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LBJ 1967 m. biudžetas. — Prezidentas Johnson vakar kongresui pa
siuntė 1967 metų biudžetą. Išlaidų numatyta 112 bilijonų 800 milijonų, 
o pajamų — 111 bilijonų dolerių.

Įtampa tarp Maroko ir
PARYŽIUS. — Prezidentas 

Charles de Gaulle sausio 19 d. 
atleido prancūzų slaptosios tar
nybos viršininką gen. Jacąuier. 
Jis buvo atleistas, kai iškilo, jog 
tos tarnybos žmonės padėjo 
Maroko slaptai žvalgybai pa
grobti Maroko opozicijos vadą 
egzilą Ben Barka. Pagrobimas 
įvyko vienoje Paryžiaus gatvė
je spalio 29 d.

Nuo tada Ben Barka nesuran-

damas. Manoma, kad jis esąs 
nužudytas.

O šiom dienom nusišovęs ar 
buvo nušautas liudininkas Ge
orgės Figon, kuris turėjo liudy
ti, kaip suimtasis buvo tardo
mas ar kankinamas.

Prancūzija sausio 23 dieną 
atšaukė iš Maroko savo amba
sadorių Robert Gillet. Maroke 
gyvena 120,000 prancūzų.

NUKRITO LĖKTUVAS SU 117 ASMENŲ

GENEVA. — Indijos kelei
vinis sprausminis lėktuvas su 
1x7 asmenų vakar nukrito į 
sniegu apdengtą Monblaną, skri 
dęs iš Indijos į New Yorką. Lėk 
tuvo nelaimėje nė vienas asmuo 
neišlikęs gyvas.

Prancūzų helikopteris sura
do lėktuvo liekanas vadinamoje 
La Tournette vietovėje.

Lėktuvas buvo sustojęs New 
Delhi ir Beirute, Libane, ir 20

Klaipėdos specialistai
moko Castrą žvejybos

KLAIPĖDA, okupuota Lietu
va. — Dešimts žvejybos laivų 
specialistų iš Klaipėdos dirba 
Kuboj. Jų tarpe trys lietuviai. 
Drauge su jais yra jūreivių ke
lių laivų įgulos. Sako “jie mo
ko kubiečius žvejoti”. Mat, Fi
delis Castro pareiškęs, kad žu
vies pramonė Kubos saloj esan
ti nauja.

Anot Tiesos, “tarybiniai žmo 
nės” padeda tą pramonę kurti, 
tad nemaža specialistų į tolimą
ją Kubą “pasiuntė ir mūsų uos
tamiestis”. (Elta)

minučių kebo buvo nuo Gene
vos aerodromo, siaučiant dide
liam sniegui, kai nutrūko su juo 
radaro ryšiai.

Dramos mėgėjų 
teatras

KRETINGA, okupuota Lietu
va. — Kretingoj veikia vietinis 
dramos mėgėjų teatras. Pernai 
vaidino J. Grušo “Vedybų su
kaktį”, K. Narečionio “Kaktu
są”, Br. Tautkutės (vietinės re
žisierės) “Žmoguje pavasaris — 
meilė” ir dabar — K. Sajos 
“Saulę ir stulpą”. (Elta)

Bonna sugavo 5
sovietų šnipus

BONNA. — Vakarų Vokieti
jos vidaus reikalų ministerija 
sausio 20 d. pranešė, jog ji su
čiupusi penkis Sovietų Rusijos 
piliečius, šnipinėjančius vakarų 
vokiečių teritorijoje. Penki bu
vo sugauti paskutinių dienų lai
ke.

KALENDORIUS

Sausio 25 d. šv. Artemas, šv. 
Agapė, Viltenis, Žiede.

Sausio 26 d. šv. Polikarpas, 
šv. Paulė, Rimantas, Singa.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien ap
siniaukę, galimas sniegas, aukš
čiausia oro temperatūra 15 - 20 
laipsnių.

Saulė teka 7:09, leidžias 4:56.

— Nigerijos jaunųjų karinin
kų sukilimą, ruoštą užpraėjusią 
savaitę, rėmė ir jam pinigus da
vė Ghana. Tai buvo pareiškęs 
dar prieš perversmą Nigerijos 
premjeras A. T. Belewa, kuris 
žuvo sukilimo metu. Dabar Ni
geriją valdo gen. Ironsi.

— Kanadoje kasmet jaučia- 
'mas vis didesnis kvalifikuotų 
darbininkų trūkumas. Specialy
bių neturinčių asmenų įsileidi
mas Kanadon bus suvaržytas, 
nes jie dažnai tik padidina be
darbių skaičių. Per 1965 metų 
vienuolika mėnesių į Kanadą 
atvyko 136,966 imigrantai.

NAUJAUSIOS
ŽINIOS

— Pietų Vietname vakar ko
munistai apšaudė iš patrankų 
vieną JAV-bių karinę bazę. Ne
pranešta apie padarytus prie
šo nuostolius.

— Gen. Wheeler, JAV jung
tinių štabų viršininkų pirminin
kas, vakar pareiškė “dar neži
noma, ar raudonosios Kinijos 
kariniai lėktuvai skrenda į šiau
rės Vietnamą.

— Mrs. Indira Gandai vakar 
prisaikdinta Indijos ministere 
pirmininke. Tai trečias nepri
klausomos Indijos ministeris pir 
mininkas. Ji pažadėjusi taikiu 
būdu išspręsti Kashmiro klau
simą.

— Japonijos premjeras Eisa- 
ku Šato prašo Jungtines Ame
rikos Valstybes ir toliau susi
laikyti nuo bombardavimo šiau
rės Vietnamo, japonams pagelbs 
tint Washingtono taikos ofen
zyvoje.

— Prezidento Johnsono arti
mi patarėjai perspėjo, kad ter
minas taikos ofenzyvai baigti 
nėra nustatytas.

Prancūzijos
Marokas turi daugiau kaip 12 

milijonų gyventojų.

Prezidentas Charles de Gaulle 
pareikalavo Maroką išduoti sa
vo vidaus reikalų ministerį M. 
Oufkir kaip galimą žudiką. Ka
ralius Hassin atsisakė ir savo 
vidaus reikalų ministerį išteisi
no.

—o—

Vatikano diplomatas 
lankėsi Lenkijoje

VIENA. — Msgr. Agostino 
Casaroli, keliaujantis Vatikano 
diplomatas, “paskutinėm die
nom” vizitavęs Lenkiją apsvars 
tyti bažnytinių klausimų, įskai
tant galimybę popiežiui Pauliui 
Vl-ajam vizituoti Lenkiją, pra
nešė “Kathpress” agentūra tre
čiadienį. Monsignor Casaroli jau 
grįžo Romon.

Spaudos agentūra gina šį sa
vo pranešimą, nors Vatikano 
sluoksniai neigia šią žinią. 
“Kathpress” agentūra dar pri
dėjo, kad Msgr. Casaroli kalbė
jęs su vyriausybės vadais, ir tai 
“patvirtino patikimi šaltiniai” 
Varšuvoje ir Romoje.

(vairios žinios
— Prancūzija planuoja sta

tyti daug didesnes raketas, nei 
dabar išvystytos jos mažutės 
atominės smogiamosios jėgos.

Pirmasis tų didesnių raketų 
tikslas yra noras iššauti euro
pinės komunikacijos satelitą be 
Amerikos pagalbos.

Antrasis siekis yra parūpin
ti Prancūzijai progresyvius ir 
ištobulintus kieto kuro varik
lius, pajėgiančius iškelti vienos 
tonos atominius smaigalius tarp 
kontinentiniam toliam.

— Lordas Chalfont, Britani
jos vyriausias nusiginklavimo 
deiybininkas, optimistiškai žiū
ri į galimybes pasirašyti su So
vietų Rusija tarptautinę sutar
tį, neleidžiančią skleisti atomi
nių ginklų.

— New Yorke Šv. Jono uni
versiteto “sukilėbai” dėstytojai 
pasiskelbė steigsią “egzilinį u- 
niversitetą”. Privatinės mokyk
los patalpose pradėję paskaitas. 
Ten buvo 4 dėstytojai ir 15 
klausytojų...

Laisvųjų lietuvių bendravimas 
su okupuotąja Lietuva

CLEVELAND, Ohio. _ 1966 
sausio 22 - 23 dienomis Cleve- 
lande, Ohio, susirinko pasitarti 
lietuviams svarbiais klausimais 
Lietuvos Diplomatinės tarnybos 
atstovas, kaip stebėtojas, Vy
riausio Lietuvos išlaisvinimo 
komiteto, Lietuvos Laisvės ko
miteto, Amerikos Lietuvių ta
rybos ir Pasaulio Lietuvių bend
ruomenės atstovai. Aptarę lais
vųjų lietuvių su pavergtąja Lie
tuva bendravimo galimybes, ra
do;

Laisvųjų lietuvių misija
Vien savo skaičiumi laisvieji 

lietuviai sudaro beveik ketvirtą 
visos lietuvių tautos dalį. Gy
venamomis politinėmis sąlygo
mis laisvieji lietuviai turi svar
bią misiją Lietuvai. Jie su tau
tos kamienu dalinasi atsakomy
be už tautos išbkimą ir jos po
litinę ateitį.

Savo dvasiniam, kultūriniam 
bei tautiniam tapatumui su sa
vo tauta išlaikyti laisvieji lietu
viai privalo kuo glaudžiau bend
rauti su Lietuva. Tačiau Sovie-
tų Rusija, Lietuvos respubliką 
laikydama okupuotą ir paverstą 
Sovietų Rusijos dalimi, ne tik 
trukdo lietuvių tautai vykdyti 
laisvą apsisprendimą ir Lietu
vos respublikas suverenumą, 
bet taip pat suctaro kbūtį lais
viesiems lietuviams normaliai 
bendrauti su Lietuva.
Lietuvos respublikos tęstinumas

Nors Lietuvos teritorija tebė
ra okupuota, jos valstybinės in
stitucijos krašte sunaikintos ir 
pati Lietuva faktiškai paversta 
Sovietų Rusijos dalimi, tačiau 
tarptautinės teisės atžvilgiu Lie 
tuvos respublika tebėra. Sovie
tinė okupacija jos neišbraukė iš 
nepriklausomų valstybių bend
ruomenės. Jungtinių Amerikos 
Valstybių, kaip lygiai ir kitų 
laisvųjų valstybių, Lietuvos res
publikos de jure pripažinimas 
tebėra galioje, šis Lietuvos res 
publikos tęstinumas ir Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Rusiją ne
pripažinimas yra reikšminga at
rama kovoje sovietinei okupa
cijai pašalinti ir lietuvių tautos 
laisvo apsisprendimo vykdymui 
atstatyti. Todėl Sovietų Rusija 
visais būdais ir visomis progo
mis stengiasi sunaikinti Lietu
vos respublikos tęstinumą ir 
pasiekti Lietuvos įjungimo į So
vietų Sąjungą tarptautinį pri
pažinimą.

Lietuvių pareiga
Visų lietuvių yra tautinė pa

reiga vengti bet kurių veiks
mų, kurie galėtų kenkti Lietu
vos respublikos tęstinumui ir 
tiesiog ar netiesiog talkintų o- 
kupantui įteisinti savo agresiją 
prieš Lietuvą.

Okupantui šiek tiek pravėrus 
geležinę uždangą, laisvieji lie
tuviai pradėjo, tegu tik ribotą, 
privatų bendravimą su savo ar
timaisiais okupuotoje Lietuvo
je ir Sibiro tremtyje. Iš lais
vojo pasaulio prasidėjo į aną 
pusę laiškai, dovanų siuntiniai, 
iš anos pusės — laiškai, spau
da, dovanėlės. Be to, pagal So
vietų Sąjungos su Vakarų vals
tybėmis pasirašytas vadinamų 
kultūrinių mainų sutartis, So
vietų Rusijos delegacijų, pro
fesinių, sportinių ir turistinių 
grupių sudėtyje kartais pasiro
do ir lietuvių, paprastai partie
čių ar sovietinių pareigūnų; taip 
pat atskiri lietuviai iš Ameri
kos, Kanados ir kitų kraštų ap-

Tautines drausmės reikalavimai

silanko Sovietų Rusijoje, o iš 
ten ir okupuotoje Lietuvoje.

Okupanto sovieto siekiai
. Įgalindamas laisvuosius lie

tuvius šiek tiek bendrauti su 
pavergtaisiais, okupantas sie
kia laisvuosius lietuvius pripra
tinti prie Lietuvos užgrobimo 
ir jo pripažinimo. Okupantas šie 
kia laisvųjų lietuvių bendravi
mą su pavergtaisiais savo bro
liais paversti talkininkavimu o- 
kupacijai ir Lietuvos inkorpo
racijai į Sovietų Rusiją.

Nors Lietuvos respublikos tęs 
tinumas ir Lietuvos įjungimo į 
Sovietų Rusiją, paverčiant ją 
vadinama “LTSR”, nepripažini
mas apsprendžia laisvųjų lietu
vių bendravimo su pavergtąja 
Lietuva pobūdį ir turinį, bet 
praktikoje susiorientuoti, kas e-

samomis sąlygomis yra galima 
ir ko reikia vengti, sunkina ta 
aplinkybė, kad okupuotoje Lie
tuvoje yra susovietintas visas 
visuomeninis ir kultūrinis gy
venimas. Visas okupuotos Lie
tuvos gyvenimas yra Maskvos 
kontroliuojamas bei rĮikiuoja- 
mas, neišskiriant nei knygų bei 
gaidų leidyklų, nei meno insti
tucijų, parodų ir teatrų, nei 
mokslo ir mokymo įstaigų, nei 
kultūrinių organizacijų. Okupuo 
toje Lietuvoje yra tik vadina
mos “LTSR” įstaigos bei orga
nizacijos. O laisvųjų lietuvių 
bendravimas su vadinamos “LT 
SR” pareigūnais, įstaigomis ar 
organizacijomis būtų tolygus 
Lietuvos respublikos tęstinumo 
ir Lietuvos įjungimo į Sovietų 
Rusiją nepripažinimo atsisakyt 
mui.

Tautinė drausmė reikalauja, 
kad tol, kol Sovietų Rusija Lie
tuvą laikys okupuotą ir pavers
tą Sovietų Sąjungos dalimi, lais
vieji lietuviai ribotųsi privačiu 
bendravimu.

—o—
— Sov. Rusijos komunistų 

partijos jaunimo laikraštis “Mo- 
skovskij Komsomolec” apkalti
no komjaunimo vadus, kad jie 
intelektualiai nepajėgūs indok- 
trinuoti akademiniam jaunimui. 
Jie patys esą neskaito laikraš
čių, žurnalų. Sov. Rusijoje esą 
20 mil. komjaunuolių.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės sausio 21 d. suteikė Bra
zilijai 2 milijonų 700 tūkstančių 
dolerių paskolą pagelbėti pasta
tyti namus pabėgėliams nuo 
pot'jnio ir pataisyti Rio de 
Janeiro miesto tarnybas, suža
lotas audros užpraėjusią savai

mę.

Mirė prof. Vladislovas Jurgutis
PALANGA, okupuota Lietu

va. — Prel. M. Krupavičius 
(gyv. Cicero, III.) vakar iš oku
puotos Lietuvos gavo praneši
mą, kad prof. Vladislovas Jur
gutis mirė sausio 9 d., po ilgos 
ir sunkios ligos. Palaidotas Pa
langos kapinėse prie tėvų. ,

Vladislovas Jurgutis, kunigas, 
ekonomikos profesorius, Stei
giamojo seimo narys, užsienio 
reikalų ministeris, Lietuvos ban 
ko organizatorius ir pirmasis 
jo valdytojas, Liet. mokslų a- 
kademijos pirmininkas, gimė 
1885 m. spabo 24 d. Joskaudų 
kaime, Palangos valse.

1898 — 1902 m. jis lankė Pa
langos progimnaziją ir ją bai
gęs įstojo į Žemaičių kunigų se
minariją Kaune, kurią baigė 
1906 m. Kaip vienas iš gabiau
sių klierikų, jis buvo tuojau 
pasiųstas į Petrapilio dvasinę 
akademiją. Tenai be teologinių 
studijų, ypač gilinosi į sociali
nius mokslus ir labai pamėgo 
prof. kun. J. Matulevičiaus - Ma
tulaičio dėstomą sociologiją bei 
jį Patį.

Būdamas akademijoje, V. Jur 
gutis pirmasis iškėlė mintį su
daryti atgimstančiai Lietuvai 
katalikiškos inteligentijos kad
rus ir faktiškai tapęs tikruoju 
ateitininkų organizacijos suma
nytoju bei pradininku: 1908 m. 
vasarą, pasikvietęs į talką kun. 
M. Vaitkų, kun. Pr. Kuraitį, 
kun. J. Galdiką, paruošė orga
nizacijos statutą ir ėmėsi drau
gus traukti į ją. Tarp kitų Jur
gutis įtraukė ir Pr. Dovydaitį, 
busimąjį ateitininkijos vetera
ną. Akademiją Jurgutis baigė 
1910 m. teologijos magistru, pa
rašydamas diplominį darbą apie 
K. Markso antvertės teoriją, 
kurį akademijos senatas pripa-

Prof. V. Jurgutis

žino verstina į rusų kalbą ir 
spausdintiną.

Kun. Pr. Kuraičio šelpiamas, 
1910-13 m. V. Jurgutis studija
vo socialinius ir ekonominius 
mokslus Muencheno universite
te. Tuomet Vokietijoj dar vy
ravo istorinė ekonomikos mo
kykla, kuri nulėmė V. Jurgu
čio ekonomisto bei dėstytojo 
linkmę.

Kovotojas
Nuo 1940 metų sausio 1 d. 

V. Jurgutis buvo Vilniaus uni
versiteto ekonomikos fakulteto 
profesorius, o 1941-43 to fakul
teto dekanas ir Lietuvos moks
lų akademijos pirmininkąs. 1941 
m. rudenį draugų prikalbintas, 
trumpą laiką buvo ūkio tarėju 
prie vokiečių okupacinės val
džios. Tuo metu jis be atodairos 
rašė raštus generaliniam komi
sarui Rentelnui ir kritikavo ne 
tik jo ūkio politiką, bet ir visą 
okupacinį administracijos apa
ratą. Protesto ženklan parašęs 
vieną piktą raštą, jis netrukus 
pasitraukė iš tarėjo pareigų.

FULBRIGHTO PASIKALBĖJIMAS 

SU RUSKU

WASHINGTON, D. C. — Se
nato užsienio reikalų pirminin
kas J. William Fulbright (D., 
Ark.) vakar turėjo su valstybės 
sekretorium Deanu Rusku pasi
kalbėjimą Vietnamo konflikto 
klausimu.

Šen. Fulbright ragino valsty
bės sekretorių Ruską nebebom- 
barduoti šiaurės Vietnamo neri
botam laikui, nes, girdi, tai pa-

sitarnausią siekiamai taikai. 
Toliau šen. Fulbright nuro

dė, kad nereikia vengti derybų 
ir su Vietkongu, vadinasi su 
juo kartu sėsti prie taikos de
rybų stalo.

— Indijoje apie 12 milijonų
žmonių graso badas.

— Vakarų Vokietija skyrė P.
Vietnamui karinės pagalbos už 
vienuolika milijonų dolerių.

Tų jo raštų nuorašai veikiai 
paplisdavo visame krašte ir su
darė vieną iš stipriausių rezis
tencijos šaltinių. 1943 m. kovo 
mėnesį vidury buvo nacių areš
tuotas ir kovo 26 d. išsiųstas į 
Štuthofo koncentracijos stovyk
lą.

Atlaikęs pirmuosius nacių 
kankinimus, Jurgutis vadovavo 
vadinamai “Stutthofo akademi
jai”, skaitydamas savo 'nelai
mės draugams visą eilę paskai
tų, panaudodamas savo nepap
rastą erudiciją bei enciklopedinį 
žinių bagažą ir kietą lietuvišką 
patriotizmą.

Šiltinės pakirstas, 1945 m. 
žiemą V. Jurgutis atsiliko nuo 
Stutthofo kalinių evakuacijos ir 
buvo vėliau bolševikų pargaben
tas į Lietuvą.

Rezistencinės dvasios žmogus
Lietuvos okupacijos sugriovė 

mokslo kūrybą, bet jos nepalau
žė V. Jurgučio rezistencinės dva 
sios. Kol nebuvo nušabntas, jis 
istorijos ir gyvenimo tikrovės 
pavyzdžiais ugdė akademinio 
jaunimo tarpe tą dvasią, kurią 
jis, būdamas kacete, šitaip trum 
pai išreiškė: “Prieš nieką neka
pituliuoti, niekam savo tautinės 
garbės neišduoti, savo lietuviš
kų papročių ir savo močiutės 
kalbos neišsižadėti”.

Trumpai iš visur
— Indijos ir Pakistano armijų 

vadai sausio 22 d. sutarė ati- 
traukai karinius dalinius, esan
čius palei paliaubų liniją.

— U Thant, Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius, sausio 
22 d. paminėjo savo 57-tąjį gim
tadienį, dirbdamas 3 valandas 
savo įstaigoje.

— Meksikos prezidentas Gus
tavo Diaz Ordaz sausio 22 d. grį 
žo namo iš dviejų savaičių ke
lionės Centro Amerikos kraš
tuose.

— Šveicarijos vyriausybė pa
skelbė mažinsianti įsileidžiamos 
svetimos darbo jėgos kiekį. 
1964 m. buvo 721,000 užsienie
čių, o Šveicarijoje gyventojų y- 
ra 5 milijonai 500 tūkstančių.

— Graikijos ministeris be 
portfelio A. Droulias sausio 21 
d. pasitraukė iš ministerio pa
reigų be pasiaiškinimo ir išvy
ko iš krašto.



KETVERIOPAI PASIREIŠKIANTI 

ŠIRDIES LIGA

Abeji — tiek gydytojai, tiek 
šiaip žmonės — turėtų domėtis 
dar pilnai neištirtu rimtu nega
lavimu — tyliai sergančia širdi
mi.
Arthur M. Master, M. D. ir 

Arthur J. Geller, M.D.

Gydytojas iš New Orleans, 
Louisianos valstyb. universiteto 
profesorius Irving I. Rosen tvir 
tina, kad nėra jokios abejonės, 
jog daugelis amerikiečių serga 
Nediagnozuota širdies krauja
gyslių liga. Aptariant spaudoje 
širdies kraujagyslių ligos apim
tus žmones galima juos suskirs 
tyti į keturias grupes.
Pirmoji grupė — žmonės turį 

būdingus širdies ligai reiškinius

Pirmai širdies kraujagyslių li
gą turinčių žmonių grupei gali
ma priskirti visus tuos žmones, 
kurie turi būdingus širdies krau
jagyslių liga1, simptomus. Kai 
kurie šios grupės žmonių visai 
nesikreipia pas gydytoją, nes 
jie mano, kad turimi širdies li
gos ženklai yra nesvarbūs. Ki
tiems tokius, ligų simptomus 
gydytojai apžiūrėdami ligoni 
pražiūri; ligonis apie tuos sa
vo simptomus gydytojui ne
pasako todėl, kad. gydytojas 
apie juos nepaklausia ligonio. 
Jei tiek gydytojas, tiek ligonis 
tinkamai atliktų savas pareigas 
širdies ligų susekime, tai tokios 
grupės žmonėms galima butų 
susekti tyliai sergančią širdį 
vien iš ligonio apklausinėjimo 
_ surenkant tinkamą medici
nišką istorija:- Dabar šitame 
reikale apsileidžia ir pacientas, 
ir kai kuris gydytojas: vienas 
neranda reikalo pasisakyti, ki
tas neturi laiko paklausti.

Reikia čia paminėti dar tuos 
pacientus ir gydytojus, kurie 
dėl esamų krūtinėj skausmų nu
rimsta, turėdami normos ribose 
esančią elektrokardiogramą. Tai 
yra paklaida. Mokytis turi ne 
tik pacientai bet ir kai kurie 
gydytojai, jei norime šios pir
mos grupės žmonių širdies ligas 
diagnozuoti. Žmonės turi su
prasti, kad pasisakymas gydy
tojui savų negalavimų yra la
bai svarbus jų ligai susekti da
lykas. Nuslepiant greičiau atsi
duriama pas duobkasį, nes už
leidžiamą esamą tyliai sergan
čios širdies negalę. Visi gydyto
jai čia turėtų neužmiršti medi
ciniškos istorijos svarbos, nors 
ir sugaišti reiktų, nors ir pa
cientas tokios ligos istorijos 
svarbos nesuprastų bei jai prie
šintųsi. Taip pat gydytojai ne
turėtų pamiršti elektrokardio
gramos ribotumo nustatant šir
dies kraujagyslių ligą.

Antra grupė — tylią širdies 
ataką persirgę zoninės

Šiai grupei priklauso tie šii- 
dininkai, kurie jaučiasi sveiki, 
bet kurie jau tyliai persirgo sir 
dies ataką (myocardial infarc- 
tion). Tokių širdies raumuo ne
gauna pakankamai kraujo ir 
apžiūrėjimo metu padarytoj 
elektrokardiogramoj matosi bū
dingi širdies kraujagyslių ligai 
pakitimai. Tokios grupės šir
dies ligonius galima lengvai su
sekti apžiūrėjimo metu pada
rant ramumoj esančiam pacien
tui elektrokardiogramą. Cia ir 
yra nauda reguliaraus pasitik
rinimo — kai reikiamai esti pa
cientas patikrinamas.

Trečia grupė — atrodą sveiki, 
tik po mankštos

elektrokardiogramoj 
pastebimi pakitimai.

Trečiai tyliai širdimi negaluo

jančių žmonių grupei priskirti
ni tie šiaip sveikai besijaučią 
žmonės, kuriuos apžiūrint ir ku
riems ramumoj esant padarytoj 
elektrokardiogramoj nerandama 
liguistumų. Tik leidus tokiems 
pasisportuoti gydytojo apžiūri
majam kambaryje — dviem laip 
teliais palipinėjant, ar dvide
šimt kartų pritūpiant — tada 
padarytoji elektrokardiograma 
(vadinamoji elektrokardiogra
ma po Master’s tęst) kartais 
parodo širdies ligai būdingus 
pakitimus.

Čia reikalinga būtinai atsi
minti, kad ne visi širdies ligą 
turį ir po tokio pasisportavimo 
apturi liguistu? pakitimus elek
trokardiogramoj. Daug žmonių, 
kurie jau persirgo širdies ata
ką ar kurie turi būdingus šir
dies anginai reiškinius, neturi 
liguistų pakitimų elektrokardio
gramoj, padarytoj po sportavi
mo (“negative” exercise tęst).

Už tai turi būti daug tokių 
žmonių, kurie turi tylią širdies 
kraujagyslių ligą ir kuriuose ta 
liga negali būti susekta minėtu 
po sportavimo elektrokardio
gramos padarymu. Čia diagno
zės nustatymas priklauso nuo 
paciento bendradarbiavimo, nuo 
gydytojo patyrimo ir atsidavi
mo širdies ligos susekimui, pa
naudojant visas šiandien medi
cinoj galimas priemones.
Ketvirta grupė — nežymią šir
dies kraujagyslių ligą turį žmo
nės, kuriems ji staiga žymi pa

sidaro ir net tokiuos ligonis 
numarina

Šiai grupei priklauso daug 
žmonių, kurie turi nežymius 
anatominius širdies kraujagys
lių (arterijų) pakitimus, kurie 
net ligoniui pavargus esti nejun 
tami ir elektrokardiogramoj ne
duoda nenormalumų. Neretai 
tokie žmonės suserga staiga 
širdimi o kiti nuo tokios ramiai 
sirgusios ir staiga ligai paaš
trėjus neišlaikiusios širdies 
miršta staiga. Tokių mirtis at
sitinka dėl dvejopos kilmės ar
terijos užakimo: a) dėl širdies 
arterijoj esamame arterijos kie 
rotiniam plote besivystančio 
priskretimo (thrombosis) b) 
dėl minėtam arterijos arterio- 
sklerotiniam plote po vidine ar
terijos sienele atsiradusio

Šveicarijoj gimęs angliškai kalbąs 
Henry Haller, 43 m., dabar bus 
Baltųjų Rūmų virėjas, senajam vi
rėjui pasitraukus, po ginčo su pir
mąja šeima dėl valgių gaminimo. I
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:

KELIAS I SVEIKATĄ, 2319 VVest Garfield Blvd., Chicago, III. 60636

Anelės Kirvaitytės vadovaujamos kanklininkės atlieka programą Alvudo 
kultūriniame parengime. Nuotr. inž. J. Slaboko

kraujavimo. 5ia ir prieiname 
svarbumą nikotino žalos: jis 
mažina vitamino C kiekį — už 
tai didina kraujavimą. Iš šito 
faikto ryškėja širdies krauja
gyslių ligos paaštrėjimas dėl 
rūkymo. Už tai visi tie, kurie 
rūko bei rūkančiųjų paveikslus 
laikraščiuose talpina, nusižen
gia įsakymui “Nežudyk”. Rūky
mas šiandien yra savižudystė ir 
žmogžudystė — ir dabar ma
tom dėl ko. Ačiū mieloms sese
lėms kazimierietėms, kad pir
mą kartą jos išdrįso Marijos 
Aukšt. mokykloj Dainavai sta
tant “Nemunas Žydi” per gar
sintuvus abiemis kalbomis pri
minti, kad “šiuose namuose ne
rūkoma”. Garbė garbingoms 
seselėms kazimierietėms ir me
diciniška padėka joms už gel
bėjimą mūsiškių nuo sarvižudys- 
tės nikotinu ir už apsaugojimą 
jaunesniųjų nuo tokios negero
vės. Kada lietuvių parengimai 
ims apseiti be nikotino! Nežiū
rint kas toks rūkytų — tokį j 
laikykime jausmais — asmeny-1 
be susilpusiu: jam padėkime1 
sustiprėt, o ne beždžioniškai jo 
liguistumą kartokime. Krauja
vimą mažina vitaminas C, be
sirandąs citrininiuose vaisiuose 
— už tai greipfruto sunką var
tok i me vieto j “kokų ’ \

Šios ketvirtos grupės sergan
čiųjų negalime susekti prabėgo
mis širdies tyrimą atlikdami. 
Tik pakartotinai atlikta širdies 
kraujagyslių reontgeninė (X- 
Ray) nuotrauka — Angiograma 
įgalina šios ketvirtos grupės li
gonius susekti.

Išvados: 1) Tikrinkimės sa
vas širdis periodiškai — kas
met. 2) širdies kraujagyslių li
gos diagnozė yra sunki ir tik 
patyrusiam įkandama, 3) ir čia 
dar paciento bendradarbiavimas 
būtinas, 4) Gydytojas turi būti 
pajėgus skaityti elektrokardio
gramas — tada jis nepalaikys 
širdies ligos ženklu tų pakitimų, 
kurie nenurodo širdies ligos, bet 
elektrokardiogramoj atsiranda 
žmogui pasisportavus, 5) Niko
tino vengimas ir 6) citrininių 
vaisių gausus vartojimas įeina 
į tikrą širdies nuo kraujagyslių 
ligos apsaugą, 7) kovo ją prieš 
higienišką mitybą bei skatiną 
rūkymą yra saviems broliams 
lėtiną mirtį artinantieji — už 
tai netoleruotini.

Pasiskaityti: Current Medical 
Digest, March 1965.

TEISINGĄ PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 
SVEIKESNIS BŪSI

Jaunoji lietuvaitė Alvudo 5-tose kū- 
čiose Kūdjkėlio garbei sako eiles.

Nuotr. Vacį. Noreikos

.J
“Visiem dyvas, o man linksma”

Klausimas: Taip netingėda
mas rašai, aiškini ir atsakinėji 
mediciniškais reikalais, todėl ir 
aš drįstu klausti. Aš jau 80 
metų slenkstį esu peržengusi.

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL ..<3 
ARTS

3213 W. 63rd Street
Tel. WA 5 - 4787

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. 63rd Street
Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 
Mes patelefonuosime jūsų gydytojui.

Gal nereikia mėsos vartoti, aš 
jau dveji metai turiu sudžiūvu
sias arterijas. Jau daug tablečių 
suvartojau — tokias žalsvas, 
storas kaip darbinių marškinių 
saga. Daktaias vis keičia kito
mis. Nuo jų naktį ėmiau nemie
goti — tai vėi daktaras kitom 
tabletėm pakeitė. Nuo tų ėmė 
galvą skaudėti — nė rankšluos
čiai šlapi nepadeda. Tada vėl 
kitas daktaras keitė — tos tab
letės kaip nucdai ėmė veikti. 
Gal jos perstiprios buvo, bet 
daktaras sakė vartoti. Aš norė
čiau žinoti, dėl ko jis man davė 
tas raudonas ir dideles table
tes?

Kitas klausimas — kaip dary
ti su pienu: vienas daktaras sa
kė vartoti, kitas — ne. Turiu 
silpnas akis — kataraktas. Gal 
geriau pasukos? O kaip su 
kiaušiniais? “Drauge” buvo ra
šoma. kad jie nesveika.

Aš esu kaip iš kietos tešlos 
padaryta. Ačiū Dievui, dar man 
nielkas netarnavo, pati susitvar
kau. Vienas vyras per savo 
žmoną klausia, kuo aš savus 
plaukus dažau. O kokius Dievas 
iš pradžių ntidažė, tokiuos ir 
turiu: tai visiem dyvas, ,o man 
linksma. Dar paskutinis klausi
mas: kaip sveikiau verdant — 
uždengt puoduką ar neuždengt. 
Gerbiamas Daktare, tik keliais 
žodeliais paaiškink, ir bus dide
lis Tamstai dėkui.

Atsakymas: Tokią sveikatą 
turėdama jau per 80 metų 
slenkstį persiritus, turėtum 
Tamsta eiti. daktarus mokyti 
kaip sveikai gyvent, o ne iš dak 
tarų piliules ryti ir save jom 
dar daugiau sirgdinti. Nustok 
vartojus nuolat keičiamas tab
letes — jų nė viena Tamstai 
nereikalinga, jei taip nuolat 
kaitoma. Toliau taip sveikai 
maitinkis ir laikykis kaip laikei
si per aštuoniasdešimt metų. Se
ni žmonės, paprastai, mažiau 
geria skysčių — jie sudžiūsta. 
Tamsta pradėk daugiau gerti 
vaisių sunkų—graipfruktų sun
ka geriausia, nesaldytos iki virš 
litro per diena išgertk. Nepa
miršk daug žalėsių valgyti — 
virtų ir žalių. Susitrink, jei ne- 
sukramtai. Taip pat išgerk stik
linę pieno kasdien ir suvalgyk

bent tris kiaušinius per savai
tę. O sūrio, varškės, rūgusio pie
no, pasukų, žuvies, vištienos, 
pupelių su žirniais kuo daugiau
sia vartok, gerai sukramtyda- 
ma ir po truputį ant sykio 
maisto paimdama, už tai bent 
aštuonis kart valgydama. Val
gius virk uždengus puodą — 
taip bus valgiui ir kambariui 
sveikiau. O iš vaistų — vien tik 
Cerebro-Nicin kapsules po vie
ną kas aštuonias valandas pa
imdama savo smegenis gauses
niu priplūdimu kraujo maitink. 
Nebijok nuo tų vaistų apturimo 
veido paraudimo — jis už kelių 
minučių praeis. Ačiū Tamstai už 
pavyzdingą gyvenimą Pasimo
kykime gydytojai iš jos, kad se
nam suteiktume ramybę natūra
liausiu keliu, ir liautumėmės 
nuolat kaitaliojamomis tabletė
mis juos sirgdinti!

—o—

ŠV. TĖVAS APIE SHASTRĮ

Popiežius Paulius VI-sis, iš 
savo patirties lankantis Indijo
je, patvirtina, jog mirusio In
dijos ministerio pirm. Shastri 
pažiūros į taiką pilnai sutapo 
su katalikų Bažnyčios mokslo 
i eikalavimais, paremtais aukš
čiausios moralės principais. Tas 
tvirtinimas atsispindi ir pasku 
tinėje Šv. Tėvo telegramoje In
dijos prez. Radakrishnan: “Gi
liai nuliūdę sutikome žinią apie 
staigią Bahadur lai Shastri mir
tį, ištikusią jį taikos misijos 
vykdyme ir, prisimindami jo dp 
dį svetingumą, kurį patyrėme 
v zituodami Indiją, reiškiame 
jums ir visai Indijos tautai gi
liausią mūsų užuojautą ir mel
džiame Aukščiausiąjį paguodos 
ir taikos!”

Ar DIRBTINI Dantys 
juda, slysta, smunka?

FASTEETH, pagerinti milteliai, ku- 
riuos reikia tik užbarstyti ant vir 
šutinės ar apatinės plokštelės, daug 
nėriau laiko vietoje dirbtinus dantis. 
Jie nejuda, neslysta ir nesmunka. 
Neturi jokio lipnaus, nemaloniai lim
pančio, pastinio skonio ar jausmo. 
Nerūgsta. Sulaiko “plokštelių kva
pą.". Prašykit FASTEETH bet kurioj 
vaistinėj.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas

li-PiAparatai-Protezai, Med. ban I dažai. Spee. pagalba kojoms 
(Areh ftupports) lr t t. 

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Res. telef. VVAlbrook 5-5070

Rez. tel. 239-4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINB CHIRURGIJA

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Jei neatsiliepia, Skambinti MI 2-0001

Ofisas 3148 West OSrd Street
Tel.: PRospeet 8-1717 

Reald.: 8241 VVest OOth Place 
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3: tre 
čladlenlals uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-čios lr California 

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

Trečiad. ir kitu ialku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-05SS — Elgin 
425 N. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 7 Ist Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9.
antr. penkt. 1-6 treč. lr šešt. tik 
susitarus.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika tr Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt 10 v. r. iki 9 v. v., 

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

Ofiso 735-4477 Bei. PR 8-0000
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• 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.
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DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWf’ORD MEDICAL BLDG.

0440 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA (R MOTERŲ I.LIGOS

6182 So. Kedzie Ave., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-0807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija Ir moterų ilgos 
2454 VVest 7lst Street

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

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

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rez. PRospeet 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2050 VVest OSrd 8treet
Pirm., antrad., ketvirt Ir penkt. 

nuo 11 Iki 1 vai. ir nuo 4 iki Z v. v 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai.: kasdien nuo 4 iki O v. v.; 
šešt. 11 Iki 4 vai. popiet; arba susi
tarus.

Tel. ofiso PO 7-0000. rez. GA S-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 VVest 68rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Tel. GRovehili 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5540 So Pulaski Road

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

Tel. REUanee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ii 
penkt. nuo 12—4 p. p., 6—8
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad.
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto Olymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais J 2 Iki 4 polpet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUIT.DING 

7150 South Western Avenne 
Pirmad., antrad.. ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p p., šeštad. 11
vai. ryto Iki 8 vai. p. p. ,

Ofiso tel RE 7-1108.
Res. tel. 2:50-2010.

DR. MARIJA LINAS
'AKUŠERIJA IR MOTERŲ LlČOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

< Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketvirt. B — 8 
antrad., penkt. 1 — 4

Priiminėja tik susitarus.

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

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

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 0-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2454 VVest 71 st. Street 

Specialybė — vidaus Ilgos
(71-os Ir Campbell Ave. kampas) 

Vai.: kasdien 9-11 ryto tr 4-8 v. v 
šešt 9 v. t — 2 v p p

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
Vidaus ligos

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PUlimnn 5-6700 
Nanvt): BEverly 8-3040 

PrlDm. vai.: kasdien 6-8 v v. še*’
J-3 p. p- ir treč. uždaryta 

Tel. ofiso PR 8-7800; Namų 025-7007

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAL' 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
6159 South Damen Avenue

Valandos: 1-9 p. p.
Išskyrus trečiadieni

TEL. 423-2000

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 
9760 S. Kedzie Ave.

Vai.: pirmad. antrad.. ketvirtad. f» 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lt 

Šešt. 8 v. r. Iki 8 v. puplei

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDINĖS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Sv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: Pirmad., antr.. ketv.. penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto Ir nuo 6 8 v. t 
Šeštad. nio 2-4. Trečiadieniais tl
kitu laiku Susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2200.

Dr. Ant. Rudokas, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Ave., Y A 7-7881
VAL: 1 vai p. p. Iki 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta: šeštadieniais 
nuo 10 v. r. iki 1 v. popiet.

Rez. tel. PR 9-0730

DR. L. SEIBUTIS
Inkstų, pūslės ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisas: Naujas ailresass 2454 West 
7ist St. (71-os ir Campbell Avenus 
kampas), tel. 770-2880.

Valandos pagal Susitarimą

DR. 1. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 VV. 68rd Street 

Ofiso tel. RElianee 5-4410 
Rez. tel. GRovehili 0-0017

Valandos pirm. lr ketv. nuo 12 Iki 
2 v. p. p. Ir nuo 7 iki 8 v. v.: antr 
Lr penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p. lr 
vakarais pagal susttailmą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika Ir chirurgija 

Marųuette Parko ofisas: 2750 W.
I 71 Street, telefonas 925-8200. 

Res. tel. WA 5-3O90.
Valandos: 10—12 r. Ir 7—8 v. vak., 

šešt. 10—12 v. ryte.
Kitas ofisas: 4044 So. Ashland

Ave., tel. CL 4-2800
ValaudoS: 2—5 p. pietų kasdien.
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS”
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1223 ar PR 0-5577
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir
penkt. nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 iki L 
v. v. Sešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai 
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namo GI 8-5I0D

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 7 Ist Street
Priiminėja ligonius tik susitarus 

Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p.
Treč. Ir šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovehili 0-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS
VALANDOS: 1 Iki 4 Ir 6 iki S v. v 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospeet 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VASKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue •

Ofiso vai. kasdien: 6—8 v. v.
Tik svarbiais atsitikimais susitarus

Tel. ofiso PR 0-0 I KI. rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 7 Įst Street
Vai.: 2 iki 4 p. p. lr 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal sutartį.



Vytauto Beliajaus leidžiamas

ŽURNALAS "VILTIS"
Jaunimas lietuvybės problemomis

Pagrindinis reikalas — suparsti vieniems kitus
Denvef, Colorado, mieste y- 

ra leidžiamas įdomus anglų 
kalba , .žurnalas lietuvišku pa
vadinimu — “Viltis”. S. m. 
gegužės mėn. šiam žurnalui su
kaks 25-ri metai. Jį leidžia 
vienas žmogus, neturėdamas 
jokio finansinio užnugario. Lei 
džia išimtinai savo lėšomis, sa
vo pastangomis, tik retkar
čiais sulaukdamas iš vienur 
kitur paramos skelbimų ar ki
tokiu būdu. Žurnalas, atrodo, 
prenumeratorių turi, tačiau, 
kaip gerai žinome, iš prenume
ratos retas kuris laikraštis ar 
žurnalas gali išsilaikyti.

Jei “Viltis” išsilaikė per šimt 
mečio ketvirtį, tai tik leidėjo 
ir redaktoriaus didžio pasiau
kojimo dėka. Jei laikraštis yra 
vadinamas lietuvišku vardu, 
tai reiškia, kad jį leidžia ir 
redaguoja lietuvis. Jis yra lie
tuvių liaudies meno — šokių, 
aainų, muzikos ir pasakų — 
mėgėjams gerai žinomas Vy
tautas F. Beliajus, kuris prieš 
keliasdešimt metų Chicagoje 
pradėjo organizuoti jaunų lie
tuvių grupes ir jas mokyti lie
tu mų tautinius šokius šokti. 
Jo iniciatyva buvo įkurta ir 
“Ateities” šokėjų grupė, kuri 
i; šiandien tebedalyvauja įvai
riuose lietuvių tautiniuose pa
rengimuose ir kuri puikiai re
prezentuoja lietuvių tautinius 
šokius ir bendrai lietuvius ki
tataučių tarpe. Tai tik vienas 
Beliajaus veiklos šioje srityje 
pavyzdys.

*
Kaip Vytautas Beliajus yra 

pamilęs tautinių šokių meną, 
matome iš jo leidžiamo žur
nalo “Vilties”.

Visas žurnalas yra skiriamas 
išimtinai lietuvių ir kitų tau
tų liaudies menui, daugiausia 
tautiniams šokiams. Jame ra
site straipsnių apie daugelio 
tautų folklorą. Straipsniai gra
žiai, skoningai yra iliustruoja
mi. Redaktoriaus garbei ten
ka pasakyti, kad apie lietuvių 
liaudies meną, tautinius šokius 
ir kitką daugiausiai straipsnių 
ir iliustracijų randame. Beveik 
periodiniai spausdinamos ir 
šiaip jau žinios iš lietuvių ir 
Lietuvos gyvenimo. Dažnai y- 
ra žinių ir apie pavergtosios 
Lietuvos kančias, apie lietuvių 
tautos pastangas nusikratyti 
okupantu ir atkurti laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą. Ne
trūksta straipsnių ir iš mūsų 
tautos praeities.

Žurnalas yra įdomus dar ir 
tuo, kad jame pavaizduojami 
daugelio tautų šokiai tiek iliust 
racijomis, tiek straipsniais. Lie 
tuvių šokių mokytojui ar kad 
ir pačiam šokėjui tikrai yra 
įdomu stebėti, kaip šioje ir ki
tose šio meno srityse dirba
ma kitur. Kitiems taip pat y- 
ra įdomu sekti lietuvių sąjū

Spaudoj ir gyvenime

NUOLAIDOS SUBVERSYVINIAM 
SĄJŪDŽIUI

Washingtono išleistame subver- 
syvinių įstaigų sąrašę yra įrašyti 
komunistai, tačiau nuostabu, kiek 
nuolaidų jiems, besiekiantiems su
ardyti laisvą demokratinį šio kraš
to gyvenimą, daro JAV Vyriausias 
(konstitucinis) teismas, panaikinda
mas visą eilę prieš komunistus nu
kreiptų įstatymų. Savo biuletenyje 
“The Cardinal Mindszenty Founda
tion” atkreipia dėmesį į šiuos vyr. 
teismo sprendimus: 1965 m. lapkr. 
mėn. 15 d. Vyr. teismas paskelbė, 
kad yra su konstitucija nesuderi
namas dalykas reikalauti, jog ko
munistai registruotųsi pagal Vi
daus saugumo aktą, paskelbtą 
1950 m., tačiau pasilieka galioje 
reikalavimas. kad registruotųsi 
amerikiečiai advokatai, kurie by
lose atstovauja svetimas vyriausy
bes.

Vadinamoje Aptheker byloje 
Vyr. teismas panaikino federalinių 
teisėjų sprendimą, kuriuo būtų 
draudžiama išduoti užsienio pasus 
komunistų organizacijos nariams.

1966 m. gegužės 24 d. Vyr. teis
mas panaikino pašto tarnybos aktą 
(iš 1962 m.), kuriuo paštas turėjo

džius. Tai yra ir savotiškas 
tiltas, per kurį įvairių tautinių 
grupių tautinio meno puoselė
tojai gali sueiti, susipažinti, 
bendradarbiauti ir bendromis 
pastangomis kelti savo vardą 
plačioje Amerikoje. Lietuviai 
tokiofnis progomis gal kiek per 
mažai tepasinaudoja.

*
Pats redaktorius Beliajus ra 

šo šių žodžių autoriui, kad “Vii 
ties” skaitytojai beveik visi 
kitataučiai. Žurnalas pasiekiąs 
beveik viso pasaulio kraštus. 
Jis bandąs supažindinti savo 
žurnalo skaitytojus su lietu
viais ir jų veikla, “tad ir pra
šau padėti man šiame darbe”. 
Prašo nuotraukų apie tautosa
ką ir lietuvių tautinius šokius. 
Taip pat prašo, kad bent viena 
lietuvių draugija bet kuriame 
mieste suruoštų žurnalo sukak 
ties minėjimą, už ką jis būtų 
iabai dėkingas. Tačiau bijąs, 
kad gal lietuviai tos paslau
gos jam nepadarys. “Jei lig
šiol jokios paramos negavau, 
tai gal ir žurnalo sukaktį mi
nint jos negausiu”.

Šio reto darbštumo ir pasi
šventimo vyrui paramą viena 
ar kita forma reiktų suteikti. 
Apie tai turėtų pagalvoti pir
moje eilėje mūsų tautinių šo
kių mokytojai ir patys šokėjai. 
Gal ir “Ateities” šokėjai nepri
valėtų užmiršti savo organiza
toriaus ir pirmojo mokytojo. 
(V. F. Beliajaus adresas — 
P. O. Box 1226, Denver, Col. 
80201).

*
Vytautas Beliajus yra gimęs 

1908 m. Pakumpio kaime, Ma
rijampolės apskrityje. Mokėsi 
Prienuose ir Kaune. Atvykęs 
į Jungtines Valstybes 1923 m. 
mokslą tęsė toliau. Kaip tauti
nių šokių specialistas yra mo
kęs tautinius šokius keliuose 
šimtuose JAV ir Kanados uni
versitetų. 1932 m. Chicagoje 
suorganizavo Lietuvių jaunimo 
draugiją. Priklausė Lietuvos 
vyčiams. Leido ir redagavo an
glų kalba žurnalą “Lore”. Kaip 
jau minėta, dvidešimt penke
rius metus leidžia ir redaguo
ja “Viltį”. 1935 m. išleido an
glų kalba knygą “Furrow” 
(Vaga), kurioj atspausdinti 

Amerikoj gimusio lietuvių jau
nimo rašiniai. 1941 m. išleido 
knygą “Dance and Be Merry”, 
o 1951 m. — “Dance of Lithu
ania”. Taip pat yra parašęs 
ir išleidęs brošiūras “Merrily 
Dance” ir “Let’s me Merry”.

Taigi šis vyras, kiek žino
me, ir menkos sveikatos būda
mas, tikrai jau daug nusipelnė 
lietuvių tautos vardui garsinti 
plačioje Amerikoje ir vis dar 
nepailsdamas tęsia savo gražų 
mūsų tautos garsinimo darbą. 
Tai reto darbštumo ir pasiau
kojimo vyras.

teisę sulaikyti komunistų propa
gandą ir neleisti naudotis tokiai 
propagandai JAV paštu, jeigu to
kių propagandinių leidinių gavėjas 
nebuvo užsakęs. Vyr. teismui atė
mus iš pašto šią kontrolės galią, 
daugelis ir lietuvių gauna raudo
nąją propagandą, kurios jie nepra
šo ir nenori. Kas mėnuo tokiu bū
du, kaip liudijo muitinės valdinin
kas Irving Fishman, yra persiun
čiama apie 500,000 propagandinių 
komuniBtinių leidinių iš užsienio, 
juos daugiausia nukreipiant į JAV 
kolegijas. Ir tie 500,000 egzemp
liorių pereina per mėnesį tik vien 
per New Yorko uostą. San Fran
cisco uostas per savaitę gauna apie 
35,000 svarus komunistinės propa
gandos. To viso vaisiai matomi stu
dentų demonstracijose ir kitame 
veikime prieš Amerikos politiką.

1965 m. birž. 7 d. Vyr. teismas 
panaikino vadinamą Labor Mana
gement Relations aktą, kuriuo ko
munistų partojos nariui buvo drau
džiama būti darbo unijų pareigūnu.

Taigi, subversyvinis komunistų 
sąjūdis turi plačias galimybes savo 
propagandai panaudoti JAV įstai-

Lietuvybės išlaikymo proble
ma visu savo nuogumu stovi 
prieš visus patriotiškai nusitei
kusius lietuvius. Ja rūpinasi ne 
tik senimas, bet ir jaunimas. 
Kultūrinių savaitgalių rengėjai 
Bostone pirmojo šių metų susi
būrimo prelegentu pakvietė jau
ną istorijos daktarą Algirdą 
Budreckį, vieną iš penkių lapkri 
čio 13-sios žygio į Jungtines 
Tautas organizatorių. Savaitga
lio vadovas rašytojas St. Sant
varas pristatė prelegentą kaip 
gimusį Amerikoje, bet pačius 
pirmuosius porą gyvenimo me
tų praleidusį Lietuvoje dar su 
suknute. Nuo pirmojo pradžios 
mokyklos suolo iki daktaro laip 
snic prelegentas mokslus ėjęs 
Amerikoje. 1963 metais magist
ro laipsniui gauti Rutgers kole
gijoj parašęs darbą apie lietu
vių tautinį sukilimą Lietuvoje 
1941 metais. Toje pačioje ko
legijoje 1965 m. Algirdas Bud- 
reckis apgynęs disertaciją dak
taro laipsniui apie lenkų jaku- 
binus, arba prancūzų revoliuci
jos įtaką lenkams, gaudamas 
daktaro laipsnį. Pažymėtina, 
kad dr. Budreckis puikiai kalba 
lietuviškai.

Pradėdamas paskaitą dr. Bud 
reckis padėkojo Bostono lietu
viams už didelę paramą jų reng 
tam žygiui. Bostonas savo veik
la ir parama atsistojęs trečioj 
vietoj. Savo paskaitą pavadino 
“Lietuvybės išlaikymo sampra
ta jaunojoje kartoje”.

Ko jaunimas laukia iš 
vyresniųjų

Kadangi šie metai skelbiami 
jaunimo metais, prelegentas ban 
dė pažvelgti ko senimas reika
lauja iš jaunimo, o jaunimas iš 
senimo. Mūsų senimas į jauni
mą žiūrįs skeptiškai. Jaunimas 
pats turįs išsikovoti savo tei
ses. Jaunimo žygiai Washingto- 
nan, į Jungtines Tautas pradžio
je buvę sutikti gana skeptiškai 
ir šaltai. Buvę, kurie gyrę, bet 
buvę, kurie šaipęsi iš jų darbo. 
Pasirengimas šiems žygiams bu
vęs svarstytas ir persvarstytas. 
Senimas, tur būt, apie tai ir ne
pagalvojęs. O juk jis galėjęs net 
paskatinti, patarti. Atrodą, kad 
senime esą nepasitikėjimo jau
nimu. O tauta be jaunimo —

gas, kaip sakysime paštas ir nėra 
kliudomi varyti subversyvinę akci
ją darbininkijos unijose ir t. t.

Nežiūrint viso to — komunistų 
įtaka šiame krašte nėra didelė. Tai 
tik parodo, kad komunistine pro
paganda žmonės netiki, demokrati
nės idėjos šiame krašte stipriai įsi
šaknijusios. Sovietų Rusija nieka
da tokios laisvės neduos savo poli
tiniams priešams, kas tik parodo 
Sovietų režimo pagrindų silpnumą.

Tačiau iš kitos pusės — Ameri
kai gali labai brangiai kainuoti da
vimas pilnos laisvės tiems, kurie 
siekia smurtu panaikinti demokra
tines laisves ir įvesti diktatūrinį 
prievartos režimą.

J. Žvilb.

Mykolas Krupavičius
80-TIES METŲ AMŽIAUS SUKAKČIAI 

DOMAS JASAITIS

KRUPAVIČIUS IR SPAUDA

M.K. yra veiksmo žmogus. Jis neoperuoja ati- 
trauktinėmis sąvokomis, bet gyvo žmogaus, teisingiau 
tariant, socialinių grupių, žmonių masių buitiniais rei
kalais. Jis nėra utopijų architektas, bet realaus gy
venimo kūrėjas. Jo darbui, jo laimėjimams yra bū
tinas masių artumas ir jų pritarimas. Tiesioginė aki
stata su jomis yra geriausias būdas tai pasiekti. “Bet 
visus neapvažiuosi. Gyvu žodžiu ne daug ausų pasiek
si”. Tais laikais dar nebuvo radijo ir televizijos. “Tad 
tam tikslui reikėjo knygos, brošiūros, straipsnio, la
pelio, proklamacijos. Jie turėjo apkeliauti visus kai
mus ir visas pastoges. Pirm viso reikėjo tų raštų pa
gaminti. Lietuvos reikalas, o gal ir ateitis verste ver
tė to darbo imtis. Su Lietuvos ateitimi, su jos busimą
ja santvarka labai siejosi ir Bažnyčios ateitis. Tad pa
dirbėti ir pavargti buvo kam — Lietuvai ir Bažnyčiai”.

Individo ir visuomenės įtaigojimą spausdintu žo
džiu M.K. pradėjo labai seniai. Spaudos baruose jis jau 
pražilęs veteranas, su gausiais užgijusių žaizdų ran
dais, nes daug spaudoje dvikovų turėjo. Jis jau gali 
švęsti 60 metų ‘‘Homme de Letters” sukaktį. Savo

PAULIUS ŽIC'KUS

tauta be rytojaus. Artėjanti 
diena, kada visa tautinė atsa
komybė krisianti ant to jauni
mo pečių.

Penkios jaunimo kartos
Jaunosios kaitos sąvoka, kaip 

daug kur vartojama, esanti ne
tiksli. Esančios maždaug pen- 
kies kartos. Pirmoji susidedan
ti iš asmenų, kurie, pradėję mok 
sius Lietuvoje, tęsė ir baigė Vo
kietijoje ar Amerikoje. Toji kar 
ta turinti vaizdžius kūdikystės 
ir vaikystės prisiminimus iš Lie
tuvos. Tai labai svarbus fakto
rius. Ji įsisąmoninusi kraštą ir 
žmones. Jų atmintis surišta su 
tėvyne. Lietuvių kalba — jų 
gimtoji kalba. Nors ir svetur 
baigė mokslus, jiems vistiek 
lengviau kalbėti lietuviškai, nes 
pasąmonėj mintys taip susifor
muoja.

Antroji karta susidedanti iš 
tų, kurie gimė Lietuvoje, bet 
pradėję mokslus Vokietijoje, o 
baigę Amerikoje. Šioji karta 
vos ne vos prisimenanti kūdi
kystės nuotykius gimtinėje, o 
jos vaizdai esą migloti lyg sap
nai. Nors lietuvių kalba esanti 
gimta kalba, bet dėl staigių ap
linkos pasikeitimų, nesanti pil
nai įsisąmoninta. Dažnas reiški
nys, kad šios kartos jaunimui 
jau trūksta lietuviškų žodžių. 
Jų lietuviški išsireiškimai esą 
dirbtini, ne natūralūs. Šios kar
tos savitarpio kalba dažniausia 
anglų, nors esą išimčių, ypač 
mergaičių tarpe.

Trečioji karta — jaunesnio 
ji karta. Jos atstovai gimę išei
vijoje tarp 1944-45 metų. Ši kar 
ta pradėjo ir baigia mokslus A- 
merikoje. Ji vos prisimena net 
lagerio laikus. Retas jų Kalba 
taisyklinga, lietuviškai. Jie savo 
mintis formuoja jau angliškai. 
Jeigu kalba lietuviškai, iš an
gliško galvojimo verčia į lietu
vių kalbą. Lietuvių kalbą jie 
vartoja tik su vyresniaisiais, o 
3avo tarpe — tik anglų.

Ketvirtoji karta yra pati jau
niausia. Ji gimė išeivijoj ir eina 
mokslus Amerikoj. Jos amžius 
— jaunesni nei dvidešimt metų. 
Ši karta jau ir nesistengia gal
voti lietuviškai. Lietuviškas žo
dynas, be mažų išimčių, labai 
ribotas. Vertimai iš anglų į lie
tuvių yra vergiški. Lietuvių kal
ba jiems yra jų tėvų kalba, bet 
ne jų.

Penktoji — tai čiagimių lietu
vių jaunoji karta. Ji esanti su
dėtinga, kaip ir visas lietuviš
kas jaunimas. Vienų iš jų tėvai 
namuose dar kalba lietuviškai, 
kitų — ne. Jau retas iš jų mo
ka lietuviškai. To jaunimo skai
čius, kuris dar bazuojasi prie 
lietuvių, yra nedidelis. Yra ga
lima, kad tie, kurie gimė prieš

II-jį pasaulinį karą ar karo me
tu, kažin kodėl dar yra susipa
žinę su lietuviškomis tradicijo
mis ir moka lietuviškai. Tačiau 
be išimties jie yra Amerikos 
švietimo santvarkos auklėtiniai. 
Jau, esą, Amerikai davėm apie 
pusantro milijono lietuvių, ku
rie nebeturi ryšio su lietuviais.

Norint minėtą jaunimą pažin
ti, reikia pažinti ir įsigyventi į 
jų gyvenimo sąlygas ir aplinką. 
Daugeliui vyresniosios kartos 
atstovų net neateina mintis, 
kaip jaunimas iš tikrųjų suvo
kia išeivijos žūt butinį klausi
mą — lietuvybės išlaikymą. O 
reikėtų ne tik pagalvoti, bet ir 
veikti.

Jaunimo kryžkelė
Savame krašte viskas vyksta 

natūraliai. Gi šiose sąlygose jau 
nimas yra kryžkelėje su viso
kiais skersvėjais, kurio traukos 
centras yra aplinka ir gyvena
ma vieta. Iki dabar jaunimo 
atžvilgiu iš tėvų ir senimo pu
sės yra abejingumo, politinio 
uždarumo, taikimosi gerovei, o 
ne lietuvybei. Gyvenimo komfor 
tas daug kam esąs aukščiausias 
siekimas. Vaikai dažnai mato, 
kaip jų tėvai dangstosi patriotiš 
kais šūkiais, kuriais ir jie patys 
netiki. Savame krašte tautišku
mas yra natūralus, o čia jį rei
kia sudaryti ir mokėti sudary
ti. Tėvai ir visuomenė neturi 
galvoti, kad aš atlieku savo pa
reigą, kiek galiu. Reikia suda
ryti sąlygas perdavimui ir pa
žinimui savų papročių, tradici
jų, kalbos. Kaip jaunimas gali 
vertinti tėvų kraštą, kada jis 
mato, kad senimas jo neverti
na.

Atrodo, kad lietuviški veiks
niai bijo jaunimo. Jie stengiasi 
užsidaryti duris nuo jaunimo. 
Daug jaunimo nuo lietuvybės 
atstūmė tėvai, visuomenė, net 
spauda. Viena studentė ateiti-

(Nukelta į 4 psl.)

JAV aviacijos vyrai ieško iš sudužusio bombonešio B-52 atominių dalių. 
Lėktuvas nukrito Ispanijoj netoli Palomares sausio 17 d. Betiriant 
reikalą keletas oficialių asmenų paliesti radiacijos. Pati esminė ato
minio užtaiso dalis nerasta, tačiau pavojaus, kad ji sprogtų nesą.

straipsniams pasirašyti M.K. naudojo įvairius slapy
vardžius, kaip Joniką, Michelsonas, M. Kruopelė, Ker
šys, Kračius, M.M., K.M., Juodišius, Gabrielius Tau- 
čius. Papilėje mokytojaudamas, vaidino Vaižganto su
kurtame scenos vaizdelyje “Nepadėjus nė ko kasti” 
Gabriuko Taučiaus vaidmenyje. Iš to atsirado tas sla
pyvardis (Pr. Alšėnas, Draugas, 1955.9.17).

Jau 1905 m. jis rašinėjo į Lietuvių Laikraštį Pet
rapilyje. Kiek vėliau į Vilniaus Žinias ir Lietuvos Ūki
ninką. “V. Žinios, kurias aš laikiau religijos atžvilgiu 
indiferentišku laikraščiu, nors Tumas Vaižgantas jį 
laikė krikščionių demokratų organu ir liepė k.d. rei
kalais straipsnius ir korespondencijas į jį rašyti... Ka
da V. Žinios virto Lietuvos Žiniomis, pakeisdamos sa
vo pakraipą, nustojau į jas rašinėti, nors buvo ir gai
la, nes V.Ž. pradėjau savo publicistinę karjerą” (Atsm., 
93). Vėliau daug rašė Šaltinyje, šaltinėlyje, Vadove, 
Spindulyje.

Nepriklausomybės laikais jis bendradarbiavo 
Draugijoje, Ryte, Lietuvoj, Tiesos Kelyje, Lietuvos 
Mokykloj, Židiny, Pavasary, Motery.

M.K. straipsnių turinys įvairus. Juose liečiami 
ideologiniai, politiniai ir visuomeniniai klausimai. “Tie
sos Kelyje” M.K. yra atspausdinęs eilę studijų iš li
turgijos ir pastoracijos.

M.K. buvo narys keletos katalikiškų laikraščių 
redakcijų: Ateities Spindulių (Petrapilyje, Rusijoje), 
Laisvės, Tiesos Kardo, Tėvynės Sargo. Jis redagavo 
Laisvąją Lietuvą (1918-19, Vilniuje), Visuomenio 
Darbo Biblioteką, Krikščionį Demokratą 1927-28, Tė

PRAMONINAMA ISPANIJA
Ispanų žingsnis hidroelektrikoje 

KUN. KAZ. PA TALAVIČIUS

Pastarųjų 25-rių metų būvy
je ispanai padarė didelę pažan
gą visose pramonės srityse, už
tat hidroelektrikoje buvo itin 
daug nuveikta. Pažiūrėkime. Pa
čių ispanų statistikos duomeni
mis, 1929 metais buvo šiame 
krašte pagaminta 870,000 kilo
vatų elektros energijos, kurių 
640,000 buvo pagaminta van
dens jėgainėmis. O 1965 m. jau 
pasiekta dešimties milijonų ki
lovatų, kurių 7,100,000 paga
minta vandens jėgainių, liku
sioji jėga — motorais.

Nors duomenis imame nuo 
1929 metų, tačiau reikia pabrėž
ti, kad tuometinė negausi elek
tros jėga buvo daugiausia pa
naudojama namų reikalams, nes 
pati elektros gamyba, ypač jos 
judinamoji jėga Ispanijoje bu
vo visiškai nereikšminga ir be 
numatytų galimybių didėti, ka
dangi socialinė ir ūkinė šalies 
padėtis nebuvo tam palanki.

Ispanija pramonės pažangoje
Tačiau po pilietinio ispanų ka 

ro, užcibaigusio 1939 m., ne tik 
pats elektros gamybos klausi
mas suaktualėjo ir pagyvėjo, 
bet Ispanija pasiryžo tverti ir 
pltcti savo elektros ir hidroe
lektros gamybą. Naujosios Is
panijos gyvenimo lygio kilimo 
rodil lis smarkiai pašoko po 
1945 metų, o tuo pačiu elektros 
pareikalavimas pramonėje, su
sisukime ir naminėje apyvar
toje.

1940 m. kiek .onam ispanui 
atiteko vos 100 i.iiovatų elek
tros, o po 25-rių milžiniškos pa
žangos metų jau kiekvienam šio 
krašto gyventojui tenka po 1, 
200 kilovatų. Kokiomis priemo
nėmis ir pastangomis to pasiek
ta:’ Dideliu, intensyviu darbu, 
pinigais, panaudojimu kad ir 
negausių Ispanijos upių, patvins 
tančių tik žiemos metu, pastaty

vynės Sargą (Pr. Alšėnas, op. cit., L.E. 238, XIII). Jis 
yra parašęs ir atspausdinęs: Lietuvių Politinės Parti
jos 1914, Socialistai-Bolševikai, anoniminis leidinys 
1918, Žemės Reformos Sumanymai, parašyta drauge 
su A. Rimka, Že/nės Klausimas Lietuvoje Politinių 
(lietuvių ir žydų) partijų programose, Kokia mums 
reikalinga mokykla 1919, Dangaus šviesa, Leonas XIII, 
Kova už žemę ir laisvę — išleido Lietuvos Gelbėjimo 
komitetas, Kunigas XX amžiaus visuomenėje 1920 m. 
Voldemaras, perskaitęs tą veikalą, parašė straipsnį 
“Krupavičius — bolševikas”.

Mūsų keliai, Leonas XIII ir mes, 1921, Rinkimai
1925, Jonas Basanavičius 1927, apie visuomeninį dar
bą, Lietuvos tarnyboje ir Kova už žemę ir ūkininką 
1928, Civilinė santuoka 1933, Kaip dalyvauti Šv. Mi
šiose 1937, Krikščioniškoji Demokratija ir Krikščio
niškieji valstybinio gyvenimo dėsniai (kardinolo Hlon- 
do veikalo vertimas iš lenkų kalbos) 1948, Lietuviš
koji išeivija — išleista Italijoje, 1959, Kunigas Dievo 
ir žmogaus tarnyboje 1961. Lietuvoje paliko rankraš
tyje Darbas ir kapitalas ir Liturginis katekizmas. Yra 
parašęs 372 psl. atsiminimų tomą. Jie apima 1885-1918 
m. jo gyvenimo laikotarpį. Visuomenė labai pageidau
ja, kad M.K. paruoštų atsiminimus iš 1919-65 m. lai
kotarpio. Ypač būtų svarbus 1919-26 m. laikotarpis. 
Be to, turi paruošęs spaudai tris knygas — viena iš 
jų skirta socialiniams klausimams, antra — kunigų 
mąstymams ir trečioji — ryškiųjų asmenų galerija. 

(Bus daugiau)

mu šimtų milžiniškų tvenkinių, 
panaudojamų elektros jėgai
nėms varyti. Milžiniškų ispanų 
pastatytų tvenkinių skaičius ir 
sistema domina ne tik iš pla
taus pasaulio čia atvykusius 
turistus, bet ir technikus, ku
rie specialiai atvyksta iš toli
miausių pasaulio kampų, pvz. 
iš Japonijos, Indijos, JAV-bių, 
Sovietų Sąjungos, Pietų Ame
rikos, pasigerėti šio krašto in
žinierių technika ir sumanumu 
bei valstybės panaudotomis mil
žiniškomis sumomis jiems pas
tatyti. Čia kaip tik ir stebimasi 
Ispanijos technikų pažangumu 
ir visais atvejais prilygstamu- 
mu pažangiajai pasaulio hidro
elektrinei statybai. Ispanijos vy 
riausybė sudėjo daug darbo ir 
pinigų krašto hidropramonei iš
plėsti. Žinant, kad Ispanijos že
mę kasmet ilgus mėnesius bu
čiuoja , karšta saulė, atnešda
ma dažnai baisią ir ilgą sausrą, 
nebus sunku suprasti, jog hidro 
elektrinių jėgainių statyba ir ju
dinimas yra sunkios ir reika
laujančios daug pinigų proble
mos.

Milžiniškos užtvankos
Pastaraisiais metais ispanai 

pastatė tikrai milžiniškų tven
kinių ir hidroelektrinių stočių 
bei jėgainių. 1965 m. pradėjo 
veikti 720,000 kilovatų, pajė
giausia visoje Vakarų Europoje 
pajėgumo Aldeadavila hidroe
lektrinė stotis - jėgainė. Ji yra 
prie pat Portugalijos sienos ir 
kainavo daug milijonų dolerių, 
nes, be mašinų ir įrengimo, per 
8 metus reikėjo apmokėti1 kelis 
tūkstančius ją stačiusių darbi
ninkų ir kelis šimtus technikų 
bei inžinierių. » i 9 *.

Tai tikras nūdienės Ispanijos 
technikos stebuklas, kurį nepap
rastai įkainuoja plataus pasau
lio statybos inžinieriai ir spe
cialistai. Apie šią milžinišką 
hidroelektrinę jėgainę net ir 
JAV-bių senatas savo 1965 me
tų liepos mėnesio biuletenyje 
pasisakė labai palankiai.

Beveik visos Ispanijos upės 
yra užtvenktos, ypač kalnuotes 
nese vietose, ir šios sistemos 
dėka veikia krašte per 300 įvai
raus didumo ir pajėgumo už
tvankų, kurių dėka iš šaknų pa
keičiama šio krašto elektros 
gamyba ir jos suvartojimo mil
žiniškas kiekis. Šios pažangos 
akivaizdoje ispanų spauda ne
seniai paneigė nepagrįstas už
sienio priekabes, esą, Ispanijoje 
jau išsekė visi hidroelektriniai 
šaltiniai. Priešingai, Ispanijos 
hidroelktros technikai ir inži
nieriai teigia, kad, kai bus pa
vartota visa šios rūšies jėga, 
hidroelektrinės mašinos čia pa
gamins nepalyginamai daugiau 
milijonų ar gal net milijardų 
kilovatų



Pastabos ir nuomonės

Intensyvi kova ar tik paskiri 
žygiai

JUOZAS JURKUS

Kjęk , žinau, Lietuvos nepri
klausomybei atstatyti komitetas 
nepretenduoja pasidaryti pasto
viu .veiksniu, bet ryžosi tik už
pildyti keikimo tuštumą. Žygiais 
į Washingtoną ir į Jungtines 
Tautas LNA K-tas, vadovauja
mas jaunų vadų, spėjo užsire
komenduoti, kaip galingas lais
vės sąjūdis kovoje už Baltijos 
tautų laisvę. Simbolinis komite
to ženklas — degantis fakelas 
— šiandien jau sužibo mūsų 
laisvinimo fronte, kaip šviežia 
ir karšta ugnis. Nejaug' šis jau
nimo parodytas entuziazmas 
perdegs, kaip šiaudų ugnis ir 
liks tik šalti pelenai?

Nepaleiskime į atsargą!
Manau, pats laikas Vlikui pa

galvoti apie tai ir šį naują veiks 
nį įsisūnyti, kaip savo padalinį. 
Juk šitokio veiksnio Vlikui jau 
seniai reikėjo. Reikėtų tik džiau 
gtis ir prašyti jį pasilikti tokiem 
ir panašiem žygiam, reikalui a- 
tėjus, organizuoti ir tęsti kovą, 
kol mūsų klausimas bus paga
liau iškeltas Jungtinėse Tauto
se ir kol laisvės rytojus išauš. 
Šis komitetas jau spėjo įsigyti 
šaknis, užmezgė ryšius, surado 
kanalus, kuriais galima kur ir 
prie ko prieiti. Nors šis komite
tas dar nespėjo išsitiesti visu 
ūgiu, jo rankos buvo per trum
pos pasiekti visus lietuvius, ta
čiau reikia konstatuoti, kad 
joks kitas veiksnys šiuo metu 
nebūtų įstengęs sutraukti to
kios minios į manifestaciją New 
Yorke.

Todėl Vlikas nedelsdamas tu
rėtų pradėti tartis dėl tolimes
nės veiklos su šiuo k-tu, kurio 
uždavinys pirmoj eilėj turėtų 
būti nuolatinis budėjimas prie 
J. Tautų, kad joms neleistų už
migti. J. Tautos turėtų nuola
tos jausti, kad kažkas jas seka 
ir bado. Pavyzdžiui, prieš kele
tą metų buvo labai aštriai iš
keltas sovietų kolonializmo klau 
simas, kurį kėlė Kanados, Fili
pinų, Australijos ir kiti atsto
vai J. Tautose. Bet nebuvo kas 
suruoštų padėkos demonstraci
jų, nei padėkos laiškų bangos 
iš visų laisvojo pasaulio kam
pų. O reikėjo fiziškai paremti 
jų reikalavimus.

Štabai reikalingi kareivių
Kaip žinome Vlikas atlieka 

tik štabo darbą. Jam reikalingi 
kareiviai. Toki LNA Komitetai 
turėtų būti steigiami visuose 
kraštuose, kur tik yra lietuvių 
kolonijų, net ir ten, kur nėra 
lietuvių, bet yra Lietuvos drau
gų, kurie turėtų veikti tuo pa
čiu principu: rašyti laiškus, me
morandumus, peticijas J. Tautų 
atstovams, reaguoti į tų atsto
vų pareiškimus. Tūkstančiai laiš 
kų turėtų pasiekti juos: parem
ti juos ar papeikti jų netinka
mus pareiškimus, kartais net 
primenant jiems, kad ir jų kraš
tai gal neseniai buvę be teįsių. 
Tokius komitetus JAV-bių ir 
Kanados pavyzdžiu turėtų steig 
ti ir Vįiko atstovybės ar jo į- 
galiotiniai kituose kraštuose. 
Šie komitetai turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti su Altu ir ki
tomis laisvinimo organizacijo
mis.

Vliko pirštai
Šie komitetai turėtų būti Vli

ko pirštai čiupinėti visuomenės 
nuotaikoms ir tai visuomenei 
sukelti, reikalui esant, kaip bu
vo padaryta lapkričio 13-tą, vie
nokiam ar kitokiam žygiui ar 
darbui. Tokių komitetų, paly
ginti, per trumpą laiką spėjo 
pridygti virš 40. Kodėl juos at
leisti ir vėl iš naujo organizuo
ti ve.žua, kas pareikalautų ne
maža laike ir nereikalingų pas
tangų. Konkretus darbas tik 
pradėtas. Negi vis dar bijome

naujų veiksnių? Ne tik tokių 
veiksnių ir tarinių, kaip vienas 
mūsų profesorius išsireiškė, bet 
ir jų padalinių mums reikia ir 
jų niekad nebus per daug.

Latviai ir estai turėtų pasi
elgti panašiai. Svarbesniam rei
kalui esant, šie visi 3 komitetai 
turėtų veikti kartu. Iš jų rei
kėtų sudaryti jungtinį komite
tą, kuris turėtų veikti sąlytyje 
su Rezoliucijoms remti komite
tu. Jų veikla ir tikslas būtų pa
našus, bet skirtųsi tik veikimo 
kryptimi. Kitaip sakant, mūsų 
klausimas būtų judinamas iš 
dviejų kampų: per Washingto- 
ną ir tiesiog į Jungtines Tau
tas.

Išeiginė ar nuolatinė kova
Kad mūsų kova nebūtų tik 

išeiginė, būtinai surišta su su
kaktimis, šventėmis ir, kad ne
reikėtų vis iš naujo organizuo
tis, turime turėti šį LNA Komi
tetą, kaip pastovų veiksnį. Mū
sų kova negali būti tik atsitik
tinė. Ji turi būti nuolatinė, in
tensyvi ir neatiaidi.

Atrodo, kad mes pradėjome 
kopijuoti šio krašto vyriausybę: 
kirsti priešui, bet jo neįskau
dinti. Mat, pagal šio krašto li
beralų teoretikų filosofiją nerei
kia pastatyti priešo į kampą, 
nes jis galįs tada parodyti savo 
dantis.

Mūsų kova prieš komunizmą 
yra šventa, bet turi būti ir kas
dieninė, o ne tik išeiginė su ei
senomis, paradais, būbnais. Ne
reikėti} bijotis ateityje imtis ir 
griežtesnių priemonių, drastiš
kesnės akcijos. Jeigu J. Tautų 
ir Wasbingtono vadai nenorės 
mūsų išgirsti, prabilkime tokia 
kalba, kokią jie supras. Mes mo 
kame 7,000 dol. už N. Y. Times 
puslapį. Gi mūsų laisvės reika
las galėtų būti ir be pinigų links 
niuojamas ir garsinamas. Tegu 
tad J. Tautos nenustemba, kad 
vieną rytą jos ras ne juodukus, 
bet baltus baltiečius, sėdinčius 
prie Jungtinių Tautų durų. Jei
gu J. Tautos mūsų neįsileidžia, 
neleiskime ir jiems ten įeiti, nes 
ir mūsų vieta yra tenai. Kad 
ir toks mažas triukšmelis, o pro 
pagandinę nauda būtų didelė.

Baigdamas noriu pasidžiaug
ti, kad pagaliau drįso mūsų jau
ni vadai išeiti iš savo kiemo, iš 
uždarų salių į viešumą, laužtis 
į pasaulio opiniją. Tačiau pora 
žygių laimėjimo neatneš! Gerai 
organizuota,, ilgų distancijų pla-

Komunistiniai teroristai išsprogdino vieną JAV karių būstinę, nepai
sant buvusių paliaubų. Žuvo vienas amerikietis ir du sužeisti.

Jaunimas lietuvybės problemomis

Mūsų kolonijose
Waterbury, Conn.

TRADICINIS VAKARAS
Nuo seno čia yra susidaręs 

paprotys priešgavėniniame lai
kotarpyje suruošti Užgavėnių 
vakarą, kadaise “blynų baliais” 
vadinamus, kuriuose buvo vai
šinamasi įvairiausiais “lietuviš
kais” kugeliais, blynais ir kt.

Senais laikais Lietuvoje, lai
kotarpis tarp Kalėdų ir Užgavė
nių buvo mesėdu vadinamas. 
Tada kaime skerstuvių metas 
buvo ir užgavėnes buvo šven
čiamos su gausybe prigamintų 
valgių, o Žemaitijoje ir naminio 
alaus statinėmis. Kanapinio ir 
Lašininio legenda sako, kad rei
kėjo dvyliką valgių valgyti ir 
dvyliką ąsočių alaus išgerti Už
gavėnėse. O dainuojama ir šo
kama buvo iki vidurnakčio, ka
da Pelenų diena prasideda.

Vokietijoje, šiame sezone, ku
ris Faschingzeitu vadinamas, 
paprotys yra, taip pat pramo
gauti, bet čia ruošiami baliai 
yra karnavalinio pobūdžio su 
tam tikromis maskaradinėmis 
programomis.

Waterburiečiai ir dabar Už
gavėnių tradiciją tęsia, bet lai
kui ir rengėjams keičiantis, ji 
tapo nepanaši, nei į Lietuvoje 
buvusią ,nei į vokišką. Atėjus 
kitiems rengėjams ir pašalinus 
kugelių ir kopūstų kvapus, šis 
tradicinis pramoginio pobūdžio 
parengimas tapo moderniu ir 
elegantišku vakaru, su konkre
čiu, kultūriniu tikslu.

ninga veikia bei kova ypač rei
kalinga jaunų jėgų. Tad mūsų 
šaunusis jaunimas, ryžtingai sto 
jęs veiksniams į pagalbą ir įsi
jungęs į bendrą laisvinimo fron
tą, tenesitraukia iš kovos lau
ko!

Paprotį, šį vakarą rengti, 
prieš keletą metų perėmė litua
nistikos mokyklos tėvai. Iš jo 
susidaręs pelnas, kasmet skiria
mas vargo mokyklai išlaikyti.

Dabartiniai rengėjai įdeda 
daug darbo ir pastangų šį pa
rengimą sukultūpinti. Visų pir
miausia jis buvo apvalytas nuo 
besaikio “vaišinimosi” ir triukš
mingo pramogavimo. Kaskart 
stengiamasi sudaryti galimai į- 
domesnė meninė programa, pa
kviečiant aktorius, dainininkus 
ar šokėjus jai išpildyti. Meniš- 
kesniam vakaro apipavidalini
mui kviečiamas kuris dailinin
kas salei dekoruoti. Kviečiama
si visa eilė įvairių talkininkų iš 
vietos ar apylinkės kultūrinin
kų bei profesionalų, kurie visi 
entuziastingai talkina, ir gra
žiais sumanymais prisideda. To
dėl parengimo kultūrinis lygis 
pasigėrėtinai kyla, atnešdamas 
nepaprastai gralius rezultatus.

Šiemet šis tradicinis balius į- 
vyks vasario 12 d. ,Šv. Juozapo 
mokyklos didžiojoje salėje 29 
John St.

Meninėje vakaro programoje 
dalyvaus išraiškos šokio šokėja 
Elena Kepalaitė ir akt. Vitalis 
Žukauskas. Abu iš New Yorko. 
Įspūdingą scenovaizdį ruošia ir 
ornamentiniam salės dekoravi
mui vadovaus Simas Augaitis iš 
Watertown, Conn. Spalvingą 
apšvietimą įrengs inž. Jonas 
Kasputis iš Bristol, Conn.

Svečių laimės pamėginimui 
bus laimėjimui leidžiamas dail. 
M. Žukauskienės specialiai šiai 
progai paaukotas vertingas alie
jinis paveikslas.

Tradicinius Dunojaus valsus 
gros Edvardo Radionovo vado
vaujamas europietiško stiliaus 
orkestras iš Hartford, Conn.

(Atkelta iš 3 psl.)

ninkė kartą paklaususi, kodėl 
Smetona šaudė kunigus ir degi
no vienuoles? Kitas studentas 
klausęs, kodėl krikščionys demo 
kratai kurstę antisemitizmą ? 
Netgi Lithuanus žurnale apra
šant apie partizanus Lietuvoje, 
buvę rašoma, kad tai buvusi 
kova tarp buržuazinių bruožų 
ir radikalų prasčiokų. O juk tai 
rašė jau šios katros intelektua
las. Iš kur tos žinios? Viena, 
tai sovietiniai leidiniai, o kita — 
pačių lietuvių tarppartinės rie
tenos. Tiesa, esą ir puikių pavyz 
džių, kaip ateitininkų centro vai 
dybos veikėja Nastutė Umbra- 
zaitė, čia gimusi, esanti lietu
viško ja’ nimo pažiba, arba An
tanas Mažeika, Antanas Snieč
kus, bet tokių nedaug.

Aplinkos įtaka jaunimui

Kodėl Amerikoje ne tik lietu
viai, bet ir visas jaunimas pa
sisavina blogas savybes? Kinai, 
televizija, bloga literatūra ir ap
linka veikia ta kryptimi.

Daugumas ateivių savo vai
kus stūmė ir stumia į griežtuo
sius mokslus. Inžinieriai geriau 
prisitaikė Amerikoje, tai ir at
sirado inžinerijos mokymosi li
ga. Amerikos mokykla paruo
šia tik gerus specialistus. Todėl

Kadangi šiuo vakaru susido
mėjimas kasmet didėja, ir jo 
rengėjai naujomis idėjomis, bei 
vykusiais paįvairinimais popu
liarėja, darosi sunkumų plačios 
apylinkės besidominčius svečius 
deramai sutalpinti, todėl rengė
jai prašo staliukų reservacijo- 
mis pasirūpinti galimai ankš
čiau. Kvietimą, bilietų ir reser- 
vacijų reikalais galima rašyti, 
arba skambinti; Spauda 10 
John St. 756-5173. vav

Princese Galitzine Romoje demonst
ruoja tokius drabužius.

MAROUETTE PARK -- AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

CHICA GO S A VIN G S
AND LOAN ASSOCIATION

6245 S0. VVESTERN AVENUE CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO SAVINGS AND I.OAN BENDROVE, viena tarp žy
mesniųjų krašto finansinių jstaigų, aptarnauja šios apylinkes 
gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 41 me
tas, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, palygi
namai, aukštų, dividendų. Mes nesiveržia nie tapti pačia di
džiausia bcndmvr, bet stengiamės būti stiprūs finansiškai ir 
teikti pačius geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir sko
linimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organiznei- 
jomis, noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad galėtų pa
siekti geresnių gyvenimo sųlygų. Kviečiame visus taupymo ir 
paskolų reikalais kreiptis j Chicagos Taupymo ir .Skolinimo
Bendrovę, Išaugusių i $53,500,000.00 turto Jstaigų. 

JOHN PAKEL, direktorių tarybas 
ir bendrovės prezidentas

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

mokslo šakos pasirinkimas la
bai svarbus, norint turėti pla
tesnį akiratį. Kaip angliakasys 
arba skerdyklų darbininkas žino 
jo savo darbą, taip panašiai y- 
ra ir su griežtųjų mokslų žmo
nėmis, — jie yra tik specialis
tai ir ne daug kuo skiriasi nuo 
anų.

Kaip senimas mokės patrauk
ti jaunimą ir perduoti jam lie
tuvybę, tokia ji ir bus. Ir vis 
dėlto žmogus be tautos, lyg au
galas be šaknų. Ir dar. Kaip 
kai kurie studentų vadai for
muluoja lietuvybę? Jie sako: 
lietuvybė, tai asmeninis žmo
gaus apsisprendimas. Tik tiek.

Priimama daug rezoliucijų lie
tuvybės reikalu, net studentai 
priima. O ar jos vykdomos? 
Ne. Žinoma, senimui sunku su
prasti šių dienų jaunimą, ta
čiau jaunimas geriau supranta 
ir paklusta jaunam veikėjui, ku
ris yra savo kartos žmogus.

Kalba yra svarbiausioji prie
monė lietuvybei išlaikyti. Tik 
ta kalba kalbėdamas, skaityda
mas jos literatūrą, pažinsi savo 
kraštą, jo papročius ir į jį įau
gsi.

Dr. A. Budreckio mintys ga
na originalios ir vertos pasvars 
tyti.

DEKORAVIMAS
Iš VIDAUS IR Iš LAUKO 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, 111. 60632 Tel- YA 7-5980

Perskaitę “Draugą", duo
kite jj kitiems pasiskaityti.

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų rūšių 
grindis. J. BUBNYS. RE 7-5168.
lllllllllllllllllllllllt!IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIII

NAUJU PARDAVIMAS 
GREITAS patarnavimas

CIRCUIT T V * badio (lietuviai)
V sav DAN LIUTIKAS

VARTOJAMU TAISYMAS • 
GARANTIJA • KREDITAS

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

£ 4 LA% *12
current dividend

Paskolos duodamos ilgam laikui, mėnesiniais išsimokėjimais
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 Archer Avenue. Chicago, Illinois 60632
Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. ir šeštad) 9 v. r. — 4:30 p

Trečiad. uždaryta: Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.
P-

BAISUSIS BIRŽELIS
DP/IZO5

PRANAS J. NAUMIESTIŠKIS

Trys augštos kokybės vaidinimai dramos ir literatūros žinovui.

A. KAIRYS, vertindamas vieną šių dramų, būtent “šiaurės pa
švaistė”. kuri vaizduoja šv. Kazimierą, rašo, kad šis veikalas “galėti} 
tapti vienu iš geriausių šios rūšies veikalų mūsų literatūroje.”

Stipri intriga, vienas po kito griūvantys vaizdai ir vykęs charak
terių išryškinimas pririša prie šių dramų ne tik žiūrovą, bet ir skaity
toją, neatleisdamas jo iki pabaigos.

Gražiai, ant specialaus popierio išleista didelio formato knyga su 
dail. V. Igno iliustracijomis, tinka įvairioms dovanoms. 238 puslapių, 
kaina dol. 3,50.

Užsakymus siųskite:

DRAUGAS

4545 W. 63rd. Street Chicago, III. 60629.

TEL.: GR 6-7575

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

for your organization 
metings. (Sree Coffee) •

• Cash checks and pay all •
family bills with our special •

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

Two Large Free
Parking Lots
Free Theatre tickets two 
Saturdays monthly for your 
children and mothers 
Christmas party with gifts 
to College Bonus Members

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAY ................... .. HJ:OO P.M,—8:00 P.M,
TUESDAY ................... .. 9:00 A.M.—4:00P.M.
WEDNESDAY .......... Closed Ali Day
THURSDAY ............... .. 9:00 A.M. — 8:00 P.M.
FRIDAY ....................... . 9:00 A.M. — 8:00 P.M.
SATURDAY ............... . 9:00 A.M. — 12:30 P.M.



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
PASITARIMAS JAUNIMO 

METŲ REIKALU

Šausią 10 d. LB Los Angeles 
apylinkės sekretorės L. Žilevi
čiūtės namuose, Glendale, Ca
lif. huvo sukviestas pasitarimas 
Jaunimo metų reikalu. Dalyva
vo LB apylinkės valdybos na
riai, Vakarų apygardos atsto
vai ir jaunimo atstovai. Pasita
rimą pradėjo LB Los Angeles 
apyl. pirm. J. Cinga, pristatyda
mas PLB sekretorę ir Jaunimo 
kongreso finansų vieepirm. M. 
Lenkauskienę, kuri padarė tuo 
reikalu platų pranešimą apie 
Jaunimo metus ir įvyksiantį šią 
vasarą kongresą. Šiuo metu 
centras sus'rašinėja su visuose 
pasaulio kraštuose gyvenančiais 
lietuviais. Dedama pastangų, 
kad iš visur galėtų atvykti at
stovai į kongresą. Artimiausi 
uždaviniai vietoje — pravesti 
propagandą apie Jaunimo metų 
svarbą, prašmę bei tikslus. To
liau tenka susirūpinti lėšų telki
mu atsižvelgiant į vietos sąly
gas ir transportacijos organi
zavimu. Tuo reikalu sudarytos 
atitinkamos komisijos, kurios 
jau pradėjo savo darbus. Los 
Angeles lietuviai įsipareigojo 
priimti ir globoti vykstančius į 
kongresą Australijos lietuvių 
jaunimo atstovus. Išdiskutavus 
organizacinius reikalus, pasita
rimo dalyviai L. Žilevičiūtės ir 
jos mamytės buvo škaniai pa
vaišinti. I. M.

MENINIS JAUNIMO 
PARENGIMAS

tytės, Californijos Universiteto 
studentės. Dešimties mergaičių 
grupė atliko kun. P. Butkaus 
gražią dainelę “Mergaitė”.

Iš tautinių šokių buvo atlikti: 
rugeliai, suktinis, žilvitis, suba- 
tos vakarėlis, lenciūgėlis ir žio
gelis. Labai mikliai juos šoko 
vaikų, jaunių ir jaunimo grupės 
atskirai.

“Baltijos Vėjų” orkestras 
trankiai sugrojo keletą muzikės 
G. Gudauskienės sukomponuotų 
dainelių liaudies motyvais. Visa 
šio vakaro programa buvo pa
rengta mokytojos O. Razutie
nės, bendradarbiaujant Alei Rū
tai Arbienei, muzikui J. Ąžuo
laičiui, pianistei O. Barauskie
nei, mokytojai B. Čiurlionienei, 
muzikei G. Gudauskienei, stu
dentei D. Razutytei ir akordeo
nistui A. Kazakevičiui. Dekora
cijas ir apšvietimą tvarkė A. 
Žaliūnas, o ūkinius reikalus — 
E. Stočkus. Visą vakaro pro
gramą sumaniai ir gražiai pra
nešinėjo D. Razutytė ir B. Kaz
lauskaitė. Išbaigus programą, 
šokiams grojo “Baltijos Vėjų” 
orkestras, vadovaujamas muz. 
G. Gudauskienės. J. T.

“Draugo” jaunimo skyriaus bend
radarbis Linas Kojelis skaito savo 
kūrybą, įvykusiame jaunųjų talen
tų vakare, Los Angeles parapijos 
salėje, sausio 15 d.

Nuotr. L. Kančausko

visuomeniniame

Musų

Grand Rapids, Mich.

EKSKURSĄ VO CHICAGON

Sausio 16 d. grupė grandra- 
piečių panoro pamatyti Chica
goj Dainavos ansamblio muzi
kinę piešę “Nemunas Žydi”, ir 
drauge atšvęsti su ansamblie
čiais jų 20 metų sukaktį.

Ekskursiją organizavo Jani
na Puodžiūnienė. Išvykoj daly
vavo 40 asmenų. LB apylinkės 
vardu ansambliui buvo nuvežtas 
ir įteiktas sukakties proga ad
resas, kuriam tekstą parašė Pr. 
Turūta, o meniškai perrašė ir 
ornamentais išpuošė Alf. Puo
džiūnas. Ta pačia proga ekskur
santų vardu buvo įteikta 20 ro
žių — simbolika.

Ekskursantai nuoširdžiai dė
kingi J. Puodžiūnienei už sutei
kimą progos pamatyti gražų 
koncertą.

Daugumas keleivių paprašė 
vadovę, kad kada nors vėl su
organizuotų panašią ekskursiją.

Ekskursiją išlydėjo ir palin
kėjo laimingos kelionės LB apy

kėši lietuvių 
gyvenime.

Losangeliečiai jį turėjo L. B. 
apylinkės ir Alto skyriaus val
dybose, kelerius metus eina San 
ta Monikos Lietuvių klubo pir
mininko pareigas, aktyviai dir
ba balfo ir prekybos rūmų vai- linkės pirm. dr. S. Balys 
dybose, rezoliucijoms remti ko
mitete, ir kitose organizacijose.
Sveikindami lietuvių visuomeni
ninką biznyje, linkime geriau
sios sėkmės.

Racine, Wisc.

METINIS SUSIRINKIMAS

k o I o n i | o s e — Gyventoj? skaičius Kano-
| doje 1966 m. prašoks 20 mili- 
! jonų.

Los Angeles Jaunimo ansam
blis, vadovaujamas mokytojos 
O. Razutienės, sausio 15 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje pa
sirodė su įvairia menine progra
ma. Ansambliui priklauso apie 
70 asmenų. Rasa Arbaitė, de- 
šiuįties metų dailininkė, gražiai 
paskaitė savo pačios sukurtą 
eilėraštį. A. ir S. Dapšiai, brolis 
ir sesuo, muz’ko tėvo paruošti, 
gerai paskambino pianinu du 
nuotaikingus dalykėlius. A. Mi
kuckis padeklamavo Aisčio eilė
raštį “Šuo”. L. Kojelis drąsiai 
paskaitė savo kūrinėlį apie kal
vį, o D. Kojelytė — eilėraštį. 
V. Ąžuolaitis vykusiai padekla
mavo eilėraštį. I. Tamošiūnaitė 
artistiškai padeklamavo juokin
gą eilėraštį apie mokinuką tin- 
įginuką. E. Janulaitis, Califomi- 
jos universiteto studentas, prieš 
keletą metų atvykęs iš Lietu
vos, gražiai paskaitė keletą sa
vo sukurtų eilėraščių, kurie 
klausytojams labai patiko. A. 
Ruigytė, komp. Budriūno moki
nė, įgudusiai paskambino pia 
ninu porą dalykų. A. Draugelis, 
muz. Motiekai čio mokinys, anks 
čiau žinomas kaip geras pianis
tas, šį sykį pasirodė kaip smui
kininkas, puikiai pagrodamas 
keletą dalykėlių, o jo sesutė R 
Draugelytė gražiai paskambino 
pianinu. L. ir L. Pavasariai, 
brolis ir sesuo, solisto A. Pa
vasario parengti, įspūdingai pa
dainavo tris daineles, susilauk
dami iš publikos gausių ploji
mų. Trys broliai Narbutai, tėvo 
muziko paruošti, padainavo tris 
nuotaikingas daineles, iš kurių 
visiems ypač patiko “Mes atvy
kom” ir “Ak, tėvynė”. Gudaus- 
kaitė pasirodė kaip gera baleri
na, sušokdama, dainai prita
riant, o jos motinai muzikei 
akompanuojant, įdomų solo šo
kį. Pėnkių mergaičių grupė plas 
tiškai atliko “Sniegučių šokį”. 
Mergaičių šokis, “Ar aš tau, se
se, nesakiau”, panaudojant šiau 
dines skrybėles judesiams pa
ryškinti, buvo įspūdingas. Dvy
likos mergaičių grupė žaviai iš
pildė ilgesingą Havajų dainą, 
kurioje Havajų mergaitės šokį 
vaidybiškai atliko L. Žaliūnaitė. 
Havajų salas vaizduojančios A. 
Žaliūno dekoracijos buvo tie
siog nepaprasto gražumo, šie 
šokiai buvo parengti D. Razu-
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Sausio 15 d. Los Angeles įvykusia
me jaunųjų talentų vakare L. ir R. 
Pavasariai, savo tėvelio solisto pa
ruošti, dainuoja scenoje.

Nuotr. L. Kančausko

GENERALINIS KONSULAS

Sausio 6 d. Lietuvos konsului 
dr. Juliui Bielskiui sukako 75 m. 
amžiaus. Nuo tos datos jis y- 
ra pakeltas ir Amerikos va 
džios patvirtintas generaliniu 
konsulu. Los Angeles Alto val
dyba ruošia konsului pagerbi
mą.

ATVYKSTA SIDZIKAUSKAS

Į Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo iškilmes vyriausiu kai 
bėtoju iš New Yorko atvyksta 
Vliko pirmininkas ministeris 
Vaclovas Sidzikauskas. Minėji
mas įvyks vasario 13 d. (sek
madienį), šv. Kazimiero para
pijos salėje. Kitą kalbėtoją ir 
meninę programą parūpins vie
tos jaunimas.

Iškilmingas lietuviškos vėlia- i 
vos pakėlimas prie miesto ro
tušės įvyks vasario 12 (šeštadie
nį), 11 vai. ryto.

Smulkesnė minėjimo progra
ma bus paskelbta vėliau.

NAUJA BIZNIO ĮSTAIGA

Veiklus visuomenininkas Al
binas Markevičius, kelerius me
tus dirbęs kaip nuosavybių par
davėjas, sausio 12 d. su savo 
dalininku iškilmingai atidarė 
nuosavybių pirkimo pardavimo 
įstaigą, vardu Roque & Mark 
Co. Atidarymo proga suruošė 
vaišes, į kurias atsilankė gausi 
lietuvių ir amerikiečių publika. 
Įstaigos patalpos (3002 Santa 
Monica Blvd., įSanta Monica, 
California) jaukiai ir skoningai 
įruoštos, o šeimininkai svečius 
vaišingai sutiko.

Šis įvykis atžymėtinas ypač 
dėl to, kad Albinas Markevičius 
prieš kelerius metus atsikėlęs iš 
Kanados visą laiką veikliai reiš-

EKSKURSIJA Į UCLA

Ateitininkų moksleivių susi
rinkimas įvyko sausio 16 d. Ar- 
bų namuose. Pirmoje programos 
dalyje išmokome apie ateitinin
kų vadus. Po to moksleiviai bu
vo paskirstyti į dvi grupes — 
vyresniųjų ir jaunesniųjų — ir 
sustatyta programa ateinan
čiam pusmečiui.

Susirinkimas buvo baigtas iš
kyla į Los Angeles miesto uni
versitetą (UCLA), kur, vado
vaujami Liucijos Valaitienės, 
apžiūrėjome apylinkę ir svarbes 
nius pastatus.

DLK Kęstučio šaulių kuopos 
metinis susirinkimas įvyko sau
sio 16 d. p. p. Paukštelių bute. 
Jį atidarant, pagerbti mirusieji 
kuopos šauliai: Jonas Virbalas, 
Kazys Mockus, Edvardas Bal
tušis, prof. dr. inž. Jonas Šimo
liūnas ir Ona Lukauskienė.

Susirinkimą pravedė VI. Skir- 
muntas, sekretoriavo M. Tamu- 
lėnas. Iš vaidybos pranešimų 
paaiškėjo, kad kuopa gyvai reiš 
kėši vietos lietuvių kultūrinia
me gyvenime. Suruoštos, gerai 
pasisekę Joninės, į kurias kas
met atsilanko vis daugiau žmo
nių ir kuopos dešimtmečio bei

Kaip išsaugoti sveikatą

KENKSMINGI CHEMIKALAI

Daugelis valymui vartojamų 
gaminių yra nuodingi ne tik 
juos nurijus, bet ir duoda kenk 
smingus garus. Blogiausia, kad 
tie garai dažnai yra nematomi 
ir neturi kvapo, o jie nuodija 
net ir nedideliame kiekyje.

Saugantis to pavojaus, reikia 
paskaityti užrašus ant tų indų, 
kuriuose perkamas valymo skys 
tis. Ypač reikia vengti tokių 
skysčių, kuriuose yra šių kenks 
mingų chemikalų:

1. Carbon tetrachloride. Jis 
yra nedegantis ir dėl to dažnai

Dar vienas iš tų vadinamų “vaba
lų” (Beatles) vedė. Tai George 
Harrison, vedęs buvusią modelę 
Boyd. Paauglėm mergiščiom tai 
esąs smūgis, nes vedę ‘.vabalai” esą 
mažiau žavingi.

naudojamas dažuose, gumos kli
juose, dėmių valymo skysčiuo
se. Įtraukus jo garų gali atsi
rasti kosulys, vėmimas, galvos 
skausmai ir svaigulys, o žymes
nį kiekį įtraukus gali žmogų 
ištikti net mirtis.

2. Benzene. Nors jis duoda 
malonų kvapą, bet yra vienas 
iš pavojingiausių namų reika
lams vartojamų chemikalų. Jis 
būna dažuose, varniše, cemen
to klijuose. Net dešimtadalis 
unicijos šio chemikalo, kamba
ryje, kuris yra 10 pėdų ilgio 
ir tiek pat aukščio bei pločio, 
nesant reikiamos vetiliacijos, 
jau gali sukelti liguistus reiš
kinius.

3. Terpentinas. Lengvai de
gantis skystis, naudojamas va
lymui, dažų skystinimui ir še
pečių išplovimui. Pakartotinas 
terpentino garų veikimas gali 
turėti žalingos įtakos į inks
tus. Jeigu kam reikia dirbti 
su skysčiais, turinčiais terpen
tino, reikia tai atlikti ore ar 
gerai vėdinamame kambaryje. 
Svarbiausia — nepalikite kam
baryje per naktį atviro indo 
su terpentinu, į kurį sukišti 
teptukai, kad jie nusivalytų.

4. Menthanol. Degantis che
mikalas, naudojamas nuvalyti 
grindų vašką, riebalus ir pra- 
skystinti dažus. Jei tenka dirb
ti su tuo chemikalu, reikia pe
riodiškai darbą pertraukti ir 
išeiti į gryną orą. Ir šio che
mikalo garai gali iššaukti ko
sulį, sunkumą alsuojant, lai
kiną mintijimo sutrikimą ar 
pusiausvyros netekimą.

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimai.

Šauliai uoliai rėmė lietuvių 
jaunimo ruoštą žygį į Jungtines 
Tautas New Yorke ir tam tiks
lui rinko aukas. Tęsiamas nusi
stovėjęs paprotys lankyti ser
gančius šaulius ir pradžiuginti 
juos gėlėmis ar dovanėlėmis. 
Kapų puošimo dieną lankomi 
mirusiųjų šaulių kapai.

Į kuopos valdybą išrinkti: J. 
Giedrikas, Br. Juška, St. Petru- 
šaitienė, VI. Vilcinas ir M. We- 
deikienė. Kandidatai: Ig. Paukš 
telis ir J. Petkūnas.

Į rev. komisiją: G. Alekna, 
A. Mikus ir P. Petrušaitis. Gar
bės teismo sudėtis palikta ta 
pati: L. Juškienė, V. Kaaemė- 
kaitis ir P. Kleinotas.

Aktyviai diskutuotas tautinių 
namų įsigijimo klausimas Ke
noshos ir Racine lietuvių reika
lams. Diskusijose dalyvavo: J. 
Giedrikas, Br. Juška, Z. Lu- 
kauskas, Ig. Paukštelis, VI. Vil
cinas ir kiti.

VI. Vilcinas yra kuopos val
dyboje nuo pat jos įsteigimo. 
Jam ir uoliai valdybos narei 
Marytei Wedeikienei susirinki
mas išreiškė padėką už ypatin 
gą darbą ir rūpestį, skiriamą 
šaulių veiklai.

Susirinkimas baigtas Lietu
vos himnu. Po susirinkimo bu
vo bendras pobūvis, kurio metu 
pasitarta ir pasidalinta minti
mis dėl lietuviškos bei šauliš- 
k-os veiklos ateities.

NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATKŪRIMO MINĖJIMAS

Vietos Alt. sk. ruošia Lietu
vos nepriklausomybės atstaty 
mo minėjimą, kuris įvyks vasa
rio 6 d., 3 vai. p. p., Šv. Ka 
zimiero parapijos svetainėje, 
815 Park Ave. šv. mišios už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės bus 
atnašaujamos vas. 16 d. Šv, 
Kazimiero bažnyčioje.

Tikimasi, kad Alto centro vai 
dyba atsiųs savo atstovą į mi
nėjimą. Menine programa rūpi
nasi skyriaus valdybos narys 
J. Plečkaitis. Po minėjimo bus 
bendras pobūvis.

MIRTIES METINĖS

1965 m. vasario 11 d. Šv. Ma
rijos ligoninėje mirė daugelio 
organizacijų garbės narys prof. 
dr. inž. Jonas Šimoliūnas. Mir-

Stirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei ir krosnims.
“Geresnė ir pigesne alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS
6741 So. Maplevvood Ave 

Chicago, Bl. 60629

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk. 
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šeflta- 
dieniais ir Sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Telef. HEmlock 4-2413 
7159 South MapK*wood Avenue, 

Chlcajjo, nilnois. 60029

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijm 
Tune-ups ir Motorų remontas

5759 So. IVestern Avenue
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533

Ne tie garbintini, kurių raume
nys stipresni, tik tie. kurie stipres
nius turi smegenis, ir — tie dvasios 
galiūnai, kurie savyje ir kituose 
nugali žmogų — gyvulį.

— Vysk. J. Staugaitis

BANGA
TV - Radio - Stereo 

Pardavimas ir taisymas 
2740 W. 63rd Street 

Tel. - 434 - 0421
P. Rudėnaa —* K. šimulis

ties metinių proga pamaldos už j 
jo sielą bus laikomos vasario r'MrrB- 
i!3 d., 9:30 v. r. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, 815 Park Ave.

Tuojau po pamaldų parapijos 
svetainėje bus akademija ir ge
dulingi pietūs, kuriuos lietuviš
kai visuomenei ruošia profeso
riaus artimieji ir giminės.

P. Petrušaitis

Kuriam galui
mokėti daugiau?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
KITE NUO $500 IKI $1,000.

Vilnonės Medžiagos
JARDAIS

kostiumams, paltams, suknelėms. 
Speciali kaina siunčiant į užsienį 

SEDER WOOLEN COMPANY 
40 Green St., Worcester, Mass. 

01608

BALZEKAS MOTOR 

SALES, INC.

"U WILL ŪKE US"
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • VALIANT

4030 Archer, VI7-1515

PLANINGAS TAUPYMAS
Ii dividendui

41%
Dabartinis dividendas 
llmokamaa du kart 

per metus.

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIENI

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu,

nes mes apmokamvisas pašto 
persiuntimo išlaidas.

UTUAL

mtradiaal tr peairtsitiiĮ mm ■ nl. ifU IU « vaL pa pla 19. 
KetvfctWlaa|aea 9 nL ryte IU S v. vak. 
Aa.ta.lMl kas 9 vai. ryto IU 1 nL pa ptatf 
TntiattraiUfenu.teaaiM*.

Ourttred and Sopcrviacd by Ika UnKvd Stalą T-iiram.l 
2312 W. CERMAK ROAD • CHICAGO S, EtUNOB

t Vlrykd. 7-7747 Joks J. I 

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSŲ ĮSTAIGOS

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

Kas tik turi gėrę škotų,

Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 8 
vai vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 v.v.

PASINAUDOKITE
•DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaustu' 

/eje Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės visoje 
A merikoje

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas kny
gas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems 
gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

. .Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:
“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 
CHICAGO, ILL. 60629 TEL LH 5-9500

.ss



MOŠŲ KOLONIJOSE
E. Chicago, Ind.

MOKYKLOS REIKALU
Gary vyskupija nori uždaryti 

šiame mieste katalikiškas tauti
nes mokyklas, kas, žinoma, lie
čia r lietuvių Šv. Pranciškaus 
parapiją. Man atrodo, jog čia 
yra pirmas žingsnis panaikini
mui ir tautinių parapijų. Prieš 
pora metų mūsų parapija at
šventė savo 50 metų jubiliejų ir 
būtų labai gaila, jeigu ši nors 
dkbar ir tik dalinai lietuviška 
parapija, būtų perleista meksi- 
konams.

Mūsų parapijoje mokytojauja 
seselės kazimierietės, kurios 
auklėja vaikučius lietuviškoje 
dvasioje. Taip pat šios mokyk
los globoje yra ir lituanistinės 
pamokos, kas, žinoma, pasi
baigtų uždarius šią mokyklą. 
Manau nėra reikalo aiškinti

šios mokyklos svarbos lietu
viams, o taip pat šiai parapi
jai. Panaikinus mūsų parapiją, 
lietuviška veikla būtų irgi labai 
suvaržyta arna visai neįmano
ma.

Todėl šis reikalas yra labai 
! svarbus ir skubus. Į kovą už 
šios mokyklos ir parapijos atei
tį turėtų išeiti L. bendruomenė.

Reikėtų ieškoti bendros kal
bos su lenkais ir slovakais. Juk 
ir jie, tur būt, nenorės taip len
gvai savų mokyklų ir parapijų 
atsižadėti.

Parapietis
—o—

AUTOMOBILIŲ LENTELĖS
Automobilių savininkai šįmet 

iki vas. 15 d. turi įsigyti ir pri
sikabinti Ulines valstijos auto- 
moblų registracijos lenteles. 
Ligi šiol jau parduota per du 
milijonu lentelių.

CLASSIFIED GUIDE

STATYBININKAI CONTRACTORS MISCELLANEOUS

REAL ESTATE
NAMAI IR ŽEME PARDAV7MUI

2457 VVest 69th Street 
TeL HE 4-7482

VACYS
CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI I

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame pilną remonto darbą 

ER DAŽOME

Decor Home Builders, Ine.
A. Markauskas 

Telefonas: 863 - 4666

HEATING CONTRACTOR b SIUNTINIAI j LIETUVA
Statome Dtltu oru pučiamus pe
čius, vandens boilerius lr oro 
vSstntuvus.

Vieninteliai i* lietuvių turt
ine miesto tetdtms dirbti nau-

i Juose namuose
CICERO HEATING AND

SHEET METAL 
MSI 80. Kedzie Areno*

i Chicago 28, Iliinois
t Ofiso tel. 977-1449

Juosm Žemaitis OL 6-0412
į Victor Skade ST 8-9272

COSMOS EXPRESS 
MARQUETTE GIFT PARCEL 

SERVICE
2608 Ir 2439 VVest 69th Street
Chicago 29, IU. Tel. WA 5-2787 

3212 South Halsted Street 
Chicago 8, 111. Tel. CA 5-1884

Lietuvių bendrovč, kuri turi teisę 
siuntinius Ertųsti be tarpininkų tiesiai 
Iš Chicagos J Lietuvų.

Dldelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemomis 
kainomis.

E. ir V. Žukauskai

Mūr. 2 po 5 k. ir 2 kamb. skiepe. 
2 auto garažas. Central. šildymas. 
52 lr Spaulding.

2 po 4 kanih. med. Central šildy
mas. Modern. voniom lr vlrtuvčs. t 
būti, tuoj galima užimti. Brighton 
parke.

14 hutų, 2 krautuves. 20 auto tai
symo dirbt. 26,000 metinių pajamų, 
savininkas duoda paskolų Brighton 
Parko biznio centre.

2 aukštų mūrinis: S hutai Ir mat 
sto krautuve, butai kaip naujo na 
mo. Nepaprastai gerai sutvarkytas 
namas tr puikus bizniu, Brighton 
Parke.

ŠIMAITIS REALTY A INSURANCE
Notary Public — Income Ta\ Service

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

AUKOS SPAUDOS REIKALAMS
Phillips Ant. M....................... $25.00
Saukevičius Fl........................ 10.00
Tamošiūnas V........................... 7.00
Šaulinskaa Martha ............... 4.00
Bunduris K. ........................... 3.00
Smelstorius Mykolas ........... 3.00
Kantauskas Stanley.............i 3.00
Stomčikas Joseph ............... 2.00
Račiūnas Justinas ............... 2.00
Sakalas Jonas......................... 2.00
Tamošiūnas EI...................... 2.00
Smilgius A................................ 1.00
Surkevičlus A............................. 1.00
Baranovsky Charles .........  1.00

Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame už paramą

Ceskavičius K. .. 
Galkauskas Mary
Bertulis A..............
Rodis Agnės 
Piktužis St..............

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

HELP W A N T E D

Heating Contractor
Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rtlSlų namo apSlldymo 
pečius ir air conditioning { 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste tr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir sųžl 
nlngal. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING * SHEET METAI 

Telefonas VI 7-8447
4444 8. VVestern, Chicago B, Dl

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

RADIO PROGRAMA

“Draugo” Administracija

AUKOS KALENDORIUI
žagarskas Jonas .....................$4.00
Diminskis V. ...........................  3.00
Raštikis Henrikas ................... 2.00
Jurgaitis Di ...?.................... 2.00
Juška Alfonsas ....................... 2.00
Razmukas Jonas ..................... 2.00
Vaišvilienė 9. ...........................  2.00
Vidugiris V. P........................... 2.00
Vyšniauskas J........................... 2.00
Garkūnas A............................... 2.00
Grajauskienė K-...........».........  2 00
Nesavas Julijus....................... 2.00
Butkus John J........................... 2.00
Juška J. .................................... 2.00
Rauba Jonas ........................... 2.00
Stanišauskas M.......................... 2.00
Stukienė Stėfanija................... 2.00
Jasaitis Viktoras ................... 2.00
Kutaitis Michalina................... 2.00
Batūras Veronika ................... 2.00
Valikonis Marcelė ................... 2.00
Visockis Pranas........ .............. 2.00
Pietuška Stasys .......................  2.00
Ruokis Stasė ...........................  2.00
Geldauskas Stasys................... 2.00
Verbyla Vladas ....................... 2.00
Barusauskaitė Teresė .. • ■ ■ • 2.0Q
Labanauskas A......................... 1-50
Smilgius Alfonsas ................... 100
Račiūnas Justinas ....................100
Kantauskas Stanley ............... 100
Smelstorius Mykolas............... 1.00
Bundursi K. .............................  100
Minkūnienė J.............................. 1 00
Barškėtis B. ,E.......................... 100
Kairaitė Magdalena ............... 1.00
Stelmokas Povilas ................... 100
Linkus K.................................... 100
Jaučiukas Pranas ................... 100
Dekeris J. ■ ■ ■ ■......................... 100
Bender Joseph C........................ 1-00
Griškus K..................   100
Ablomienė Petronėlė............... 100
Tautvilas Nare...................• • •■ 1 00
Gešventas Aleks..........................100
Ozalas Ignas ............  100
Lukas S. K................................. 100
Mockus Titas ...........................  100
Stasas H..................................... 1 00
Palubinskas Matas................... 1-00
Zailskas Pranas....................... 100
Petruševičius Vladas ............. 1.00
Drazdys Antanas ................... 100
Matukas Ant.............................. 100
Marcinkus Mykolas ............... 1.00
Kybartas Stasys .. .................. 100
Gaižutis K...................  1-00
Jusčius A.................................... 100
Budrys Juozas .................. 1 00
Samuolis Zenonas ................... 1.00
Petrošius V...............................  100
Narukynas J.................................100
J&kubenas V..............................  100
Petrys A..................................... 100
Kedainis Emilija ..................... 100
Legner Joseph ......................... 1-00
Zakaras Rapolas ..........  1.00
Pareigia A................................... 1 00
Razminas Pranas ................... 1.00
Rabašauskas P........................... 1 00
Arštikys J.................................. 100
Jarašius A................................... 100
Valaitis A. . 
Dunda Ben.

1.00
1.00

Kudirkienė M............................. 100
Gintautas J.................................. 100
Mazaitis Petras ..................  100
Pranckūnas M.............................. 100
Cernavičius M............................... 100
Merkys J..................................... 1.00
Kasakaitis Vaclovas ............... 100
Aukštikalnis S........................... 100
Sulps Julija » l.oo

Kazlauskas F. ...........................  1.00
Sinkus A. ................................ 1.00
Grabys Joseph J. Kun................ 1.00
Pietarienė A.   1.00
Bubnys Jurgis ....................... 1.00
Kemėšis L. Kung. ................... 1.00
Gudaitis E......................................1.00
Yašius V. Mrs........................... 1.00
Zobarskas Stepas ................... 1.00
Simonaitis M............................... 1.00
Naudžiūnas Emilija ............... 1.00
šulaitis Juozas ....................... 1.00
Bliumfeldas B. Mrs...................... 100
Dumbrys N................................... 1.00
Jakštys Jonas........................... 1.00
Graboshas J..................................1.00
Vasiliauskas A........................... 1.00
Semaška Bolselavas............... 1.00
Kaskus Marija ..................... 1.00
Mockevičius Kazim......................1.00
Gaučus Monica . ..................... 1.00
Alkevičius K............................... 1.00
Zizminskaitė A........................... 1.00
Elerts Ona ............................... 1.00
Klikūnas J. Mrs........................ 1.00
Trainauskas Petras ........ 1.00
Venckus Jonas ....................... 1-00
Petrauskas Frank................... 1.00
Vitkus Stasys ....................... 1.00
Nemanius Aleksas ................ 1.00
Mykolaitis Frances....................1.00
Dambrauskas Petras............... 1.00
Spakauskas Kazys................... 1.00
Valuckienė Ona ....................... 100
Matulionis Vladas................... 1.00
Poderys Zelma .............  1.00
Juška T. .................................. 1.00
Karpuška Vladas ................. 100
Baranauskas G,....................... 100
šeputa Jonas ........................... 1.00
Senkevičius M............................ 1.00
Klimas Marta ....................... 1.00
Jocys P....................................... 1.00
Taraila Ona ............................. 100
Lisauskas Mikas ..................... 1.00
Mickus Pranas .......................  1.00
Tarulis Norbertas ................ 1.00
Smolskis Jurgis ....................... 1.00 I
Seniūnas Kazys ....................... 100 |
Ramanauskas Al...................... 1.00 j
Leveckas K. ....................  1.00
Lazaitis Adomas ..:............... 1.00
Pinkus Antanina ................... 100
Martišauskas Stasys............... 1.00
Brokevičius A.............................. 1-00
Abromaitis John Mrs................. 1.00
Žakas Justinas ..,............  1.00
Kriščiūnevičius Viktoras .... 1.00
Mekišius Danys ............  1.00
Petraitis Antanas ................... 1.00
Miltenis George ....................... 100
Rudzitas Aloyzas ................... 1-00
Štrikienė E................................. 100
Matusaitis J. ........................... 100
Mučinskas Sofija ................... 1.00
Pinigis K.................................... 100
Dura O. Mrs.............................. 100
Panavich Mary Mrs................i 1.00
Skopas Elvyra......................... 100
Lipinis Viktoras....................... 1.00
Giraltienė M. ........................... 100
Bukantis George P. ............... 100
Kazlauskas Kazys .........  100
Paseckas L................................. 1.00
Prelgauskas Rostas ............... 1.00
Anderlonis I. Mrs....................... 100
Mackevičius J............................. 1.00
Rudžiuniene G........................... 100
Milčienė A. ............................... 100
Baniulis Stasys ..................     1.00
Šlekys E.........................................1.00
Grigaitis A.................................. 1.00
Statkus V................................... 1.00
Shats Ona ............................... 100
Kizis M........................................ 1.00
Zubrickas Benediktas ........... 100
Drungelienė Ona..................... 100
Lukauskas Pranas................... 1.00
Fabyonaitis P.............................. 100
Valiukaitis Stasys ................... 1.00
Bukota J............ . ......................  1.00
Rutkauskas Leonas ............... 1.00
Valaitis O. J............................... 1 00
Paseckis M. S............................... 1.00
Masiliūnas K. Mrs...................... 1.00
Lauraitis S.................................. 100
Marcinkus Uršulė ................... 1.00
Baranovsky Charles ............. 1.00

ViBiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame už paramą.

“Draugo” Administracija

CLERK-TYPISTS
Typtsts, swttchboard operators, filo 

clerks needed for expandtng company. 
Will train. Good sNarting salary & 
many co. benefits.

ATLANTIC CONTAINER CORP. 
254 - 7500

DICTAPHONE - TYPIST 
ON MICHIGAN AVE.

Modern progresive & largest co. 
in Its field bas immediate opening 
for expe.r. dictaphone operator w»th 
good typlng ability & knowledge of 
business Engliftb. Bxcellent salary & 
oo. benefits. Ąpply.

18 So. Michigan Av®., Oth floor

SHIPPING CLERK
Supply dept. needs a dependable, 

expertenced shipping derk, mušt be 
high school graduate. Draft exempt. 
Ijoop location. Excellent co. benefits. 
Ąpply: —

1'I.ASnC CONTACT LEN6 OO.
37 S. Wabush Ave.. »th floor.

RECEIVING CLERK
Supply derk needed in our reitaJe 

dept Ėxcellent grotvth. potential & 
vrorking conditions. Mušt be draft 
exem.pt, high school graduate. Many 
oo. benefits. Permanent position. 
Ąpply —

PLA8TIC CONTACT IjENS CO.
37 So. Wabash Ave., »th floor

MISCELLANEOUS

M O V I N G
R. 8ERENAŠ perkrausto baldus 
lr kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063
»*«e*(*>38****«************«»

RINOS IR NUTEKAMIEJI
VAMZDŽIAI

Ekspertiškal uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
DA 1-8047 arba KO 9-8778

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

I. MIGLINAS
2649 W. 69 St., U auk., PR 6*1068

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Bu.

MOVING
Apdraustas perkraustymas

įvairių atstumų.
A. VILIMAS
8418 S. Lituanica Ava 
Tet FRontier 6-1882

MEILES UGNJS
Parašė

Kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC
Veikalas savo turiniu yra pirmas 

religinėje lietuvių raštijoje, Jis api
ma pirmoje knygoje krikščioniškų
jų žmogaus tobulybę, o antroje dčs- 
to nuostabųjį arba mistln) sielos gy
venimų, pradčjus eiti laimčs keliu

Veikalo kalba aiški lr graži. Tei
gimai y-a paremti Šv. Raštu, ar 
Įžymiųjų dvasinto gyvenimo žinovų 
raštais.

Kai kurie veiklesnieji lietuviai 
kunigai ir žmonča yra laiškais gyrę 
ir dčkoję autoriui už pateiktų vei-

Piimoji laida išėjo 1961 m. bir
želio mėn. Yra likę nedaug egz.
“DRAUGO” KNYGYNE, 4545 W. 
BSrd St., Chicago 29 UI.

Knyga turi 860 puslapių lr pa
dabinta gražiu viršeliu. Kolitą 94.00.

HELP W A N T E D

SALESMEN
Full or part time. Excel’t opport’y 
for above average income. Janitor 
supply line. Ąpply —

PORTER PRODUCTS CO. 
3142 No. Narragansett

MULTILITH PRESS MAN
! Experienced

WESTERN. BANK & OFFICE 
SUPPLY

3415 Belmont IR 8-9867

MACHINIST

Work also includes inspection of 
mechanical eąuiponent. Draft ex- 
empt. preferred. Liberal free comp. 
benefits. For more information and 
interview appointment call:

Mr. Jensen at RE 5-0600
AFTER 9 A M.

An eąual opportunity employer

“Get set now a steady job!”
WANTEB, WOMEN

Will train yofl*lb)w to ntake men’s 
ties on sewing machlneS.

Good pay while learntng. Plenty 
of overtime. Steady work. Good 
workin.g conditions. Ąpply —

OHICAGO NECKWEAB CO.
323 S. Franklin — Rm. 813 

Tel. — WE 9-8583

WANTED, MEN

Ag. 24 and over.
Mušt be High School grad. 

Severai opportunities available with 
leading insurance company.
Call 254 - 2839 between 9 a m. and 
4 p.m.

Ask for MR. RAMEY

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis j Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Bostone, Telefonas 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
“Draugas”.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

10 butų, 4 metų mūras. '‘Bullt-ln’s". 
/čslntuval. Pajamų $14.800 metams 
$83,000.

14 butų mūras. Marąuette parke. 
$84,000.

Gražus 8 butų mūr. Nauja elekt
ra, nuo potvynio apsaugotas rūsys, 
alum. langai. Garažas. Tik $73,500.

8 butai tr 2 bizniai. Mūr. Alumin. 
langai, nauja šiluma gazu. Marąuet- 
te pke. $88,600.

3 butai lr 2 bizniai. Mūr. Labai 
geros pajamos. Naujai atremontuo
tas. Brighton pke. Tik $37,000.

2 po 5 kamb. Ir 3 kamb. b®ismen- 
te. Ant plataus sklypo. Garažas. Tik 
$29.800.

Roomlng House. Įrengtas pagal 
miesto potvarkius (no violations). 
$17,000 metinių pajamų. Pirkaite už 
$42,090.

aukšto mūr. o i, t kamb 
Marąuette pke. $24,300.

aukšto, 6 lr 3 kamb. Geram 
stovy medinis. Modern. virtuvS ir 
vonia, IH auto. garažas. Netoli mū 
sų jstalgos. $18,250.

2 po 4)4 kamb. 9 motų mitras 
Marąuette pke. $33,600.

2 aukštų mfir. 6 tr 4 kamb. Gra
žūs butai. 2 auto garažas. Marąuette 
pke. $25.000.

4 miegamų, 15 metų mūras. Ap
saugotas nuo potvynio rūsys. 2 auto 
garažas. $17.600.

4 miegamų mūras. Netoli mūei 
įstaigos. Tik $13.750.

8 kamb. liuksus rezidencija savi 
nlnkul lr 4 kambarių, su pilnu rū 
siu, medinukas. Gage pke.. $24.500

NERIS REAL
6924 So. Westem Ave. Tel. 471 0321

PRANEŠIMAS VISIEMS!

HELP VVANTED

Reikalinga 
KEYPUNCH OPERATORE
Standard Federal Savings 

& Loan Association
Kreiptis } HELEN COOK

Telef. VI 7 - 1141

Reikalinga vidutinio amžiaus mo
teris prie 2-jų mažų vaikų.

Tel. 581-0964

Clerical Personnel
For new office bldg., located on the 
Kennedy Expressway betvveen Bel
mont and Addison. Conv’t to trans- 
portation. Full company benefits.

SECRETARIES 
STENOGRAPHERS 
CLERK TYPISTS 

Tel. — 939 - 6262
MAN for light factory work— in- 
clud. spray painting. Will train, 
permanent, hospitalization after 90 
days.

STERNBERG MFG OO.
4510 W. Addison St.

FILE CLERK — GEN’L OFFICE 
YOUNG MAN — 17 TO 21

No oxperience nečessary. Will train.
Loop Office. 5 day week. Permanent. 
Call weekdays 9 to 4.

Tel. HA 7-2532

HEIjP WANTED —- REIKALINGI DARBININKAI

Live and work in beautiful New Jersey. Close to New York 
and winter and summer New Jersey resorts!

Enjoy good living conditions!
t RADIAL DRILL PRESS OPERATOR 

P0WER PRESS OPERATORS
TOOL AND DIE MAKERS

These are permanent, immediate openings offering excellent 
salary for ąualified men.

Phone MU 8-6900 or write or ąpply:

RED DEVIL, INC.
2400 VAUX HALL BD., UNION, NEW JERSEY

ĮSIGYKITE DABAR

„DRAUGE“ GAUNAMI LEIDINIAI

MARLBOROUGH’S LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Va
ria kr. jytė-In kėni e nė, Išleido Lithuanian Catholic Press Society, 
Chicago 29, III. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl............ .... $1.25

JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas Cetkauskas. Pradinės 
akordeonistams žinios ir daugelis melodijų su gaidomis. Išleido 
J. Karvelis, Chicago, 1958 m. 112 psl..................................  $3.00 \

— —.................................... 1 .............. .. ....... 1 .............

Tautieti!

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS

Vienintelis ir pirmasis toks apimtimi, vienintėliB toks reikšmingu
mu, reikalingiausia lietuviška knyga visiems lietuviams. 45.000 
žodžių lobynas, kirčiuotas, jablonskinės rašybos, tiksliais žodžių 
aptarimais, su gerai parinktais vartojimo pavyzdžiais, vienintelis 
geriausias kalbinis patarėjas visiems, kuriems svarbu mūsų kal
bos taisyklingumas.

Virš 1000 psl., liuksusiniame įrišime, kaina — $12.00. 
Užsakydami, siųskit kartu ir piniguB

,, D R A U G A S ‘ ‘
4545 West 63rd St., Chicago, Illinois 60629

8 kamb. mūras, gazu šild. Garažas. 
Arti 63 lr California. $16,500.

Liuksus naujas 6 butų mūras, 
alum. langai, "parking", virš $10,500 
nuomos. Graži vieta. $79.000.

7 kamb. mūras. Naujas gazu šil
dymas, 220 elektra, 1 % vonios, 37 
p. lotas, 2 auto. garažai. Prie Tal
man banko. $17,800.

2 butų mūras. Naujas gazu šildy
mas. Garažas. Brighton pke. $22,900.

7 kamb. med. Naujas centrallnls 
šildymas, nauja elektra, moderni vo

nia, alumin. langai, Baustas rūsys, 
naujas garažas. Brighton parke. 
$11,400.

Apartmentinis mūras. Virš $15,000 
pajamų. Marą. kp. Kalnų sudergsi
me. Jmokčti apie $30,000.

Naujas 2 metų, 5$į kamb. niūras. 
Gazo šildymas), alumin. langai, 30 
p. lotas. Arti mūsų ofiso. $17,900.

7 kamb., 2-jų aukštų mūras. 1 % 
vonios. Gazo šildymas. Garažas. 
Virš 40 p. lotas. Arti 7$ ir Camp
bell. $20,600.

ATEIKITE, VISADA TURIME GERŲ NAMŲ.

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

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

4936 West (5th Street, Cicero 50$ Illinois
Phones: Office — 0L 6-2233 Residence — 0L 2-8907

Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside ir kituose va
kariniuose priemiesčiuose. Mūsų įstaigoj jūs galite išsirinkti jums pa
tinkamą nuosavybę iš katalogo.

Vieninteliai iš lietuvių priklausome prie M.LA

Gage pke mūr. namas lr taverna 
su valgykla. Geras biznis. Kaina 
$37,000.

Mūras — 20 butų ir 3 krautuvčsl 
$29,000 metinių pajamų. Pirkaite ne
brangiai.

Marąuette pke mūras — 10 butų, 
2 aukštų. Geros pajamos. Kaina
$85,000.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-9515

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomatimas — Income Tax
Notariatas —* Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Ave., PR 8-2233
Brighton Pke. Apleidžią miestą, 
turi parduoti 2-jų aukštų mūr. na
mą. 2 po 4 kamb. ir vienas 3-jų 
kamb. butas. Beržinės spintelės, 
“pieture” langai, nerūdijančio plie
no durys ir langai, nuo sienos iki 
sienos kilimai. Air-conditioner. Di
delis 2 maš. garažas.

Skambinti BI 7-5298.

GERAS PIRKINYS — 2 BUTAI 
$14,900. Cicero. 4 kamb. ir 3 kamb. 
pastogėje. Pilnas rūsys. Centr. šil
dymas gazu. Kilimai. Įmokėti 
$1,500. SVOBODA, 2134 S. 61st 
Ct. BI 2-2162 arba LA 1-7038.

CICERO 4 butų apartmentinis. 
5—4—2—2 kamb. Pajamų $368 per 
men. i blokas iki 22nd ir 50th Ave. 
$36,500. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LA 1-7038.

MISCELLANEOUS

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus.

Dengiame vietai rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrų - •‘tuck
pointing". Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8776

Skambinkite bet kuriuo laiku. 
Apskaičiavimai nemokamai.

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdraudų nuo ugnies ir automo 
hllio pas

FRANK ZAPOLIS 
32OH% West 05tb Street, 
Chicago, Illinois. 60642.

Tel. GA 4-8854 Ir GR 8-433*

Sąžiningas Patarnavimas 
REAL ESTATE — INCOME TAX, 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
A. & L. INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 S. Ashland Ave., LA 3-8770 
(Currency Exchange patalpose)

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

Sąžiningas ir greitas patarnavimas 
visais Real EsJtate reikalais. VtikU 
notariatas.

SIMKUS, REAL ESTATE — 
NOTARY PUBLIC

4259 So. Mapletvood Ave.
CL 4-7450 arba YA 7-2046

Didelis namų, sklypų, biz
nių ir žemės ūkių pasirinki
mas
LINARTAS REALTY
1437 S. 49 Av., Cicero 652-4343
NAMŲ m BIZNIŲ PIRKTMAS-PAR 
DAVIMAS * NOTARIATAS * PA 
TVIRTINTI VERTIMAI * IMIGRAC 
JOS POPIERIAI * PAJAMŲ MOKĖ

ČIAI — INCOME TAX *
Čia gaunama soc. draudimo knygel* 

lietuvių k. Kaina $1.00.

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71 st St., Tel. 925-6015

Namų Pirkimas Pardavimas
INCOME TAX

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

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Vyrams išnuomojamas 3 kamb. 
butas. Atskiras įėjimas.
Tel. 436-1566, 2547 W. 71 St.

D fi M E S I O !

Jeigu joms reikia 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus- 
dina tokius talykėlius gražiai, grei
tai Ir prieinama kaina.

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St., Chicago 29, Dl. 

Telefonas — LU 5-9500

PARDAVIMUI

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiii  
GARBAGE DRUMS

WITH COVERS & HANDLES
30 and 50 gai. Free Dellvery

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

exem.pt


JAV LB Chicagos apygardos valdyba sėdi (iš kairės). St. Šiaučiūnas, 
Br. Nainys, J. Bobinienė, St. Ingaunis: stovi (iš kairės) J. Vaičiūnas, 
K. Dočkus, A. šantaras, V. Šimkus, K. Avižienis ir apygardos rev. ko
misijos pirm. K. Barzdukas.

i na nuomonių skirtumų ir nesu- 
1tarimų, tačiau šios valdybos, 
j anot V. Šimkaus, buvo padary- 
I ta daug.

Posėdis buvo baigtas trum- 
'pomis vaišėmis, tikintis, kad ir 
naujosios apygardos valdybos 
veikla bus naši mūsų lietuvybės 
išlaikymo baruose. —abc.—

ZARASLŠKIŲ KLUBE

■fiteKo policijos galva ir jam,tų. Sūnus policijoje yra išbu-

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
PASKUTINIS LB APYGAR

DOS VALDYBOS POSĖDIS

Vasario 6 d. Jaunimo centro 
patalpose susirenka LB Chica
gos apygardos apylinkių įgalio
tiniai, kurie visuotiniame suva
žiavime aptars veiklos gaires, 
perževelgs kas padaryta ir su
darys naujus apygardos orga
nus:

Suvažiavimo aptarimui sau
sio 16 d. Jaunimo centre įvykęs 
apygardos valdybos posėdis, bu 
vo pažymėtinas, nes jame daly
vavo visi valdybos nariai ir rev. 
kom. pirm. K. Barzdukas. Val
dybos pirm. Br. Nainys paaiš
kino, kad apyg. valdyba bus 
renkama pagal J JAV LB tary
bos suvažiavimo 1965 m. gegu
žės 22—23 d. Philadelphia, Pa., 
padarytą nutarimą, kuriame nu 
rodyta, jog ir apygardos valdy
ba sudaroma panašiai, kaip LB 
centro valdyba. Tuo būdu, šia
me suvažiavime naujoji apygar 
dos valdyba bus sudaryta išren 
kant valdybos pirmininką, ku
ris vėliau apylinkių įgalioti
niams pristatys tvirtinimui ir 
naująją valdybą. Suprantama, 
jog šių tarybos, kaip vyriausio
jo bendruomenės organo, nuta
rimas turi būti vykdomas.

Tame pačiame posėdyje pa
pildomai buvo paskirta lituani
stinėms mokykloms: Bridge
porto apylinkės $100, Lemonto 
— 100, Margučiui — $100 ir 
Radijo Sophia, Barčus — $50.

Šių paskutiniųjų apygardos 
valdybos veiklos metų apyvar
ta siekė $10,000, iš kurių $3,000 
paskirstyta lituanistinėms ųio- 
kykloms. Bendrai, per visą apy
gardos valdybos kadenciją litu
anistinių mokyklų paramai bu
vo išleista daugiau kaip $5,000. 
Tai yra sumos, kurios pirmą 
kartą pasiekė tokio dydžio vi
soje apygardos veiklos istori
joje.

Tame posėdyje buvo taip pat

IAI3KAI "DRAUGUI

Neklaidinkim vyresnio 
amžiaus asmenų

‘‘Draugo’’ dienrašty sausio 18 d. 
str. “Liet. Demokratai Roselande” 
P. Ironis aprašydamas metinę va
karienę, pažymi, kad “Plačiau Me- 
dicare įstatymą paaiškino devinto 
wardo aldermanas Lupę, jog norį 
gauti neapmokamą gydymą asme
nys virš 65 m. amžiaus .turi už
pildyti specialų blanką aldermano 
įstaigoje iki š. m. kovo 31 d. Kas 
to nepadarys, tas negaus tos pagal
bos iki kitos registracijos, kuri bus 
tik po dvejų metų. Kadangi jau 
anksčiau lietuviškoj spaudoje tilpo 
pranešimai, kad dėl Medicare įsta
tymo registruotis reikia gyvenamos 
vietos Socialinio draudimo įstaigoj, 
tai aš kreipiausi į Socialinio draudi
mo įstaigą 1256 W. 69 St. ir čia 
sužinojau, kad vyresnio amžiaus as
menys turi registruotis dėl nemo
kamo gydymo tik Socialinio drau
dimo įstaigoj, bet ne aldermano 
įstaigoj. Socialinio draudimo įsta
tymą visame krašte vykdo federa
linė valdžia, bet ne valstijos valdžia 
ir jos įstaigos. Darau išvadą, kad 
arba P. Ironis gerai nesuprato al
dermano p. Lupę pranešimo arba 
pats aldermanas netiksliai išsireiš
kė.

P. šulas

priimtas ir Jaunimo kongreso 
komiteto Chicagoje projektas, 
pristatytas Br. Nainio, ir jam 
dėl informacijų stokos, 
buvo pavesta užbaigti minėto 
komiteto suda rymą, užtrukusį

Buvo pasidžiaugta ir visų 
apygardos valdybos 1965 m. 
ruoštų parengimų pasisekimu, 
neturint nuostolių, gi neseniai 
įvykusį humoro vakarą apygar 
dos valdyba užbaigė su $100 
pelno.

Kaip kiekvienoje veikloje, 
taip ir apygardos valdybos, bū-

Klubo narės ir nariai kviečia
mi gausiai atsilankyti į pirmąjį 
šių metų susirinkimą sekmadie
nį, sausio 30 d., 1 v. p. p. Hol- 
lywood svetainėj, 2417 W. 43rd 
ISt. šis susirinkimas svarbus, 
nes pradėsime 31-mus metus 
nuo klubo įsikūrimo 1935 m. 
Per tą ilgoką laiką klubas yra 
daug nuveikęs, ypač lietuvybės, 
labdarybės ir kultūros reika
luose. Per tą ilgoką laikotarpį 
per klubo knygas perėjo virš 
tūkstančio narių, kurie savo 

1 pasidarbavimu daug prisidėjo 
klubo veikloje. Tiesa, kad daug 
veiklių narių pasitraukė iš gy
vųjų tarpo, kiti pavargo besi
darbuodami ir kiti pasitraukė 
dėl kitų priežasčių., tačiau klu
bas dar vis gerame stovyje taip 
narių skaičiumi, taip ir finan
siškai.

Todėl neleiskime klubui veik
loje suklupti, o lankykime susi
rinkimus, vieni kitus remkime
visais galimais būdais.

—J. Tarutis

Dainavietį
ANTANĄ MARTULĮ,

jo tėveliui a. a. ADOLFUI MARTULIUI 
Argentinoje mirus, nuoširdžiai užjaučia

LM.A. DAINAVAI_________________
A. -Į” A.

ROMUALDUI BUDĖJUI 
Lietuvoje mirus, jo broliui STASIUI ir ONAI BUDĖ
JAMS reiškiame gilią užuojautą.

Genė ir Adolfas Armaliai

A. -f A.
ROMUALDUI BUDĖJUI Lietuvoje 

mirus, jo brolį inž. Stasį Budėjų ir žmonų 

Onų nuoširdžiai užjaučiame.

Buvę Stuttgarto studentai

A. -f- A.
VINCUI MINKŪNUI mirus, 

jo žmonų Jadvygų, sūnų Rimydų ir brolį Pet
rų su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime.

Lesevičių šeima

—

A. -f- A.
VINCUI MINKŪNUI 

mirus, jo žmoną JADVYGĄ, sūnų RIMVYDĄ ir jo 
brolį PETRĄ su šeima liūdesio valandoje giliai už
jaučiu ir kartu liūdžiu.

Ignas Kazlauskas

Lietuvos konsului
A. -Į- A.

ALEKSANDRUI POLIŠAIČIUI 
mirus, jo seserims Bronei Grušaitienei ir 
Martai Babickienei reiškiame širdingų už
uojautų.

Petras ir Marija Gureckai

VATIKANO II SUSIRINKI
MAS NESĖKMINGAS

Užvakar Chicagoje vykusioje 
antros dienos Tarpamerikinės 
konferencijos sesijoje, kurioje 
dalyvauja ,per 3,000 asmenų, 
Pietų Amerikos kunigas delega
tas pareiškė, kad Vatikano II 
visuotinis Bažnyčios susirinki
mas bus nesėkmingas Pietų A- 
merikos atžvilgiu, atsižvelgiant 
ypač į to kontinento intelektua 
lūs, nebent iš kitų kraštų, įs
kaitant ir Šiaurės Ameriką, 
bus atsiųsta daugiau kunigų 
misionierių, kurie pagelbėtių vi
sam kraštui dvasiškai atsinau
jinti. Vietinių pašaukimų neuž
tenka. Dabar visoje Pietų Ame
rikoje yra 225 mil. katalikų. Už 
kelių dešimtmečių bus 600 mili
jonų. Kas juos aptarnaus? Rei
kia dabar imtis žygių ir siųsti 
daugiau misionierių, kurie galė
tų kovoti prieš kylančią spiri
tizmo, komunizmo, abortų dau

gėjimo ir kitų nepalankių krik
ščionybės plėtimuisi apraiškų 
dvasią.

SUDEGĖ RESTORANAS . .

Gaisras visiškai sunaikino 
Floyd’s restoraną Carpenters- 
ville priemiestyje. Sužeistų ne- 

< buvo, nes gaisras prasidėjo 
: prieš restorano atidarymą. Nuo 
i stolių padaryta apie $300,000.

1,000 IŠĖJO l STREIKĄ

Apie 1,000 darbininkų sustrei 
kavo prieš U.S. Industries kom
paniją, 6499 W. 56 St., Bedford 
Parke. Darbininkai reikalauja 
naujo trimečio kontrakto ir al
gų pakėlimo. Jiems atstovauja 
mašinistų unijos 8-tas distrik
tas.

MERAS SUNŲ PASKYRĖ 
POLICIJOS GALVA

Hammondo priemiesčio me
ras Edward Dowling paskyrė 
savo 41 m. sūnų James to mię-.

įsakė iš pagrindų atstatyti visą 
policinę tvarką. Daugelis tėvų 
puola už sūnaus paskyrimą. 
Tėvas yra buvęs meru 10 me-

vęs 20 metų ir pasiekę inspek
toriaus rangą. Jeigu ne tėvo 
vieta, sūnus daug ankščiau bū- 
tų buvęs policijos galvą.

A. -f- A. '
TEKLEI LIPČIŪTEI-GRINIENEI mitus, 
jos vyrui KAZIUI, sūnums ANTANUI ir JUOZUI ir jų 
šeimoms; seserims D. AUGIENEI ir J. GEČIENEI bei 
jų šeimoms ir broliui STASIUI LIPČIUI nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Emilija ir Pranas Vainauskai

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

I I
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS d

4665-07 South Hermitage Avenue J 
Tel. YArds 7-1741 2 J

4330-34 South California Avenue 1
Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852

Mielus bičiulius anykštėnus 
IDĄ ir BALĮ KARAZIJAS ir jų dukrų 
DALIĄ, netekusius sūnaus ir brolio

A. f A. RAMŪNO
nuoširdžiai atjaučia 1

Marija ir Jonas Kuprioniai

A. “J" A.

VINCUI MINKŪNUI mirus, 
didžiam skausme ir nuliūdime likusiems: 
žmonai Jadvygai, sūnui Rimui, broliui Pet
rui ir jo šeimai reiškiu gilių užuojautų ir 
kartu liūdžiu.

K. Kupetis

Mielam
VYTAUTUI LINARTUI ir šeimai, 

jo motinai Australijoje mirus, reiškiame 
nuoširdžių užuojautų ir kartu liūdime.

Chicago Rivet & Machine Co.
Antros pamainos bendradarbiai

Vienerių metų mirties 
sukaktis

A. A.
IZABELE BARTUŠKAITE 

DEMERECKIENE
Gyveno 2422 W. Marųuette Road, Chicago, 29 III.
1965 metų sausio mėn. 16 dieną po trumpos ligos baigė 

šios žemės kelionę mūsų mylima žmona ir motina. Palaidota 
Šv. Kazimiero kapinėse Chicagoje, 1965 metų sausio mėn. 19 
dieną. Jos vienerių metų mirties sukakčiai paminėti 1966 metų 
sausio mėn. 28 dieną, 6 vai. ryto Švč. Panelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, Marąuette Parke, bus atnašaujamos ge
dulingos šv. mišios už velionės sielą. Gimines draugus ir pa
žįstamus prašome dalyvauti pamaldose.

Nuliūdę: Vyras Jonas, sūnūs Leonas ir Vytautas

PADĖKA
A. +'A.

MARIJONAI RUDOKIENEI
Mūsų mylimai žmonai, ir mamytei mirus gruodžio 29, 1965 

m. ir palaidotai sausio 3, 1966, šv. Kazimiero kapinėse.
Norime mes padėkoti visiems, kurie suteikė velionei pas

kutinį patarnavimą ir mums suraminimą. ___
Dėkojame kunigams, kurie atsilankė į koplyčią, prelatui 

Domazui Mozeriui už pasakytą pamokslą, kun. Povilui Juknevi
čiui už nulydėjimą į kapines.

Visiems, kurie paaukojo Šv. Mišių jos atminimui, už gėles 
atsiuntusiems.

Grabnešiams, kurie nulydėjo ją į amžiną poilsio vietą.
Laidotuvių direktoriui Petrui Bieliūnui už nuoširdų pa

tarnavimą.

Visiems, kurie suteikė užuojautas, ir visiems ir dar kartą 
visiems nuoširdus dėkui.

Vyras, sūnus, duktė, marti, anūkas Rudokai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3-6335,

Vienas blokas nuo kapinių

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME SOXlBr

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 West 7lst Street Tel. GR 6-2345-6 
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108 - 09

AIKŠT® AUTOMOBILIAMS STATYTI

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 West 63rd STREET

Teief. PR 8-0833 PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai"

STEPONAS C. LACKAWICZ

4348 S. CALIFORNIA
PETRAS BIELIŪNAS

8307 LITUANICA AVE.

8354 S. HALSTED STREET

10821 S. MICHIGAN AVE.

3319 S. LITUANICA AVE.

Tel. REpublic 7-1218 
Tel. Virginia 7-6672

Tei. LAfayette 8-3572

Tei. VArds 7^8401

Tel. YArds 7-1911

Tel- COmmodore 4-2228

Tel. YArds 7-1188 — 1189

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th AVE. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003
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X Lietuvių meno ansamblis 
Dainava išpildys meninę progra 
mą vasario 13 d. Chicagos Lie
tuvių tarybos ruošiamo Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
sukakties minėjime, Marijos 
aukšt. mok. salėje.

X Teis. Alfonsas VVells kal
bės Beverly Business ir Profe- 
sional Moterų klube šiandien, 
antradienį, 6:30 v. v. Beverly 
Country Club patalpose.

X Marija Gumbi nai tė Chica
gos .universitete baigia medici
ną. Jos motina Aleksandra gy
vena 5310 S. Campbell avė.

X Dali. Antanas Rūkštelė, 
daugiau kaip 2 mėn. išbuvęs 
Worcesteryje, Mass., grįžo į 
Chicagą. Worcesteryje pagrin
dinai atnaujino bei išdekoravo 
lietuvių Aušros Vartų para
pijos bažnyčią, kurios klebonu 
yra prelatas C. A. Vasys. Iš 
VVorcesterio dail. A. Rūkštelė 
buvo dukart iškviestas į Bosto
ną su paskaitom, kur vieną skai 
tė Lietuvių kultūros klubui, an-
trą — studentų akademikų pa 
kviestas. Pačiame Worcestery-' natonis, J. Pasiukas ir V. Klei-
je skaitė irgi dvi paskaitas — 
vieną lietuvių visuomenei, kitą 
skautams akademikams.

X Onos Prunskienės atsimi
nimus, kaip ją ir kitus lietu
vius okupantai bolševikai vežė 
j Sibirą, iš itališkos Eltos per
sispausdino Šveicarijos laikraš
tis “Giornale dėl Popolo”, lei
džiamas Lugane; taip pat juos 
persispausdino Romoje leidžia
mas “II Centro”. Pirmą kartą 
šie atsiminimai buvo išspausdin 
ti “Draugo” moterų skyriuje.

X Čiurlionio tapyba yra te
ma, kurią norėčiau panagrinė
ti dizertaciniame darbe meno 
magistro laipsniui įsigyti. Gy
vendama nuošaliai prisipažįstu 
esu gerokai atitrūkusi nuo lie
tuvybės židinių. Todėl prašau 
lietuviškos visuomenės pagal
bos. Būčiau labai dėkinga, jei
gu žinantieji ar turintieji 'bet 
kurios medžiagos apie Čiurlio
nį, kurią galėčiau pasinaudoti, 
praneštų man šiuo adresu: Au
dronė Skudaitė - Pearson, 1311 
DeKalb Suburban Apt., De 
Kalb, III.

X Draugo sausio 17 d. lai
doje Kulikauskų vedybinio gy
venimo sukakties aprašyme bu
vo per klaidą pakeistos kai ku
rių kalbėtojų pavardės. Turėjo 
būti — kalbėjo A. Andriušaitis 
ir inž. A. Vengrys.

X “69” Meno galerija neat
sisakydama nuo anksčiau pasi
statytų tikslų ir radusi daili
ninkų pritarimą nuo š. m. vas. 1 
tose pačiose patalpose atidaro 
dailės meno studiją.

Kai kurie dailininkai jau da
vė sutikimą būti lektoriais. Vie
nas iš senesniosios kartos dai
lininkų sutiko būti studijos ad
ministratorium.

Studijoje bus mokoma ne tik 
praktiškai dailės meno, bet 
bus dėstoma dailės meno teori
ja bei istorija.

Numatoma įsteigti atskirą 
klasę pradžios bei aukštesniųjų 
mokyklų mokiniams.

Daugiau informacijų gauti ir 
registruotis galima “69” Meno 
galerijoje, 2612 W. 69 St., nuo 
12 iki 7 v. v. Tel. 778-0505.

(pr.)
X Dr. VI. Šunaitis jau per 

eilę metų padeda lietuviams ap
skaičiuoti pajamų mokesčius 
(income tax). 2737 W. 43 St. CL
4-2390. (pr.)

X Mečys Šimkus, kaip ir kas
met, tvarkingai, tiksliai ir grei
tai užpildo įvairius INCOME 
TAX. Kreiptis: 4259 S. Maple
vrood Avė. CL 4-7450. Valan
dos: 9—3 ir 5—8. (sk.)

X Antanas Budis, Alto pir
mininkas, ir kiti c. valdybos 
nariai — E. Bartkus, T. Blinst- 
rubas, dr. P. Grigaitis, dr. V. 
Šimaitis ir dr. J. Valaitis da
lyvavo veiksnių vadovybių kon
ferencijoj, įvykusioj sausio 22 
ir 23 d. Clevelande. Dalyvavo 
ir L. Šimutis, Alto garbės pir
mininkas.

X Vasario 16-tos minėjime, 
kurį ruošia L.S.S. Chicagos sky 
rius, vasario 6 d., pagrindinis 
kalbėtojas bus Vaclovas Klei
za. Taip pat laukiamas svečias 
Charles H. Percy. Kviečiame 
studentus, moksleivius ir visuo 
menę gausiai dalyvauti. Minė
jimas prasidės tuoj po 11 vai. 
mišių, kurios yra jaunimo mi
šios už tėvynę, ir apeigų prie 
paminklo.

X Aleksandras Dundulis po
sunkios, bet sėkmingos opera
cijos jau stiprėja Billings Al
bert Merritt ligoninėje, 950 E. 
59 gatvė.

X Mokyt. M. Šulaitienė jau 
antra savaitė kai serga namuo 
se (4436 S. Washtenaw avė.), 
rūpestingoje dr. J. Adomavi
čiaus priežiūroje.

X J. Gliaudos romanas “Ago
nija” kainuoja 3.10 dol.

X Jonas Jasaitis, JAV LB 
pirmininkas, ir nariai — Mari
ja Rudienė, Z. Dailidka, J. Ig-

za., sausio 22 ir 23 d. huvo 
nuvykę į Clevelandą dalyvauti 
lietuvių veiksnių pasitariman.

X Naują žvilgsnį į vedybas 
duos kun. K. Pugevieius paskai
ta “Vedybinio gyvenimo klau
simai” šį penktadienį, 7:30 v. 
v. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Paskaitą ruošia sendrau
giai ateitininkai. Įėjimas lais
vas. (pr.)

X Dr. Julija Monstavičienė 
su sūnumi Dr. Algiu ir jo žmo
na atostogauja Miami Beach, 
Florida; sustojo Jazbučių Mo
telyje, 8910 Collins Avė. (sk.)

X Studentai, atostogos jau 
artėja ir L.S.S. ruošiamas “FI
NIS SEMESTRI” taip pat artė
ja. Ateikite atsigauti po sun
kių darbų sausio 29 d. 8:00 v. 
vakare į labai jaukius šokius. 
Geros muzikos Neo - Lituanų 
orkestro, ir malonių svečių, lat
vių studentų, būsite sutikti. 
Vieta — Bataan salė, 4046 So. 
VVestern Avė. Tad iki pasima
tymo. (pr.)

DAIL. J. RIMŠA CHICAGOJE

Z

Dail. Jonas Rimša

Dail. Jonas Rimša atvyko į 
Chicagą ir ruošiasi savo paro
dai Čiurlionio galerijoje. Chica
goje sustojo pas Adamkavičius, 
7338 So. Sacramento, tel. RE 
7-0638. Atvyko iš Montrealio, 
kur lankėsi pas savo pusbrolį. 
Anksčiau buvo Clevelande, kur 
turėjo sėkmingą parodą ir kur 
išbuvo du mėnesiu. Clevelando 
didžiųjų laikraščių meno kriti
kai aukštai parodą įvertino, to
dėl mūsų dailininko paveikslų 
daug įsigijo ne tik lietuviai, bet 
ir amerikiečiai.

ŽVEJOJIMAS PRO EKETĘ
Cook apskrities miškų sekci

ja praneša, kad ledas jau už
tektinai storas ir leidžiama 
žuvauti 8 vietose: Beck Lake, 
Belly Deep Slougb, Big Bend 
Lake, McGinnis Slough (tiktai 
rytinėje dalyje), Bullfrog Lake,

Į Chicagą atvežė 47 pavdįks-1 Wampum Lake, Joe’s Pond ir 
lūs, kurių 22 aliejaus darbai, ' Powder Horn Lake. Visose vie- 
likusieji — akvarelės, padary- tose yra apsčiai ešerių ir mėlyn 
tos visiškai nauja technika. Dau jžiaunių. Žuvautojai turi su savim 
giausia figūrinė tapyba ir kom- turėti žuvavimo leidimą.

Lietuvių Katalikų spaudos draugijos direktoriato dalis po susirinki
mo. Iš kairės (sėdi) vieepirm. Antanas Rudis, pirm. prel. I. Albavičius, 
ižd. kun. V. Rimšelis, red. L. šimutis; (stovi) sekr. ir Draugo administra
torius kun. A. Spurgis, Chicago American red. St. Pieža, Draugo namo 
vyresnysis kun. V. Bagdanavičius ir moderatorius kun. P. Garšva.

PASIKALBĖJIMAI SPAUDOS REIKALAIS

Lietuvių Katalikų spaudos 
draugijos, oficialaus Draugo 
dienraščio leidėjo, susirikimas 
įvyko Marijonų vienuolyno pa
talpose prie Draugo š. m. sau
sio 20 d. Susirinkimą pradėjo 
draugijos pirm. prel. I. Albavi
čius, pateikdamas darbotvarkę 
draugijos narių ir direktoriato 
pasitarimams. Perskaičius pra
ėjusio susirinkimo protokolą, 
finansinę apyskaitą davė Drau
go administratorius kun. A. 
ISpurgis. Apyskaita buvo pri
imta be pataisų.

Vėliau buvo diskusijos įvai
riais spaudos klausimais. Buvo 
iškeltas spaudos platinimo rei
kalas, kalbėta apie ateities pla
nus ir jaunimo metų atžymėji- 
mą, o taip pat apie Draugo 
kaip dienraščio, penkiasdešim
ties metų sukaktį. Kaip žinoma, 
Draugas, keletą metų ėjęs sa
vaitraščiu, nuo 1916 m. kovo 
31 d. pradėjo eiti kaip dienraš
tis, teikdamas savo skaityto
jams plačią informaciją iš viso 
pasaulio, ypatingai jungdamas 
visas lietuviškas ■ kolonijas ir 
iškeldamas lietuviškus bendruo 
sius reikalus. Surasti būdus su
kakčiai paminėti palikta Drau
go redakcijai ir administraci
jai.

Ateinantiems metams buvo 
išrinkta Liet. Kat. spaudos 
draugijos valdybai: pirminin
ku prel. I. Albavičius, vieepirm. 
inž. A. Rudis, iždininku pro
vincijolas kun. V. Rimšelis

pozicijos. Paroda bus atidaryta 
sausio 29 d. 7 vai. 30 min. ir Pirmas šių metų 10 dienų už- 
tęsis dvi savaites iki vasario 13 ®itęsęs Chicagoje streikas užsi-
dienos.

Po parodos Chicagoje dail. J. 
Rimša grįš atgal į Pietų Ame
riką, gal į Braziliją. Pakeliui 
dar aplankys Polineziją, kur ieš 
kos temų savo naujiems pa
veikslams.

Dai. J. Rimšos paveikslų jau 
yra daug pasklidę po visą pa
saulį — Argentinos, Peru, Bo
livijos, Brazilijos, Čilės, Euro
pos, Pietų Afrikos, Australijos 
JAV muziejuose, privačiose ga 
lerijose ir šeimose. Keletas pa
veikslų yra Lietuvoje. Jie buvo 
nusiųsti dar nepriklausomybės 
laikais per mūsų pasiuntinybę.

Dail. J. Rimša turi kvietimą 
atvykti su savo paroda į Mad
ridą ir Romą. Ten vyks gal būt 
1967 metais, kai bus sukūręs 
eilę naujų darbų. J. Pr.

sekretorium kun. A. Spurgis. Į 
direiktoriatą, vieton mirusio 
prel. J. Paškausko, buvo išrink
tas prel. V. Černiauskas.

Svarbią kalbą, nurodyda
mas spaudos darbo sunkumus 
ir tėvų marijonų įnašą katali
kiškam ir lietuviškam gyveni
mui, pasakė provincijolas kun.
V. Rimšelis. Jis padėkojo vi
sliems, kure yra jau daug me
tų įsijungę į šią draugiją, re
miančią marijonų veiklą spau
dos baruose ir padedančią sklei
sti krikščioniškas ir lietuviškas 
idėjas išeivijoje. Pn.

Chicagos

žinios
VANDENS RODIKLIŲ 

TIKEINTOJOI

Pernai 2,043 asmenys ėmė eg 
zaminus vanęįehs rodiklių tik
rintojų darbui. Egzaminus sėk
mingai išlaikė 608 'asmenys. 
Yra daug laukiančiųjų paskyri
mo į darbą, kurio metinis atly
ginimas siekia $8,200.

TARPTAUTINIS PAŠTAS

Daugelis Chicagos gyventojų 
teiraujasi apie laiškų ir siunti
nių kainas į užsienį. Paštas yra 
išleidęs 18 puslapių brošiūrėlę 
vardu “International Mail”. Ją

ir 'galima gauti nemokamai pa
skambinus WA 2-9200, Exten- 
sion 556.

UŽSIBAIGĖ PIRMAS 
KAS

STREI-

baigė, kai 160 kalvių unijos na
rių grįžo į darbovietę, McDon- 
nell & Miller kompaniją, 3500 
N. Spaulding.

DAINAVIMO OPEROS 
DEBIUTAS

Baritonas Sherrill Milnes iš 
Downers Grove priemiesčio šeš 
tadienį dvigubai debiutavo Met
ropolitan operos scenoje. Jis 
dainavo WGN radijo transliuo
toje popietinėje Beethoveno Fi
delio operoje, gi vakare daina
vo Amorasro rolę Verdi Ai
doje.

POLICININKAI SIEKIA 
AUKŠTESNĮ RANGĄ

Apie 5,050 Chicagos policinin 
kų sausio 29 d. laikys egzami
nus siekdami pakėlimo į ser
žanto rangą. Paskutinieji tokie 
egzaminai buvo 1962 m.

RELIGINĖ DRAMA

Televizijos stotis WTTW (li
tas kanalas) sausio 25 d. 10 v. 
v. transliuoja religinę dramą 
The Woodpile, kurioje dalyvau
ja Hollywood žvaigždės Charles 
Aidman ir Gerald Mohr.

ŠIOS SAVAITĖS OPERA
Radijo stotis WGN sausio 29 

d. 1 vai. p. p. tiesiog iš Metro
politan scenos transliuoja Mo
zarto operą Don Giovanni.

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
EFEKTYVI CICERO LB 

APYLINKĖS VEIKLA
Praėjusį sekmadienį įvyku

siame LB apylinkės susirinki
me pasirodė, kad apylinkės vei
kla yra gyva ir efektyvi dau
giau negu paprastai. Susirinku
siųjų tebuvo šiek tiek daugiau 
negu pusšimtis, tačiau nebuvo 
jokio vargo sudarant nei valdo 
muosius nei kitus su organiza
cija surištus įsipareigojimus. Su 
sirinkimą atidarė LB pirm. L. 
Pračkaila, pirm. pakviesdamas 
St. Ingaunį ir sekr. V. Galvydį. 
Iš buvusios valdybos pirm. L. 
Pračkailos ir ižd. J. Sudžiaus 
pranešimo paaiškėjo, kad apy
linkė padarė apie 5,000 dol. apy 
vartos, pinigus skirdamas rei- 
kalingiausiems mūsų jaunimo 
ar kultūros reikalams, taip pat 
LF baigdarųa mokėti tūkstanti
nę. Abu pranešimai buvo susi
rinkusiųjų entuziastingai sutik
ti. Aukšt. lit. mok. direktorius 
Č. Grincevičius pranešė, kad 
mokykla gerai laikosi, turi 70 
mokinių, rekordinis skaičius, 
tačiau jų galėtų būti ir dau
giau. Pateikė gana įdomius sta 
tistinius duomenis. Žemesnio
sios lit. mok. vedėjas J. Krei
vėnas, jau 16 metų aūklėjąs 
mūsų mažuosius, pastebėjo, kad 
tokių mokyklų JAV tėra ne
daug, nes lituanistinės pamo
kos esti reguliarių pamokų me
tu, 147 mokiniai mokoma ke
turiomis grupėmis. Džiaugėsi 
prel. Albavičiaus globa ir visi 
už tai pačiam prelatui dėkojo. 
Taip pat pasidžiaugė puikiu 
bendradarbiavimu su seselėmis.

Nauja valdyba
Mandatų komisija — inž. K. 

Dočkus, St. Kisielienė, D. Jel- 
mokas — pravedė rinkimus. Į 
naująją valdybą išrinkta St. 
Ingaunis, p. Pupelienė, S. Že
maitienė, K. Jiešmantas, P. Zail 
skas, G. Ročkienė, N. Bemad-
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stato

Verdi 3-jų veiksmų operų

La Traviata
MARIJOS MOKYKLOS SALEJE

SPEKTAKLIAI:

1966 m.
kovo 20 d., 3 vai. p. p. 
kovo 26 d., 8 vai. vak. 
kovo 27 d., 3 vai. po pietų 
balandžio 2 d., 8 valandų vakaro

BILIETAI gaunami kasdien 
MARGINIUOSE, 2511 W. 69th St.,

nuo 9 iki 6 vai. vak.; 
pirmad. ir ketvirtad. 9 — 8 vai. vak. 

sekmadieniais 10 — 1 vai. p. p.
Telefonas: PR 8 - 4585

Bilietų kainos: 7, 6, 5, 4 ir 3 dol. Paštu bilietai užsakomi: 

LITHUANIAN OPERA 0F CHICAGO

7000 So. Fairfield Avė., Chicago, Illinois 60629

Užsakant paštu, prašome siųsti atitinkamai sumai čekį, nurodant spektaklį 
ir bilieto kainą.

Nupirkti bilietai negrąžinami ir nekeičiami.

Visus kviečia atsilankyti.

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA

zek ir K. Dobilas Kandidatais
K. Deveikis ir V. Zalatorius. 
Revizijos komisijon išrinkta J. 
Švedas, I. Kazlauskas, A. Pupe- 
lis. Į LB Chicagos apygardos 
suvažiavimą atstovais išrinkta 
dr. P. Kisielius, dr. Z. Ašoklis,
I. Kazlauskas, Al. Baronas, inž. 
V. Galvydis, S. Ročkienė, J. 
Švedas, A. Pupelis, Č. Grince
vičius, A. Zailskas, S. Laniau
skas, inž. K. Kriaučiūnas, V. 
Kuprys, Sigutė Žemaitienė. 

Nutarimai

Besvarstant einamuosius rei
kalus B. Babrauskas iškėlė 
mintį, kad reikia sudaryti sąly
gas naudotis biblioteka, kuriai 
didesnę dalį knygų padovanojo 
prel. I. Albavičius, gi joje yra 
labai vertingų ir šių leidinių, 
pvz. “Židinio” komplektai. Siū
lyta sudaryti lituanistinę klasę 
šeštadieniais, kad ją galėtų lan 
kyti tie vaikučiai, kurie negali 
mokytis lituanistikos reguliarių 
pamokų metu, nes jie mokosi 
ne Cicero Šv. Antano par. mo
kykloje. Taip pat pavesta LB 
apylinkės valdybai susisiekti su 
kitomis organizacijomis, kad 
bendrai būtų galima paskatinti 
lietuviškų pamaldų lankymą. 
Dr. F. Kaunas iškėlė mok. J. 
Kreivėno klausimą, I. Kazlaus

kas pasiūlė jo nesvarstyti, kam 
susirinkimas ir pritarė. Mok.
J. Kreivėnas ta proga pasisakė, 
kad jis esąs lietuvis toks, kaip 
ir visi pabėgę nuo bolševizmo, 
ir norįs tėvynei gero. Susirin
kusiųjų eilė apsimokėjo nario 
mokesnį, nariai pertraukėlės 
metu buvo pavaišinti pyragai
čiais. Tarp daugelio mūsų veik
liųjų susirinkime dalyvauja vi
sada prel. I. Albavičius, dr. At
kočiūnas, dr. Kisielius, dr. Kau 
nas ir eilė kitų. Linkėtina 
apylinkei ir toliau taip gražiai 
veikti, nes jos jėgos ir lėšos 
yra skiriamos šios dienos ak
tualiems mūsų kultūros ir li
tuanistinio auklėjimo reika
lams. P. Svil.

Sibiro skyrius Archyve

Kai 1940 m. bolševikai oku
pavo Lietuvą, jos gyventojus 
1941 m. masėmis pradėjo trem 
ti į Sibirą. Įvairia forma tas 
trėmimas tebevyksta iki šiai 
dienai.

Nuo tų masinių trėmimų pra 
džios šį pavasarį sueina 25 me
tai. Ta proga Pasaulio Lietuvių 
archyvas organizuoja specialų 
skyrių — “Sibiro lietuviai”, į 
kurį rinks visą tai, kas nors iš 
dalies atvaizduotų tų tremtinių 
kančios kelią: fotografijas (gy
venviečių, kapų, asmenų ir kt.), 
laiškus, iš ten gautus dalykus 
ir kt.

Reta šeima neturi Sibire sa
vo artimųjų, su kuriais palaikė 
ar dar ir palaiko ryšius. Kas 
norėtų palikti istorikams me
džiagos apie Sibiro kankinius, 
labai prašomis siųsti į or
ganizuojamą “Sibiro lietuviai” 
skyrių minėtus ar panašius da-

jlykus šiuo adresu: Pasaulio Lie- 
Arch. J. Mulokas ir dail. Ant. Na- tuvių archyvas, 5620 S. Clare- 
kas kalbasi meno temomis A. Nako
paveikslų parodoje.

Nuotr. J. Kasakaičio
mont Avė., Chicago, Bl. 60636.

PLA vadovybė




