2 d 5 v. v. Šv. An
tano par. salėj, prel. Ignui Al
bavičiui sutikus be atlyginimo 
naudotis sale, Lit. mo. tėvų ko
miteto pir. inž. Juozui Aršti- 
kiui talkinant, suvaidinta Alės 
Sidabraitės - Petrauskienės 4- 
rių veiksmų eiliuota pasaka 
Aliutės sapnas. Rež. — akt. Al. 
Brinką, jam padėjo A. Sobies- 
kienė. Dekoracijų montažas — 
dail. Juozo Kiburo. Kostiumų 
eskizai —dail. Zitos Biliūnaitės- 
Sodeikienės. Kostiumų paruoši
mas — mok. Felicijos Gresiūtės. 
Talkino vaikų mamytės ir tė
veliai. Muzika — komp. J. Ber

tulio. šokiai - baletas — balet
meisterio Simo Velbasio. Scenos 
šviesos — Vytauto Žygo. Sce
nos priežiūra — Anelės Kirvai- 
tytės. Scenos garsų technika — 
inž. Vytauto Andriulio.

Savo roles pasigėrėtinai gerai 
atliko šie vaikučiai: D. Peterso- 
naitė, N. Viščiūtė, V. Sobiesky- 
tė, R. Miniotaitė, A. Biniotaitė,
M. Šerepkaitė, St. Viščius, Gr. 
Jakavičiūtė,

Baleto numerius įspūdingai 
pašoko: Lėkštės—E. Butkutė, L. 
Butkutė, B. Bružaitė, V. Žygas. 
Bonkos —D. Kiburaitė, V. Stra
vinskai tė, B. Janušytė, V. Mi- 
n;otaitė, V. Alminas, šaukštai— 
A. šuopytė, R. Viktorą, A. Vik
torą, M. Bružaitė, D. Bružaitė. 
Virdulys — R. Kekštaitė, Ežys 
—Ž. Barmutė, Ežiukai—A. Kek
štaitė, R. Žukauskas, R. Juodis, 
D. Juodytė (4 metukų). Kiškiai
— A. Žygas, V. Petersonas. Vo
verė — V. Viščiūtė. Peteliškės
— Danutė Kibiraitė ir Onutė 
Požarniūkaitė (klasiškai pašo
ko). Gandras—A.. Brinką. Nyk
štukas — L. Spačkauskas, šv. 
Jono vabalėlis — L. Spačkaus- 
kaitė. Ragana — A. Rutkaitė.

Už gražią vaidybą ir įspūdin
gus baleto šokius vaidintojai 
nuoširdžiai publikos sutikti ir 
nesigailėta jiems karštų katu
čių.

Bufetą tvarkė M. Bosienė, V. 
Stakėnienė, S. Terminas ir kt. 
Laimės šulinį suorganizavo dr.
O. Vaškevičiūtė, o tvarkė — I. 
Malcas ir kt. Tortą laimėjo An
tanas Šulaitis.

Po vaidinimo pirm. St. Peter
sonienė padėkojo rež. A. Brin
kai ir visiems padėjusiems Aliu
tės sapną scenoje gražiai paro
dyti, o vaikučiams už savo vaid
menų pasigėrėtinai gražų atliki
mą.

Vėliau vaikučiai buvo prie at
skirų stalų Alvudo vadovybės 
pavaišinti ir apdovanoti kny
gomis — J. Minelgos Labas 
rytas, vovere ir St. Petersonie
nės Nulaužta šaka (pagal am
žių).

Dr. J. Adomavičius cicerie- 
čiams dėkojo už visokeriopą 
talką ir pakvietė į Alvudo pa
rengimus Chicagoje. —L. P. Š.

A. A. NIKODEMAS ČEREKAS

A. a. N. Čerekas

Balandžio 22 d. staiga mirė 
veiklus Stamfordo lietuvių bend 
ruomenės narys Nikodemas Če
rekas, tik prieš 10 dienų atšven 
tęs savo 60 gimtadienį.

N. Čerekas 1926 m. baigė Ry
giškių Jono gimnaziją. Studija
vo teisę ir ekonomiją V. D. uni 
versitete Kaune. Tarnavo finan
sų ministerijoje.

Ypatingai N. čerekas savo 
veikla pasižymėjo sporte. Jau 
nuo 1922 m. LFLS narys; nuo 
3925 m. Kauno klubo sekreto
rius; nuo 1931 m. — pirm. ir są 
jungos centro valdybos gen. sek 
retorius. 1934-1937 m. “Lietu
vos sporto” redaktorius. Ilga
metis LFLS futbolo komandos 
žaidėjas ir kapitonas. Tarptau
tinis futbolo ir krepšinio teisė
jas. Paruošė Lietuvos sportą 
tvarkiusių taisyklių ir statutų.

1944 m. vasarą su šeima pa
sitraukė į Austriją. Apsigyveno 
Grace.

Atidengus paminklą iš kair. į deš. stovi: O. Beikienė, F. Andriūnas, P. 
Žilionis, S. Bačkis ir dr. M. Staneikienė.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Philadelphia, Pa.

Atidengtas paminklas
Senesniosios lietuvių kartos 

dailininkas ir buvęs nepriklau
somos Lietuvos diplomatas Adai 
bertas Staneika, miręs 1962 m. 
77 m. amžiaus, rado sau amži
no poilsio vietą Philadelphijoj. 
Čia balandžio 24 d. buvo jo ant
kapinio paminklo atidengimas, 
kurio ceremoniale dalyvavo gau 
sus būrys lietuviškos visuome
nės. Pamaldas atliko kun. P. Da 
gys, giedojo buvusi oper. sol. 
Juzė Augaitytė. Prie paminklo 
kalbėjo Staneikų šeimos drau
gas F. Andriūnas, dr .St. Bač
kis, vietos LB pirm. J. Ardys. 
Buvęs Lietuvos užsienių m-jos 
valdininkas P. Žilionis perskaitė 
Alės Rūtos specialų pagerbimo 
žodį, o Snieguolė Jurskytė - 
Gamble taip pat skaitė šios ra
šytojos tai dienai skirtus eilėraš 
čius.

P. Andriūnas paskaitė eilę 
sveikinimų ir gautų telegramų 
ryšium su paminklo atidengimu 
ir velionies A. Staneikos dailės 
darbų parodos surengimu. Eilė
je tų sveikinimų ir telegramų 
buvo Liet. dipl. šefo St. Lozo
raičio, anuometinio viceprez. 
Nixono, šen J. Clark, šen. R. ir 
E. Kennedy, šen. H. Scott, šen. 
W. Fleming. Lt. Col. A. Flo- 
res, Major J. Tate ir kt.

1945 m." pavasarį, antrą kar
tą bėgdamas nuo bolševikų in
vazijos, apsistojo Bavarijoje, 
Rosenheimo mieste.

Karui pasibaigus, daugiausia 
jo pastangomis buvo iš apylin
kių suburti lietuviai ir įsteigta 
lietuvių D. P. stovykla. N. Čere
kas buvo nuolatinis Rosenhei
mo lietuvių bendruomenės pir
mininkas, kol 1949 m. atvyko 
į JAV ir apsigyveno Stamfor- 
de, Conn.

Visuomet buvo su visais nuo
širdus ir taktiškas. Todėl ir la
bai sunkiose tremties sąlygose 
nenustojo žmonių pasitikėjimo.

Atvykęs į šį kraštą, irgi buvo 
taip pat veiklus. Keletui dešim
čių žmonių parūpino darbo ga
rantijas ir galimybes atvykti į 
JAV. Veikliai dalyvavo šio kraš 
to lietuviškose organizacijose 
— SLA, Balfo, LB. Buvo veik
lus ir dažnai vadovaujančiose 
pareigose.

Niekam neatsakė pagalbos ir 
reikale visuomet ištiesdavo drau 
gišką ranką.

Balandžio 26 d. buvo gausaus 
giminių, draugų, pažįstamų bū
rio palydėtas į amžinojo poilsio 
vietą.

Paliko didžiame sielvarte žmo 
ną Jonę, sūnų Algirdą ir jo šei
mą ir didelį būrį draugų. Mes 
lenkiame galvas prie naujai su
pilto tavo, Nikodemai, kapo ir 
širdingai užjaučiame tavo arti
muosius.

M. Biliūnas

Per Bendruomenės Balso, lie
tuviškosios valandėlės, radiją 
dr. J. Puzinas nušvietė A. Sta
neikos gyvenimo kelią, jo darbų 
kryptį, nuopelnus Lietuvai ir pa
galiau pačią asmenybę, šių eilu
čių autorius velionį A. iStaneiką 
pažino iVokietijoje, Ravensgur- 
go mieste, kur jis buvo lietuvių 
tremtinių bendruomenės ryšinin 
kas prie prancūzų okupacinės 
valdžios. Kiek vėliau jis atstovą 
vo trijų Pabaltijo tautų grupes.

Velionies dailės darbų paroda 
įvyko Hallows salėje, Philadel- 
phijos priemiestyje, Wyncote. 
Čia buvo iškabinta nemažai port 
retų ir keletas gamtos paveiks
lų.. Parodą aplankė apie 300 as
menų, kurių didelė dauguma vie 
tos amerikietiškoji visuomenė, 
o taip pat velionies A. Stanei
kos bei dr. M. Staneikienės drau 
gai bei pažįstamieji. Atsilankė 
parodoje ir visi tie, kurie daly
vavo A. Staneikos paminklo ati
dengime.

Parodos metu buvo maloni 
proga pabendrauti tiek savųjų 
ir tiek pat svetimųjų tarpe ir 
išdėliotais kukliais užkandžiais 
pasistiprinti.

J. B is

Jeigu kas pats nėra šventasis, 
turi sekti šventaisiais, nes šven
tieji, o ne paprastieji žmonės yra 
Dievo akyse normalūs, asmenys.

— Jul. Langbehn

Brangiam tėveliui
A. -į- A.

JUOZUI DANIUSEVIČIUI mirus, 
p. BIRUTEI VINDAŠIENEI ir jos šeimai gilią užuo
jautą reiškia

Alicija ir Adolfas Ruibiai 
su šeima

Brangiam tėveliui
A. -f- A.

JUOZUI DANIUSEVIČIUI mirus, 
L.S.S. vadijos narę s. BIRUTĘ VINDAŠIENĘ su šeima 
ir jos artimuosius giliai užjaučia

L. Skaučių Seserijos Vadija

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po 
ilgos ir sunkios ligos 1965 m. gegužės 6 dieną, 4:30 vai. ryto 
mirė mūsų mylima žmona ir sesuo

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

ir kitų papuošimų 
2448 VVest 68rd STREET

Telef.PB 8-0833 PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2814 VV. 28 rd PLACE Tel. VIrginia 7-6072

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 8-8572

A. A.

PRANĖ ŽELVIENĖ
BRUKLYTE

Gyv. 3347 So. Lituanica Avenue.

Amerikoje išgyveno 14 m.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 

Lituanica Avė. Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 10 dieną, 
8:30 vai, ryto iš koplyčios bus nulydėta į Šv. Jurgio bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po gedu
lingi} pamaldų bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę lieka: Vyras Pranas, sesuo Ona Kode ir 
Lietuvoje dvi seserys

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET ’ Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F? RUDMIN
8819 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1188 — 1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1008

Laid. direkt. Antanas M. Phillips Y A 7-3401 Remkite tuos. kurie skelbiasi dienr. Drauge.

Greitoji pagalba helikopteriu 
— katinui

Geologų, tiriančių uolotus kal
nus Ustirė, Uzbekistane, stotis 
per radijo pareikalavo greitosios 
pagalbos katinui, kurį įkando nuo
dingoji gyvatė. Katino gyvybės 
gelbėti helikopteriu skrido gydy
tojas, apsirūpinęs reikiamu seru
mu. Tokios garbes susilaukė kati
nas, vadinamas “Miron” vardu: jis 
kelis kartus yra geologų gyvybę 
išgelbėjęs nuo nuodingų gyvačių 
įkandimo. “Miron” buvo išsispe- 
cializavęs ne pelių gaudyme, o 
gyvačių naikinime ir ištikimai sau
gojo geologų palapinę. Nebuvo 
dienos, kad “Miron” nebūtų paste
bėjęs ir sunaikinęs nuodingos gy-

VAKARŲ PENNSYLV ANUOS 
LIETUVIŲ KATALIKŲ

RADIJO VALANDOS

W E D O
Vadovaujama lietuvių katalikų pa
rapijų Pittsburge ir apylinkėje 
transliuojama iš galingos stoties

Mckeesport, Pennsyhania 
Kas semadienj nuo 1:35 iki 

2:00 valandos popiet.

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

McKeesport, Pa.

a7|"a.
KAZIMIERAS

VALENTINAVIČE
Gyv. 4539 S. Marshfield Avė. 

Mirė geg. 6 d., 1965, 1 v. r,,
sulaukęs senatvės.

GiniS Lietuvoje.
Amerikoje i&gyveno 55 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

pusbrolio žmona Antanina Va
lentine, jos vaikai Genevieve 
Rakūnas su Seimą, Walter Va- 
lantine su Seimą ir Anton Va- 
latine su Seimą. Joseph Kanton 
su šeima ir Mitehell Kanton su 
Seimą ir kiti ‘gimines bei drau
gai.

Priklausė Šv. Vardo dr-jai,
Chicagos Liet. dr-jai ir buvo 
amž. narys šv. Kazimiero Vie
nuolyno Rėmėjų dr-jos.

Kūnas pašarvotas Jobu K. 
Eudelkio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės1 įvyks SeStad, geg-
8 d. iš koplyčios 10 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų. Po pamaldų bud nu
lydėtas į Resurrection kapines.

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

Laid. direkt. John P. Eudei- 
kis. Tel. YA 7-1741.

DRAUGAS, penktadienis, 1965 m. gegužės mėn. 7 d.

vatės, slenkančios į palapinę. Uz
bekistane yra kobrų ir elfų; abi 
gyvačių atmainos labai nuodingos. 
Miron puldavo gyvatę, griebdavo 
už uodegos ir daužydavo į žemę 
tol, kol priešas būdavo įveiktas. 
Per vieną dvikovą gyvatė pasiro
dė greitesnė, apsukresnė už kati
ną ir įkando.

Dabar “Miron” ir toliau saugoja 
geologų palapines nuo kobrų ir 
elfų.

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

4čRQUETTE FUNERAL HOMI
TRIS MODERNIOS KOPLYČIOS

Z533 VVest 71 st St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
f 410 S. 50th Avė., Cicero, TOumhal! 3-2108-09

UKftT# G TOMOBIDAMS STATIYI

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 
4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

i'<"a

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimus Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

GRĮŽTA PRANCIŠKONAI 
Į ŠVEDIJĄ

Nuo reformacijos laikų Šve
dijoje nebuvo pranciškonų, šio
mis dienomis atvyksta tėvas A- 
gostino Lundin, buvęs gydyto
jas psichiatras, apsigyventi nau 
joje pranciškonų misijoje Lin- 
koepinge.



8 DRAUGAS, penktadienis, 19G5 m. gegužes mėn. 7 d.

X Antanas Šantaras, LB Chi 
cagos apygardos valdybos vie
šųjų reikalų vedėjas, pereitame 
valdybos posėdyje išrinktas at
stovauti apygardos valdybą JAV 
LB Tarybos suvažiavime. Suva
žiavimas įvyks Philadelphijoje 
gegužės 22—23 dienomis.

X V. c. Ona Zailskienė, Lie
tuvių skaučių seserijos vyriau- 
ria skautininke, gegužės 7 d., 
penktadienį, 10 vai. r. kalbės 
per Sophie Barčus šeimos radi
ją, sveikindama visas motinas.

X Kun. A. Švedas, MIC, mi- 
sijonierius Argentinoje, gegužės 
S d. išvyko į Rochester, N. Y., 
kur lietuvių parapijos kelbonas, 
kun. Pr. Valiukevičius sutiko 
misijų reikalams duoti ateinan
čio sekmadienio rinklavą. Po to 
jis vyks į Providence, R. I., ap
lankyti savo penkių seserų su 
šeimomis, o gegužės 20 d. laivu 
“Mormacpride” iš Nevv Yorko iš
plaukia tiesiog į Buenos Aires.

X “Tau, mamyt, gėles ski
riu", D. Brazytės Bindokienės 
montažas šį šeštadienį statomas 
Cicero Šv. Antano parap. salėj 
7 v. v. Režisuoja akt. EI. Blan
dytė, šokius paruošė Dalia Oren 
taitė. Taip pat pasirodys mok.
J. Kreivėno vadovaujamas Cice
ro Lit. mok. choras. Vaidina 
Cicero moksl. at-kų kuopos na
riai. Visi kviečiami atsilankyti.

X Lietuvių fronto bičiulių c. 
v. rinkimams kandidatų pasiūly 
mas pratęsiamas ligi gegužės 21 
d. Kiekvienas LB bičiulis turi 
teisę pats kandidatuoti ir pasiū
lyti 7 kandidatus į c. v. ir 3 
į kontrolės komisiją. Sąmibūriai, 
neprisiuntę tikslaus LF bičiulių 
adreso, prašomi neatidėliotinai 
atlikti savo pareigas. LF rinki
mų komisija, 1936 S. 49 Avė., 
Cicero, III. 60650. Vakar dienos 
pranešimo adrese buvo klaida.

X Dariaus - Girėno lituanis
tinė mokykla šį šeštadienį, ge
gužės 8 d., švenčia Motinos die
ną. Mokiniai kaip paprastai ren
kasi 10 v. r., o programa pra
sidės 1 vai. Į minėjimą moki
niai, kurie gali ateina su tauti
niais rūbais. Kviečiami visi į 
minėjimą, o ypač motinos.

X Stasė Viščiuvienė švenčia 
vardines, šeštadienį, gegužės 8 
d. savo tavernoje, 700 W. 31 
St. Draugai ir pažįstami kvie
čiami atsilankyti, (sk.)

X Reikalinga moteris kamba
rių valymo darbams. Geros sąly
gos. Kreiptis: Tabor Farm, So
dus, Micthigan. Tel.: Benton 
Harbor, WA 7-1231. (sk.)

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 Ieškom katalikės, vaikus 
mylinčios, lietuviškai kalban
čios, Los Angeles gyvenančios 
ar ten persikelt norinčios po
nios prižiūrėti du mažamečius 
vaikučius bei padėti su namų 
ruošos darbu. Sąlygos pagal su
sitarimą. Rašykit “Draugas", 
8068, 4545 West 63 St., Chicago, 
Illinois, 60629. (sk.)

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 čekį

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

I
Siunčiu

• Vardas 
| Gatve 

Miestas

PRAŠOME PANAUDOTI ŠIĄ ATKARPA

$.................. čekį už .................. bil. po $............. už bilietą.

ir Pavarde ............................................................................................

................................................Valstybe ........................................... ZipIT

X Konstancija ir Antanas 
Stankai, gyvenantieji Marąuet
te Parke ir pasidarbavę Balfo 
naudai jau virš 20 metų, gegu
žės 2 d. metiniame 5 skyriaus 
narių susirinkime, kuris įvyko 
parapijos salėje, buvo išrinkti 
Balfo Marąuette Pk. skyriaus 
garbės nariais. Juodu yra pa
vyzdingi šalpos darbe veikėjai 
ir kitų organizacijų nariai. Abu 
du kilę iš Dzūkijos — nuo Per
lojos ir Merkinės.

X Krist. Donelaičio mok. pra 
deda mokinių registracija 1965- 
6 m. metams. Į vaikų darželį 
priimami mokiniai pilnų 5 metų 
arba tie, kuriems 5 m. sueis 
prieš 1966 m. sausio 1 d. Į pir
mą skyrių priimami pilnų 6 m. 
ir tie, kuriems 6 m. sueis prieš 
1966 m. sausio 1 d. Į 5-tą kla
sę priimami mok. išėję LB nu
statytą žemesniosios lituanisti
nės mokyklos kursą ir išlaikę 
įstojamuosius egzaminus. Įsto
jamieji egzaminai bus rudenį, 
mokslo metų pradžioj. Mokiniai 
registruojami McKay valstybi
nėje mokykloje 6901 S. Fair
field avė. kiekvieną gegužės mė
nesio šeštadienį. 9 — 11 vai. r. 
mokyklos raštinėj. Smulkesnių 
informacijų kreiptis į mok. I . 
Bukaveckienę, telef. PR 8-3320 
arba mok. B. Vindašienę, WA 
5-5612. Sekančiais mokslo me
tais veiks vaikų darželis, šeši 
žemesniosios mokyklos skyriai 
ir 5, 6 ir 7 aukšt. mok. kla
sės.

X Marijos aukšt. mok. moti
nų klubo susirinkimas įvyks ge
gužės 11 d. 7:30 v. r., mokyklos 
kavinėj, 6727 S. California avė. 
Bus įvesdinta nauja 1965—1966 
mokslo metų valdyba.

Liet. dantų gydytojų koncerte, ku
ris įvyko Jaunimo centre š. m. 
balandžio 24 d., dr. S. Narbutienė 
laimėjo P. Vaštaitienės siuvinėtą 
pagalvėlę, pagal dail. B. Jameikie- 
nės projektą. Dr. Z. Danilevičius 
laimėjo dail. Br. Murino paveikslą.

X Spaudos mėnesio proga 
Margučio radijas yra pakvietęs 
Chicagos lietuviškų dienraščių 
ir savaitraščių redaktorius paša 
kyti žodį radijo bangomis. Drau 
go redakcijos atstovas kalbės 
ateinantį antradienį gegužės 11 
d., 7 vai. vakaro.

X Varpininkai filisteriai pra
šo visus tautiečius atsilankyti į 
jų rengiamą balių, kuris įvyks
ta rytoj, gegužės 8 dieną, gra
žiai įrengtoje Baleto Mokyklos- 
Teatro salėj, 2515 W. 69 St. Sta
liukai bus padengti ponių namie 
pagamintais valgiais. Gros Ra
monio orkestras. Bus visiems 
tikrai gera proga jaukioje nuo
taikoje praleisti pavasario va
karą. Dėl rezervacijų skambinti 
tel. GA 3-0399. (pr.)

I

I

I
I

J

'55 Jonas P. šalčius lr Julia 
D. Butkus Illinois universiteto 
garbės studentai (University ho
nors). Už pasižymėjimą moksle 
šių dviejų lietuvių studentų pa
vardės per universiteto tradici
nes iškilmes (43th Annual Ho
nors Day) buvo įrašytos į bron
zos lentą.

Jonas P. Šalčius studijuoja 
elektros inžineriją, priklauso uni 
versiteto garbės ir profesinėms 
organizacijoms: Tau Beta Pi 
(Engineering) ir Eta Kappa Nu 
(Electric al Engineering), Be to
J. P. šalčiui yra paskirta sti
pendija (fellowship) magistro 
laipsniui studijas tęsti. Jis taip 
pat pakviestas būti universiteto 
asistentu.

Jonas P. šalčius žiemos se
mestre buvo studentų s-gos Ur- 
banos sk. pirmininku.

Julia D. Butkus studijuoja 
chemiją.

X Valentinas Mičiulis, lietu
vių medžiotojų ir žuvautojų klu 
bo Ciceroje pirmininkas, įteikė 
LB Chicagos apygardos valdy
bos vicepirmininkui Steponui In- 
gauniui 100 dol. čekį. Pinigai 
skirti nupirkimui knygų dailio
jo žodžio varžybų dalyviams. 
Klubas yra šiemet 300 dol. auka 
parėmęs Cicero Aukštesniąją 
lit. mokyklą, aukojęs sportinin
kams, skautams, Lituanus žur
nalui ir kt. Lietuvybės išlaiky
mo reikalams aukos žada nepa
gailėti ir ateity.

X šv. Kryžiaus parap. Šv. 
Vardo dr-jos bendra šv. komu
nija bus šį sekmadienį, per 9 v. 
mišias. Po šv. mišių užkandžiai 
parapijos salėje.

X Chicagos lietuvių Kęstučio 
klubo mėnesinis narių susirinki
mas įvyks penktadienį, gegužės 
7 d., 7 vai. Hollywood svetainė
je, 2417 W. 43 ISt.

X Lietuvių Dantų gyd. s-gos 
visuotinas susirinkimas įvyksta 
gegužės 12 d. 7 v. v. dr. A. Lip- 
skienės bute, 1533 Stonegate 
Rd., La Grange Park, III. Bus 
lėšų skirstymas ir kalbamasi 
einamais reikalais. Valdyba pra
šo dantų gyd. dalyvauti.

X Chicagos Aukšt. lit. mo
kykla gegužės 8 d. ruošia už
darą Motinos dienos minėjimą. 
9:30 vai. ryto tėvų jėzuitų kop
lyčioje pamaldos motinų inten
cija ir mokyklos vėliavos šven
tinimas, o 7 vai. v. Jaunimo 
centre minėjimas su menine 
programa, kurią atliks mokyk
los mokiniai. Po programos šo
kiai. Į minėjimą maloniai kvie
čiamos visos mokyklos mokinių 
motinos ir tėvai.

X Chicagos Lietuvių operos 
valdyba gauna daug įvairių laiš 
kų, kartu su bilietų užsakymais 
į partizanų ir visų žuvusiųjų pa 
gerbimą, čia spausdiname vie
no laiško ištrauką: “Prašau pri
siųsti 2 bil., o likusius skiriu vie 
toje gėlių ant savo brolio par
tizano kapo, kurio šiandien, de
ja, nėra nei žymės likę, Giedo
kite, giedokite pilnomis krūtinė
mis ir supinkite iš savo giesmių 
jam, kaip ir visiems kitiems par 
tizanams, gyvų gėlių vainikus ir 
puoškite jo išmėtytus kaulelius. 
Tegul jūsų giesmių garsai pasie
kia jį ten toli tėvynėje ir pasa
ko jam, kaip labai aš jį myliu, 
nes jis taip karštai mylėjo tė
vynę Lietuvą. Sveikinu jus ir 
dėkoju už tą neapsakomai gra
žų žygį." Prie šito laiško buvo 
pridėta 50 dol. čekis, kaipo au
ka viso rengiamo žygio išlai
doms.

X Marąuette Parko Balfo 5 
sk. naujai išrinktą valdybą su
daro Ant. Gintneris, K. Repšys,
J. Vepštas, St. Žilevičius, K. 
Čepaitis, K. Lašas, J. Mackevi
čius, V. Diminskas ir L. Nag
lius; kontrolės komisiją — P. 
Žilys, A. Ūselis ir P. Krikščiū
nas.

X Kostas Repšys ir P. Jasius, 
kaip Marąuette Parko namų sa
vininkų organizacijos atstovai, 
kurie aktyviai dalyvavo sureng 
darni paskutinę pramogą, gegu
žės 4 d., įteikė “Draugo” ma
šinų fondui gautą gryną pelną 
90 dol.

Lietuvos trispalvė plevėsuoja Pasaulinėj parodoj. Nuotraukoje Sta
šinskas, Audėnas ir Simutis su dviem lietuvaitėmis, savanoriškai dir
bančiomis Vatikano paviljone. Nuotr- V. Maželio

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— New Jersey šokių grupė 
Baltija gegužės 9 d. 10 v. r. šo
ko pasaulinėj parodoj DCA pa
viljone, spalvotoje televizijoje, 
kur bus pagaminta 20 min. il
gumo filmas. (Ją pagaminti 
truks 2 vai.).

1 vai. p. p. šokėjai atliks 1 
valandos ilgumo programą New 
Jersey paviljone.

Šokių grupę sudaro 45 šokė
jai; jai vadovauja Julija Vaičiū
naitė.

Lietuviška visuomenė turėtų 
gausiai dalyvauti. (L. & V.)

— Lietuvių Katalikų mokslo 
akademijos Naujosios Anglijos 
židinio suvažiavimas įvyks ge
gužės 16 d. Putname, Nekalto 
Prasidėjimo seserų sodyboj. Su
važiavimas pradedamas pamal
domis 11:30 vai. Kadangi suva
žiavimo programa yra derinama 
su Naujosios Anglijos ateitinin
kų metine švente, židinio susi
rinkimas bus po ateitininkų iš
kilmingojo posėdžio 3:30 vai. 
p. p. Susirinkime pagrindinę pa
skaitą skaitys Antanas Mažiu
lis: “Kalbotyra šių dienų Lie
tuvoje’’. Židinio valdyba malo
niai kviečia visus dalyvauti.

— Bostono Korp. Neolithua- 
nia Pavasario vakaras nukeltas 
iš gegužės 8 d. į birželio 5 d.

— Fil. Birutė Juodikienė (1794 
East 227 St., Euclid, Ohio 44117, 
tel. 531-8123) tvarko Filisterių 
Skautų Sąjungos suvažiavimo re
gistraciją. Visi suvažiavimo daly
viai prašomi registruotis prisiun- 
čiant 2 dol. registracijos mokesčio 
iki gegužės 27. Vėliau registraci
jos mokestis bus 3 dol. Suvažiavi
mas įvyks Clevelande, Čiurlionio 
Namuose, (10908 Magnolia Dr., 
Cleveland, Ohio 44106, telef. 
795-5862) gegužės 29—-31 dienomis.

šv. Petro ir Povilo parap. Šv. Vardo d-jos kėglininkai kėglių turnyre 
laimėjo pirmą vietą. Toks laimėjimas jau treti metai iš eiles. Dovaną 
priima šv. Petro ir Povilo parap. klebonas kun. St. Petrauskas, ją 
įteikia Šv. Petro ir Povilo parap. kėglių lygos pinm. J. Shimkus. 
Kiti nuotraukoje yra J. Peredna, ižd., J. Kūkalis — sekr., A. Ka
počius — spaudos reikalų vadovas. Nuotr. B. Stachmaus

— Newark, N. J., gražiai vei
kia lietuviai karo veteranai. Po
sto moterų pagalbinis vienetas 
ruošia šokius gegužės 15 d. 7 
v. v. St. George salėj. Atmini
mų dieną postas švenčia gegu
žės 23 d. Šv. Trejybės par. sa
lėj. Visą tvarką praves lietuvių 
posto vyrai, tuo pagerbiant žu
vusius lietuvius JAV karius. 
Šventės pirm. bus Jonas Remei
ka.

ARGENTINOJ
— Perka namus. “Birutės" 

draugija minėdama 35 metų 
savo gyvavimo sukaktį, pagy
vino veiklą. Draugija yra numa 
čiusi įsigyti nuosavą namą, ku
ris tarnaus kartu kaip moterų 
bendrabutis ir susirinkimo vie
ta. Perkamo žemės ploto apim
tis yra 17x70 metrų, turi švie
są ir vandenį.

Jau dabar birutietės sudėjo 
šią pinigų sumą nuosavybės už
pirkimui: Julė Skurauskaitė
25,000 pezų, Vęronika Žėkaitė 
15,000, Ona Šereikytė 5,000 ir 
po 1,000 pezų sudėjo Paršelienė 
Natalija, Povilonytė Konstanci
ja, Bendorinienė Marija, Bag
donienė A. ir daug kitų narių 
yra pasižadėjusios paremti.

KANADOJE
— Kun. D. Lengvinas, šv. 

Kazimiero parap. klebonas Win- 
sore, Ont., šįmet gegužės 23 d. 
švenčia sidabrinę kunigystės 
jubiliejų. Kunigu įšventintas Tel 
šiuose vysk. Staugaičio 11940 m. 
gegužės 23 d.

— Amerikoj saugiausi vairuo
tojai yra nuo 35 m. ligi 75 m. 
Illinois valstijoj procentualiai 
daugiausia nelaimių padaro vai 
ruotojai 20—24 m. amžiius.

CHICAGOS ŽINIOS
STREIKAS ARKLIŲ LENK* 

TYNĖSE
Lenktyniaujančių arklių savi

ninkai žada kitą savaitę sustrei
kuoti ir neišleisti savo arklių į 
lenktynes, nebent Sportsman 
Parko vadovybė jiems paskirtų 
didesnį procentą pajamų. Par
kas yra Cicero mieste.
NEBUS BINGO IR LOTERIJŲ

Illinois valstijos atstovų rū
mai Springfielde atmetė įstaty
mo projektą, kuris būtų įteisi
nęs loterijas ir leidęs atnaujinti 
bingo lošimus.
PAŽINKITE SAVO POLICIJĄ

Chicagos policija išleido 50,- 
000 tiražu 26 puslapių iliust
ruotą brošiūrėlę vardu “Know 
Your Chicago Police”. Knygutė 
siekia supažindinti gyventojus 
su policijos organizacija, admi
nistracija, vienetais ir įvairiais 
skyriais. Joje yra trumpa poli
cijos departamento istorija nuo 
jo įsteigimo. 1855 m. balandžio 
10 d.

50 METŲ MEDICINOS 
MOKYKLAI

Šiomis dienomis Loyolos uni
versiteto kard. Stritch vardo 
medicinos mokyklai sukako 50- 
tieji metai.

ĮSIBROVĖ PRO STOGĄ
Keturi vagiliai nakties metu 

įsibrovė pro stogą į Simon Bro
thers juvelyrų krautuvę, 6218 
Lincoln avė. Rytmetį, atvykus 
pirmiems dviems darbininkams, 
juos surišo ir pabėgo su $75,000 
vertės žiedų, laikrodėlių ir bran 
gakmenių.
LAPĖ ATKLYDO Į MIESTĄ

Penki policininkai po pusant
ros valandos medžioklės paga
liau nušovė į miestą atklydusią 
lapę p™ 1839 Irving Park rd.

VAIKŲ REGISTRACIJA 
MOKYKLOSE

Tėvai, turį vaikus sulaukian
čius penktus metus prieš šių 
metų gruodžio 1 d., gali juos 
registruoti viešosiose Chicagos 
mokyklose nuo geg. 10 iki 14 d. 
Vaikai gali stoti į darželių sky
rių. Vaikai, sulaukę 7 metus iki 
gruodžio 1 d., gali būti regis
truojami į pirmąjį skyrių. Tėvai 
turi atsinešti gimimo metrikus. 
Nebūtinai atsivesti vaikus.

PABALTIEČIAI SAVO REIKALUS GINS 
BENDRAI

Balandžio 29 d. Chicagoje į- 
vyko Alto posėdis. Išklausyti 
pranešimai Alto pirm. L. Šimu
čio, I vieepirm. dr. P. Grigaičio 
ir sekr. E. Bartkaus iš lietuvių 
veiksnių pasitarimo, įvykusio 
balandžio 11 d. Washingtone, 
D. C., kuriame dalyvavo Alto, 
Vliko, Lietuvos Laisvės komite
to (LLK) ir LB atstovai.

Pasitarime apsvarstyti bendri 
klausimai Lietuvos laisvinimo 
reikaluose — Lietuvos užgrobi
mo ryškinimas spaudoje ir val
džios institucijose, kreipimasis į 
atitinkamas JAV įstaigas, pra
šant paskulbinti kelti Lietuvos 
išlaisvinimo klausimą, atitinka
mos literatūros spausdinimas ir 
platinimas amerikiečių visuo
menėje ir kiti su tuo susiję klau 
simai. Taip pat išklausyti pra
nešimai iš įvykusio balandžio 12 
d. Washingtone, D. C., Bendro
jo Pabaltiečių komiteto posė
džio, kur dalyvavo estų, latvių 
ir lietuvių atstovai. Lietuviams 
atstovavo Alto valdybos nariai 
— L. Šimutis ir dr. P. Grigaitis.

Bendrame Pabaltiečių komi
teto posėdy nutarta sekti ir duo 
ti savo pastabas dėl Sovietų Są
jungos ir JAV konsul. sutar
ties vykdymo. Nusistatyta Bal
tijos kraštus liečiančiuose klau
simuose, kur bus reikalas, ben 
dra; veikti ir siekti atitinkamų 
pasimatymų valdžios įstaigose, 
ginti savo reikalus žodžiu ir 
memorandumais.

Toliau Alto valdyba priėmė 
JAV prez. L. B. Johnson pareiš
kimą, užgiriantį jo griežtą lai

GAU PAKILTI PIENO 
KAINA

Reuter-Worth pieninei pakė
lus kainą už pieną 2 centų ga
lionui, tikimasi, jog ir kitos 
Chicagos rajono pieninės pana
šiai pasielgs. Paprastai, Chica
goje pieno kaina svyruoja tarp 
46 ir 50 centų už pusgalionį 
ir nuo 69 iki 89 centų už galio
ną.
PAVOGĖ GOLFO SVIEDINIU- 

KŲ
FBI policija Chciagoje arešta 

vo du vyrus, kurie buvo pavogę 
60 tuzinų golfo sviediniukų iš 
Red Bali Express kompanijos, 
3221 S. Iron St. Federalinė po
licija įsimaišė, nes pavogti svie
diniai buvo dalis tarpvalstybi
nės siuntos.
LAIMĖJO AFL-CIO UNIJA
Chicagos taxi vairuotojai 2:1 

santykiu balsavo pasilikti prie 
DUOC lokalo Nr. 777, priklau- 
siančio prie AFL-CIO unijos. Jie 
atmetė Jimmy Hoffa vadovau
jamą Teamsterių uniją ir vieti
nį vienetą, kuriam vadovauja 
žinomas gengsteris Joey Glim- 
co.

SUTIKO NETERŠTI ORĄ
Inland Steet ir Youngstown 

Sheet & Metai kompanijos, tu
rinčios fabrikus East Chicago 
(Ind.) priemiestyje, pasirašė su
tartį su miestelio vyriausybe iki 
1973 metų užbaigti oro teršimą. 
Tam tikslui išleis keliolika mili
jonų dolerių pertvarkant savo 
turimus plieno liejimo fabrikus.
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Irena Johansonienė, altas, Čiur
lionio ansamblyje dainuoja 5 m.

kymąsi komunistinės agresijos 
atžvilgiu, primenant, kad ir Lie 
tuva tais pačiais metodais ir tų 
pačių agresorių yra pavergta. 
Išreikšta viltis, kad Lietuvos 
išlaisvinimas bus paskubintas.

Pasiųstas padėkos laiškas J- 
AV ambasadoriui prie JT Adlai 
E. Stevensonui už priminimą Ju 
ngtinėse Tautose, kad Babalti- 
jos kraštai yra bolševikinės ad- 
resijos aukos.

Taip pat pasiųsti laiškai val
stybės sekretoriui D. Rusk ir Se 
nato užsienio komisijos pirmi
ninkui J. W. Fulbright su pas
tabomis dėl JJAV — Sovietų 
Sąjungos konsuliarinės sutar
ties ratifikavimo.

Nutarta paskirti anglų kalba 
leidžiamam žurnalui Lituanus 
paramą $500. Taipgi nutarta 
Alto atstovams dalyvauti latvių 
seime, kuris įvyksta gegužės 7 
d. Chicagoje.

Apsvarstyti kiti aktualieji or 
ganizaciniai reikalai.

Posėdy dalyvavo E. Bartkus, 
dr. K. Drangelis, dr. P. Grigai
tis, dr. V. Šimaitis, L. šimutis,
J. Taialas ir dr. J. Valaitis.

Gegužės 3 d. Alte lankėsi 
Vliko ir LLK pirmininkas V. Si
dzikauskas, su kuriuo buvo ap
tarti bendros veiklos vykdymo 
reikalai ir tą pačią dieną buvo 
atvykęs JAJV LB centro valdy
bos pirmininkas J. Jasaitis, tik
slu bendrai pasiinformuot ir ap
tarti lietuvių visuomenei rūpi
mus klausimus Lietuvos vada
vimo akcijoje. Altas
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