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Erhardas grįžo
iš Londono

BONNA. — Vakarų Vokie
tijos kancleris dr. L. Erhardas, 
dvi dienas kalbėjęsis Londone 
su Britanijos premjeru Wilso- 
nu ir kitais pareigūnais šiau
rės Atlanto sąjungos (Nato) 
ateities klausimu, apie galimy
bes Britanijai įsijungti į Eu
ropos Bendrąją Rinką ir kt.

Erhardas jau grįžo namo. Sa
vo kelionę Londone jis laiko 
pasiekusia, bet tik Bonnai ne
pavykę susitarti dėl britų karei
vių V. Vokietijoje išlaikymo iš
laidų.

YViisonas ir Erhardas vėl su
sitiks prieš rugsėjo 15 dieną.

Europoje stiprėjantis
nacionalizmas

WASHINGTONAS. — Lucius 
McCloy, buvęs JAV-bių vyr. ko
misionierius Vokietijoje, vakar 
pareiškė, kad Europoje atgims
tantis nacionalizmas, Prancūzi
jai pasiryžus pasitraukti iš Š. 
Atlanto sąjungos (Nato) vado
vybės. Prancūzijos prezidento 
Ch. de Gaulle žygiai užkrečia 
kitus nacionalizmu, pastebėjo 
McCloy.

__ Pennsylvanijos gubernato
rius Williainas W. Serantonas,
dabar vizituojąs Pietų Vietna
mą, antradienį pareiškė, kad 
ten pagyvėjusi karo situacija. 
Jis norėtų, kad pagerėtų P. Viet 
naru-' politinė lr lipi .-matinė si- 
ttiar-ija.

Ko Italijos komunistai siekia
ROMA. — Jėzuitų leidžiamas 

“Civilta Cattolica” žurnalas 
(paskutiniame savo numeryje) 
duoda kunigo De Rosa straips
nį “Katalikai ir komunistai šian 
dien Italijoje’’.

Italijos komunistai siūlo šian
diena katalikams pradėti artimą 
dialogą koegzistencijos ir kit-lis 
klausimais. Autorius gerai su
pranta, kad tai daroma ne reli
giniais, bet grynai politiniais 
motyvais, siekiant bent susilp- 
ininti katalikų antikomunistinį 
nusistatymą ir atsiekti nepuo
limo taikos... Tačiau komunis
tai negali atsisakyti savo ma-

EGIPTAS NEĮSILEIDO JAV-IŲ 

6-TO JO LAIVYNO

KAIRAS. — Jungtinė Arabų 
respublika (Egiptas) nesutiko, 
kad Jungtinių Amerikos Vals
tybių šeštasis laivynas vizituo
tų Aleksandrijos uostą.

Tai įvykę maždaug prieš tris 
savaites, netrukus po to, kai 
penki Sovietų Rusijos laivai o- 
ficialiai vizitavo Saido uostą. 
Šis sovietų laivų vizitas buvo 
plačiai išreklamuotas spaudoje. 
Vakariečių diplomatiniai sluoks 
niai spėliojo, kad rusai ieško 
prieglobsčio savo Viduržemio 
laivynui egiptiečių uostuose.

Pradžioje egiptiečių pareigū- 
»♦*<

Kalendorius
Gegužės 26 d.: šv. Pilypas 

Nėr., šv. Paladija, Algimantas, 
Kinta.

Gegužės 27 d.: šv. Beda Ven., 
šv. Margarita, Jogirdas, Rima.

Oras

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
aukščiausia oro temperatūra a- 
pie 80 laipsnių.

Saulė teka 5:22, leidžias 8:13.

Prioe 10<

Britų Gvijana su nauju vardu Gvijana šiandien tampa nepriklausoma vals
tybę. Kento kunigaikštis ir kunigaikštienė (žemai) nepriklausomybės iškil
mėse atstovaus Britanijos karalienę Elzbietą II. Gvijanos premjeras yra 
Forbes Burnhamas (kairėje viršuje), kuris išstūmė iš valdžios Cheddi Ja- 
ganą (viršuje dešinėje) prieš dvejus metus. Marksistas Jaganas boikotuoja 
nepriklausomybės iškilmes.

terialistinės pasaulėžiūros ir ieš 
koti tikros bendros kalbos su 
tikinčiaisiais.

Taigi, ar galimas katalikų dia 
logas su komunistais — klausia 
autorius. Atsakydamas įtai kun. 
De Rosa pabrėžia; “Bažnyčia 
negali nesmerkti ateistinio ir 
matf rialistinio marksizmo teo
rinių klaidų ir jot religinės ne
tolerancijos, ypač dėl to, kad 
visuose kraštuose, kur komu
nizmas yra paėmęs valdžią į sa
vo rankas, komunistai visados 
rodo savo netoleranciją Bažny
čiai, atimdami jai teisę laisvai 
vykdyti savo pašaukimo parei-

nai buvo “principe’’ sutikę įsi
leisti amerikiečių laivus į savo 
uostus, bet atmetė jų specialų 
prašymą įsileisti į uostą du ar 
tris šeštojo laivyno laivus gegu
žės pradžioje. Kairas atmetęs 
JAV-bių šeštojo laivyno laivų 
vizitą, kadangi šis laivų vizi
tas būtų sutapęs su Jugoslavi
jos prezidento Tito apsilanky
mu Egipte.

Egipto pareigūnai pranešė a- 
merikiečiams, kad jų laivų vi
zitas būtų nustebinęs komunis
tų valdomo krašto prezidentą, 
kuris tuo metu buvo susitikęs 
Aleksandrijoje su prezidentu 
Nasseriu, kai turėję įplaukti 
JAV-bių karo laivai į uostą. JA 
Valstybės nepatvirtino šio tei
gimo.

Kaip ten bebūtų, bet vistiek 
plačiai kalbama, kad Sovietų 
Rusija stiprina savo įtaką Vi
durio Rytuose.

— Prancūzija pardavė Sov. 
Rusijai apie 400,000 tonų kvie
čių.

— JAV-bių pašto tarifas bus
pakeltas ateinančiais metais.

gas ii administratyvinėmis bei 
kitomis priemonėmis neleisdami 
katalikams naudotis sąžinės ir 
religijos laisve...”

Dėl to kunigas De Rosa daro 
išvadą, kad katalikų dialogas 
su komunistais tegalės būti vai
singas tik tada, kai komunistai

Tarptautinis tolimųjų 
erdvių tyrinėjimo 

kongresas
VIENA. — Tarptautinis toli

mųjų erdvių tyrimo kongresas 
(KOSPAR) gegužės 19 d. Vie
noje baigė savo darbą.

Šio kongreso darbe dalyvavo 
daugiau kaip 600 mokslininkų 
iš 35 pasaulio kraštų. Kongre
se buvo išklausyta daug prane
šimų aktualiais klausimais, su
sijusiais tiek su moksliniais kos 
minės erdvės tyrimo pasekmė
mis 1965 m., tiek ir su tolesniu 
kosmoso tyrinėjimu.

Tarptautinio tolimųjų erdvių 
organizacijos pirmininku vėl iš
rinktas M. Rua iš Prancūzijos, 
vicepirmininkais A. Blagonra- 
vovas iš Sov. Rusijos ir R. Por
teris iš JAV-bių.

Kitas Tarptautinis tolimųjų 
erdvių tyrinėjimo mokslininkų 
kongresas numatytas sukviesti 
1967 m. liepos mėnesį Londone.

— Buvęs Belgijos ministeris 
pirm. Lefevre pareiškė, kad da
bar, kai Prancūzija atsiima sa
vo karinius dalinius iš Šiaurės 
Atlanto sąjungos (Nato) va
dovybės, Britanija turėtų pa
siimti vadovaujamą rolę Euro
poje.

Jei ji neapsiimtų to vaidmens, 
JAV-bės, gal būt, perduotų jį 
Vokietijai. O į Vokietiją kai 
kurie kraštai dar vis įtartinai 
žiūri.
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Sirija skelbianti „išlaisvinimo karą II

DAMASKAS, Sirija. — Sirie- 
čių vadai siūlo “išlaisvinimo ka
rą” prieš Izraelį ir prieš taip 
vadinamus “imperialistų ir re
akcionierių” interesus Vidurio 
Rytuose.

Damaske, Sirijos sostinėje, 
gegužės 22 d. “liaudies gyny
bos komitetas” sudarytas “Siri
jos tautai sumobilizuoti”. Ko
mitetui vadovauja vidaus rei
kalų ministeris ir į jį įeina si- 
riečių karinės vadovybės, krašto 
gvardijos, darbininkų federaci
jos ir ūkininkų federacijos at
stovai.

Dr. Nureddinas Attassis, val
stybės galva, pranešė, kad vy
riausybė suorganizuos “liaudies 
išlaisvinimo armiją’’ apginkluo
ti tautai. Jo kalba buvo trans
liuota per oficialų Damasko ra
diją.

Dr. Attassis pareiškė; “Mes 
norime plataus masto liaudies 
karo ne tik sionistų bazei Pa
lestinoje sunaikinti, bet taip pat 
sugriauti naftos monopolijom, 
imperialistų ir reakcionierių in
teresam. Mes norime žemę nu
šluojančios politikos, kad šia 
politika galėtumėm arabų ma
sėms duoti naują gyvenimą”.

Jis vanojo Saudi Arabijos, 
Jordano ir Kuwaito vyriausybes 
ir pasmerkė arabų vadų suva
žiavimą, kuriame, girdi, buvo 
bandoma apginti “šias reakcio
nieriškas vyriausybes”. Pasak 
jo, tokie arabų viršūnių susiti
kimai kenkią p'■abu reikalam.

Taip pat štabo viršininkas

dia logu?
tikrai parodys savo gerą valią 
ir nenaudos dialogo savo propa
gandai, o sieks tikrai bendrų 
problemų abipusio sprendimo...

Chen Yi numato JAV-bių ir 
Kinijos karą

STOCKHOLMAS, Švedija. — 
Raud. Kinijos užsienio reikalų 
ministeris Chen Yi pareiškė pa
sikalbėjime, ketvirtadienį at
spausdintame Stockholme, kad 
karas su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis esąs “neišvengia
mas”.

Pekino pareigūnas taip pat 
pasakė, kad Sovietų Rusija “gal 
kartu eis su JAV-bėmis šiame 
kare ir perspėjo “nė vienas ne
gali pasitikėti rusais”.

Chen Yi turėjo pasikalbėjimą 
su Ulfu Brandelliu, švedų libe
ralų laikraščio “Dagens Nyhe- 
ter” užsienio reikalų redakto
rium, kuris neseniai lankėsi rau 
donojoje Kinijoje. Kartu su juo 
buvo kiti septyni skandinavai 
žurnalistai.

Trumpai iš visur
— JAV-bės vakar paleido sa

telitą Explorer 32 į tolimąsias 
erdves, šio satelito uždavinys 
tirti oro tirštumą ir jo sudėtį.

— 75 metai enciklikai “Re- 
riim Novarum”. Gegužės 15 d- 
sukako 75 metai, kai popiežius 
Leonas XIII-sis paskelbė savo 
didžiąją socialinę encikliką “Re 
rum Novarum”. Jos svarba pri
lygsta garsiausiems Bažnyčios 
nutarimams sprendžiant Bažny
čios doktrinos klausimus.

Socialinis teisingumas liečia 
visus žmones ir enciklika “Re- 
rum Novarum’’ aiškiai nurodo 
katalikų Bažnyčios mintį, sie
kiant pilnutinio socialinio tei
singumo, iškeliant darbininkų 
natūralę teisę į teisingą atly
ginimą, į organizacinius sam
būrius ir į laisvą savo asmeny
bės ugdymą.

Sudarytas mobilizacijos komitetas kovoti prieš Izraelį

maj. gen. A. Sweidanis savo 
kalboje Sirijos kariniams da
liniams pasisakė už “išlaisvini
mo karą”. Jis siūlo šį karą vyk
dyti pagal komunistų partizanų 
taktiką Vietname. Paprastas ka 
ras prieš Izraelį nėra geriau
sias, pasakė jis, nes vakariečių 
valstybės pastoviai tiekia gink
lų Izraeliui.

Jis griežtai pasmerkė naują 
JAV-bių sutartį, pažadančią 
Izraeliui tiekti sprausminių bom 
bonešių ir nusiskundė, jog “im
perialistinės valstybės” duoda 
Izraeliui nemokamai ginklų, o 
“mes turime brangiai sumokėti 
už savo ginklus”.

Dr. S. Nofalas, Arabų lygos 
generalinio sekretoriaus pagal
bininkas, kuris dabar yra Bei

Komjaunuoliai apdaužo Lietuvos 
valdžios reikalų gynėjus

Kaišiadorių fabrikėlio komjaunuolių charakteristika

OKUP. LIETUVA. — Ket
virtis milijono komjaunuolių 
Lietuvoj jokiu būdu nerodo, kad 
tokia didelė Lietuvos jaunimo 
dalis jau yra prisiekę “komu
nizmo statytojai”. Daugeliu at
vejų esama priešingai. Jei ne 
kasdien, tai beveik tikrai kas 
savaitę net ir “Komjaunimo 
Tiesa” tai pasakoja. Gegužės 
8 d. vaizdžiai papasakojo vieno 
Kaišiadorių fabrikėlio komjau
nuolių charakteristiką.

Vyresnio amžiaus darbinin
kas, invalidas, pastebėjo, kad 
fabrike trūksta kažkokių aštuo- 
nių ratų. Supranta, kad vėl pa
vogė. Praneša vyresnybei, iššau 
kia miliciją, nuseka provėžomis 
į krūmus ir ratus randa.

Kitą dieną komjaunuoliai, su
čiupę pranešėją aklame užkam
pyje, prikūlė ir aiškiai pasakė

Pietų Vietnamo vyriausybės kareivis kalbasi su budistų vienuoliu Da Nan
ge. prieš pasiduodant ten sukilėliams.

PASIŽVALGIUS P. VIETNAMO FRONTE

SAIGONAS. — Pietų Viet
namo kariai vakar nukovė 58 
Vietkongo komunistus partiza
nus penkiose kautynėse.

JAV-bių ir pietų vietnamieč’ų 
kariai įvairiuose frontuose kau
nasi su komunistais agresoriais.

Pietų Vietnamo premjero Ky 
pozicija, atrodo, sustiprėjusi 
prieš sukilėlius. Da Nange su
kilėliai budistai sutvarkyti. Va
kar Saigone keli tūkstančiai bu
distų demonstravo prieš prem
jero Ky vyriausybę, bet polici

rute, Libano sostinėje, pasakė, 
kad geriausias būdas elgtis su 
Jungtinėmis Amerikos Valsty
bėmis yra taikyti rezoliuciją, 
rugsėjo mėnesį priimtą trečiame 
arabų valstybių vadovų suva
žiavime. Ši rezoliucija numato, 
kad arabų valstybės savo san
tykius su užsienio valstybėmis 
derina pagal tai, kokius santy
kius tos valstybės palaiko su 
Izraeliu.

Saudi Arabijos perspėjimas
J1DDA, Saudi Arabija. — O- 

maras Sakkafas, Saudi Arabi
jos užsienio reikalų viceministe- 
ris gegužės 22 d. pareiškė, kad 
neseniai parduoti JAV-bių grei
tesni už garsą bombonešiai Iz- 1 
raeliui “padidins neramumus

už ką: — Už žmonių sekiojimą, 
šunie!

Vėl pranešimas policijai, ieš
ko užpuolikų, bet randa juos 
kažkur besisvečiuojančius, ir jie, 
žinoma, nieko nematė, nieko 
nežino. Milicijoj patikėjo ir nu
tarė, kad nėra įrodymų, nuo ko 
skundėjo veidas sutinęs.

Komjaunimo sekretorė tiki, 
kad jos pavaldiniai bus taip 
pasidarbavę. Šaukia susirinki
mą, siūlo įtariamuosius bent iš 
komjaunimo išmesti, jei teisiš
kai negalima prikibti. Bet nar
siausias iš jų atakuoja: — Už 
ką išmest? Ar matėt, kad mu
šiau? Kas patvirtinsit?!

Niekas nepatvirtina. Už sek
retorės pasiūlymą nedrąsiai pa
kyla dvi rankos. Kiti — “neut
ralūs”. Tiesa, kažkoks Stroga- 
novas apsiima liudyti matęs,

ja ašarinėmis dujomis išsklaidė 
demonstrantus. Saigone triukš
madariai aptvarkyti.

Bet budistų vadas Quangas 
perspėjęs JAV-bių pareigūnus, 
jei A merika ir toliau rems prem

— Sov. Rusijos viešosios tvar 
kos ministeris Tikūnovas “Iz- 
vestijose” nusiskundė, kad chu
liganizmas sudaro daugiau kaip 
ketvirtadalį nusikaltimų, bet 
policija ir visuomenė į jo reiš
kinius pro pirštus žiūrinti.

Nr. 123

Vidurio Rytuose ir sustiprins 
karo tendencijas”.

“Arabų valstybės dar ieškos 
naujų ginklų išbalansuoti padi
dintiems sionistų apsiginklavi
mam”, — pareiškė jis, “ir Jung 
tinių Amerikos Valstybių san
tykiai su arabais pablogės”. Pa 
klaustas, ar arabai ieškos gink
lų valdomuose kraštuose, vice- 
ministeris pasakė Saudi Arabi
ja neieškos jų ir jis nenori ko
mentuoti, ką darys kitos ara
bų vyriausybės.

— JAV-bių ambasador. Len
kijoje Gronauskis vakar Var
šuvoje turėjo su raudonosios 
Kinijos ambasadorium pasikal
bėjimą, bandydamas jį įtikinti, 
kad Pekinas liautųsi izoliacijos. 
Jų kalba truko 3 valandas.

ar žinąs, kad tikrai tie kalti. 
Bet komjaunuoliai apsispren
džia: — Kam čia kištis...

Tolesnė viso to komjaunuolių 
padalinio charakteristika atskiei 
džia “koks jų veikimas”! — 
“Susirenka tai pas vieną, tai 
pas kitą kaimyną ir traukia 
‘krūminę’, slampinėja gatvėmis 
užkabinėdami praeivius, sukel
dami tarpusavio peštynes. O a- 
tėję pirmadieniais į darbą, svars 
to, giriasi, kas kiek išgėrė per 
sekmadienį, kas kam strėnas 
apvanojo...”

Tiesa, būrelio vadovė (sek
retorė) prisimena ir pasakoja 
specialiam korespondentui, kad 
vieną kartą surengę šokius, 
bet... “vaikinai išklampojo gėlių 
klombas. Mokyklos vedėja ir iš 
tolo dabar nebeįsileidžia”...

Paaimanavęs, kiek gerų da
lykų komjaunuoliai galėtų at
likti, spec. korespondentas pa
silieka prie išvados, kurią pa
reiškė ne kas kitas, o tas nai
vus primuštas žmogelis, taip 
sąžiningai norėjęs pabūti “val
džios ramsčiu”: — O dabar bi
jau vakare išeiti į gatvę. Pri
muš...

“Trūkstant įrodymų’’, — pa
vadintas tas “Komjaunimo Tie
sos” pasakojimas. Bet tai vie
nas iš gausėjančių įrodymų, kad 
valdžios reikalų gynėjus tenai 
net komjaunuoliai muša, o jų 
užstoti nei milicija nesistengia.

(Elta)

— Kongrese kils audra dėl
neteisingo 14 bilijonų dolerių 
padalinimo tyrinėjimų fondo 
(federalinio). Keturios valsty
bės (California, New Yorkas, 
Marylandas ir Texas) gavo 52 
proc. viso fondo.

jero Ky karinę vyriausybę, jis 
sustiprins demonstracijas prieš 
dabartinę pietų vietnamiečių 
valdžią.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės pritars Pietų Vietnamo 
laikinosios vyriausybės sudary
mui dar prieš rinkimus, jei 
premjeras neįstengs sutvarkyti 
budistų vienuolių.

— Kongreso nariai turį duo
menų, kad Vietkongo kareiviai 
taip pat naudojasi Saigonu, P. 
Vietnamo sostine, pramogoms.
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CENTRO VALDYBOS POSĖDIS

Lietuvos Vyčių centro valdy
ba turėjo savo posėdį balandžio 
30 d. Jis įvyko Worcesteryje, 
Lietuvių tautinio ir visuomeni
nio klubo patalpose, esančiose 
prie Vernon ir Winthrop gatvių 
susikirtimo. Dalyvavo Marija 
Stonytė iš East Orange, centro 
v-bos vicepirm. jaunųjų veiklos 
reikalams, patikėtinis Juozas 
Drumstas iš Worcesterio, cent
ro valdybos sekretorius Josephi 
ne Žukas iš Great Neck, Eduar
das Daniels iš Worcesterio, spau 
dos komisijos narys Pranas Vaš 
kas iš Netvarko, Naujosios Ang
lijos apyg. pirmininkas Juozas 
Sakaitis, 26-tos kp. pirmininkas 
Vilius Grigas ir 116 kp. narė 
Paula Bunevith. Sakaitis, Gri
gas ir Bunevith gyvena Wor- 
cesteryje.

Posėdžiui pirmininkavo ir 
malda jį atidarė pirm. Aleksan
dras Vasiliauskas. Telefonu po
sėdį sveikino garbės narys A. 
Aleksis iš Waterbury. Protoko
las posėdžio, įvykusio vasario 
mėn. Chicagoje, buvo priimtas. 
Valdybos nariai pateikė praneši 
mus, kurie taip pat priimti. Bu
vo pranešimai iš kuopų. Eduar
das Daniels pranešė apie busi
mąjį 53 vyčių seimą, kuris šiais 
metais įvyks Worcesteryje, Ho- 
liday Inn patalpose rugpjūčio 
25-28 d.d. Jis taip pat labai įdo
miai nupasakojo ritualų komisi
jos darbus. Buvo šiek tiek su
stota prie įstatų keitimo komi
sijos pranešimo. Buvo svarsty
mas rezoliucijų, kurios bus pa
siūlytos ateinančiam seimui. Iš
kelta mintis suruošti diskusijas 
apie valdybos narių pareigas. 
Priimtas nutarimas rūpintis, 
kad daugiau būtų senjorų kuo
pų. Priimtas atsišaukimas į vi
sas kuopas ir narius, kad kiek 
galint gausiau dalyvautų busi
majame seime, kuris žada turė
ti nepaprastos reikšmės mūsų 
organizacijai, nes bus jame 
svarstoma keletas labai svarbių 
klausimų. Aleksandras Vasi
liauskas pranešė, kad vyčiai pra
ves sesiją anglų kalba Lietuvių 
jaunimo kongrese Chicagoje. 
Sesiją praves Antanas Mažeika, 
Jr. iš Brooklyno.

Šios korespondencijos auto
rius centro v-bos ir savo vardu 
sveikina ir geriausius

mus siunčia Šv. Petro parapijos 
South Bostone klebonui prel. P. 
Virmauskiui ir Šv. Trejybės pa
rapijos Newarke klebonui prel. 
Ign. Kelmeliui, kuriuodu šiais 
metais švenčia kunigystės auk
sinį jubiliejų, ir Šv. Juozapo pa
rap. Lowell mieste klebonui kun. 
Jonui Žuromskiui, jo sidabrinio 
jubiliejaus proga. Taip pat svei
kiname prel. Pr. Jurą Lawren- 
ce mieste, kuriam popiežius Po 
vilas VI suteikė apaštališkojo 
protonotaro titulą. Sveikinimai 
dar ir Teodorui Pinkui su ponia, 
26-tos kp. Worcesteryje na
riams, kurie šiais metais šven
čia savo 25 metų sukaktį.

Centro valdybos vardu nuo
širdus ačiū visiems, kurių dėka 
svečiavimasis Wosteryje buvo 
vienas iš maloniausių. F.V.

36 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Gegužės 10 d. Vyčių namuo
se, Chicagoje, įvyko mėnesinis 
36 kp. susirinkimas, kuriame 
skambėjo lietuviška daina. Mat, 
kuopos dvasios vadas kan. Pov. 
Juknevičius suruošė lietuviškų 
dainų vakarą iš plokštelių. Su
sirinkime apsčiai dalyvavo abie
jų lyčių vyčiai, ir jie noriai 
klausėsi lietuviškos muzikos.

Prieš pradedant groti plokš
teles, susirinkimo pirmininko 
Švelnio paprašytas Pov. Dirkis 
nupasakojo dainos kilmę, liau
dies dainos ryškesnius autorius, 
jos populiarumą, savybes ir net 
apytikrį skaičių. Kan. Juknevi
čius padėkojo P. Dirkiui ir pra
šė ir toliau su savo paskaitomis 
jų kuopos nepamiršti.

Po to dalyviai mergaičių bu
vo pavaišinti skania kava ir py
ragaičiais. Ir taip, begurkšno
jant kavą ir besiklausant plokš
telių, vyčiai praleido kelias va
landas. Jie dėkojo dvasios va
dui už padarytą jiems malonu
mą — progą pasidžiaugti savą
ja lietuviška daina. P.D.

CLEVELANDO VYČIAMS
Sekantis Clevelando senjorų 

susirinkimas įvyks gegužės 29 
d. V. ir P. Glugodų namuose. 
Prasidės 2 vai. p.p. Visi nariai 
nuoširdžiai prašomi dalyvauti; 
susirinkimas bus ne toks, kaip 

Senelislinkėji-iki šiol buvusieji.

Broliai chirurgai Adrian ir Arthur Kantrowitz Brooklyne, N.Y., Maimoni- 
des ligoninėj prijungė pacientei Caraso, 63 m., dirbtinę širdį (apačioj), ku
ri padeda širdžiai atlikti 50% jos darbo.

I

Situaciniame žemėlapyje raidėmis pažymėtos vietos, kuriose atsimušė anksčiau siųstos JAV raketos. Tose pa
čiose vietose numatoma ir vadinami minkšti nusileidimai, tai yra tokie, kada įvairjis aparatai išlieka nesudužę, 
gali siųsti pranešimus. Baltai pažymėtoje vietoje numatomi ir astronautų nusileidimai.

CLEVELANDO SENJORŲ 
SUSIRINKIMAS

Clevelando vyčiai senjorai sa
vo susirinkimus laiko narių na
muose. Kiekvienas iš eilės pasi
kviečia pas save, ir taip prasi- 
stumia visi metai. Kitiems me
tams atėjus ir vėl laikosi tos 
pačios tvarkos.

Balandžio 17 d. buvo jau ket
virtas susirinkimas, ir jis įvy
ko pas J. ir R. Sadauskus. Na
rių prisirinko skaitlingiau, ne
kaip kituose susirinkimuose. 
Atidarė A. Buknis, senjorų pir
mininkas, Atidarydamas sukal
bėjo maldą. Nutarimų raštinin
ko pareigas ėjo Jonas Milas.

J. Kuzas papasakojo, kad tą 
pačią dieną įvykusiame A. L. 
Tarybos skyriaus susirinkime 
buvo išrinkta nauja valdyba. Ig
nas Visockas, M. Tarutienė ir 
J. Sadauskas pranešė, kad jau 
turi vieną autobusą pilną kelei
vių į Washingtoną, į Šiluvos 
koplyčios pašventinimą rugsėjo 
4 d. K. Sadauskienė pranešė, 
kad balandžio mėnesį buvo net 
keturi gimtadieniai; J. Kuzo, 
J. Salaševičiaus, J. Sadausko ir 
M. Baliukienės. Jiems buvusios 
pasiųstos pasveikinimo atviru
tės. Sof. Milienė perdavė senjo
rų vyčių dvasios vado kun. J. 
Angelaičio nuoširdų ačiū už 
kuklią velykinę auką parapijai.

Pranešimams pasibaigus Ro
žė Sankalienė ir jos dukra Sta
sė davė L. Vyčių organizacijos 
įžadus. Paskutinioje Clevelando 
senjorų vyčių korespondencijo
je buvo netiksliai atspausdintos 
jų pavardės. Turėjo būti Rožė 
Sankalienė ir Stasė Sankalaitė.

Buvo padaryta ir keletas nau
jų nutarimų. Nutarta pasveikin
ti “Draugą”, kuris šiais metais 
mini savo gražų ir darbingą 50 
metų jubiliejų. Vyčiai senjorai 
kartu su pasveikinimu pasky
rė ir $10 auką, nes “Draugas” 
visada vyčiams buvo ir tebėra 
prielankus. Taip pat nutarta 
pasveikinti gerbi kun. A. Gol- 
dikovskį, buvusį, savo nuoširdų 
dvasios vadą, jo 25 m. kunigys
tės proga. Viešas pagerbimas 
įvyks balandžio 24 d. Šv. Jur
gio parapijos salėje. Susirinki
mas pavedė J. Sadauskui tame 
pagerbime vyčių senjorų var
du pasveikinti mielą tėvelį Gol- 
dikovskį žodžiu ir įteikti jam 
metų skaičiui atitinkančią pini
ginę dovanėlę.

Baigiant susirinkimą, Ignas 
Visockas visus senjorus vyčius 
pakvietė pas save birželio 12 d., 
kada jo miela žmona Antosė 
minės savo gimtadienį. Abu Vi
sockai yra uolūs vyčiai. Juodu

nori ir savo gimtadienį kartu 
su vyčiais švęsti.

Į šį susirinkimą buvo atsilan
kę ir mūsų mieli senjorai — 
Jurgis ir Julė Salaševičiai, ku
riuodu žiemos atostogas pralei
do šiltoje Floridoje. Abu įdegę 
saulutėje, pajaunėję.

Susirinkimui pasibaigus, na
mų savininkai visus gražiai pri
ėmė ir skaniais valgiais bei gė
rimais pavaišino. Per užkan
džius namų šeimininkė R. Sa
dauskienė prisegė po gyvą gėlę 
Jurgiui Kuzui, Jurgiui Salaše- 
vičiui, M. Baliukienei ir J. Sa
dauskui. Ir stalą papuošė dide
liu tortu. Tą dieną buvo šių mū
sų senjorų vyčių gimtadieniai. 
Buvo jiems sugiedota “Ilgiausių 
metų”.

Vaišės užsitęsė iki vėlyvo va
karo. Senelis

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Protezal. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kopoms 
(Arch Supports) lr t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS T.ATI 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, IU. 

Tel. PRospeet 0-5084 
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 16—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220
Res. telef. VVAIbrook 5-5078

CIRCUIT
NAUJU PARDAVIMAS 
GREITAS patarnavimas

RADIO (LIETUVIAI) 
Sav. DAN LIUTIKAS 

VARTOJAMU TAISYMAS • 
GARANTIJA ą KREDITAS

2412 VVEST 71st St., CHICAGO, BLL. 60629, TEL. _ 471-2446

Vis kas tik reikalinga namų pagerinimui 

ir pagražinimui
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TVOROS: įvairiausio alu- 
minijaus, plastikos, plieno, įvai
rių spalvų.

STOGELIAI, PATIO: plastikos, 
nylono ir aluminijaus.

DURYS - LANGAI: įvairių spalvų 
ir kainų.

KOSTAS BUTKUS (dirbtuvė) 
6811 South Bell Avenue, Chicago, Illinois 60636

Tel. PR 8-2781 rytais ir vakarais: LU 5-6291 bet 
kuriuo laiku.
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Ofa 735-4477; Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
8PECIALYB® — NERVU CR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDTCA.I. BLIX?

6448 60. Pulaski Road
Valandos pagal susitartai*

Res. GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LLIGOS

6132 So. Kedzie Ave., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 
ntsiliepia skambinti MT 3-0001

Ofiso HE 1-1818 Rez. PR 6-980)

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Specialybė — vidaus Ilgos 

(71-os lr Campbell Ave.. kampas) 
kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. %Vai.

Šešt. 9 v. r. — 2 v. p. P.

Rez. tel. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOT1.KŲ LIGOS. 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

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

Ofisas 3148 VVest 63rd Street 
Tel.. PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest fl«th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 8; tre 
čiadienials uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest flSrd Street
Kampas 68-čios lr California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį 
Ofiso telef. 476.4042 

Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
[nkstu ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street 

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar 7-9,
antr., penkt. 1-5, 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., ketv. 2—9
vai., penkt. 10 v. r. lkl 9 v. vak. 

šeštad. 10 v. r. lkl 1 v. popiet.
Ligonius priima pagal susitarimą.

OlMu 1-14.?., ttea. šili. '5-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija Ir motery Ilgos 
2454 VVest 71st Street

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

šešt. 12—8 v. p. p.
TreČfa-d taniais uždaryti*

Ofiso tel. PR 8-2220
Namo — rez. PRospeet 8-S081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

9656 We»t 68rd Street
Pirm., antrad., ketvirt Ir penkt. 

nuo 11 lkl 1 vai It nuo 4 lkl 7 v. v 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofa. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VV. 71st Street 
Ofiso vai.: kasdien nuo 6 iki 9 v. v.;
šešt. nuo 9 iki 12 vai.; arba susi
tarus.

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 Weat 6Srd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta

Tel. GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marąuette Road
Valandos: •—12 Ii 7—9 v. v. pagal 
Susitarimą, Išskyrus trečiadienius už
daryta.

Ofiso «r buto te). OLympie 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court. Cicero 

VAL.: kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad
lr 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 lr 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. ir 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., 6—8
vai. vak. Šeštad, 12—4 vai., trečiad.
uždaryta
Tel. ofiso ir buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 VV. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak.
išskyrus trečiadienius \

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

drTirena kuras
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv, ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. tr nuo 
6 — 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. 239-2919.

DR. MARIJA LINAS
UŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos, pirmad., ketvirt. 6 — 8 
antrad., penkt. 1 — 4

Prllmlnija tik susitarus

OR. JULIA MONSTAVIČIUS
_______Vidaus ligos

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
10748 S. Michigąn, Chicago 28, Oi. 

Telef. ofiso: PUliman 5-676" 
Narni,: BEverlv 8-3946

PriSm. vai., antrad. — ketv. 6—8 
v v.; šeštad. 1—3 v. p. p., Kitom 
dienom uždaryta.

Tol. ofiso PR 6-7800; Namy 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenne 

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

Tel. 423-2060

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 S. Kedzie Ave.
VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lr

8 v. r. lkl 8 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINES LIGOS

2745 VVest 69th Street 
Priešais Sv. Kryžiaus llg<*Une

Pirmad., antr., ketv., penkt. 
9U° ® iki 11 v. ryto lr nuo 6-8 v. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lt 
kitu laiku Nusitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS, Opf.
Tikrina akis Jr pritaiko akinius, 

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

7 ,p p- lkl 8 kasdien,trečiadieniais uždaryta; šeštadieniai* 
nuo 10 v. r. Iki 1 v. popiet

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 VVest 71st St. 

Vai.: antrad. nuo 2—5 po piet’-
ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef. PR 9-6730

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

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

Valandos pirm. ir ketv. nuo 12 U 
2 v. p. p. Ir nuo 7- Iki 8 v. v • ant: 
lr penkt. nuo lt Iki 2 v. p” p i 
vakarais pagal susitarimą

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija
Marųuitte Parku ofisas: 2*50 W« 

71 Street, telefonas 925-8296
Res. tel, WA 5-3099 

Valandos: 10—12 v. ir 7__ 8 v -.v
šešt. IO-t-12 v. ryte.

Kitas ofisas: 4644 South Ashland
_ , yVe"..tRl- 01 4-2896 
Valandos: 2—5 v. popiet kasdien 
Sekmadieniais lr trečiadieniai*

________abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGV 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTEB
IJGOS

Ofisas ir rez. 2662 VV. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1223 ar PR 8-55' 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
y. v. šeštad. 2—4 v. popiet lr kli 
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namy GI 8-61)
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Prllmln«ja ligonius tik Susitarus 
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 p. p

Treč. tr šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69 th Street
Specialybė. AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS
VALANDOS: 1 Iki 4 lr 6 lkl 8 v 

Sestadlenlats 1 iki 4 vai 
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue

Ofiso vai. kasdien. 6—8 v v 
Tik svarbiais atsitikimais susitarti

Tel. ofiso PR 0-0440, rez. HE 4-315(

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. lr šeštad. pagal sutarti.

t
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Musų pasaulio

ARISTOKRATAI IR 

ELGETOS
Šiandien pasaulyje, ypač į- 

vairių galimumų krašte Ame
rikoj, galima susidurti su ne
turtėliais aristokratais ir su 
turtuoliais elgetomis, tačiau jie 
gal kitur taip ryškiai į akis 
nekrinta, kaip lietuviškajame 
pasaulyje. Iš lietuviškojo taš
ko žiūrint, ne tas yra aristo
kratas, kuris miega ant akcijų 
maišo, bet tas, kuris yra pa
skendęs lietuviškame vandeny
je, kuris remia mūsų tautinį 
ir kultūrinį gyvenimą, kuris 
pats džiaugiasi tuo gyvenimu 
ir jo laimėjimais. Vienas di
džiausių viduriniosios katros 
poetų Vladas Šlaitas šitaip 
ironiškai kalba apie aristokra
tą:
Priklausau mažam aristokratų 

būreliui:
esu tinginys.
Pasvajoju,
o po to —
nusižiovauju.
Po to vėl pasvajoju
ir vėl nusižiovauju.
Ir gyvenimas taip besvajojant 

bei nusižiovaujant
baisiai greitai tolyn nueina.
Ir .jei kartais širdis ima dūšioj

sienelę graužti,
tada tenka griebtis stikliuko. 
Kliuku, kliuku 
ir kliuku, kliuku 
iš buteliuko

(pagal seną dainelę).
Bet čia aristokratas dar yra 

su tam tikra sąlyga, jo širdis 
dar galutinai nėra sudiržėjusi 
ir jam kartais sąžinė ima 
graužti, kaip poetas sako, sie
los sienelę, ima prikaišioti. Jis 
ginasi to ir esą, kaip senoj 
mūsų dainelėj, griebiasi stik
liuko. Tačiau yra ir kitų, ku
rie žiovauja arba kurie nebe- 
junta jokio sąžinės priekaišto, 
kurie yra susilieję kartu su jį 
džiuginančiais ir linksminan
čiais daiktais, kurių širdis lais
va nuo dūšios sienelės grauži
mo.

Daug yra turtingų lietuvių 
Amerikoje ir jų vis daugėja. 
Negalima būtų sakyti, kad lie
tuviai vis mažiau sukioja au
kų įvairiem reikalam. Ne, jie 
sukioja vis daugiau, tačiau tai 
dažniausia vis tie patys žmo
nės. Tie patys aukotojai, ku
riuos mes matome nuo pat 
išeivijos pradžios. Tie patys 
dvasios aristokratai, kurie ma
terialine prasme stiprėja, todėl 
jie daugiau ir aukoja. Mes tu
rėtume linkėti, kad jie taptų, 
milijonieriais. Ne vienas tų, 
kurie išbėgo pusnuogiai, ku
rie čia duoną pelnėsi įvairiais 
darbais, aukojo sveikatą dirb
dami viršvalandžius, išmokė 
savo vaikus.

Šiandien baigusių Ameriko
je mokslus gali būti tūkstan
tis ir daugiau. Įdomu būtų pa
klausti kartu su “Drauge’’ iš
spausdinto laiško autorium, 
kur jie yra šiandien? Tiesa, 
dabs jų yra visuomeninėj veik 
loj, dalis aukotojų lapuose, ta
čiau didžiosios dalies niekur 
nėra. Jie pasidarė turto ir pa
togumų atžvilgiu aristokratai, 
ir daugeliui širdis nebegraužia 
jokios dūšios sienelės, kad jie 
išmokyti sunkiai fabrikuose 
dirbusių tėvų lietuvių auka. 
Jie nebesijaučia skolingi savo 
tėvų žemei, nei tėvams, ir vie
toj to, kad jie patys vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėtų prie 
lietuviškųjų reikalų, jų jau 
senstelėję tėvai dažnai sustip
rintai tebetęsia tą lietuviškąjį 
darbą.

Didelis nuopelnas to, kuris 
mokėsi, tačiau ne vienas iš 
baigusiųjų turėtų būti dėkin
gas savo tėvui, kuris jį išne
šė per bombas ir liepsną į lais
vę, kuris dėjo pastangas jį iš
mokyti. Todėl nors ir kaip čia 
mokslus baigęs pinigingasis 
norėtų atsikratyti ryšio su tė
vų žeme, jis negalės, nes tėvų 
žemei moralinė skola — ne 
žaizda neužgys. Jei ir pats to 
nenorėtų prisiminti, tai istori
joj primins kiti, tegul ir ne- 
vardiniu sąrašu, tegu ir bend
rybe apie pragmatizman ir he- 
donizman pasinešusią išmoks
lintą išeivių kartą. Kasmet ren 
karnos “Lituanus” vajui lėšos, 
o jei tik ta tūkstantine šian
dien labai gerai uždirbančių 
profesionalų įneštų bent dvide
šimt dolerių, tai jokio vargo 
su “Lituanus” nebūtų. Dabar 
vėl tas sumas sudeda tie, ku
rie dėjo anksčiau ir kurie ne
pavargo. Kiti ir mirusieji tebe
remia, nes paliko pinigus Lie
tuvių fondui, o šis iš savo pro
centų skiria ir “Lituanus” žur
nalui. Kodėl mes čia, pasaky
tume, nebe visai dailintais žo
džiais kreipiamės į jaunesniuo
sius? O todėl, kad, jei kiti už
mojai yra senesniųjų, ar va
dinamųjų nusipolitikavusių ir 
nebegyvų partijų politikų rei
kalas, tai “Lituanus” yra jau
nųjų intelektualų reikalas, įsi
steigęs ir ėjęs jų studijų me
tais, dabar einąs antrą dešimt
metį. Tai konkretus ryšys lie
tuviškojo pasaulio su ameriko
niškuoju, rimtai padedąs išryš
kinti, kokie tos lietuvių tautos, 
iš kurios yra kilęs, dabartiniai 
siekimai.

*
Mūsų nuomone, lietuvis yra 

aristokratas, kuris pasinėręs 
ne doleriuose, bet lietuviškoj 
veikloj, tas, kuris vadovauja 
kokiai organizacijai, kuris bė
ga į šeštadieninę mokyklą mo
kyti ar ten veža savo vaikus. 
Be abejo, yra savo dvasia ir 
ekonominiu pajėgumu tikrų a- 
ristokratų, jais mūsų veikla 
remiasi ir jais lietuviai didžiuo
jasi, jų galima būtų išvardin
ti eilę, bet juos ir taip žino
me. Tačiau yra eilė tokių, ku
rie jaučia kažkokį menkaver
tiškumo kompleksą dalyvauti 
lietuviškoj visuomenėj ir jai 
aukotis ir aukoti. Tokių yra 
ne tik tarp tų, kurie čia moks
lus baigė, bet ir tarp tokių, 
kurie mokėsi laisvoj tėvynėj.

Galimas daiktas, kad, kaip 
poetas Šlaitas sako, kai ku
riems iš jų širdis pradeda 
graužti sielos kertelę, tada jie 
vieni nusiraminimui eina į lie
tuvišką užeigą, o kiti skren
da į kokius garsius salynus. 
Manytume, kad naudos dau
giau iš tų, kurie kuklioj sve
tainėj palieka savo skurdžias 
santaupas, nes per tas užeigas 
kasdien pereina dar keletas au 
kų rinkėjų, gi tolimųjų vasar
viečių lietuvis rinkėjas nepa
siekia.

Visur visokių yra ir niekas 
nieko per laikraščius dar nėra 
išmokęs, bet manytume, kad 
tie jaunieji aristokratai, kurie 
rūpinasi “Lituanus” leidimu, 
turėtų kaip nors betarpiai 
kreiptis į alumnus, nes geras 
įsitaisymas šiame krašte nėra 
vien jų nuopelnas. Turime bū
ti ne kaip VI. šlaito aristokra
tai žiovautojai ir pinigų už
dirbėjai, bet aristokratai au
kotojai. Al. B.

MALDOS ATNEŠ® 7,000 
PAŠAUKIMŲ

Indijos kunigas Juozas Mali- 
parampil 1947 metais subūrė 
nedidelę grupę vienuolių ir pa
sauliečių dvasinių pašaukimų 
išmeldimui ir ugdymui švento
sios Teresėlės Kūdikėlio Jėzaus 
globoje. Per aštuoniolika veik

SOVIETAI SKATINA IR STABDO UŽSIENIO TURIZMĄ
Sovietai kalba apie ūkinę turizmo naudą, tačiau Vakarų turistams sudaro įvairiau 
sias kliūtis. Vakariečiai kaltinami Sovietuose renką "tendencingą informaciją". Prie
monės, kurios nepakels turistų skaičiaus.

Sovietinė politika turizmo iš 
svetimų kraštų skatinimo atžvil 
giu nėra vieninga. Galima tar
ti — ji prieštaraujanti. Iš vienos 
pusės, sovietų vyriausybė ofi
cialiai užsieniečių turizmą ska
tina ir deda pastangas, kad tu
ristų skaičius augtų. Iš kitos 
pusės, stebime visai aiškias pa
stangas tų turistų keliavimą So 
vietų Rusijon atbaidyti, mato
me įvairiausias kliūtis ir ne pa
skutinėj vietoj atsitikimai, kai 
nekalti turistai palaikomi žval
gybų agentais ir įmetami į ka
lėjimus. Čia patys Sovietai su
siduria su prieštaravimais: ūki
niais apskaičiavimais, pelno su
metimais valstybė suintersuota 
turizmo skatinimu, tačiau poli
tinės priežastys ir ideologinių 
‘bacilų’’ baimė verčia tą turiz

mą stabdyti ar bent apriboti.

Sovietų spauda iškelia ūkinę 
turizmo naudą

Šių metų pradžioje Sovietų 
spaudoje pasirodė balsų, pasisa
kančių už turizmo skatinimą. 
Pvz. “Literaturnaja Gazeta” š. 
m. sausio 15 d. rašė, kad 1964 
m. pasaulyje turistai išleido a- 
pie 10 bil. 300 mil. dolerių, ir 
tai buvęs sveikas įnašas į įvai
rių kraštų valiutų išteklius. So
vietinio savaitraščio autorius pa 
brėžia, kad Sovietuose esama 
“istorinės reikšmės vietovių, jos 
gali patraukti užsienio turis
tus, ir tai mūsų kraštui suda
rytų papildomas pajamas”. 
Prieš dvejus metus “Izvestijų” 
dienraštis buvo įsivedęs specia
lų skyrių “Turizmas, kaip įdo
mus ir pelningas biznis”. Vė
liau, 1964 m. balandžio mėn. 
STSR min. tarybos žinioje buvo 
sudaryta Užsienio turizmo ta
ryba. Visa tai reiškia, kad so
vietiniai vadovai į turizmą žvel
gia ne tik finansiniais sumeti
mais, bet jam teikia ir politi
nės reikšmės.
Šveicarijos ir Italijos pavyzdžiai 

turizme
Sovietų spauda jau prieš po

rą metų pradėjo aiškinti, kad 
turizmas gali pagerinti užsienio 
prekybos balansą. “Izvestijos” 
buvo pateikusios Šveicarijos ir 
Italijos pavyzdžius, esą, Italija 
1962 m. iš užsienio turistų tu
rėjusi -723 mil. dol. pajamų ir 
jos padengusios 86% krašto už
sienio prekybos deficito. Juk, 
pabrėžta, ir Sovietų kraštas ga
lėtų būti svarbiu, gal pagrindi
niu, “įspūdžių eksporto teikė
ju”

1952 m. Sovietus aplankė a- 
pie vienas milijonas užsieniečių, 
tačiau po poros metų (1964)

V. ALSEIKA, Vokietija
turistų skaičius nepakilo, nors 
tais metais pasauly turistų, lan
kiusių užsienio kraštus, skai
čius iš 63 milijonų pakilo iki 
195 mil. Pasirodo, iš 1964 m. 
aplankiusių Sov. Rusiją buvę 
nedaug naudos finansiniu atžvil
giu, nes dauguma turistų buvo 
iš x<omunistinio bloko kraštų, 
kaip iš Lenkijos, R. Vokietijos 
ar Rumunijos. Sovietai nepa
teikia iš “kapitalistinio užsie
nio” skaičiaus, tačiau jis grei
čiausia siekia 100,000 ir negali 
būti aukštesnis kaip 200,000. 
Tad išvada — Sovietai vis atsi
likę ir turizmo skatinimo atžvil
giu juos nurungia kiti R. Eu
ropos kraštai.
Kuo kaltinami sovietus lanką 

užsieniečiai?
Minėtas “Izvestijų” dienraštis 

skundėsi, kad tik Čekoslovaki
joje 1964 m. turistų skaičius 
padvigubėjęs. Esą, buvę suma
žinti formalumai vizoms gauti, 
be to, buvęs realesnis valiutų 
keitimas. Vis dėlto Sovietai tei
gia, kad vien dėl politinių prie
žasčių jiems nedera labiau at
siriboti nuo laisvojo pasaulio, 
negu tai vykdo jų “partneriai” 
rytų ar vidurio Europoje.

Vis dėlto ir toliau nėra pa
žangos, gi oficiali politika už
sieniečių turistų atžvilgiu dar 
blogėja. Sovietai aiškina, kad 
tie turistai vis labiau stipriną 
Vakarams naudingą propagan
dą sovietinių piliečių tarpe. E- 
są, tie turistai renką “tenden
cingą informaciją” apie sovie
tų gyvenimą ir per daug švie
siomis spalvomis vaizduoją Va
karų gyvenimą. Jie ne tik pra- 
šmugeliuoja Sovietų Rusijon į- 
vairias gėrybes, bet dar žaloją 
‘‘nesubrendusio jaunimo” pro
tus.
Įspėjimas: visi turistai gali būti 

priešais
Sovietų spauda vis dažniau 

teigia, kad visi turistai, atvykę 
Sov. Rusijon iš Vakarų, gali 
būti laikomi galimais priešais. 
Esą, reikalinga budėti ir saugo
tis priešų. Iš Sovietų gaunama 
vis daugiau žinių apie turistų 
suėmimu^' ar pašalinimus iš Sov. 
Rusijos teritorijos vien dėl to, 
kad jie, esą, rinkę “tendencin
gą informaciją”, kuri kenkian
ti Sovietų Sąjungai. Ką sovietai 
laiko “tendencinga”, matyti iš 
tokio pavyzdžio: vienas ame
rikietis buvo apkaltintas “paro
dęs susidomėjimą darbo stovyk
lų organizacija ir kalinių daino
mis”, be to, “meno sluoksnių 
įsitikinimais”. Vienas Vak. Vo
kietijos turistas nukentėjo, nes 
jis rinkęs knygas, kurios pasi

žymėjusios “menka ideologine 
ir meno kokybe” (nors tai pa
čių Sovietų leidiniai), kiti pirkę 
abstraktaus turinio paveikslus 
(Molodoi komunist, 1963 m. nr. 
11). Britas G. Brooke, nuteis
tas keleriems metams kalėti, be 
kita ko, buvęs kaltinamas siekęs 
“patirti apie dvasininkų am
žių”, jų laikyseną režimo atžvil
giu ir jų pamokslų turinį” (Pra- 
vda, 1965, liepos 23). Turėjo 
nemalonumų ir turistai, foto
grafavę menkus kelius ar apiru 
sius kolchozų pastatus.

Turistas turi išvykti su tuo 
pačiu kostiumu

Sovietai, pritaikydami įstaty
mus apie gėrybių įvežimą bei 
išvežimą, vėl turi priemonę pa
spęsti tinklą turistui. Sovietų 
muitininkai kartais net bando 
įsitikinti, ar turistas iš Sovie
tų išvyksta su ta pačia eilute, 
su kuria buvo atkeliavęs. Ži
noma, sovietinė spauda bei pa
reigūnai nuolat įspėja, kad iš 
turistų vengtina kas nors įsi
gyti, nes tai spekuliacija.

Čia tenka pridurti, kad veiks
nys, atbaidąs turistus, tai Intu- 
risto turizmui užkraunamos 
kainos už viešbučius, mais
tą, gidą. Už oficialią die
nos kainą turistui — 10 - 35 
dol. ar 30 - 35 dol. turistas gali 
smagiai praleisti visą savaitę 
Italijos pajūryje. Turistas ap-

DABARTINĖ BRAZILIJOS 

PADĖTIS
Ilgametis Sao Paulo didmies

čio lietuvių veikėjas, buvęs kon- 
suliarinėje tarnyboje, Lietuvos 
kariuomenės kapitonas J. Ciu- 
vinskas rašo iš Sao Paulo apie 
Brazilijos padėtį, kurią jis vaiz
duoja taip:

Tamsta klausi apie šios ša
lies politinį ir ekonominį gyve
nimą. Sunku yra keliais žodžiais 
apibūdinti, tik bendrais bruo
žais laiške tegalima pavaizduoti 
šių dienų Brazilijos būklę. Di- 
džiausį vaidmenį dabartiniame 
Brazilijos gyvenime suvaidino 
dabartinė jos valdžia. Tai, tur 
būt, pirma tokia valdžia šioj 
šaly, kuri neturi asmeninio pa
sipelnymo tikslų ir norėtų, kad 
visi šios šalies piliečiai taptų 
sąžiningi ir padorūs žmonės. 
Iki šioji vyriausybė nebuvo pa
ėmusi Brazilijos valdžios į sa
vo rankas, 80% visų išrinktų
jų atstovų stengėsi būti išrink
ti tik pasipelnymo ir praturtė
jimo tikslais. Kasmet jie turtė
jo ir tas jau garantavo jų iš
rinkimą ateinančiuose rinkimuo 
se. Taip tęsėsi ši istorija be ga
lo. Jie leido įstatymus tik savo

moka už vertėją, gidą, o jo gi 
papildoma pareiga daboti, kad 
turistas nerinktų “tendencingų 
informacijų’V Tokius “vertėjus” 
savo bendrakeleiviais turi ir tu
ristai, vykstą savais automobi
liais.

Kol tokie metodai bus naudo
jami, žinoma, Sovietai negali 
tikėtis, kad jų kraštą užplūstų 
užsienio turistų spiečiai.

Japonas Joeko su savo žmona ilsisi Tokio mieste galvodamas, kiek atnešė 
naudos jo dviejų puslapių skelbimas, išspausdintas New York Time (apa
čioj) su idėjomis, kaip išspręsti Vietnamo reikalus. Japonas už tai sumokė
jo dienraščiui 11,184 dol.

naudai. Visi kiti šalies gyven
tojai buvo jų vergai ir tarnai, 
nes jų rankose buvo reali galy
bė — pinigai ir kitoks tartas. 
Dabar viskas pasikeitė. Valdžios 
viršūnėse atsistojo žmonės auk 
štos moralės ir dideli patriotai. 
Bet kova tebeina labai žiauri, 
nes savanaudžių gauja nenori 
pasiduoti. Tamsios gyventojų 
masės to nesupranta ir jiems 
padeda, nes jie nuo jų uždirba, 
ypač per rinkimus, ir balsuoja 
už tuos valstybės turto grobi
kus politikierius. Paprasti žmo
nės mano, kaipgi bus galima 
be jU gyventi, neteks paskuti
nio duonos kąsnio, jų netekus 
per rinkimus.

Kova prieš savanaudžius
Kova su ignorancija yra sun

ki ir žiauri, dabartinės valdžios 
padėtis yra gana sunki: tenka 
kovoti ir su įsibrovusiais į aukš 
tus valdžios postus savanau
džiais ir su masių tamsumu, 
kol privers jas suprasti, jog 
gyvenimą reikia keisti ir nelauk 
ti iš gobšių egoistų trupinių, 
nuo jų stalo numestų. Sava
naudžių partijos panaikintos, 
liko tik dvi, bet ir tos yra pa
perkamos, kaip tai atsitiko ne
seniai vienos didžiausios valsti
jos parlamente, kuriame, ren
kant parlamento prezidiumą, 
buvo laukiama, jog laimės da
bartinės valdžius partija, nes o- 
ficialiai buvo valdžios partijos 
deputatų dauguma, tačiau rin
kimuose laimėjo opozicijos žmo
nės, valdžios reformų priešai. 
Pasirodė, kad ir čia, einant se
nu papročiu, gražiai pasireiškė 
gubernatoriaus gabumas papirk 
ti atstovus, o tos didelės valsti
jos gubernatorius yra žinomas 
kaip visų anųjų 80% tėvas. Vi
si tai žino, bet jis yra didžiau
sios valstijos gubernatorius ir 
nemėgink jį pajudinti. Bet at
rodo, kad dabar jo reikalai pa
blogėjo, nes perdaug .pradėjo 
kalbėti prieš federalinę vyriau
sybę ir gali nebesulaukti savo 
gubernatoriavimo pabaigos, 
nors tik vos trys mėnesiai be
liko. Visi gyventojai, kurie val
stybės neapvoginėjo ir nesinau
dojo jokiomis privilegijomis, y- 
ra dabartine krašto valdžia pa
tenkinti, tik vagys ir išnaudo
tojai dirba prieš ją išsijuosę. 
Taip yra krašto viduj, taip ir 
užsieniuose.

Krašto ekonomija
Ekonominė padėtis, tiesa, yra 

sunki, bet tikimasi, kad neuž
ilgo ji pagerės, nes centrinė vai 
džia daro viską infliacijai su
stabdyti, bet tai nelengvas už
davinys, nes ir čia viskas buvo 
urmininkų - tarpininkų rankose; 
jie daro viską, kad valdžiai ne
pavyktų būklę stabilizuoti, nes

(Nukelta į 4 psl.)

los metų tos jų maldos atnešė 
gražiausių vaisių. Sąjūdis apė
mė visas keturiolika Keralos 
vyskupijų, apjungdamas 260, 
000 narių, kurių pastangomis 
ir parama katalikų Bažnyčia su 
silaukė virš 7,000 naujų pašau
kimų į kunigus ir vienuolius.

SKIRTINGI UOSTAI
AURELIJA bALASAITIENB 

Romanas

Ir vėl baimė, kaip peilis, duria į širdį.
— Nebijok. Aš matau, kad tu to žodžio išsigąsti. 

Žinok, kad beveik visi lenkai darbininkai, kuriuos iki 
dabar esu suregistravęs, su nekantrumu laukia grįži
mo į namus. Pati čia esi pirmoji, kuri nenori grįžti. 
Lageriuose bus pakenčiama. Gausite maistą, lovas, rū
bų. Kaip nors visais bus pasirūpinta. Gal su laiku ir 
kur nors išveš. Gal net į Ameriką. Tik ką pati darysi 
su mergaite? Aš tikiu, kad ji ne tavo, bet ji visuose 
tavo vokiškuose dokumentuose užrašyta, kaip Rūta 
Ramonas. Kas bus, jei jie žuvo? O gal grįžo į Lietuvą?

— Nežinau, seržante, bet aš neprarandu vilties. 
Ką patarsite dabar daryti?

— Tegu lieka Rūta Ramonas. O vėliau visada 
galima bus išsiaiškinti. Galimas dalykas, kad kitu at
veju iš tavęs mergaitę atimtų ir patalpintų į kokį ka
ro našlaičių našlaityną. Gali net atiduoti adoptavimui. 
Pas mus Amerikoje daug žmonių mielai pasiima karo 
našlaičius. Rūtelė tokia graži ir sveika. Jai jokio sun
kumo nebūtų surasti namus, jei neatsiras tėvai.

— Aš Rūtelę atiduosiu tik jos tėvams, seržante, 
— griežtokai atsakau, savo vaizduotėje matydama Rū
telę svetimose nemylinčiose rankose...

Pasijutau kaip jos tikra motina. Man darosi aiš
ku, kad aš savo nusistatymo nepakeisiu ir, gyvenimo 
realybei pareikalavus iš manęs sprendimo, aš aiškiai 
žinau, kokia linkme eisiu. Būtų gera, kad atsirastų

bent Rūtelės motina. Tada būčiau laisva ir galėčiau 
ieškoti Arūno, nesuvaržyta jokiomis pareigomis, bet 
Rūtelės aš niekam neatiduosiu.

— Aš Rūtelę pati auginsiu, kol atsiras jos tėvai.
— Narsi mergina esi. Bet turėsi daug vargo. Ir 

aš visko negaliu numatyti.
— Aš suprantu ir dėkoju jums už jūsų rūpestį.
— Žinok, Evelina, kad žmonės taip lengvai nepa

tikės, jog mergaitė ne tavo, nebent greitai atsirastų 
tėvai, o tu jų nė pavardės nežinai. Tur būt, turi kokį 
nors vaikiną?

Aš pasakoju trumpai apie Arūną ir savo viltis jį 
surasti. Dėl Arūno aš nebijau. Rūtelę jis išmoktų taip 
pat mylėti, kaip ir aš. Meilė nugali visas kliūtis, nes ji 
remiasi visišku pasitikėjimu. Žinau, kad jis manęs il
gisi kur nors karo belaisvių stovykloje, svajodamas 
apie mudviejų susitikimą. Man net atrodo, kad kar
tais susitinka mūsų mintys.

★

Daug metų praėjo nuo tos dienos. Aš dar ilgai 
gyvenau Rūtelės tėvų suradimo viltimi. Pamažu Rū
telė man virto tikru mano kūdikiu, kurį, įsigijusi ne 
fizinės moterystės faktu, pamilau visa savo vienišos 
širdies giluma. Iš karto jutau savotišką skriaudą ir 
pasipriešinimą ir net norą ja nusikratyti. Laikui bė
gant, patyrusi kietą žmonių nusistatymą ir paprastą 
žiaurumą, visišką nepasitikėjimą ir norą daryti blo
giausias išvadas, aš supratau, kaip žiauriai kentėtų 
nekaltas vaikas, neturįs savo kilmės įrodymų. Nusto
jau stengtis įrodinėti, kad Rūtelė ne mano, nes ilgai
niui ji man pasidarė sava ir dėl jos gyvenime aš pa
siryžau kovoti su man iki šiol nepažįstamu užsispyri
mu ir pasididžiavimu. Ji mano gyvenimui davė prasmę.

Dabar, kai Rūtelė jau ištekėjusi, savarankiška 
jauna moteris, jaučiuosi nustojusi pagrindo po kojo
mis. Tiesa, ji man padovanojo tam tikrą dukterišką 
meilę ir prisirišimą, ir savo jautria širdim suprato 
mano gyvenimo rūpesčius. Paūgėjusi ji mažai iš ma
nęs paaiškinimų tereikalavo. Aš negalėjau save pri
versti jai pasakyti, kad ji ne mano duktė. Ji pasiten
kino mano paaiškinimu, kad jos tėvas lietuvis, dingęs 
karo audrų sūkuryje. Tas faktas, kad aš esu neištekė
jusi, kažkaip jos tyros galvosenos nepalietė. Ji mylė
jo mane, džiaugėsi mano pasisekimais ir liūdėjo drau
ge su manim, kai gyvenimo rūpesčiai slėgdavo mano 
pečius.

Seržanto Andriaus draugystė davė man jėgų, ma
no naujam gyvenimo uždaviniui, ir jo per ankstyva 
mirtis mano širdyje paliko dar vieną gilų randą.

Po registracijos aš grįžau pas savo ūkininką ir 
pradėjau dirbti dar sunkiau, negu iki tol. Jau visiškai 
nesivaržydami kalbėjo, kad visi “auslaenderiai” turi 
grįžti į namus. O čia likę turi dirbti, kad nebūtų “Va- 
terlandui” našta. Pažiūrėjusi į savo pūslėtas rankas, 
apdraskytas kojas ir nuo vėjo ir saulės laukuose įde
gusį veidą, aš nesijaučiau niekam esanti našta. Ban
džiau gerinti mūsų santykius, pasidalindama su jais 
savo Raudonojo Kryžiaus siuntinių gardumynais, bet 
tai juos dar labiau pykino. Pagaliau mano gyvenimas 
pasidarė visiškai nepakenčiamas. Vakarais būdavo iš
jungiama elektra ir nuo manęs ir Rūtelės šeimininkė 
atėmė paklodes ir rankšluosčius, aiškindama, kad grei
tai negalėsianti jų pirkti, o jie mūsų jau visiškai “su- 
dilinti”.

(Bus daugiau)



Vilniaus Vytauto D. gimnazijos 
sukaktį minint

Artėjame dar prie vieno iš
kilaus įvykio — Vilniaus Vy
tauto Didž. gimnazijos penkias
dešimties metų sukakties mi
nėjimo. Sukaktis reikšminga, 
nes gimnazija Vilniaus kraštui 
ir Lietuvai išugdė tvirtų lietu
vių ir visą laiką gynė lietuvių 
teises Vilniaus krašte.

Šio reto įvykio proga jūsų 
korespondentas aplankė dr. Ed
mundą Ringų, Vilniaus Vytau
to Didž. gimnazijos minėjimui 
rengti komiteto pirmininką, ku
ris mielai sutiko pasidalinti su 
“Draugo” skaitytojais mintimis 
apie šios gimnazijos praeitį ir 
ruošiamą minėjimą.

— Mielas pirmininke, ar ne
galėtumėte sugrįžti į praeitį ir 
pasklaidyti šios gimnazijos gy
vavimo istorijos lapus?

— Apie gimnazijos praeitį jau 
buvo šiek tiek rašyta spaudoje. 
Jos istorija plati ir komplikuo
ta, reikalaujanti plačios Studi
jos. Todėl čia jos neliesime. Pet
ras Viščinis ruošiamame minė
jime skaitys įdomią paskaitą, 
kurioje ir bus paliesta gimnazi
jos istorinė raida ir pasiekti 
laimėjimai.

— Kokia gi buvo gimnazijoje 
dėstomoji kalba?

— Tuo laiku ir tebuvo vienin
telė lietuvių gimnazija pasauly
je su dėstomąja lietuvių kal
ba. Šalia lietutvių kalbos buvo 
privaloma ir lenkų kalba, kuria 
dėstyta Lenkijos istorija ir kiti 
su Lenkija susiję mokslo daly
kai.

— Gal ką, prisimintumėte iš

mokinių santykių su mokyto
jais ir kokie santykiai buvo su 
lenkais?

— Mokinių santykiai su lie
tuviais mokytojais visada būda
vo šilti ir nuoširdūs. Su lenkais 
oficialūs, šalti, kartais iššaukiu 
aštrius ginčus, ypač liečiant Vii 
niaus klausimus.

— Kokio luomo vaikai lankė 
gimnaziją ir iš kur?

— Daugumą gimnazijos mo
kinių sudarė Vilniaus krašto 
neturtingų ūkininkų vaikai. Ma 
žiau lankydavo miestiečių. O po 
pirmojo pasaulinio karo gim
nazijoje prisiglaudė daug naš
laičių. Tik šios gimnazijos dė
ka ir Vilniaus krašto neturtin
gas ūkininkas galėjo išmokslin
ti savo vaikus, ir čia gimnazija 
atliko didelį darbą.

— Būtų įdomu Išgirsti ir a- 
pie ano meto mokymosi sąly
gas?

— Mokiniai daugiausia gy
veno “Ryto” draugijos išlaiko
muose lietuvių bendrabučiuose. 
Gaudavo butą, pilną išlaikymą, 
mokslo priemones, našlaičiai ir 
rūbus. Mokėdavo už tai nedidelį, 
prieinamą mokestį. Neturtingi, 
našlaičiai, gerai besimoką bū
davo atleidžiami nuo mokesčio. 
Bendrabutis turėjo ir auklėja
mosios reikšmės, čia buvo su
daryta lietuviška aplinka, auk
lėjama katalikiškoje dvasioje, 
vedėjai lietuviai. Jaunimui bu
vo ruošiamos kultūrinės pra
mogos ir išvykos. Nežiūrint vi
so to, bendrabučio gyvenimas 
atrodė vargingas, tačiau ano

Detroito spaudos žmonės seka LB tarybos sesijos eigą. Iš kairės Kostas 
Jurgutis. Vladas Mingėla ir Vladas Selenis.

PRIEŠ 50 METŲ
"Draugas", 1916 m. gegužės 26 d.

DABARTINE BRAZILIJOS PADĖTIS

(Atkelta iš 3 psl )
jie milžiniškus turtus susikro
vė infliacijos metu ir jie ne
gali -daleisti, kad ši karvutė už
trūktų. Bendrai imant, gyveni
mas yra neblogas, yra ir tvar
ka, laisvė padoriems žmonėms. 
Tiesioginiai rinkimai yra pa
naikinti, o tai yra peilis buv. 
prie valdžios žulikams ir va
gims, nes dabar ir už pinigus 
nepasidarysi nei prezidentu, nei 
gubernatorium, dėl to tat se
nieji politikieriai ir neriasi iš 
kailio, rėkdami, jog dabartinė 
valdžia yra grynai karinė dik
tatūra, panaikinusi laisves ir 
tiesioginius rinkimus, ir demo
kratija, girdi, atsidūrusi pavo
juje. Gi iš tikrųjų pavojuje at
sidūrė tik sukčių ir iždo gro
bikų viešpatavimo laikotarpis.

Ačiū Dievui, komunistų pavo
jus taip pat yra pašalintas il
gam laikui. Jei bolševikai bū
tų užvaldę Braziliją, prie ko 
jau buvo einama sparčiais žings 
niais, tai po kokių pusės metų 
būtų kritusi ir visa P. Ameri- 
ko, o po kokių dvejų, trejų me
tų ir Šiaurės Amerika. Bolševi
kams buvo suduotas didžiausias 
smūgis, kokio jie nėra gavę 
nuo savo pradžios. Dabar mes 
čia, Brazilijoj, esame ramūs ir 
tvirtai tikime, kad neužilgo gy
venimas Brazilijoj visai page
rės ir ši šalis bus viena geriau
sių vietų, nes Brazilija yra be 
galo turtingas kraštas minera
lais ir kitokiais žemės turtais, 
begaliniai derlingiausios žemės 
plotai labai menkai teapgyven- 
ti, nežiūrint to, kad Brazilija 
turi 70 mil. gyventojų, bet čia 
lengvai tilptų 700 - 800 mil. žmo 
nių ir dar liktų daug vietos. 
Progresas čia daromas nepap
rastai didelis, nes žmonės tiki 
šios šalies didele ateitim. Lai
kai, kada Brazilija buvo nua- 

. linta ir apvagiama, pasibaigė 
ir gimsta nauja pažangos dva
sia, kuri atves Braziliją į didžių 
jų turtingų valstybių tarpą. Mū
sų žmonės meldžias už Ameriką 
ir gieda: “Deus salve America”.

Taip baigia kap. J. C. savo 
laišką. Gerai braziliečiai daro, 
kad meldžiasi už Ameriką, nes 
kol Brazilija išsikas iš savo e-

konominių sunkumų, š. Ameri
kos pagalba jai labai reikalin
ga. Čia gal verta pastebėti, kad 
generolų įsikišimas į valdžios 
reikalus ir paėmimas jos į savo 
rankas kritišku momentu, kada 
Brazilijai grėsė rimtas komu
nizmo pavojus, laikytinas tam 
tikra prasme laimingu, nes ne
sutiko JAV-bių nepalankumo, o 
galėjo būti kitaip: atmintini lai
kai netolimos praeities, kada 
Washingtone pūtė tokie vėjai, 
jog būdavo griežtai reaguojama 
prieš kariuomenės perėmimą vai 
džios į savo rankas, matant ko
munizmo grėsmę savo kraštui, 
būdavo nutraukiama ekonominė 
parama ir net diplomatiniai san 
tykiai. Vadinasi, tegu valdžią 
pagrobia komunistai, bet ne sa
vo krašto kariuomenė įsikiša kri 
tišku momentu. Su Brazilija, a- 
čiū Dievui, to neatsitiko, nes 
Washingtone jau kitaip galvo
jama. An. Rg.

meto moksleivija tuo nesiskun
dė, o džiaugėsi galį lietuviško
je aplinkoje gyventi ir moky
tis.

— Kokį vaidmenį suvaidino 
Vilniaus Vytauto Didžiojo gim
nazija Vilniaus krašte ir nepri
klausomai Lietuvai?

— Čia norėčiau prisiminti mū 
sų nemirtingą poetą Maironį 
ir jo teigimą: “Vilnius buvo 
mums kaip akis, kad švietė jis 
Lietuvai mūsų tėvynei”. Tokios 
pat reikšmės turėjo ir šiame 
amžiname mūsų mieste Vytauto 
Didž. gimnazija, kuri švietė pa
čiam Vilniui, jo kraštui ir tė
vynei Lietuvai, išugdžiusi gerų 
kovotojų ir mokslo žmonių.

— Ar buvo jaučiama lenkų 
valdžios priespauda, persekio
jimas?

— Oficialios švietimo įstaigos 
gimnazijai veikti didelių trukdy 
mų nedarė. Bet išleidžiamuose 
egzaminuose visada dalyvauda
vo kuratorijos skiriamas atsto
vas, kuris ypatingą dėmesį krei
pė į lenkų dėstomus dalykus. 
Pastarieji būdavo patys sunkiau 
šiai išlaikomi, nes reikalavo 
plataus dalyko žinojimo ir su 
tam tikromis tendencijomis, ko 
pasėkoje būdavo dažnai “su
kertami” net gabūs mokiniai. 
Iš tokių dalykų egzaminus tek
davo laikyti po 2 - 3 kartus. Už 
kultūrinę ir politinę veiklą gim
nazijos mokiniai ir mokytoja’ 
daugelį atvejų būdavo suimami, 
kalinami ir ištremiami iš Vii-, 
niaus krašto.

— Gimnazija išleido daug auk 
lėtinių. Įdomu, kokių profesijų 
ir koks skaičius?

__ Išleistų auklėtinių skai
čiaus pasakyti nėra galimybių 
be specialios statistikos, kurios, 
deja, po ranka neturiu. Tik ben 
drai galiu teigti, kad daug. Pro
fesijų atžvilgiu labai įvairuoja 
Gimnazija davusi žymių žmonių 
— visuomenininkų, inžinierių, 
daktarų, agronomų, kunigų ir 
vyskupų, iš kurių visiems žino
mas ir vyskupas Julius Stepo
navičius.

— Gal keletą būdingesnių 
bruožų ir apie patį minėjimą 
pasakyti galėtumėte?

— Gimnazijos penkiasdešim
ties metų sukakties minėjimą 
ruošiame plačios apimties visai 
Chicagos lietuvių visuomenei. 
Jis įvyks gegužės 28 d., šešta
dienį, 7 vai. vakaro Jaunimo 
centre. Minėjimo tikslas supa
žindinti lietuvių visuomenę su 
šia vienintele ano meto lietuvių 
gimnazija, jos veikla, kokiais 
vargo keliais jai teko eiti ir ką 
ji davė Vilniaus kraštui ir Lie
tuvai.

Minėjimo programą išimtinai 
atliks vilniečiai. Paskaitą skai
tys Vilniaus universitetą bai
gęs dipl. teisininkas Petras Viš
činis. Meninėje dalyje — solis
tė, Vyt. Didž. gimnazijos auk
lėtinė Vlada Pilypavičiūtė-Saba- 
lienė, solistė Janina šalnienė, 
nors pati šakietė, bet jos vy
ras dr. Jonas Šalna tikras vil
nietis nuo Dūkšto, ir dramos 
aktoriai — Marytė Lemešytė 
ir A. Dikinis. Po minėjimo bend 
ra vakarienė.

Sekančią dieną, gegužės 29 d., 
sekmadienį, 12 vai. tėvų jėzuitų 
koplyčioje ta intencija vilnietis 
kun. Juozas Panavas atlaikys 
pamaldas ir pasakys pamoks
lą. Pamaldų metu giedos vilnie
tė solistė Geriovaitė Mažeikie
nė. Programos metu ir bažny
čioje solistams akompanuos pia 
nistas Manigirdas Motekaitis.

Kaip matote, mūsų minėjimo 
programa įvairi, — baigė pokal
bį dr. Ringus su viltimi, kad šį 
įvykį lietuvių visuomenė tinka
mai prisimins.

Jurgis Janušaitis

Kiek lietuvių JAV kariuomenėj?
— Spėjama, kad šiuo metu Jung
tinių Valstybių kariuomenėje yra 
tūkstantis lietuvių. Lietuviai sava
noriais įstoja kariuomenėn dau
giausia turėdami tikslą geriau ir 
greičiau išmokti anglų kalbą ir,ati
tarnavus paskirtą laiką armijoj, 
gauti geresnes tarnybas.

Kallbėjo studentai M. Šlikas ir 
Pranas Juras. — Burlington, N.J., 
gražiai darbuojasi Šv. Kazimiero 
draugija. Jos valdyba šiomis die
nomis surengė prakalbas. Kalbėjo 
studentas M. M. šlikas iš Philadel
phia, Pa., ir studentas Pranas Ju

ras iš Baltimore, Md. Juodu kalbė
jo apie spaudą. Palietė ir valkatos 
“kun.” Mockaus šlykščius darbus. 
Prakalbose dalyvavo ir kun. Šešta
kauskas.

Clevelandieėiai veikia. — Auš
ros Vartų draugija minėjo įsistei
gimo dešimtmetį. Grojo K. Bučio 
vadovaujamas orkestras. Kalbėjo 
šv. Jurgio par. klebonas kun. J. Ha 
laburda. Suvaidinta “Genovaitė”. 
Režisavo M. Ruseckas. Vaidino se
sutės B. ir M. Skripkauskaitės, P. 
Čeriauskaitė, M. Šimonis, J. šešto
kas, J. Kilikauskas. Dainavo muz. 
V. Greičiaus diriguojamas Šv. Jur
gio par. choras.

SKLEIDŽIA BENDRA BIBLIJĄ
Tanzanijoje, Afrikoje, per

paskutinį pusmetį parduota 
apie 2,250 Kiswahili kalbon iš
verstas šventas Raštas, kuriuo 
naudojosi beveik visų konfesi
jų krikščionys.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQIJETTE GIFT PARCEL SERV 
3 skyriai Chi auroje:

2(108 W. 00 St. Tel. WA 5-2787
2501 W. 00 St. Tel. WA 6-2737
3212 S. Halsted. Tel. CA 5-1804

Lietuvių bendrove, kuri turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu Iš Chicagos i Lietuva.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų lr kitų prekių lemo
mis kainomis.

E. lr V. Žukauskai.

' ............................ . ......... " ;

Vasara jau čia pat, vyrai
Pas H. SEIGANĄ jūs rasite tinkamus rūbus sau ir jaunuoliams. At
vykę tėvas ir sūnus busite abu patenkinti mūsų patarnavimu ir pui
kiais rūbais. Geriausių firmų rūbų yra didelis pasirinkimas — kaip 

Botany “500”, Groshire ir kitų.

Sportiniai Botany “500” Lyja ar Saulėta vasariniai

švarkai dabar $45.00 PaItai #22.50 ir aukščiau

T.. .. . 1 v v. Tom Sawyer marškiniai -
K.tų firmų #22.50 ,r aukščiau {Surfer) jaunuoliams 95

GRĄŽINA KANKINIO GAL
VĄ PRAVOSLAVAMS

Venecijos patriarchas kardi
nolas Giovanni Urbani geg. 16 
d. per vysk. Giuseppe Olivetti 
įteiks žymią relikviją — kan
kinio ir vyskupo šv. Tito galvą 
Graikijos pravoslavų Bažnyčios 
dvasiškiams ypatingose iškil
mėse Heraklione.

— JAV General Motors b-vė 
per pirmus šių metų keturis 
mėnesius turėjo 600 mil. dol. 
pelno.

MAROUETTE PARK--AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

CHICA G0 S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

624S S0. VVESTERN AVENUE CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE, viena tarp žy
mesniųjų krašto finansinių Įstaigų, aptarnauja šios apylinkės 
gyventojus pavyzdingai, saugiai lr pelningai Jau virš 41 me
tus, visada prisilaikydama saugumo lr išmokėdama, palygi
namai, aukšta dividendų. Mes neeiveržiame tapti pačia di
džiausia bendrove, liet stengiamės būti stiprūs finansiškai lr 
telkti pačius geriausius patarnavimus mūsų taupymo lr sko
linimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organizaci
jomis, noriai prisidėdami darkais ir finansais, kad galėtų pa
siekti geresnių gyveninio sąlygų. Kviečiame visus taupymo ir 
paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymo lr Skolinimo 
Bendrovę, išaugusių i virš $53,500,000.00 turto Įstaigų.

JOHN PAKEL, direktorių tarybos 
lr bendrovės prezidentas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS

• Insured Family Savings
• College Bonus Savings
• Christmas Club Savings
• Vacation Club Savings
• Home Mortgage Loans
• Home Improvement Loans
• All Types of Insurance

Tokia daugybė jums tinkamų dalykų vasariniam apsiren
gimui už nebrangias kainas, čia sunku išvardinti. Atvykite tuo
jau pat, kad turėtumėt geresnį pasirinkimą.

Pirkę kostiumą, švarką ar kelnes, jūs 
būsite patenkinti, nes mūsų siuvėjai čia 
pat vietoje jums primieruos ir pritaikins 
ir nieko už pritaikymą nereikės mokėti.

Visos berniukų aprangos gaunamos 

įskaitant stambius (husky).

SEIGAN'S
VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVĖ 

4640 South Ashland Avenue
TEL. YA 7-1272

Atidara vakarais: pirmad., ketvirtad., o kitomis 
dienomis iki 6-tos valandos vakaro.

Sekmad. 10 — 4 v. p. p.

MOKAME

• Sėli and redeem U. S. Bonds
• Safety Deposit Boxes
• Free Community Rooms •

for your organization 
meetings. (Free Coffee) •

• Cash ehecks and pay all •
family bills with our special « •

money order checks. No 
Service charge to members 
U. S. Postai Plampa 
Machine Service
We sėli Travelers Checks 
Save-by-mail Kits 
Notary Public Service

• Two Large Free 
Parking Lots

• Free Theatre tickets two 
Saturdays monthly for your 
children and mothers

• Christmas party with gifts 
to College Bonus Members

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAY ....................... 12:00 PJ»L—8:00 PJtf
TCESDAY....................... 9:00 A.M. —4:00P.M.
WEDNESDAY ............... Closed All Day
THURSDAY ............. 9:00 AJM. — 8:00 P.M.
FRIDĄ Y......................... 9:00 AJtf. — 8:00 P.M.
SATURDAY...................9:00 A.M. — 12:30 P.M.



A

JAUNUČIAI AT-KAI 
DAINAVOJE

Gegužės 15 d. Detroito at-kų 
metinės šventės metu, Dainavo
je, buvo suvaidintas vaidinimas 
pritaikytas gegužės mėnesiui 
reikšmingiems momentams — 
Motinos dienai ir pavasariui. 
Vaidinimą išpildė Detroito jau
nučiai at-kai.

Tai buvo pynė pavasariškų 
dainų, šokių, ratelių ir vaikiškų 
diskusijų apie Mamos gerumą ir 
jos bausmes jiems, kurių jie 
patys užsipelno mamų neklau
sydami, o kartais ir “nekaltai” 
būna aprėkiami. “Analizuoda
mi” tas problemas vistiek rin
ko gėles Mamytėms ir dainoje 
atsiprašė jas; dainavo himną 
pavasario saulei, šokyje inter
pretavo liaudies dainą — Pas 
močiutę augau, mažiausieji ne
atsiliko išbėgdami į ratelį su 
“šitam dideliam būryj, daug ož 
kyčių — ožiukų viduryj”. Didės 
nieji sušoko polką su ragučiais 
įsukdami visą būrį vaikų į ra
telį ir du vaidintojai sušoko suk 
tinį.

Mažieji artistai, vedusieji “dis 
kusijas” užsirekomendavo taip 
puikiai, kad jų reikšmingų min
čių ir “ginčų” metu žiūrovai 
turėjo ir skanaus juoko ir pasi
gėrėjimo jų išpildomom rolėm, 
šokiais ir dainom. Vaidinime 
dalyvavo 25 vaikai. Svarbiau
sias roles išpildė: Marytė — 
Kristina Mičiūnaitė, kitos be
vardės vaidinimo mergaitės. 
Gintė Damušytė, Lidija Majaus 
kaitė, Krist. Pikūnaitė, Vida Pi 
kūnaitė, Danutė Veselkaitė, Ra 
sa Memaitytė.

Berniukai: Vyt. Petrulis,
Just. Pikūnas. Darius Miciūnas 
ir piemenukas Pranelis — Sau
lius Jankauskas, kuris kartu 
su Maryte (Kr. Mičiūnaitė), 
senelės (Jadv. Damušienės) pa
raginti, ičpildė suktini.

Negalima praeiti pro šokėjų 
ir dainininkų grupę, kurie išpil
dė “Ožiukus”. Ožkytės: Saulė 
Bajelytė, Ramona Pikūnaitė; 
ožiukai: Darius Miciūnas, Vir
gis Kasputis ir Vidas Neveraus 
kas, o ratelį su daina suko kiti 
ožiukai ir ožkytės: Vitas Duo
ba, Arv. Pikūnas, ir sesės Vili
ja ir Daina Žemaitaitytės.

Į polką su ragučiais visūs 
mitriai įsuko Rita Neverauskai- 
tė.

Vaidinimas buvo baigtas se
nelės paraginimu. Marijos kop
lytėlės apvainikavimo metu, 
kai maži vaikai dabino gėlė
mis koplytėlę, Rosita Biliūnai- 
tė deklamavo Marijai ir pavasa 
riui eilėraštį, prašydama Mari
jos pagalbos broliams ir se
sėms Lietuvoje, šių vaikų var
du. Visi vaikai, po to, sugiedo
jo giesmę Marijai.

Vaidinimo dainas ir šokius 
lydėjo akordionas, gabaus jaun. 
moksleivio at-ko Rimo Kaspu
čio rankose.

Veikalą režisavo, dainas ir 
šokius parinko ir įpynė į vaidi
nimą jaunučių globėja Jadv.

DETROIT, MICH.
SKELBIMAI

iiimiimiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii

PETRAS PUTRIUS
Dažo — Dekoruoja — Tatso — 

Kambarius — Verandas — Garažus, 
įdeda "Plaster Board". Visų rūšių 
grindų ir sienų plyteles.
12737 Grnndniont Road, Detroit 27

Michigan — Tel. VE 8-40B4 
lllllllllll III IIIIIIIHIIIIIII Hl IIIHIIIIIIHHHH

1111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Detroito lr apylinkių 

lietuviai klauso
LIETUVIŠKŲ MELIODIJŲ 

RADIO PROGRAMA
Iš Detroito HJI.B stoties 

— Banga 1400
Šeštadieniais nuo 8:45 iki 9:45 v.v. 
Pranešgjat: ALGIS ZAPARACKAS

lr PATRICIA BANDŽA
Vedėjas: RALPH VALATKA

15756 Lesure, Detroit, Mich. 48227 
Tel. BBoadvray 8-2224 
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Damušienė, taip pat ji autorė ir 
dainos “Tau gėlių Mamyte” ir 
Marijos garbei eilėraščio.

'(Suktinį ir polkutę paruošė 
Dang. Majauskaitė.

Be abejo dalis puikiai pavy
kusio vaidinimo priklauso ir tė
veliams, kurie nepavargdami ve 
žio jo vaikus į repeticijas.

Tokia programa būtų tikus 
viešam Motinos dienos minėji
mui, daug platesniai auditori
jai, ne tik at-kų organizacijos 
šeiminei šventei, nes ir tema į- 
domi ir artistai neeiliniai, o jų 
amžius nuo 5—11 metų, ir vie-, 
name veikale apjungta buvo 
viskas: dialogai (autorė rašyt.
O. Brazytė-Bindokienė) dainos, 
rateliai .eilėraščiai ir šokiai.

At-kas

RENATA JOMANTAITĖ — 
GROŽIO KARALAITĖ

Gegužės 21 d. Liet., namuose 
suruoštas nepaprastas vakaras, 
kurio metu buvo išrinkta De
troito apylinkės jaunimo metu 
grožio karalaitė. Vakarą suruo
šė vien tik iš jaunimo sudary
ta komisija, kuriai talkino dar 
ir Detroito jaunimo kongreso 
komitetas. Vakaro komisiją 
sudarė: Vytautas Marčiukaitis, 
Algis Janušis, Sigitas Viskan
tas, Audronė Tamulionytė, Arū 
nas Vaitiekaitis, Žibutė Zapa- 
rackaitė, Valentina Hotra, Rūta 
Bulgarytė ir Audronė Vaitiekai 
tytė.

Jaunimas savo pareigą atliko 
pasigėrėtinai — išpuošė ne tik 
salę, bet ir sceną. Iš scenos bu-

R. Jomantaitė
vo išvestas “pusiasalis”, kad 
kandidates į grožio karalaites 
galėtų matyti ne tik teisėjai, 
bet net ir salės gale prie stalų 
susėdę svečiai. Arti pusės visos 
publikos sudarė akademinis jau 
nimas.

Vakaro programai vadovavęs 
Vidas Karvelis pranešė, kad yra 
9 kandidatės ir svečiams bei tei 
sėjantis jos pasirodys du kartus: 
tautiniais rūbais pasakydamas 
trumpą kalbą lietuviškai (laisva 
temą) ir vėliau ilgomis suknio
mis turės atsakyti į burtų ke
liu ištrauktus klausimus anglų 
kalba. Kandidates į sceną at
vesdavo palydovai Anatolijus 
Viskantas arba Arvidas Barčas. 
Tautiniuose rūbuose kandidatės 
atrodė gražiai ir žavingai, gi 
dar daugiau spalvingumo pridė
davo Sigitas Viskantas apšvies
damas jas spalvota prožektorių 
šviesa.

Kandidatės pasirodė alfabeto 
tvarka. Rūta Bulgarytė (kalbė
jo apie lietuviškumą), Antani
na Čiunkaitė (Kokia mano Lie
tuva)', Rita Garliauskaitė (apie 
jaunimo metus ir suvažiavimą), 
Valentina Hotra (Kas yra lie
tuvis), Renata Jomantaitė 
(Kaip tarnauti savo tėvynei), 
Danutė Miškinytė (pasaka apie 
meilę, ypač tėvynei), Marytė 
Suskaskaitė (apie numatytą Lie 
tuvą), Audronė Tamulionytė 
(apie Lietuvą, kurią pažįsta tik 
iš tėvų pasakojimų) ir Audro-

Detroite jaunučių at-kų grupė atlikusi programą Dainavos stovykloje 
at-kų metinės šeimos šventes metu. Nuotr. J. Urbono

nė Virškutė (apie lietuvybę, ku
ri dega jos širdyje).

Jau po pirmo kandidačių pa
sirodymo, buvo aišku, kad no
minacijų komisija, kuri parinko 
kandidates, savo pareigą atliko 
gerai, parinko kandidates gra
žias, inteligentingas ir svarbiau 
šia visas gražiai ir laisvai kal
bančias lietuviškai. Nominacijų 
komisiją sudarė: Galina Gobie- 
nė, Jūratė Pečiūrienė ir Jolan
ta Baužienė.

Buvo trumpa koncertinė da
lis, kurioje solo pasirodė trys 
jauni talentai: Rūta Bliūdžiūtė 
pianinas, Vytautas Petrauskas 
akordeonas ir Lenore Michaels 
smuikas.

Antroje dalyje kandidatės pa
sirodė jau ilgomis sukniomis ir 
atsakinėjo angliškai į iš anksto 
vokuose paruoštus klausimus, 
kuriuos joms perskaitė V. Kar
velis. Kandidatės ir čia gražiai 
pasirodė, gudriai atsakydamos 
kartais į gana komplikuotus 
klausimus.

Teisėjų komisija, kurią suda
rė dr. Kęstutis Keblys, Rimgai- 
lė Zotavienė, Sofija Zager, Vy
tautas Ogilvis ir Viktoras Ve
selka, turėjo gana nelengvą už
davinį išspręsti, kuri iš devynių 
kandidačių daugiausia verta 
karalaitės titulo. Todėl ne tik 
kandidatės, bet ir publika buvo 
pradėjusi nekantrauti, kai tei
sėjų posėdis per ilgai užsitęsė.

Sprendimą perskaitė vakaro 
programos vedėjas V. Karvelis.

Valentina Hotra laimėjo pa
gyrimo pažymėjimą už gerą lie
tuvių kalbos žinojimą ir varto
jimą. Ji yra jau trečios kartos 
lietuvaitė.

Danutė Miškinytė laimėjo IU- 
čią premiją 25 dol. Premiją pa
skyrė dr. V. Majauskas, dr. A. 
Zotavas, Jonas Urbonas, inž. V. 
Urbonas ir inž. N. Miškinis.

Antanina Čiunkaitė — H-rą 
premiją 25 dol. Premiją pasky
rė Lietuvių gydytojų s-gos De
troito skyrius.

Ir pabaliau Renata Joman
taitė laimėjo Detroito apylinkės 
grožio karalaitės titulą ir 100 
dolerių premiją. Premiją pasky
rė Ona ir Juozas Briedžiai.

Įvyko jaudinančios karalaitės 
vainikavimo iškilmės, buvo už
dėta karališka karūna, juosta ir 
įteikta gėlių.

Pasikalbėjime su jūsų kores
pondentu, Renata neslėpė savo 
didelio džiaugsmo ir susijaudi
nimo. Yra gimus Vokietijoje, 
dabar gyvena Temperance, ten 
baigė aukštesniąją mokyklą, jau 
treti metai studijuoja Ann Ar- 
bor Mich., universitete ir ruo
šiasi būti biologijos mokytoja. 
Mėgsta muziką ir pati vaikys
tėje keletą metų ėmė smuiko 
pamokas. Praėjusiais metais lap 
kričio mėn. jų šeimą ištiko di
delė nelaimė, kai eismo katas
trofoje žuvo jos tėvelis Vincas 
Jomantas, savo laiku buvęs ga
na aktyvus jūrų skautas. Da
bar gyvena su savo mamyte ir 
10 metų amžiaus broliuku Pau
lium.

Į vakarą iš Chicagos buvo at
vykusi Rūta Domarkaitė, kuri 
rūpinasi grožio karalaičių rinki
mais. Vakaro metu veikė tur
tingas bufetas ir šokiams gro
jo “Atžalynas”. Svečių apie 350 
ir visas pelnas skiriamas Jau
nimo kongreso reikalamas.

Baigiant tenka palinkėti R. 
Jomantaitė sėkmės birželio 30 
d. Chicagoje, kai jaunimo kon
greso metu bus renkama Miss ■ 
Lithuania. (sta) j

PRIE KUN. BOREIŠIO KAPO

Gegužės 30 d. 12 vai., kapų 
puošimo dieną, Holy Sepulchre 
kapinėse, ypatingu būdu bus 
prisimintas kun. Ignas Boreišis, 
buvęs šv, Antano parapijos il
gametis klebonas, kuris mirė 
1959 m. rugsėjo 11 d.

Kun. Ignas Boreišis prieš 30 
m. buvo gavęs Šv. Kazimiero 
relikvijų iš Vilniaus katedros. 
Jo svainio Juozo Staugo rūpes
čiu šios relikvijos gegužės 30 
d. bus įmūrytos ant kun. Igno 
Boreišio kapo. Granito plokšte
lėje iškaltas parašas: “Čia pa
laidotas gabalas drobulės ir ply 
ta nuo Šv. Kazimiero kapo iš 
Vilniaus katedros”, atžymės šių 
relikvijų vietą. Parapiečiai pa
gerbtų savo buvusio klebono 
kun. Igno Bareišio veiklą jį pri
simindami šia proga ir atsilan
kydami gegužės 30 d. prie jo 
kapo.

S. G-kas

ATŠAUKIAMA PARAPIJOS 
GEGUŽINĖ

Su apgailestavimu turime pra 
nešti, kad dėl susidariusių ne
palankių aplinkybių šv. Antano 
parapijos naudai ruošiama ge
gužinė, kuri turėjo įvykti birže
lio 5 d. Dainavos jaunimo sto
vykloje, Manchester Mich., ne
įvyks. Asmenys, nupirkę bilie
tus kelionei autobusu, kreipiasi 
į bet kurį komiteto narį ir, 
grąžinę bilietą, gaus pinigus at 
gal.

Šv. Antano par. komitetas

JAUNIMO TEATRAS
Gabijos ir Baltijos tuntų va

dovai nutarė suruošti brolių 
Grimų pasakos vaidinimą. Repe
tuojama nuo š. m. sausio mėn. 
Vaidinimas įvyks gegužės 30 d. 

|4 vai. p. p. — kapų puošimo 
diena Lietuvių namuose. Mini
ma pasaka gražiai sueiliuota 
Danutės Jankuvienės be to, šį 
veikalą ji ir režisuoja.

Taigi tyliai ėmė veikti Jauni
mo teatras. Jūsų koresponden- 

Į tas šias žinias patyrė tiesiog iš 
skautininkių J. Pečiūrienės ir
D. Jankuvienės. Norėtųsi tikėti, 
jog šįkart neprašauta pro šalį. 
Juk be kalėdinio vaidinimo (ir 
dar kokio vieno kito) parengi
mo metuose, mūsų vaikai nieko 
negauna; ir kaip jie gali pri
prasti prie lietuviškų vaidinimų, 
jeigu beveik niekas jų neruo
šia? O visuomenė, o ypač turin
tieji lietuviškojo atžalyno, gyvai 
ir ryžtingai turėtų šį gražų kul
tūrinį ir kartu lietuvišką užmo
jį medžiagiškai ir kartu mora
liai paremti. Vien tik ruošiamos 
dekoracijos atsieis virš 200 dol. 
Dekoracijų eskizus ruošia dail. 
Vyt. Ogilvis. Dekoracijų paruo
šimu rūpinasi Alg. Plečkaitis. 
Rūbų eskizus ir pavyzdžius ruo
šia dail. St. Smalinskienė.

Snieguolės pasakoje bus įpin 
ta daug dainų, klasikinės muzi
kos, šokių ir net vaikiško bale
to. Dalyvauja 30 aktorių, pra- 

j dedant vyresniaisiais ir baigiant 
I penkmečiais vaikučiais. Režiso- 
rės kreipiamas ypatingas dėme
sys į visa tai, kas patraukia 
vaikų dėmesį. Tam tikslui at
siekti ruošiamos brangios deko
racijos, siuvami atitinkami dra
bužiai, pritaikomas vaikų bale
tas, panaudojama graži muzi
ka. Pasitarnaudami vaikams, 
pasitarnausime lietuvybės išlai
kymo idealui. Juk iš vaikų — 
moksleivių ateity išaugs mūsų 
šaunieji studentai.

Turime vilčių, jog salė bus 
pilnutėlė, o jeigu reikės, teks ir 
pakartoti. Norėtųsi manyti, kad 
Jaunimo metuose parodytas su 
sidomė jimas Jaunimo teatru, 
nebus tik šių metų kultūriniu 

/švystelėjimu, bet ši idėja ne tik

Ponams ANELEI ir ANTANUI 
PAŠUKONIAMS

Detroite, mirus ponios Pašukonienės tėveliui Lie
tuvoje, giliausios užuojautos jausmus reiškia

Konstancija ir Vladas Kartanai 
Martha, Jonas ir Vitolis Kriščiūnai

................... .........-

MICHIGAN OBUOLIAI
IR KITI ŪKIO PRODUKTAI.

RED OELICIOUS obuoliai ..................... buš. $2.35
McINTOSH............................................. buš. $2.35
WINESAP obuoliai ............................  buš. $2.35
RAUDONOS BULVĖS Nr. I............. 50 svarų $2.49
Dideli kiaušiniai ........................  3 tuzinai $1.39
Vid. dydžio kiaušiniai................. 3 tuzinai $1.29
Mažo dydžio kiaušiniai................. 3 tuzinai $1.09
APPLE CIDER galionas................................69 ct.
Natūralus medus iš bitynų................ 3 sv. 95 ct.
šviežios bulvės - Fancy No. I raud. . 20 sv. $1,1 i
IDAHO bulvės Nr. I 100 sv. maišas............. $5.95

EGG STORE Atdara, nuo 8 v. r. ibi 6 v. vab.

1924 West 59th St.
Tel. PRospeet 6-5347

current dividend
Paskolos duodamos ilgam laikui. mėnesiniais išsimokėjimais

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 Archer Avenne, Chicago, IUinois 60682

į Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. lr Šeštad) 9 v. r. — 4:14 p. p 
Trečtad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

Detroite, bet ir visose JAV jau 
nimo teatriniu bei vokaliniu 
(chorai) auklėjimu bus tinka
mai suprasta. Kuo daugiau vai 
dinimų vaikams ir jaunimui!

S.

— Alaus statinei pagamin
ti suvartojama 300 galonų van 
dens.

PAIEŠKOJIMAS
JULIUS PARTILKfiNAS, 1957 

metais gyvenęs Chicagoje — 472
W. 27 St., arba JUOZAS MIK- 
NEVIOIUS su žmona Eugenija, 
prašomi parašyti laišką dėl žinių 
iš Lietuvos Petrui J. jideghii, 4508 
“P” St., Omaha, Nebraska, 68117.

W A G N E R & SONS 
Typewrlters — Adding Machines —- 

Checkwriters
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
VirS B0 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pnlaski Rd., Tel. 581-4111
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LENKIŠKAS
KUMPIS

nes visada skanus sul 
tingas, be riebalu

Geriausias
nes jis šeimininkės ge. 
riausiaS draugas, užsi

tarnavęs šio ženklo

Good HousskMping'niiunui
lirom

kokybės simbolio

Geriausias
nes paruoštas servuoti, 

karštas ar šaltas

Skardinėse nuo 2 iki 12 
sv. trijų garsių firmų: 
KRAKUS, ATALANTA, 
lr TALA. Reikalaukite 
tikro importuoto LEN
KIŠKO KUMPIO, pačio

Geriausio
IVI O V I N G

J. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas 

Apdraustas perkraustymas 
VVA 5-9209 Chicago, Ilt

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 So. Lituanica Avenae 

Tei. FRnntier 6-1882
bar

SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORE

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
MAY — GEGUŽĖS 26. 27. 28 D. D.

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth

MEISTER BRAND V.S.O.P. IMPORKED 
GERMAN BRANDY Fifth

ITALIAN SWISS COLONY 
BRANDY Fifth

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth

CINZANO VERMOUTH
Dry or lSweet 33 oz. Bottle

CHOICE OF TWO POPULAR BRANDS OF 
CANADIAN VVIUSKY Fifth

MONASTERY HONEY PUNCH 
KRUPNIK Fifth

IMPORTED GERMAN LIEBFRAUMILCH 
or MAY WINE Fifth

CARLSBERG BEER IMPORTED FROM 
DENMARK Case of 24—12 oz. botties Case $"^.49

MILLER HIGH LIFE BEER 
Case of 24—12 oz. botties plūs Deposit 1 $2-99

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK., 6211 S. Western PRosp. 8-5875

Vedėjas L. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki C 
vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 v.v.

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
8240 SO. HALSTED STREET relef — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 
ORO VĖSINTUVAI — SPALVOTOS TELEVIZUOS APARATAI



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1966 m. gegužės 26 d.

PAREIŠKIMAS SPAUDAI ČIURLIONIO 
GALERIJOS REIKALU

Per apsirikimą Draugo gegužės 
24 d. laidoje buvo įdėtas neoficia 
lūs pareiškimas Čiurlionio gale' 
rijos reikalu. Čia spausd name 
oficialųjį tekstą. .. Red.

Steigiamasis Čiurlionio galerijos 
aktas, skirtas daugiau istorinio 
įvykio paminėjimui negu juridinės 
padėties apibūdinimui, nepramatė 
problemų, kurios galėtų iškilti ga 
lerjją administruojant. Jis taip pat 
tiksliai neapibrėžė globos ir nųosa 
vybės sąvokų. Dėl šių ir panašių 
priežasčių paskutinių ketverių me 
tų bėgyje išsivystė padėtis, kur 
nepadėjo Čiurlionio galerijos veik
lai ir jos sėkmingam augimui.

Šis globos komitetas nuo šian
dien, balandžio 16 dienos, pasiima 
vadovauti dabartinės Čiurlionio ga
lerijos situacijos tvarkymui, toli
mesniam Čiurlionio galerijos ir jose 
esančių meno kūrinių fondo globo
jimui.

L. A. Menininkų klubas prašo
mas ir jis sutinka administruoti 
Čiurlionio galeriją iki 1966 spalio 
30 d., kol bus sudarytas ir abso
liutine šio Globos komiteto narių 
balsų dauguma priimtas naujas 
statutas.

Pasirašė: Petras P. Daužvardis,
Jonas Jasaitis, Adomas Varnas,
P. Gaučys, Br. Krištanavičius,
SJ, Antanas Nakas, Z. Kolba,
Bruno Markaitis, SJ.

CLASSIFIED GUIDE REAL STAT

MISCELLANEOUS HELP VV A N T E D

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

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., II auk., PR 6-1068

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR Iš LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi 
J. RUDIS Tel. CLiffside 4-1050

STATYBININKAI

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!S

J 2457 VVest 69th Street J TeL HE 4-,7482

LIGHT KEYPUNCH AND 
CLERICAL GIRLS
Age — 18 to 25

656 - 5400. Ext. 63.

Į Mūr. 6 butai, 3 po 4, 2 po 6 ir 1 
■■ i —5 kmb., centralinis šild., geros pa

jamos, tvirtas mūras, McKinley
Park.

2 po 0, mūr. frontas, gražios išvaiz
dos, skiepas ir pastogš 46 lr Rock- 
well, $18,700.

3 po 4 mūr. 43 p. sklypas, ga-

ražas, $210 pajamų per mSnesj. Ga
zo pečiais šildymas.

5, 4 lr 2 kmb. mūr., švarūs butai, 
gerai prižiūrStas namas, 45 lr Wes- 
tern. Nebrangus.

Taverna ir <1 kmb. butas, geras biz
nis, centralinis šildymas. Brighton 
Parke.

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE
Notary Public — Income Tax Service

2737 West 43rd Street Tel. — CL 4 - 2390

Todėl tiek L. A. Menininkų klu
bas, tiek galerijos steigėjai, tiek 
buvusioji jos direkcija bendrame 
posėdyje tėvų jėzuitų namuose 
1966 balandžio 16 d., dalyvaujant 
gen. konsului dr. Petrui Daužvar 
džiui, JAV LB pirm. Jonui Jasai
čiui, L.A. Menininkų klubo pirm 
Povilui Gaučiui, Lietuvių jėzuitų 
provinciolui Bruno Markaičiui, kun 
Broniui Krištanavičiui, prof. Ado
mui Varnui, prof. Maciui Mackevi
čiui, Zenonui Kolbai ir Antanui 
Nakui, remdamiesi arbitražo ko
misijos sprendimu, galutinai priėjo 
bendros išvados, kad susidariusiai 
Čiurlionio galerijos situacijai su 
tvarkyti šiandien, balandžio 16. 
sudaromas Globos komitetas iš šių 
asmenų. Dr. Petro Daužvardžio 
Jono Jasaičio, Bruno MarkaiČio 
pridedant po vieną atstovą iš L.A. 
Menininkų klubo ir buvusios Čiur
lionio galerijos direkcijos. Pasta
rųjų dviejų atstovų kadencija baig 
sis su globos komiteto naujo sta
tuto įsigaliojimu 1966 spalio 30 d

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

A. & L INSURANCE AGENCY
AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 S. Ashland Avė., LA 3-8775 
(Currency Exchange patalpose) 

Sąžiningas Patamavimasi
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STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame pilną remonto darbą 

IR DAŽOME

Decor Home Builders, Ine. 
A. Markauskas 

Telefonas: 863 - 4666 
iiiiiiiiiiiiiiiimmmiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiii

MACHINIST
GUARANTEED OVERTIME

Nationally known manufacturer of 
packaging machinery seeks to add 
eooperlenced machlnists to itS produc- 
tlon staff. Increased business as- 
sures 48 hours or more each week. 
Our modern shop provides excellent 
working conditions and many com
pany benefits. Age open Also

LATHE OPERATORS 
MILLING MACHINE 

OPERATORS 
BENCH MACHINISTS

If you have broad exper’ce regard- 
lesjs of previous Industry exposure, 
oontact Mr. Rockcaatle, 9 a.m. to 5 
p.m. weekdays, 9 a.m. to 12 noon 
Saturdays.

CONTRACTORS

AUTO-PARK, INC.
2710 N. CLYBOURN AVĖ. 
528-3401 — 327-1321

Modernus 2 pn 5% kainb. 3 mieg.
Tik 2 metų. Prie 53 ir Kedzie. Er
dvūs kamb. Atskiri karšto vand. 
šildymas. $43,500.

Marųuette pke. 2 po 6 kamb. 
Apie 7 metų. $42,000 arba geriau- 
Eflas pasiūlymas.

83 lr Kedzie. Mūr. krautuve lr 4 
kamb gražus butas. Tik 8 metų 
$33,500.

Brighton pke. 3 butų labai gra
žiai sutvarkytas mūr. Dideli šviesūs 
kambariai. Sausas rūsys. 37 p. skly
pas. Garažas. D61 susidSjusflų aplin
kybių skubiai parduodamas už 
$21.900.

83 lr California. Apynaujis 3-jų 
didelių miegamųjų mūras. Puikiai 
įrengtas rūsys. Mur. garažas. Platus 
sklypas. $27,500.

Prie Cicero ir 78-tos. Pasirinki
mas visai naujų namų. Gražus išpla
navimas. Platūs sklypai. Statyba ge
ro kontraktoriaus. Tik $18,900 ar
ba $20,500 su šoniniu įvažiavimu.

82 Ir Francisco. 6% kamb. 6 me
tų. LiukusinS 1 aukšto rezidencija. 
3 mieg., formalus valgomasis, 2 vo

nios. Visi dvigubo stiklo langai, cen
trai. oro vSsintuvas, modern. vir
tuves įrengimai, radijo sistema, ne
paprastai puikiai įrengtas rūsys, kili
mai ir kiti priedai. Platus sklypas. 
Mūr garažas. $50,000 nuosavybe 
pirksite už $39,000.

uoge pke. V įsai naujas 9 butų 
apartmentinls. Gražūs, erdvūs kamb., 
įmontuoti virtuves įrengimai. Paja
mos apie $16.000 metams. Kaina 
$110,000.

63 lr Pulaski apyl. visai naujas 4 
apart, mūras. 4 kamb. butą pirkėjas 
galėtu *uoj užimti. Tik $68,000.

Netoli Marijos mokyklos, 4 butų 
gerai prižiūrėtas mūras. $48,000.

Marųuette Parke. 8 butų moderni
zuotas apartmentinls Geros pajamos.

2 po 4 kamb. Marųuette pke. 18 
metų mūras. $33,500.

Gage parke. Stiprus 6 tr 6 kamb. 
mūras. Platus sklypas. Garažas 
$26,500.

Marųuette pke. 14 metų, 4 miega- 
mųjų pulkus namas. Tik $24.000.

20 apart. Beverly Hills. Tik » 
metų senumo. $27,600. metinių pa
jamų Kaina $170,000.

WAREHOUSEMEN

Amerikos gražuole išrinkta stu
dentė Maria Remenyi 20 m., iš EI 
Cerrito, Calif. Ji yra ateivė iš 
Vengrijos. Tai jau antra mergaitė 
iš bėglių nuo komunistų išrinkta 

JAV gražuole.

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chieago, DL 60632. Tel. YA 7-5980

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio lki penk. *■**“*- .. -- o_

Heating Contractor j
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air conditioning J 
naujus lr senuS namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
kabai..

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEKT METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. IVestern, Chicago #, HL

JAUNIMO STOVYKLOS “DAINAVA” 
KARTOTEKON PAŽVELGUS

Akron, Ohio, $3,265: Andrulis J. ir 
A., Fountain, Mich. — $500.; Art- 
man Josephina, Detroit, Mich. — 
$1,000; Balčiūnas J. M.D., Strass- 
burg, Ohio, $655. Baltrūnienė Eu
genija, Brooklyn, N. Y. — $10,000; 
Bobelis K. Dr., Elgin, III., — 
$1.020; Brazauskas John, Detroit, 
Mich.—$525; Celiešius P. kun. dr., 
Los Angeles, Cal., — $500; Dabu
šis Vikt. kun., Paterson, N. Y., — 
$4,700; Danilevičius Zen. M. D., 
Chicago, III., $500; Jankevičiūtė 
Magd., New York, N. Y., $2,500: 
Jankevičiūtė Ona, New York, — 
$2,5000; Jaras Frank, Highland, 
Ind., $550; Kisielius Petras M. D. 
Cicero, III. — $1,700; Lieponiai 
Just. ir Jan., Chicago, III. — 1,850; 
L.R.K. Fed. centro valdyba, Cice
ro, III., $2,500; Miškinis Joseph, 
Dearborn, Mich. — $625; “Neris” 
Int. (Kazickas), New Rochelle, N. 
Y. — $1,200; Pesys (miręs) .. 
$500; Pollkaitis Br., Chicago, Ilk, 
$735; Razma Ant. Dr. Wilmington, 
III., $1,520; RIngailaitė EI. Cicero, 
Ilk — $2,110; Sajauskas Marius, 
Jūrate, Detroit, Mich., $510; Šulcas 
Leonardas, Valerija, Detroit, Mich. 
— $518; Vaškevičienė Ona, Det
roit, Mich. $10,000; žemantauskas 
Vincas (miręs) — $500. Viso 
$53,108.

Apie pusę vieno nuošimčio Ame
rikoje esančių lietuvių sukūrė lie
tuvišką salą toli nuo tėvynės, su
darydami sąlygas jaunimui neuž
miršti savo garbingos praeities, kai 
bos, bendraujant ugdyti savitarpį 
draugiškumą, vieningai dirbant kul 
tūrinį darbą šiame krašte, kelti Lie
tuvos vardą ir ugdyti pareigos jaus 
mą dirbti Lietuvos laisvinimo dar
be.

Kartoteka duoda informacijos ir 
ateičiai. Jeigu visi aukoję $100 
pridėtų iki antros šimtinės, susida
rytų $34,120.03. Jeigu visi aukoję 
virš $50 pridėtų iki šimtinės, susi
darytų suma $3,176. Iš viso būtų 
$37,196.03. Ką ta suma reikštų 
“Dainavai”? Tai reikštų apmokėji
mą visų likusių skolų ir kiekvienais 
metais numatytus patobulinimus.

Jei kartoteka būtų asmuo, jos 
vienintelis troškimas būtų, kad vi
si šį straipsnį perskaitę bent trum
pam momentui, viską užmiršę, pa
galvotų apie mūsų tautos ateitį — 
negalėtų bent 1% išeivijoj esan
čių lietuvių prisidėti prie šio darbo? 
jos atžalyną — mūsų jaunimą. Ar 
Užsimojimai, kuriems stovyklavie
tė buvo įsteigta, jau neša gražų 
derlių. Reikia tikėtis, kad sutelkto
mis jėgomis ir visų gera valia se
kantis dešimtmetis bus vainikuo
tas dar didesniais laimėjimais.

Lietuviai JAV savo aukomis yra 
atlikę daug didelių darbų. Vienas 
iš tų darbų yra “Dainavos” stovyk
los įkūrimas.

Kiekgi lietuvių savo aukomis at
liko tą taip mūsų ateičiai svarbų 
žygdarbį, į tai atsako “Dainavos” 
kartoteka.

I Iš viso iki 1966 m. “Dainavai” 
aukojo: A. Šimtininkai — 437 — 
$99,886.87. B. Eiliniai aukotojai— 
990 — $14,815.25. Viso 1427 auko
tojai — $114,702.12.

II Virš $500 aukojo 27 — 
$53,108.00. Atseit 27 asmenys su
aukojo 45.85% visų šimtininkų au
kų arba 39.93% visų aukų “Dai 
navai”.

III Kolonijomis aukojo: A. Šim
tininkai: a) Detroit ir Mich. — 
186: b) Chicago ir III. — 108: c) 
Cleveland ir Ohio — 64; d) New 
York — 33; e) kitos valstijos — 
46. Viso 437.

B. Eiliniai aukotojai: a) Detroit 
ir Mich. — 556: b) Cleveland ir 
Ohio — 212; Chicago ir III. — 111: 
d) New York — 44: e) kitos vals
tijos — 67. Viso 990. Taigi iš viso 
— 1427.

Sąrašas aukojusių virš $500:
Abishal Agnės, Wayne, Mich. — 

$625: Adomavičius V. ir V., M. D.

tadiėnio 10 iki 11 vai. ryto. oenut- 
dlenlalg lr Sekmadieniais nuo 8:80 lkl 
0:80 vai. ryto. Vakarais plrmadle 
niais 7 vai. valr

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 Idl. ABI te 1027 mg. FM 

Telef. HEmlock 4-2413 
716* South Maplevvood A- 

llUuolH

HELP VV A N T E D

WAITRESSES
Chicago, noflze

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Gulbe, karaliaus pati

M I S C E L L A N E O IT S

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

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

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

'miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
VALOME

KILIMUS IR BALDUS
Plauname lr vaškuojame visų rūšių 
grindis. J. BUBNYS. RE 7-5168 
................................................................IIIIIIIIH

Kartotekos vedėjas 
Č. Bankauskas

Detroit, Mich.

iiiiimmiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimniiiiiii

MOVING
ŠERĖNAS perkrauto baldus 

Ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL. WA 5-8063
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIUIIUUIIIIIIIIIIIIII

Experienced or will train. Full time 
or part time or vveekends only. 

iChoice of shifts. Liberal oompensa. 
' tlon. Uniforma and meals furnished. 
Apply or call

FRED HARVEY
ILLINOIS TOLL ROAD 

RENTAI! RA NTS
827-8161 — 827-4247

An eųual opportunitv employer —

BILLING TYPIST

Permanent positions open for con- 
scientious warehouse stockmen. Ap- 
sclentions warehouse stockmen. Ap
ply in person, 42nd St. shipping 
entrance. Between 9 a .m. and 3 
P. m.

4135 S. Pulaski Rd.

SECRETARY
Knowledge of bookkeeping. Mušt 

be good typist. No shorthand. Em. 
ployee benefits.

CHANN.ER CORPORATION 
1488 Old Skokie Romi 

HlgldaiHl Park. Illinois 432-0543

BILINGUAL SECRETARY
English and Spanish, shorthand 

and typlng. Hours 8:30 to 4:45. 
Liberal fringe benefits.

ROTARY INTERNATIONAL 
1000 Ridge Avė., Evanston, Illinois. 

DA 8-0100 BR 3-2800

BINDERY VVORKER
Folder helper for loading & pack- 

:ng on Cleveland folders — WWC— 
ASC—MS. Steady work. All company 
benefits.

Apply in person.
CHICAGO IMPERIAL PRINTING 

COMPANY
3730 \Vest Devon Avenue

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

NERIS REAL
6924 So. Westem Avė. Tel. 471 - 0321

KAIP JUMS PADĖTI
4 butų mūr. Platus! lotas, 4 gara

žai. Alum. langai, naujas gazu šildy
mas. Marų. Pke. $44,000.

Pajamų mūras. 6 ir 3 kamb. Ga
zu šildymas, sausas beismentas, ga
ražas. Marų. Pke. $21,900.

7 kamb. mūras. 4 mieg. Naujas 
gazu šildymas. Garažas. Gage Pke. 
$19,500.

Gelsvas, platus, 8 metų, 3 butų 
mūras, Apie 40 p. lotas! $4,800 nuo
mos. Marų. pke. Be derybų. $46,000. 

švarus, patogus 6 kamb. mūr. Ga
zu šildymas. Arti mūsų. $12,700.

Arti Nabisco. kamb., 7 metų
mūrftt Gražus išorSJ ir viduj. 
$21,500.

2-jų aukštų, 14 motų mūras. 1% 
vonios, garažas Netoli mūsų ofiso. 
$22,500.

Didelis, 5 metų, 5% kamb. mūras. 
Platus lotas, alumin. langai, karpe
tai Arti Margučio. Puiki proga už 
$16,950.

2-jų butų mūras, 2 po 6 kamb. 
Naujai gazu šildymas, garažas. Rei
kia matyti. Pirksite už $26,950.

ATEIKITE, VISADA TURIME GERŲ NAMŲ!

VALDIS REAL ESTATE
2458 West 69 Street Tel.: RE 7-7200

61 lrMūr. 7 k. 4 mieg. Prie 
Francisco. Tik $18,800.

Mūr. 5 kamb. Naujas šildymas, 
Arti M. p. Garažas. $15,800.

Mūr. 10 butų Gage p. Puikus pir
kinys už $76,000.

Mflr. bevelk naujas, 3 mieg. Arti 
M. p. Tik $17.500.

Mūr. 7 kamb. Beverly Hills..
60 p. sklypo. Tik 22,000.

Ant

Med. 8 k. M. p. Gazo šild. Skubiai 
UŽ $13,900.

Mūr. 2x6. M. p. Garą&tS. Naujas
gazo šild. $27,000.

Mūr. 3 mieg. 5 metų. I vak. nuo
M. p. $20,900.

Mūr. 6 ir 4 k. Beveik naujas. 45 
p. sklypas. $35,900.

Mūr. 5 ir 3 kainb. Beveik naujas. 
Giminingoms šeimoms. $”>.900.

KAIRYS REAL ESTATE
Vaikams pasaka. JAV kultūros 
Fondo leidinys. Iliustruota V. Pet
ravičiaus. Kaina $1.25. Gaunama 
“Drauge” 4545 VV. 63rd St., Chica
go 60629. Taip pat“Drauge” gali
ma gauti ir kiti Kultūros Fondo 
leidiniai

STENOGRAPHER 
JUNIOR COST ACCOUNTANT

Išnuom. 3 miegamieji kambariai 
be baldų. Marąuette Parke.

7212 S. Talman Avė.

2943 West 59 Street, HE U-SI5I
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Kam priseina parašyti ar pasa
kyti vieną kitą sakinį angliškai, 
ras labai vertingą pagalbą šiame

Viliaus Pėteraiėio

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAM
ŽODYNE

šis žodynas yra vertingas tuo, 
kad jis turi labai tikslius lietuvių 
kalbos atitikmenis angliškiems žo
džiams. Jis nieko nesuklaidins ne
tiksliomis prasmėmis.

Taip pat visi tie, kurie nori iš
mokti lietuviškai arba paskaityti 
modernias lietuviškas knygas, šia
me žodyne ras labai tikslią lietu
viškų žodžių prasmę angliškai, kas 
darbą padarys įmanomu.

Permanent positions. 
benefits program.

Excellent DĖMESIO !

REMINGTON ARMS CO., INC. 
25000 S. IVestern Avenue 

Park Forest, Illinois
— An eąual opportunity employer —

IIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllIIIllllllllllllllll

RADIO PROGRAMA

Marųuette pke mūr. 2 aukštų na
mas — taverna su 3 kamb. ir bu
tas 6 kamb. Bargenas. $24,600.

72 lr Pairfield. Miflr. rezidencija 
su 4 miegamais.. 15 m. senumo. 
$25,300.

Marųuette pke. Biznio namas — 2 
patalpos ir butas. $19,500.

—o---
VAINA REALTY

2517 VV. 71st St. — RE 7-9515

POLISHERS
Light steady work. 
on silvenvare.

Experienced

Apply: 2700 VV. Van Buren

MEN TRAINEES
Mechanically inclined to work in 
machine shop. Steady. All Benefits. 
Top pay. VVill train.

Tel.: SP 7-4514

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 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. Minkąs. Biznio reika-' 
lais kreiptis j Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone, Telefonas 
AN 8-0489. Ten pat gaunam-s lr 
“Drangas”
ntniimnniitnnnnimnnmnnumnmm

5 kamb. mūr. bungalotv ir 2 maš. 
mūr. garažas. Apyl. 65 ir Campbell. 
Skambinkite po 6 v.v. 778-2690.

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tai
Notariatas — Vertimai

Apdraudą Agentūra
BELL REALTY

J. BACEVIČIUS 
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-22S8

Sąžiningas ir greitas patarnavimas 
visais Real Ecftate reikalais Veikta 
notariatas.

PROGOS OPPORTUNITIES

30 kamb. motelis, beveik 3 akrai 
žemės, taverna, valgykla ir 3 bu
tai. Judrus kampas prie 2-jų vieš
kelių. Parduoda dėl ligos ir senat
vės. Vieta tinka trims partneriams 
Charles Motei, Harlem Avė. ir 
Southwest Highivay, VVorth, III. 
Tel. GI 8-9606.

SIMKUS, REAL ESTATE — 
NOTARY PUBLIC

4259 So. Maplewood Avė. 
CL 4-7450 arba YA 7-2046

Didelis namų, sklypų, biz
nių ir žemės ūkių pasirinki
mas
LINARTAS REALTY
1437 S. 49 Av., Cicero 652-4343

ACCOUNTS RECEIVABLE 
CLERK

Light typing, key switchboard. 5 
days — 8:30—5. Starting salary 
$80. Vic. Western-Division.

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motorų remontas

5759 So. VVestern Avenue
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533

Lithuanian - English 
Dictionary

II laida 1960 m. išleido Liet- 
Knygos Klubas. XV 586 psl. Kie
tai įrištas. Kainuoja 7 dol.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
4545 VVest 63rd Street 
CHICAGO, ILL 60629

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii

AR — 6-2373

Jeigu jums reikia
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Drangą”, kuris spaus
dina tokias talykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

PARDAVIMUI

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus. 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Taisome mūrą - “tuck- 
polnting”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Skambinkite bet kuriuo laika 

Apskaičiavimai nemokamai

Remkite “Draugę”.

INSPECTOR
We need a man with some me- 
chanical experience to learn the 
powdered metai business. Oppor
tunity for advancement. Good 
starting salary. Permanent posi- 
tion, Group ins. All Co. benefits. 
Night shift 6 p. m. to 2:30 a. m. 

Chicago Powdered
Metai Products Co.

9700 W. VVaveiand 
Schiller Park, Tel. 678-2836

DRAUGAS 
4545 VV. 6Srd St., Chicago 29, Dl. 

Telefonas — LU 5-9500

llllllllllllllllllilllllllllllllllllllllillllllllllll

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS & HANDLES 

SO ad 50 gal. — Free Delivery 

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

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllli

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKlMAS-PAR 
DAVIMAS • NOTARIAlrtS • PA- 
TVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACI
JOS POPIERIAI * PAJAMŲ MOKES

ČIAI — INCOME ’
Čia gaunama soc. draudimo knygeli 

lietuvių k. Kaina $< 00.
LEONAS REAL ESTATE

27S5 W. 71 st St_ Tw. *25-6018

<XXXX><>00<)<>(X><>0<H><XKXXX><X><X)
Z'

HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI

butterworth hospital
100 Michigan Avė., NE, Grand Rapids, Michigan 

CAREER OPPORTUNITIES
Excellent VVorking Conditions And Liberal Fringe Benefits 

For The Follovving Vacancies

REGISTERED NURSES
Good Salaries Plūs Differentials, All Shifts

OPER’G ROOM SUPERVISOR
Psychiatric Instructor For School Of Nursing 

Instructors For Nursing School
Salaries Commensurate With Qualifications 
All Salaries Are Reviewed After Six Months 

WIRE, IVRITE, OR CALL
Personnel Director, 616-451-3591

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI

Atvirukai yra nedidelio formato
kelių spalvų pagaminti “šilk 
screen” būdu. Yra sekantys rinki
niai:

Vardadienio ................... 10 atv
Gimtadienio ................... 10 „
Padėkos ......................... 10 „
Užuojautos ..................... 10 „
Vestuvių ......................... 10 „
Vestuvių sukaktuvių .. 10 „
Padėka už užuojautą .. 10 ..
Draugas gali išpildyti užsaky

mus tik pilniems pakeliams (po 10 
štukų) aukščiau išvardintų atviru
kų. gių atvirukų gamintojas dar 
yra paruošęs vieną rinkinį maišy
tą, sudarytą iš vardadienio, gim 
tadiėnio, padėkos, užuojautos b 
kt. viso 10 atvirukų. Atvirukų 
kaina $1.00 už pokelj.

“DRAUGAS”
4545 VVest 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Platintojams duodama nuolaida

oiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
Hllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllll

Namų Pirkimas Paraavimas
INCOME TAK

KATILIUS REAL ESTATE 
2456 W. 69th Street, RE 7-8399

Platinkite “Draugę”.
Perskaitę "Draugą", duo

kite ų kitiems pasiskaityti.

REAL ESTATE

SALES o MORTGAGES a MANAGEMENT

Mamber of M.L4.

Main Office 5727 W. Cermak, Branch ofc. 4936 W. 15 SL 
Cicero, Illinois 60650 — Phone 0L 6 - 2233

ALEX 6ATAS — Realtor
Tarime šimtas namų Ciceroje, Bervyne, Riverside, La Grange Parke te 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom niaukti j mflsų įstaiga b 
išsirinkti U katalogo.



Mūsą kolonijose DRAUGAS, ketvirtadienis, 1966 m. .gegužės .26 d. 7

Hartford, Conn.

PIRMOSIOS GEGUŽINĖS
Pirmąją lietuvių gegužinę 

(pikniką) čia rengia “Tėvynės 
Garsų” lietuvių radijo valanda 
gegužės 29 d. Lietuvių Darže 
(Lighthouse Grove Park), East 
Hartford, Conn. Prasidės 12 v. 
dieną ir tęsis iki 9 vai. v.

Visi Hartfordo ir apylinkių 
lietuviai prašomi gegužinėje da 
lyvauti. Ten ramiai pasilsėsite 
ir tuo paremsite “Tėvynės Gar
sų” lietuvių radijo valandą, ku
ri plačiai girdima Connecticuto 
ir kaimyninėse valstijose iš sto 
tieš WB. MI-FM 95.7 mc nuo 
12 vai. pietų metu iki 1 vai. po 
p. sekmadieniais.

Antroji Hartforde lietuvių ge 
gužinė (piknikas) rengiama L.- 
A. P. klubo birželio 5 d., sek
madienį, toje pačioje vietoje. 
Gegužinė prasidės 12 vai. dieną 
ir tęsis iki 9 vai. v. 12 vai. die
ną ir tęsis iki 9 vai. v. (Blogam 
orui esant, pobūvis bus klubo 
patalpose). Neturintieji savo 
mašinų, prašomi atvykti prie 
klubo, 227 Lawrence str., Hart
ford, Conn., ir būsite nuvežti. 
Atvykti reikia 12—13 vai.

Visi lietuviai, ypač klubo na
riai, prašomi atvykti. Neatvy- 
kusieji nariai bus baudžiami 
$1.00 bausme. J. B.
NAUJI LIETUVIŠKI VERSLAI 

— ĮSTAIGOS
Bronė Zdanienė, išlaikiusi bro 

kerio (tarpininko) egzaminus, 
gavo leidimą (lieence) ir teisę 
tarpininkauti perkant ir parduo 
dant nekilnojamąjį turtą: na
mus, sklypus, ūkius ir kita. Jos 
įstaiga yra: 1830 Oakwood
Ave., West Hartford, Conn.; 
tel. 523-1163.

Birutė Šimanskienė yra nu
pirkusi iš Elenos Polekauskie- 
nės Rabins restoraną ir dabar 
tęsia anos lietuvės pradėtąjį 
darbą, šis restoranas yra: 1050 
A. New Britairi Ave., West 
Hartford, Conn.; tel. 232-8960.

Visi lietuviai prašomi aplan
kyti šias naujai įsikūrusias įs
taigas. Savi — pas savuosius.

J. Bernotas

Gary, Ind.

IŠKILMINGAI ATŠVENTĖ 
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 

AUKSINĮ JUBILIEJŲ
TSegužės 15 d. buvo tikrai at 

mintina šio miesto Šv. Kazimie
ro parapijoje, nes gražioj, šei
myniškoj nuotaikoj buvo pami
nėtas parapijos auksinis jubilie
jus. Ta proga susirinko pilnutė
lė bažnyčia žmonių, kurie su sa
vo dvasios vadais ir svečiais 
jungėsi iškilmingoj šv. mišių 
aukoj ir malda ir giesme dėko
jo Dievui ir parap. globėjui, Šv. 
Kazimierui, už apturėtas malo
nes pusės šimtmečio bėgyje.

Iškilmingas šv. mišias auko
jo par. kleb. kun. J. Daniels su 
asi^ta, o įspūdingą pamokslą 
pasakė vysk. A. Grutka, D. D. 
Be- -to, dalyvavo keliolika kuni
gų iš Gary, Ind. diecezijos, kun. 
J. Margis, MIC, iš Argentinos, 
keliolika seserų ir brolių vienuo
lių kilusių iš šios parap., ir ne
mažas skaičius seselių iš vieti
nės Švč. Trejybės parap. ir iš 
Chicagos.

Savo pamoksle vysk. Grutka 
nuoširdžiai pasveikino parap. 
vadus ir jų globoj esančius pa
rap. narius ir visus atsilankiu
sius svečius. Toliau jis iškėlė 
tas gausias malones, kurias Die
vas suteikė šios parap. nariams 
ir ypatingai pabrėžė tą skubų 
reikalą dalintis tomis malonė
mis su savo artimu, o artimas 
tai kiekvienas asmuo, nežiūrint 
jo tautybės ar kilmės. Tai rei
kalinga pasiaukojimo, skleisti 
meilę ir toleranciją ir įgyven
dinti krikščioniškus principus 
pasaulyje, nes tik tokiu būdu 
bus apsaugotas pasaulis nuo 
gresiančio baisaus atominio ka
ro sunaikinimo.

Antroj iškilmių daly buvo 
banketas 5 v. p. p., kuris pra
dėtas malda ir Amerikos ir Lie

tuvos himnais. Salė buvo per
pildyta žmonėmis — dabarti
niais ir buvusiais parapijiečiais 
ir svečiais, kurie prie skanaus 
maisto stalų tikrai šeimyniškoj 
nuotaikoj dalijosi ir džiaugėsi 
prisiminimais. Toliau sekė mo
kyklos vaikučių puikus pasiro
dymas su dainomis, kalbėtojų 
kalbos ir įspūdingas Chicagos 
Vyčių choro pasirodymas su 
dainomis, vad. Fausto Strolios.

Reikia paminėti, jog vysk. 
Grutka, nors turėjo labai užim
tą dieną, visgi pakeliui į vieną 
parengimą atvyko į banketą ir 
trumpai ir labai nuoširdžiai 
prabilo į susirinkusius.

Banketui pasibaigus, senes
nieji ir svečiai pradėjo skirsty
tis, bet jaunimas pasiliko šo
kiams.

Taigi, gražioj šeimyniškoj 
nuotaikoj prasidėjo ir baigėsi 
šios parapijos auksinis jubilie
jus. Ir prie šio pasisekimo pri
sidėjo daug kas: klebonas ir jo 
asistentas, parapijos komitetai 
ir įvairios organizacijos, seselės 
kazimierietės su mokyklos vai
kučiais, Chicagos Vyčių choras, 
kalbėtojai, vakaro vedėjas ir 
galop gaspadinės ir prie stalų 
patarnautojos, kurios taip 
įtemptai dirbo šia proga. V. 

Philadelphia, Pa.

JAUNIMO METŲ VEIKLA 
PHILADELPH1JOJE

Gegužės 28—29 dienomis 
Philadelphijoje ruošiamas Prieš 
kongresinis Jaunimo metų sa
vaitgalis. Simpoziumo tema — 
“Jaunimo metų darbo kelias į 
Lietuvos laisvę. Simpoziume da
lyvauja R. Kezys, A. Budrec
kas, J. Gailiušytė ir A. Barzdu
kas. Visuomenė yra kviečiama 
dalyvauti.

Šeštadienis, gegužės 28 d. — 
Jaunimo metų vakaras. G. Mi
ronas vadovauja banketo ruo
šimui, kuris įvyks McCallister’s 
salėje, 1811 Spring Garden St., 
Phila. Meninę programą atliks 
Clevelando kvartetas “Vėjū- 
nes”, O. Pliuškonienė, B. Pum- 
puolytė, A. Kaulinytė ir dalis 
Žilvino tautinių šokių grupės 
šokėjų.

Algis Vasys rūpinasi “Miss 
Lithuania” rinkimais kurie vyks 
per Jaunimo metų vakarą. Tei
sėjais sutiko būti Dailininkas R. 
Viesulas, Prof. A. Salys, K. Gu- 
dėnienė ir B. Raugienė.

Rima Salytė 

Newark, N. J.

ATLAIDAI
Švč. Trejybės liet. parapijos 

bažnyčioje 40 vai. atlaidai pra
sidės per Sekmines gegužės 29 
d. 10:30 v. sumos metu.

Iškilmingi mišparai sekma
dienį, pirmadienį ir antradienį 
7:30 v. v. 40 vai. atlaidų užbai
gimas bus antradienio vakare 
iškilminga procesija. Pamoks
lus sakys tėvai pranciškonai iš 
Brooklyn, NN. ¥. Visi parapie- 
čiai ir toliau gyvenantieji nuo 
parapijos kviečiami gausiai at
laiduose dalyvauti.

AUKSINĖ KUNIGYSTĖS 
SUKAKTIS

Prel. Igno Kelmelio 50 m. 
auksinis kunigystės jubiliejus 
švenčiamas birželio 26 d., sek
madienį.

Iškilmingos mišios, kurias lai 
kys jubiliatas bus 12 vai. d.

Mišiose dalyvaus Newarko 
arkivyskupas Thomas A. Bo- 
land. Pamokslą sakys vysk. V. 
Brizgys.

Po iškilmingų mišių tuojau 
parapijos naujoje salėje banke
tas.

TRUMPAI
— Šiluvos koplyčios Washing 

tono vajus baigsis gegužės mėn. 
Dar kartą yra išsiuntinėti laiš
kai su prašymu aukoti Šiluvos 
Marijos koplyčiai, visiems 
tiems, kurie dar nieko neauko
jo.

— Sumos metu kiekvieną sek 
madienį šv. mišios yra laikomos 
lietuvių kalba. Tik gaila, kad

Californijos kelių susisiekimo institutas bandymui netoli San Mateo uždėjo įvairaus greičio užrašus, kad vairuo
tojas galėtų pasirinkti kokiu greičiu jis nori važiuoti. Tai tegalioja tik keletą mylių kelio. Vairuotojai važiuoja 
kiekvienas savo linija. Norima patirti greičio įtaka saugumui.

LIETUVOS VYSKUPAI "NAUJIENOSE”

Penkti metai nuo Vatikano
II visuotinio susirinkimo pra
džios ir daugiau pusės metų po 
jo užbaigos. Kiekvienos sesijos 
metu ir po susirinkimo eilę kar 
tų lietuvių visuomenė buvo pa
informuota per spaudą ir įvai
riuose pranešimuose, kad rusai 
neleido vyskupams iš Lietuvos 
atvykti į susirinkimą.

Buvo taip pat rašyta, kad vi
suotinio susirinkimo ypatingai 
antroje pusėje buvo daug kal
bėta apie komunizmą ir pasilik
ta prie pop. Pijaus XI, pop. Pi
jaus XII, pop. Jono XXIII pa
skelbtų komunizmo pasmerki- 

,mų. Norėtųsi tikėti, kad nėra 
pasaulyje lietuvio, kuris to dar 
nebūtų girdėjęs.
Šios gegužės 9 dienos “Naujie 

nos” skelbia, kad rusai leido 
Lietuvos vyskupams dalyvauti

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
SKAUTIŠKŲ LAUŽŲ AIDAI
Skautai yra sukūrę ir dai

navę daugelį gražių dainų ir jų 
nemažą dalį surašė atskiruose 
leidinėliuose. Iš jų ir dabar 
skautiškų dainų mokosi mūsų 
jaunieji skautai. Daug sunkiau 
išmokyti dainuoti į skautų gre
tas ateinančius. O išmokti turi, 
nes skautiškoji daina yra būti
nybė skautiškam gyevnimui. 
Be to, juk labai pravartu, kad 

i graži skautiška daina nebūtų 
vien tik skirta stovyklaujan
tiems skautams, bet kad būtų 
ji girdima ir kiekvienoje lietu
viškoje šeimoje, kurie auga 
mūsų atžalynas.

j Šio gražaus darbo ir ėmėsi 
Filisterių skautų sąjunga. Ji 

■ po pusantrų sėkmingo darbo 
įmetu išleido plokštelę, pava
idintą Laužų Aidai, kurioje įra
šytos hi-fi studijose pačios bū

dingiausios ir dar negirdėtos 
skautiškos dainos, kurias įdai
navo žinomi Chicagos, Cleve
lando ir New Yorko oktetai.

Prie šio gražaus darbo daug 
prisidėjo Filisterių skautų są
jungos pirm. dr. Stepas Ma
tas iš Clevelando ir Akademi
nio skautų sąjūdžio narys Vy-

daugelis lietuvių jomis nesido
mi ir nelanko lietuviškų pamal
dų.

— Kap. Vincas Tiknys po la
bai sunkios plaučių operacijos 
palengva sveiksta namuose žmo 
nos Paulinos priežiūroje.

— Vedybų sukaktys. Gegužės 
11 d. sidabrinį 25 metų vedybi
nio gyvenimo jubiliejų atšventė 
James ir Mary Stankai.

O, 50 metų auksinį vedybų 
gyvenimo jubiliejų tą pačią die 
ną atšventė Stasys ir Elena Ka 
valiai. Abi jubiliatų poros gavo 
ir šv. Tėvo palaiminimus.

— Balfo vajaus komitetas at 
siskaitė už 1965 metus su Bal
fo Centru. Newarko kolonija 
pristatė į Balfo Centrą apie 
1,000 svarų drabužių ir apie 
$700 pinigais. K. P. T.

visuotiniame susirinkime ir tie 
vyskupai dalyvavę; kad pop. 
Paulius VI įsakęs net neužsi
minti susirinkime apie komuniz 
mą; kad rusai sutikę leisti Lie
tuvoje šventinti vyskupus ir 
jiems dalyvauti “pasaulio vys
kupų susivažiavimuose”.

Tai pasiskaičius, nežinia, kuo 
daugiau stebėtis: ar “Naujie
nų” redaktorių ignorancija ar no 
ru pateisinti maskolių terorą 
Lietuvoje. Straipsnelis baigia
mas: “Sovietų pavergtos tau
tos tuo būdu labai nusivylu
sios”. Dėl to straipsnio aš kaip 
lietuvis ir Lietuvos tremtinis 
vyskupas “Naujienomis” tikrai 
esu labai nusivylęs. Nėra abejo
nės, kad tokia “Naujienų” in
formacija ir pavergtieji Lietu
voje nesidžiaugs.

Vysk. V. Brizgys

tautas Mikūnas,* Laužų Aidai 
plokštelės išleidimu atžymima 
Akademinio skautų sąjūdžio 
keturiasdešimties metų veikla 
ir Jaunimo metų proga linki
ma, kad skautiškos dainos pa
dėtų ir skautiškiems idealams 
bei lietuviškai kultūrai gy
vuoti ir klestėti.

Šios šaunios plokštelės pri
statymas lietuvių visuomenei 
įvyks gegužės 27 d. 8 v. vak. 
Jaunimo centre.

Į plokštelės pristatymą kvie
čiama Chicagos plačioji visuo
menė, kur visi drauge galėsime 
pasigėrėti skautų nuveiktais 
darbais ir pasiklausyti Laužų 
Aidų žavaus skambėjimo, nors 
ir po svetimu dangumi.

J. Janušaitis

ALVUDO VEIKLA
Alvudo vadovybė ypatingą 

dėmesį kreipia į vaiko auklėji
mą. Jie ieško vaikuose paslėp
tų gabumų ,stengiasi išvystyti

Teisininko
A. -f- A.

KAZIMIERO ŠLENIO 
Vienerių Metų Mirties Sukaktis

Už a. a. Kazimiero Slėnio sielą gedulingos šv. Mišios bus at
našaujamos gegužės 28 dieną (šeštad.), 7:30 vai. ryto Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje.

Tuoj po pamaldų šeima kviečia pusryčiams Neringos resto
rane, 2631 West 71st Street. Po pusryčių antkapio šventinimas 
Šv. Kazimiero kapinėse, blokas 30.

Šeima nuoširdžiai kviečia gimines, draugus, kolegas ir pa
žįstamus dalyvauti pamaldose, pusryčiuose ir kapinėse.

Nuliūdę:
ŽMONA IR SŪNŪS.

A. -J- A.
PRANUI ZYMONUI mirus, 

jo skausmo prislėgtai žmonai Vandai, duk
relei Marytei, sūnui Juozui ir giminėms, 
reiškiame gilių užuojautą ir kartu liūdime.

Stanley Jurksaitis ir šeima Skaitykite ir platinkite dienr. Draugę.

A. -j- A.
ONAI VANAGIENEI 

Kanadoje mirus, jos dukroms Stasei, Stefai, 
Bronei, Janinai, Zitai, sūnui Adolfui ir jų 
šeimoms reiškiame nuoširdžių užuojautų ir 
kartu liūdime.

E. P. Leonai ir L. J. Karpavičiai

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 West 7lst Street Tel. GR 
1410 So. 50th Ave., Cicero Tel. TO 3

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

juose sampratą ir darbštumą. 
Bansoma paskaitų pavidalu se
nimui, įkvėpti, kad jie mestų blo 
gus įpročius. Tam darbui dau
giausia darbo ir pastangų įde
da dr. J. Adomavičius. Draugi
ja gegužės 1 d. suruošė šeimos 
šventę, apie kurią Drauge jau 
buvo plačiai rašyta. Tektų pri
minti, kad Z. Juškevičienės pra 
vestoj šventėj kalbėti buvo pa
kvietus visuomenininką ir žur
nalistą Pov. Dirkį. Jis savo 
stiprioj kalboj meile, grožiu ir 
poezija apvainikavo motiną ir 
jos vardą. Jis pavadino motin- 
nos gyvenimą simboliu ir švy
turiu. kuris savo spinduliais 
apšviečia kiekvieno vaiko tam
sią valandąš bei angelais sar
gais žemėje, kurie pridangia 
savo vaikus rūpestingumo ir 
meilės sparnais. Jam Z. Juške
vičienė padėkojus už nepapras
tai gražų apibūdinimą motinos, 
pakvietė akt. A. Brinką vesti 
likusią programą, apie ką jau 
buvo rašyta. P. Erdvys

Pov. Dirkis

— Formozos turizmo taryba 
praneša, kad japonai turistai 
paveržė 1-ją vietą iš amerikie
čių turistų skaičiumi, besilan- 
kusių Formozoje. Pranešama, 
kad per pirmuosius šių metų 
tris mėnesius salą aplankė 19,- 
267 japonai, palyginus su 10, 
585 amerikiečiais.

10% 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdraudą nuo ignies lr automo- 
billo pas

FRANK ZAPOLIS
3208 M West »5th Street. 
Chicago, TUinols. 60642.

Tel. GA 4-8654 Ir GB 6-4332

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YArds 7-1741 2 
4330-34 South California Avenue 
Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852

BANGA
TV - Radio - Stereo 

Pardavimas ir taisymas 
2649 W. 63rd Street

Tel. - 434 - 0421
P. Rudėnas — K. šimulis

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 VVest 63rd STREET 

Telef. PR 8-0333 PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 VV. 69th STREET 
2314 VV. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1218 
TeL Virginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVE, Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE,

Tel. YArds 7-1911

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

3319 S. LITUANICA AVE.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003
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X Kun. Ant. Zakarauską,
švenčiantį šiemet sidabrinį ju
biliejų, pasveikinti antradienio 
vakare buvo susirinkę Chica
gos lietuviai ir amerikiečiai ku
nigai, jo draugai. Šv. Kryžiaus 
ligoninės seserys savo kapelio
nui suruošė šaunias vaišes, su 
solistų ir dainininkių grupių 
dainomis ir kita įvairia prog
rama. Į dainavimą buvo įtrauk
ti ir svečiai kunigai. Dalyvių 
tarpe matėsi prel. Končius (Flo 
rida), prel Šlikas (Sheboy- 
gan), kun. Tamošiūnas (Ko
lumbija), kun. Martis (Argen
tina) ir vietinė dvasiškija, ku
rios tarpe — prel. V. Černiau
skas, prel. D. Mozeris. Pobūvio 
programą pravedė kun. J. Stan 
kevičius, šv. Antano par. kle
bonas. Sveikinimo kalbas pasa
kė prel. Šlikas, vysk. V. Briz
gys. Jubiliatas kun. A. Zaka
rauskas visiems nuoširdžiai pa
dėkojo.

X Nekalto Švč. P. M. Prasi
dėjimo parap. Lituanistinės kia 

i sės mokslo metų užbaigimo iš
kilmės įvyks penktadienį, ge
gužės 27 d., 7:30 vai. vak. mo
kyklos salėje. Visi kviečiami 
dalyvauti.

X Prel. V. Černiauskas, ne 
tiktai pats pasmet aukoja 
Balfui, bet ir padeda jam pra
vesti šalpos rinkliavas, todėl 
Balfo vadovybė ir visuomenė 
yra jam dėkinga. Marąuette 
Parko apylinkėje yra tradicija, 
kad kasmet pavasarį yra vyk
doma šalpos rinkliava Balfo 
naudai vokelių forma. Dabar 
klebonas vėl leido tokią rinklia 
vą pravesti, birželio 5 d. išda
linant vokelius prie bažnyčios 
ir birželio 12 d. juos surenkant 
panašia tvarka. Balfo valdyba 
tikisi, kad lietuviai šią tradici
ją palaikys ir toliau, pagal iš
gales paaukodami šalpos reika
lui, nes Sibiras ir kitos vieto
vės dar yra reikalingos para
mos. ,

X Kun. prof. Algirdas Jurė
nas atskrenda Chicagon iš Ma- 
oon, Georgia, skaityti paskai
tas apie šventąjį Raštą ir mo- 
derniųjį žmogų birželio 4 d., 7 
v. v. Jaunimo centro didžiojoj 
salėj. Vakarą ruošia evangeli
kams ir katalikams ekumeni
nių studijų būrelis.

X Aleksandras Plėnys, spal
votos fotografijos žinovas, kal
bėjo gegužės 20 d. Jaunimo 
centre fotoreporterių kursuo
se. Jisai dirba šioje srityje, to
dėl turėdamas daug žinių ir 
patyrimo, sugebėjo tai visa 
perduoti žodžiu, vaizdu ir pa
aiškinimu klausytojams. Buvo 
pamokyta, kaip reikia fotogra
fuoti spalvotus vaizdus, skirtu
mus nuo paprastos nuotraukos 
ir parodė gerų pavyzdžiu albu
mus. Kitą penktadienį, 7 vai. 
bus nauja paskaita apie kom
poziciją ir t.t.

X Sesuo M. Stephanie, Lore
tos ligoninės administratorė, 
skelbia, kad ligoninės tyrimų in 
stitutas bus perkeltas iš dabar 
tinių patalpų į 5544 W. Flour- 
noj St. Institutas įsteigtas 1964 
m. tirti vaikų smegenų sužei
dimus.

X Istorikė ir pedagogė dr. 
V. Daugirdaitė-Sruogienė, skai
tys pasakitą, tema “Lietuvybės 
ir skautybės santykis išeivijo
je”, Lietuvių jūrų skautijos va 
dovių suvažiavime, įvykstan
čiam gegužės 28—30 d. Lietu
vių visuomenė kviečiama atsi
lankyti į Lietuvių jūrų skauti- 
tijos pamaldas už žuvusius už 
Lietuvos laisvė tėvų jėzuitų 
koplyčioj, sekmadienį, gegužės 
29 d. 9 vai. r. Po jų seks iš
kilmingas žuvusiųjų pagerbi
mas prie Laisvės kovotojų pa
minklo.

X JŪRATE naujai atremon
tuota kviečia vasarotojus pra
leisti atostogas ir savaitgalius. 
Gera vieta grupių išvažiavi
mams ir piknikams. Pagami- 
nam maistą arba galite patys 
pasigaminti: Rašykite: JŪRA
TE, P. O. Box 43, Beverly 
Shores, Ind., arba skambinki
te 219-872-7841. (sk.)

x DAUG SUTAUPYSI pirkda
mas Radio, Radio-Console’s, spal
vuotas ir kt. Televizijas, Tapė 
Recorderiai, fonografai, patefonai, 
Cash Register’iai, įv. skaičiavimo 
mašinos, RAŠOMOS mašinėlės viso
mis kalbomis. Katalogus ir infor
macijas reikalaukite: J. L. Giedrai
tis, 10 Barry Dr., E. Northport,
N. Y-, 11731, kuris “Draugui” ži
nomas, kaip sąžiningas asmuo.

< sk.l

X Meškeriotojų - medžiotojų 
klubas kviečia visus j gegužinę 
gegužės 29 d., 12 vai., Spaičio 
sode, 8933 Archer Avė., Wil- 
k>w Springs. Gros Ramonio or
kestras, bus visokių valgių ir 
gėrimų, (pr.)

X Tauragės klubas kviečia 
visus į gegužinę geg. 30 d., 
Spaičio sode, 8933 Archer Avė., 
Willow Springs. Gros Ramonio 
orkestras, bus visokių valgių 
ir gėrimų. Pradžia 12 v. (pr.)

X Jūrų Įeit. Antanas Šarū
nas Vadopalas jau metai plau
kioja naikintuvų palydovu apie 
Vietnamo krantus, saugoda
mas savo naujos tėvynės in
teresus, tolimuose vakaruose.

Antanas, gimęs Lietuvoj, at
vyko į Ameriką būdamas 7 m. 
Nuo mažų dienų svajojo būti 
jūrų karys, užtai pradėjęs stu
dijas Illinois Technologijos in
stitute Chicagoje, tuojau išlai
kė egzaminus ir įsijungė į NR- 
OTC programą. US Navy de
partamentas apmokėjo visas 
studijų išlaidas ir po keturių 
metų, 1964 metais, gavo baka
lauro ir jūrų karininko laipsnį. 
Po to tuoj buvo paskirtas ant 
vieno iš didžiausių Amerikoje 
laivų Viduržemio jūroje, bet 
neilgai trukus, buvo pasiųstas į 
Vietnamą, kur ir dabar yra. 
Prieš šešis mėnesius, buvo pa
keltas į leitenantus (j. g.) ir 
gavo medalį už atitarnautą lai
ką Vietname.

X Gegužės 28 d., šeštadienį, 
7 vai. vak., III. Liet. gydyto
jų rengiamas pobūvis - balius 
Palos Park Country Club pa
talpose. Įdomi programa, pui
kios vaišės, geras orkestras. 
Dar nevėlu registruotis, skam
binant FI 9-9190. (pr.)

Praėjusį šeštadienį įvykusioj mokyklų pavasario šventėj dalyvavo Cicero 
Aukštesn. lituanistikos mokyklos šokėjų dalis: ((iš k. į d.) 1 eilėj — akor
deonistė I. Totoraitytė, S. Reivytytė, G. Giniotytė, N. Žemaitytė. L. Gal- 
vydytė, R. Alšauskaitė; 2 eilėj — A. Pračkailaitė, R. Latožaitė, L. Staky- 
tė, A. Arštikytė, R Skorubskaitė ir L Reivytytė.

Per Kristaus j dangų žengimo šventę apie 70 vienuolių iš įvairių vienuolijų 
suvažiavo į tėvų Marijonų stovyklą, Clarendon Hills, III., praleisti dieną 
sodose. Pasitaikė labai graži diena ir tuo laiku beveik visi vaismedžiai žy
dėjo. Vienoms vienuolėms pasitaikė laimė sugauti nemažas žuvis, kitoms 
buvo malonu. žaisti beisbolą ir trečioms buvo ramios valandos prie vaišių 
stalo. Tai buvo sezono atidarymas ir tuojau pradės atvykti grupės altaristų 
iš įvairių Chicagos parapijų. Birželio 19 d. prasidės stovyklos sezonas, ku
ris tęsis iki rugp. 20 d.

CHICAGOS ŽINIOS
NUPIRKO ATMATŲ SUNK

VEŽIMIUS
Chicagos miestas iš White 

Motor korporacijos nupirko 75 
atmatų rinkimo sunkvežimius 

, už $2,067,396. Už tą kainą kor 
poracija žada šešeriems me
tams sunkvežimius taisyti ir iš
laikyti geram stovy.
JACKSON PARKO KON

CERTAS
Geg. 29 d. 3:30 v. popiet bus 

koncertas po atviru dangum Ja 
ckson parke prie Mokslo ir Pra 
monės muziejaus. Programoje 
bus Glucko Festivaliniai mar
šai, Ballou Intermezzo ir Han- 
delio Karališkų feierverkų mu
zika. Įėjimas laisvas.
PLIENO UNIJOS STIPENDI

JOS
Plieno darbininkų unija pa

skyrė $25,700 stipendijoms uni

X Brighton Parko lituanis
tinės mokyklos mokslo metų 
užbaigimo šventė įvyks gegu
žės 27 dieną, 7:30 v. vak. Pro
gramoje : oficialioji dalis— bai
gusiems mokyklą mokiniams 
pažymėjimų įteikimas, dovanos, 
sveikinimai ir kt.; toliau—mo
kinių pasirodymas. Po progra
mos — vaišės. Prašome atsi
lankyti. Tėvų komitetas

(pr.)

X Zita Kevelaitytė - Visoc- 
kienė, LB Chicagos apyg. v-bos 
pakviesta toliau vesti Margučio 
programoje LB valandėlę. Ji 
įvyksta kiekvieną penktadienio 
vakarą.

X Dar turim oro vėsintuvų 
tik už 80 dol. Keli tuzinai vien 
tik nešiojamų radijų. Vokiškas 
stereo radijas tik 125 dol. Ne
šiojami patefonai nuo 15 dol. 
Gradinskas, 2512 W. 47 St., 
FR 6-1998. (sk.)

jos narių 11-kai vaikų siekti 
aukštesnį mokslą kolegijose ir 
universitetuose. Studentai gy
vena Chicagoje ir Gary apylin
kėje.

PABRANGS ŠOKOLADINIAI 
SALDAINIAI

Martha Washington saldainių 
kompanija Chicagoje praneša, 
kad šįmet šokoladinių saldai
nių kaina pabrangs apie 5%, 
nes kakao pupų, iš kurių daro
mas šokoladas, rinkos kaina
pabrango apie 60%.

i11
SUDEGĖ PENKIOS KRAU

TUVĖS
Gaisras sunaikino penkias 

krautuves ir raštinių pastatą 
prie 147-tos ir Oakley gatvių, 
Harvey priemiestyje. Nuosto
lių padaryta apie $300,000.

X Parduoda lietuviškais raš
tais gautas iš Lietuvos lan
gams užuolaidas. Teirautis tel. 
925-3419. (sk.)

X Sibiro maldaknyges, kaip 
daugiausia pasidarbavę Balfo 
Marąuette Parko 5 sk. darbuo
tojai, aukų rinkėjai ir talkinin
kai vajaus metu, gavo: prel. 
V. Černiauskas, J. Mackevičius,
M. Kiriejus, dr. Kriaučeliūnas, 
V. Diminskis, N. Diminskytė, 
K. Rožanskas, J. Vikšraitis, K. 
Repšys, E. Elsbergas, J. Vin- 
čiūnas, K. Čepaitis, P. Stakė, 
R. Vedegys, P. Raudėnas, J. 
Vepštas, K. Rapšienė, E. Anu
žienė, B. Kliknienė, E. Kučiū- 
nienė, J. Kasakaitis, Ksav. Pim 
pienė, Kr. Stonkus, E. Jazbutie 
nė, A. Barančiukas, J. Palubin
skas, V. Bubnienė, K. Bielskis,
N. Šumskienė, E. Trečiokienė, 
Iz. Straukus, St. Trinka, G. 
Gičas, V. Grigalaitytė, A. Vai- 

| lokaitytė, A. Markuzienė, B. 
Riedienė, A- Didžbalis, L. Alen 
skis, P. Krikščiūnas, A. Ūselis,
P. Žilys, L. Naglius ir kiti.

X Lietuvių šeimų išvyka 
miškan—Forest Preserve, Gro
ve 4, šiaurvakariniam Kean ir 
87 gatvių kampe šį sekmadie
nį,, gegužės 29 d. nuo ryto iki 
sutemos. Visi kviečiami, vi
siems įėjimas laisvas — tik ne 
sisvaiginsim ir nerūkusim. Vyk 
ti galima Western į pietus, iki 
95, Pastarąja į vakarus, iki 45 
Road — šiuo dešinėn iki 87 
—pastarąja į vakarus iki Kean 
— čia ir išvyka. Pravedėjas— 
akt. A. Brinką. Sporto vado
vas — buv. Panevėžio rajono 
sporto vadas Povilas Sobieskis. 
Vaikams sportas, žaidimai, vai
šės, ledai, pasijodinėjimas ant 
prijaukintų arklių, laimės pie
velė, dovanos, cepelinai, gry
bai, pyragai su gira. Visų 
laukia Alvudas. (pr.)

Ii ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Min. J. Rajeckas, prel. J. 
A. Karaliaus investitūros pro
ga, Allentown, Pa., Traylor 
viešbutyje, gegužės m. 22 d. 
pasakė ilgesnę kalbą, kurioj pa 
stebėjo: “Šiandien mus krūvon 
subūrė linksma žinia. Šventojo 
Tėvo Rūmų prelatu pakeltas 
Šenadorio klebonas, kun. A. J. 
Karalius. Mums buvo didelė 
garbė šiandien dalyvauti jo iš
kilmingoj investitūroj čionykš
tėje katedroje. Prel. J. A. Ka
ralius Romos pagerbtas už ilgų 
metų nenuilstamą, pasišventu
sią veiklą Dievui, tėvynei, savo 
tautiečiams ir bendrai artimui.

“Prelato veikla nesiribojo pa 
rapija. Jis Lietuvą taip pat my 
Įėjo. Jis ją mylėjo visa širdimi, 
visais jausmais. Jis savo tautie 
čių tarnyboje nuo moksleivio 
dienų. Kada Lietuva kėlėsi, jis 
tuo metu dar jaunas vikaras 
Philadelphijoje talkininkavo, 
ypač anglų kalba, spaudoj, kad 
jo Tėvų žemei užtekėtų laisvės 
saulutė ir ji būtų priimta į ne
priklausomų valstybių šeimą. 
Vėliau jis pats rašė knygas, 
talkininkavo spaudoje ir stam
biai finansavo kitų naudingus 
leidinius lietuvių kalba. Jo nuo
pelnai lituanistikai dideli. Jis 
taip pat vadovavo ilgus metus 
ir visai eilei svarbių lietuvių or 
ganizacijų.

Vasario 16 d. progomis jis 
pasirūpindavo, kad jo miesto 
laikraštis editorialu Lietuvą 
prisimintų. Jis sielojosi ir dėl 
Lietuvos dabartinio nelaimingo 
likimo. Jis didžiavosi inteligen
tų religinių pašaukimų bei pro
fesionalų kilusių iš jo parapijos 
didėjimu.

“Prelato paaukštinimu aš jau 
čiuosi ir asmeniškai pagerbtas, 
nes pagerbtas klebonas parapi
jos, kurioj gimiau, augau ir lie
tuvišką parapinę mokyklą lan
kiau.”

— Rezoliucijoms remti ko
miteto vadovybė, turėdama ge
rų ryšių su įtakingais ameri

kiečių politinio gyvenimo vai
ruotojais, talkina Pasaulio Lie
tuvių jaunimo kongresui ruoš
ti vadovybei pasistengiant gau
ti žinomesnius iš amerikiečių 
tarpo kalbėtojus tame suva
žiavime Chicagoje. Rezoliuci
jomis remti komitetas yra pa
žadėjęs jaunimui visą galimą 
talką beruošiant tą didįjį įvykį 
Chicagoje.

— “New York Post” dienraš 
tis, kaip ir kiti JAV laikraš
čiai, gegužės 19 d. laidoje iš
spausdino ilgesnį straipsnį apie 
prez. Johnson dukros Luci su
tuoktuves su Nugent ir kad 
juos sutuoks kun. Kuzinskas, ku 
ris plačiai aprašytas ir iškelia
ma jo ir Nugent lietuviška kil
mė.

. .— Lapkričio 13-sios manifes
tacijos organizatorių paskelbtą 
laiškų rašymo rezoliucijos sena 
te pravedimo reikalu konkursą 
laimėjo: New Yorko A. S. D. 
Draugovė, Los Angeles Ateiti
ninkų moksleivių kuopa ir Wa- 
terbury Lietuvių jaunimo metų 
komiteto speciali grupė. Premi
jas (po 100 dolerių) paskyrė 
LNA komitetas, o laimėtojus 
nustatė Rezoliucijoms remti ko 
mitetas. Laimėtojams nustatyti 
komisiją sudarė: pirm. dr. P. 
Pamataitis, E. Arbas ir J. A. 
Petrauskas.

— Albertas Astras ir Tadas 
Alkevičiai laimėjo premijas fi
zikos, chemijos ir biologijos pa
rodoje, kurią suruošė Sv. Pet
ro ir Povilo mokykla Grand Ra 
pids, Mich. Labai buvo daug ir 
įvairiausių mokslo išdirbinių. 
Kompeticija buvo labai sunki, 
nes dalyvavo labai daug moki
nių.

Taip pat tenka pažymėti, kad 
jo brolis — Matas Alkeyieius 
laimėjo premiją jaunamečių 
ateitininkų margučių išdirbimo 
parodoje. Lietuviams yra labai 
malonu, kad turime savo tarpe 
gabių talentų ir linkime jiems 
ir daugiau pasisekimų.

Įvairiais pedagogikos keliais bando J. Juoze vičiūtė, Dariaus ir Girėno 
trečio skyriaus mokytoja, auklėti ir mokyti savo mokinius lituanistikos.

Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
LEMONTO MOKYKLOS 

VAKARAS
Gegužės 14 d. Lemonto Litu

anistinės mokyklos bičiuliai tu
rėjo progos susirinkti ir kartu 
smagiai praleisti vakarą. Pasi
rodo, kad mokykla turi labai 
daug smagių rėmėjų, nes Wil- 
low Springs Union Centre sa
lėje susirinko daugiau dviejų 
šimtų žmonių, šio taip gra
žiai praėjusio pobūvio rengėjai 
buvo Lemonto Lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas susi
dedantis iš K. Biskio, E. Bal
trušaitienės, E. šalčiūnienės ir 
V. šilėno. Tur būt, nereikėtų 
laikyti stebuklu, kad ir tėvai 
prisidėjo savo įnašu, paruoš- 
dami šiam pobūviui užkandžius, 
bet rengėjai buvo maloniai nu
teikti, kad tėvai taip gausiai 
ir mielai prisidėjo. Šį pobūvį 
savo linksmu ir taikliu žodžiu 
palinksmino mūsų rašytojas A. 
Baronas, šio pobūdžio proga, 
patys jame negalėdami daly
vauti, ponai Lieponiai paauko
jo $50 mokyklos parėmimui. 
Pobūdį pravedė R. Mieželis, o 
šokiams grojo Leo-Lituanų or

kestras. Svečių tarpe matėsi

mūsų švietimo “ministeriai” J. 
Ignatonis su J. Kavaliūnu, vi
suomet ir visiems surandąs lai
ko dr. Kisielius ir eilė kitų mie 
lų svečių. Mes lemontiškiai esą 
me nepaprastai dėkingi vi
siems atsilankiusiems ir parė- 
musiems mūsų mokyklą. V. š.

— Bostono LB kultūros klu
bo paskutinis šio sezono susi
rinkimas bus šeštadienį, gegu
žės 28 d., 7:30 v. v. Tarptau
tinio instituto patalpose, 287 
Commonwealth Avė., Bostone. 
Programoje: dr. Vyt. Kavolis 
kalbės literatūrine tema: “Die
vas egzilėje ir nužemintųjų pa 
triotizmas”. Meninėje dalyje 
Daina Mongirdaitė Richardson 
padainuos keturias Vlado Ja- 
kubėno dainas “Erzelis”, “Daug 
turėta Mylimųjų”, “Mėlyni 
varpeliai” ir “Spindulėlis vaka
rų”. Prie fortepijono Vytenis
M. Vasyliūnas. Giedrė Karosai 
tė paskambins Juozo Karoso 
“Trys preliudai”. Bus pristaty
ti Vytauto Dilbos paveikslai. 
Po to seks iždininko Juozo 
Vembrės klubo apyskaita. Vi
cepirmininkių Rimos Bričkie- 
nės ir Helen šarienės pagerbi
mas. Naujo pirmininko rinki- 
kimas. Senojo pirmininko Izi
doriaus Vasyliūno paskutinis 
žodis. Sezono uždarymas Ber
nardo Brazdžionio eilėraščių “Be 

namių daina”, kurį padekla
muos Birutė Adomavičiūtė. 
Pabaigai kavutė su pyragai
čiais ir laisvi pašnekesiai. Šiam 
susirinkimui nebus siunčiami 
atvirlaiškiai. Šiuo pranešimu vi 
si suinteresuoti nuoširdžiai kvie 
čiami su draugais ir pažįsta
mais.
— “Laisvės žibinto” radijo 

programa, kuri girdima kiek
vieną sekmadienį New Yorko, 
New Jersey, Connecticut ir 
Pennsylvanijos valstijoje, pra
dedant gegužės 29 d. bus girdi
ma nauju laiku — nuo 9 iki 10 
vai. r. Stotis MHBI 105.9 FM 
banga.

ARGENTINOJ
— Dr. Sofija Gintilaitė bai

gė Buenos Aires .universitete 
medicinos mokslus. Jau iš ank
sčiau yra buvusi savo tėvelio 
asistentė, dabar apecializavosi 
reumatizmo ir kraujo apytakos 
šakoje.

— Juozo ir Sofijos Giimtutai- 
tės Kepalų sūnus, Juozas Edu
ardas Kepalas, Buenos Aires 
universiteto Odontologijos fa
kultete gavo gydytojo diplomą. 
Iškilmingam akte buvo įteiktas 
diplomas. Sraujasis daktaras 
davė priesaiką.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Londone lankėsi Pax oto

mano pirm. dr. Vygantas. Sve 
čias turėjo pasikalbėjimus su 
parapijos klebonu kun. J. Bud- 
zeika, DBLB sekretoriumi S. 
Kasparu ir k. Pasikalbėjimuo
se aptarti Jaunimo kongresą 
liečiantieųi klausimai.

— Anglijos jaunimas pakvie
stas dalyvauti įvairiose kong
reso metu ruošiamose parodo
se. Jaunimo komiteto nariai: 
R. Kalibatas, R. Kinka ir G. 
Valterytė ruošia pranešimus 
kongresui apie Anglijos jauni
mo veiklą.

— Leeds mirė Augustas Jfe- 
turvaitis, 68 m. amžiaus. Valio
nis buvo kilęs iš Mažeikių 
apylinkės. Į Angliją atvyko po 
H Pas. karo. Palaidotas Leeds 
Lawns Wood kapinėse. (V. 
Vyt.)

Šv. Šeimos Viloje
( H 0 L Y F A M I L Y V ,1 L L A )

123rd Street, Lemont, Illinois
Pradedant sekmadienį, gegužės 29-tą dieną

PIKNIKAI
įvyks kiekvieną sekmadienį iki Labor Day šventės.

Bus visokių valgių. Visi kviečiami dalyvauti.

Labdarių Sąjunga
Kun. S. Adominas ir Komitetas




