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KAIP ILGAI JAV 
TOLERUOS 

UŽPUOLIMUS? 
WASHTNGTON, D. C. — Ko-

lumnistas Roscoe Drummond 
siūlo imtis priemonių (Chicago 
Sun - Times, 1965 m. kovo 9 d . ) , 
kad būtų sustabdyti užpuolimai 
prieš JAV-bių ambasadas. Jung 
tinių Amerikos Valstybių dip
lomatinės būstines buvo smurt iš 

Amerika rodo savo jėga; Piety 
CHICAGO. — Amerika, ko

munistinės Kinijos apšaukta 
"popieriniu tigru' ' , parodė plie
ninius dantis. Politinis korespon 
dentas Pietų Vietname Jer ry 
Greene rašo, jog dviejų mari-

kai užpultos mažiausia 60 kartų ! ni* batalionų išlaipinimą greit 
paskutinių trejų metų bėgyje. \ sustiprins armijos kovos dali-

i nių iškėlimas Pietų Vietname. 
Diplomatas Loy W. Hender- Į Korespondentas praneša, jog 

son, neseniai išėjęs pensijon, t a i p s u p į e t ų Vietnamo vyriau-
siūlo tokj dalyką: , s y .ve i r Amerikos kariniais va-

Jei JAV-bių vyriausybė turės 'j dais susitaręs Amerikos armijos 
duomenų, kad užpuolimai ar į- į štabo viršininkas gen. Harold 
žeidimai prieš ambasadą buvo i Johnson, šiomis dienomis lan-
įvykdyti su vyriausybės tyliu į kydamasis Pietų Vietname. 
pr i tar imu ir nesirūpino apsau- Pasaulyje galingiausio septin-
goti mūsų įstaigų ir jų tarnau- \ tojo laivyno priedangoje pirma-
tojų, mes tuojau turime atšauk- į sis marinų batalionas iš t rans-
t i savo atstovus iš to kraš to i r ; porto laivų pradėjo išsikėlimo 
reikėtų pareikalauti to krašto l veiksmus sekmadienį 9 vai. ry-
atstovus išvykti iš Amerikos. O į tą, arba sekmadienio 7 vai. va-
jei y r a reikalas — tektų panau- j kare Chicagos laiku. Antrasis 

Marinų išlaipinimą lydės armijos kovos dalinių iškėlimas. Rimtas perspėjimas Šiaurės Vietnamui, raudonajai I ja iš Pietų Vietnamo Ameriką 
Kinijai ir taikos derybų tarpininkams, siūlantiems JAV-bems iš Pietų Vietnamo pasitraukti. 

kiti kariniai vienetai. Abiejų ma 
rinų batalionų paskirtis bet ko
kia kaina išlaikyti ir apsaugoti 
didžiąją Amerikos oro pajėgų 
ir laivyno karinę bazę Da Nang, 
esančią tik 80 mylių nuo Šiaurės 
Vietnamo pasienio, ir kurios a-
pylinkėse siaučia Viet Congo 
komunistai. Vasario mėn. vidu
ryje į Da Nang bazę išlaipintas 
marinų batalionas su priešlėk
tuvinėmis Hawk raketomis, kad 
apsaugotų bazę nuo galimų Š. 
Vietnamo ar komunistinės Kini
jos orinių puolimų. 

Generohj ir politikų nesutarimas 
išlygintas 

Vietname. Valstybes departa- šonas palinko į Gynybos depar-1 Vietnamo karines bazes, aprū-
mentas a tsakydavo, kad Šiau- tamento pusę. Valstybės ir Gy- j pinančias sukilėlius ginklais ir 

doti ir sankcijas. 

Politinės ir karinės strategi
jos trintis Pietų Vietname se-

. niai buvo juntama t a rp Valsty-
transporto lėktuvais is Okma- , •.- 0 v A • _. . 

y_ . . . . bes ir Gynybos departamentų 

marinų batalionas atskraidintas 

rės Vie tnamo bombardavimas 
gali i ššaukt i komunistinę Kini
ją, k a s reikštų pavojingą karo 
išplėtimą, k o Amerika nenori. 
Amerikos kar ia i negali saugoti 
Amerikos karinių bazių, įrodinė
jo Valstybės depar tamentas , nes 
Amerikos ka r ia i i Pietų Vietna
mą pasiųst i ne kariauti , bet P. 
Vietnamo kariuomenei apmoky
ti, parengt i , pa tar t i . Amerikos 
bazes turi saugot i ir apginti P . 
Vietnamo kariuomenė. Bet Pie
tų Vie tnamo kariuomenė ne šim 
taprocent inio pasitikėjimo. Daž
nuose mūšiuose daugiau a r ma
žiau pietų vietnamiečių karių 
dezer tyruoja ir perbėga pas prie 
šą. P e r dezer tyrus sargybinius 
buvo išsprogdintas amerikiečių 

nybos depar tamentų tr int is likc 
išlyginta. 

Naujos karines strategijos 
pradžia 

šaudmenimis. Marinų išlaipini
mas ir galimas armijos dalinių 
iškėlimas, politinių ir karinių 
stebėtojų nuomone, rodytų, jog 
Amerikos oro pajėgų kariniai 

Po Pleiku bazės užpuolimo ir j puolimai į Šiaurės Vietnamą bus 
viešbučio išsprogdinimo Ameri
kos oro pajėgoms leista daryt i 

nų. 

Pietų Vietname Kannak Į v o s k a n n e s bazes, Japonijoje, O ^ J ^ J ^ K e t ų Vietname ir Wa viešbutis, skaudžiai sužalota ka 
shingtone jau praėjusiais me- . rinė Pleiku bazė, amerikiečiai 
tais siūlė oro pajėgomis pulti pa ty rė didelių nuostolių žmonė-
karinius taikinius Šiaurės Viet- j mis i r medžiagomis. Greičiausiai 
name ir leisti Amerikos kovos j tik vasar io pradžioje prez. John 
daliniams saugoti pagrindines 
Amerikos karines bazes Pietų 

apylinkėje užvakar pietų viet- j Amerikos marinų batalioną 
namiečhi kariai susirėmė su 800 sudaro 1,200 vyrų. Abu išlaipin-
Viet Congo partizanais komu- i ti batalionai padidinti ligi 1,750 
nistais. Šioje kovoje žuvo ma-! vyrų kiekvienam batalione. Pa-
žiausiai 100 komunistų partiza- pildymus sudaro helikopterių es 

dažnesni ir smarkesni. 

, . . Reakcija Europoje ir 
karimus atkirčius Į Siaurės Viet j 
namą, nors ir ribotus, norint! komunistiniuose kraštuose 
išryškinti Šiaurės Vietnamo, ko Į Šiaurės Vietnamas ir raudo-
munistinės Kinijos ir Sovietų I noji Kinija protestuoja dėl A-
Rusijos reakciją. Antruoju žing: merikos marinų išlaipinimo Pie-
sniu iš Pietų Vietnamo išvež- į tų Vietname ir šaukia, jog A-
tos Amerikos karių šeimos ir • merika karą nori išplėsti. Abu 
kiti mažiau reikalingi civiliai. ( kraštai pakaltino Ameriką, jog 
Tuojau po Valstybės departa-; ir praėjusį pirmadienį f kovo 8 
mento baltųjų dokumentų pas-! d.) Amerikos lėktuvai puolė vie-
kelbimo, įrodančių Šiaurės Viet- į ną vietovę Šiaurės Vietname, pa 
namo agresiją prieš Pietų Viet-• darydami didelių nuostolių gy-
namo nepriklausomybę, Ameri- į ventojams. Sovietų Rusija, nors 
kos oro pajėgom pirmą kar tą į ir rėkdama prieš Amerikos im-
leista pulti komunistų sukilėlius i perializmą ir karinę intervenci-
Pietų Vietnamo teritorijoj ir! ją, laikosi atsargiai. Sovietų Ru-
bombarduoti parinktas Šiaurės sija linkusi kar tu su Prancūzi-

kadronas, tankų, artilerijos ir 

derybomis išprašyti. 
Laisvieji Azijos kraš ta i re

mia Amerikos poziciją. Pietų 
Korėja siunčia į Pietų Vietna
mą 2,000 karių. Nacionalinė Ki
nija ir Filipinai siūlo savano
rius, o Australija ir Naujoji 
Zelandija žada ekonominę pagal 
bą. 

Amerikai mažiau palanki re
akcija Europoje. Būdinga, jog 
Europos kraštai primygtinai 
siūlo derybas tada, kada jos bū 
tų palankios komunistams. An
glijos darbiečių partijos kairy
sis sparnas ir komunistai nepa
tenkinti Amerikos marinų išlai
pinimu. Prancūzijos prezidentas 
Charles de Gaulle siūlo galimai 
greičiau pradėti derybas, kol 
dar nevėlu. Jam pritaria sovie
tai ir Jungtinių Tautų gen. sek
retorius U Thant. I r tai daro
ma tada, kada Amerika pasinio 
susi sutikti bet kokias galimy
bes. Derybų piršliam Europoje 
pirmoje eilėje rūpi savi intere
sai, bet ne Pietų Vietnamo atei
tis. Bet apie tai kitą kartą. 

St. Daunys 

Erhardo ir Vtfilsono pasitarimai 
BONNA, Vak. Vokietija. — 

Britanijos premjeras Harold 
Wilson pirmadienį Bonnoje ta
rėsi su vokiečių xancleriu Er-

tinių, V. Vokietija pasiūlė pirk
t i už bilijoną markių (apie 250 
milijonų dolerių) britų prekių 
sekančių dviejų metų bėgyje, 

„imk, _„. ,„+; hardu Įvairiais politiniais ir eko : kad pagelbėtų tuo subalansuoti 

Jemeniečiai sudavė 
smūgį Nasserio 

armijai 

nominiais klausimais. Wilsonas 
laimėjęs i š Vakarų vokiečių di
desnę finansinę pa ramą savo 
kariniams daliniams Vakarų Vo 
kietijoje. 

P a s a k politinių vokiečių šal-

britų biudžetą ir paremtų Bri
tanijos karių išlaikymą prie Rei 
no. , 

Britanija dabar laiko Vak. 

de Gaulle. Dviejų valstybininkų 
pasitarimuose bus ir Europos į J E B E L RADZIH. Jemenas. 
Ekonominės Bendruomenės j _ j u n g t i n ė s Arabų Respublikos 
(Bendrosios Rinkos) klausimai.! ( E g i p t o ) k a r i n i a i daSmai, re-

šarvuočių, už-

Jungtinin Tautu generali- vakar labai nukentėjo nuo jerne 

JAV-bių jurų pėstininkai (marinai) atvyko j Pietų Vietnamą Da Nang aviacijos bazei 
komunistų užpuolimų. 

apginti nuo 

Albanija vanoja Kremliaus valdovus 
TIRANA, Albanija. — Alba

nų komunistų partijos organas 
"Zeri Popullit" šiom dienom pa
skyrė visą puslapį dabart ines 
Sovietų Rusijos vadovybės kal
tinimui. Tą vadovybę jis vadi
na "Chruščiovo t re je tuku" ir 
prikiša jam, kad jis "už gražių 
žodelių ir gestų uždangos slepia 
išdavikiškus veiksmus". 

Šis puolimas diplomatiniuose 
sluoksniuose laikomas reakcija 
į sovietų premjero Kosygino ke
lionę į rytų Aziją, bet vakarie-

jog Albanijos išpuolis esąs ki
niečių komunistų nepasitenkini
mo rodiklis. Pekinas labai nei
giamai vertina Maskvos pozici
ją Indokin'ijos konflikto atžvil
giu. 

Albanijos dienraštis teigia, 
kad Chruščiovo įpėdinių santy
kiai su Vietnamo problema ne
sąs kas kita. kaip "appeasemen-
tas imperialistų atžvilgiu". 

Tame pa t straipsnyje albanai 
komunistai numatė 26 kempar-

kurios niekuo 
Chruščiovo. 

nesiskiria nuo 

čiai stebėtojai galvoja spėhoda-1 tinių vadų konferenciją Mask-
mi, a r šiuo atveju Albanija vyk
do, kaip jai iki šiol buvo įpras
ta, Pekino propagandinio gar
siakalbio vaidmenį, a r savo ini
ciatyva tai daro, bijodama Mas
kvos ir Pekino susipratimo. 

Tačiau vyrauja įsitikinimas. 

KALENDORIUS 
Kovo 10 d.: 40 karių kanki

nių, žibuolė, Daina. 
Kovo 11 d.: šv. Konstantinas, 

Aurėja, Vartulė. 

ORAS 

Oro biuras praneša: Chicago-
je i r jos apylinkėje šiandien — 
giedra, aukščiausia oro tempe
r a t ū r a 30 laipsnių. 

Saulė teka 6 11, leidžias 5:50. 

voje kovo 1 d. ir teigė, kad t a 
konferencija eis lygiai tokia li
nija, kurią Chruščiovas yra nu
brėžęs, o Chruščiovas norėjo 
atkurt i naują komintemą, "ab
soliučiai ir išskirtinai pavaldų 
jam, Chruščiovui". (Praėjusią 
savaitę Maskvoje baigta trijų 
dienų slapta 18 komunistų par
tijų vadų konferencija, bet iki 
šiol dar nėra komunikato apie 
šią konferenciją. Šiame komu
nistų suvažiavime nedalyvavo 
kiniečiai raudonieji) 

"Chruščiovo trejetukas" (troi 
k a ) , t. y. Leonid Brežnev. Alek
sėj Kosygin ir Anastas Mikojan, 
vien gražiais žodžiais, jog "nie
kas nebus išskirtas iš komunis
tinio sąjūdžio", stengiasi užmas
kuoti s s r o tikrąsias tendencijai, 

Net daugiau nori sustiprinti 
savo hegemoniją, pajungdami; 
sau visus "revizionistus" ir steig ' 
darni regionalinius komunistų 
partijos blokus", teigia savo 
straipsnio išvadoje "Zeri Popul
lit". 

Williams numatomas 
taikos korpuso 

direktorium 
VVASHINGTON. D. C. — Pla 

čiai kalbama, kad G. Mennen 
(Soapy) Williams greitai bū
siąs paskirtas taikos korpuso 
diretkorium. Dabartinis taikos 
korpuso diretkorius Sargent 
Shriver tada galėtų visą laiką 
skirti vykdyti programai prieš 
skurdą. Užsienio reikalų tarny
bos karjeros diplomatas Joseph 
Palmer, dabar VVilliamso padė
jėjas, atrodo, užims buvusio Mi-
chigan gubernatoriaus Valsty
bės sekretoriaus pagalbininko 
Afrikos reikalams vietą. 

— Iš Šeimos negrai vakar iš
keliavo į Montgomery. j Alaba-
mos valstijos sostinę, reikalau
dami balsavimu t* isių. 

Izraelitai susišaudė 
su siriečiais 

T ė L AVIV. Izraelis. — Sirie-
čių ir Izraelio kareiviai užvakar 
apsišaudė iš arti lerijos palei 
Jordano upės pakran tę , skie
čiams apšaudžius izraelitų t rak
torių. 

Izraelio ir Sirijos kareiviai ap 
sišaudė ten, kur J o r d a n a s įteka 
į Galilėjos jūrą. 

Trumpai iš visur 
— Kardinolas Meyer, Chica

gos arkivyskupas, v a k a r įkrito 
į gilesnį pusiau be sąmonės sto
vį. Gydytojai susirūpinę, kad 
kardinolas nerodo sveikatos ge
rėjimo reiškinių, j is mažiau re
aguoja. Kardinolui Meyeriui 
smegenų operacija buvo pada
r y t a vasar io 25 dieną; iš smege
nų buvo išimtas piktybinis aug
lys. V a k a r jis buvo 62 metų am
žiaus. 

— Keli šimtai negru vakar 
pasiruošė žygiuoti iš Sclrncs į 
Alabamos valstijos sost inę Mont 
gomery. Ši demonstraci ja ruošia 
m a , kad būtų pagre i t in tas bal
suotojų regis t ravimas. Selma 
nuo Montgomery y r a 50 mylių. 
Montgomery teisėjas vaka r įsa
ke negrams atidėti žygiavimą į 
valsti jos sostinę. Valst i jos poli
cija buvo pasiruošusi sulaikyti 
žygiuojančius negrus demons
t r an tu s . 

Prezidentas Johnsonas . prisi
minęs įvykius Alabamos valsti
jo j , ragino negrus ir bal tuosius 
laikytis tvarkos ir įs ta tymų. 

Teisingumo depa r t amen ta s se 
k a įvykius Alabamos valstijoje. 

— Tuniso prezidentas Botir-
cuiba a tvyko i L ibaną penkių 

I dienų vizito. 

nis sekretorius U Thant pasiun- n *čių kareivių šiauriniame Je-
tė septvnioms valstvbėms pra- : m e n e -

. nešimus, kurios yra įveltos įĮ Smarki kova vyko netoli Sau-
Vokietijoje 51.000 karių, o yra I Vietnamo krizę, sukviesti kon- Į di Arabijos pasienio, 
pasižadėjusi padidinti savo k a - ' ferenciją, kurioje būtų nutar ta i Egiptiečių prezidentas Nasse-
rines jėgas iki 55,000 vyrų. , baigti vietnamiečių karą. Toje i ris palaiko respublikinį režimą 

Britų premjeras VVilsonas y-! konferencijoje dalyvautų ir rau-
ra patenkintas savo pasikalbę ji- į d0110]'1 Kimia, 
mu su Erhardu, nors ir ne viską Į Valstybės departamentas va-
gavo, ko norėjo. į kar pranešė, kad jis gavęs Jung 

t tinių Tautų generalinio sekre-
Britanijos ministeris pirminin t o r i a u s 0 Thanto pasiūlymą su-1 galės šį pavasarį vizituoti Le

kas pareiškė, jog jis greitai va- kviesti tarptautinę konferencijąj tynų Amerikos, padidėjus krizei 
žiuos į Paryžių pas prezidentą' Vietnamo krizei išspręsti. Pietų Vietname ir kitur. 

Supykusio politiko kalba 

kareiviais ir ginklais, nuver tus 
Jemeno karalių 1962 m. Saudi 
Arabija palaiko rojalistus, kad 
jie atgautų valdžią. 

— Prezidentas Jchnsonas ne-

KAIRAS. — Egipto preziden-1 
tas Nasseris užvakar "išdurni-1 

I 
no" Vakarų Vokietijos vyriausy 
bes pasiūlymą užmegzti diplo- j 
matinius santykius su Izraeliu,; 
pavadindamas Bonnos vyriausy-1 
fcę "melage", "apgavike" ir "blo 
giausia pasaulio imperialiste". 

Trylika Arabų lygos valsty
bių atstovų vakar atvyko į Kai
rą aptar t i , kokias bausmes pri
taikyti Vakarų Vokietijai, jei 
ji užmegztų diplomatinius san

tykius su Izraeliu. 
Arabų lyga Bonnos žygį pa

vadino agresyviu veiksmu. Ara
bų kalbėtojas pasakė: "Vakarų 
Vokietija nebando sunormuoti 
situacijos Artimuose Rytuose. 
kaip ji teigia, bet stiprinti Izra
elio agresiją." 

Kalbėtojas pasakė: "Mes ne
galim sutikti su jų (vokiečių) 
teigimu, kad Izraelio pripažini
mas, kaip agresyvus įrankis 

I prieš arabus, nėra agresyvus 
į veiksmas prieš arabų valsty-
; bes". 

Prezidentas Nasseris primine 
Arabų viršūnių konferencijos 
1964 metų sausio mėn. nutar i 
mą: "Bus peržiūrėti santykiai, 
jei Vokietija pripažintų Izrae
lį". 

V. Vokietijos ir Izraelio 
santvkiai 

BONNA. — Vakarų vokiečiai 
pasiuntė "žymią politinę asme
nybę" į Izraelį bandyti pašalin
ti ginčą dėl sustabdymo ginklų 
siuntimo. Jei ši politinė misija 
pasiseks. Vakarų Vokietija už
megs diplomatinius santykius 
su Izraeliu. 

Šis Bonnos žygis laikomas pu 
siau diplomatine ofenzyva. 

Valstybes vicesekretorius Ge 
orge W. Bali VVashingtone ir 
keliaujantis ambasadorius Ave-
rell Harriman Izraelyje taip pat 
ragino baigti V. Vokietijos ir 
Izraelio ginčą. 

— Britanijos premjeras Ha-
h:inarios prnnįor:i» Lester H V - •• kairėje) kalbasi su Jungtiniu r o | , j \ViU*on vakar grįžo iš Bon-

' Tautų generaliniu sekretorium U Thantu. kurį kanadiečių ministeris n Q g • Lo r iclo ną baigus konferen 
pirmininkas ragina suorganizuoti taikai palaikyti dalinius Vietname, j .. ^t , „ _ Į T I M U . , i „ „ . ' 
Premjeras viešėdamas New Yorke. taip pat kalbėjosi su U Thantu , fW SU Vakarų \ okietijos kanc-
it Jungtini*] Tautų Goaastt. klausimais. , k-nu Erhardu . 
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MUGĖS TRIMITAMS NUTILUS 

. 

Kruopščiai ruoštoji Chicago? 
skautų tradicinė Kaziuko mugė 
j au praeities vieškelyje. Nuščiu
vo tūkstant inės minios klege
sys, nutilo švelni kavinių mu
zika ir išgaravo lietuviškų val
gių kvapai valgyklų skliautuo
se . Vien tik malonus prisimini
mas tebekutena rengėjų ir sve
čių širdis. I r t a nuotaika lydės 
juos dar ilgai, nes ši Chicagos 
šventė buvo nepaprasta. 

Vos t ik mūsų gerb. konsului 
p . Daužvardžiui perkirpus ati
darymo juostą, sugužėjo Jauni
mo centran tūkstant inė tautie
čių minia, kur i trejetą valandų 
apgulė tuntų prekystalius, sve
čiavosi kavinėse ir vaišinosi val-

; gyklose. O pramogų mugėje bu-
» vo apstu ir darželiečiui, ir ža

liam jaunimui , ir vyresniajai 
kar ta i . Viliojo akį Aušros Var-

•' tų skaučių t au t . pagalvėlės bei 
lėlės, meniški Lituanicos koplyt
stulpiai, švietė sesių jūreivių 
medalininkais nukraut i stalai ir 
akademišku r imtumu rikiavosi 
lietuviškos knygos stud. skautų 
kampelyje. Judrų kermošiaus 

- gaudesį ka r tka r t ėmis dar įvairi
no kernaviečių puoštoje scenoje 
t rankia i šokąs taut . šokius jau
n imas ir pabalkonyje besisukąs 
jū rų skautų laimės ra tas . Ne
grei t da r a ts igaus Delfinų laivo 
vado. brolio J . šaleiūno, balso 
stygos, nes dvi valandas ryžtin
gai griaudė j is salės skliautais, 
kviesdamas paremti jūrų skautų 
laivo jsigijimą... 

• V i a a i A ft.ui t u u i i d i b <4A\ACJW £>^~ 

niai besimačiusių prietelių juo
kas , kavinių prieblandose smil
ko a ts ipūst susirinkusių dūme
lis, skai tykloje žurnalistai ir ko 
respondentai susimetė skautiš-
kon spaudos konferencijon... 
Kur ir besuminėsi visus slaptus 
i r viešus nut ikimus. 

Tokia buvo Kaziuko mugė! 
Nors ir neįspraudžiama į jokias 

įprastines lietuviško gyvenimo 
apraiškas. — nei tai suvažiavi
mas, nei sceninis dalykas, nei 
meno paroda. — ši šventė buvo 
patraukli ir prasminga. Sesės ir 
broliai dirbo, plušo visą žiemą, 
išmokdami naujų dalykų, tobu
lėdami nagingame, plėsdami sa
vo lietuviškos tautodailės žiny
ną bei įsisąmonindami bendre 
broliško darbo prasmę. Lietuvis 
koji visuomenė, ta ip gausiai at
silankiusi šion žiemos triūso 
šventėn, išreiškė savo šilčiausią 
pritarimą gražiajam skautų or
ganizacijos darbui. j . t. 
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TYLI SUKAKTIS 
Kovo mėn. sukanka 40 metų 

kaip Lietuvoje įsisteigė skautai 
į vyčiai. 40 metų laikotarpyje at
likta daug ir gražių dalykų. Su
kakties proga reikia tai prisi
minti, o drauge ir padaryt i są-

;žinės ataskaitą, ir panagrinėti 
i mūsų klaidas bei nepasisekimus 
j ir t. t. 

Džiugu ,kad Lietuvoje gražiai 

Gen. konsulas dr. P. Daužvardis 
skautams. 

JŪRŲ SKAUTŲ ĮŽODIS 

sega skautų ženklelius Cleveiando 
V. Pliodžinsko noutrauka 

• 
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N A U J A VALTIS ATLANTO 
R A J O N E 

LSB Jūrų skautų skyriaus 
vadovybės pastangomis, su ps. 
kun. V. Bitino parama, sausio 
17 d. D. L. K. Mindaugo dr-vėje 
Šv. Antano gimnazijoje, Kenne-
bunckporte, buvo įkurtas LSB 
jūrų skautų vienetas. Pirmąją 
vieneto sueigą pravedė rajono 
jūrų skautų vedėjas jūrų sktn. 
Ignas Petniūnas , nurodydamas 
L S B jūrų skautų tikslus ir jū
rinio skautavimo gaires. Nauja
sis LSB jūrų skautų vienetas 
j au baigia susi tvarkyt i unifor
mas, uoliai eina jūrų skautų pa
ty r imo laipsnius ir ruošiasi pa
vasariui . K. N a r a s 

SKAUTININKŲ RAMOVĖS 
VAKARAS 

Chicagos Skautininkių-kų ra
movė rudenį, spalio m§n. 2.. yra 
numačiusi surengt i didesnio mas 
t o vakarą B. Pakš to salėje, kur 
įvyks ir premijų už scenos vei
kalus į teikimas. 

Chicago. •'Lituanicos" skautų 
tuntui vasario 28 d. vėl tapo is
torine data, nes iš naujo tunto 
ribose įkurtas LSB jūrų skautų 
vienetas — Delfinų valtis — da 
vė jūros skauto įžodį. Prieš 15 
m. Lituanicos tunte buvo įkur
tas jūrų skautų kap. Kukučio 
vienetas. Iš jo Lituanicos tunte 
vėliau išaugo jūrų jaunių, jūrų 
skautų ir jūrų budžių vienetai. 
I š jų vėliau susidarė atskiras 
LSB jūrų skautų Baltijos Jū
ros tuntas. Jo skautiška veikla 
buvo sugriauta 1963 metais nuo 
brolijos ir sąjungos atsiskyru
sių vadovų ir 1964 m. šie viene
ta i dingo Lietuvių skautų sąjun 
gai svetimuose vandenyse. 

Naujas vienetas Delfinų val
t i s buvo įsteigta 1964 m. rude
nyje energingo tuntininko ps. 
K. Cijūnėlio pastangomis. Viene 
tu i vadovauti buvo pakviestas 
pasauline skautų vadų Gihvellio 
mokyklą lankęs, patyręs LSB 
vadovas v. si. Juozas Šalčiūnas, 
ilgametis vandens sporto mėgė
jas . Instruktoriumi buvo pakvies 
t a s jūrų sktn. B. Juodelis, da
bartinis LSB VS, bei Lituanicos 
tunte veikiančios jūrų budžių 
Prezidento Smetonos įgulos na
riai. 

Įžodis buvo at l iktas su jūrų 
skautų tradicijomis — vandens 
kriaukle bei kaklaraiščių užriši
mu, ką atliko j . s. Br. Juodelis. 
Įžodyje dalyvavo tuntininkas ps. 
K. Cijūnėlis, adjutantas s. R. 
Račiūnas ir įžodį davusių tėve
liai. Jie užrišo gerojo darbelio 
ir Tėvynės mazgelius. Daug gra 
žių linkėjimų ir broliškų nuro
dymų naujiems LSB jūros skau
tams sveikinimo žodyje išreiš

kė LSB vyriausias skautininkas 
ir tuntininkas ps. K. Cijūnėlis. 
Malonu buvo stebėti gerai pa
ruoštą, tvarkingai uniformuotą, 
skautiška dvasia spindintį nau
ją jūrų skautų vienetą. Įžodį 
pravedė vieneto vadas v. si. J. 
šalčiūnas. 

Dalyvis 

PAVYKUSI KAZIUKO MUGĖ 
TORONTE 

Prisikėlimo par. patalpose va
sario 28 d. įvyko — Kaziuko mu 
gė, modernioj auditorijoj, tuo
jau po pirmųjų šv. mišių. Pir
miausia visi gražiai — darniose 
rikiuotės gretose — atžengė j 
bažnyčią pasimelsti pasisekimo, 
nes juk mugės pelnas — kil
niam tikslui numaty tas : skau-
tybės ir lietuviškosios kultūros 
palaikymui svetur. 

Bažnyčioje — skautai ir skau 
tės — užėmė pirmuosius suolus. 
Labai didelė dalis skautų ir skau 
čių artinasi prie Dievo stalo. 

Skautų rikiuotės ra tu apsup
tas , mugės atidaromąjį žodį ta
rė KLB Toronto apyl. p-kas inž. 
E. Čiuplinskas. Ir ko toje mu
gėje nebūta! Kavinėje veikė tė
vų — rėmėjų paruošta speciali 
valgykla, kurioje buvo galima 
gauti lietuviškų valgių, palygin
ti, už labai nebrangią kainą. 

O salėj — kas per prekių gau
sumas! — Pradedant Vilniaus 
barankomis, įvairiais tortais , ke
piniais, sausainiais. Butų papuo
šimams ir suvenyriškom dova
nom — taip pat didžiulis pasi
rinkimas. P. Misevičių buvo par 
davinėjamos lietuviškos knygos 
ir pačių sukurti drožiniai — Lie
tuvos vytys, kryželiai, koplytė
lės, skautiški ženklai, "geležiniai 

j veikusi skautų vyčių šaka nenu
vyto tremtyje Europoje, o taip 
pa t atsikūrė ir išvykus kitur pa
stoviam apsigyvenimui. 

Skautai vyčiai savo kaklary
šio spalva pasirinko fioletinę, 
kas lyg ir primena, kad skautas 
vytis y ra lyg ta uola, kuri per 

: amžius stovi ir jos neįveikia nei 
vandens srovė, nei vėtros, nei 

• metų bėgis. 

Tačiau ar taip ištikrųjų y ra 
• su mūsų vyčiais tremtyje ? 
Skautas vytis yra tylus, darbš
tus , drausmingas, pareigingas 
ir savo darbais nesigiria ,todėi 
gal būti ir spaudoj apie jų veik 
lą mažai kas paminima. 

40 metų sukaktį reikėtų pla
čiai ir viešai paminėti tiek na
muose, tiek ir stovyklose. Skau
tams akademikams išėjus kito
kios laimės ieškoti ir a t i t rūks-
tan t nuo jaunesniųjų, vyčių 
veikla tu r i būti daug daugiau 
suintensyvinta. Skautai vyčiai 
savo veikla turi reikštis netik 
kaip atskir i vyčiai, bet ir kaip 
vienetai: būreliai, draugovės ir 

•: t. t. Vyčių būrelių veiklą tur i 
matyti ir jausti jaunesnieji 
skautukai , ir tada jie norės būti 

i vyčiais. 

Kiekvieno vyčio ar būrelio 
; tikslas tu r i būti ne tik pačiam 
išsilaikyti;1* be t rūpintis i r prie-

i augliu. Paski ras vytis, būrelio 
vadas, draugininkas ar tuntinin-

[ kas turė tų dažnokai pasukti gal 
ivą kaip padidinti skautų vyčių 
kokybę ir kiekybę. Skautų są
junga y r a pat i didžiausia ir po
puliariausia- organizacija ir todėl 
skautai vyčiai turėtų daug dau
giau, gražiau ir produktingiau 
pasireikšti negu iki išoL Tad 40 
metų sukakt ies proga linkėtu
me : palipti pora laiptų aukš
tyn. P. Nedas 

vilkai" i r kt . Salėje — ta ip p a t 
ir drožinių ir tautiškų audinių, 
įvairiausių juostų, vėliavėlių, 
skautiškos literatūros, ženklų ir 
t. t. Prie viso to — dar laimė
jimai. Buvo leidžiamas vertin
gas akordeonas ir mažesni daly
kai. Prie durų išdygo netgi pla
katai : "Gira", batų valymas, 
plokštelės po 10 et." ir t. t. 

Ten pa t matėme "Romuvos" 
(torontiškių skautų stovyklavie
tės) modelį, braižinius dar nu
matomų s ta ty t i patalpų, netgi 
koplyčios. Vidury galės stovėjo 
nauja jūrininkų skautų numato
ma pirkti burinė valtis. 

Kiek užsiėmimo mugėj tiems 
skautams — skautėms! Jie bė
ga, lekia. Jų energingumas, 
darbštumas — mieli žiūrovų 
S r a L PJF. Aišenas 

8 SCENOS VEIKALAI 

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

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

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

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiimtiiiiiiimiiiniiiHiiiiiiiiiiitiiiiiimiiiiiiiir 
SKAUTĖS PUTNAME, CONN. 

Nek. Pr. M. seserų vienuoly-
•. no Putname, Conn., moksleivių 
bei studenčių bendrabutyje vei
kia skaučių Aušros draugovė, 

i kuri mokslo metais apjungia vi
sas čia esančias ir iš kitur at
vykusias skautes. 

Šiuo metu ta ypatinga dr-vė 
j turi 26 nares, žinoma, prie to 
': tiesiogiai nepriskaitant visų vie
nuolių skaučių, kurių yra taip 
pat ne viena ir kurios prie skau

t i ško jo veikimo nuoširdžiai p r 
sideda. 

Dr-vėje dabar veikia 5-ios 
; skiltys — būreliai. 

Vienas įžodi, davusių vyr. 
skaučių būrelis; jo vadovė Aldo-

Įna Bernotaitė iš Chicagos; du 
vyr. skaučių kandidačių būre
liai; jų vadovės Eglė Stelmokai-
tė iš Chicagos ir Teresė Duric-
kaitė iš Bostono; dvi skaučių 

•skiltys; jų skiltininkės Jane Tu-
Įmosaitė iš Toronto ir Gailutė 
Rožėnaitė iš Chicagos. 

Draugininke Joana Gatavec-
kaitė ir adjutante Marytė Dani-
liūnaitė ,abi iš Kanados. 

(Nukelta j 6 psl.) 

Rez. GI 8-0873 

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

Ofiso HE 4-1414, Rez. R E 7-6867 

DR. B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street 

(7l-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 

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

WA 5-2017 
DR. A. GARUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2737 West 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta. 
Pacientus priima pagal susitarimą. 

P. ŠILEIKIS, 0 . P. 
Ortopedas, Protezistas 

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

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

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

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. WAlbrook 5-5076 

Tuntininkas s. v. Jokūbaitis riša kaklaraiščius Cleveiando skautams. 

Prieš pusantrų metų, Chica
gos Skautininkų ramovės pa
skelbtasis konkursas scenos vei
kalui parašyti , susilaukė nema
ža dėmesio. Yra prisiųsti 8 vei
kalai, kuriuos šiuo metu peržiū
ri ir atrinks premijuotinus. Skau 
tininkų ramovė tinkamiausią vei 
kalą yra pasiryžusi pas ta ty t i 
Chicagos publikai. Veikalų įver
tinimo komisiją sudaro: Z. Vi-
sockienė. B. Batorauskas, C. 
Grincevic'ius ir K. Oželis, š ių 
veikalų reikalais daugiausia rū
pinasi ps. A. Eivienė ir s. Vale-

V. Pliodžinsko nuotrauka | rijonas Šimkus. 

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CRTRLRGHA 

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

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

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

ReskL: 3241 West 66th Place 
Tei.: REpublic 3-7868 

DR. S. BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

Valandos: Kasdien nuo 1 i>i 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63id Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

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

RezkL teL WAlbrook 5-3048 

Ofiso tei. PR 8-2220 
Namu — rez. PRospect 8-0081 

DR. JANINA JAKŠEYIČIUS 
J O K Š A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

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

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Tel.ef. ofiso: PLTlman 5-6766 
Namu: BEverlj 8-3946 

PriSm. vai.: kasdien 6-8 v. v., Šešt 
1-3 p. p. Ir treč uždaryta. 

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

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

Tel. ofiso P R 6-7800; Namų 925-7697 

DR. A. PUSTaNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Valandos: 1—9 p. -p. 
leskyrus trečiadienį 

TeL ofiso PO 7-6OO0, res. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. GRovehill 6-1595 
DR. ALDONA JUŠKA 

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso ir boto teL OLympic 2-1387 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso PR 6-1795 Re*. TR 3-0281 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 West 51st Street 
Oakley Medical Arts 

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

DR. C K. BOBELIS 
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No Liberty Street, 

Ronte 25, Elgin, IUinois 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. Ir šešt tik 
susitarus. 

Tel. oftao HE 4-8758: rez. HI 5-3325 

DR. S. Ir M. BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 West 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9. 
vai., penktad. 10 v. r. iki 9 v v.. 
Vštad 10 v r. iki i v. popiet Ll 

Tel. ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6960 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
sPEciAi/rae — VERVU m 

EMOCIM5S IJTGOS 
CRAV7FORD. MEOTCAL BLDG 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso telefonas — CL- 4-2421 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 South Kedzie Avenue 
(Kampas Eedzie fa- Arcber) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC. ORTHOPEDEVfiS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 

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

Telef. REpublic 7-2290. 

DR. ANT. Rudokas, Opi. 
Tikrina akis ir pritaiko a k i n t o 

keičia stiklas ir rėmas 
4455 S. California Ave., YA 7-7381 
Yth-'-J va l- p- p- m 8 v- v- ka*tien 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniata 
nuo 10 „y. - j , iki 1 v. popiet. 

R«z. te t P R 9-6730. 

DR. L SEIBUTIS 
Inksto, pūsles ir šlapumo taku 

chirurgija 
Ofisas: Naujas adresas: 2454 VVest 
71st. St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas) , teL 776-2880. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

• 

PAVOJAI ARTIMIESIEMS 
RYTAMS 

Šiuo metu visai pagrįstai vi
sas pasaulio dėmesys yra at
kreiptas j pietrytinę Aziją. Ki
tos tarptautinės krizės bei jų 
sukeltos problemos pastatomos 
kelintoje vietoje. Kai laisvasis 
pasaulis sukoncentruoja savo 
dėmesį ir jėgas vieną bet ku
rią tarptautinę krizę svarstyti 
ir ieškoti priemonių jai tinka
mai likviduoti, tautų ir žmonių 
laisvės priešai — komunistai 
ir jų bendrakeleiviai iš niekur 
nepasitraukia. Pastaruoju lai
ku nukreiptuoju dėmesiu Pie
tų Vietnaman jie pasinaudoja, 
nes turi daugiau galimumų ma 
žiau trukdomai ruoštis savo 
subversyviniams ir agresiniams 
žygiams kitur. 

Mažai tepastebimai komunis 
tai pasalomis veikė ir dabar at 
virai savo veiksmus plečia Ar
timuose Rytuose, kurie, jei bus 
neapsižiūrėta, gali nueiti Ku
bos keliais j komunizmą. 

Pavyzdžiui Damaske, Sirijos 
sostinėje, neseniai buvo nuteis
tas mirti ir sušaudytas Jungti
nių Valstybių pilietis būk tai 
už šnipinėjimą savo kraš to nau 
dai. Teismas pravestas komu
nistiniais metodais, vienpusiš
kai. Gaila, kad į tą įvykį per-
maža buvo atkreipta dėmesio 
laisvuose pasaulio kraštuose ir 
pačioje Amerikoje. Visai pa
našiai diktatorius Castro elgė
si, kai jis planavo pasigrobti 
Kubą ir įvesti jon komunistinę 
diktatūrą. 

Sirijos diktatorius generolas 
Amin Hafez ligšiol save vadin
davo socialistu revoliucionie
rium, bet jis veda savo kraš
tą, kaip visi duomenys rodo, 
į komunizmą. Kad palaikytų 
savo diktatūrą krašte , jis di
rektyvas ir ne t ginklus gau
ną iš Sovietų Rusijos. Komu
nistinėmis priemonėmis jis na
cionalizuoja bei suvalstybina 
krašto prekybines ir pramoni
nes įmones. Tai padaro žiau
riais nežmoniškais būdais. Pa
našiai elgėsi Castro Kuboje ir 
rusų bolševikai okupavę Lietu
vą ir kitas valstybes. 

* 

Tik savo vienu dekretu sau
sio mėnesyje diktatorius Ha
fez suvalstybino 155 pramonės 
imones. Vasario mėnesį pra
dėjo grubius veiksmus prieš 
tas institucijas — pramonines, 
prekybines ir net kultūrines, 
kurios buvo įkurtos privačių 
asmenų ar korporacijų iš už
sienio. Visus suvalstybinimo, 
iš privačių asmenų ar privati
nių bendrovių visokio turto at
ėmimą vykdo ne civiliniai žmo
nės bei civilinės valdžios pa
reigūnai, bet kariuomenė, ku

riai nėra galimybių pasiprie
šinti esant beginkliais. Tie, ku 
rie savanoriškai nepasidavė 
diktatoriaus dekretui, diktato
rius Hafez pritaikė žiaurias 
bausmes, net mirties bausmę. 
Tie, kurie nenorėjo pasiduoti 
diktatoriaus dekretui, buvo 
apšaukti "kapitalistais išnau
dotojais". Bandantiems apeiti 
suvalstybinimo dekretinius į-
statymus, yra pritaikytos mir
ties bausmės. 

Damasko gyventojai jau tu
rėjo progos įsitikinti, kad dik
tatorius Hafez be jokio pasi
gailėjimo ir be jokių išimčių 
raidiškai vykdys savo paskelb
tus diktatoriškus bei komu
nistiškus patvarkymus. Nuo 
1963 metų, kuriais jis pradėjo 
konsoliduoti savo galias, jau 
daug Sirijos gyventojų buvo 
nubausta mirties bausmėmis ir 
bausmės tuojau buvo įvykdy
tos. 

Visi duomenys labai aiškiai 
rodo, kad komunistų įtaka Si
rijoj kasdien didėja, nors dik
tatorius Hafez vis dar yra lin
kęs tvirtinti, kad j is esąs an-
tikomunistas. Pravedamosios 
krašto viduje ekonominės refor 
mos nieko bendro neturinčios 
su komunizmu, tačiau reformų 
planai kaip tik y ra padaryti 
pagal komunistinį kurpalį ir 
jų vykdymas eina laikantis 
komunistinių metodų. Vienas 
ryškiausių įrodymų yra tas, 
kad leidžiama sugrįžti akty-
vion veiklon visi tie, kurie savo 
laiku vienu ar kitu būdu, kaip 
komunistai, buvo izoliuoti ne 
tik nuo politinės, bet ir nuo 
bet kokios visuomeninės veik
los. Pastaruoju laiku jie y ra 
pasidarę uoliausi ir ištikimiau
si Hafez diktatūros rėmėjai i r 
jo reformų vykdytojai. 1958 
metais už komunistinę veiklą 
buvo ištremtas iš Sirijos komu 
nistų vadas Khaled Bakdash. 
Diktatorius Hafez dabar jau 
leido jam sugrįžti i r toliau vyk 
dyti krašte savo planus. 

Savo laiku Sirijoj įvykdavo 
dažni vyriausybių pasikeitimai, 
perversmai. Suprantama, tai 
vidaus politikos gyvenimą ge
rokai apardė. Tai davė progos 
diktatūrai įsigalėti, o dabarti
nės diktatūros pagalba greitu 
tempu einama prie komunisti
nės santvarkos, kurios kontro
lę paims į savo rankas Mask
va. Kad taip galės įvykti, šian
dien jau mažai kas beabejoja. 

Kol dar nėra visai sunaikin
tos Sirijos antikomunistinės 
jėgos, jos turėtų sulaukti sku
bios paramos, kad galėtų iš
gelbėti savo kraštą nuo komu
nizmo. 

Spaudoj ir gyvenime 

KOVOTI VIETNAME, AR 
KAPITULIUOTI? 

Šv. Kazimiero misija 
Jis paliko paminklą, kurio niekas nenugriaus 

VYSK. P. BRAZYS 

Prieš 481 metus, kaip šian- i siela ir visa savo mintimi. Tai I kų. I r dabar, kada žymi tau tos 
dien ketvirtadienį po Pelenės, didžiausias ir pirmas įsakymas. Į dalis turėjo apleisti savo namus, 
Gardino pilyje mirė 25 metų ir j Ant ras gi į jį panašus: Mylėsi j jos Globėjo kūnas buvo ištrem-
5 mėnesių sulaukęs šv. Kazimie-! savo artimą, Kaip pats save' 
ras, Kazimiero Jogailaičio ir Elz i (Mat. 22, 37-381. 
bietos Habsburgietės sūnus. 

Galime lengvai suprasti, kai}; 
sunku buvo jaunam karalaičiui 
tart i paskutinį sudie gyvenimui, 
kuriam dar tik ruošėsi. Tačiau 
su nuostabiu ramumu sutiko jis 
sesutę mirti. Kai auštančio ko
vo 4 ry to šviesa paskutinį kar
tą sumirgėjo ir užgeso džiovos 
pakąsto jaunuolio akyse, jo dva 
šiai prašvito nauja, amžinoji die 
na. I r nors jo liūdintiems tė
vams ir visam kraštui atrodė, 
kad beprasmis likimas nuskynė 
gležną žiedą ir su klaikiu pa
sityčiojimu numetė su neišsipil
džiusiom viltim ir svajonėm į 
tamsų kapą, tačiau tikrovė bu
vo kita. Greitai pasirodė, kad 
šito jaunuolio misija ne pasibai
gė, bet tik prasidėjo. Jame išsi
pildė Kris taus žodis; "Jei kvie
čio grūdas, mestas į žemę, ne
miršta, pasilieka pats vienas, 
bet jeigu miršta, neša daug vai
siaus" (Jon. 12,24) . 

Ir iš tikrųjų, kai šiandien žiū 
rime į šv. Kazimiero gyvenimą 
iš amžių perspektyvos, jis visai 
neatrodo beprasmis. J is nebūtų 
prasmingesnis, jei karalaitis bū
tų miręs po kokių 50 metų in
tensyvaus darbo ir žygių. Šv. 
Kazimieras y ra vienas iš tų, 
kurie neturi didelių darbų, be t 
kurių asmenybes grožis yra di-

Šv. Kazimieras yra tobulo pa
sauliečio pavyzdys. Jaunas ir 
turtingas, jis taip įsimyli Die
vą, kad veikiau sutiktų mirti, 
negu Jį įžeisti. Naktį jis klau
piasi sniege prie užrakintų Vii-

tas iš savo žemiškojo poilsio 
vietos ir grįš tik vedinas bena
mių brolių virtinėmis a tgal į tė
viškę numylėtą. 

Dar ir kitą svarbią tiesą at
skleidžia šv. Kazimiero gyve
nimas. Ypačiai mūsų laikams 

DRAUGAS, trečiadienis, 1965 m. kovo mėn. 10 d. 

PASITARIMŲ GALIMUMAI 
VIETNAMO REIKALU > 

"Popierinio tigro" kantrybe užsibaigė 
KAZYS DIBVSA 

"Tie, kur ie tiki, kad jie gali i kad reikėtų rizikuoti atominiu 
pažeisti savo kaimynų teritori- karu su raud. K •:. .. Buvęs 
ją, pavogti laisvų tautų laisvę,, JAV vyriausias karinis vadas 
turė tų įsitikinti ir apsispręsti; Pietų Vietname gen. Harkins 
karo galimybėmis ne tik su sa- j įspėjo "'administracijos libera-
vo kaimynais, bet ir su JAV..." lus", kad jų tikėjimas su ko-
— kalbėjo prez. Johnsonas rin- munistais susitarti ar laukimas 
kiminės kompanijos metu San j jų suliberalėjimo" yra savęs ap-

ją įsakmiai^primena pas ta ras i s j F r a n c i s c o p r e z iden to mintį pa- gaudinėjimas. Amerika negali 
pildė vyriausias Ramiojo van- užleisti pietrytinės Azijos ko-
denyno vadas adm. Felt Har ry , ; munistams. Tai padarius, Ame-
įspėdamas. jog pietrytinės Azi- j rikos saugumo reikalai ir padė-
jos strategija yra tokia svarbi, j t is visiškai pasikeistų. 
• • M B M ^ ^ H H H H Paskutinėje kalboje (11.17 d.) 

Šv. Tėvas Paulius VI atnašauja 
šv. mišias Romos Visų šventųjų 
bažnyčioje, kuriose pirmą kartą 
buvo panaudota italų kalba, vie
toj lotynų kalbos. 

niaus katedros durų, nes nori 
būti art i To, kurį taip adoruo
ja ir myli. su kuriuo norėtų kal
bėtis dieną ir naktį. 

I r artimą jis myli, kaip brolį. 
Pirmiausia tuos, kurie suvargę 

visuotinis Bažnyčios susirinki 
mas. Jis pabrėžia, kad šventu
mo idealas yra vienas, kad šiuo 
atžvilgiu Bažnyčioje nėra nely
gybės t a rp kunigų ir pasaulie
čių, tarp tautų ir lyčių, t a rp 
darbininkų ir šviesuolių, nes 
"čia nebėra nei žydo, nei gra iko; 
nebėra nei vergo, nei laisvojo; 
nebėra nei vyro. nei m o t e r s : vi
si jūs esate 'vienas' Kristuje Jė
zuje" (Gal. 3 ,28) . Tačiau nors 
vienas 

jaunuoliai: šv. Stanislovas Košt- : prezidentas palietė Vietnamo rei 
kalus ir prekybininkams - ban
kininkams pasakė, kad jis pa

ką (1550 — 1568) ir šv. Aloy
zas Gonzaga (1568 — 1591). Jo 
pavyzdys liudija, kad ir pašau-1 kartoja savo pirmtakūnų (Ei-
liečio pašaukimas yra autentiš-1 senhovverio, Kennedžio) įsipa-
k a s kelias į pilnutinį šventumą reigojimus ginti P. Vietnamo 

yra" Kris taus nnstinis Kū I i r dalyvavimas Bažnyčios misi-1 laisvę, į terorą atsakyti veiks-
nas, bet skirtingos y r a atskirų I J ° J e P a S a l kiekvienam skirtą — — • •—« -
jo narių pareigos. Šitas pareigų ! "Kris taus dovanos saiką" (Efez. 
ir pašaukimų ski r t ingumas ne 4, <)• 
ardo, bet grindžia Bažnyčios vie Visuotinis Bažnyčios susirin-
nybę, nes skirtingų pareigų or- j kimas reikalauja, kad šitas pa
ganai negali apsieiti be vienas 1 sauliečių pašaukimo kilnumas j žmonėms, kurie kovoja už savo 
ki to: galva juk negali galvoti! būtų visų pripažįstamas ir ger- Į krašto laisvę. Mūsų įsipareigoji-
be širdies, širdis negali plakti Į biamas, kad jų veikimui Bažny- j mai bus vykdomi iki laisvei pa

čioje nebūtų gailimasi pasitikę-1 vojus bus pašalintas, padėtis 

mais. kuriuos komunistai su
pranta. "Mes neturime pietryti
nėje Azijoje jokių savanaudiškų 
tikslų. — pavergimo ar užkaria
vimo, — bet tik pagelbėti t iems 

be plaučių. 
Skirtingos y ra kunigų ir pa

sauliečių pareigos. Ir pasaulie
čiai turi Bažnyčioje niekieno ne 
pakeičiamų pareigų, kur ias ge
rai atlikdami, jie siekia šventu
mo idealo. Tokiu būdu jų kas
dieninis darbas ir poilsis, jų šei
minės ir valstybinės pareigos. 

dėsnis "už" bet kokius žygius ir | ir kenčia, nes jie yra panašiausi į atliekamos , * ^ j e » K r i * * -
darbus. Yra žmonių, kurių dar
bai atrodo didesni už juos pa
čius ir gali būt i priskirti susi-
dėjusiom aplinkybėm, bendra
darbiams a r pašaukimo malo
nei. Moralinė didybė, šventumas 
yra pa t s didžiausias paminklas, 
kurį gali palikti žmogus. 

Bet šv. Kazimiero pavyzdys 
ypač y ra svarbus mūsų laikams. 
Jis patvir t ina tą didžią tiesą, 
kad ne tik kunigai ir vienuoliai, 
bet ir visi pasauliečiai lygiai y r a 
pašaukti į krikščioniškojo gy
venimo pilnatvę, į vieną ir tą pa
tį šventumo idealą, "nes ta y r a 
Dievo valia, kad būtumėte šven
ti" (1 Tes. 4, 3 ) . Kiekvienas pa
saulietis nėra pašauktas gyven
ti šventumo nuotrupomis, be t 
tobula jo pilnatve, nes kunigams 
ir pasauliečiams lygiai įsakė Kri 
s tus : "Būkite ta t tobuli, kaip 
jūsų dangiškasis Tėvas yra to
bulas" (Mat. 5 ,48) . 

Moralinė žmogaus tobulybė 
pirmiausia y ra jo valios, jo mei 
lės tobulybė. Todėl meilė y r a 
didžiausias Dievo įsakymas vi
siems. Tas tobulai myli, kuris 
myli visa širdimi, visomis jėgo
mis: "Mylėsi Viešpatį, savo Die
vą, visa savo širdimi, visa savo 

Šitokį klausimą kelia Hanson 
W. Baldwin, viena* iš New York 
Times" tarnybos vyrų, ir čia pat 
atsako: "Tik kovoti, nes reikia 
sustabdyti komunistus, kurie pa
siruošę užimti visą pietryčių Azi
ją" Baldwinas iškelia šias mintis: 

Kompromisų užtenka. Vietna
me amerikiečiai stovi prieš sunkų 
ir kietą uždavinį: mes privalome 
kovoti — h" kietai kovoti, idant 
išvengtume nepataisomų padari
nių. Mes privalome naudoti visas 
priemones, kurios mums teiktų 
pergalę. 

Mūsų nūdienėj politikoj nepri
valo būti "besąlyginio pasidavi
mo" arba apibrėžto laimėjimo. Mū 
sų siekis — turi būti pergalė ir 
visiškas komunistų sumušimas, 
kad jie daugiau nebesikėsintų pa 
vergti Pietų Vietnamo ir išplėsti 
giliai savo kontrolę j pietryčių 
Aziją! 

Amerikos įsipareigojimai išsau
goti P. Vietnamo laisvę pradėti 
dar Eisenhowerio laikais ir per 
prez. Kennedį ir Johnsoną, einą 
iki šių dienų. Tuos įsipareigoji
mus ir privalome išlaikyti. Viet
name Amerika privalo formuluo 
ti atsakymą komunistų strategi

jai, nes kitaip neilgai truks — 
ir pasaulinis žemėlapis pasidarys 
raudonas. 

Jei mes, amerikiečiai, nekariau 
sime Vietname po dvidešimties 
metų komunistų vykdomų įvairių 
pavergimų, tad kur gi mes ka
riausime? Kur bus mūsų užsibrėž 
toji linija ?.. 

Psichologinės ir politinės pasek 
mes Amerikai Vietname pralaime 
jus būtų katastrofiškai baisios. 
Tada didžioji Azijos dalis neiš
vengiamai turėtų kristi po ko
munistiniu batu: Thailandas( ku
riam jau viešai grasina Pekinas). 
Laosas (ir nūdien jau pusiau ko
munistų rankose), Malajai, to
liau — Filipinai (ir dabar jau su 
nuolat augančiu "anti-amerikoniz-
mu"), Burma. Indija, Japonija. 
Formoza, Okinawa ir net Austra
lija. 

Strategiškai Pietinis Vietnamas 
— perdaug svarbus taškas, kad jį 
galima palikti ar apleisti, šiaurės 
Vietnamas begaliniai yra reikalin 
gas P. Vietnamo ryžių, nes tik 
šioji Vietnamo dalis yra ryžių du
beniu. Geografiškai Vietnamas 
yra ilgas "kaspinas", siekiąs tirš-

(Nukelta į 6 psl.) 

į Kristų, kuris dėl mūsų tapo ne 
turteliu, kentėjo ir mirė. Pas
kui jis myli tėvus ir visą tautą, 
nes jiems daugiausia esame sko 
lingi. Tėvynes žemė maitino ir 
globė mūsų tėvus ir joje ilsisi 
kaulai ištisų kartų, kurios per 
ilgus amžius krovė mums savo 
širdies ir dvasios lobį. kuriuo 
gyvenam. J i s myli savo tautą 
išskirtina meile ne todėl, kad ji 
už kitas garesnė ir stipresnė, ir 
savo tėvynę ne todėl, kad ji už 
kitas šalis turtingesnė ir gražės 
nė. Kaip kiekvienas doras žmo
gus labiau myli savo motiną, vy 
ras savo žmoną, jūreivis savo 
laivą, taip šv. Kazimieras už vi
sas didžias tautas labiau mylė
jo savo tautą, ir už visus pui
kius kraštus — savo protėvių 
šalelę. Į ją jis grįžo mirti, ir jo 
jauną gyvybę priėmė Dievas už 
tautą, iš kurios jis buvo kilęs ir 
kuriai ruošėsi tarnaut i visomis 
jėgomis. Kaip Kristus mirtimi 
išgelbėjo pasaulį, taip ir Kazi
mieras, laisvai sutikdamas ir su 
meile priimdamas savo anksty
bą mirtį iš Dievo rankų, tapo 
savo tautos gelbėtojas ir globė
jas . "Užtai visada nekentė jo mū 
sų tautos priešai, ir jo palaikus 
ne kartą teko slėpti nuo jų ran-

mi, Vyriausiuoju Kunigu, virs
t a "šventa kunigyste" ir "dva
sinėmis aukomis, kurios patinka 
Dievui" (1 Petr . 2 , 5 ) . Savo kul 
tūrine ir technine kompetenci
ja, savo ekonomine ir politine 
veikla jie kelia visuotinę gero
vę, teisingumą ir laisvę ir tokiu 
būdu ruošia pasaulio dirvą E-
vangelijos sėklai. 

Šituo pasauliečio valstybinin
ko keliu į šventumo viršūnę įko 

jimo erdvės ir laisvės, kad būtų 
skat inama jų iniciatyva ir at
sakomybė. Tik tada Bažnyčia 
galės būti stipri ir pilnai atliks 
savo misiją, kai visi jos nariai 
bus sveiki ir stiprūs, kai gerą 
galvą r e m s eiklios kojos. 

Išmelsk mums, šventasis Lie
tuvos Globėjau, kad, tavo pa
vyzdžio pagauti, kiekvienas sa
vo pašaukimo keliu energingai 
siektume to paties šventumo i-
dealo. Ypačiai teduoda Dievas, 
kad mūsų broliai pasauliečiai 
ryžtingai įsijungtų į Bažnyčios 
statybą i r jos misiją dabar, kai 
pasklidai gyvenančius retai pa
siekia kunigas ; kai tėvynėje vis 
sparčiau retėja kunigų eilės ir 
nėra kas perima tikybos moky
mą bei gyvą Kristaus liudijimą 

pė šv. Kazimieras. Dėl Dievo ir I tenai, k u r Jo bailiai išsiginama, 
artimo meilės jis nepasi t raukė \ kur jis grubiai nesuprantamas, 
iš viešojo gyvenimo, kaip kiek j ku r Jis niekšingai persekioja-
vėliau padarė kiti du kilmingi j mas . 

Britanijos min. pirm. VVilson atvyko į Berlyną, kur aplanko gėdos 
sieną. Miesto burmistras Brandt aiškina situaciją. Šalia stovi ir 
Britanijos uis. reik. min. Stewart. 

bus 
stabilizuota. Tada mes garbin
gai pasitrauksime." Prezidento 
ir jo administracijos nusista
tymas be šešėlių, aiškus. 

Popierinio tigro dantys 

Raud. Kinijos vadai JAV pa
vadino popieriniu tigru. Paša
lintasis Maskvos diktatorius 
Chruščiovas įspėjo Kinijos ko
munistus ir priminė, kad popie
rinis t i g r i s tu r i aštrius dantis . 
Šiuo vardu komunistai norėjo 
pasijuokti iš Amerikos kan t ry 
bės, šaltos laikysenos. JAV gar
bingai išlaikė savo žodį, kad 
ginsis tik užpulta, į kiekviena 
terorą atsakys veiksmais. H&-
noi režimas nepasimokė iš Už
puolimo JAV naikintuvo Toift-
kino įlankoje (1964.VIIL5). Mas 
kvos diktatoriaus Kosygino vi
zito garbei Viet Cong partiza
nai panaudojo terorą, pasninko 
taikiniais JAV karius, jų s to
vyklas. Vienos savaites bėgyje 
Vietname žuvo ar buvo sužeista 
daugiau amerikiečių karių, negu 
per dvejus praėjusius metus . 
Toks teroras negalėjo būti t o 
leruojamas. 

Popierinis tigras Vietnamo 
komunistams parodė labai ma
žą dalelytę savo dantų aš t ru 
mo. Civilinių amerikiečių išveži
mas iš P. Vietnamo buvo įspė
jimu, kad JAV yra pasiruošu
sios visokiems veiksmams, viso
kiems atsikirtimams, nevengiant 
paliesti tikrųjų lizdų ir cen t rų 
už 17 paralelės, kuri skiria Viet
namo padalinimą pusiau, iš k u r 

(Nukelta į 4 p s t ) 

GENOCIDAS LIETUVOJE 
DR. DOMAS JASAITIS 

Kremliaus valdovai, remdamiesi 23 metų geno-
cidišku prityrimu, žinojo, kad jų skelbiamą komunis
tinę laisvę ir rojų galima įkurti tik įgyvendinus vi
suotinę vergiją, kad okupuotas tautas , nors ir mažas, 

Hma valdyti tik pksttronriiavus ios sasio-
nmgą ir atspariausią dalį, t ik suardžius jos branduo
lį šeimas. Maksva numatė tokį eventualumą ir pa
kartotinai įpareigojo savo lietuviškus gauleiterius 
ruoštis t am žygdarbiui. 

S. Rusijos vyriausybė, norėdama sudaryti alibi 
savo nekaltumui, pasiūlė 1941.6.10 sovietinės Lietu
vos komisarų tarybai nutart i , kad ji prašo išvežti iš 
Lietuvos visą prieštarybinį elementą. Tai buvo pa
daryta. 

Masinis lietuvių grobimas ir išgabenimas į di
džiąją Maskvos nelaisvę įvykdytas birželio 14-15 d. 
Bet NKVD žmonių medžioklė ir pagautųjų išvežimas 
užsitęsė iki 1941.6.21. Ją nutraukė tik prasidėjęs 
greitas žygiavimas Vokietijos į rytus. Pabėgusio Sau
gumo geležinėse spintose buvo ras ta instrukcijų, ku
rios numatė išvežti apie 700.000 lietuvių. Bet jie su
spėjo pagrobti 34,620 Lietuvos žmonių, sukrauti į 
1.000 prekėms ar gyvuliams vežti vagonų ir išgaben
ti į SSSR tolimas sritis. 

"Dunda ir dunda t raukinio ra ta i . 
Rieda ir rieda vagonai juodi. 
Saulės nebėra. Saulė nemato 
Ką veža į ry tus vagonai juodi . 
Dunda ir dunda t raukinio ra ta i . 
Ratuose kūnai pražūsta juodi" . 

Tasai genocidinis ak tas buvo įvykdytas su gink-

dens... nors lašelį vandens". Tūkstančiai šaukėsi pa
galbos, baladodami Į vagonų duris ir sienas. Mongo
lai sargybiniai, nepaklausius jų gargaliuojančio ne
suprantamo įspėjimo, šaudavo į vagonus. Pr inešt i 
vandens kibirus prie vagonų irgi nebuvo leidžiama. 
Tie patys mongolai, •vykdydami įsakymą, spardė, mu
šė šautuvų buožėmis ir badė durtuvais. Tokiose są
lygose, dar vagonams nepajudėjus iš vietos, nėščios 

luotos jėgos pagalba. Smur tas buvo var to jamas areš- ^ t e r x s g i m d ė < i i g o n į a į i r silpnos sveikatos žmonės 
tuojant, išvarant iš gimtųjų namų, vežant į geležin-; m i r ė / g i o k i a t o k i a malonė buvo daroma negyviems: 
kelio stotį, kraunant į vagonus, a tskir iant vyrus nuo; ^ i l g ų p r a š y m u ateidavo vyresnieji NGBistai i r feis-
žmonų ir vaikų. Bet vistiek NKGB "r i ter ia i" reika- į ^ v o iškrauti negyvai gimusių kūdikių ir mirusių 
lavo iš savo kalimų, sugrūstų į vagonus, parašo, Kad l a v o n u s > N e visuomet buvo leidžiama artimiesiems is-
jie savanoriškai vyksta į Sovietų Sąjungą. 

O Molotovas, SSSR užsienių reikalų komisaras, I 
skelbė 1941.6.17 per Maksvos radiją pasauliui, kad 
"daugelis lietuvių padavė p rašymus išvežti juos į ki- į 
tas Sovietų Sąjungos sr i t i s" . 

Serovo instrukcija numatė talpinti į vagoną 25 • 
žmones, bet faktiškai buvo p r ig rūs t a 40-60. Vagonų-
kalėjimų durys buvo aklinai uždarytos. Maži vago-
nų palubėse langeliai buvo apipinti spygliuotomis vie
lomis. Natūraliems reikalams atl ikti nebuvo išviečių. 
Tuose vagonuose buvo kūdikių iki 1 m. — 211, iki 
4 m. — 1,415 ir iki 10 m. — 2,165. iki 18 m. — 1.324. 
iki 30 m. — 1,709, iki 40 m. — 1,913, iki 50 m. — ! 

1,000. iki 60 m. — 471, iki 70 m. — 307. iki 80 m. — 
145, iki 90 m. — 62 ir iki 100 m. — 7. 

1941 m. birželio mėnesis buvo ypatingai saulėtas 
ir karštas. Sumedžioti duso ir t roško vagonuose. Iš 
keliasdešimties kiekvieno ešalono vagonų plaukė šir
dį veriantys vaikų ir motinų balsai . "Vandens... van-

lipti iš vagono ir juos palaidoti. 
Prie žemės spaudžiantis negandas pasiskleidė, 

kaip nuodingi debesys, visoje Lietuvos žemėje. Pa 
grobtų artimieji liūdėjo tylūs, kaip stabai geležinke
lių stotyse prie užkeiktų vagonų, prarijusių jų Šei
mos narius. Jaunesnieji išbėgo į miškus, ginklavosi 
arba tūnojo pasislėpę išplaukusiuose rugiuose. Tvar
tuose baubė nepamelžtos karvės, žvengė arkliai i r 
žviegė kiaulės. Tik naktį, gerai išsižvalgę. kai kur ie 
išdrįsdavo šmėkštelti j savo namus ir paliuobti gy
vulius. 

Visas gyvenimas apmirė. Miestai atrodė, ka ip 
išardytas skruzdėlynas. Žmonės vengė vaikščioti pr i 
prastomis gatvėmis, nes vengė būti atpažinti. R a s 
spėjo ir turėjo kur. pasitraukė į kaimus. Mažai k a s 
miegojo savo butuose. Visi alsavo raudonojo košma
ro garais. 

(Bus daugiau > 
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NAUJŲ KARDINOLŲ 
PAKĖLIMO IŠKILMĖS 

Šv. Petro bazilika Vatikane i būdu įpareigoti visomis jėgomis 
ir visa katalikų Bažnyčia išgy
veno nepaprastas iškilmes — 
pirmąją viešą konsistoriją, va
dovaujant popiežiui Pauliui Vi
jom, kurioje buvo pakelta 27 
nauji kardinolai iš dvidešimties 
įvairių kraštų, iš keturių pa
saulio kontinentų. Toks įvairus 
kardinolų palinkimas aiškiai pa 
brėžia Bažnyčios universalumą 
ir jos apaštališkąjį siekimą vi
sas tautas apjungti vienybėje 
ir iš visų sukurti t ikrai efektin 
gą aukštų bendradarbių š ta tą , 
kuris savo patirtimi ir patari
mais cūtų naudingas Bažnyčios 
valdyme ir žmonių vedime į iš
ganymą. 

Naujos apeigos 

Iškilmės buvo vasario 25 d. 
Jos vyko visai naujomis apei
gomis, kurios buvo Šv. Tėvo 
valia specialiai parengtos. Iki 

dirbt i skelbdami katal ikų tikė
j imą ir gindami visų krikščionis 
kųjų pasaulio tautų taiką ir lais 
vę.. ." 

Kad visa ta i jiem Dievas pa
dėtų gerai įgyvendinti, Šv. Tė
vas kvietė visus viešai išpažinti 
kata l ikų tikėjimo išpažinimą, 
ka lbant Credo — Tikiu Dievą. 
Po to kiekvienas nau jas kardi
nolas a t sk i ra i prisiekė Šventa
j am Tėvui ištikimybę, nuolanku
mą, paklusnumą ir bendradar
biavimą, t a r d a m a s savo *'Pro-
m e t t o — pažadu ir prisiekiu!" 
Šv. Tėvas pasveikino kiekvieną, 
apkab indamas ir pabučiuoda
mas . 

Pa t r i a rcho žodis 

Dalis Amerikos lietuvių atstovų, dalyvavusių vysk. P. Brazio konsek
racijoje, pas arkiv. Antonio Samore. Iš k. j deš.: prei. P- Juras. Ku
nigų vienybes pirm., kun. V. Rimšelis, MIC, tėvų marijonų provincijo
las, arkiv. A. Samore. Nepaprastųjų Bažnyčios reikalų kongregacijos 
sekretorius, ir kun. prof. S. Yla, Ateitininkų federacijos dvasios vadas. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Visiems naujiesiems kardino

lams prisiekus. Antijokijos pat- D a y t ( > n , O h l O 
r iarchas , kardinolas Maksimas ] 
IV-sis Saigh visų v a r d u pareiš-

šiol naujų kardinolų pakėlimo j k ė g v T ė v u i a t s i d a v i m o , pagar-
iškilmės vykdavo keturiose kon- j ̂  paklusnumo ir padėkos jau 
sistorijose (arba iškilminguose i ^ g gražia prancūzų kalba ir 
posėdžiuose), kurių pirmosios! t a d a š v T § v a s t a r ė iškilmėms 
dvi būdavo slaptos. Pirmoji slap pri taikintą žodį lotyniškai skelb praėjo pakilioj nuotaikoj ir su 
toji konsistorija liko^ir dabar d a m a s pasauliui naujų kardino- dideliu pasisekimu. "Drauge" 

lų paskyr imą ir sveikindamas 
jų iš t ikimybę ir pasiaukojimą 
Bažnyčiai . 

PAMINĖTA LAISVĖS 
ATKŪRIMO SUKAKTIS 

Lietuvos atkūrimo 47 metų 
sukakties minėjimas Daytono 

ir vaidybą. Pasigėrėtinai suvai
dino tėvo rolę vytė Marija Lu-
kienė, 

Vilimaičių šeimos orkestras, 
susidedąs iš dviejų akordeonų, 
gitaros ir būgnų (dvi dukros, 
sūnus ir mamytė) , vadovauja
mas mamytės M. A. Vilimaitie-
nės, išpildė keturis muzikinius 
kūrinius. 

Koncerto užbaigai parapijos 
choras sudainavo tris dainas: 
Už jūrų marių, narni. K. V. Ba
naičio, Pajūrio dainą — A. Kup 

; revičiaus ir Jaunimo giesmę — 
o. iNaujauu. 

Sugiedojus Lietuvos himną, 
parapijos klebonas kun. T. Nar
butas rengėjų ir savo vardu pa
dėkojo programos išpildytojam 
ir gausiai susirinkusiems sve
čiams, kurių galėjo būti apie 
300. 

Programą pravedė Aldona 
Masilionyte, lietuvių ir anglį, 
kalbomis pris tatydama publikai 
programos išpildytojus ir atlie
kamus jų kūrinius. 

Pažymėtina, kad ir didžioji 
amerikiečių spauda Journal He
rald, Dayton Daily News dien
raščiai rašė apie įvykstantį Lie
tuvos nepriklausomybės šventę. 
O Cincinnati leidžiamas savait-

PasitarimŲ galimumai Vietnamo reikalu 
(Atkelta iš 3 psl.). * t TO užbaigimui" ar sustabdymui 

ateina teroro veiksmams įsaky-1 Vietname. 
mai, ginklai, instruktoriai, pa- Kol nepasitarta su JAV pre-
pildymai žmonėmis. Ilgametis zidentu, Valst. sekretoriumi, pia 
slėpimas tikrųjų P. Vietnamo j nas y ra slaptas. Londonas spau 
karo kaltininkų, laisvės priešų, j džia Maskvą, kad ji darytų pas-
bombardavimais Š. Vietnamo pa į tangas Pekine, Hanoi dėl padė-
sirinktų taikinių buvo viešai ties stabilizavimo ir karinių pa-
atskleistas ir parodytas laisva- j liaubų. JAV nelabai linkusios 

j į neutralizavimą. Jos primena, 
! kad 1954 ir 1962 m. buvo su-
! šauktos konferencijos, kurių 
neutralizavimas komunistų bu
vo sulaužytas, pradėta infiltra-

jam pasauliui. 
Slaptas politinis judėjimas 

Kantrybei turi būti saikas ir 
laikas. Šalta laikysena negali 
siekti begalybės. Šiaurės Viet- i cija ir sukelti partizaniniai ka-
namo bazių bombardavimas su- rai Laose ir P . Vietname. Ame-
judino įvairių sostinių politi- • r ika siūlo, kad visos svetimos 
nius sluoksnius, kurie tyliai, be i jėgos paliktų Indokinijos vals-
garsinimų ėmė veikti, ieškoti i r ; tybes ramybėje, kaimynai nesi-
tyrinėti galimybes rast i kelią kištų ir neremtų jokių jėgų, ku-

nepanaikinta ir Šv. Tėvas jau 
vasario 22 dieną joje paskelbė 
seniesiems kardinolams naujųjų 
kardinolų paskyrimą, pranešė 
jų vardus. Visos kitos t rys kon- Šv. Tėvas savo kalboje ypa-
sistorijos. kuriose anksčiau buvo i t ingai j au t r i a i sveikino Rytų 
suteikiama atskirai įvairūs kar Į Bažnyčios pa t r i a rchus , dabar pa : dieną. 

o Vytė Elaine Lukas apie Lie
tuvos Vytį. 

i Svečias amerikietis Daytono 
: universiteto profesorius dr. Th. I rastis Catholic Telegraph, kaip 
Campanelle pasveikino lietuvius ; jau "Drauge" skelbta, išspaus-
nepriklausomybės šventės pro- dino gan ilgą straipsnį apie lie-
ga. j tuvius. 

Pagrindinę kalbą pasakė dr. i Vaišės — šokiai — parodėle 
Juozas Masilionis. Nukeldamas Užsibaigus programai buvo 

\ asar io 20 d. laidoje j au buvo klausytojų mintis į Lietuvos se- pašokta ir pasivaišinta daytonis 
minėta apie prof. dr. V. Bie- nove, spaudos draudimo laikus,; kių ponių, Kitty Prašmantienei 
liausko dalyvavimą radijo pro- kovas dėl laisvės, plačiau susto- \ vadovaujant, parengtais ska-
gramoj vasario 16 d. Čia noriu jo prie mūsų pareigi} tėvynei,• niais užkandžiais. Svečių buvo 
sustot i prie pagrindinių minė ji- kovos už laisvę palaikymą ir lie-. iš Columbus, Cincinnati, Lima 
mo iškilmių įvykusių vasario 21 tuvybės išlaikymą tremty. ! Chillicote ir net iš F t . Thomas 

dinolo ženklai, dabar liko su
jungta į vieną iškilmingą kon
sistoriją, duodant jai visai nau
ją liturgiškai sakramentinį cha
rakterį. Naujų kardinolų pakė
limo apeigų centre — šv. mi
šios, kurias aukoja pats Šven
tasis Tėvas, kar tu su visais nau 
jaisiais kardinolais koncelebraci 
jos būdu. 

Vyriausybių delegacijos 

Apeigų pradžią sudarė iškil
mingas Šv. Tėvo įžengimas į Šv. 
Petro baziliką. Eisenos prie
kyje ėjo naujieji kardinolai, ku
riuos sekė įvairūs aukštieji pre
latai, pagaliau senieji kardino
lai ir pats Šv. Tėvas nešamojo
je kėdėje. Gausios minios entu
ziastingai sveikino Popiežiaus 
himnui galingai skambant. Iš 
viso pasaulio i šias iškilmes at
vyko oficialios vyriausybių de
legacijos tų kraštų, kuriem pas 
kirta naujieji kardinolai. Ne t ir 
Jugoslavijos vyriausybė buvo 
atstovaujama jos ambasado
riaus Romoje. Gausios buvo ir 
tikinčiųjų delegacijos, kurios a t 
vyko pareikšti savo džiaugsmą 
ir pagarbą šventajam Sostui už 
naujų kardinolų paskyrimą. Gal 
gausiausia tačiau buvo jaunųjų 
krikščionių darbininkų delegaci
jos, iš įvairių Europos ir Afri
kos kraštų atvykusios pagerbti 
savo vado Juozapo Cardijn, pa
kelto i kardinolus. 

"Būsite Mūsų Broliai" 

Šventajam Tėvui užėmus vie
tą savo soste, jį lydėjusieji kar 
dinolai pareiškė jam savo pagar
bą ir ištikimybę ir tada apsi
rengta liturginiais mišių rūbais. 

vct.cijd.Aii A.O*U»A d̂ \̂ ĵ *s £>*.ic al
toriaus, naujieji kardinolai kar
tu pradėjo šv. mišias, kurių me
tu įvairios maldos buvo kalba
mos kaip paprastai mišiose, tik 
lekcija ir evanbelija buvo skai
tomos lotynų ir graikų kalbo
mis. Po evangelijos sekė nau
jai liturgijoje įvedama bendruo
meninė malda — oratio fidelium 
— suplikacijų formoje, kuriai 
pasibaigus prasidėjo tikrosios 
kardinolų pakėlimo apeigos. Jų 
metu Šv. Tėvas kreipėsi į nau
juosius kardinolus: "Brangieji 
Broliai, didelė ir aukšta garbė 
Jums suteikiama. Jūs esate pa
šaukti į šv. Romos Bažnyčios 
kardinolų kolegiją dalyvauti ben 
druoso jos rūpesčiuose ir apaš
tališkoje tarnyboje. Jūs būsite 
mūsų broliai ir bendradarbiai, 
ištikimi meilėje ir uolūs Dievo 
garbės sargyboje. Atsiminkite, 
kad Jūs esato dabar ypatingu 

ke l tus kardinolais , ir tuos kar
dinolus iš už geležines uždan
gos, kur ie t a ip didvyriškai išlai
kė t ikėj imą i r nepalaužtą ištiki
m y b ę Bažnyčiai. Lygiai meiliai 

Pamaldos Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj 

10 vai. r. buvo atnašaujamos 
šv. mišios už žuvusius ir ken-

pr is iminė i r ki tus kardinolus iš kiančius dėl Lietuvos laisvės, gie kė ati t inkamas rezoliucijas, ku-
įvairių t au tų , nurodydamas jų d a n t parapijos chorui vadovau- rias susirinkusieji vienbalsiai 

Pranas Gudelis perskaitė kon ; ky. 
gresmano Rodney Love sveiki
nimą ir Ohio gubernatoriaus J. 
A. Rhodes proklamaciją apie 
paskelbimą vasario 16 d. Lietu
vių diena Ohio valstybėj. Patei-

suvedimui prie konferencijos 
stalo. Prez. Johnsonas kalta, 
kar to ja JAV įsipareigojimus 
ginti P. Vietnamo laisvę, tuo 
tarpu, Valst. departamentas vei
kia tyliai, turi politinius sąly
čius su didesnėmis valstybių sos 
tinėmis. Spauda, radijo ir tele
vizijos komentatoriai kalba, kad 
ieškoma neviešai būdų užbaigi
mui Vietnamo karo politinėmis 
derybomis. 

Praėjusią savaitę Londono vy 
riausybė turėjo pasitarimus Mas 
kvoje. Jie lietė Vietnamo reika
lus. Nors Prancūzijos nusista
tymas yra derybomis neutrali
zuoti Indokinijos tautas , bet ir 
jos užsienio reikalų ministeris 
atvyko į VVashingtoną, turės 
pasitarimus su prezidentu. 

Svarbiausias punktas — Viet
namo karo sukarštėjimas. Spė
jama, kad jis bus atvežęs prez. 

rios kenktų vidaus susi tvarky
mui, leistų daugumos žmonių 
vesti pasirinktą santvarką. Pas 
kutiniame de Gaulle plane esąs 
punktas, kad visi didieji (įskai
tant ir raudonąją Kiniją) pasi
rašytų neutralumo garantiją, o 
jei kas ją laužytų bausti kar i 
ne jungtine jėga. Tokiu būdu 
būtų pasiekta Indokinijoje tai
ka, ramybė ir padėties stabiliza
vimas. Johnsonas tarėsi (11.17 
d.) apie pusantros valandos 
Vietnamo reikalu ir su buvusiu 
prez. Eisenhoweriu. Po pasi ta
rimo pasakė prekybininkų - ban 
kininkų suvažiavime stiprią kal
bą, kurioje vėl garantavo P. 
Vietnamo laisvę, įsipareigojo ją 
ginti, į visus teroro veiksmus 
atsikirsti veiksmais, kurie pa
mokintų komunistus, būtų jiems 
suprantami. Tenka laukti pasi
tariu galimumo. Netenka laukti 

de Gaulle naujus pasiūlymus ka negarbingo žingsnio. 

nuopelnus i r pasišventimą. Pla
čiau apie kardinolų pareigas ir 
uždavinius Šv. Tėvas kalbėjo 
i tališkai, nurodydamas ir įvairių 
kardinol iškų ženklų simbolinę 
reikšmę ir prasmę. 

Bendra komunija 

j a m a m Eleonorai Šliužienei, var priėmė ir jos bus pasiųstos: 
gonais pri tariant vargonininkui JAV prez. Johnson, senatoriam 
Juliui Raštikiui. bei kongresmanam ir JAV am-

Daytoniečių mėgiama choro basadoriui prie Jungtinių Tau-
vadovė EI. šliuiženė solo pagie- tų. 
dojo Fr. Schuberto Ave Mari- j 
j a lietuviškais žodžiais sukur- Meninė dalis 

_ ta is ir muzikai pri taikytais cle-
Savo kalbą Šv. Tėvas t rum- v e l a n d i e t ė s s o l . N o r o s Braziu-

pai pakar to jo dar ir prancūzų, 
anglų ir vokiečių kalbomis ir 
t a d a buvo tęsiamos toliau kon- s a k § "parapijos klebonas kun.^T. 
celebracijos mišios. Pr ie centri 

lienės. 
Gražų turiningą pamokslą pa-

misios 
nio Konfesijos al toriaus buvo 
a tnau j i n t a eucharistinė Kris taus 
auka , kurioje Šv. Tėvas ir 26 
naujieji kardinolai kar tu laužė 
t ą pačią Ostiją ir iš to paties 
kieliko priėmė Šv. Komuniją. 
Ta i buvo gražiausia ir kilniau
s ia susijungimo valanda... 

Nesvyruo t i ne t jei reikės 
krau ją išliet 

P o Komunijos maldų Šv. Tė
vas , sėdėdamas prie Konfesi
jos a l tor iaus , iškilmingai įteikė 
visiems kardinolams jų insigni
j a s - ženklus : žiedus ir biretus. 
mišių m e t u buvusius padėtus 
prie apašta lo šv. Petro kapo. 
Kiekvienam naujam kardinolui 
užm audam as žiedą Šv. 
kalbėjo; "Priimk iš šv 
rankų tą žiedą: apaštalų kuni
gaikščio užtar imas testiprina 
tavo meilę Bažnyčiai!" Įteikda
m a s naujam kardinolui biretą 
Šv. Tėvas kalbėjo: "Visagalio 
Viešpat ies garbei ir Apaštalų 
Sosto palaimai priimk raudoną 
biretą didžios kardinolo garbes 
ženklą, kuris reiškia, jog pri-

Narcu tas . 
Iškilmingas minėjimas parap. 

salėj 

Po t rumpos pertraukos prasi
dėjo programa. Tai buvo plati 
dainos, muzikos ir šokio pynė. 
Ją pradėjo Danutė Masilionyte 
padeklamuodama pavergtoj Lie
tuvoj nežinomų autoriaus su
kurtą eilėrašti "Atlikęs pareigą 
tėvynei", Irena Araminaitė akor 
deonu, o Julius Raštikis Jr. sak 3 vai. p. p. minėjimas pradė

t a s JAV himnu ir malda. Po . sofonu pagrojo po porą muziki-
to. Stephen Vaitkus, 9 m., pa- nių kūrinėlių. Antanas Preidis 
skaitė anglų kalba referatą apie (šis jau iš senesnės kartos) pa
vasa r io 16 reikšmę ir prasmę, smuikavo. 

• : Jaunuolių sukurtas orkestras 
valai nesvyruodamas net krau-j"Polka Playboys", Juozo Sinke-
ją išlieti tikėjimo išaukštinimui, vičiaus vadovaujamas, nuotai-
krikščioniškųjų tautų taikai ar \ kingai pagrojo porą linksmų da-
Šventosios Romos Bažnyčios lai i lykėlių. 
svei apginti..." Trys sesutės Ambrazaitytės: 

Į teikus kardinolams žiedus ir i Mrs. Eleonora šliužienė, Mrs. 
biretus Šv. Tėvas dar kartą p r iRoze Ann Fletcher ir Mrs. Ma-

Negalima nepaminėti lietuviš
kų rankdarbių, juostų ir kitokių 
audinių bei medžio drožinių ir 
lietuviškos spaudos parodėlės, 
kurią kruopščiai ir skoningai 
sutvarkė Marija Lukienė iš su
rinktų vietinių lietuvių ekspo
natų. 

Parodėle visi buvo sužavėti, 
o svetys amerikietis prof. dr. 
Th. Campanelle pažadėjo patar
pininkauti perkelti ją j Daytono 
universiteto patalpas, kad gale-
tų daugiau amerikiečių ją pama 
tyti. 

Pagal dar nepilnus duomenis. 
Lietuvos laisvinimo reikalam 
minėjimo metu surinkta aukų 
$479, bet tikimasi, kad ši suma 
dar padidės. Minėjimą rengė ' ! 

Lietuvos R. K. draugijų sąry
šis. Daytoniškis 

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

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING 

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS ĮRENGTI TVORAS 
JŪSŲ NAMŲ PUOŠNUMUI IR ŠEIMOS SAUGUMUI. 

mmmmiiimiiiimmnimimmnimiim 
J0%, 26%, SO«?rr pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas 

F B A N K Z A P O L I S 
3208 H West »5th Street 

Chicago 42. Illinois 
Tel G A 4-8654 ir GR «-4339 

imiMiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiinmnHiiiiim. 

Įrengiame tvoras, duris, langus, stogelius, tureklius ir kitus 
Įvairaus metalo, plastikos ir stiklo gaminius jfisu namų page
rinimui ir papuošimui. 

K O S T A S B U T K U S 
Telefonai: LUdlow 5-6291, bet kuriuo laiku, 

PRospect 8-2781 rytais ir vakarais. 

Remkite tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge. 
r ^ = 

minė aukštas kardinolų parei
gas Bažnyčiai ir sielų išgany-

Tėvasj mui ir tada baigė- šv. mišias iš-
Pet ro! kilmingu padėkos himnu "Te 

Deum laudamus!*' Po paskuti
nių maldų visos kardinolų pa
kėlimo iškilmės buvo baigtos 
Šv. Tėvo apaštališkuoju palai
minimu. Tada vėl 

rija Ann Blum. pianinu akom
panuojant MLss Ryan Plesel, du
etais ir trio padainavo tris an
gliškas daineles, o šokių moky
toja Miss Marianne Rendleman 
pašoko vieną šokį, Tossile sere-
nade. 

Gražiai pasirodė jaunesniųjų 
vyčių jaunimas, vadovaujamas 

sena palydėjo Šv. Tėvą j Vati- Rita Ambrose. Judy Petrokas ir 
kaną visai Šv. Petro bazilikai Elaine Lucas. pavaizduodami jų 
skambant džiaugsmingais ploji- pačių sukurtą vaizdelį "Tėvas 
mais ir giesmių aidais. parvažiavo" įpinant dainą šoki 

. 

STANDARD FEDERAL 
S A V ING S d L O A N A SSOC I AT I O N 

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

TURTAS — ^90.000.000.00 REZERVAI — S8.800.000.00 

Vienintele lietuviška bendrove Chicagoj mokanti dividentus kas 

3 mėnesius. Dabartinis dividentas 4 */<% visoms taupmenoms. 

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI 

PRIEINAMOMIS SĄLYGOMS 

Amerikos kariai pakrauna bombomis bombonešius Da Nang vietovėje Pietų Viotn.ime, pasiruošdami 
naujam komunistu puolimui Ouanrj Nam provincijoje. 

V A L A N D O S : 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 9 iki 8 vai. vakaro 

Antradieniais 
nuo 9 iki 

ir penktadieniais 
4 vai. vakaro. 

I 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 

Trečiadieniais nedirbama 

JUSTIN MACKlEWiCH, 
Valdybos pirmininkas 

JUSTIN MACKDSWICH, Jr. 
Prezidentas 

http://vct.cijd.Aii


MATYSIME "BRANDOS 
ATESTATĄ" 

Po ilgesnės pertraukos Bos
tono dramos sambūris ir su pa
pildytomis jėgomis vėl pasiro
dys scenoje. Kovo 28 d. Lietu
vių piliečių d-jos didžiojoj salėj, 
So. Bostone, matysime Ladis-
laus Fodor "Brandos atestatą". 
Šis veikalas su pasisekimu buvo 
vaidintas Lietuvos teatruose. 

tas paaukojo Jamborės fondui 
. ir gavo rėmėjo vaidą. 

Vasario 14 d. j . s. Nemuno 
I tuntas su vėliavomis dalyvavo 

knygas, o ketvirtoji jau pake- vasario 16 minėjime Bostone ir 

BOSTONO ŽINIOS 
liui. 

Aktorius Algimantas Žemai
taitis perdavė eilę tėvo Andrie-

Lietuvos laisvinimo reikalams 
paaukojo 10.53 dol. 

Naujai įsteigtą LSS jūrų skau 
kaus eilėraščių iš visų trijų kny I tų valtį. Pranciškonų šv. Antano 
gų: Naktigonės, Saulės Kry
žiuose ir Atvirų marių. 

VASYLICNŲ KONCERTAS 

Izidoriaus Vasyliūno smuiko 
: koncertas įvyks balandžio 30 d. 
į Jordan salėje. Pianu palydės sū 

Veikale 8-tos klasės mokinė,' nus Vytenis Vasyliūnas. 

gimnazijoje Kennebunkport. 
Maine, Bostono jūrų skautai šil
tai pasveikino ir suteikė 10 dol. 
paramą. 

Vasario mėn. j . sk. M. Mano-
maitis baigė giliosios jūros na-

ir mokyklą. gavo diplomą 

kuriai jau yra suėję 19 metų, 
parašo meilės laišką savo suža
dėtiniui. To laiško juodraštį ji 

SESELIŲ BIČIULIŲ PBETCS 

Jėzaus Nukryžiuotojo seselių 
įmeta klasėje į šiukšlių dėžę. Li-j ršmėjai rengia specialius pietus, 
teratūros mokytoja, kuri yra se I kurių auka eis senelių namų sta 
na pana ir kurią mokinės pra- \ tybai Brocktone. Šių specialių 
vardžiuoja adatine, ieškodama 
šiukšlių dėžėj mokinių piešiamų 
jos karikatūrų, suranda tą laiš
ko juodraštį ir atneša direkto
riui. Mokytojų tarpe kyla aud-

pietų auka yra 100 dol. 
Pietūs įvyks seselių motiniš

kame name Brocktone. kovo 28 

leidimą ir yra priimtas į "Nep
tūno Angelų" gelbėtojų eskad
roną. 

Vasario 27 d. jūrų jauniams 
ir skautams, Bostono ugniage
sių vandens gelbėjimo stotis, 
surengė vandens saugumo kur
sus. Vandens sportas yra tol 
naudingas ir malonus, kol jis 
naudojamas išmintingai ir griež 

ra. Mokytojai dalijasi į dvi gru- Į Bilietus galima įsigyti iš sese-
pes; vieni užstoja mokinę, o kiti t lių, iš parapijų kunigų ir pas 

d. Aukos labai reikalingos, nes j tuose saugumo rėmuose. B. K 
senelių namai labai reikalingi. 1 — Prudencijos Bičkienės ir 

tų takelių, lėkščių, tautinių lė- i natūralų sugebėjimą ir išlavintą 
lių ir t.t. talentą. 

Mūsų skautės auga, lavinasi Sol. Lionė Juodytė yra gimu-
ir dirba lietuviškajai visucme- Sį Lietuvoje. Per II-jį Pasaulinį 
nei, skirdamos savo jėgas ken- j karą ji tapo našlaitė. Jos bro-
čiančiai tėvynei. Todėl jos tiki- j lįs ją atsikvietė į Kanadą. Bu
si gausios paramos iš savo vi-1 dama dešimties metų atvažiavo 
suomenės. Bilietus pietums gali- Į į Ameriką ir apsigyveno New 

vadoves. JJP.V. 

ma gauti skamcinant telefonu Yorke. Cia ji dar jauna būda-
EL 5-8265 arba pas skaučių m a pradėjo mokytis muzikos. 

Buvo gabi mokinė. Sekėsi mu
zikoj, todėl gavo 6 metams sti
pendiją. Ji dar jauna, bet kon
certų jau davė Amerikoj ir Ka
nadoj, dainavo televizijoj ir per 
radiją. Ji yra išleidus plokšte
lių albumą. Šeštokas 

Hartford, Conn. 

ją smerkia. Smerkėjų pusėj yra 
literatūros mokytoja ir matema
tikas, kurį mokinės vadina kva-
dratgalviu. Matematikas yra 
principų žmogus. Jis su litera
tūros mokytoja net perdėtai ko
voja už griežčiausią drausmę 
gimnazijoje. 

Direktoriui apklausinėjant mo 
kine, gelbėdama save, prisipažįs 
ta direktoriui, kad jos laiškas 
yra fantazija, o tas įsivaizduo
jamas jos mylimasis yra direk
torius. Naivus direktorius tuo 
patiki. Jis, klasės auklėtoja ir 
kiti mokytojai atsistoja mokinės 
pusėje. Tačiau pedagogų tary
bos posėdy tardoma mokinė ne
išlaiko ir matematikos moky
toją pavadina kvadratgalviu. 
Kyla skandalas. Mokytojai su 
direktorium priešaky kalba apie 
mokinės pašalinimą iš gimnazi
jos ir, kad apie šį įvykį reikia 
pranešti jos tėvui. Mokinė bijo 
tėvo ir bėga mirti. Tada litera
tūros mokytoja, 4tvua surado tą 
laišką, atsistoja irgi mokinės 
pusėn. Jos abi apsikabina, ver
kia. Tik matematikas kietai lai
kosi savo principų. 

Tačiau mokines mesta mintis 
direktoriui, kad laiškas liečia jį, 
senbernį direktorių taip pavei
kia, kad jis įsimyli mokinę. O 
mokinės auklėtoja seniai deda 
viltis į direktorių. Čia susikry
žiuoja jų gyvenimai. Mokytoja 
prisipažįsta mokinei, kad moki
nė per kelias minutes atėmusi 
iš jos visą viltį. 

Įteikus brandos atestatus į-
vyksta atomazga. Mokinė prisi
pažįsta direktoriui, kad ji jam 
prisipažino visos mergaičių gim 
nazijos vardu, nes visos merga 

jos salėje, TJJ aukšte. 
adv. Anthony Young - Jankaus
ką ir dr. Anthony Kapochy. 

GRINKEVIčniI PADĖJO 
KENNEDY 

Petronėlės Grinkevičienės rū
pesčiui atsikviesti vyrą iš Lietu 
vos, padėjo senatorius Edward 
M. Kennedy. Senatorius savo 
laiške rašo, kad jis džiaugiasi! O m a h a , N e b r . 
galėjęs padėti. 

PAPILDYMAS APLE DALE 
J. PAUKŠTIENĖS PARODA 

Spaudoje jau buvo pranešta, 
kad LB Hartfordo apylinkės 
vaidyba kovo 13 ir 14 d. rengia R o c k f Ord , 111. 
dailiom. Jadvygos Paukštienės 
meno kūrinių parodą. Paroda RODYS KELIONIŲ FTLMUS 
bus Lietuvių Amerikos piliečių Kovo 14 d. 2 yal. p. p. į Lie-
klube, 227 Lawrence Str., Hart- t u v i ų y ^ Rockforde atvyksta 
forde, Conn.; atidarymas įvyks vjgiems g e r a į žinomas lietuvis 
šeštadienį, kovo 13 d., 6:30 vai. keliautojas Dan Kuraitis. 
v. ir tęsis iki 10 vai. Sekmadie- Grįžęs iš ilgos ir tolimos kė
nį, kovo 14 d. paroda bus atdara j ^ ^ p o Tolimuosius rytus ne 
nuo 12 vai. dieną iki 7 vai. v. t i k p a p a s a kos ką matęs, bet ir 

Stasės Dauselitnės k --erta- i-Ur , • Pažymėtina, kad po parodos par^vg ^vofilmus iš tų mums 
™ ^ ™ S r 9 ? S C I 1 ! ^ m m e J i m ° U W a t e r b u r y - C o n n - K k. j d. komp.i t i d Q šeštadienį susirinku 
vyks gegužes 2 d. So. Bostono A . Aleksis, kun: P. Sabulis. mm. J. Rajeckas, M. Andrikaitytė, * J 
Lietuvių Amerikos^ piliečių dr-Įp. Vileišis. Antro- eilėj: Alto pirm. A. čampė ir miesto mero atsto

vas M. Papą. 

nežinomų ir savos rūšies labai 
šieji bus pavaišinti kava ir ke- j d o m i ų kraštų. Po programos 
pūliais, kuriuos pasižadėjo su- b u s i r užkandžių. 

I I 

Mūsų ko lon i j ose 
> 

nešti meno mėgėjos hartfordie 
tės. J. Bernotas 1 LC5 

I c 

SLA 77 kp. valdyba 

PARAPIJOS BANKETAS 

Šv. Petro parapijos So. Bos
tone banketas - reunion įvyks 
gegužės 16 d. Lietuvių piliečių 

jos salėse. Renj 
pirmininku yra 

binas Janiūnas, o kasininku 
kun. Jonas Klimas. 

JAUNLMAS PRAVEDĖ 

! Dalia Katiliūtė, šiais metais bai- Nebraskos senatoriams ir kori
jusi Creightono universitetą, gresmanams. 

St. Petersburg, Fla. 
Dvi geros lietuvės solistės 
Pirmą kartą lietuvių istorijoj 

buvo surengta net trys meniniai . . 
koncertai. Du koncertus d a v ė j a vidutiniški, tai yra dažniau-

dainininkė Lionė »ai dėl to, kad jie niekad ne 

— Tikroji meilė yra sėkmin
giausia žmogiškos egzistencijos 
kūrėja ir puoselėtoja. Jei, nepai 
sont jų gerų (ar bent pakanka
mų) gabumų, daug žmonių lie-

Atjauneięs ir padidėjęs LB pagarsėjusi „ , ., ,.,..,,„„ 
r^ u i, 2 • T, Tnndvtė ii atvvko iš New Yor- *™vo mylimi stipria ir jautria 
Omahos choras, vadovaujamas muz. Br. Juoayte, ji atvyno is i>ew xux » — _ . ¥ _ _ _ 

ko. Vasario 7d. lietuvių salėje meile. .—Ignace Lepp 

Tai, gabi, veikli lietuvaitė, ene: 
VASARIO 16 D. MINĖJIMĄ gingai pasireiškianti 

Vasario 21 d. LB Omahos . lietuvių bendruomenėje ir kito. Jonušo, giedojo ne tik per pa 
apyl. valdybos pastangomis bu- organizacijų veikloje. Ji savo maldas, bet išpildė ir meninę j koncerto programa buvo skirta 

^ ^ ^ v , UiUV1„ yo suruoštas Lietuvos nepriklau paskaitoje palietė lietuvių ben- programos dalį. padainuodamas I v i e n tik lietuviams, visos dai-
dMos salėse. Rengimo* komite*-1 somybės atstatymo 47 m. su-\ druomenės prieauglio klausimą, keturias dainas, akompanuojant! n°s buvo dainuojamos lietuvių 
to pirmininku yra kunigas Al- Nakties paminėjimas, šio minė- nes nuo jo priklausysią, kaip ii- O. Damaitei. St. Dadžiūnas per- j kalba, buvo rinktinės liaudies 

jimo pasirengimui ir pravedimui gai bus minima Vasario 16-ji. skaitė eilėraštį B. Brazdžionio \ dainos. Publika buvo laoa; su-
daugiausia prisidėjo jaunesnioji Paskaitininke išvykdama iš Lie- "Tėviškės poteriai 

Šiomis dienomis bus pradėti įkarta, kai senesnieji buvo tik tuvos turėjo tik 9 mėn. am- buvo L. Rukaitė. 
siuntinėti visiems parapiečiams 
tam banketui bilietai. 

LIETUVIAI JŪRŲ SKAUTAI 

P A I E Š K O J I M A S 
Ona Grikšelyte - Sabaliene duk

tė Juozo. ieško SILVESTRO 
GRIKŠELIO ir kitų savo giminių 

Pranešėia ! žavėta. Antras jos pasirodymas Pietų Amerikoje (Brazilijoje?). 
Pranešėja | ^ ^ ^ ^ ± £ p r o g r a . ; Atsiliepti adr.: 2365 Auvergne St., 

stebėtojai 
Minėjimas 

žiaus, dabar dirbdama Fausto Minėjimas užbaigtas Ameri- į m a buvo skirta daugiau ame-; ^ 
j Duvernay. Montreal, PQ-, Cana-

prasidėjo bažny- ! Kiršos Omahos lituanistinėje kos ir Lietuvos himnu. rikietiškai publikai. Dainavo G. 

čioje pamaldomis už Lietuvą. I mokykloje, mato ir jaučia, kaip Aukų Lietuvos laisvinimo rei į Handel, B. Marcelio, L_ DucUiu-
Kaip kiekvienais metais, taip ir j vyksta nutautėjimas per lietu- kalams surinkta 307 dol., kuriejven. F. Schubert ir Ponchielh 

. . _ . . . . i . . : . - i»_i i -«_ - / » . « l . x ; : ~ . :— Wl„« i :x_: *•: »1A. . ; *"** " * j k u r i Vasario 5 - 6 d. Lietuvių Jūrų!šiemet kun. J. Tautkus pasakė j v " l kalbos nemokėjimą ir blan- bus išsiųsti Altui. 
skautijos Nemuno tuntas buvo religiniai patriotinį pamokslą, kų Lietuvos vaizdo susidarymą 
vienintelis tautinis vienetas Bos j primindamas pareigą tėvynę my j Lietuvos nemačiusiems. Todėl E | į z a b e t h , N . J 
tone BSA suruoštoje didžio je j lėti, 'ją nelaimėje gelbėti, prisi- j negalima norėti, kad čia augan-
skautų parodoje. Nors šiais me- i dedant kiekvienam prie jos iš- į ̂ s lietuvių jaunimas visai taip 

pirmųjų vietų, | laisvinimo savo darbais ir auko-1 galvotų ir jaustų, kaip augęs i-tais nelaimėta 
bet tūkstantinės žiūrovų minios mis. 
gėrėjosi mūsų skautais ir jų 
pagamintais eksponatais 

brendęs nepriklausomoje Lietu- kijos skautės jau per keletą me 
Popiet Omahos lietuviai gau-v<>je. Paskaitininke turininga tų šioje lietuvių kolonijoje ruo-

siai susirinko į parapijos salę lietuvių kalba priminė, kad lie- šia tradicinę Kaziuko mugę. Ir 

Vietinis j kūrinius. Programos gale sūdai-
į navo keturias lietuvių liaudies 
daineles: Visur tyla — J. Gruo-

! dis. Mano Rožė — A. Kačanaus-
' kas. Lopšinė — S. Šimkus ir 

Elizabetho Palangos vietinin- Klajonė _ Salomėjos Čerienės. 
Lionė yra kontraltas, turįs 

Kaziuko mugė 

Vasario 7 d. LSB Nevėžio tan tęsti toliau minėjimo. Į minė ji- tuvių kalbos mokėjimą ir lietu- šiais metais jos stropiai šiai mu 
s Worcestervie, Mass.. pakvie!mą atvyko keletas amerikiečiu viską dvasią reikia ugdyti ir gei rengiasi. Į šį darbą yra įsi-tas "VVorcesteryje, 

tė Nemuno tunto štabą "kartu '• svečių. Jų tarpe buvo Omahos palaikyti per šeimą, lituanisti- jungusios visos vietininkijos 
atšvęsti Lietuvos nepriklauso-: meras J. Dworak su savo sūnų-j nę mokyklą, stovyklas, liet. skautės nuo mažiausios iki di-
mybės atstatymo 47 m. minėji-;mi spaudą ir santykiaujant tarpu- džiausios. Mugė įvyksta kovo 

Dalyvavo tuntininkas P.' Minėjimą atidarė LB Omahos savyje lietuviškoms šeimoms mą. L>aryvavo tununinKas r. j*unejuną au.ua.ie *ur> imituos ~~».yj^ —s.w~»—*~ — —« - * ~ , ~~ 
Jančauskas laivūnas (adjut.) į apyl. pirm. St. Radžiūnas, pa- dedant pagrindan krikščionišką vės salėje, 26< 
B. Kovas ir i. sk. M. Manomai-; darydamas trumpą įžangą, po meilę. Paskaita palydėta gau- Elizabeth, N. J 

1 d , sekmadienį. Lietuvių Lais 
269 Second Street. 

tis. Nevėžio tuntininkas P. M o- kurios buvo paprašytas V. Ar-, šiais plojimais. Mugė prasideda 11:30 vai. 
lis'savo kalboje pareiškė, kad lauskas, jr. perskaityti Lietuvos Po paskaitos B. Šulskis pri- Pirmą valandą bus pietūs visuo-
lietuviai norėdami išlikti nenu-1 nepriklausomybės paskelbi m o i statė susirinkusiems Omahos menei. 2:30 vai. skaučių meninė 

ir kasmet, yra 
eikti visuome-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
TAIPGI MAISTO PEODUKTAI 
i.icenzijuota lietuvių }mon€ regia 

t ruota T" S. Oepart . of Justice 
OOSMOS PARCELS EXPB. CO. 
MARQUBTTE GBFT PAR SER. 
2608 ir 2439 W. 69 St., Chic, m. 

WA 5-2737 
3212 So. Halsted St., Chic, 111. 

CA 5-1864 
• M B Į B VASIKiNKIM.VS me

džiagų ir visų kitų Lietuvoje pa
geidaujamų prekių labai prieina
momis, žemomis itamomis. Laike 
3—4 savaičių pristatome Lietuvoje 
automobilius, šaldytuvus, dviračius, 
akordeonus ir kitus s tambesnes 
prekes. Kreipki tės į mūsų lietuvių 
bendrove, ku r i tur i teisę siunti
nius siųsti be tarpininkų, tiesiog 
iš Chicagos j Lietuvą. 

VedSj&i Etfv. tr Vyt. Žukauskai 

tės esančios įsimylėjusios čfirek- , p J a n č a u s k a s padėkojo už.dangi nuo Lietuvos valstybės bos mūrinę sieną ir kuriam Ry- nei skanius, mamyčių gamintus 
torių. Čia prisistato ir mokinės | k v i e t i m ą i r pabrėžė, kad LJS: atkūrimo pradžios iki šiai die-: tų Berlynas padaręs šiurpų įspū- pietus, pavaišinti lietuviška gira | « 

niekada neatsisakys skautiškų į nai lietuvių tauta, kovodama už j dį. Linkėjo Lietuvai vėl atgauti * -
principų. Abu tuntai sutarė a-1 savo laisvę sudėjo daug aukų, j laisvę 
teityje glaudžiai bendradarbiau- todėl buvo pagerbti visi kovo 

Švedijos karaliene Louise mirė 
Stockholme, sulaukusi 75 m. Ka
ralius yra Gustavas VI. 

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų. 

A. V IL IMAS 
3415 S. Iituanica Ave. 
TeL FRontier 6-188? 

sužieduotinis. Direktorius nusi
vilia, bet bando valdytis, o mo
kinės auklėtoja džiaugiasi nauja R. Guzulaitis perskaitė rezo-

ir maloniai skautiškai patarnau-tl . I 
Pati mugė bus jvain ir gausi 

viltimi. 

Veikale taip pat matomas se
nuko mokytojo sunkus skyrimą 
sis su gimnazija, kurioje jis pra
leido visą savo gyvenimą, o da
bar turi išeiti pensijon. Jis slap
ta pabėga iš gimnazijos, kad ne 
reikėtų atsisveikinti. 

'Veikale eina kartu ašaros, 
juokas, meilė, neapykanta, vil
tis, kurie nuo pirmo iki pasku
tinio žodžio ir vaizdo nepalei
džia žiūrovo. 

Šis veikalas gali būti charak
teringu palyginimu anų laikų ir 
šių dienų gimnazijų. Jame ma
tome dėl kokių dalykų tada bu
vo sielojamasi ir rūpinamasi, 
kurie dabar nebekelia rūpesčio 
tur būt net ir vaikų darželiuose. 

Veikalą režisuoja Aleksandra 
Gustaitienė. 

Iš KULTŪROS KLUBO 

Vasario mėn. kultūros klubo 
susirinkime kalbėjo pranciškonų 
provinciolas tėvas Leonardas 
Andriekus. Jo tema buvo: lie
tuvybė, lietuvių kultūra, religija 
(paskaitos santrauka duodama 
atskirai). Zigmas Gavelis supa
žindino su tėvo Andriekaus po-
ezine kūryba. Tėvas Andriekus 
jau yra išleidęs tris poezijos 

ti Šį draugišką susitikimą la-!jusieji ir žuvusieji. Po to, buvo liuciją, kuri siunčiama JAV pre- skaučių darytais rankdarbiais, 
bai šiltai priėmė vietos visuo- pakviesta su paskaita visų nu- zidentui, valstybės sekretoriui Cia kiekvienas galės įsigyti at-
menė. Ta proga Nemuno tun-1 stebimui jauna paskaitininke j ir po vieną egzempliorių visiems mintinų tautinių juostų, /;v.,y-

r i D A i | l - r T \ i * RAMO (UBTUVIAD 
t i l K U U I I • . V . Sav. DAN LIUTIKAS 

TAIHT1CAB yra mtUų SPI9CIAL.TBC VISU OA3CTBOS • 
GREITAS patarnavimą* • GARANTIJA • KREDITAS. 

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, HA, 60629. TEL.: 471-2446 

M% iNSURED ' 5% 
eur ren t dlvidend OD Inres tment bonus 

*%<% DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
t"ž 1 metų investavimo bonus mokama 4%% dlvidcmin kas posmett ir 

d a r i šmokame po %<7r u i kiekvienus me tas , 4 metams praejos. 
BRIGHTON SAVINOS AND L0AN ASSOCL4TION 
4071 ARCHER AVĖJOTE, CHICAGO 32, TLLTNOIS 

L S v. r. - 4:20 p. p . 
r. — 8 v. v. 

Valandos: Plrmad., Antrad.. fenki- ir sjt 
TreCiad. uždaryta; Ketvtrtad. 9 

m^-Jm 
Jnlie Andrews 
Mary Poppins 

Debbio Rej-nolds 
Molly Broivn 

Kim Stanley 
Wet Aftcmoon 

Sophia Loren 
Marriage— 

A n ne Bancroft 
Pumpkin Eater 

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį! 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 

FURNTTURE CENTER, INC 
MARQUETTE PK„ 62 H S. Westeri f PRosp, 8-5875 

Anthony Qninn 
Zorba the Grcck 

Ricnard Burton 
Beckct 

Peter O'Toole 
Brrkct 

Re\ l larr ison 
My Fair IJIJIĮ 

Teter Seiler^ 
Dr. Strangelove 

Žie penks aktoriai \r aktorės nominuoti Oskaro premijai Po jų pavardėmis yru filmu pavadinimai kuriose jie vaidina 

VedftjM 1. LEEPO?CIS 

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

t 

http://au.ua.ie


6 DRAUGAS, trečiadienis. 1965 m. kcvo mčn. 10 d. C L ASS I F IED GU/DE R E A L E S T A T E 
NAMAI IR 2EM£ PARDAVIMUI 

>flSCELLAXEOUS 

V A L Y M A S 
KILIMAI, APMUŠTI BAUDAI 
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. <J. R L M S 
Tel. CLiffside 4-1050 

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
ir kitos k raš tus . 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago Dl. 60632 Tel. VA 7-5980 

ISNXOMOJAMA_-^POB MSST_ 

IŠNUOMOJAMAS BUTAS še
šių kambarių Cicero, Illinois. 

Telefonas OLympic 2-9551 
Išnuom. 2 kambariai ir vonia 2-me 
aukšte. Atskiras įėjimas. 
7305 S. Richmoml. tel. HE 4-0349 

IŠNUOM. 5 kam b. butas pirmame 
aukšte. Kars tas vanduo. Kreiptis 
2-me aukš te iš šono. 4508 South 
Honore Street. 

PasauUo figūrinio čiuožimo čempionė Petrą Burka (kairėj) iš Kana
dos, sveikinama ruses čiuožėjos Belousovos po laimėjimo Colorado 

Kovoti Vietname ar kapituliuoti? 

(Atkelta iš 3 • * ) . į sudėjus. Š. Vietamo nedaugelis fab 
t a savo sudėtimi ir "turtingumu | rikų, industrija tuojau galėtų bu-

T ELEV I ZI I A S 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys 
Pasiteiraukite apie naujas . 

!. M I G L I N A S 
2549 W. 69th St. U a. P R 6-1063 

H E L P W A N T E D 

STEADY, PERMANENT VVORK 

F 0 R M | | 
YVITH SOME TECHNICAL 
ABILITY TO ASSEMBLE 

OFFICE MACHINES. 
English speaking not necessary. 

CaU Mr. Sherman: RA 6-9480 

P R I N T - O - M A T I C 
REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti dvi mergaites, 5 dienas savai
tė j . Skambinti po 6 val.vak. tel. 
471-1584. 

CONSTRŪCTION C0. 

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti du vaikus — l 1 2 metų ir V2 
metų. 3 dienas savaitėj. Marąuette 
Parke. 434-0784. 

REZIDENCINIAI, g 
KOMERCINIAI, § 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI 

Reikalinga vidutinio amžiaus mo
teris prižiūrėti vyresnio amžiaus 
(vaikščiuojančia) moterį. Gyven
t i vietoje. Atskiras kamb. ir a t 
lyginimas. Skambinti 928-6729 po 
6-tos valandos vakaro. 

3501 West 69th Street 
HE 4-7482 436-5151 

archipelagą — Indoneziją. Vietna 
mas taip pat labai svarbus t aš 
kas jūriniu atžvilgiu — strate
giškai. Kas dominuos šitą sritį. 
kontroliuos h* didžiąją Indonezi
jos salyno sritį. 

Arba kova su komunistais iki 
pergalės, arba kapituliacija ir ne
tekimas dominavimo jūrose. 

Amerikos "neo-izoliacionists i" 
ir "karveliai" šaukia, jog JAV 
privalančios sumažinti karo nuo
stolius ir stengtis iš P. Vietnamo 
pasitraukti , nežiūrint kokiu keliu 

garbingu a r negarbingu. 
Pirmiausia tie nuolaidų piržliai 

— siūlą derybas. O derybos ši?n 
dien Amerikai silpnybe. n& jėga. 
Jeigu mes norime derėtis ne pa
sidavimo tikslais, mes privalome 
savo pozicijas taip pastatyti, kad 
derėtumėrnės iš stiprybes, o ne 
iš silpnybes. Komunistai tik ten 
sukalbamesni, ku r mato jėgą. 

Kai kas sako: "Jeigu prancūzai 
nelaimėjo, tai kaip mes laimėsim'" 
Ir tai a tsakymas neilgas, bet ryž

ti galutinai sunaikinta. Gi Tonki-
no Įlankoj — galėtų būti įrengta 
visiškai efektyvi to krašto bloka
da. Net raud. Kinija, būdama itin 
silpna ore ir jūroje, ne ką čia ga
lėtų pagelbėti. 

Prasiplėtus karui, savaime aiš
ku, būtų rizika, jog Š. Vietnamas 
daug daugiau jėgų ir išteklių mes
tų j frontą (gal atvirai — nebe par 
tizaniškai), bet mes galėtumėm 
tai žymiai sumažinti a rba visiškai 
sustabdyti nuolatiniais bombarda
vimais. 

Sakoma, jog JAV galėtų būti ten 
įmaišytos, lygiai kaip buvo Korė
joj . Žinoma, kad taip! Bet ta i ne 
beviltiška. Mes galėtumėm ir toki 
karą laimėti, tik reikia ryžto. 

A r negalėtų įsikišti net S. Ru
sija ir net su atominio karo gra
sinimu? Visos aplinkybės rodo. 
kad ne. Tai parodė Kubos blokados 
atvejis. Kremlius niekad to neri
zikuotų dėl Vietnamo, ko nerizika- j 
vo dėl Kubos, tuo labiau, kad Mask 
va žino mūsų atominį pajėgumą. 

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
LEONAS PRANOKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motorų remontas 

5759 So. Western Avenue 
Kampas 58th S t ree t 

Telefonas PRospect 8-9533 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 
TV — R A D U Ų TAISYMAS 

P . R C D £ N A S 
4448 S. VVestern A ve. 

Tel. 847-4829 
Cia pa t galite gaut i Briedžio dažų. 
'HIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllimH 

M O V I N G 
R. ŠERĖNAS perkraus to baldus 
ir ki tus daiktus. I r iš toli- Miesto 
leidimai i r pilna apdrauda. 
2047 W. 67 PL. WA 5-8063 

Heating Contractor 
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir a i r conditioning j 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gut te rs ) . vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas at l iekamas greit ir sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo-

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATLNG & SHEKT METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Western. Chicago 9. UI. 

kus: prancūzai, kai ten kovojo, ae . 
vėjo kolonialistinj apsiausta (o te* į * 8 ^ f atvęjuje mes turime ge-
* u tur i didelį skirtumą*, "gi mes f » s u P r a s t l l r ^sąmonint i , štai 
kolonialistinių tikslu ten neturime. į ^ - J e i S u . * * P ^ o j a u s is raud. 
Be to.lvginti mūsų ir prancūzų p r a j o s , tai kiek tas pavojus padi-
iėgas - taip pat būtu tik nesusi- d e s Palaukus kada jie turės pasiga-; 

' minę bent siek tiek apčiuopiamą • pratimas. 
Vėl kai kas sako: "Jūs negalite 

laimėti partizaninio karo"... 
Irgi neteisus teigimas. Juk ame- t y .. . . . 

rikiečiai sėkmingai, su laimėjimu ] furna istas rašo, jog Amerika, me- j 
vra kovoję partizaninius karus Ni- | k o . neiauKdama. turi pradėti r i m t a i 
čaraguvoj Haiti ir anapus trijų ko- ; v e i k t l . * Į ^ n a m o k a r e - 9 ™ " * j e ? ų 

vos frontų Korėjoje, o taip pat — 
Graikijoj. Filipinuose, Malajuose 

Sakoma, jog besitęsianti JAV . 
bių kova P. Vietname pareikalau- ; m e > § a h m a s daiktas, praplėsti ir 
sianti vis daugiau aukų. Bet be jų :- ^ ^ l bombardavimo planą elek-

kiekį atominių bombų? Taigi, lai
kas kalba ne mūsų naudai. 

Baigdamas straipsnį, minimas 

istorija diktuoja, jog reikia pradė
ti masyvias atakas prieš priešą. 
Bombarduoti taikinius Š. Vietna-

TJNKAMI RŪBAI TEIKIA 
GERA SAVIJAUTA 

Tokius rūbus vyrama Ir moter ims 
parūpins geriausiose 

"Simpson Clotlies" siuvyklos© 

JONAS H. AKŠYS 
2551 W. 71 S t , Chicago, DL, 60629 
tel. 925-5179. A t d a r a v a k a r a i s nuo 7 
iki 10 v. v„ šešt. nuo 9 v. ry to iki 
6 v. vakaro. Trečiad. ir sekmad. už
daryta. 

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

Eksper t i ška i uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar
bas garantuotas . 

A. ABALL ROOFTNG OO. 
LA 1-6047 arba RO 2-8778 

negalimas laimėjimas. t ros jėgaines, tiltus, industriją, ke 
& a i ^ ^ c ^ • * i }įn susijungimus, uostų dokus, aly 
Politinė ir karinė istorija pilna ^ tQ„v,.= pavyzdžių. :og visokiausi kompro- ĮVOE t a n k u s i r k t - T a i P P a t P r a v e s 

misai, neryžtingumas ir nuolaidos *j t v i r *ą J u r i n e blokadą, o pats 
veda tik į katastrofą Taip ir Viet! J u n m s laivynas būtų geras t ramp 
name: kuo ilgiau mes lauksime.: l y n a s i r bombardavimui priešo tai 
tuo mokėsime didesnę kaina, netgi k l m u (turima galvoj karo laivai, 
už dalinį laimėjimą. j lėktuvnešiai). Be to , turėtų būti 

Sakoma, jog mes neturime teises \ sutvirtintos ir suefektyvintos jū-
būti P . Vietname, bet taip pa t — i "* l r o r o PaJeg055 visam Vakarų 
ir šimtais kar tu daugiau — negali Pacifike. 
ten infiltruotis ir Š. Vietnamo ko- Reikėtų didinti ir žemyno ka-
munistai, kurių į pietinę dalį nie- i rmomenę tam rajone, 
kas nekviečia, tuo tarpu kai mes Vietnamas nėra simpatiška ko-
esame pakviesti į pagalbą P. Viet- v o s ****• Tenai nėra gerų ir "tin-
namo vvriausybės ir ten randamės ; karnų- fronto laukų. Tačiau ir te-

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

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

CICERO BEATTNG AND 
SHEET METAL 

2431 So. Ked.de Avenue 
Chicago 23, HBnois 
Ofiso tel. 277-1442 

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

"Outstanding Career 
Opportunities"! 

DU PAGE COLNTY 
CONVALESCENT HOME 

Wheaton, Illinois 
HAS IMMEDIATE POSITIONS 
IN THE FOLLOVVING DEPTS. 

- REG. NURSES — 
- NURSES AIDĖS — 

(Ali Shifts Open) 
Thė Home offers pleasant work-
ing Conditions — Top Benefits — 
Salary will commensurate with 
experience. 

Nursing ąuarters available. 
Ample Parking. 

WHY NOT WRITE or PHONE 
MO 8-2958 

Speak with Mr. REINECKE and 
arrange your interview. 

Outstanding Career 

SALES e MORTGAGESa MANAGEMENT 

SJLTJL.S K , E 3 J L L T ^ " 
4936 West 15th Street, Cicero 50. Illinois 

Phone: OHice: 0L 6-2233 Residence: 0L 2-8907 
Turkne šimtus namų Ciceroje. Benvyne, Riverside ir kituose 

vakariniuose priemiesčiuose. Mūsų įstaigoj j ū s galite išsirinkti jums 
patinkamą nuosavybę iš katalogo. 

Vieninteliai iš lietuvių priklausome prie M. U. S. 

r, k. 2 bu tu namas. 2 po 
gazu šildymas. $21.500. 

7 kamb . mūras . Gazu šildymas, 
platus lotas. 55 ir Kedzie. $14.200. 

Aaujas 5»/o kanib. mūras . Arti 
mūsų. $lT.uuu. 

1 kamb . mūras . Gazu šildymas. 
Garažas. SS ir Pulaski. $17.000. 

įMotk'ruus 6 kamb. m ū r a s . 2 vo
nios. G o p. lotas. 2 mūro garaž. 64 
ir Pulaski . $35.000. 

(J kamb , namas. Naujas gazu šil
dymas. Garažas. 65 ir California. 
$14.900. 

centr. i 114 aukšto . Du butai - - 5 ir 4 
Į kamb. . 45 p. lotas. 60 — ir Kedzi<\ 
$15.200. 

2 butu mui-os. J po •: karnb. Saudas 
rūsys. Garažas. Arti liiū--vi. $27.900. 

-1 butų mūras . Naujas ųazu šildy
mas. Apie $5.000 nuomos. 55 ir Ca
lifornia. $3 9.500. 

2 aukšti i , 6 kamb. mūro reziden
cija. Gazo šildvmas. 1 % vonios. Arti 
M. parko. $^4.400. 

S lotai, šalia Marq. pko, tinka 
apar tment iu iu i namui statyti. $16,000. 

Nauja u i \ e r n a ir butas, M. pke. 
$43.000. 

VISADA T l ' R I M E GERV NA31Ų 

K. VALDIS REAL 
2458 West 69th St.. RE 7-7200 arba RE 7-8534 

65 lr Campbell. Modernizuotas 6 I ra. Kaina t ik 5 kar tus metinių pa-
kamb. bungalow. Nauji plasteriai. j j amų. 
nauja elektra. Dideli k a m b . $19,000. j 10 a p a n m e n t u , 3 metu. Į pietus 
arba pasiūlymas. i nuo Marq. pko. Didelis sklypas. 

Netoli Nabisco. 10 metų senumo į Automobil iams pastatyti vieta, Pui-
mūras. 2 gražūs miegamieji, valgo- kus pirkinys už 6 % kar tus metinių 
masis. didelis salionas. Garažas. 35 i pajamų 
p. sklypas. Tik $18,700 

61 i r Sawyer. apyl. 6 kamb. "oc-
tagon" bung. Modern. virtuvg, nau
ja kars to vandens šilima. Teirauki
tės. 

3 metų senumo modernus a p a r t 

KEAU ESTAT*. 

Marąuette P a r k e med. 2-jų bu tų 
5% ir 5 kamb. $16,200. 

Marq. pke mur. 4 butai. Garažas. 
Geros pajamos. $30,900. 

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

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

PLATUS PASmiNKIMAS 
NAMŲ PEBKIMUI 

i BUTŲ NUOM. — D.COME TAX 

Apdraudę Agentūra 
Patarnauja visais draudimo reikalais 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedade Ave. PR 8-2233 
'HHiiiiMiiiiiiiiimiiiMiiiiimmiHitmith 

A. ABALL R00FING G0. 
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visrų rūšių stogus. Ta. 
•*ome a r b a dedame naujus kaminus, 
rinas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome iš lauko Taisome mūra— 
"tuckpointing". Pilnai apsidraudė 
Visas darbas garantuotas 

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

Apskaičiavimai nemokamai. 
'IlilIlIlIUIIUHllimHMHIIIMUilHlthllll" 

aukšta is moraliniais tikslais - - pa
gelbėti tam kraštui išvengti komu
nistinės vergijos. 

Galėtų atsitikti, kad į karą įsi
maišys ir raud. Kinija. Amerika 
šitokį atvejį turėtų numatyti ir 
jam pasirengti. Bet mes ir šiame 
atvejuje turime pirmenybių. Pir
miausia Vietnamas, kaip ir Korėja. 
yra pusiasalis, amerikiečiai essm 
žymiai tvirtesnė jūrų ir oro galy
be, negu mūsų priešai, kartu juos 

nai reikalinga ginti vietnamiečius, 
gintis nuo grėsmės mums. patiems, 
ginti pasaulio laisvę Žinokime, 
kad nėra tokių vietų šioje žemė
je, kur būtų galima pasakyti "ge
ros vietos... mirti" Tačiau priva
lome ir tai žinoti, jog kur kas ge-
riauti Vietname — Kinijos prie
angyje, negu kad reikėtų vėliau 
kariauti Havajuose prie mūsų pa
čių sienų... 

Pr. Alšenas 

SKAUTAI 
(Atkelta iš 2 psl.) 

Vyriausiąja visų vadove ir 
globėja yra sesuo M. Igne (Gra
žina Marijošiūtė). 

Visos dr-vės formalios sueigos 
įvyksta kas mėnesi. Skiltys ir 
būreliai savo sueigas bei užsiė
mimus daro dažniau. 

Be to buvo kelios dr-vės išky
los rudenį ir žiemą gamtoje su 
skautavimo programos dalykais, 
ugnies kūrimu šlapioje aplinko-

! je, virimu sniege ir p. Tokių iš
kylų padaro ir skiltys. 

Nuo mokslo metų pradžios 
buvo ir 4 pobūviai — laužai sa
lėje su programa, vaidinimais, 
dainomis, žaidimais ir p. 

Padėkos dieną dr-vė atliko vi
sų bendrą gerąjį darbelį: aplan
kė labai skurdžiai gyvenančią 
šeimą .turinčią 11 vaikų, ir nu
nešė dovanų ir pačių skaučių su
taupytais pinigais nupirktą di
delį kalakutą. uiiiMMilitniH <>iiiiiiiiiiiiHiliiiiniiliiii' 

Prieš Kalėdas įvyko skaučių Mga j ^ „ ^ 
kalėdinis vakaras su programa, j GRA2IU VIZITINIU. KORTELIU 

II. 16 minėta, drauge su visa Į kreipkitės j "Drangą", kuris spaus 
sodyba; iškilmių metu skautės '• f 1 ™ , tokiu, dalyk«ru»__ irražiai 
nešė vėliavas ir ėjo garbės sar
gybą. 

Rajono vadovių suvažiavime 

Pulaski ir Archer apyl. 8 metų, 
4 butų mūras . Savininkui 6 dideli 
kamb. ir labai geros pajamos, šoni
nis įvažiavimas. Garažas. $53,000. 

2 gražūs butai b? biznis. Tik ke
lių metų mūras pačiam M. pko 

mentinis. Metinių pajamų apie $14.- Į centre. Geras pirkinys. 
000. "Built-in" virtuves, šaldytuvai, i Gražus 5 % kamb.. 1 metų mūras. 
ĮmokSti $22,000. ; Dideli, šviesūs* kambariai. Kilimai 

. Netoli mūsų {staigos. 5 metu se- i 40 p. sklypas. Į pietus n»<> M. p-ko. 
numo, 5% kamb. mūr. Alum. lan- | Tik $22,10.0. 
gai. Apsauga nuo potvynio. Garažas į 2 po 6 kamb. mūras. Naujos vir-
Pirksite nebrangiai. ! tuves, nauja atskira šilima gazu. 2 

Puse bloko nuo M. p k o . 10 me- au to . mūr . garaž. M. uke. $32,000. 
tų. 2 butų mūr . Savininkui 5% '• Didelei šeimai. 5 miegamųjų mū-
kamb. butas ir $125 m€n. pajamų.; ras . Netoli mūsų įstaigos. Tik 
Atskiri šildymai. $39,000. $17,900. 

Brighton pke. 12 bu tų apar tmen- | Taverna ir batas . Mūrinis. Mare 
tinis. Naujas šildymas, nauja elekt- pke. Nebrangiai. 

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

2x4 ir 1x3 mūras Brigbton Park 
centre. Gazo pečiais ši ldomas. Geros 
pajamos. Kaina tik $20.000. 

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

11/2 aukšto mūras 5 ir 4 kamb. 
Naujas šildymas ir garažas. Viskas 
modernizuota. $21.000. 

2x5 mūras 3 mieg. ir 3 kamb. 
bu tas rūsy. Naujas C. ši ldymas ga

zu, alum. langai, garažas. Arti viso 
kių mokyklų ir lietuvių bažnyčios. 
$25.000. 

lVį aukš to 9 m. mūras , 60 bl. j 
vak„ ar t i Archer. 47 p. skl. Viskas 
modern. 2 a. neįrengtas. $20.000. 

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

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

U k e r i ų ir maisto krau tnvg . Gra
žus namas su 4 kamb. butu. Didelis 
gražiai aptvertas sklypas. DidelS 
krautuvas p a t a l p a D a u g galimumu 
praplėsti. Ramioje lietuvių kolonijo
je Brighton Parke . Didel§ proga 
darbšt iems lietuviams. Skambinti 
šiandien. 

Mūr. BungakTO. 14 metų senumo. 

Kampinis . 2 auto. mūr. garažas. Gra
žiai įrengtas vidus. Dideli 3 miega
mi. Gal ima įrengti kambarius pasto
gėje. Marųuette pko centre. 

Mūrinis. 3 butai po 6 kamb. Ge
ra s sklypas. Tvirtas mūras . Savinin
kas nusipirko biznį ir nori skubiai 
parduoti . Brighton pke., arti Westera 
susisiekimo. 

PIETVAKARIUOSE. Gražus, pa
gal užsakymą statytas mūr. 2-jų 
butų. Dideli 6V2 ir 6V2 kamb. Pil
nas rūsys. Karštu vandeniu - gazu I PATARNAUJU NAMŲ PIRKIME 
apšild. Platus sklypas. Plytelių; JR PARDAVIME. 
vonia. Gražūs nuo sienos iki sie- į BOOKKEEPING, N O T ARU AT AS. 
nos kilimai salione. valgomame i r ! CAR LDCENSES, INCOME TAX 

bloko iki k rau tu ft K A T I L I U S R. E . 

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

vių ir susisiekimo. Ne daug tokių 
yra. Tik S23.900. SVOBODA, 3739, 2456 W. 6Sth S t 
W. 26th St. LA 1-7038. I 

R E 7-8399 

Med. 4 būtai. Tik $1S.S00. 
Mūr. 68 ir Maplewood. S18.S00. 
Mūr. 2x.">. Garažas. $26.500. 
8 bu ta i mūr. Bargenas. $75.600. 
Lotas 30x125. Zone R 3. $8,800... 
Visi namai Marąuette Parke 

KAIRYS REAL ESTATE 
2501 W. 69tb St HE 6-5151 

^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " * " -i 

j S T A N K U S j 
j C0NSTRUCT10N GO. : 
• Atlieka planavimo ir statybos ; 
: darbus, gydytojų ofisų, gyvena- l 
• mųjų ir prekybos pastatų. Ju- ; 
• sų pasirinkimui turime virš 300 l 
i įvairių standartinių projektų. : 

: Ofiso ir namų telefonas '-

: PRospect 8-2013 • 

Į 7105 S. Artesian Ave. '. 

Chicago, Illinois 60629 • 

PROOOS — OPPORTUNITIES 

Savininkas parduoda groserių mė
sos ir maisto produktų krautuvę. 
Geras pelnas iš namie gamintų 
dešrų ir skilandžių. Gera proga 
energingam lietuviui. Mūrinis na
mas prie kampo ir tuščias 20 p. 
sklypas šalia, geležine tvora. 5 
kamb. butas, gazo - karšto vand. 
šilima. 220 V. elektra, 2 maš. ga
ražas, šoninis privažiavimas. Del 
ligos namas, krautuvės Įrengimai 
ir šaldytuvai turi būti greit par
duoti. Skubiam pardavimui kaina 
apie $20,000, plius prekės. 

R E 7-2366 

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS I _ . . .. I T~T. ™ 
Oidelis ir geras rvainų namų, 

NAMU m BIZNIŲ PASIRINKI- s k i y p U , m z n i n u žemės akių 
MAS * APDRAUDA 

LEONAS REAL ESTATE 
pasirinkimas 

L I N A R T A S R E A L T Y 
2735 W. 71st St. WAlbrook 5-6015' ^ 3 7 g, 49 Av.. Cicero 652-4343 

D Ė M E S I O 

^ = 

D Ė M E S I O ! 

. * » • • - • - • < 

II. 20 Hartforde dalyvavo ses. 
M. Igne. 

Skaučių Mąstymo diena, n . 
22, paminėta specialia progra
ma visai sodybai ir svečiams da 
lyvaujant. 

Šiais mokslo metais dr-veje 
lankėsi ir įvairiai prisidėjo s. I. 
Treinienė, s. A. Šenbergiene, s. 
kun. dr. V. Cukuras, v. s. kun. 
J. Vaišnys, s. K. Marijošienė, s. 
O. Saulaitienė ir k. 

Lietuvos skautų globėjo šv. 

greitai lr prieinama kaina. 
D R A U G A S 

*545 W 63 St., Cmcago, fD 60629 
•iiminiiiiiiiiiimiiraMiiiniuiitiHiittiiiii 

Cbicagoje viešes nuo kov 0 14 d. ligi balandžio 14 d. cirkas. 
Cia matyt i cirko klounai. 

itmuiiiiiimi! iiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiHiii 
Apsimoka gkerbtis DRAUGE, 

nes jis p l a k u s i a i skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai-

Kaz imie ro m i n ė j i m a s b u v o k o - : Ū Os visiems prieinamos. 
vo 6 d. ..Kor. iniuiiiiHiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiimmiiiiimii 

M OV I NG 
j . NAUJOKAITIS 

Ilgų metą patyri™*8 

Apdraustas perkx*os*yma« 
WA 5-9209 CJiicago, ID. 
• C 

S0PHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

Ka3dfen nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirnaadle 
niala 7 vai. vak. 
VISOS PROGRAMOS IS WOPA 
(490 kdl. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
715» So. Maplewood Ave. 

Chicago 2*. m . 
t « «. * * * * * * * # * * » - * > 

* *PARr>AvTMTJI 
, • • • • * • • « * 4 H 

GARBAGE DRUMS 
WTTH COVF.RS AXT> HAVDIiKS 
SO and 50 irai. Pree Delivery 

i 5757 S. Halst«d & 5622 S. Racine 
Tel. 224-4362 * 434-1113 

Perskaitę "Draugą', duo
kite jį kitiems pasiskaityti. 

P A S I N A U D O K I T E 
DRAUGO7 SPAUSTUVES 

PA T AR NA V 3 M 0 
iJienraatis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus t* 

^ėje. Lietuvių t a rpe nėra Kitos moderniškesnšs spaustuves visoje 
Amerikoje 

DRAUGO spaus tuve spausdina gražiausias lietuviškas kny
gas, programas pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems 
gyvrmorti vykiam* Mažas yra tokių spaudos darbų, kurių dien 
raSfio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti. 

-vyi«eiame visas urgamzacijas ir programų vadovus oei kitus 
uetuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti. 

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

J K A U G A S turi atlikti daug spaudos darbų, kad galėtų is-
.-.iiaiAyi; ir da ry t i pažangą. Kiekvienas spaudos darbas duotas 
LiHAUGO apauBtuvei, yra parama dienrascifu. 

visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu 

- D R A U G A S ' 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL. 60629 TEL LU 5-9500 
V _ > ? 

Remkite tuos. kurie skelbiasi dienr. Drauge. 

Skaitykite ir p l a t i n l ^ t o 

http://Ked.de


MAŽIEJI MINĖJO TAUTOS ŠVENTC 

Didžiausias mūsų tautos lai-1 kininkas Maskardo. "Tai man 
mėjimas, tai mūsų jaunimo ug- \ nesunku, tėveli." 
dymas lietuviškoje dvasioje. Šį Meninę dalį atliko lituanisti-
didįji darbą atlieka lituanisti- j nės mokyklos mokiniai ir tauti
nės mokyklos, prisiglaudusios j nis ansamblis, vedamas J. Sodai 
prie parapijos mokyklų, veda- čio. Ansamblis sugiedojo Ber-
mų, Šv. Kazimiero seselių. Brid- ; tūlio — Marija Dangaus Kara-
geporto Šv. Jurgio parapijos mo lienę ir sudainavo — F. Stro-
kiniai Vasario šešioliktąją mi-: lios, Kur bėga Šešupė. Nežino-
nėjo parapijos mokykloje vasa- \ mam kariui. Vaikai dainavo su 
rio 16 dieną ir lituanistinė mo- j gilhi įsijautimu ir jų balsai 
kykla Lietuvių auditorijoje va- į skambėjo maloniai ir nuošir-
sario 21 d. jdžiai. Tarp jų įsiterpė deklama 

Šv. Jurgio parapijos mokyk- į ei jos: Lietuvos vėliavą deklama 
la vasario 16 d. susirinko į mo-j vo A. Šuopytė ir R. Genčius, 
kyklos salę. Mokiniai pasipuošę Mes b e Vilniaus nenurimsim— 
trispalvėmis tulpėmis ir tauti- šešto skyriaus- mokinės, šiaurės 
niais rūbais gražiai išpuoštoje pašvaistę — septinto skyriaus 
scenoje deklamavo, žaidė tauti- ' mokinės ir Jane Paškevičiūtė 
nius žaidimus ir šoko tautinius paskambino pianinu Browno 
šokius ir dainavo lietuviškas '"Labanaktis", 
dainas. Šv. Kazimiero seselės 

Bridgeporto Šv. Jurgio Lit. mok. mokiniai su mokytojais ir svečiais. 
Ii k. j d. LB apyl. pirm. P. Dambrauskas, šokių mok. I. Smieliaus-
kienė, kun. dr. A. Baltinis, mok. E. Spačkauskiene, tėvų kom. pirm. 
K. Stravinskas, pad. E. šiurnaite ir ansamblio vad. muz. J. Sodaitis. 

galio — Leiskit į tėvynę, šie ty vėliavas ir jas padovanojo Mar
ius ir švelnūs kanklių garsai pri ąuette Parko lietuvių parapinei 
minė Lietuvos miško ošimą ir Į mokyklai. Šios vėliavos kiek-
sukėlė tėvynės grožio ilgesį, avienos klasės atstovui buvo iš

ryškino seselės Emanuelos pa-1 
ruoštos minėjimo programos me 
tu patys vaikučiai. 

Šį gražų pavyzdį reikėtų pa
sekti visoms lietuvių parapi
nėms mokykloms, kur dar tris- į 
palvės klasėse nėra, gi vėliavų į 
parūpinimą galėtų atlikti taip 
pat ir kitos LB apylinkių vai- Į j 
dybos. i. Janušaitis. 

KAS VEIKIAMA DARIAUS 
GIRĖNO POSTE 

DRAUGAS, trečiadienis 1965 m. kovo mėn. 10 d. 

A. f A. 
J O N U I FLEDZINSKUI Lietuvoje mirus, 
jo sūnų Vytautę su šeima giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

Liuse, Vytautas, Ina Stadalninkai ir 
Viktorija, Jurgis, Džiugas Jakubauskai 

rar»»» s3?5k rss^ 

Dariaus Girėno postas ir j 
pirm. J. Kasauskis nutarė pa- '• 
minėti šv. Kazimiero dieną ko
vo 6 d. 7 v. v. posto mažojoje 
svetainėj, 4416 S. "VVestern ave., ; 
buvo gardi ir lietuviška vaka
rienė, su trumpa programa, 
draugiškais pasikalbėjimais ir 
t. t. Pr. Krasauskis 

Amerikoje 1964 m. pavog-
Mokyt. S Spačkauskiene pa- Auditorijos scena buvo gra-1 kilmingai įteiktos mokyklos su-

mokytojos buvo puikiai paruo- ruošė Gedimino sapną, kurį gra ž i a i i r skoningai dekoruota Ge- rengtame Vasario 16-tos minė-
dimino pilimi, kurią nupiešė Ed- jime, mokyklos vedėjos seselės t a « » , 8 U D automobiliai, is jų 
mundas Vižinas ir geležiniu vii- Emanuelos. i 3 1 - 9 2 7 Chicagoje. Aštuonias iš 

kas _ Gediminą, o R o m a s R a - ^ , kurį piešė Juozas Vilimas.; šiomis gražiomis vėliavomis ^ \ ^ V ^ ^ L ^ 
dis ir Česlovas Petronis-karei-1V i s a- P™gramą tvarkė htuams- i pasipuošė šios mokyklos k i e k - — - — — • -

Vasa:--..: -- ~ ••••'-- „ . , . , . . . , _ . tinės mokyklos mokytoja E.;viena klasė. Jos kiekvieną die 

šusios programą, kurią atliko žiai suvaidino N. Viščiūtė—Kri 
grupėmis atskiros klasės, viena jvių Krivaitį, Liudas Spačkaus 
su kita lenktyniaudamos. 

!dis ir 

Petkų 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIOS KOPLTCHM 

2533 West 71 st St. Telef. GRovehi 
1410 S. 50th Ave., Cicero, T Q * T ^ ! I 

nės mokyklos mokiniai su savo Ivius. Vaidilutėmis buvo Regina 
I buvo surasta. 

Miniotaitė, Giedrė Leonaitė ir Spačkauskiene, kuriai padėjo! ną mūsų mažiesiems, lankan-
tėveliais, mokytojais ir svečiais 
susirinko į lietuvių auditoriją, 
šiltą atidarymo žodį tarė LB 
Bridgeporto apylinkės pirm. Į į į į į - į į į į į į į ' į į i į ' į į į P o vynės meilę, ir sudarė tikrą Va spalvų prasmę labai gražiai iš-

albėjo | . . „ . ,. , . . . „ ... sario šešioliktos nuotaiką. 

.Marytė Belevičiūtė. Gedimino I T ė v u komitetas. Visas šis pui-1tiems šią mokyklą, primins tė-
! sapnas nukėlė mintis į gražią ; k u s parengimas stiprino susi- vėlių šalį - Lietuvą. Ir džiugu, 
Lietuvos praeiti ir atskleidė lai ! rinkusiųjų tautinę sąmonę ir tė-įkad šios vėliavos reikšmę ir 

Dambrauskas. Po jo kalbėj 
kun. A. Baltinis: "Ką galime iš j 
eivijoj padaryti Lietuvai". Tarp 

.kitų dalykų jis paminėjo Ispa
nijos pilietinio karo metu visam 
pasaulyje garsų telefoninį pasi
kalbėjimą tarp Alkazaro ginė
jo pulk. Maskardo ir jo šešioli
kos metų sūnaus, kurį raudonie-

jo I. Smieliauskienės ir E. Šiur-
; naitės vedama tautinių šokių —Blt 
grupė nuotaikingai pašoko Au- i 
dėjėlę, Žilvytį ir pažaidė Aguo- j m _ 

\ neles ir Garnį, šie puikiai mo- į C h i c a g o j i r a p y l i n k ė s e 
; kinių atliekami šokiai gražiai 
pavaizdavo tikrovėje tą Lietu-

jvą, kurią sapnavo Gediminas 
į geležinio vilko šešėlyje. 

LIETUVOS TRISPALVĖ 
MOKYKLOS SALĖSE 

Lietuvių Bendroumenės Mar-
ąuette Parko apylinkės valdyba, 

ji buvo paėmę į nelaisvę. Jie ža 
dėjo sūnų atiduoti gyvą tėvui, į Į pabaigą pasirodė scenoje J. 
jei jis negins Alkazaro: "Sušuk, j Spačkausko vedamos tautiniais I talkininkaujant nariams, atliko 
tegyvuoja Ispanija ir mirk kaip ; rūbais apsirengusios mergaitės gražų, pavyzdžio vertą, darcą. 
vyras, nes aš niekad Alkazaro ! su kanklėmis, paskambindamos ; Ji sutelkė reikiamų lėšų ir savo 
priešui neatiduosiu!", sakė pu J- Banaičio — Liūlia liūlia, Mar-į mis jėgomis pasiūdino Lietuvos 

"UŽBURTOJI DŪDELE" UŽDŪDUOS 
CHICAGOJE 

• 

.-

£ V 

velniui išduotą sutartį, nugalė
toju grįžta namo. 

Pasakos veiksmas lengvai 
plaukia ir kova vyksta tarp tie
sos ir netiesos, tarp vergijos 
ir laisvės, tarp meilės ir puiky
bės, tarp neapykantos ir kerš
to. 

Jurgutį vaidina 11 metų vei-

Gevelando Vaidilos teatras l paliko. Žvejys, nenujausdamas 
kovo 13 d-^—šeštadienį, atva- į velnio žabangų, po ilgo svyra-
žhioja į Chicagą gastrolių, a t - ; vimo velnio sąlygas priima ir 
veždamas čia parodyti iš geriau ' savo kraujų pasirašo sutarti, 
sių savo pastatymų M. Venclau i Vos tik sutartis atsirado velnio 
sko 4 veiksmų pasaka "Užbur- rankose, žvejui gimsta sūnus.. 
toji dūdelė". Pasakai* puikias Į šį vos gimusį sūnų, v e i n i a s ! kejas Šarūnas Stempuzis. žvejo 
, . .. . .. „ • i , j •, -.. „ . vaidemni isnildo prityręs scenos 
dekoraenas parengė ir pati vei- pradeda reikšti savo pretenzi- , , ~ . 
. , ,. ., _ . . . • . T_ „. . . . . žmogus Ignas Gatautis, 
kalą surežisavo prityręs ir jau . jas. Kančia ir nusiminimas su- . ° 
spėjęs pasižymėti režisierius Pe spaudžia žvejo ir jo moters š i r - j . ^ J ^ 
tras Maželis. Clevelando teatrą-; dis. Tėvai nutaria atidengti bai
lus ir spektaklį globoja Chica- siąją paslaptį sūnui ir tai pa
gos Scenos darbuotojų sąjunga, i daro, kai šis sulaukia dešimt 
neseniai pravedusi sėkmingą Eg metų. 
lės pastatymą. 

Sūnus, pakrikštytas Jurgu 

"Užburtosios dūdelės" siuže
tas yra nesudėtingas ir lengvai Į čiu, išauga labai geru ir myli-
suprantamas. Pasakos karalius,: mu vaiku. Vieną kartą, kai jis 
didelis žuvies mėgėjas, puošnioj sėdėdamas ant kelmo valgė duo 
savo pily rengia puotą. Karą-. ną, prie jo priėjo pasakų sene
lius, per savo prievaizdą, įsako į lis ir paprašė nors mažą gaba-
žvejui pagauti tris pintines žu- j liuką duonos, savo alkiui numal 
vų ir tuoj pat jas pristatyti sinti. Ir Jurgutis, visai nesvy-
karaliaus dvarui. Jei žvejys ne- j modamas, atidavė seneliui visą 
įvykdys karaliaus įsakymo ir savo duoną. Senelis gi, atsidė-
nepristatys reikalaujamų žuvų,! kodamas Jurgučiui už duoną, 
bus išmestas iš namelio, o gal davė jam tokią stebuklingą 
irįkafintas. • • • ^ ^ ž ~ j ^ Į d a d d f e tarilJ***** j * - ^ „. _ ^ 
suprasdamas, kad Karaliaus įsa valo šokti. Tos dūdeles dėka | .^. . . . . „ , 
kymo negalės savo jėgomis iš- i Jurgutis nugali visas kliūtis. 
pildyti, šaukiasi nelabojo pagal- Į Jis laimingai įveikia karaliaus 
bos. Šėtonas tuoj prisistato ir klastą, velnio pinkles, karalai-
už paslaugą parikalauja atiduo-| čių gudrybes, plėšiko smurtą, ir I šeštadienį, Jaunimo centre, 7:30 
ti jam tai, ko žvejys namie ne-i taip, galų gale, atgauna tėvo vai. vak. —Sinu» 

o jo 
Elena Bridžiūviene. 

Karalių vaidina Zigmas Peckus, 
karalaitį —Vytautas Puškorius. 
o karalaitę — Rūta Jokūbaity-
tė. Plėšiko vaidmenį išpildo Vy
tenis Gatautis, prievaizdą — 
Romas Zorskas, o našlaitę — 
Milda Jokūbaitytė. 

Velnius vaidina Leonas Mels-
bakas, Petras Matulevičius ir 
Algis Rukšėnas, o raganas — 
Aldona Vaičiūnaitė, Violeta Ži-
lionytė ir Gale Mariūnaitė. 

Be paminėtųjų vykusiai išpil
do paskirtus uždavinius visi pa
sakoje dalyvaujantieji, kaip šo
kėjos Nijolė ir Viktutė Lankau-
skaitės, vabalėlį Daina Marcin-

vaidina pats režisierius Petras 
Mažeika. 

Pasakos pastatymas įvyks ši 

• 

A. f A. 
LEOKADIA KASPER 

(WAFTKKfXAlT£) 
Gyveno 5002 Olcott Ave., East 

Chicago, Indiana. 
Mirė kovo T d.. 1965, 7:10 

v. v., sulaukus 7u m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Stella Tereba, žentas Ri-
chard, gyv. Lansing, 111., sūnus 
Peter mart i Ann, 6 anūkai, 
švogeris Michael Kasper. kiti 
gimines, draugai ir pažįstami. 

Priklausė- Šv. Onos, Altoriaus, 
šv. Rožančiaus ir šv. Kazimie
ro Rgmejų dr-joms. 

Kūnas pašarvotas Florian 
Dziado\vicz » koplyčioje, loOth 
St. ir Northcote Ave., East 
Chicago, Indiana. 

I>ankymo valandos: antrad. 
nuo 7 iki 10 vai. vak., trečiad. 
nuo 2 iki 5 popiet ir nuo 7 iki 
į o vai. vak. 

LaidotuvSs įvyks ketv., kovo 
11 d. iŠ koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydSta i šv. Pranciškaus 
parap. bažnyčia, kurioje įvyks 
geduflngos -pamaldos už velio
nes sielą. "Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines, 
Chicagoje. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvSse 

Nuliūdę: Duktė, sūnus, žen
tas , marti i r anūkai. 

Laido*, direkt. Florian Dzia-
dowicz. Tel. EX 7-0994. 

fc^^V* 
A. 

SOPHIE 
Mirė kovo 8 

ryto. 

A. 

DAUKAS 
d., 

Gimė Lietuvoje. 
tinenų parapi jos 

1965, 2 vai 

Kilo iš Kai 

Amerikoje išgyveno 53 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

motina Ste'.la Mažeika, sesuo 
Stella, jos vyras Edvvard Szum-
ski ir šeima. Du broliai: Anta
nas Daukas ir Jonas Daukas. 
jo žmona Charlot te ir šeima. 
Kiti gimines, draugai ir pažįs
tami. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 S. Li 
tuanica Ave. 

Laidotuves įvyks ketvirt., ko
vo U d. iš koplyčios 8.30 v. r. bus 

atlydėta j šv. Jurgio parapi
jos bažnyčia, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velio
nes sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta J" šv. Kazimiero kapines. 

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

N'UIHMIC: Motina, sesuo, bro
liai ir kit i gimines. 

Laidotuvių direktorius An
tanas M. Phillips, Telefonas — 
TA 7-3401. 

] NARDŽIUI, SEVERINAI IR EGIDIJUI 
J U Š K A M S 

del mylimo tėvelio, uošvio ir senelio 
A. + A. 

ALBINO JUŠKOS mirties, 
gilią užuojautę reiškia ir kartu liūdi 

Vanagu šeima 
.. > -

Mirus 
A. f A. I N 2 . V Y T A U T U I PAVILČIUI, 
jo žmonai p . Onai Pavilčienei, taip pat duk
roms Vitai ir Inai bei giminėms reiškiame 
gilia užuojauta ir kartu liūdime. 

Gamziukai 

GUŽAUSKŲ EEVERLY HILLS GILiNYčSA m 
Geriausios gėles del vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 West 63rd STREET 

Tek»f.PE S-0833 PR 8-0834 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietavių Laidotavių Direktorių Asociacijos Nariai i 

STEPONAS C. LACKAWICZ 

Mūsų mielam draugni 
PRANUI ŽEBERTAVIČIUI 

staiga mirus, liūdinčius: sūnų Vaidutį, mamytę Ma
riją, brolius Vincą ir Alfonsą su šeima, seserį Rnelę 
ir ki»us gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

Arrianas Radzevičius 
Jonas ir Agne Virbylai 

3424 W. 69th STREET 
2314 W. 23 rd PLACE 

Tel. REpublk? 7-1213 
Tel. Ylrgmia 7^672 

PETRAS B1EU0HAS 
t348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 3-3572 

ANTANAS M, PHSLLiPS 
3307 LITUAN1CA AVT1. Tel. YArds 7-3461 

POVILAS J, RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET Tel. VArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN A\X. Tel. COmmodore 4-2228 

A. f A. 
PO\TLUI TYRULIUI netikėtai mirus, 

jo žmoną Mariją, sūnų Povilą ir kitus gi
mines giliai užjaučiame ir kartu liūdime, 

L. K, Kubaičiai 

JURGIS F, RUDMIN 
S319 S. LTTUAMCA AVE. Tel. V Arda 7-1138 1139 

VASAIT1S — BUTKUS 
1446 S. 50tb A\*E CICERO. ELL. Tel. OLympic 2-1008 1 

Remkite tuos, kurit1 skelbiasi dienr. Drauge. 
rtosios dūdelės 1-mo veiksmo 



DRAUGAS, trečiadienis, 1965 m. kovo mėn. 10 d. 

X Dolores Stulga ir Marian-
ne Nash, Marijos Aukšt. mok. 
mok., laimėjo pirmą vietą, flei
tomis grodamos duetą "Sonate" 
—• Felleman. Chieagos Catholic 
School Music Assn. parengime. 

X Dr. A. Valis Labokas su 
žmona dr. Aldona kovo 9 d. iš-

X "Karklupėnuose" šjmetinė j ^ ^ poai ^v2Litių p o i i s i o ; 
Draugo romano konkurse pre- p y ^ o R i c o Atostogų metu pa 
mijuotojo knyga jau išspaus- , va<įUOs <įr. y . Tauras. 
dinta ir rišama. Ją kiekvienas 
galės įsigyti "Draugo" dailiojo X Cicero ateitininkų šventė 
žodžio" koncerte šį "sekmadieni J****** k o v o 1 4 d" P e r s u m ą " 
2 v. p. p . Jaunimo centre. i 1 1 v- bendra šv Komunija. Po 

sumos salėje bendri pusryčiai ir 
X Cicero Aukšt. lit. mokyklos meninė programa, 

mokytojai: Česlovas Grincevi 
čius, direktorius, dėsto istoriją, 
kun.kapel. Petras Patlaba, dės
to tikybą, dr. Bronė Balšaitytė, 
inspekt., VU kl. aukl., dėsto li
teratūrą. Pranas Razminas, V 
kl. aukl., dėsto lietuvių kalbą. 

X Cicero šv . Antano parap. 
bažnyčioj misijos lietuvių kalba 
prasidės kovo 21 d. 

X Brighton Parko Lituanisti
nės klasės tėvų komitetas ruo
šia visu lituanistinės klasės tėvu 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų S-gos Chieagos sk. 
Red. J. Plačas. Medžiagą siusti: 7045 So. Claremont Ave., Chicago 60636, DL 

TRAKAI, VILNIUS, GEDIMINAS 
(Trijų bendradarbių 

Aldona Baukienė, VI kl. aukl., ! bendrą pobūvį kovo 14 d., 4 v. 
dėsto lietuvių kalbą. Zenonas p. p. mokyklos salėj. Bus įdomi 
Ašoklis, VIII kl. aukl., dėsto Ii- programa, mokyklos vaikučių 
teratūrą, Antanas Skridulis, dė - ; skaitymo ir deklamavimo varžy 
sto dainavimą i r Nijolė Remei- bos, dovanos ir vaišės. Pobū-
kytė, dėsto tautinius šokius. :v iui vadovaus aktorė Eglė Vi-

X Kai kurios organizacijos - u t i e n e 

Nuoširdžiai kviečiami visi tė
veliai ir draugai dalyvauti. 

paduoda savo parengimų datas 
"Draugo"' kalendoriui, paskiau 
datas pakeičia i r apie tai lai
ku "Draugo" redakcijos kalen
doriaus skyriui nepraneša. Tuo 
būdu patenka netikslios žinios j 
dienraštį. Tų organizacijų, i.š 
kurių pusės bus pastebėtas 
toks apsileidimas, parengimai 
"Draugo" parengimų kalendo
riuje nebus skelbiami. 

X Šakių Apskrities klubo pir 
masis šiais metais susirinkimas 
įvyko kovo 6 d. L. Vyčių sa
lėje. Gausiai susirinko ne tik 
senieji klubo nariai, bet šiame 
susirinkime dar įstojo 10 nau
jų narių. Susirinkime vykusiai 
ir sklandžiai aptar t i visi klubo 
vidaus organizaciniai reikalai. 
Išrinkta komisija ir darbininkai I L i e t . f°n(*o pirmininkas Teodoras 
įvykstančiam gegužės 1 d. Pa- i flinstrubas Jaunūno centre svei-
vasario žiedų sąskrydžiui su- ; itamkąj. Kaz^S^MMbaai 
rengti ir jį pravesti. Po susi- , Fed. Saviaga and Loan Assn. pre-
rinkimo visi prie vaišių stalų • zidentą. Nuotr. A. Gulbinsko 
vaišinosi. 

Marijonų provinciolas kun. V. Rimšelis, MIC, su kun. J. Bakanu Šv. 
Kazimiero lietuvių parap. klebonu Worcester. Mass. Jis buvo spe
cialiai atvažiavęs j a. a. kun. J. Jakaičio, MIC, laidotuves ir pasakė 
pamokslą. Kun. J. Jakaitis yra buvęs ilgametis lietuvių parapijos 
klebonas VVorcesteryje. 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Saulius Rinkūnas, Irenos 
ir Jono Rinkūnų sūnus, gyv. 
Hammond, Ind., sėkmingai bai
gė Purdue universitetą, W. La-

akompanuojant Raimondai Apei 
kytei, rengia pirmąjį dainų ir 
operų arijų rečitalį. 

Vieną ka r t ą Gediminas išjo-1 sario 16 d. Vilniuje buvo pa-
j o medžioti už 5 mylių nuo Ker- skelbta Lietuvos Nepriklauso-
navės. Galvės ežero pakrantėje ! mybė. 1920 m. spalio mėn. 9 d. 
a t r a d o gražų kalnelį apsuptą Vilnių užgrobė lenkai, žymesni 
ąžuolais. Ta vieta j a m labai pa- (Vilniaus paminklai: Gedimino 
t iko . Ten jis pa s t a t ė pilį ir pa- ; pilis, Aušros Vartai, Katedra, 
vadino Traka is . J i s ten perkėlė ; daug bažnyčių ir kitų įdomių 

LIETUVA 

fayette, Ind., gaudamas baka-

savo sostinę. 
V y t a u t a s Miknaitis, 

K. Donelaičio mok. mokinys 

Daugiau, negu prieš 500 me
tų , kunigaikšt is Gediminas su
kvietė kunigaikščius ir kitų 
a u k š t ų svečių medžioklėn. Visi DIDŽ. BRITANIJOJE 

— Klubo susirinkimas. Vasa- I išjojo į Panerių miškus. Pavar-
rio 28 d. įvyko Sporto ir Sočia- j gęs Gediminas nebenorėjo grįž-

lauro laipsnį, aeronautinėj inži-1 linio klubo metinis narių sus i - ; t i namo, apsinakvojo miške, 
nerijoj. Darboviete pasirinkoi rinkimas. Praėjusieji metai k l u : N a k t į sapnavo geležinį vilką 
Boeing lėktuvų gamybos įmones 
Seattle, Wash. 

— Ona Motiejūnienė, Los An
geles, Calif., vadovauja Salezie
čių gimnazijos rėmėjų būreliui. 

— Lietuvių fondo nariai, pa
pildę savo įnašus naujais įmo-
kėjimais: N. Zabulionis, Hamii-
ton, Ont., Kanada, iki 200 dol.. 
New Yorko Lietuvių gydytojų 
draugija iki 400 dol., dr. Zig
mas ir Marcelė Rudaičiai, Chi
cago, 111., iki 275 dol., P ranas 
Aleksandravičius, Cleveland, O-
hio., iki 1,000 dol., dr. Juozas 
Skrinska, Willowick, Ohio iki 
500 dol., LB Brighton Park apy 
lUliiC, w u t i l g u , i i i . , in.i Ouv u.Oi., 
L B Town of Lake apylinkė, Chi 
cago, UI., iki 111 dol., dr. Juo
zas ir Aleksandra Kazickai, 

bui davė pelno, iš kurio gerokai s taugiant į kaip šimtą vilkų, 
apmokėta skolų ir nuošimčių Panoro sužinoti to sapno reikš-

vietų. 
Mes visi laukiame tos dienos, 

kada galėsime parvažiuoti į 
laisvą šalį. 

Audronė Šuopytė, 
Šv. Jurgio Lit. m-los V sk. 

mokinė 

Klubo pirmininku išrinktas J-
Parulis, vicepirm. — J. Čer
nius, kas . I. Dailidė. Revizijos 

m ę . Krivių Krivai t is išaiškino, 
k a d šioje vietoje turės pasta
t y t i pilį — miestą, kuris bus la-

k-jon i š r inkt i : Z. Juras , J . Še-1 b a i garsus . J i s pradėjo s tatyt i 
meta ir P. Mašalait is . Į komite
tą išr inkti : A. Aleksandravi
čienė, J . Babilius, K. Blažys, A. 
Dėmenis, J. Guoga, S. Kaspa
ras, B . Namajuškienė. P. Sen
kuvienė, V. šalčiūnas ir J . Vi-
kanis. 

Vilniaus pilį ir miestą. 
Birutė Paliulytė 

Gediminas įkūręs Vilnių per
kėlė l jį sostinę. Prie Vilniaus 
išaugimo prisidėjo Vytautas Di
dysis . Vėliau Vilnius buvo rusų 
i r lenkų puolamas. 1918 m. va-

Esu aš jauna skaute, 
Myliu tėvelius, 
Lietuvą tėvynę 
Ir jos miškelius. 

Myliu aš Dubysą, 
Tekančią srauniai, 
Jos žalias pakrantes, 
Papuoštas žiedais. 

Noriu ten nuvykti, 
Visus aplankyt, 
Žuvusiu už laisvę, 
Kapus pamatyt. 

Audrone Matutyte, 
VH-sk. mok. 

Dariaus-Girėno lituanistine mok. 

GALVOSŪKIAI 

Kada vel iškils trispalvė Gedimino 
bokšte? Piešė Albinas Beina-
rauskas. šv. Jurgio Lit. m-los mok. 

Vienas dvarininkas turėjo sun
kiai pakaustomą arklį. Tik vie
nas kalvis galėjo j am pasagas 
prisegti. Jis sugalvojo iš dvari
ninko daugiau pinigų uždirbti. 
Nutarė, kad už 2 pasagas dva
rininkas mokės vieną centą i r 
už kiekvieną kitą — dvigubai. 
Kiek j am dvarininkas turi su
mokėti už 24 padarytas pasa-

(10 tašku) gas? 

n 

MANO TĖVELIŲ KRAŠTAS CH1CAG0S ŽINIOS 
100 DVASININKŲ IŠVYKO 

P A D S T I NEGRAMS Lietuva — t a i labai gražus tuvos žvėrių jau išnyko. Stumto-
Daugiau k a i p 100 Įvairių tiky- i r senas k ra š t a s . Seniau mūsų rai dabar turį būti globojami, 

bų dvasininkų iš Chieagos apy-1 protėviai gyveno platesnėje erd- j nes jų labai mažai y ra išlikę. 
linkių pasiryžo dalyvauti negrų 

X A A . Anastazijos Baužinslde- x Roselande Visų Šventųjų New York, N. Y., iki $15,000 demonstracijoje, k u r eisena iš 
vėje, negu šiandien lietuviai gy- ; Taip pa t ir Lietuvos girių pa-
vena. Lietuva neturi aukštų, | puošalai — briedžiai baigia iš-

. lygių teisių. _ 
šeštadienį, 8 vai. ryto. Tėvų Jė- s t a ' bet bus sustiprinta. Para- ; go. Iii., iki 200 dol., Pirmojo i k u r i e d v a s i n i n k a i -g c h i c a f f O S g kalnais. Senovės Lietuvos miš- Baltijos pajūris nepaprastai 

piečiai šios parap. steigėjai, | Lietuvos kareivio Stasio But- : automobiliais kiti iš- kuose visokie žvėrys ir žvėreliai gražus. Visas paplūdimys ly-

— Los Angeles LF bičiuliai 

pe tam tikslui. Šiais metais va-

zuitų koplyčioje (pr.) 
" . puoselėtojai yra dėkingi parap. Į kaus Detroito šaulių kuopa iki , • • , • , - , , • 

X Nusiųsk gyvą laišką: jį Mehonul k u n . P r a n u i L u k o š i u i 1125 dol s * i i a o ^ ^ ^ 
gali įkalbėti į magnetofono juo- u ž p a s t a n g a s i š l a ika i parap.! 
stelę. Pasižiūrėkit įvairių Tele- tradiciia 
tmktm -rnncmptryfnnii nsq f r a . , r • • . ~ „ , . t Vasario 16-sios proga savo na-
^unken magnetotonų pas u r a - Vargonininkas Povilas Skn-1 . , . ,f . o n , , 
rfincVa 9=;19 w a.7-n «!t F R : i •, - • • • • L I rių tarpe surinko virs 80 dol. 
duisitą. ZolZ W. 4(W. bt., bti d a i l a rupmasi suorgamzuoti d i - ' R r r Q i remti komitetui 
6-1998. (sk.) dėsnį lietuviškai giedantį chorą. -. * . . ^ 1 

T . ^ , ,, , f- , ••> - Sis vienas kasmet padaro spe 
X Smuik. E . Kuprevičiūtes Liet. kalba bus tiek ilgai nau- ^ g a v Q ter_ 

koncertas įvyks kovo 28 d. dojama, kiek patys lietuviai pa ' 
Jaunimo centre. Visas pelnas r o d v s n o r 0 ' prielankumo. Kiek-
skiriamas Senelių namų staty- v i e n o I l e t u v i ° pareiga labai aiš-
bai Putname, kuriai vadovauja ki daly/auti lietuviškose p a - | £ ^ į t o ^ ir ž. D. Brinkie-
ir ranūiasi M Nekalto Pr. se- maldose * liet. kalba misijose, 
šerys. Bilietus jau galima į s i - : l n i n o s Pa s idės sekančią savai-
gyti Marginiuose arba pas kon-i t e> vadovaujant pranciškonui: - The Gouvemeur Tribune-
certo reng. komisijos narius. k u n " R a P ° I u i šakaliui. |Press laikraštis išspausdino va-

(pr.) I X "Linksmąja našlę", L e h a - ' s a r i o 2 4 d ' v e d a m ą J į " C o ^ x i s -
X Dr. A. E . Milius, gyv. So. r o operetę, lietuvių kalba stato 

Holland. EI., Balfo šalpos rei- tarptautinis tea t ras Marijos 
kalams paaukojo 50 dol. ir Jei- aukšt. mok. salėje balandžio 4 
mokas, gyv. Ciceroj, paaukojo ± Dalyvauja sol. Kr. Bertulis, 

gyveno. Po miško tankumynus gus, gražiu baltu smėliu nuber 
I išdidžiai vaikščiojo s tumbrai , ; tas . Už jo kyla vėjo supustytos 

VASARIO MEN. UŽPULTA j briedžiai ir lokiai. O nuo elnių, | kopos. 
26 MOKYTOJAI | šernų ir kitų mažesnių žvėrių į O saulės tekėjimas koks gra-

Chicagos mokyklų superinten miškai knibždėte knibždėjo. O ' ž u s ! Anksti rytą saulė pamažu 
dentas paskelbė, k a d vasario Paukščių, paukščių! Kokia dau-;paskleidžia savo auksinius spin-
mėn. šiame mieste įvairių vai- gybė j ų buvo! Anot B. Sruogos dūlius, kurie prašoka žaliuosius 
dinių mokyklų mokiniai buvo už — " T a r y t u m kiekviena šaka, I medžius. Rausva šviesa apšvie-
puolę 26 savo mokytojus. Guo- gulė, kėlė su daina". ; čia tamsią ir tylią jūrą. 

v v v b e radaro: r , ™ . Alg. Rau- d ž i a m a s ^ kad tokių užpuldinė- | - G r a ž i u o s e ^ ^ 0 ^ i r u p ė s e I Bet ne vien gamtos gražu-
linaitis, J. Kojelis, S. Kungys , į į i m ų ™ a z e j o : sausio mėn. jų ^ p l a u k i o j o didingosios | ^ a s ^ • f c j P l protėvių 

" -"* - *" : A " gulbės, š iandien daugelis L i e - ; 5 ^ 1 ' kunigaikščių gadynes. 
: garsios kovos, legendomis ir pa-

ne 

10 dol. Al. Brazis, G. Mikužis, P. Pokor 

tence", "Soviet style", kuriame 
iškelia Lietuvą, pažymi, kad ji 
švenčia 714 m. nepriklausomy
bės ir 47 jos atkūrimo sukak
tis. Taip pat pažymi, kad Lie
tuva yra Sovietų S-gos okupuo
ta, iškelia Sovietų S-gos klas-

, tas ir išreiškia tikėjimą, kad 
Lie tuva , kaip ir Afrikos tautos 

buvo 34, be t vis dė l to i r t a s 
užpultųjų skaičius š iurpus. Du 
iš užpultųjų turėjo ne t gydyt is . 
Per visus šiuos mokslo me tus 
užpultųjų mokytojų buvo net 
123. 

GAISRAS K A V I N Ė J E 
Gaisras padarė apie $2,000 

nuostolių Randen Restorane, 
3700 W. Nor th . Chicagoje. Ug
niagesiai spėja, kad ga i s ras ki
lo dėl neatsargiai numes tos ci
garetės. 

x Mečys Šimkus, teisininkas, n i , E. Radvila. Vv. Petrauskas, 
kaip ir kasmet per daugelį me- ^ ^ i r dainuoja Chieagos Ly
tų, tvarkingai, tiksliai ir grei- r j c operos nariai baletas Keith 
Ui užpildo įvairius INCOME AUįson " " " " I Lietuva, kaip ir Afrikos tautos j MIRĖ ARMSTRONG 
TAX 4259 S. Maplevvood Ave., ! t u s laisvos. Taip pat iškelia re- Į Illinois atstovu rūmų na rys , 
tel. CL 4-7450. (sk.) ^ Daii. K. žoromskis atvyko įzoiiuciją komiLeto akciją, pažy- \demokratas iš Chieagos, Char-

X Dr. VI. šunaitis jau 11 me i Chicagą ir dalyvaus savo ta - !mėdamas , kad praėjusiais me-įles F . Armstrong mirė p i rma-
tų padeda lietuviams apskai- pybos darbų parodos atidary- j tais buvo įnešta 73 rezoliuci-jdienį, atrodo, išt iktas širdies 
čiuoti income tax, 2737 W. 43 me. Paroda bus at idaryta šeš- jos. ; smūgio. Turėjo 45 m. amžiaus. 
St., tel. CL 4-2390: 
^ 9 faV ' 

vai 10̂ —1 tad., kovo 13 d., 
lionio galerijoj. 

7 v. v., Čįur-
(pr.) 

sakomis apipinti senovės lai
kai. 

Amžiais mylėjo lietuvis savo 
žemę, kardu atkovojo nepri
klausomybę. 

Ten gimė ir gyveno mano tė
veliai, ir aš norėčiau tenai su
grįžti. 

Jūrate Eidukaitytė, 
Brighton Parko Lituanistinės 

klasės VIII sk. mok. 

Parašykite 10 žodžių su prie
saga ok. Pvz. berniokas. 

(5 taškai) 

m 
Raudonas. Vyno skonis, šir

dis akmens. (3 taška i ) . 

Galvosūkių atsakymai 

1) Tomas, Ona, Aldona, Te
resė, Genė. 

2) Kai pienas surūgsta. 
3) Riešutas. 

Kompozitorius Jonas Štrau
sas užėjo kartą į batų parduo
tuvę. Ten jis Ugai sėdėjo ir 
rinkosi batus. Pagaliau atsisto
jo nepatenkintas: 

— Matau, kad nerasiu, ko 
ieškau. 

— O ko gi jūs ieškote? 
— paklausė pardavėjas. 

— Ieškau dviejų batų, kurie 
girgždėtų vienu tonu, — atsakė 
Štrausas. 

Kur rūmai, ten dūmai. 
-

— Sol. Antanas Pavasaris Gyveno 6942 S. Prair ie. Laido-
kovo 20 d. Los Angeles, Calif.. ijamas šeštadienį. 

Su tėvelio aparatu... 
Nuotr. R. Kisieliaus 

MANO SESUTĖ 

Aš turiu sesutę. J o s vardas 
Silvija. Ji yra devynių savaičių 
ir j au šypsosi. Iš ry to aš ke
liuosi jos pažiūrėti. 

J. Fabijonaitė, 
K. Donelaičio LM I I sk. 

Gavėnios metu turime dažnai pri
siminti kryžių. Piešė L. Vasyte 

'%mmtmmm^%!m^: 

i 

KOVO MEN. 14 DIENA, 

sekmadienį, 

3 vai. po piety 

JAUNIMO CENTRE 

5620 S. Claremont Ave. 

* 

"Draugo" dailiojo žodžio r c N c E c T 
IR KETURIOLIKTOJO ROMANO PREMIJOS ĮTEIKIMAS 

Programą išpildys: Soliste LILIJA ŠUKYTĖ. Solistei akompanuos muz. VLADAS JABUBINAS. 

I .MRKATU ALBINUI BARANAUSKUI PREMIJA ĮTEIKS MECENATAS -JONAS ANDRULIS. PROGRAMAI VADOVAUS AKT. LEONAS BARAUSKAS 

Dalyvavimas šioje šventėje yra mūsą literatūrinio ir kultūrinio gyvenimo r 'n imas ir paeių dalyvių meninis atsigaivinimas. Visi kviečiami dalyvauti. ! * - » ; & * •:;; :;fm ' " - •/..: 
• 

.-.-„-v.-.-.-..-,-. - • i * . - . l . a g j r f j i j . 


