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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LENINGRADO
PAMOKSLAS
PRANCŪZIJOS PREZIDENTAS BOLŠEVIZMO 
KŪRĖJO GARBEI PAVADINTAME MIESTE IŠ
KLAUSĖ KUNIGO PAVILONIO SVEIKINIMO 
ŽODŽIU IR TAS VERČIA PAGALVOTI APIE 
KOMUNIZMO IR RELIGIJOS SANTYKIUS, KU

RIE, ATRODO, ĮEINA Į NAUJĄ FAZĘ.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Praeitą 

Prancūzijos prezidentas 
lankėsi Leningrade ir - 
.ten Liurdo Šv. Panelės 
bažnyčioje priėmė ko
muniją iš kunigo ’ Jo
sit' Pavilonio rankų ir 
išklausė jo sveikinimo 
žodžio. Tas įvykis su
kelia įvairiausių minčių 
ir prisiminimų. Tame 
mieste, kuris dabar va
dinamas bedieviško bol
ševizmo vado Lenino 
garbei, o prieš tai lie
tuviškai vadinosi Petra
piliu, beveik visas mū
sų katalikų dvasiškijos 
elitas gavo aukštąjį 
mokslą. Jie lankė ten 
Dvasinę Akademiją. Įdo
mu, kad ir dabar vienin- 
tėlis katalikų kunigas ten 
yra lietuvis. (Tos pačios 
pavardės, bet kito var
do — Liudas -- buvo ir 
Klaipėdos klebonas, 1962 
metais už bažnyčios pa
statymą nubaustas 4 me
tais kalėjimo ir po pus
antrų metų amnestuotas),

De Gaulle skirtam pa
moksle kun. Pavilonis 
tarp kitko pareiškė: 
"Mes esame patenkinti, 
kad pasitarimai su jūsų 
vyriausybe eina sėkmin
gai nuoširdaus draugin
gumo ir abipusio susi
pratimo dvasioje. Esa
me laimingi, kad jūs ap
lankėte mūsų bažnyčią 
ir mes turime su jumis 
melstis už taiką ir drau
gingumą tarp Sovietų Są_

Jaunimas visa energija ruošėsi šį savaitgalį Chicagoje įvyksiančiam Kongresui. Pasistatę stalą prie 
Paramos krautuvės Chicagoje, ragino praeivius paremti kongresą auka. Vienas praeivių P. Vėbra deda 
ant stalo dešimtinę, stebint iš šalies Chicagos Jaunimo Metų komiteto pirmininkui Algiui Ankui (su pla
katu ant krūtinės) ir LF vajaus komiteto pirm. A. Rėklaičiui. Prie stalo sėdi iš kairės: Bostono kandi
datė į Miss Lithuania Giedrė Galinytė, Australijos buv. JM komiteto pirm. Algis Kazlauskas ir Chica
gos kandidatė į Miss Lithuania Laimutė Čepaitytė.
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žodžiai šiandien 
tiktų visų vals

sekmadienį -jungos 
tautų”.

Tie 
turbūt
tybių pareigūnams ir vi
sų tikybų dvasininkams. 
Deja, žodis taika yra 
kiekvieno atskirai su
prantamas. Sovietams 
'taika' reikštų jų visų 
ligšiolinių užkariavimų 
pripažinimą ir amerikie
čių pasitraukimą iš Viet
namo. Kiti tačiau mano, 
kad taikai sovietai dau
giau pasitarnautų duoda
mi laisvę užkariautom 
tautom bei paskiriem 
žmonėm ir iš viso at
sisakydami savo agre- 
singumo bei keisdamie
si į gerą pusę.

Daug kas tikisi, kad 
sovietus ta prasme keis
tis verčia patys gyveni
mo įvykiai, jų nesutiki
mai su kiniečiais, kurie 
privedė prie tam tikros 
įtampos ilgiausiame pa
sienyje pasaulyje, ski
riančiame abi didžią
sias raudonąsias vals
tybes. Vienas iš tokių 
yra pats de Gaulle, ku
riam atrodo, kad šiuo 
metu didžiausias taikin
gų sprendimų priešinin
kas yra... Washingtonas. 
Jo apsilankymas Lenin
grado bažnyčioje turėjo 
ir politinių tikslų. Savo 
kritikams norėjo pa
brėžti, kad jis nėra lin
kęs į komunizmą, o so
vietams iš to išėjo nau-

Šį savaitgalį Chicaga bus 
perpildyta įvairaus amžiaus lie
tuvišku jaunimu. Šalia akademi- 

. nio jaunimo, suvažiavusio į Pa
saulio Jaunimo Kongresą, ma* 
tysime ir tūkstančius lituanis
tines mokyklas lankančių jau
nuolių, atvykusių dalyvauti Dai
nų Šventėje. Nuotraukoje keli 
’’išdidūs ir rimti" jaunieji dai
nininkai.

A. Kezio, S.J. nuotrauka

da, nes Tassas galėjo 
pademonstruoti Sovieti- 
joje 'žydinčią’ tikėjimo 
laisvę.

***
Komunistai paprastai 

veikia pagal vieną 'ge
neralinę liniją' . Tą pa
čią dieną, kada visą pa
saulį perbėgo žinia apie 
de Gaulle apsilankymą 
Leningrado bažnyčioje, 
buvo pranešta, kad ko
munistinė Jugoslavija už
mezgė diplomatinius ry
šius su Vatikanu ir pa
reikšta viltis, kad tuo pa
vyzdžiu paseks sovietų 
satelitai ir eventualiai 
pati Sovietų Sąjunga.

Kelios savaitės prieš 
tai iš Jugoslavijos jau bu
vo atėjusi tikra sensaci
ja. Komunistinis teismas 
nubaudė Slovėnijos sos
tinės Liublianos univer-
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DEMONSTRACIJA PRIE JT
Birželio 23 d. New 

Yorke Lietuvių Jauni
mo Antikolonialinė Ly
ga sušaukė visuomenės 
veikėjų ir jaunimo orga
nizacijų atstovų posėdį 
nutarti kaip įteikti Jau
nimo Kongreso peticiją 
ir parašus dėl Lietuvos 
nepriklausomybės Jung
tinėms Tautoms. Posė
džiui pirmininkavo Ly
gos pirmininkas Juozas 
Miklovas. Į posėdį at
silankė Lietuvos genera- 

siteto 19 metų studentą 
Vlado Gajšek už religi
jos pašiepimą. Savo eilė
raštyje, tilpusiame Slo
vakijos studentų laikraš
tyje 'Tribūna’ (tiražas 
7.000), pavadintam'Šven
toji šeima’ jis sarkas
tiškai atsiliepė apie ne
kalto prasidėjimo dog
mą. Teismo sprendi
mas: 14 dienų kalėjimo.

Tas sprendimas sukė
lė audrą Jugoslavijoje, 
kurioje dar neseniai ka
talikų bažnyčia buvo per
sekiojama, o santykiai 
su Vatikanu nutraukti 
1952 m., kai popiežius 
pakėlė į kardinolus kalė
jime laikomą, už taria
mą bendradarbiavimą su 
priešu, arkivyskupą Ste- 
pinecą. Kai 1951 m. kom
jaunuoliai apipylė vysku
pą Anton Vovk žibalu ir 
padegė, jie už tai buvo 
nubausti tik 10 dienų 
arešto, nes pagal teismo 
sprendimą 'vadovavosi 
teisėtu impulsu prieš re
akcionierišką klerą'.

Dabar laikai pasikei
tė. Ne todėl, kad Tito pa
seno, bet dėlto, kad Ju
goslavijoje atsirado ne
mažos įtampos tarp at
skirų tautybių. Ta įtam
pa visados buvo, bet da
bar 
prie 
mo. 
mai 
tai yra katalikai, serbai 
provoslavai, tą įtampą 
galėtų dar daugiau padi
dinti. Už tat Tito nutarė 
tikėjimo dalykus paimti 
savo kontrolėn ir globon.

(Nukelta į 2 psl.)

ji aštrėja ir veda 
nemažo antagoniz- 
Tikėjimo priešingu- 
— slovakai ir kroa-
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linis konsulas V. Sta
šinskas, Lietuvos konsu
las A. Simutis, VLIKo ge
neralinis sekretorius J. 
Audėnas, LB atstovas J. 
Šlepetys, Darbininko re
daktorius J. Brazaitis ir 
daugiau 30 jaunimo or
ganizacijų atstovų.

Nutarta pokongresi- 
nėje savaitėje vizituoti 
tų kraštų pasiuntinybes 
prie JT, iš kur atvažiuo
ja Kongreso atstovai. 
Trečiadienį bus bando
ma gauti pasimatymą JT 
generaliniame sekreto
riate. Sekančią dieną to
kį pat pasimatymą numa
toma gauti JT antikolo- 
nializmo komitete. Ta
čiau penktadienį, liepos 
mėn. 8 dieną 10 vai. ry
to prie Jungtinių Tautų 
būstinės rengiama de
monstracija sudramatin
ti Lietuvos bylos reika
lą ir viešai išreikšti Lie
tuvos teisę ir troškimą 
būti nepriklausomai.

Visi kas gali kviečia
mi susirinkti ir atlikti 
tautinę pareigą. Ypač 
reikia turėti daug lietu
viško jaunimo, nes tai ir 
yra Jaunimo Kongreso 
peticija. Lietuvaitės pra
šomos pasipuošti tauti
niais rūbais.

Tuo pačiu laiku vyks 
kita demonstracija prie 
Sovietų Sąjungos pasiun
tinybės JT, pasmerkian
ti sovietų daromą smur
tą Lietuvai.

Demonstracijai prie 
JT vadovauja Ant. Mažei
ka, prie Sovietų Sąjungos 
pasiuntinybės A. Budrec
kis — abu čia gimę Ame
rikos lietuviai ir pernai 
vadovavę lapkričio 13 d. 
manifestacijai. Užsie
nio ir Amerikos spaudos 
komitetui vadovauja Sta
sys Goštautas.

Penktadienio vakare 
demonstracijos daly
viams ir Jaunimo Kon
greso atstovams rengia
ma laivu išvyka aplink 
Manhattano salą. Laive 
gros pagarsėjęs lietuvio 
Joe Thomas orkestras. 
Sekmadienį priėmimas 
pas dr. J.K. Valiūną. 
Didelis tai dr. Valiūno 
įnašas laisvinimo dar
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bams, nes jis abiejų įvy
kių mecenatas.

Šeštadienį vakare 
įvyks literatūros vaka
ras Carnegie Endow- 
ment patalpose Manhat- 
tane, kurį rengti, apsi
ėmė Santara - Šviesa.

* CHARLES H. PERCY, Res
publikonų kandidatas į JAV Se
natą, pranešė Jaunimo Kongre
so atstovui, kad jis mielai su
tinka dalyvauti Jaunimo Kon
greso bankete, šeštadienį, lie
pos 2 d. 8 vai. vakaro, Con- 
rad Hilton viešbutyje, Grand 
Ballroom salėje, kurio metu 
jis taip pat pasakys ir trumpą 
kalbą. Tėv. G. Sabataitis, SJ, 
praneša kad Percy taip pat su
tiko dalyvauti ir Dainų šven
tėje, sekmadienį, liepos 3 d. 
3 vai. po pietų, International 
Amphitheatro salėje, kur jis 
bus pristatytas lietuviškai pub
likai.

C. H. Per'cy gerbia Chica
gos lietuvius ir įvertina jų įna
šą į Chicagos miesto gerovę. 
Jis dalyvavo šiais metais Chi
cagos lietuvių Vasario 16-tos 
minėjime ir pernai lankėsi Lie
tuvoje. Šis jaunas ir sumanus 
žmogus, pa rodąs daug dėme
sio ir pagarbos Jaunimo Kon
greso atstovams, taip pat pa
žadėjo remti Lietuvos laisvi
nimo klausimą ir pažadėjo pa
sirašyti Jaunimo Peticiją, rei
kalaujančią laisvės Lietuvai.

IŠ VISO PASAULIO ■wi. w ;

* ARGENTINOJE Įvykęs ka
rinės vadovybės sukilimas pra
ėjo be žmonių aukų. Vietoj pa
šalinto dr. A. Illios, preziden
to postą užėmė gen. JuanCar- 
los Ongania. Krašto valdžią per
ėmė 3 generolų junta.

Junta paleido parlamentą ir 
suspendavo politinių partijų 
veiklą.

Karinė vadovybė savo žygį 
teisina peronistų partijos au
gančia įtaka, taip pat vyriau
sybės menku atsparumu ko
munistų infiltracijai.

JAV vyriausybė suspendavo 
diplomatinius santykius su Ar
gentina, laikant demokratinių 
institucijų panaikinimą Argen
tinoje priešingu Amerikos vals
tybių santarvės (OAS) dvasiai.

♦ UŽ 800 MIL. DOL. nupirk
tų Kanados kviečių didesnė da
lis iš Vancouverio laivais bus 
vežami į Sibiro uostus. Ten 
esąs didelis duonos pareikala
vimas, daug kariuomenės sukon
centravus prie R. Kinijos sie
nos.
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MEDICINA IR ŽMOGUS DR. D. DEGESYS

UODAI IR KAIP NUO ll| APSISAUGOTI

"Today’s Health" žur
nale, liepos mėnesio lei
dinyje, C.B. Hicks pa
rašė straipsnį apie uo
dus ir jų ypatumus. 
Straipsnis yra įdomus 
ir duoda gerų patarimų, 
kaip apsisaugoti nuo uo
dų. Artėjant iškylų lai
kotarpiui yra pravartu 
su tais jo patarimais su
sipažinti.

To straipsnio autorius 
naudojosi WesternOnta- 
rio universiteto ir Union 
Carbide korporacijos uo
dų studijų rezultatais. 
Šios dvi institucijos sa-

LENINGRADO 
PAMOKSLAS...

(Atkelta iš 1 psl.)
Praeitą sekmadienį 

dar viena žinia lietė re
ligiją. Varšuvoje būta de
monstracijų už Lenkijos 
primą kardinolą Wys- 
zinskį, kuris pateko Go- 
mulkos vyriausybės ne
malonėn. Apie 1.000 
žmonių minia, kurioje 
vyravo jaunuoliai, trau
kė sostinės gatvėmis ir 
šaukė 'atleidžiam',turė
dami galvoje Lenkijos 
vyskupų laišką vokie
čiams ir pačios Lenki
jos vyriausybės elgesį 
su kardinolu. Policija 
minią išvaikė, bet to
kios demonstracijos bu
vimas liudija tam tikrą 
režimo švelnėjimą.

Ar tos visos trys sek
madienio žinios liudija 
apie komunistinių rėži-- 
mų pasikeitimą į 'gerą' 
pusę? Atsargumas čia 
nepakenktų. Maskva su 
de Gaulle pagalba varo 
plataus masto politinę 
ofenzyvą ir savo tiks
lams neklausia talkinin
kų įsitikinimo. Kai rei
kėjo, Maskva susidėjo su 
Hitleriu. Žinia, komuniz
mas nepajėgė nugalėti re
liginių jausmų. Atvirkš- 

’ čiai, Lenkijoje ir Jugo
slavijoje žmonės eina į 
bažnyčią 'nekaltam' pro
testui prieš režimą pa
reikšti, pačioje Sovieti- 
joje tas reiškinys dar 
mažiau pastebimas. Le
ningrado bažnyčios lan
kytojų amžiaus vidurkis 
buvo panašus į de Gaulle, 
kuriam jau 75 metai.

***
Žinoma, kartais pasi

taiko, kad išviršinės for
mos pasilieka, tačiau tu
rinys pasikeičia. Tas 
pats Leningradas, tada 
dar Petrapilis, 1914 me
tais pergyveno savotišką 
sensaciją. Tų metų lie
pos mėnesį, atseit jau 
I Pas. karo išvakarėse, 
į Petrapilį su kreise
riu France atplaukė 
Prancūzijos prezidentas 
Poincare' . Pirmą sykį 
caras Nikalojus II, di
džiausias Europos auto
kratas ? nuėmęs kepurę 
išklausė prancūzų revo
liucinį himną ’Marseil- 
laise’... Vokiečių karei
viams neužilgo patrau
kus į Rusijos imperijos 
ir Prancūzijos respub
likos žemes, ant jų dir
žų sagties buvo užrašy
ta: "Gott mit uns" — Die_ 
vas su mumis. 

vo tyrimams pravesti 
naudojo įvairių rūšių ir 
spalvų žmones, juos lai
kant tyrimų kambariuo
se, prileistuose daug uo
dų. Tie stebėjimai paro
dė, kad tamsios odos 
asmenys patraukia uo
dus 60% daugiau negu 
baltą odą turintieji. Pa
sirodo, kuo tamsesnė 
oda, tuo ji uodams yra 
patrauklesnė. Be to, šil- 
tą odą turintieji patrau
kia 30% daugiau uodų ne
gu tie, kurių odos tem
peratūra žemesnė. Dau
giau prakaituojantieji, 
daugiau judantieji arba 
greičiau alsuojantieji 
bei daugiau kvepiantieji, 
patraukia daugiau uodų. 
Drabužių spalva irgi da
ro įtaką uodams. Pa
vyzdžiui, juodai apsivil
kę patraukia daugiau uo
dų negu baltai apsiren
gę, reiškia juodos spal
vos žmogus, apsirengęs 
juodai, apsišlakstęs kve
palais, smarkiai judan
tis ir prakaituojantis, 
bei greit alsuojantis su
trauks daugumą uodų. 
Jeigu nori, kad uodai ne- 
kastų, tai rėdyki s bal
tai, nesitepk kvepalais, 
neprakaituok, stovėk vie
noj vietoj ir nekvėpuok. 
Jei išlaikysi, uodai ne
puls!

Uodai yra labai veis
tus, bet jų veisimuisi 
reikia vandens. Gi van
deniui surasti jie yra la
bai gabūs. Mažiausias 
vandens klanas, arba lau
ke stovintis indas su van
deniu tinka jų tikslams.

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

liepsna

6-12 oz. CANS

Stroh’s 
eina kartu 
su pramoga. 

Paplūdimy . .. pobūviuose . . . kur tik rasit žmones pramo
gaujant. dažniausiai matysit pakankamai Stroh’s liepsnoje 
daryto skonio. O dabar, jūsų patogumui ir malonumui, Stroh’s 
gaunamas 6 blekinučių paketuose su žiedu patogiam atidary
mui . . . Gėrėkitės Stroh’s . . . patogiame raudoname 6 bleki
nučių 12 oz. su žiedu paketuose. Isigykit keletą ir eikite pra
mogauti. Eikite su Stroh’s ... Amerikos vienintelis 
darytas alus.

Patelė padeda 100 kiau
šinių stovinčiame bei ra
miam vandenyje ir už 
dešimties dienų iš jų iš
auga normalaus dydžio 
uodai. Jų veisimąsis 
yra toks greitas, kad iš 
vienos patelės per še
šias generacijas gali pa
sigaminti 31 bilijonas 
uodų. Gerame klimate 
per vasarą praeina 15 ge-- 
neracijų. Tai bent popu- 
lation explosion!

Visame pasaulyje pri- 
skaitoma apie 250 įvai
riausių uodų rūšių. Ano- 
pheles rūšis užkrečia 
žmones malarijos liga. 
Aedes Aegipti sukelia gel
tonąjį drugį. Šiaurės 
Amerikoje ir Kanadoje 
yra įsigalėjusi giminė 
vadinama Culex-pipiens, 
kuri nėra ligų sukėlėja. 
Daugumoje uodai nemėgs
ta toli skraidyti ir per vi
są savo gyvenimą jie ne- 
nuskrenda didesnio nuo
tolio kaip trys miesto blo
kai.

Pasirodo, kad vyriš
kos giminės uodai visai 
nesidomi mūsų krauju. 
Jie gyvena trumpą (10 
dienų), taikingą ir ra
mų gyvenimą. Gi mo
teriškos giminės uodai 
gyvena tris kart ilgiau 
(30 dienų) ir per visą sa
vo gyvenimo ciklą ieško 
kraujo. Įdomu! Tas mote
riškų uodų kraujo ieško-, 
jimas surištas su uodų 
giminės išlaikymu. Ne
žiūrint, kad daugelis uo- 
vjų gali gyventi nepara
gavę kraujo, bet geres
niam giminės tęstinumui
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Ali savings deposited through
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Main Office: 813 EAST 185th STREET • 26000 LAKE SHORE BLVD.
6235 ST. CLAIR AVENUE . 25000 EUCLID AVENUE

6135 VVILSON MILLS ROAD

išlaikyti ir jos veislingu- 
mui sustiprinti kas kelin
tos generacijos patelė tu
ri paragauti nors ir tru
putį kraujo. Dėl tos prie
žasties moteriškos gi
minės uodai turi didelį 
instinktą į mūsų kraują, 
įkandimo metu patelė 
įleidžia mažą kiekį sei
lių, kurios stabdo krau
jo keršėjimą. Tos seilės 
veikia mūsų kūną kaip 
svetimkūnis ir to pasėko
je toje vietoje atsipalai
duoja histaminas, kuris 
iššaukia paraudimą bei 
niežulį. Žmonės kasyda
mi įkandimo vietą savo 
nagais įtrina infekciją. 
Todėl uodui įkandus ne
reikia tos vietos kasyti, 
bet nuplauti su alkoholiu 
arba amoni j ako bei so
dos skiediniu, arba už
dėti Calamine lotion. 
Kai kurie žmonės turi 
didesnę reakciją į uodų 
įkandimą, todėl tokiems 
gydytojai prirašo anti
histamininių vaistų.

Apsisaugojimui nuo 
uodų yra įvairiausių che
minių skiedinių, kuriuos 
reikia įtrinti į odą prieš 
einant laukan. Naujes
nės gamybos cheminiai 
junginiai neduoda kvapo 
žmonėms, bet yra atstu
miantys uodams. Uodai 
turi labai jautrius uos
lės aparatus, kurie ran
dasi prie burnos ir ant 
kojų. Stebint laboratori
joje šių cheminių jungi
nių efektą aiškiai matai, 
kaip uodas sustoja pė
dos nuotolyje nuo odos, 
palaukia, vėl priartėja 
apie pusę pėdos ir apsi
sukęs mauna šalin.

Senovėje žmonės var
tojo kitokias apsisaugo
jimo priemones, būtent, 
valgydavo daug česnakų, 
tačiau ši priemonė uo
dams atbaidyti nėra ge

TIK PER 10 DIENIj...
trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą kainą 
siūlome ypatingai gerus ir praktiškus siuntinius, 
kurie pristatomi i Lietuvą oro paštu laike 10 dienų.

Šie taip praktiški ir reikalingi siuntiniai suteiks- 
Jūsų artimiesiems malonią staigmeną ir netikėtą pa
ramą, tad nepraleiskite šią retai pasitaikančią progą 
ir pasinaudokite šiuo mūsų specialiu pasiūlymu.
Mergužėlė <01).

Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnonė kos
tiumui arba vasariniam paltui medžiaga, 4 jardai 
gėlėtos šilkinės suknelei medžiagos, 1 nailono skarelė, 
1 šilkinė labai graži gėlėta skarelė, 2 poros geriausių 
nailono kojinių, 1 nepermatomo nailono bliuskutė. 
Kaina $65.00.
Bernužėlis (02)

Nailoniniai spalvoti arba balti viršutiniai marš
kiniai, 1 terelyno kaklaraištis, vilnonė vasariniam 
kostiumui medžiaga, arba juoda kostiumui medžiaga, 
1 specialus labai stiprus itališkas lietpaltis, viena po
ra nailono kojinių su 6 mėnesių garantija, 1 be ran
kovių su kostiumu dėvimas megstukas.
Kaina $65.00.

Jungtinis Mergužėlės ir Bernužėlio siuntinys 
kainuoja tik $120.00.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio 
pasisekimo turėjusieji siuntiniai: V-3 — ĮO^Ą jardo . 
angį. medž. trims kostiumams už 55 dol.; P-3 — 9 j. 
trims paltams viln. angį, medžiagos už 60 dol.; N-4 
— 16 jardų nepermatomo nailono gražiausių raštų 4 
suknelėms už 45 dol.; ir M-13 vertingas aukšto kalo- 
riteto maisto siuntinys 22 Ibs. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti 
pageidaujamų dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų 
pačių nupirktų prekių. Jūsų pačių siuntinius ekspe- 
dijuojame iš Londono tik už 12 dolerių, plius fakti- 
nos Sovietinio muito išlaidos. Tokius siuntinius ga
lite mums siųsti žemiau nurodytu adresu pažymė
dami mūsų tranižitinio sandėlio ženklą:

B. O. 11690/64.
BALTIC STORES LTD.
421 Hackney Rd. 
London, E. 2. 
Great Britain.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas per 
3-4 savaites. Visos siuntos registruotos ir apdraus
tos.
Atstovai: L. Venckus, 7030 Talman Avė., Chicago, 

III., tel. 436-0494; Gaiva, 3570 W. Vemor, 
Detroit, Mich.; ir A. Kusinskis, 124 Park 
St., Sudbury, Ont., Canada.

ra i bet atbaidyti drau
gams ir pažįstamiems la- 
b ai efektinga.

IEŠKOMI
PIVORIŪNAS, Kazimieras, Si

mono sūnus, gim. Karalyčios 
km., Tverečiaus vai. Švenčio
nių ap.

RIMKUS, Jonas ir Vincas, gi
mę Tauragėje, gyvenę 1815 South 
52 Avė., Chicago, III.

RUPŠLAUSKIENĖ, Sofija, gy
venusi 5031 So. Kildare Avenue, 
Chicago, III.

VAICEKONIS, Pranas, Pivlo 
sūnus, gimęs 1925 m. Vaškųapy 
linkėję, Biržų ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi at
siliepti: Consulate General of 
Lithuania, 41 West 82 Street, 
New York, N.Y. 10024.
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LIETUVIŠKŲ VERTYBIŲ IEŠKANT
Kelios mintys iš 

Vaclovo Kleizos 
straipsnio Jaunimo 
Metų proga žurna
le Laiškai Lietu
viams.

Lietuviškoji visuome
nė šiuo metu išgyvena 
idėjinę tuštumą, minties 
krizę. Visapusiškai už
siangažavusi lietuviška
jam momentui, ji tam 
tikra prasme sustabdė 
minties laikrodį. To iš
vadoje pas mus atsirado 
idėjinė plokštuma. Pa
skelbę lietuvybę aukš
čiausia vertybe, ją su
siaurinome ir nepajėgė
me jai duoti platesnių 
minties sparnų.

Jaunoji karta žvelgia 
į naujus horizontus da
barties akimis. Tuo pa
čiu ji ir privalo kurti 
naujas lietuviškas verty
bes, ir sukti idėjinį min
ties ratą. Žmonijos min
ties sūkurys turi kelti ir 
mūsų tarpe naujas idė
jas, jis turi mus pasiek
ti per lietuviškąją priz
mę, jis turi gyvinti mū
sų minties akiratį.

Jaunimas gali užmegz
ti daug artimesnį pokal
bį savo pačių tarpe. Ne
užsidarykime tik siauro
se organizacinėse sieno
se. Įsijungimas į giles
nį tarporganizacinį dia
logą praturtins mus pa
čius ir visą visuomenę. 
Susirinkime drauge ne 
vien tik šokiams ir žai
dimams, bet irartimes- 
niam minties ryšių už
mezgimui.

Tačiau apsiriboti vien 
tik savo karta nėra pras
minga. Dialogas turi 
griauti ir kartų ribas. 
Vyresnieji savo patyri
mu ir žiniomis gali at
verti naujus lobius jau
niesiems, gi jaunoji kar
ta privalo savo vyresnie
siems atskleisti šian
dieninio jaunuolio veidą. 
Pokalbis bus tik tuomet 
sėkmingas, kuomet, jį 
lydės skaidrus atviru
mas, nuoširdus ieškoji
mas ir lietuviškas kuk
lumas. Tam reikia pa
jungti visus būdus: arti
mą vienas su kitu bend
ravimą, spaudos pusla
pius, platesnius suėji
mus, paskaitų ciklus, 
simpoziumus, diskusi
jas, stovyklas.

O bendrų minčių, rei
kalų, problemų turime. 
Su jomis susiduriame 
kiekvieną minutę ir 
jų įtakoje gyvename. 
Mums tam tikro rūpes
čio turėtų kelti mora
linis šio krašto lygis. 
Ligi šiol į šią proble
mą esame kreipę per- 
mažai dėmesio. Kaip mo
ralinė Amerikos padė
tis veikia mus, jaunuo
sius ir vyresniuosius? 
Kiek ji apsprendžia mū

sų, kaip lietuvių ir kaip 
žmonių, gyvenimo būdą? 
Kiek ji turi įtakos į mū
sų šeimų gyvenimą? Į 
jaunimo brendimą? Ar 
mes turime pareigą tą 
moralinį stovį kelti sa
voje aplinkoje?

Pirmieji moralinio 
nuosmukio daigai prade
da rodytis ir mūsų tar
pę. Kai lietuvybės var
dan atleidžiamos nuo
dėmės, tuomet ir pati 
lietuvybė piktnaudojama. 
Prisimena vienas mo
mentas iš praėjusios va
saros. Būrys mūsų jau
nuolių gerkles vilgino ir, 
jas bevilgindami, gar
siai tūravojo lietuviškas 
dainas. Netoliese esan
tieji vyresnieji tuo džiau
gės, nes, mat, mūsų jau
nimas lietuviškai dai
nuoja.

Šis ir panašūs pavyz
džiai, o jų yra daugiau, 
pradeda kelti susirūpi
nimą. Kokia bus nauda 
lietuviškajam tikslui, jei 
turėsime lietuviškai dai
nuojančią masę, bet ne
turėsime pilnų asmeny
bių? Kas svarbiau: pil
nutinis žmogus, nepasi- 
metęs vertybių sistemo
je, ar tuščiai skamban
tis lietuvis, kuriam per 
šitmečius puoselėti dva
siniai turtai yra terra 
incognita?

Užmerkti akių ir už
sikimšti ausų gyvenimo 
realybei negalime. Ta
čiau jos svarstymas ne
reiškia savo tautinio in
tereso atsižadėjimą. Lie
tuvybė nėra statinė ver
tybė, kuri nesikeičia ar 
negali keistis. Gyveni
mas yra dinamiškas. Jis 
reikalauja naujo žvilgs
nio, naujo priėjimo, nau
jo sprendimo. Čia ir iš
kyla pasitikėjimo savimi 
klausimas. Jei tuo, apie 
ką kalbame ir deklaruo
jame, negyvename ir ne
tikime, tuomet turi
me ir lietaus lašo bi
joti. Bet, jei esame tvir
ti savo įsitikinimuose ir 
jiems užsiangažavę, tuo
met baimei neturime jo
kio pagrindo...

DĖL BALFO DIREKTORIŲ 
SUVAŽIAVIMO ATGARSIŲ.

Š.m. birželio mėn. 6 dieną 
Dirva įdėjo p. E. Čekienės 
straipsnį, užvardintą "Balfo di
rektorių suvažiavimo atgarsiai" 
O tą straipsnį p. E. Čekienė 
pradeda nurodydama, kur ir ka
da posėdžiavo Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos Taryba.

NUOTAIKOS
Medžiaginiai gerai įsi

kūrę, susiradę draugų, 
pradedam užmiršti trem
ties gyvenimo vargus, 
skandinant juos varda
dienių bei gimtadienių 
puotose, kuriose taip ir 
dingsta ne maža dalis 
tautiečių. Būdinga, jog 
daugumai save laikančių 
aukštąja inteligentija, vi
sos lietuviško viešo po
būdžio parengimų salės 
per prastos, lietuviški 
laikraščiai per žemo ly
gio, lietuviškų knygų tu
rinys atsilikęs nuo gy
venimo... Pabandyk jų 
paklausti, kas toje ar ki
toje knygoje nepatinka, 
gausi atsakymą, jog ne
skaitęs, nes ji nieko ver
ta. Paklausi kartais, kaip 
žiūri į vieną ar kitą spau
doje aprašytą įvykį, gau
si atsakymą — neskai
čiau, nemačiau, nes ne
protingi užsimojimai. Ir 
... taip neskaitęs-nema- 
tęs pradeda kritikuoti vi
są spaudą, knygas, or
ganizacijas ir pagaliau 
dirbančiuosius jose žmo
nes.

Dėl tokio siauro jų 
nusiteikimo, dėl užtren- 
kimo durų tautiniams rei
kalams, lietuvių išeivi
jai būtų labai mažas nuos
tolis, jei jie tų savo nihi
listinių idėjų neskelbtų 
kitiems ir nekliudytų dir-

Ponia Čekienė rašo: "Dirvos 
Auksinio jubiliejaus dieną, ta
me pačiame Pick Carter vieš
butyje Clevelande, gegužės mė
nesio 7 dieną, kaip žinome, 
posėdžiavo Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Taryba ir ki
tame koridoriaus gale vyko Bal
fo direktorių ■ suvažiavimas". 
Graži pradžia apie Balfo direk
torių suvažiavimą.

Pirmiausiai norėčiau patiks
linti, kad Balfui irgi buvo skir
tas atskiras kambarys posė
džiams ir nereikėjo posėdžiau
ti koridoriaus gale.

Toliau žurnalistėaprašydama 
suvažiavimo eigą cituoja I. Pet
rausko posakį "Kad sergančius 
vėžiu, reikia palikti ramiai nu
mirti". Suvažiavimo metu daug 
kalbėjau Balfo įstatų keitimo 
reikalu, kėliau kovos su skurdu 
klausimą, bet sprendžiant atei
nančio Balfo seimo klausimą 
ne tik nepasakiau jos minimo 
posakio, bet visai nekalbėjau. 
Kodėl p. Čekienei, kurią as
meniškai pažįstu, prireikė mi
nėti mano pavardę ir cituoti 
mano nepasakytus žodžius ir 
dar su savo komentarais? Ne
norėčiau tikėti, kad dar ir kiti 
Balfo direktoriai prisidėtų prie 
ponios Čekienės išgalvotų kom
binacijų.

Manau, kad kitame Balfo di
rektorių suvažiavime, tie kiti 
"balsai", kurie džiaugėsi, kad 
aš ekonomistas, o ne gydytojas 
turės tiek savigarbos, kad tą 
viską pasakys man asmeniškai, 
ne tik žurnalistei.

Ignas Petrauskas 
Chicago

E. Čekienė

bantiesiems naudingą 
Lietuvai darbą.

Kiekviena tauta net ir 
savam krašte turi tokių 
asmenų, kuriems jokie 
tautos reikalai neegzis
tuoja, kurie visą likusį 
laiką leidžia miesto ar 
miestelio kavinėse do
mėdamiesi vietinėm nau
jienom. Ką gi bekalbėti 
apie gyvenimą svetur. 
Taip pat ne naujiena, 
kad tokių tik sau gyve
nančių žmonių visais lai
kais pasitaiko ir inteli
gentų tarpe. Dėl to nė
ra ko dejuoti, už juos 
atidirba kiti. Įvairaus 
amžiaus, visokio išsi
lavinimo ir dirbančių sa
vo tautos ateičiai įvai
riais būdais, reprezen
tuojančių Lietuvą visose 
srityse, aukojančių savo 
poilsio laiko didelę dalį 
žmonių turime ne ma
žai. Vieni dirba savo 
tautiečių, kiti ir sveti
mųjų tarpe, kurie turi 
progos įsitikinti kaip ma
žai pasaulis težino apie 
Lietuvą.

Kad pasaulis daugiau 
apie mus sužinotų, rei
kia daugiau anglų kalba 
leidinių. Ne vien apie 
okupaciją, bet ir apie 
nepriklausomą mūsų tau
tos gyvenimą, apie jos 
aukštą kultūrą, apie re
zistencines kovas ir da
bartinius siekius.

Tokį anglų kalba leidi
nį jau pradėjo ruošti dr. 
A. Gerutis, Lietuvos Pa
siuntinybės Patarėjas 
Šveicarijoje, talkinin
kaujant bendradarbiams 
gyvenantiems įvairiuo
se laisvuose kraštuose. 
Tos knygos išleidimu rū- 
pinasi Lietuvos Nepri
klausomybės Fondas.

Artimiausiu laiku bus 
pradėtas spausdinti dr. 
Algirdo Budreckio ang
lų kalba mokslinis leidi
nys "Lithuanian Natio- 
nal Revolt of 1941", ku
riam įvadą parašė Pa
vergtų Europos Tautų 
Bičiulių pirmininkas 
Christopher Emmet, sti
lių prižiūrės anglų kal
bos prof. Sealy. Darbo 
pradžiai trūksta tik lė
šų, kurių dalį, t.y. 1000 
dolerių, yra pažadėjusi 
New Yorko Lietuvių Gy
dytojų Draugija.

Vilties Draugija jau 
baigia spaudai paruoš
ti Noremo knygos "Ti- 
meless Lithuania" ant
rąją laidą. Laukiamas 
tai laidai autoriaus įva
dinis žodis.

Pridėjus Stp. Zobars- 
ko vadovaujamos leidyk
los "Manyland Books" 
lietuvių literatūros ver
timus į anglų kalbą ma
tysime, kad tąja kalba 
lektūra gausėja. Reikia
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KUTUOS APIE LIETUVĄ PUIKUS 
ĮVERTINIMAS

Knyga "The War Against God 
in Lithuania" -- Kova prieš Die
vą Lietuvoje -- teigiamai įver
tinta.

Štai keletas daugelio pasisa
kymų: "Jau buvo pats laikas, 
kad būtų pasakyta kaip didvyriš
ki Lietuvos žmonės religiniai 
persekiojami” (J.E. F.P. Car- 
roll, Calgary, Canada vyskupas). 
"Aš padėjau Jūsų knygą laukia
majame kambaryje, tikėdamas, 
kad tai atneš daug gera" (J.E. 
J. Sweeney, Honolulu vyskupą s). 
"Stengsiuos su įdomumu per skai
tyti apžvalgą heroiško katalikiz- 
mo gerųjų Lietuvos žmonių, ko
munistų priespaudoje" (J.E. W. 
F. Kellenberg, RockvilleCenter 
N.Y. vyskupas). "Skaitysiu šią 
labai laiku išleistą knygą ir dė
koju už jos atsiuntimą" (Kon- 
gresmans C. Albert, M.C. Wa- 
shington, D.C). "Jo Eminencija 
bus labai patenkintas turėda
mas šią knygą ir pasidalins su 
savo kunigais" (J.E. F. Spell- 
man, N.Y. Kardinolas). "Ši kny
ga negali būti praleista kaip 
dar viena apžvalga gyvenimo ko
munistų priespaudoj. Šioje kny
goje yra giliau ir daugiau pa
sakyta negu tik aprašymas" 
(Patricia McDonough, The Tab 
let, April 21, 1966).

Gavusieji knygas labai jaut
riai užtarė lietuvių ir Lietu
vos teises laisvai gyventi ir 
Dievą mylėti. "Tegul Dangiš
kasis Tėvas stiprina tikinčiuo
sius jų pamaldume Šventai Mo
tinai Bažnyčiai ir tegul pagrei
tina dieną, kad jie būtų išlais
vinti iš prispaudėjų ir džiaug
tųsi pilna savo tikėjimo lais
ve" (J.E. G.J. Rehring, S.T.D. 
Toledo vyskupas). "Jis jungia-

si su Jūsų maldomis ir prašo 
Viešpatį, kad laimintų savo 
žmones ypatingai tuos, kurie 
kenčia dėl Jo Vardo" (J. E. 
Kardinolas Leger, Montreal.Ca 
nada vyskupas). "Aš labai ti
kiuosi, kad ši knyga sukels rei
kalingą susidomėjimą ir rūpes
tį, kurio tai užsitarnavo" (J.E. 
Kansas vyskupas). "Yra reika
linga, kad mums dažnai būtų pri
menama apie nuolatinį persekio
jimą Lietuvos žmonių ir apie 
neginčytiną faktą, kad jiems yra 
atimta religinė laisvė" (J.E. E. 
J. Primeau, Manchesterio vys
kupas). "Iš tikrųjų mums yra 
sunku suprasti gerųjų ir pamal
džiųjų Lietuvos katalikų padėtį, 
kurie turi tiek daug ir ilgai ken
tėti už savo šventą tikėjimą. 
Linkime, kad Dievo greitu lai
ku Prisikėlimas ateitų... kad vi
sos tautos būtų išlaisvintos nuo 
žiauraus persekiojimo ir reli
ginio varžymo" (J.E. M.K.Car- 
rol, Michita Kansas vyskupas).

Knygą išleido Manyland Books 
vadov. St. Zobarsko.

tik, kad mūsų žmonės 
su išėjusiais leidiniais 
susipažintų ir ieškotų 
progų supažindinti ame
rikiečių visuomenę. Kny
gas leisti — tai didelis 
darbas. Bet jis liks ne
pilnai atliktas, jei visuo
menė nerodys tais leidi
niais tinkamo susidomė
jimo.

NEAKIVAIZDINIS 
LITUANISTINIŲ 
DALYKU DĖSTYMAS u

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso metu rašytinę ir žo
dinę informaciją apie neaki
vaizdinį (korespondencinį) litu
anistinių dalykų dėstymą teiks 
Pedagoginis Lituanistikos Ins
titutas, kuris minėtą dėstymo 
būdą sėkmingai praktikuoja jau 
nuo 1962 metų.

Minėtu lietuviškojo švietimo 
klausimu besidomintieji prašo
mi kreiptis Chicagos Jaunimo 
Centro adresu: P.L. Institutas, 
5620 S. Claremont Avė., Chica
go, III. 60636. Telefonai: PR 8- 
7227; 737-9134 ir 925-4076.

P.L. Instituto Vadovybė

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

VIEŠĖDAMI CIIICIUOJE PIRKITE NUJOJĘ MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Asbach Uralt — Import.
Germ. brendy ...............................5th — $5.19

2. Imported Canad. vviskey ........... 5th— $3.98
3. Coeur de France Cordials ..... .. 5th— $2.98
4. Banana Liųueur ..........................5th— $3.98

5. May Wine — Imported
6. Riccadona Vermouth .....
7. Christian Brothers Wine

5th — $0.98
5th —$1.29
5th — $1.49

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.



Nr. 74 DIRVA 1966 m. liepos 1 d.

CHICAGOJ
ATIDARYTAS 
LIETUVIŲ BŪTIES 

MUZIEJUS

Birželio 22 d. Chica
goje buvo iškilmingai ati
darytas Museum of Li
thuanian Culture. Tai 
pelno nesiekianti, lais
vai ir be mokesčio lan
koma institucija (4012 
Archer Avė., Chicago, 
III.).

Savo vardo sumanymui 
įgyvendinti, nei pastangų 
nei didelių išlaidų nepa
gailėjo Amerikoje.gimęs 
lietuvis Stanley Balze- 
kas.

Muziejaus tikslams 
įsigytas dviejų aukštų pa
statas. Namas atitinka
mai pertvarkytas. Iš lau
ko ir viduje muziejų 
puošia dailininkų Adol
fo Valeškos ir Bronės 
Jameikienės vitražai. 
Fasadas imponuoja. Ne
menką įspūdį daro ir pin
tos geležies durys, laip
tų ir kitokia ornamenta- 
cija.

Muziejaus patrauką su
daro paties steigėjo ko
lekcijos senobinio gink 
lavimosi pavyzdžiai ar
ba jų kopijos. Bet la
biausiai — reto numiz
mato, filatelisto bei ki
tokių rinkinių sudaryto
jo velionio Dr. Alek
sandro Račkaus (už ne
menkus pinigus) steigėjo 
įsigyti ypač vertingi pa
likimai. Dėmesį patrau
kia ir įvairių asmenų do
vanos.

Jau pirmoje savo fa
zėje Balzeko muziejus 
šaukiasi pagarbos bei 
dėmesio! Jisai, aišku, 
dar tebėra augimo ir 
prasiplėtimo laikotar
pyje, bet jau daro švie
sų įspūdį.

Beje, prie muziejaus 
įsteigta ir atitinkamos 
literatūros biblioteka. 
Kieme — poilsiui sode
lis. Pati patalpa jauki, 
patraukli.

Pirmame aukšte — 
dvi salės. Antrame — ke
li eksponatams skirti 
kambarėliai.

Muziejaus turimų lo
bių ekspozicija nėra ga
lutinė ar stabilizuota. 
Gal net atidarymo rūpes
čių ar įkarščio iššauk
ta, ką išstatyti galvosū
kio padiktuota. Dabar
tiniu pavidalu Balzeko lie 
tuvių kultūros muziejus 
greičiau atstovauja mū
sų būties, civilizacijos 
laikotarpių Lietuvoje bei 
amerikinėje išeivijoje pa
skirus vaizdus. Kol kas 
lietuvių kultūra jame dar 
permenkai atsispindi. 
Nors nėra ir visiškai pa
neigta.

Kai, šalia retų Lietu- 
'Vos monetų, imponuojan
čių gintaro išdirbinių, 
stiprios filatelijos ir t. 
p., centrinėje salėje iš
statomos menkavertės 
tautiškos lėlės ir pinti
niai krepšeliai, įspūdis 
savaime susimenkina: 
smulkmenos parbloškia

Baisiojo Birželio minėjime Detroite, kuriame dalyvavo gubernatorius George W, Romney, scenoje 
išsirikiavusios pavergtyjy tauty vėliavos. K. Sragausko nuotrauka

didžiausio patrauklumo 
eksponatus. Tuo tarpu 
antrame aukšte išstaty
ti Lietuvos maisto eks
portinių prekių ar ska
nėstų, kad ir cigarečių 
pavyzdžiai jaunuomenei, 
pvz., jau kitu balsu pra
kalba. Žodžiu, ekspona
tuose reikėtų vengti ob
jektų, kurie tinka mu
ziejaus proginėms paro
doms, tačiau šiuo metu 
dažnokai (ir be reikalo) 
nustelbia muziejaus ver
tę, o gal ir pasididžiavi
mą. Ir apskritai dar nė
ra atskirta istorinė Lie
tuva ir amerikinės išei
vijos raida.

Tenka pripažinti, jog 
Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejus yra nelauk
ta, pagarbos nusipelniu
si tikrovė, kuri daugeliu 
atvejų įprasmina Chica
gos lietuvių šiame did
miestyje buvimą ir jų tė
vų Lietuvai negęstamą 
meilę.

Atidarymo iškilmės 
sulaukė gausaus svečių 
ir viešnių antplūdžio. At
silankė ir žymesnės vi
suomeninės padėties 
amerikiečiai. Šiaip lan
kytojų tarp vyravo anks
tyvesnės ateivijos atsto
vai. Matėsi ir jaunų vei
dų. Iškilmės buvo foto
grafuotos.

Iš kitur į Chicagą at
vykę, neužmirškit, kad 
čia be kitokių patrauk
lių vietų, jau yra ir mū
sų būties, dėmesio ver
tas, muziejus.

E. VIRINTA

DETROIT
BAIGĖ GIMNAZIJĄ

Detroite amerikinės 
gimnazijos šiemet išlei
do tūkstančius abiturien
tų. Jų tarpe nemažai ir 
lietuvių. Šiuo atveju skel
biame tuos, kurie baigė 
Holy Redeemer katali
kiškąją gimnaziją su ypa
tingu pasižymėjimu 
moksle. Štai kelios pa
vardės: jie išskirtini ir 
pagirtini dar ir dėl to, 
kad yra baigę Aušros 
Lietuvių Šeštadieninę 
mokyklą.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

_* GIEDRE AVIŽONY- 
TE - ŠNIPIENE įsigijo 
mikrobiologijos magist
rės laipsnį St. John’s 
universitete, New Yorke 
Giedrė yra dr. V. ir V. 
Avižonių dukra ir laiki
nai gyvena tėvų namuo
se Bay Shore, L.I.

Vilija Baukytė 
baigė gimnaziją su pa
sižymėjimu moksle. Fri« 
klausė Amerikos mokyk
lų garbės draugijai (Na
tional Honor Soc.). Kurį 
mokslo dalyką studijuos 
— dar neapsisprendusi. 
Tėvai yra veiklūs lietu
viai.

Mindaugas K u t-
kus H. Red. gimn. bai
gė tryliktuoju mokiniu 
(iš 195 mokinių). Pri
klausė Amerikos mokyk
lų garbės draugijai (Na
tional Honor Society). Ga
vo kun. Smith vardo (Fa- 
ther Smith scholarship) 
stipendiją iš: Detroito 
Katalikiškojo U-to, Mi
chigan Universiteto gar
bės stipendiją ir Michi
gano valstybės stipendi
ją. Studijuos astronauti- 
ką Ann Arbor universi
tete. Reikia iškelti Min
daugą ne tik už įgimtus 
gabumus, bet ir už veiklą 
lietuviškose draugijose. 
Yra sportininkas. Labai 
darbštus ir aukštąjį 
mokslą pasiekti pasiry
žęs jaunuolis. Š. m. 643 
Michigano gimanzijų ga
biausiųjų moksleivių 
matematikų surengtame 
konkurse jis užėmė 37 
vietą (iš 25723 dalyvių!)

Jaunimas renkasi Į Jaunimo centrą Chicagoje. Dešinėje iš Ang
lijos atvykę V. Lagunavičius ir R. Kalibatas. Kairėje A. Ankus, 
Chicagos Jaunimo Mėty komiteto pirmininkas ir R. Sakadolskis, 
Jaunimo Kongreso vykdomasis sekretorius. P. Petručio nuotrauka

Sofija Sirutytė, 
tikrai gabi lietuvaitė. Vi
są laiką priklausė Amer i 
kos mokyklų garbės drau 
gijai (National Honor 
Soc.). Holy Redeemer 
gimnaziją baigė iš 195 
abiturientų, dvyliktąja 
mokine. Žada tęsti stu
dijas universitete.

(vm)

šv. Antano lietuviy parapijos choras, vadovaujamas A. Mateikos, išpildęs meninę prograrr^ Baisiojo 
Birželio minėjime Detroite J. Gaižučio nuotrauka

= JUOZAS ŠLAJUS

KĄ RASIU SUGRIS?
ATSIMINIMAI ..... . = (17)

Jie stovėjo ir ramiai stebėjo. Nevie
nas susitiko savo artimuosius, bet daugumas iš 
susirinkusių laukė, kol paskutinis kalinys išėjo ir 
nesulaukė savo artimųjų. Ne viena žmona ar vy
ras, tėvai ar vaikai nuėjo nuo kalėjimo vartų su
spaustomis širdimis ir šluostydami ašaras.

Perėję gatvę 'abu su Julium sustojome tarp 
susirinkusių žmonių ir nežinojome kur eiti. Mes 
išsiskyrėme iš visų žmonių apžėlusiais ir iš
blyškusiais veidais, suraukšlėtais be sagų dra
bužiais.

— Kaune gyvena mano svainis J. V-ka, — 
sakau Juliui, — bet kaip jį surasti? Galėtume pas 
jį prisiglausti, nors aš dar jo nesu gyvenime su
tikęs ir nesame pažįstami.

— Ar jūs esate politiniai kaliniai? — paklau
sė jaunas ir inteligentiškas vyras, su Lietuvos 
karininko kelnėmis.

Persimetėm su Julium žvilgsniais, dar vis 
bijodami, kad nepapultumėm ant "draugų”.

— Taip, mudu esame politiniai, —įtikinan
čiai atsakiau.

— Ar nežinote, kur galėtumėm nusiskusti, 
nes tokiems pavojinga rodytis gatvėje.

— Einam su mumis, galėsite nusiskusti ir 
pailsėti, — sako nepažįstamojo draugas. — Tru
putį bus toloka, bet tas nieko.

Abu nepažįstamieji buvo draugiški, ir jų glo
ba neapsivylėme.

Nuo kalėjimo pasukome Nemuno link. Miesto 
gatvėse buvo daug besitraukiančios bolševikų ka
riuomenės. Ji traukėsi vokiečių kariuomenės "pa
krikštyta", daugiausia sunkvežimiais arba pėsčio
mis. Kai kur kariai būreliais ilsėjosi atsisėdę ir 
net gulėjo ant žolės šalia gatvės. Pradžioje buvo 
nedrąsu eiti gatve. Bijojau, kad bolševikų kariai 
arba enkavedistai atpažinę gali sulaikyti. O atpa
žinti buvo lengva. Tačiau gatvėje greitai apsi
pratome. Kauno enkavedistai beveik visi jau bu
vo išbėgę į savo "plačiąją tėvynę", kaip jie patys 
sakydavo. O gatvėmis žygiuojančiai kariuomenei 
mes visiškai nerūpėjome. Jiems rūpėjo kaip gy
viems pasitraukti nuo puolančių ir juos bombar
duojančių vokiečių.

Visai ramu pasidarė, kai praėjome pro kele
tą raudonarmiečių, gulinčių žolėje, medžių pavė
syje. Vienas jų lyg su nusistebėjimu ir pasitenki
nimu sako:

’— Vichadnoi dien! (poilsio diena).
Tikriausiai anam kariui kiekvienas pirmadie

nis būdavo varginanti sunkių užsiėmimų diena. Jie 
buvo grūdinami vargu ir blogu maistu. Gi šian
dien, kilus karui tarp Vokietijos ir Sovietijos, 
jam atrodė poilsio diena. O gal ir jis džiaugėsi 
seniai laukiamo ir sulaukto laisvės ryto? Išgir
dus tokius ramius raudonarmiečio žodžius, sau
lėtas priešpietis pasidarė be pavojaus ir dar 
linksmesnis.

Kitoje plačioje, bet beveik tuščioje gatvėje 
jaunas uniformuotas politrukas išsivedė iš skers
gatvio be balno arklį, labai skubėjo ir atrodė iš
sigandęs. Mes keturiese čia stabtelėjome. Jis 
šoko ant arklio, bet tuo metu jam iš kišenių iš
krito kažkokie popieriai. Jis vėl nušoko nuo ark
lio ir taip karščiavosi (gal bijojo mūsų?), jog tik 
iš kelinto karto teužšoko ant arklio. O užšokęs 
nujojo gatve greičiausia šūka.

Miestas pradėjo puoštis trispalvėmis Lietu
vos vėliavomis. Už Nemuno kilo juodi alyvos dū
mai. Tai vokiečių aviacijos padariniai.

Einant panemunių vėl toks nuotykis. Iš nedi
delės krautuvės pro duris išskubėjo vyriškis, 
laikydamas suspaudęs lyg sužeistą ranką. Fa- • 
matęs mus, tuo metu einančius pro tą krautuvę, 
lyg sumišęs atsisukęs į krautuvės duris sušuko:

— Iškelkit vėliavą!
— Kaip per kokią tautinę šventę visas Kau

nas puošiasi vėliavomis, — sako vienas mūsų 
globėjas.

Anas vyras, liepęs iškelti vėliavą, nubėgo 
tekinas priešinga kryptimi. Bet mums dar nenu
ėjus tolyn, iš tos pačios krautuvės išbėgo šauk
dama moteris:

— Sulaikykite aną vyrą! -Jis pasigrobė vi
sus pinigus!

Visas krautuves komunistai buvo suvalsty
binę, už tai mes nekreipėm daug dėmesio, jei 
anas vyras nusinešė saują mažaverčių bolševi
kinių rublių. ‘

JAUTRIAUSIAS MANO PERGYVENIMAS
Saulės spindulių gaivinami žingsniavome to

lyn palei Nemuną. Mudu su Juliumi seniai jau ne
buvę saulėje, jutome, - kaip ji mus gaivina, bet 
tuo pačiu metu svaigina ir vargina. Keliai vis dar 
pilni rusų karių. Kai kur pasigirsdavo pavieniai 
šūviai.

— Anas tiltas per Nemuną užminuotas ir 
bolševikų sargybiniais apstatytas. Neįmanoma 
jo išgelbėti, — aiškino mūsų naujas bičiulis.

Tiltas buvo nepertoliausiai nuo mūsų ir ma
tėsi jo apačioje pakabintos dinamito dėžės.

(Bus daugiau)
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Kr. Donelaičio lituanistinės mokyklos Chicagoje jaunosios moky
tojos. Stovi iš kairės: Danguolė Sukelytė, Laima Čepaitytė ir Bi
rutė Balčiauskaitė, V. Noreikos nuotrauka

TARNAVIMAS TAUTAI
Jonas Miškinis

IŠ NEVI YORKO LIETUVIU 
GYDYTOJI! VEIKLOS

XX amžiaus moderni
nė civilizacija pasiekė 
nepaprastas aukštumas. 
Su pasididžiavimu ir pa
sitenkinimu žmogus žiū
ri į savo nuveiktus dar
bus. Genialūs tyrinėto
jai ir išradėjai, gabūs 
įmonių savininkai ir ap-

LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ

BANGA
CAPE COD’E, MASS. 
GREAT MARSH ROAD, 
CENTERVILLE, MASS.

'• Prie Atlanto vandenyno, 
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.

• Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai, kur patiems gali
ma gamintis valgį.

• Skanūs lietuviški valgiai. 
Grynas pušų oras ir rami 
vietovė poilsiui.

• Svečiams be nuosavų auto
mobilių — transportacija į 
ir iš paplūdimio.

• Šalia ”Bangos” randasi eže
ras su paplūdimiu. Zuvavi- 
mo mėgėjams yra laivelis. 
Norintieji puikiai praleisti

atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. Pakštys,
Box 188, Centerville, 

Cape Cod, Mass.
Tel. (617) SP 5-4633. 

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E 

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

mas Golf’o srovės; SILVER BEACH smėlis; Lietu
viška aplinka ir geras maistas, suteikia puikias są
lygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: sail-fish buriuoti, teniso 
aikštė, ping-pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 19 d.

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

sukrūs didžiulės pramo
nės organizatoriai atlie
ka žygius kaip pasakų ir 
mitų didvyriai. Šių dienų 
technikai beveik nieko 
nėra negalima. Jau 
skrendame į mėnulį.

Šalia milžiniškos ga
mybos atsirado sava
naudiškumas, ištaigin
gumas, o daugelyje 
kraštų vis dar badas ir 
bedarbė. Tačiau ir vie
niems ir kitiems dievu 
tapo — pinigas. Vieni jo 
siekia, kad galėtų pra
lobti, kiti — kad išlaiky
ti savo egzistenciją. Su
prantama, kad tokioms 
sąlygoms susidarius, vi
sokie kilnūs šūkiai daž
nai eina į šalį.

Tokia yra vyraujanti 
dabartinių laikų nuotai
ka, kuri vienur stipriau, 
kitur silpniau jaučiama.

Lietuviai, atsidūrę 
svetur, pasirinkome sa
vo idealizmo ramsčiu ne 
gobšumą, bet tautą, kaip 
nesikeičiančią vertybę, 
kuriai ryžtamės aukoti 
savo entuzjazmą, jėgas 
nes tautos'gerovėje su
telpa ir paskiro žmo
gaus gerovė bei jo bū
ties prasmė. Tautos 
džiaugsmai yra mūsų 
džiaugsmai, jos liūde
siai — mūsų liūdesiai. 
Jokia žemiška auka ne
atrodo per didelė, kai 
eina kalba apie tėvynės

Š.m. birželio 18 d. dr. 
A. Nąrvido rezidenci
joje, L.I. N.Y. įvyko 
Amerikos Lietuvių New 
Yorko Gydytojų Draugi
jos susirinkimas, kuria
me visi draugijos nariai 
ir svečiai įdomiai iš
klausė išsamiai paruoš
tų ir patyrimu pagrįstų 
pranešimų apie naujau
sius vaistus psichiatri
jos srityje bei praktiš
ką jų veikimą, teigia
mas ir neigiamas puses. 
Pranešimus apie vaistą
L.S.D. padarė dr. B. Jan 

teises ir meilę. Nes čia 
žmogus mato aukščiau
sias ir kilniausias žmo
gaus gyvenimo aistras, 
sako filosofas I Ves de 
la Brieze. Girdi, ta kil
nioji tautos meilės aist
ra yra siekiama ir globo
jama asmens vertės ku
rio šaknys glūdi tauto
je. Negalima įsivaizduoti 
jokio atskiro žmogaus, 
kuris neturėtų paveldėtų 
savo tautos ypatybių. Ir 
tik ten jis gali tarpti, kur 
jo įgimtieji tautiniai ypa
tumai randa atitinkamas 
sąlygas, būtent, savo tau
toje. Taigi ryšio nutrau
kimas su savo tauta yra 
žygis prieš savo paties 
prigimtį.

Žmogus pasaulin atsi
neša palinkimą, siekti gė
rio. Besiekdamas gėrio 
apsistoja ties tauta, nes 
patsai žmogaus instink
tas sako, kad tauta yra 
tasai šaltinis, kuris žmo
gų apdovanoja praeities 
turtais, ir kur ji gali pa
likti savuosius laimėji
mus, tą šaltinį pratur
tindamas. Taip kuriama 
literatūra, menas, taip 
gimsta visi tautos kultū
riniai laimėjimai. Todėl 
kiekvienas susipratęs 
lietuvis turi rūpintis, kad 
jo tauta žengtų didybės 
keliu ir kad niekas to 
žingsnio netrukdytų. Tai 
yra pasiryžimas apsau
goti šaltinį, kuris mai
tina asmenybės šaknis.

Tie, kurie nutraukia 
ryšius su tautos papro
čiais bei tradicijomis, 
yra lyg benamiai, kurie 
savo išlaikymui neberan
da tinkamų sąlygų.

Tarnavimas tautai tu
ri reikštis aktyviu darbu, 
ginant ją nuo žalingų įta
kų, didinant fizines ir 
moralines jėgas, apsau
gojant gyvenusių kartų 
sukurtus kultūros turtus. 
Tarnavimas tautai gali 
būti įvairus, tačiau tiks
las tegali būti vienas — 
tautos didybė ir jos gar
bė. Susipratusio veiks
mas turi apspręsti tai, 
kas tautai yra naudinga, 
šalinant visa, kas jai ga
li kenkti ar slopinti jos 
pažangą. Tautoje reali
zuojasi visų aukštųjų 
žmoniškųjų vertybių pa. 
sireiškimas. Tauta ati
dengia plačiausius gali
mumus reikštis jaunuo
menės idealizmui.

Atominiam amžiuj jau
čiama visam pasauly ne 
tik politinė, bet ir mora. 
linė krizė, kada žmogui, 
ypatingai jaunimui, rei
kia kelrodžio, vedančio 
iš visuomeninio sąmy
šio. Tauta yra kaip tik 
vienintėlis ramstis, ku
ris palaiko jaunuomenės 
pažiūrų tvirtumą ir ne
leidžia grimsti neigia- 
mon pusėn. 

kauskas, dr. R. Jauniš- 
kienė ir dr. A. Narvidas, 
visi savo sričių specia
listai.

Draugijos pirminin
kas dr. Vytautas Avižo
nis iškėlė faktus, kad 
svetimų kalbų bibliote
kose randasi knygų, kur 
apie Lietuvą rašomos ne 
sąmonės nežinia ar tai iš 
nežinojimo ar tam tik
rais sumetimais. O mū
sų jaunimas, lankydamas 
tų kraštų svetimomis kal
bomis mokyklas, jas 
skaito ir tiki. Be to, ne
teisingomis žiniomis 
apie Lietuvą propagandi
nės literatūros apsčiai 
pristato ir mūsų tėvynės 
okupantai bolševikai. 
Kad ir geriausių norų 
istorikams ateityje bus 
sunku beatskirti kur tie
sa, kur melas. Todėl 
kiekvieno lietuvio parei
ga, — pabrėžė dr. V. 
Avižonis, —visomis ga
limomis priemonėmis 
prisidėti prie tokių klai
dingų informacijų atitai
symo. Mūsų draugija to
kį žingsnį žengti jau yra 
nutarusi, būtent: skirti 
1000 dol. jauno akademi
ko dr. Algirdo Budrec
kio universiteto pripažim 
tam darbui išleisti. Ta
čiau su apgailestavimu 
tenka pranešti, kad new- 
yorkiečiai gydytojai dar 
ne visi tą įsipareigoji
mą atliko. Iki šiol gauta 
tik 640 dol. Dar trūksta 
360 dol.

Mes norėjom tuo lei
diniu užfiksuoti 25 metų 
tautos rezistenciją, pa
likti tų kovų pėdsakus 
ateičiai, — kalbėjo to
liau pirmininkas, — kaip 
dokumentinę medžiagą 
ir turime savo nusista
tymą vykdyti. Jau lai
kas pradėti sugebėti ver
tinti ne asmenis, bet jų 
darbus. Ne taip svar
bu, kas naudingą Lietu
vai darbą atlieka, bet 
svarbu, koks tas dar
bas. Gi šiuo atveju mi
nimo rankraščio auto
rius nėra buvęs Lietu
voj, nei tose kovose da
lyvavęs, o parašęs rem
damasis istoriniais duo
menimis. Pusė metų už
truko, kol mes tą nuta
rimą padarėm, buvo at
siklausta daugelio nuo
monių. Jos visos buvo 
teigiamos. Nejaugi
mums dar reikalinga en

Dalis Australijos atstovų, atvykę į Jaunimo Kongresą. Iš kairės.
A. Kazlauskas, D. Maželytė, R. Cibas (pirmininkas) ir A. Šimkus. 

P. Petručic nuotrauka

Vasarvietės "Audronė" savininkai Marija ir dr. Edvardas Jan
sonai su šypsena pradeda vasarojimo sezoną .pasiruošę šią vasa
rą gausiai priimti svečius. O ją žada būti ne tik iš Rytinio pakraš
čio, Kanados, bet ir nuo Pacifiko krantą, Cape Cod malonus oras 
ir vasarvietėj lietuviška aplinkuma visus vilioja čia pasiilsėti. 
Vila Audronė, kurioj šį pavasarį padaryti nauji pa gerinimai, apsup
ta kvepiančiom pušim,yra vos per keletą žingsnių nuo paplūdimio.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS 

CAPE COD VILOJE

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 
Tel. (Area 617) 428-8425

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

VILA ATIDARYTA VASAROJIMUI IR 
PRIIMA SVEČIUS.

Kreiptis: MARIJA JANSONAS — Vila AUDRONĖ, 
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 02655 

arba telef. (Area 617) 428-8425,
Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir 

didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

kavedisto nuomonė? Mes 
protestuojam dėl Vati
kano išleistų ženkliukų 
sąryšy su Vilnium, reiš
kiam įvairiomis progo
mis protestus po laiko. 
Ar gi ne daug daugiau 
naudos būtų, jei tiems 

įvykiams užbėgtume, 
bent stengtumės užbėg
ti už akių, — baigė dr. 
V. Avižonis.

Kiti pastebėjo, jog 
Vlikas turėtų daugiau 
daryti žygių tais reika
lais.

Dr. Jurevičius pasiūlė 
tiems, kurie jau įmokė
jo anksčiau minėtam nu - 
tarimui įvykdyti po 25 
dol., dar savo įnašą pa
didinti iki reikalingos su
mos vietoj bartis, kad 
kiti nemoka.

Pirmininkas šiame su
sirinkime užbaigė savo 
parašų rinkimą Petici
jai, kurių jis yra surin
kęs labai daug įvairio
mis progomis. Po visų 
pasitarimų susirinki
mas tęsėsi linksmesnėj 
nuotaikoj malonaus šei
mininko dr. A. Narvido 
dėka. Sekančiam susi
rinkimui nutarta suva
žiuoti pas dr. H. Arma- 
ną, Baltimore, Md.

Paminėtina, kad dr. 
Narvido kaimynystėj gy
venąs J. Giedraitis čia 
pademonstravo aukštos 
kokybės radijo, fonogra
fų, televizijų, rašomų 
mašinėlių ir kitų pana
šių reikmenų, kurias per 
jo firmą "Sparta” gali
ma užsisakyti.

(eč)
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BRAKE AND PUNCH 
PRESS OPERATORS

Mušt be able to do own setup and read prints. $2,90 to 
$3.00 plūs cost of living and benefits fully paid.

APPLY OR WRITE

MASSEY FERGUSON, INC.
1400 OAKMAN BLVD. 

DETROIT, MICH.
An Equal Opportunity Employer

(74-76)

HELP WANTED MALĖ
/ 

TCELDERS
Automatic welders....................$3.20 hr.
Micro Welders ..........................$3.20 hr.
lnner Shield Welders...............$3.20 hr.
Suhmerged Are Welders . .$3.20 hr.

MUŠT BE ABLE TO PASS TĘST

Whitehead & Kales
58 Haltiner

River Rouge, Mich.
An Equal Opportunity Employer 

(62-76)

DESIGNERS 
ESTIMATORS 
DIE MAKERS 

MOLD MAKERS
Aggressive company needs mėn exoerienced in pro- 
gressive dies, plastic and die east molding. Permanent 
employment, full fringe benefits.

APPLY IN PERSON OR CALL

ROBIN PRODUCTS
27027 GROESBECK HWY. WARREN, MICH.. 

839-8800
(72-74)

JOURNEYMEN
OR

lst CLASS SKILLED 
TOOLMAKERS 

Experienced on special machines 
58 hour minimum week. lst & 
2nd shift.

Phone Mr. RAE
313 — JO 4-6800

(70-79)

MACHINIST

ENG1NE LATHE 
HOR17ONTAL 
BORING MILL 

MILLING 
MACHINE 

RADIAL DRILL
Immediate openings for ex~ 
perienced operators qualified 
to sėt up and operate from 
prints.

AFTERNOON SHIFT
Overtime, many company-paid 
benefits.

I
ENGINEER1NG CO.

2711 Church Avė.
216 — MA 1-8814

CLEVELAND, Ohio <74-76>

PLANINGAS TAUPYMAS 
moka atkus dūkdendut

| ■■■ PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

MAINTENANCE 
FOREMAN 

Ability & exp. with produetion 
line mechanical problems. Tex- 
tile machinery exp. helpful būt 
not necessary. Able to super- 
vise machine shop personnel & 
direct machine fabrication & 
erection with some knowledge 
of control, N. E. plant. Crown 
Products, 2121 Wheatsheat Lane 
Phila., Pa. Phone: PI 4-44 52.

(70-76)

GRINDERS
Experienced operators for Cincinnati 
įį2 Centerless grinders. Mus be cap- 
able of job set-up. Position in neW 
modern factory.

EXCELLENT WAGES 
LIFE 1NSURANCE 
HOSPITALIZAT1ON 
MAJOR MEDICAL 
PAID HOLIDAYS.

■Ece'llent opportunity for right man 
also openings for 

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS

Preferably on Davenport Machines 
Write to Mr. Žane G. Hunter 

HUNTER SCREW 
SOCKET, INC. 

3609 BIG RIDGE ROAD 
Spencerport, New York 14559 

(A suburb of Rochester) 
(74-79)

Waterburio lietuviai birželio 12 d. suruošė Lietuvos sukilimo 
prieš bolševikus sukakties minėjimą. Nuotraukoj Lyvia Bražė
naitė skaito atidarymo iškilmingą aktą. Sėdi iš kairės garbės sve
čiai: klebonas kun. A.E. Gradeckas, pik. lt. Hayders A. Nichols, 
pagrindinis kalbėtojas, kongreso atstovas John S. Monagan, gu
bernatoriaus atstovas Gerald Lamb, miesto savivaldybės parei
gūnas lietuvis Frank J.-Shaknaitis, Conn. valst. sekretoriaus atsto
vas James Daly. Nuotraukoj nesimato programos vedėjo J. F. 
Urbono ir JM komiteto pirm. Gintaro šlapkūno.

HELP WANTED FEMALE

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

nr.»JI.«Į, MUrodimį Ir paataataaį 
■m 9 ral. ryta iki 4 TaL po pla t*.

Cbartcred and Saperviaed by the United Statės Goreraaseat 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO S, UJUNOK
Kstrhtadiaaį aso 9 raL ryte iki 9 t. rak. 
šadtadleaj tono 9 vaL ryte iki 1 va), po plet^ 
TraUadhai aMaryta vte^diea^.

SHEET METAL
FABRICATION 

GENERAL 
PRODUCT1ON 
PRODUCT1ON 

MACHINE 
OPERATORS

One to 3 years experience in 
produetion operation or produe
tion machining of sheetmetal 
products.
Produetion. $2.76 to $2.96 per 
hour. Produetion machining 
$2.86 to $3.06 per hour.
APPLY PERSONNEL OFFICE

Brooks & Perkins, 
Ine.

1950 W. Fort St. 
Detroit, Mich. 

An Equal Opportunity Employer 

(73-75)

PUBLIC HEALTH NURSES— home 
health nursing service, & other staff 
positions general public health nurs
ing programs. Retirement plan, annual 
and siek leave; 40-hour, 5-day week. 
Salary range up to $6200 depending 
upon qualifications. General educa- 
tional and cultural area, good resi- 
dentia] area. Apply Girard Veen- 
schoten. M. D., Director, Allegan 
County Health Dept., County Build- 
ing, Allegan, Mich. (69-75)

PhoK Vlr^tata 7-7747 Jobą J. Kiruirdit Prta.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOSU ĮSTAIGOS

W A N T E D
lst CLASS SKILLED 
BORING MILL 
OPERATORS

For Lucas Gilbert and G & L. 58 
hour week. Steady work. Good vvages, 
Extras.

DECO TOOL & MACHINE
4175 E. 10 MILE RD. 

WARREN, MICH.
313 — SL 7-3000

(73-79)

MEDICAL SURG1CAL 1NSTRUCTORS 
(2)--—St. Mary's School of Nursing 
offers an NLN accreditėd three-year 
diplomą. Program in Nursing Fresh- 
man Students attend Edgevvood Col- 
lege the first year. The school has an 
enrollment of 145 students. Excellent 
clinical facilities -are available at St. 
Mary's Hospital. A modern new wing 
with 125 additional patient beds is 
nearing complėtion. Salaries are com
mensurate vvith experience and edu- 
cation. Baccalaureale degree vvith 
teaching experience acceptable; mas- 
ter's degree in nursing preferred. The 
sohool is located in a progressive 
metropolitan area, surrounded with 
nature's beauty and near a large 
medical center. Write Director. St. 
Mary's School of Nursing, 1100 Dela- 
plaine Court, Madison, Wis. (7H3)

EXPERIENCED
GEAR MEN

AGE NO BARR1ER
Plenty overtime. Job shop operation.
Setup jobs & run barber colemans, 
fellows & threadmills.

ASK FOR S. KOTAS.

Universal Gear
1301 E. McNichols 

Detroit, Mich.
(69-75)

Communications 
Personnel

Experienced & Trainees

Installers 
Linemen 

Maintainers 
Repeater Chiefs 

Tęst & Regulating

Previous military, civilian or 
knowledge of elementary 

eleetronies.

Permanent Employment 
Automatic Salary 

Progression 
Liberal 

Fringe Benefits

Vestern Union
60 HUDSON ST.

New York City RM M-2
An Equal Opportunity Employer

(74-76)

1NSTRUCTORS —in medical, surgical, 
maternity, and pediatric nursing, 
needed immediately for an expanding 
NLN accredited diplomą program. B. 
S. degree required; master’s Drefer- 
red. Respcjnsible for clinical teaching 
and supervision of students. Salary 
based on education and experience, 
liberal personnel policies. General 
hospital of 400 beds has excellent 
facilities and a medical staff of over 
60 specialists. A unique situation of 
a large medical center in a small 
city atmosphere vvith a university 
center. Write or call 7 15 — 384-9393. 
Educational Administrator, St. Jo- 
seph's Hospital School of Nursing, 
509 St. Joseph's Avė., Marshfield. 
Wis. 54449. (71-76)

CLEVELANDO PARENGIMU 
- KALENDORIUS -

LRKSA 8-os kuopos mėnesi
nis susirinkimas, turėjęs (vyk
ti š.m. liepos mėn. 3 d. nu
keliamas į liepos 10 d. tuoj po 
pamaldų Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

LIEPOS 10 d. Lietuvių Budžių 
plaukiojimo diena.

LIEPOS 31 d. Lietuvių Budžių 
gegužinė. Rengia L. Budžiams 
Remti Tėvų Komitetas.

RUGSfiJO 24 D. Dirvos Vaka
ras, Šv. Jurgio parapijos salė
je.

RUGSĖJO 25 D. Tautos šventė- 
Lietuvių Diena. Rengia Lietuvių 
Bendruomenė.

SPALIO 15 D. šv. Kazimiero 
Lit. Mokyklos parengimas.

SPALIO 22 D. Lithuanian Vil
lage Ine. parengimas Lietuvių 
salėje.

SPALIO 23 D. V. Bielajaus 
tautinių šokių veiklos ir Vilties 
žurnalo 25 metų sukakties mi
nėjimo vakaras Nauj. parapijos 
salėje.

SPALIO 30 D. Kristaus Kara
liaus šventė nauj. parap. salėje.

LAPKRIČIO 5 D., šeštadie
nį, Korp! Neo-Lithuania meti
nis balius.

LAPKRIČIO 13 D. Nauj. para
pijos choro pagerbimas -- tradi
cinis vakaras.

LAPKRIČIO 26 d. kariuomenės 
šventės minėjimas. Rengia L.V.S, 
Ramovė.

GRUODŽIO 31 — Naujųjų Me
tų sutikimas Slovėnų Auditori
joje. Rengia LB I-os ApyL Val
dyba.

1967 m.

SAUSIO 21 D. Ateities Klubo 
parengimas

VASARIO 4 D. LTM Čiurlionio 
Ansamblio tradicinis balius.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER-

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
M1LLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENG1NE
LATHES
MILLING

MACHINES
REGISTERED NURSES REQUIRED 
for Moosomin Union Hospital. Nevv 
20 bed residence, extension and ren- 
ovation program just completed. Ex- 
cellent vvorking condition. Salary 
range $3 50.00-$446.00 vvith an al- 
lovvance for previous experience. Full 
maintenance available. This is a 
progressive tovvn of 2500 on No. I 
Highvvay near the Manitoba border. 
Write or phone reverse to Director 
of Nursing, Moosomin Union Hospital 
Box 400, Moosomin, Sask. (74-80)

SCHOOL GUIDE

MALĖ OR FEMALE

REGISTERED NURSES 
and

CERTIF1ED NURSING 
ASSISTANTS

(Malė and Female) 
Required for permanent staff po
sitions in a one hundred bed 
active treatment hospital. Basic 
starting salary for General Duty 
Nurse $350.00 and for Certified 
Nursing Assistant $239.00. Con- 
sideration-given for experience 
and post basic education. Recent- 
ly revised personnel policies. For 
further information please con
tact:

Director of Nursing, 
Weyburn Union Hospital 
Weyburn, Saskatchevvan 

474-80)

SACRED HEART
SCHOOL

RESIDENT SCHOOL 
FOR BOYS 

GRADES 4 THROUGH 8
BROTHERS OF 
THE SACRED 

HEART 
ANDOVER, MASSACHUSETTS 
ALL 1NQUIRERS DIRECTED 

TO BROTHER JOSEPH 
(71-77)

RADIAL 
DR1LLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

lnterviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-Į 700
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer

JAKUBS <& SON

4

DIRVOJ E
DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
NAUJU KNYGŲ!<- c.

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 Easl 185th St.
KE 1 - 7770
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* KUN. DR. PETRAS 
BAČINSKAS, pakviestas 
nuo šių mokslo metų pra
džios Vasario 16 Gimna
zijos direktorių, šiomis 
dienomis lankėsi Cleve
lande, kur jis turi daug 
pažįstamų mokslo drau
gų, buv. mokinių ir kitų 
bičiulių.

Birželio 28 d. Dirvos 
patalpose naujasis gim
nazijos direktorius su
sipažino su tos gimnazi
jos rėmėjų būrelių va
dovais A. Jonaičiu, A. 
Mikoliūnu ir St. Nasvy- 
čiu. Ta proga buvo ap-

< tarti gimnazijos tolimes
nio rėmimo klausimai.

Po to, ilgesnį nuomo
nių pasikeitimą gimnazi
jos reikalais kun. Ba- 
činskas turėjo su Dir
vos redaktorium J. Čiu- 
berkiu.

Kun. dr. P. Bačinskas 
buvo išemigravęs į Aus

traliją. Šią vasarą jis 
lankėsi Vak. Vokietijoje 
ir trumpą laiką buvo su
stojęs Vasario 16 gimna
zijoje. Po to lankėsi Ka
nadoje, o dabar Ameri
koje.

* TĖVYNES GARSŲ radijas 
penktadienį, liepos 1 d., 8-9 
v.v.' savo transliacijoje per
duos specialų reportažą iš Chi
cagos apie PLJ Kongresą ir Dai
nų šventę bei Miss Lithuania 
rinkimus.

* MILDA LENKAUSKIENE, 
Tėvynės Garsų radijo bendra
darbė z pranešinės PL Jaunimo 
Kongreso didžiajame bankete, 
kuriame dalyvaus 1300 svečių.

* SOLISTE ALDONA STEM- 
PUŽIENE operoje Lokys dai
nuoja Medeinės partiją. Kadan
gi operos premjerai visi bilie
tai išparduoti, tą patį vakarą 
penktadienį, liepos 1 d., stato
mas Lokio operos antrasis 
spektaklis.

* AUKURO ANSAMBLIS su 
64 dainininkais ir kanklininkais, 
visas Čiurlionio ansamblis ir 
dalis šv. Jurgio parapijos cho
ro dainininkų išvyksta į Dainų 
šventę šeštadienio rytą.

* LIETUVIŲ BUDŽIŲ 
tradicinė Plaukiojimo 
Diena įvyks liepos 10 d. 
Lake Erie ežere, Neff 

Rd. uoste, Naujos Para
pijos ribose. Palangos 
jachta ir dar keli moto
riniai laivai visus norin
čius veltui paplaukios 
ežere. Kreiptis į laivus 
su lietuviška vėliava. 
Pradžia 1 vai. po pietų, 
iki 5 valandos. Nuo 5 va
landos prasidės geguži
nė dr. J. Mačio sodyboje, 
keletą blokų nuo Naujos 
Parapijos bažnyčios, 
17092 Nottingham Avė. 
Plaukiojimas ir įėjimas į 
gegužinę nemokamas. 
Esant blogam orui, plau
kiojimas ir gegužinė nu
keliami į sekantį sekma
dienį.

♦ PRANAS KARPIUS 
su žmona Anele ir sūnu
mi Pranu šiomis dieno
mis viešėjo pas savo bro
lį Kazį S. Karpių. Bro
liai Kazys ir Pranas Kar
piai su pastarojo šeima 
birželio 27 d. išvyko de
šimčiai dienų atostogų
į vakarines valstijas. Nu
mato aplankyti Chicagą, 
dalyvauti Jaunimo Kon
grese ir Dainų Šventė
je.

* VYTAUTAS A. 
BRAZIULIS, praėjusią 
savaitę ligoninėje tikri

nęs sveikatą dr. Alfon
so Martaus priežiūroje, 
grįžo namo ir toliau rū
pinasi Jubiliejinio SLA 
Seimo informacijos rei
kalais ir šeiminės pro
gramos leidiniu. Tais 
reikalais prašoma kreip
tis laiškais: Vytautas A. 
Braziulis, 1852 Knowles 
Avenue, Cleveland, Ohio 
4412 ir telefonu 681— 
9404 popiečio laiku. No
rintieji Jubiliejinį SLA 
Seimą pasveikinti ar ki
taip pasigarsinti Seimo 
leidinyje, prašomi pa
skubėti, nes minėtas lei
dinys "Vilties" spaustu
vėje jau ruošiamas.

HELP WANTED MALĖ

VVELCOME DELEGATES TO THE 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 

80TH ANNIVERSARY CONVENTION!

FITTERS—CLASS A 
CODE WELDERS 

RYAN 
Industrial Incorporated 
World leader in the 

CRYOGENICS FIELD 
One of Cleveland's great growth. 
Gompanies.
883 E. 70th ST.. CLEVELAND. OHIO 
Overtime, fringe benefits, paid hos- 
pitalization, paid holidays. Contact 
J. H. Brady. 9 A. M. -4 P. M.

An Equal Opportunity Employer 
(73-82)

&

J H E A D Q U A R T E R S

LITHUANIAN ALLIANCE 
OF AMERICA

CONVENTION JULY 11-13, 1966

S.L.A. JUBILIEJINIS 
BANKETAS

SU ŠOKIAIS
ANTRADIENIO VAK.. LIEPOS-JULY 12

Pradžia 7 vai. $7.50
Viešas Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
banketas delegatams ir svečiams. Cleve- 
landiečiai kviečiami dalyvauti su poniomis 
ir panelėmis šiame puošniame vakare. Po 
trumpos programos bus linksmi šokiai prie 
šaunios EDDIE PLATT (Platakio) OR-

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBAS

6835 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
Tel. EX 1-1143

Klube veikia: Lietuvišku laikraščiu, ir 
žurnalų skaitykla • "Tėvynės Garsų’’ radiju 
valandėlės • Televizija • Bilijardas • ”Pin 
Boll” • Šachmatai • Lietuviška Valgykla: 
Penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais 
— pietūs ir vakarienė. • Visi lietuviai ir lietu
vės kviečiami Įsirašyti nariais i Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubą.

BANK
Atidarykit sąskaitą už $25 ar daugiau ir gaukit 5 
dalių stalui padengimą

Už kiekvieną naują taupymo ar čekių sąskaitą 
mes duodame 5 dalių stalui padengimą iš Inter- 
national Silver Company. Pasirinkite Rogers 
Silverplate romantiškame "Elegant Lady” sti
liuje. Arba nerūd. plieno puikiame šių laikų 
”Tradewinds” stiliuje. Tai mūsų dovana jums.

Po to, kiekvieną kartą įnešus papildomus 
$25 ar daugiau, tokį setą galite įsigyti už $2.25. 
Jei jau turite Societv sąskaitą su $25 ar di
desniu įnašu, taip pat galite įsigyti už šią že
mą kainą.

Atsiminkit, kad jūsų sutaupos yra apsaugo
tos ir auga per Society. Gaunate maksimumą 
bankinių nuošimčių ir jūsų pinigai visad pa
ruošti išmokėjimui.

Viso tai — ir dar papuošalas stalui.
Dėlto, kad mums esate ypatingas NATIONAL BANK

OF CLEVELAND

FEDERALINĖS DEPOSITŲ DRAUDIMO BENDROVĖS NARYS



JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ IR KANADOS LIETUVIŲ

TREČIOJI DAINŲ ŠVENTĖ
2,200 dainininkų

1966 m. liepos mėn. 3 d., 3 vai. p. p., International Amphitheatre,
4300 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

Bilietai: $6, 5, 4, 3, 2, gaunami iš anksto Karvelio Prekybos namuose, 2715 West 71st St., Chicago, Illinois 60629. Telef. 471-1424 ir Dainų 
šventes dieną Amphitheatro kasoje nuo 10 vai. ryto.

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

* KUN. J. KUBILIUS,
S.J., Jaunimo Centro Chi
cagoje direktorius, su
laukė 60 m. amžiaus.

LITERATŪRINIŲ ' NAUJIENŲ 
VAKARAS

Lietuvių Jaunimo Kongreso 
atstovai atveža iš Chicagos į 
New Yorką peticiją ir parašus 
įteikti Jungtinėms Tautoms, rei' 
kalaujant Lietuvai nepriklauso
mybės. Tai įvyks pirmą savai
tę po kongreso.

Šeštadienį, liepos 9 d., 8 vai. 
vak. Carnegie Endowment di
džioje salėje, esančioje JT būs
tinės artumoje, 345 E. 46 Street 
Manhattan, Santara - Šviesa, 
pakviesta peticijos įteikimo ko
miteto ta proga pasirūpinti kul
tūrine programa, rengia švie
žiausių literatūros veikalų pri
statymą.

Programoje: Antanas Gustai
tis skaito iŠ savo naujo rinki
nio "Ir atskrido juodas varnas", 
Dalia Juknevičiūtė-Mackuvienė 
deklamuoja iš Liūnės Sutemos 
vėliausios poezijos knygos "Be
vardė šalis", pristatomas Pet
ro Tarulio naujas romanas "Vil
niaus rūbas" ir kt.

Pasibaigus programai, susi
pažinimas ir pasišnekučiavimas 
prie kokteilių. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti ir parem

Baletininkai Gražina Giedraitienė ir Jaunutis Puodžiūnas, besi
ruošiant muz. Dariaus Lapinsko operos Lokys pastatymui. Lokys 
bus pastatytas liepos 1 d. Marijos aukštesniosios mokyklos salė
je, Chicagoje. Premjera 7:30 vai. vak. Antrasis spektaklis 9:30 
vai. vak. Bilietai gaunami Marginiuose, 2511 W. 69th St.

KUNIGUI ALFONSUI SUŠINSKUI 

mirus, jo broliui ALBERTUI ir IRENAI SUŠINS- 

KAMS ir šeimai gilią užuojautą reiškia

Lili ir Vladas Bložė

ti lietuvišką knygą bei susipažin 
ti su atstovais iš kitų kraštų.

Įėjimas 3 dol. auka. Studen
tams pusė kainos, svečiams iš 
kitų kraštų nemokamai.

DAR KARTĄ 
primename Dirvos skaity
tojams, kad liepos ir rug- 
piuėio mėnesiais laikraštis 
išeis du kartu į savaitę — 
trečiadieniais ir penktadie
niais.

Pirmadienio, liepos 4 d. 
laida tuo būdu jau nepasi
rodys.

• NORITE PIRKTI? Pi
giau ir sparčiau Jums pa
tieks "SPARTA". Rašomos, 
skaičiavimo ir kt. mašinos, 
Radio, TV ir 1.1. Vokiečių 
ir USA firmos. J. L. GIED
RAITIS, 10 Barry Drive,
E. Northport, N. Y. 11731.

• Thomas Marias, stock 
marketo brokeris. Teikia 
visas informacijas perkant- 
parduodant akcijas ir gov. 
bonds. Atstovauja: Paine, 
Weber, Jackson ir Curtis 
Co., 208 So. La Šalie St., 
Chicago, III. 60604. Phone: 
FI 6-2900'.

P. Petružio nuotrauka

VISI j DAINŲ 
ŠVENTĘ

Apie dvidešimt suau
gusių chorų su 1200 dai
nininkų ir jungtinis vai
kų choras su 1000 daini
ninkų jau baigė derinti 
paskutinius šventės dai
nų akordus didingam lie
tuviškos dainos pasiro
dymui Chicagos amphi- 
teatre liepos 3 d. Kul
minaciniu III-čios JAV 
ir Kanados lietuvių dainų 
šventės punktu, be abejo, 
bus muziko Broniaus 
Budriūno specialiai šven
tai sukurta kantata ''Tė
viškės Namai", pagal po
eto Bernardo Braz
džionio žodžius.

Daug darbo ir rūpės-, 
čio teko įdėti šventės 
darniam paruošimui 
vykd. kom. pirmininkui 
dr. Steponui Biežiui, jo 
poniai ir rinktiniam vyk
domajam komitetui.

Daug darbo ir rūpes
čio įdėjo muzikiniam 
šventės paruošimui mu
zikas Jonas Zdanius.

Jie padarė viską, kas 
tik iš jų pusės buvo gali
ma, kad šventė pasisek
tų.

Dabar laisvųjų lietuvių 
eilė pateisinti į juos de
damas viltis, kad užpil
dys tą dieną visas vietas 
didžiajame amphiteatre.

Amphiteatras bus šal
domas. Visi galės pa
togiai gėrėtis rengėjų 
darbo ir pastangų vai
siais.

Šventės išlaidų sąma
ta sieks iki $38,000. 
Apie 790 choristų at
vyksta iš toliau. Paleng
vinti jų kelionės išlaidas 
komitetas išmokės $26, 
154, salės nuoma — 
$1000. Vėsinimas ir ki
tos salės šventei paruoši
mo išlaidos sieks .iki 
$5000. Šventės reklamai 
- informacijai reikės iš
leisti $3000. O kur dar 
kitos, smulkios išlaidos.

Jei šventės rengėjams 
iš anksčiau buvusių dvie
jų dainų švenčių nebūtų 
žinomas lietuvių noras 
dalyvauti III—čioje dainų 
šventėje ir jei juose ne
degtų tas nenumaldomas 
noras tarnauti savai tau
tai, tai niekas tos šven
tės nebūtų rengęs ir jos 
nebūtų.

Įsitikinę lietuvių daly
vavimu, rengėjai yra už
simoję parodyti pasau
liui, kad laisvasis lietu
vis ir jo vaikai neatsi
sakys savo dainos, kal
bos ir savo kultūros. Jie 
tikisi, kad tą dieną iš 
10,000 krūtinių didingai 
suskambės Tėvynės him
no garsai, skelbdami pa
vergtam broliui ir lais
vajam pasauliui nenumal
domą tautos pasiryžimą 
ištverti ligi laisvė nu
švis pavergtai tėvynei. 
Išgirs tą giesmę ir pa-

JAV ir Kanados lietuvių dainą šventės rengimo komitetas. Sėdi iš kairės: Jonas Paštukas, pirm, dr.
Steponas Biežis, inž. Jonas Jurkūnas, agr. Antanas Šantaras. Stovi: muz. Jonas Zdanius, Vladas Vilei
kis, Kazys Avižienis, Julius Vepštas, inž. Stasys Vidmantas ir Antanas Būga.

V.A. Račkausko nuotrauka

vergėjas ir galės vėl iš 
naujo įsitikinti, kad be
prasmiška siekti sunai
kinti nesunaikinamą lietu, 
vių tautą.

Dalyvaudami šioje di
dingoje demonstracijoje 
laisvieji lietuviai netik 
pateisins jiems likimo 
skirtą laisvą gyvenimą 
Amerikoje, netik pa
gerbs pasišventėlius ke
liančius tautos vėliavą 
kovoje už lietuvybę, bet 
taip pat įvertins pastan
gas tūkstančių jaunuo
lių, kurie negailėjo nei 
laiko nei vargo šventei 
pasiruošti ir joje pasi
rodyti.

Be šių svarbiausių 
priežasčių dalyvauti dai
nų šventėje, nevienam 
atsiras ir asmeniškų 
tikslų. Juk tai reta pro
ga sueiti seniai matytą 
kaimyną, bičiulį. Pasi
dalinti pergyvenimais, 
pasidžiaugti jaunimu. Pa
sižmonėti. Pabūti lietu
vių tarpe.

Iki pasimatymo liepos 
3-čią Chicagos amphite~ 
atre.

V.A. Račkauskas

Liepos 3 d.
9:30 vai. ryto pagerbimas žu

vusiųjų. Vainiko padėjimas prie 
žuvusiems už Lietuvos laisvę 
paminklo Jaunimo Centro sode
lyje, 5620 So. Claremont Avė. 
Prašom chorus atvykti prie pa
minklo giedoti giesmę Marija 
Marija. - 'į

10:00 vai. ryto pamaldos. Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje 
4557 So. Wood St. Šv. Mišias 
aukoja Vysk Vincentas Briz- 
gys, pamokslą sako prel. Aud
rius Bačkis. Pamaldų metu gie

da solistė Prudencija Bičkie- 
nė ir Dainavos ansamblis, tal
kininkaujant Vyčių choro na
riams. Diriguoja Petras Ar
monas, vargonais groja Mari
ja Mondeikaitė-Kutz.

10:30 vai. Marąuette Parko 
Gimimo Panelės Švč. Marijos 
lietuvių parap. bažnyčioje, 69 
ir Washtenaw gatvių kampas. ■ 
Šv. Mišias aukoja Vysk. Pranas 
Brazys, pamokslą sako Tėvas 
Bruno Markaitis SJ. Pamaldų 
metu gieda solistė Alvina Gied
raitienė ir parapijos didysis cho . 
ras. Diriguoja Antanas Giedrai
tis.

10:00 vai. Lietuvių Evangeli
kų Liuteronų Tėviškės bažnyčio
je, 6641 So. TroySt, Pamaldas 
laiko kun. Ansas Trakis. Pa
maldų metu gieda parapijos cho - 
ras. Diriguoja Jurgis Lampsai- 
tis.

Taipogi ir visose kitose lietu - 
vių parapijose Sumos metu bus 
atnašaujamos Šv. Mišios Dainų 
Šventės intencija.

3:00 vai. po pietų. DAINŲ 
ŠVENTE International Amphi- 
theatre, 4300 So. Halsted St. 
Automobiliams pastatyti įva

Los Angeles lietuvių parapijai švenčiant 25 metų sukaktį birže
lio 19 d. įvyko koncertas, kuriame dalyvavo dvi mūsų žvaigždės* 
kino ir televizijos aktorė Rūta Lee-Kilmonytė ir operos solistė 
L. Šukytė. L. Kančausko nuotrauka

žiavimas iš Halsted St. ties 
42 gatve ir 45 bei 46. Teatro 
salė yra vėsinama,

7:30 vai. vak. LB Chicagos 
Apygardos rengiamas banketas 
Wozniak salėje 2530-2536 Blue 
Island Avė. Ten bus Dainų šven 
tėję dalyvavusių chorųpriėmi- 
mas. Salė vėsinama.

Bilietai: $ 6, 5, 4, 3 2 ir lo
žės gaunami iš anksto Karve
lio prekybos namuose, 2715 W. 
71 St. Tel. 471-1424 ir Štanger- 
bergo Prekyboje 1447 So. 50 
Avė., Cicero, III. Dainų Šven
tės dieną Amphitheatro kasoje 
nuo 10 vai. ryto. Taipogi bilie
tai bus parduodami Amphithe
atro kasoje liepos mėn. 2 d., 
šeštadienį, nuo 9 iki 12 valan 
dos ryto. Prašoma pasirūpin
ti bilietus iš anksto, kad nebū
tų spūsties prie kasų teatre.

Šeštadienį Chorų registra
cija vyksta Amphitheatro pa
talpose (vakarinėje salės pu
sėje) liepos mėn. 2 d., iš ry
to iki 10 vai. Jungtinių chorų 
generalinė repeticija pradeda
ma 10 vai. ryto. Vaikų chorų 
12 vai. ryto punktualiai. Salė 
bus vėsinama,
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