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Didžiausias lėktuvas — The Douglas DC8 Super 61, didžiausias pasaulyje komercinis lėktuvas, pakilo į 
padanges bandomajam skridimui. Jis gali vežti 251 keleivį ir aštuonis įgulos narius. Keturių motorų 
sprausminis Super 61 yra 187.4 pėdos ilgio, 37.5 pėdos ilgesnis nei ankstesnis DC 8.

KOSYGINO REFORMOS IŠNAUDOTI 

SOVIETŲ OKUPUOTAI LIETUVAI

Chou aštriai puola Sovietu vadovus

OKUPUOTA LIETUVA. —
Pagal Sovietų Rusijos prem

jero Kosygino reformą, visos 
stambesnės Lietuvos dabarti
nėj teritorijoj veikiančios pra
monės įmonės jau valdomos 
arba tiesiog Maskvos ministe
rijų, arba padedant Vilniuje 
esantiems tų ministerijų pada
liniams, vadinamiems sąjun
ginėmis - respublikinėmis mi
nisterijomis. Tik 42 įmonės 
yra paliktos vaidyti Maskvoj 
tiesioginių viršininkų neturin
čiai vietinės pramonės ministe
rijai (kurios planai ir biudže
tas, kaip ir visų Lietuvoj vei
kiančių įmonių bei įstaigų, vis
tiek galutinai sprendžiamas 
Maskvoj).

Vietinės pramonės ministeri
ja yra pavesta valdyti Eduar
dui Ozarskiui. Prieš devynetą 
metų jis buvo vicepremjeras 
ir Lietuvos ekonominio rajono 
“sovnarchozo” (liaudies ūkio 
tarybos) pirmininkas. Taigi, sto 
vėjo visos Lietuvoj įkurdintos 
pramonės viršūnėje. Po to aš
tuonerius metus pralaikytas be 
viešai matomų pareigų, grįžo 
tik į labai kuklias vietinės pra
monės ministerio pareigas. Ap
žvelgęs tas 42 jam valdyti be
likusias įmones, E. Ozarskis api
būdina jas šitaip:

“Dauguma tų įmonių smul
kios, menkai mechanizuotos, iš
dėstytos nepritaikintose |»atal- 
pose, neturi aiškios specializaei- 
jos. Suprantama, tai apsunkina

NAUJAUSIOS ŽINIOS
__ JAV-ių kariniai lėktuvai

vakar bombardavo strategines 
susisiekimo vietas Šiaurės Viet
name.

— JAV-ių ambasadorius Hen
ry Cabot Lodge šeštadienį at
vyko į Romą ir lankėsi pas po
piežių Paulių Vl-ąjį. Lodge kal
bėjosi su popiežium Vietnamo 
krizės klausimais.

Lodge yra pakeliui į Jungti
nes Amerikos Valstybes pasita
rimams su administracijos pa
reigūnais. Jis taip pat atvažia
vo aplankyti savo šeimos.

— Iš Šiaurės Vietnamo per 
Laosą komunistai balandžio mė
nesį atsiuntė į Pietų Vietnamą 
7,000 vyrų pagelbėti ten kovo
ti komunistam prieš premjero 
Ky vyriausybės kariuomenę.

Kalendorius
Gegužės 2 d.: šv. Atanazas, 

šv. Geva, Eidmantas, Meilė.
Gegužės 3 d.: šv. Juvenalis, 

šv. Antonina, Arvistas, Diva.
Oras

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien šil
čiau.

Saulė teka 5:48, leidžias 7:48.

pramonės vadovavimą ir jos ga
minių kokybės kontrolę” (Sov. 
Litva, 1966 55).

Tose įmonėse daugiausia esą 
gaminami namų ūkio, virtuvių 
bei smulkios statybinės reikme
nys, arba tekstilės, trikotažo 
medžiagos ir siuviniai.

Aprangos reikmenims gamin
ti šios įmonės, kaip sako Ozars
kis, naudojasi žaliava “iš gamy
bos atliekų, susidarančių stam
biosiose pramonės gamyklose”. 
Mat, didžiosios siuvyklos ir ba
tų dirbtuvės nėra paliktos vie
tinės pramonės reikalams: jas 
perėmė centrinės ministerijos 
ir jos tarnauja “visos šalies” 
reikalams. Vietinės pramonės 
dirbtuvėms lieka ką nors paga
minti iš tų didesniųjų gamyklų 
medžiagos atliekų. Bet Ozarskis 
jau atrado, kad ir atliekas iš 
tų didesniųjų įmonių nelengva 
išsikovoti vietinės pramonės rei
kalams. Tekstilės, odos ir kai
lių įmonių atliekos dar dažnai 
patenkančios kitur, kur esan
čios “neefektingai panaudoja
mos”.

Atsidūręs su vietine pramo
ne tipiškos kolonistiškai tvarko
mos pramonės šešėlyje, Ozars
kis tamsokai vaizduoja jos pa
dėtį. Tikisi bent tris dešimtis 
iš tų 42-jų įmonių perstatyti, 
praplėsti, bet tam tikslui esą 
reikalinga grąžinti buvusią “at
skaitymų” tvarką. Mat, kurį 
laiką toms įmonėms jau buvo
leidžiama “atskaityti” iš pelno

__ Apie 6,000 vietnamiečių
vakar bandė demonstruoti Sai
gone, Pietų Vietname, prieš 
JAV-ių ambasados gegužės 1 
d. proga, šaukdami “amerikie
čiai, eikite mano”, “baikite ka
rą”. Pietų vietnamiečių kariai 
ir policija išsklaidė tuos de
monstrantus.

— Meksikos teisingumo mi
nisterija nustatė, kad komunis
tų vadai šiom dienom naudojo 
Mexico City universitetą nuvers
ti dabartinei vyriausybei.

— Prezidentas ir Mrs. John
son trečiadienį Baltuosiuose Rū
muose bus šeimininkais tradici
niame priėmime diplomatinių 
misijų vadovų ir jų žmonų Wa- 
shingtone.

— Šen. Pat McNamara iš
Michigan, tarnaudamas 12-ąjį 
savo terminą senate, mirė šeš
tadienio vakare Bethesta laivy
no ligoninėje Washingtone.

— Prancūzija kovo mėnesį 
pagamino rekordinį 196,623 au
tomobilių skaičių; praėjusį 
gruodį buvo pagaminta 177,695 
automobilių.

— JAV-ių aviacijos F-4C 
Phantom sprausminis penkta
dienį numušė ore raketa antrą
jį sovietų statytą lėktuvą MIG 
—17.

50'r praplėtimų bei pagerinimų 
reikalams. Po Kosygino refor
mos, vietinės pramonės įmonės, 
jei ii’ padarytų pelno, tobulini
mosi reikalams gali naudoti tik 
35% to pelno. Maskvoj pučia 
nepalankūs vėjai “vietininkišku- 
mui”. (ELTA)

Viešbutis užsienio 
svečiams

OKUPUOTA LIETUVA. — 
Vilniuje šiemet žada pradėti 
statyti naują viešbutį užsienio 
svečiams. Jis ir vadinsis — “In- 
turist”. Architektų V. ir A. 
Nasvyčių suprojektuotas, vieš
butis turės būti labai panašus 
į New Yorko naujuosius vieš
bučius: 24 aukštų (Vilniuje tai 
turės būti tikras pirmasis “dan
goraižis”), 814 vietų, su 520 vie
tų restoranu, plaukiojimo ba
seinu, keletą kavinių, banketų 
salėmis, su požeminiu garažu 
automobiliams (tik 30-čiai au- 

jtomobilių). Numato išpuošti 
i prabangingai — “nacionalinio 
kolorito” puošmenimis iš me
džio ir gintaro, keramikos, kal
tos geležies.

Šio prabangaus, užsieniečiams 
pasirodyti skirto užsimojimo 
šviesų paveikslą temdo ta ap
linkybė, kad tuo pačiu metu 
vis dar maža tėra vilčių Lietu
vos kaimo žmonėms gauti sta
tybinių medžiagų bent stogams 
ar langams pasitaisyti. (ELTA)

Šiam Kairo vyrui, atrodo, patys 
niekai yra nešti 31 krepšį, nes 
jis turi gerą galvą, bet kaip jis 
mato kur eiti?

PEKINAS. — Raudonosios 
Kinijos premjeras Chou En-lai 
šeštadienį pareiškė, “dabartinė 
Sovietų vadovybė yra blogesnė, 
nei buvo Chruščiovo”.

Jis sustiprino savo kartų žo
dį prieš Maskvą, pažadėdamas 
smogti Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms “bet kokia kaina” 
besiplečiančiame Vietnamo ka
re ir pakartojo, kad raudonoji 
Kinija atmeta taikos pasikal
bėjimus, pasiūlytus Jungtinių 
Amerikos Valstybių.

Cou Efn-lai kalbėjo masinia
me susirinkime Pekine, suruoš
tame pagerbti vizituojančiam

Ar galimas dialogas
tarp komunistų ir
Katalikų Bažnyčios?
NEAPOLIS, Italija. — Žino

masis “Civilta Cattolica” redak
torius jėzuitų tėvas Fagone, kai 
dėdamas šiom dienom Neapolyje 
dešimtame kristologijos kongre
se, griežtai atmetė galimybę dia 
logui tarp komunistų ir kata
likų Bažnyčios. Kalbėdamas y- 
patingai apie Italijos komunis
tų pastangas šioje srityje tė
vas Fagone pabrėžė, kad “ne
galima priimti ir komunistų siū
lomą grynai praktinį bendra
darbiavimą neliečiant ideologi
nių klausimų... Tai reikštų tylų 
pripažinimą viend iš pagrindi
nių marksizmo postulatų! Koks 
gali būti dialogas su komunis
tais — klausia tėvas Fagone — 
jei jų pasaulio samprata yra 
paremta tokiomis jų ideologijos 
frazėmis, kad tiesa yra tik tai 
kas teikia konkrečios naudos... 
Tai yra visai priešinga krikš
čioniškai tiesos sampratai ir to
dėl negali būti jokio dialogo jų 
tarpe.

McNAMARAI GRĮŽUS IŠ NATO 

GYNYBOS MINISTERIŲ KONFERENCIJOS
JAV-ių gynybos sekretorius McNamara grįžo iš Londono

LONDONAS, 
lanto sutarties
(Nato) gynybos ministeriai Lon 
done balandžio 29 d. sutarė, kad 
Europa pakankamai turi ato
minių bombų, raketų ir karinių 
sviedinių. Amerikos gynybos 
sekretorius Robert McNamara, 
dviejų dienų vizito Londone me
tu pareiškė, jog Europoje Na
to dispozicijoje esą daugiau 
kaip 6,000 taktinių atominių 
bombų.

Penkių Šiaurės Atlanto są
jungos (Nato) valstybių minis
teriai nutarė, kad dabar esanti 
didžiausia problema, kokiomis 
sąlygomis turėtų būti atominiai 
ginklai panaudojami. Iki šiol 
tarti žodį dėl atominių ginklų 
panaudojimo visiškai priklausė 
nuo Washingtono.

Penkių konferencija

Ir šioje penkių valstybių —
Britanijos, Vakarų Vokietijos,
Italijos, Turkijos ir Amerikos 
— gynybos ministerių konferen
cijoje McNamara aiškiai pasa
kė, “tik JAV-bių pirštas gali 
paspausti mygtuką amerikiečių 
gamintiems atominiams gink
lams pradėti veikti”. Šiaurės At
lanto sąjungos (Nato) taryba
paskyrė šių penkių paminėtų lais, ar abiem.

Raudonosios Kinijos užsienio reikalų ministeris kalbėjo 
didžiuliame parengime Pekine

Albanijos premjerui M. Shehu 
ir kitiems albanieėių pareigū
nams.

Paaštrintame puolime prieš 
Sovietų Rusijos politiką Chou 
En-lai pareiškė, kad praėjusie
ji metai Soivetų Rusijos komu
nistų partijos vadovaujančią 
grupę parodė daug blogesne, 
nei (buvusį Sovietų premjerą) 
Chruščiovą.

“Vadovaujanti Sovietų komu
nistų partijos grupė sėdi ant 
ugniakalnio”, pridėjo Chou. 
“Chruščiovas priešinosi Kinijai; 
vadovaujanti Sovietų komunistų 
partijos grupė dar toliau pažen

Šis vienas iš Sovietų Rusijos statytų MIG—21, greitesnių už garsą 
sprausminių kovos lėktuvų pasirodė virš šiaurės Vietnamo. Jis kovojo 
prieš JAV-ių F-4 Phantom lėktuvą. Abu skrenda du kartu greičiau 
už garsą — 1,400 mylių per valandą, bet F-4 truputį greitesnis. F-4 
numušė MIG—21 su Sidewinder raketa.

_ Šiaurės At-valstybių gynybos ministerius 
organizacijos peržvelgti atominiam reikalam,

sudarant ištisą eilę regioninių 
grupių, apimančias visą Nato 
frontą nuo Norvegijos iki Tur

liobert McNamara

kijos. Todėl pirmiausiai šie pen
ki gynybos ministeriai išstudi
juos įvairius kelius, kuriais So
vietų Rusija ar jos satelitai ga
li pradėti puolimus. O antrasis 
žingsnis bus nutarti, kaip ge
riausiai sutikti užpuolimą: su 
paprastais ar atominiais gink-

gė ir bando sudaryti antikinie- 
tišką apsupimo žiedą aplink Ki
niją”.

Chou En-lai nusiskundė, kad 
Sovietų Rusija remianti kontra- 
revoliuciją, eidama kartu su ja
ponų militarizmu rytuose, vo
kiečių militarizmu vakaruose ir 
su indų reakcionieriais pietuose.

Jis taipgi teigė — Sovietų 
Rusija duoda savo pagalbą ko
munistų valdomam Šiaurės Viet- 
namui pulti Kinijai ir pagelbė
ti JAV-ių “imperializmui” už
pūsti “vietnamiečių revoliuci
nėms liepsnoms”.

Chou En-lai pakartojo seniau

Trečia. Reikiamus ginklus pa
dėti tinkamoje vietoje sutikti 
didžiausiems pavojams.

Ketvirta. Būti pasiruošusiems 
ir įsakyti pradėti antpuolius, 
jei įvyktų užpuolimas Nato 
fronte.

Manoma, kad regioniniai or
ganai bus sudaryti šių metų 
slinktyje. Kas padaryta ir kas 
numatyta daryti, peržvelgs pen
ki gynybos ministeriai liepos 
mėnesį, gal būt, Paryžiuje, nors 
Prancūzija ir pasitraukia iš Na
to karinės srities. Rudenį bus 
kalbamasi Nato reikalais Itali
joje, o pagaliau svarbiausi rei
kalai bus aptarti Nato gynybos 
taryboje ateinantį gruodį.
Grįžus McNamarai iš Londono

Apybraižinis pranešimas, gal 
būt, bus pateiktas Nato užsie- 

Į nio reikalų ministeriams Briu- 
‘ selyje birželio mėnesį.

Gynybos sekretorius McNa
mara užvakar iš Londono grį- 

i žo į Washingtoną. Jis paneigė, j 
kad Nato pasitarimuose yra pa
keista politika atominių ginklų 
klausimu. Bet jis grįžo įsitiki
nęs, kad sąjungininkų vadai pri
ima pagrindinę JAV-ių pozici
ją: bet kokiam komunistų už
puolimui prieš vakarų Europą 
turi būti apgalvotai ir kontro
liuotai atsakyta, o ne tuojau 
naudoti atominius ginklus.

sakytą žodį, kad Sovietų Rusi
ja bando slaptai sukviesti Viet
namo taikos konferenciją, o 
tuo tai pu “šmeižia Kiniją”. Jis 
pabrėžė, jog Sovietai yra kalti 
dėl ‘“Domininkonų respublikos, 
Kongo (Leopoldville) ir Pietų 
Rodezijos revoliucijų išdavimo.

Paskui jis, kaip įprasta, pa
smerkė JAV-ių politiką Vietna
me.

Lenkai komunistai
neleidžia amerikiečiŲ

diplomatų į Čenstakavu
VARŠUVA. — Lenkijos ko

munistų vyriausybė šeštadienį 
nesutiko leisti amerikiečių dip
lomatų dalyvauti lenkų krikš
čionybės 1000 metų sukakties 
iškilmėse Čenstakavoje, kur kar 
dinolas Wyszynski rytoj atna
šaus šv. Mišias.

Ambasada prašė leisti dviem 
pareigūnam į Čenstakavą daly
vauti lenkų krikščionybės 1000 
metų sukakties iškilmėse Čens
takavoje, bet Varšuvos valdžia 
pasakė “ne”.

Censtakava yra viena iš už
draustų apylinkių lankytis dip
lomatams be specialaus vyriau
sybės leidimo.

Lenkų vyriausybė pareiškė, 
kad suvaržymai keliauti į Čens
takavą būtų nuimti, jei būtų 
oficialių priežasčių, kaip pvz. 
valstybiniai reikalai. Lenkų val
džia aiškiai pasakė, kad nebus 
nuimti suvaržymai keliauti ame
rikiečiams.

Komunistai jaudinasi
dėl religijos įtakos

SOFIJA. — Bulgarijos komu 
nistinė spauda nebežino kas da
ryti su savo jaunimu, kuris iš
tikimai laikosi religijos tiesų. 
Visi komunistiniai laikraščiai ir 
valstybinis radijas labai susi
rūpinę, kad nepaisant ateistinės 
propagandos katalikų ir sta
čiatikių — ortodoksų Bažnyčių 
įtaka jaunimo tarpe žymiai su
stiprėjusi.

Todėl laikraščiai reikalauja 
dar labiau sustiprinti ateistinį 
auklėjimą ir švietimą, nes vien 
tik Bulgarijos sostinėje Sofijo
je esą 30 bažnyčių, kuriose kas 
savaitę esą sakoma po du pa
mokslu — rašo “Otečestven 
Front” laikraštis. Dar apie 30 
bažnyčių esą Sofijos priemies
čiuose taip, kad per mėnesį 
bažnyčiose pasakoma arti 400 
pamokslų. Laikraštis taip pat 
smarkiai puola dvasininkų pas
tangas mokyti religijos tiesų 
organizuojant ekskursijas, va
saros stovyklas, chorus ir spor
to junginius bei kitokias pro
gas. Jaunimo laikraštis "Na- 
rodna Mladež” niekaip negali 
suprasti, kad net gamtos - fizi
kos fakulteto studentai gyveni
mo prasmę ir laimę mato Dievo 
gerume ir malonėje...

Kelias į mūšy
brolių širdis

VIENA. — “Marija, Bažny
čios Motina, padėk surasti ke
lią į mūsų brolių širdis!” Tą 
šūkį pasirinko Austrijos kata
likai vyrai rengdami šių metų 
gegužės 14 -15 dienomis mal
dingą kelionę į garsiausią Aust
rijos Marijos šventovę Maria- 
zell. Vadovaujant Vienos arki
vyskupijos generalvikarui vys
kupui Weinbacheriui, vyrai mai 
dininkai paskutinius kilometrus 
į šventovę eis liesti procesijoje.
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JAV spauda plačiai komen
tuoja ir rašo apie tai, kad esą 
visuomeninės ir ekonominės re 
formos pravedamos ir projek
tuojamos federalinės valdžios 
yra daromos geriausia intenci
ja, tačiau praktikoje dažnai 
gaunami priešingi rezultatai. 
Labai įdomus komentaras Chi
cagos universiteto prof. Yale 
Brozen, kuris “New Individual- 
ist Review” taip rašo: “Grynų 
rezultatų yra atstatymo progra 
mos yra pakilimas butų nuo
mos neturtingiesiems ir panai
kinimas pragyvenimo šaltinių 
daugeliui smulkių prekybinin
kų bei verslininkų. Gi pakeliant 
darbo atlyginimų minimumą vis 
daugiau žmonių atleidžiama iš 
darbo, nes jie neverti aukštes
nių uždarbių” (!? Ar.).

Toks profesoriaus pareiški
mas skamba labai keistokai ir 
gali atrodyti paradoksu. Tačiau 
mums atrodo yra perdėtas, nes 
prekybininkai, siekdami dides
nio pelno, mažina darbininkų 
skaičių ir jų atliekamą darbo

KAIP VEIKIA NAUJAS IMIGRACIJOS ĮSTATYMAS

Naujas imigracijos įstatymas 
žymia dalimi prisidėjo prie pri
tyrusių darbininkų ir specialis
tų trūkumo papildymo prade
dant slaugėmis ir baigiant ato
miniais mokslininkais. Darbo 
departamentas pareiškė, jog 
daugiau negu 6,800 imigrantų 
pasinaudojo specialiu paragrafu 
“Skilled workers” ir atvyko į 
JAV-es nuo per. metų gruodžio 
mėn. Daugiausia talentingų žmo 
nių atvažiavo į New Yorką ir 
Californiją. Daugiau negu 30% 
tų imigrantų sudaro inžineriai, 
mokytojai, mokslininkai ir kiti 
asmenys su aukštuoju mokslu. 
Tolimesnius 30% sudaro siuvė
jai, šlifuotojai, amatininkai ir 
t. p. Gi 26%, tai žmonės iš pa
tarnautojų grupės, būtent, tar
naitės, vaikų auklės, virėjos, sek 
retorės ir kt.

Pagal naują įstatymą paša
linama sena sistema imigrantų 
priėmimo pagal tautines kvotas 
(prieš kurias dėl diskrimnacijos 
atitink. tautybių kvota ir lai
mėta) ir dabar kreipamas dė
mesys į šeimų sujungimą, kaip 
kaip pasakė Mario T. Noto —

JOS KLAUSIATE, MES ATSAKOME
Ar gali gauti nedarbo pašalpą?

Kl. 65-ių. metų amžiaus vyrui 
iš darbo neatleistam, bet savo 
noru pačiam atsisakius ilgiau 
dirbti, ar priklauso gauti 26-ių 
savaičių bedarbio pašalpa (Un- 
employment compensation bene
fits) ? J. Skaudys

Ats. J. Skaudžiui. Nedarbo 
pašalpa darbininkui mokama 
tais atvejais, kai darbininkas 
netenka darbo, yra darbingas, 
ieško darbo ir jo neranda. Jūsų 
atveju nė viena įstatyminė są
lyga^ nėra išpildyta, todėl at
rodo, kad tas vyras, kuris pats 
atsisakęs iš darbo negali gauti 
bedarbio pašalpos. Prie to pri- 
durtina, ar jis yra darbingas ir 
ar ieško darbo ir jo neranda? 
Be to ar jis dirbo apdraustame 
darbe? Nesant visų duomenų, 
negalima visapusiškai atsakyti.

Kl. Pasakykite, kada geriau
sia paduoti prašymą pensijai 
gauti? Ar su tuo prašymu galė
siu gauti nemokamo gydymo 
galbą?' K. P.

Ats. K. P. Geriausia prašymą 
socialinio draudimo pensijai gau

normą užkrauna likusiems dar
bininkams. Gi unijos daugiausia 
kovoja dėl atlyginimų kėlimo, o 
nežiūri į darbo normas.

Kitų kraštų pavyzdžiu turėtų 
būti specialus darbdavių ir dar
bininkų santykius tvarkąs įsta
tymas,

Tačiau yra faktas, kad JAV 
vykdant brangią miestų atsta
tymo programą visa masė žmo 
nių su mažomis pajamomis, 
pvz. pensininkai ir kiti, tiesiog 
buvo pašalinti iš savo butų. 
Jiems neliko kito pasirinkimo, 
kaip tik surasti naują ir bran
gesnį butą... Pasitaiko, kad jie 
už brangesnią nuomą turi gyve
nti dar brangesnėse sąlygose. 
Ir tai vyksta tuo metu, kai dau 
giausia dėl karo Vietname kra
šte padidėjo gerovė, bet iš ki
tos pusės vedama kova prieš 
skurdą. Tiesa, fed. valdžia sten
giasi mokyti nekvalifikuotus 
darbininkus amatų, nes kitaip 
jie nustoja darbo ir duonos ir 
turi būti šelpiami iš viešųjų su
rinktų mokesčių fondų. Ar.

imigracinės įst. vicekomisionie- 
rius. Įstaigos darbas šia kryp
timi vyksta labai skandžiai. Imi 
grantų skaičus iš buvusių “kvo
tinių” tautybių šiais metais pa
sieks iki 170,000. Gi pr. me
tais į JAV-es atvyko 158,000. 
Darbo departamentas turi duo
ti savo sutikimą reikalingų pro 
fesijų asmenims, kurių JAV trū 
ksta. Iki šiol buvo atmesta tik 
20% prašymų. Kvalifikuotam 
imigrantui turi būti surastas už 
siėmimas toj srity, kurioj trū
ksta amerikiečių darbininkų. Tai 
pogi jis negalės dirbti sąlygose, 
kurios numuštų amerikečių dar 
bininkų atlyginifo lygį. Daugiau 
šia specialistų atvyksta į New 
Yorką ir Californiją. Toliau se
ka kitos valstijos, būtent, Con
necticut, Illinos, Maryland, Mas 
sachusettsi ir Michigan. šis įs
tatymas gana komplikuotas ir 
dėl vietos stokos neįmanoma jo 
plačiai komentuoti. Suinteresuo
tieji asmenys dėl smulkesnių in 
formacijų tesikreipia į LB Sočia 
lino klubo valdybą, 3548 South 
Emerald Avė., Chicago, Illinois. 
60609. Valdyba

ti paduoti 2—3 mėn. prieš su
kankant 65 metų amžiui. Anks
čiau padavusieji prašymus gau
na dvi protekcijas, būtent, 1) 
pagal Medicare nemokamo gy
dymo ir socialinio draudimo pen 
sijų programas. Tais reikalais 
geriausia kreiptis į artimiausią 
socialinio draudimo distrikto 
ofisą laišku ar telefonu. Gyve
nantiems Chicagos pietvakariuo 
se socialinio draudimo įstaiga 
yra 1256 VVest 69 St., Chicago, 
Illinois. 60636, tel. TRiangle 3- 
6200. Kam reikėtų pagelbėti an
gliškai susikalbėti arba aplika
cijas užpildyti tesikreipia į LB 
socialinio klubo raštinę — 3548 
E. Emerald Avė., arba paskam
binti (po 8 v. v. LA 3-1387)) 
arba į sekr. A. Gintnerį (3221 
W. 64 St.) pr. š.

— o —
— Chicagos miestas kasmet

pagerbia apie 60 atsižymėjusių 
savo “Senior Citizen”, kurių pa
veikslai būna išstatyti garbės 
galerijoje. Iš lietuvių tarpo į tą 
garbingą sąrašą pateko ir red. 
Leonardas šimutis, buv. Alto 
pirm., kurį rekomendavo ir LB 
Socialino klubo valdyba.
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Komercijos departamentas iš VVashington, D. C. praneša, kad JAV asmeniui pajamos 1965 m. padi
dėjo 6 proc., arba $150, aukščiausiu vidurkiu $2,724. Diagramoj nurodyti pajamų vidurkiai kiekvienoje 
valstijoje.

SENŲ ŽMONIŲ APGAVIKAI

Nuo apgavikų daugiausia nu
kenčia senesnio amžiaus ir ne 
turtingi asmenys. Nestebėtina, 
kad senų žmonių tarpe sukinė
jasi įvairaus dydžio apgavikai.

Greitai kalbąs agentas nori 
įsiūlyti pirkimą akcijų (stock), 
bonų ir išnuomavimą alyvos lau 
kų ar sklypų neva puikiame kli
mate sklypų bei namų. Jie tvir
tina, kad tai esą geriausias in
vestavimo būdąs pensininkui. 
Kai “įkalba”, pasiima pinigus 
ir palieka beverčias akcijas, ir 
kt. popierius, kurie yra tik po- 
pierio gabalai. Vėliau toks “par 
davėjas” atsiranda kitoje vieto
je ir varo savo “darbą” lengva
tikių tarpe. Tik pereitais metais 
JAV pašto valdyba iškėlė skun
dus prieš 50 asmenų, kurie pa
naudojo paštą siuntimui apgau
lingų laiškų, o kiek tokių nesu
sekta. Kiti “agentai” stengiasi 
įsiūlyti kokio nors darbo na
muose. Liepia mokėti nuo 3 iki 
5 dol. “įsirašymo”. Vėliau duo
da vokus adresavimui, siuvimo 
darbus ir kt., kartu užtikrinda
mi gerus uždarbius. Rezultate 
“įsirašę” asmenys niekuomet ne 
sulauks tų pažadėtų pinigų...

Labiausiai pasitaiko agentų, 
kurie nori įpiršti senesniems 
žmonėms gydymo apdraudimą ir 
nuo nelaimingų atsitikimų. Jie 
užtikrina, kad esą amžius “nevai 
dina rolės”, esą “daktarų ty
rimai nereikalingi” ir t. t. Rei
kia pažymėti, kad daugelis to
kių “apdraudos firmų” neturi 
turto ir nemoka apdraudimų. 
Taip pat yra tokių apgavikų, 
kurie parduoda sklypus, užtik
rindami pensininkus, jog leng
vai pastatys senatvėje savo na
melį puikiame klimate. Iš tik
rųjų, tie sklypai yra kur nors 
dykumoje, ar pelkėje, visai ne
tinkamoje bet kokiai statybai.

Ką reikia daryti tokiais at
vejais? Pirmiausia reikia būti 
atsargiam. Jeigu svetimas ar

1
4%
I N T E R E S T 
ON SAVINGS

Member Federal Reserve System
Member Federal Deposit Insurance Corporation

Marąuette National Bank
63 rd and Western Avenue 

GRovehilI 6-5100

Free parking Open Thurs. night. Open Sat. ’til 2:00 p.m.FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
ORO VĖSINTUVAI — SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

mažai pažįstamas asmuo ateis 
su “puikiu” pasiūlymu, tai jau 
reikia turėti galvoje, jog tai 
apgavystė. Kol vienas ar kitas 
asmuo nuspręs pasirašyti bet 
kokią sutartį, geriausia užklau
sti Better Business įstaigos ar
ba valstijos Apdraudimų depar
tamento. Iš tų įstaigų sužinosi
te ar galima tokiam agentui pa
sitikėti. Kas gauna paštu ko
kių apgaulingų siuntinių, reikia 
juos pasiųsti Postai Inspection 
įstaigai. Paštas padarys iš to 
atitinkamas išvadas ir reikalui 
esant, perduos teismui. Taip pat 
reikia vengti įvairių po namus 
vaikščiojančių tipų, kurie siūlo 
įvairius savo “patarnavimus”, 
po kuriais gali slėptis apgaulė.

—Sočius

TRUMPAI
TRŪKSTA SPECIALISTŲ

Pastaruoju metu JAV įvai
rios pramonės šakos taip spar
čiai auga, kad pritrūksta darbo 
rankų. Lėktuvų, elektroninių 
instrumentų ir kitokių karinių 
reikmenų gamyba jaučia didelį 
trūkumą tokių specialistų, ku
rių negalima išmokyti per vie
ną ar du mėnesius. Visa eilė 
dirbtuvių atidaro mokyklas, ku
riose apmokomi įvairos rūšies 
amatininkai.

— Atlyginimai iš V. Vokieti
jos žymiai sumažinti. Pagal 
Vok. atlyg. taisykles 1966 ir 
1967 m. bus išmokėta tik 40% 
visų kapitalinių kvotų ir užsili
kusių mėnesinių pensijų ir liku
sieji 60% pripažintos sumos tik 
pradedant 1968 m. Nebus suma 
žinti atlyginimai neviršiją 5,000 
DM.

Tai šimtų tūkstančių išvežtų 
prievrtos vergų darbams atly
ginimai. Čia būdingas įvykis, 
šaukiąs teisingumo balsas. A.

NENORI MOKYTIS
Washingtone, D. C., iš 702 

užsiregistravusių mokytis kokio 
nors amato, 250 visai nelanko 
pamokų, bet jiems vis vien mo
kama $47 per mėnesį pašalpos.

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų

A. VILIMAS

MOVING

3415 So. Lituanica Avenue 
Tel. FRontier 6-1882

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

AND REALTY
A. LAURAITIS

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.Ay Ortopedas, Protezistas
NL Aparatai-Protezai. Med. ban

dažai, Spec. pagalba kopoms 
(Arch Supports) ir t. t.

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Res. telef. VVAlbrook 5-6076

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS. 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

8449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

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

Ofisas 3148 VVest OSrd Street 
Tel.. PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest OOth Plaee 
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki S: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 68-čios lr California 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

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

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233
PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9,
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija
2751 VVest 51st Street

Valandos: pirm., antr., ketv. 2—9
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. vak. 

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

a
= • Redakcija straipsnius tai-
5 so savo nuožiūra Nesunau 
E dotų straipsnių nesaugo, juos 
S grąžina tik iš anksto susita
ri rus. Redakcija už • skelbimų 
šš turinį neatsako. Skelbimų 
a kainos prisiunčiamos gavus 
a prašymus.

nlllllllllllllllllljllllllllllllllllllllliiiliiiiiiilililllilllllllllliuillllllllllllllliiliiih?

Ofa. 735-4477; Rez. PR 8-0000

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBS — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOK 
CRA1TFOKD MEDICAL BLDG.

0440 Bo. Pulaski Road
Valandoa pagal susitarimą

Res. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-267(1
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti Ml 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Res. RE 7-08C1

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija lr motery Ilgos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai: kasdien 1—I tr 6-8 vai. vak. 

šešt. 12—s v. p p 
Trečiadieniais uždarvta

Ofiso tel. PR 8-2220
Namq — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGO8 

S060 West OSrd Street
Pirm., antrad., ketvirt. ir penkt. 

nuo 11 iki 1 vai. ir nuo 4 lkl 7 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 6 iki 9 v. v.; 
šešt. 11 lkl 4 vai. popiet; arba susi
tarus.

Tel. ofiso PO 7-0000. res. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 VVest OSrd Street
Vai.: kasdien nuo 1-—4 p. p. lr 6 
Iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždai yta

Tel. GRovebill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVeet Marąuette Road
Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
kusitarlm*. Išskyrus trečiadienius už
daryta.

Ofiso lr buto tel. OLymplo 3-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1467 So. 49th Court. Cicero

VAL.: kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad 
ir šeštad. tik susitarus

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

VIDAUS IR KRAŪJO LIGOS
5540 So- Pulaski Road

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

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., G—-8 
vai. vak. Šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4150

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

Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 
Išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7150 South VVestem Avenue
Pirmad., antrad., ketv. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Ofiso tel RE 7-1168.
Res. tel. 239-2019.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

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. 6 — 8 
antrad., penkt. 1 — 4

Priiminėja tik aurfltarua

x • Redakcija dirba kasdien £ 
š 8:30 — 5:30, šeštadieniais — 
= 8:30 — 12:00.
5 a
£ • Administracija dirba kas- £
5 dien 8:30 — 5:00, šeštadie- a 
£ uais — 8:30 — 12:00.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Specialybe — vidaus ligos

(71-ob lr Campbell Avė., kampas) 
Vai. kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. v 

šešt. 9 v. r. — 2 v. p. p.

DR. JULIA MONSTAVIčIUS
Vidaus Ilgos

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

Telef. ofiso: PUIlman 5-0760 
Namų: BEverly 8-3940 

Priėm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šest 
1-2 v. p, p. lr treč. uždaryta

Tel. ofiso PR 0-7800; Namų 925-7091

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
5159 South Damen Avenue 

Valandos: 1-9 v. p p 
Išskyrus trečiadieni

Tel. 423-2000

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 S. Kedzie Avė.
Vai.: pirmad., antrad 
penktad. 8 v. r. lkl 9 
___  Šešt. 8 y, r. lkl s

ketvirtad. 
v- v. Treč. 
v. popiet

ir
lr

2745 VVest 69th Street 
VATPrlei£ila Kalaus ligoninę 
YAL- .F‘r%a<1’ antr . ketv., penki 
Su° j lki 11 v‘ ryto ir nuo 6-8 v y

„nu° 2-4. Trečiadieniais' 1 
kitu laiku Nusitarus telefonu:
_____  Telef. REpublic 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis lr pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-738

y ,p p- lki 8 ’• v- kasdien trečiadieniais uždaryta: šeštadieniai 
nuo 10 v. r. iki 1 v. popiet

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 VVest 71st St. 

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

Adresas: 4255 VV. 63rd Street 
Ofiso tel. REUance 5-4410 
Rez. tel. GRovebill 0-0617

Valandos pirm. ir ketv. nuo 12 1 
, V. p p. ir nuo 7- iki 8 v. v.; an 
Ir penkt. nuo li iki 2 v. p p 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAJ 

Bendra praktika lr chirurgija
Marąuette Parko ofisas: 2750 VVt 

71 Street, telefonas 025-8290
Res. tel. WA 5-3099. 

Valandos: 10—12 v. lr 7—8 y yal
šešt. 10—12 v. ryte.

Kitas ofisas: 4044 South Ashlanc 
Avė., tel. OL 4-2890

Valandos: 2—6 v. popiet 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 g 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

v ■■■
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
PriimlnOJa ligonius tik ftusitarui 

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

Telefonas _ GRovebill 0-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė. AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS
VALANDOS: 1 lki 4 lr 6 iki 8 y. y. 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospeet 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso I>R 6-0440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
Vai.: 3 iki 4 p. p. Ir 7 iki 8 v. V.

Treč. ir šeštad. pagal sutarti.



Amerikos lietuvių katalikų

FEDERACIJAI 60 METŲ
Praėjusį mėnesį, būtent ba

landžio 17 ir 18 d., reikėjo pa
minėti mūsų svarbios organi
zacijos 60 metų įsikūrimo su
kaktį. Bet šių metų balandis 
turėjo tiek daug svarbių įvy
kių, kuriuos matėme reikalą 
vienaip ar kitaip vertinti šio
je dienraščio vietoje, taip kad 
Amerikos Lietuvių kat. fede
racijos sukakties minėjimas 
užsitęsė iki šios dienos.

Mūsų dienraštis, šiais me
tais minėdamas auksinį jubi
liejų, ALRKF pagerbti ir kiek
vienu atveju paremti laiko lyg 
ir savo pareiga, nes jis šiai or
ganizacijai yra giminingas. Gi
miningas ne vien tik ta pras
me, kad priklauso tos pačios 
ideologijos sąjūdžiams, tarnau
ja tiems patiems religiniams 
ir tautiniams idealams, bet ir 
dėl to, kad Lietuvių katalikų 
federacija davė pradžią “Drau
gui” (savaitraščiui 1909 m.). 
Federacija visais laikais buvo 
ir savaitraščio ir dienraščio 
“Draugo” rėmėja. ‘“Draugas” 
gi iš savo pusės nepasiliko sko
lingas ALRKF. Jis daug yra 
prisidėjęs, kad ši tarpparapinė 
ir daugelį paskirų organizaci
jų bei draugijų jungianti or
ganizacija išliko gyva ir veik
li per šešiasdešimt metų. Be 
spaudos paramos jokia orga
nizacija, ypač centrinė ar
bendrinė, negalėtų išsilaikyti.

* * •
Amerikos Lietuvių kat. fe

deracija buvo įkurta 1906 m. 
balandžio 17 ir 18 d., Wilkes 
Barre, Pa., įvykusiame pirma
me Amerikos Lietuvių katali
kų kongrese. Šį kongresą su
kviesti mintis kilo lietuvių ku
nigų susirinkime 1906 m. va
sario 13 d., Wilkes Barre, Pa. 
Iniciatoriai buvo kun. V. Viz
girda, kun. J. Kudirka ir kun. 
A. Kaupas. Kongresą sušauk
ti buvo pavesta Lietuvių R. 
K. susivienijimui, kurio valdy
bos pryšakyje tuomet stovėjo 
kun. J. Kudirka, V. Daukšys 
ir K. Radzevičius. Į kongresą 
buvo suvažiavę gana daug įvai
rių draugijų atstovų. Jam pir
mininkavo kun. Jonas Kuras, 
sekretoriavo kun. V. Dargis ir 
Jonas Jonaitis.

Kas rūpėjo Amerikos lie
tuviams katalikams prieš 60 
metų, pasako skaitytos kon
grese paskaitos. Apie Lietu
vos reikalus kalbėjo kun. An
tanas Kaupas, apie spaudą — 
kun. Antanas Milukas, apie 
seseris vienuoles mokyklose, 
prieglaudose, ligoninėse — kun. 
dr. Antanas Staniukynas. Ki
tais aktualiais lietuvių visuo
menės klausimais kalbėjo kun. 
S. Pautienius, Julė Pranaitytė, 
kun. K. Urbonavičius ir J. Jo
naitis. Kongreso priimtos re
zoliucijos labai aiškiai pasako 
apie didelį kongreso dalyvių 
susirūpinimą lietuvybės išlai
kymu išeivijoje, apie norą 
įkurti lietuvišką mokyklą prie 
kiekvienos lietuvių parapijos,
apie padėtį Lietuvoje.

* # •
Visi nutarimai bei rezoliuci

jos susivedė į vieną svarbų už
mojų — gerai susiorganizuoti, 
nes tik organizuotai ir vienin
gai dirbant bus galima įvyk
dyti kilniuosius kongreso no
rus. Todėl kongresas vienbal
siai ir nutarė įsteigti tarppa- 
rapinę organizaciją, kurią pa
vadino Amerikos Lietuvių ka
talikų federacija, ir jos vado- 
vybėn kongresas pastatė šiuos 
tais laikais žymius ir veiklius 
vyrus: kun. Joną Kurą (pir
mininku), J. Rikteraitį, kun. 
A. Kaupą, M. Motiejūną, B. 
Vaišnorą ir Vincą Kvetkauską, 
dabartinio ir ilgamečio LRK 
SA sekretoriaus tėvą. Pažy
mėtina, kad pirmojo Amerikos 
Lietuvių katalikų kongreso da
lyvių tarpe buvo Kazimieras 
Krušinskas ir Matas Milukas, 
kurie ir šiandien tebėra veik
lūs mūsų visuomenėje. Vienas 
iš kongreso iniciatorių ir veik
lių dalyvių kan. V. Vizgirda

mirė šių metų pradžioje Lie
tuvoje.

Pradėdama savo veiklą nau
jos centrinės organizacijos va
dovybė pajuto, kad yra būti
nai reikalingas dar vienas re
liginės ir tautinės minties laik
raštis, nes tuo metu teturėta 
tik kun. Miluko leidžiamas sa
vaitraštis “Žvaigždė”, kuri ne
pajėgė apimti visų lietuvių ka
talikų visuomenės reikalų. To
dėl buvo sumanyta leisti ki
tas savaitraštis “Draugas”, 
kurio pirmoji laida pasirodė 
1909 m. liepos 12 d. Wilkes 
Barre, Pa. Redaktorium buvo 
pakviestas kun. A. Kaupas, 
o administratorium ir leidėju 
kun. V. Vizgirda.

• # »

Tretysis ALRKF kongresas, 
susirinkęs 1913 m. birželio 24 
d. Pittsburge, apžvelgęs esa
mą padėtį mūsų visuomenėje, 
pastebėjo keletą spragų bei 
trūkumų. Iki to meto neorga
nizuotam lietuvių katalikų jau
nimui, tačiau jau parodžiusiam 
norą susiorganizuoti, kongre
sas davė paskatinimą, užtvir
tindamas M. Morkūno, kun. 
A. Kaupo ir S. Bugnavičiaus 
planą įsteigti Lietuvos Vyčių 
organizaciją. Taip pat nutarė 
paremti sumanymą suorgani
zuoti atskirą katalikų moterų 
organizaciją — ALR moterų 
sąjungą. Parodyta rimto su
sirūpinimo lietuvių mokyklo
mis. “Draugo” redaktorius 
kun. Kaupas laikė paskaitą, po 
kurios turiniu ir šiandien gali 
pasirašyti kiekvienas lietuvis 
patriotas. Tarp kitko jis kal
bėjo:

“Mes nenorime, kad mūsų 
vaikai ištautėtų, išsižadėtų tė
vų palikimo, pamintų po kojų, 
kas mūsų širdžiai yra brangu. 
Mes norime, kad jie mokėtų 
gražiai lietuviškai, mylėtų sa
vo tautą, būtų mūsų tikrais 
tėvynainiais, o ne renegatais. 
Nei lietuvių kalbos, nei lietu
vių istorijos, nei tautos mei
lės jie neišmoks viešose mo
kyklose... Iš savo vaikų mes 
reikalaujame, kad jie būtų ne 
tik lietuviais katalikais, bet 
kad būtų karštais katalikais 
ir dorais šios šalies piliečiais”.

Paskaitoje buvo pažymėta, 
kad tuo metu jau buvusios 24 
lietuvių pradžios mokyklos prie 
lietuvių parapijų. Paraginta ir 
visos kitos parapijos tokias 
mokyklas įkurti. Taip pat nu
tarta paremti šv. Kazimiero 
seseris, kad jos galėtų daugiau 
mokytojų mokykloms paruošti.

Trečiame kongrese buvo 
įsteigtas “Tautos iždas”, ku
rio tikslas telkti lėšas Lietu
vos ir išeivijos kultūriniams 
reikalams. Nutarta steigti lie
tuviams jaunuoliams Lietuvių 
kolegiją ir lėšoms sutelkti iš
rinkta speciali komisija.

* # *

Tikrai istoriškas buvo ALR 
KF ketvirtasis kongresas 1914 
m. Chicagoje. Jis nusmaigstė 
ir politines organizacijos veik
los gaires, sudarė pagrindinius 
organus tiek Lietuvai laisvinti, 
tiek jai šelpti (Lietuvių Tau
tos Tarybą ir Tautos Fondą). 
Ką šios dvi organizacijos nu
veikė, ALRKF globojant, pa
sirinktuose darbų srityse sun
ku būtų pavaizduoti viename 
trumpame rašinyje. Nuveikė 
labai daug. Atliko ir kitų dide
lių ir garbingų darbų, kurie 
yra užregistruoti mūsų dien
raštyje. Atitinkamomis progo
mis ir juos tektų prisiminti.

Berods, nereikia priminti, 
kad ALRKF ir dabar tebėra 
gyva ir tebeveikia. Šiemet 
įvyks jos sukaktuvinis kon
gresas rugsėjo 3 d. Washing- 
tone, drauge su religiniu kon
gresu ir Šiluvos koplyčios 
Amerikos katalikų šventovėje 
pašventinimu. Nėra abejonės, 
kad kongrese bus pavaizduo
tas per šešiasdešimt metų šios 
organizacijos nueitas kelias.

Tūkstantmečio iškilmes Lenkijoje 
— smūgis režimui

BAŽNYČIOS IR GOMULKOS REŽIMO KOVA PASIEKĖ DIDŽIAUSIĄ {TAMPĄ. ABI PUSĖS NERO
DO NORO NUSILEISTI. TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ, IŠTISI KAIMAI KLŪPODAMI SU ŽVAKĖMIS PA
SITIKO VEŽAMĄ ŠVČ. MARIJOS PAVEIKSLĄ. VARŠUVA BAŽNYČIAI IR YPAČ KARD. VISINS- 
KIUI PRIKIŠA REAKCINĘ VEIKLĄ.

PASIMETIMAS KĖDAINIŲ 
KOMBINATE

Dėl kombinato statybos ir gamybos trūkčiojimų 
kalta Maskva

t JURGIS VĖTRA
Balandžio ir gegužės mėn. 

Lenkijoje minėta ir minima 
krikščionybės priėmimo ir vals
tybės įkūrimo 1,000-tė sukaktis 
iš tikrųjų turėjo virsti visus 
piliečius apvienijančia švente. 
Įvyko kitaip. Jau vyskupų mies
to — Gniezno ir Poznanės įvy
kiai liudijo, kad gomulkinėje 
Lenkijoje ne juokais įsiviešpa
tavo aštri režimo ir Bažnyčios 
kova už žmonių sielas ir už po
litinį pasisakymą. Būtų klaidin
ga manyti, kad lenkų ir vokie
čių tarpe įvykęs pasikeitimas 
raštais būtų pagrindinis tos pa
aštrėjusios kovos sukėlėjas.
Bažnyčios — režimo susidūrimo 

nebebuvo galima išvengti
Kad toji kova pasieks taip 

pavojingą posūkį, taip įaistrins 
mases, apie tai jau buvo aišku 
prieš keletą metų. Dar 195S m. 
vasarą buvo paaiškėję, kad go- 
mulkmis režimas bus pasiryžęs 
tą 1,000 metų sukaktį, arba Mil-, 
lennium, apriboti — Bažnyčia į 
turėjusi pasitenkinti tik mal
domis ir pamaldomis bažnyčio
se. Tuo tarpu anuomet Lenki
jos primas kardinolas Steponas 
Višinskis, tik prieš porą metų 
išleistas iš kalėjimo (1956), bu
vo nutaręs nieku būdu nenu
slėpti Bažnyčios vaidmens Len
kijos istorijoje ir tą vaidmenį 
Millennium iškilmėse 1966 m. 
iškelti bei pabrėžti. Nuo 1958 
m. iki 1966 m. nebebuvo visai 
aišku, ar režimas nusileisiąs, ar 
į nuolaidas eisianti tiek daug 
Lenkijos gyventojams reiškian
ti Bažnyčia.

Nuo šių metų pradžios abie
jų pusių nusistatymas paaiškė
jo galutinai. Abi pusės neparo
dė jokio noro nusileisti ir tuo 
pačiu metu pasaulis galėjo įsiti
kinti kad gomulkinis, komunis
tinis režimas, jau netoli 22 me
tų viešpataująs Lenkijoje, nie
ku būdu nesugebėjo pasirodyti 
galįs lemiamai paveikti beveik 
31 milijono tautos galvoseną bei 
jausmus. Ta įtaka režimas pri
verstas lygiai dalintis su tuo 
veiksniu, kuris nors ir persekio
jamas, bet neįmanomas ištrin
ti iš gyvenimo — su katalikų 
Bažnyčia. Kokią įtaką Bažnyčia 
turi krašto gyventojams, tai y- 
patingai paaiškėjo balandžio 
15 -16 d. Millennium iškilmė
se Gniezno ir Poznanės mies
tuose.

Madona raudonų šūkių ir 
slenkančių šarvuočių tarpe 
Telegramų agentūrų aprašy

mus čia galime papildyti iškil
mes Gniezne ir poznanėje ma
čiusių įspūdžiais. Rinkos aikš-

V. ALSEIKA, Vokietija

tėję Gniezne vyko valstybės, o 
už poros šimtų metrų, ties ka
tedra, Bažnyčios rengiamos iš
kilmės. Vienur kalbėjo Gomul
ka, gynybos ministeris Spychals 
ki, kiti pareigūnai, kitoje vieto
je — kard. Višinskis, vyskupai 
(lenkų vyskupų dalyvavo be
veik visi 65), kiti aukštieji dva 
sininkai. Buvo būdinga, kad abi 
pusės vengė tiesioginio susidū
rimo. Pamaldų dalyviai vėliau 
pasuko į rinkos aikštę, norėda
mi stebėti valdžios suorganizuo 
tą karinį paradą.

Valdžios minėjime Spychalski 
pažymėjo: tauta nenori politikų 
su sutanomis ir tie žodžiai nu
aidėjo lyg dykumoje. Tuo tar
pu tuo pačiu metu Poznanėje 
vysk. Baraniak 9,000 tikinčių
jų pabrėžė, kad episkopatas vi
suomet rėmė ir rems kardinolą.

Gniezne ties katedra pradžio
je buvo keli šimtai, vėliau at
sirado tūkstančiai žmonių. Tuo 
metu iš Čenstachavos atvykusi 
“Juodoji madona” turėjo keliau
ti į Poznanės miestą. Mergai
tės buvo pasipuošusios vaini
kais, ties katedra rinkosi ir iš 
įvairių vietų suplaukusios, val
stybei įsakius, dirbančių estafe
tės. Kai rinkos aikštėje vyko 
karinis paradas, Madonos pa
veikslas pradėjo judėti iš mies
to Poznanės link. Tai kas įvyko 
pakeliui, įvairiuose kaimuose, 
jau temstant — tai buvo anks
čiau gal neįtikėtina, o režimui 
— sunku pakelti. “Juodąją ma
doną” pasitiko ištisi kaimai, pa
keliui klūpojo vaikai, dar ple
vėsavo raudonos režiminės vė
liavos, tačiau gyventojai gai
vališkai keldavo šūkius su užra
šais: “Mes liksime ištikimi savo 
tikėjimui!”

Vakare languose sužibo žvakės 
ir kryžiai

Kai baltasis automobilis su 
Madona artėjo prie Poznanės, 
gyventojų tarpe galėjai išgirs
ti: kur kardinolas? Ar jis at
vyksta? Tuo tarpu visoje Poz
nanėje šimtai tūkstančių žmo
nių buvo pasipylę į gatves (at
mintina, Poznanėje jau yra įvy
kęs sukilimas...), namų languo
se visur žvakės ir kryžiai, kai 
kur papuošti Dievo Motinos pa
veikslai. Ties bažnyčia susiren
ka tūkstančiai, sveikina kardi
nolą, minia gieda “Marija, Len 
kijos karaliene” — tuo tarpu 
aukštai iškeltas paveikslas pa
tenka į bažnyčią ir joje visą 
naktį laikomos pamaldos. Dar

SKIRTINGI UOSTAI
AURELIJA BALASAITIENE

Romanas
Su nekantrumu laukiu repeticijos pabaigos. Sun

ku buvo koncentruotis į naujas gaidas. Net pats diri
gentas pastebėjo mano išsiblaškymą.

— Kas su jumis pasidarė, pone Bajoraiti? Ar 
pamiršote skaityti gaidas?

Po repeticijos paprastai prieš programą būdavo 
pusės valandos pertrauka pavalgyti ir persirengti. 
Aš tuoj priėjau prie panelės Petronytės.

— Nežinau, ar jūs išgirdote mano pavardę. Aš 
— Arūnas Bajoraitis, lietuvis, kaip ir jūs.

— Aš supratau, kad jūs lietuvis, — ji atsako 
šaltai, eidama tarnautojų rūbinės link.

— Jūs čia nauja. Leiskite man aprodyti patal
pas. Gal galėtume kartu pavakarieniauti?

— Ačiū, aš gana anksti atėjau. Savininkas ma
ne su viskuo supažindino. Aš esu pavalgiusi.

Ji visiškai nerodė jokio noro tęsti pasikalbėjimą 
ir, linktelėjusi savo išdidžia galvute, dingo moterų 
rūbinės duryse. Pamačiau ją vėl tik prieš pačią prog
ramą, apsirengusią ilga vakarine suknele ir pakeitu
sią šukuoseną, kuri ją savotiškai sendino, bet darė sti
lingą. Iš jos skambinimo supratau, kad ir jai ne vieta 
šitoje kapeloje.

Tą naktį, grįžęs į namus, negalėjau užmigti. Jei 
būtų Helga šalia manęs, aš jai, kaip visada, galėčiau 
papasakoti, kokią audrą mano viduje sukėlė netikė

antrą valandą naktį bažnyčioje 
j pilna žmonių, minia nesiskirsto 
ir iš aikštės. Žmonės kalba: ar 
toji pamoka bus suprasta Var
šuvoje įsikūrusio režimo?

Režimui suduotas skaudus 
smūgis

Tai, kas vyko Gniezno ir Poz
nanės miestuose, turėjo aiškiai 
šekspyriškųjų tragedijų bruožą. 
Valdžios įtampa dar niekuomet 
nebuvo pasiekusi tokios įtam
pos, kaip šio pavasario dieno
mis, minint Millennium. Taip, 
minios stebėjo šarvuočių para
dą ir minios lankė pamaldas, 
klausėsi Gomulkos ir Višinskio 
žodžių. Tos pačios minios su
klupo vežant Madonos paveiks
lą, ir tai buvo simboliškas pa
sisakymas už Bažnyčią. Apie 
“lygiąsias” Gniezne ir Poznanė
je niekas nekalba, nes tikrumo
je tai buvo režimo pralaimėji
mas. Varšuva jo galėjo išveng
ti, tačiau jos noras buvo “nu
galėti” Bažnyčią ir čia režimo 
norai gėdingai sužlugo. Visos 
tos dvilypės iškilmės (apie ge
gužės 3 d. minėjimą Čensta
kave dar nebuvo gauta žinių) 
dar liudijo, kad tautos daugu
ma nesutinka, nepritaria reži
mo totalizmui ir sutinka su 
kardinolo pažiūra, būtent, kad 
Bažnyčios laisvė krašte tuo pa
čiu metu reiškia ir tautos lais
vę. O iš čia plaukia išvada: Go
mulka vargiai susitars su Baž
nyčia arba jis turės dar sustip
rinti režimo naudojamas kovos 
priemones. Jei jis nutars tą 
spaudimą stiprinti, jis susidurs 
su padėtimi, kuri režimui ne
pageidaujama politiniais sume
timais — prasidės tikroji Baž
nyčios kova. Kadangi Bažnyčia 
Lenkijojfe glaudžiais saitais su
sieta su tauta, tad netenka a- 
bejoti, kad santykiai su režimu 
neišvengiamai blogės.

Lenkijos spaudoje vis dar ste-

Pietų Vietnamo bėgliai nuo komunistinių žiaurumų apgyventi stovyk
lose, kuriose jie skursta ligi vėl galės grįžti į išlaisvintus namus. Ne
paisant skurdžių sąlygų, kaip matyti viršuje, mokiniai vistiek mo
kosi ir tai primena lietuvių tremtinių mokyklas stovyklose.

tas mano tautietės atsiradimas. Tik kažin, ar Helga 
suprastų mane, pati nepergyvenusi tėvynės praradimo 
tragedijos, niekad nenustojusi girdėti savo gimtosios 
kalbos skambesio. Ar suprantamas jai bus mano neri
mas ir mano staigus sugrįžimas į praeitį, kurią paža
dino keli lietuviški žodžiai ir lietuviškos pavardės 
skambesys.

Beveik buvau patenkintas, kad Helga buvo toli. 
Staiga pasijutau jai svetimas... Ar taip greit dingo 
mano tariama meilė? O gal jos niekada nebuvo? Tik 
gražios, mylinčios moters artumas sukėlė tam tikras 
natūralias emocijas, kurias palaikiau meile. Pats sau 
darausi nejaukus ir niekšingas. Reiškia, Helga savo 
nuostabiu instinktu ir gilia išmintimi teisingai pasiel
gė, nesutikdama už manęs ištekėti. Man gaila jos ir 
gaila tų valandų, kurias praleidau drauge su ja, sa
ve dvasioje įsipareigodamas, bet savo širdies jomis 
nepalietęs.

Sekantį vakarą, kaip paprastai, iš darbo eidama, 
Helga užsuko kartu pavakarieniauti. Jį tuoj pastebė
jo manyje vykstantį pasikeitimą. Ir aš pats pasiju
tau, lyg kas man būtų šydą nuo akių nutraukęs. Daug 
kas, į ką iki šiol žiūrėjau kaip į savaime suprantamą 
gyvenimo apraišką, pasirodė kitoje šviesoje. Ir Helga, 
ir mūsų meilė, ir mano gyvenimas čia. Vėl viskas pra
dėjo darytis svetima, o panelė Margarita, kurios be
veik nepažįstu, pradėjo darytis sava.

Kai atėjo Helgai laikas eiti namo, aš jos neuž
laikiau ir vietoje įprasto pabučiavimo į lūpas, aš ją 
beveik tėviškai pabučiavau į kaktą. Helga nieko nesa
kė, tik akimirkai peržvelgė mane nuo galvos ikį kojų. 
Nuo to karto jos apsilankymai pradėjo retėti;

Kėdainių chemijos kombina
tas, kurio statyba užplanuota 
baigti 1969 m., plačiai išgarsin
tas ir už Lietuvos sienų, nūnai 
pergyvena keleriopą sunkmetį. 
Pradinės gamybos ir statybos 
užbaigimo pasimetimas kelia ne 
rimą. Kombinato direktorius 
abiem atvejais kaltina Maskvą.

Gamybos klaidos

K. Pilkauskas, Kėdainių che
mijos kombinato direktorius, 
priekaištauja Sverdlovsko pro
jektavimo institutui dėl jo ne
mokšiškumo ir apsileidimo;

“Per nepilnus 42 mėnesius 
sėkmingai pradėjome gaminti 
sieros rūgštį, sukurtas didelis 
ir būtinas pagalbinis ūkis. Vie
na po kitos paleistos trys sieros 
rūgšties linijos, paprasto ir gra 
nuliuoto superfosfato cechai, 
pirmasis šalyje stambus aliumi
nio fluorido cechas naujos tech
nologijos pagrindu. Visi cechai 
pradėjo veikti nustatytu laiku. 
Daugelio jų projektinį pajėgu
mą pasiekėme labai greitai, per

bimas puolimų srautas prieš 
Bažnyčią, vyskupus ir ypatin
gai prieš kard. Višinskį. Skel
biami ilgiausi išvedžiojimai, pvz. 
“Nowe Drogi” žurnale. O po iš
kilmių Poznanėje oficiozo “Try- 
buna Ludu” vėl buvo puola
mas kardinolas, kuriam prikiš
ta, kad jis 1,000-čio iškilmes 
panaudojus “reakcinei, politinei 
veiklai”. Esą, kardinolas savo 
pamoksluose nė žodžiu neužsi
minęs apie Bonnos teritorialines 
pretenzijas bei siekimus įsigyti 
atomo ginklų. Nebuvę protes
tuota ir dėl Vietnamo karo, kur 
aukomis esą ir katalikai. Dabar 
komunistai teigia, kad Bažny
čia turėtų pagerbti konstituci
ją ir kad nebūtų veikiama prieš 
gyvybinius tautos interesus. Tai 
aiškūs grasinimai.

Tuo tarpu vis dar nesisekė man arčiau prieiti 
prie Margaritos. Nebuvau jos įsimylėjęs, bet mane 
intrigavo jos šalta laikysena ir jos visiškas abejingu
mas aplinkai. Po programos ji dingdavo pro moterų 
tarnautojų rūbinės duris. Supratęs jos taktiką, aš nu
tariau ją pasekti. Vieną vakarą po programos, grei
tai sutvarkęs gaidas ir užrakinęs smuiką, aš išsku
bėjau į kiemą. Neužilgo pamačiau panelę Margaritą 
einančią pro duris.

— Panele Petronyte, leiskit man jus palydėti. 
Neatsisakykite pakalbėti su manim nors kelias minu
tes. Aš taip pasiilgau gimtosios kalbos skambėjimo. 
Jau ilgą laiką nesu jokio lietuvio sutikęs.

Ji sustojo nustebusi, bet neprotestavo.
— Prašau, nors aš labai netoli gyvenu. Aš esu 

pratusi viena vaikščioti. Oslo gatvės saugios.
Einame vienas šalia kito. Pasikalbėjimas nesiri

ša. Kartais jaučiu, kad ji mane stebi per akių kampu
čius, bet jos veidas, kaip sustingusi kaukė, man nieko 
nesako. Nenorėdamas pasirodyti įkyriai smalsus, aš 
jos neklausinėjau, tik trumpai papasakojau apie save, 
Nežiūrint to, kad mano pasakojime buvo daug spra
gų, Margarita nieko neklausinėjo, tik mandagiai klau
sėsi. Pasakiau jai, kad studijuoju muziką ir verčiuosi 
grojimu kapeloje. Pagaliau ji pasisakė gyvenanti pas 
savo giminaitę, Lietuvos pasiuntinybės valdininko 
našlę. Ji taip pat studijuojanti muziką. Nenorėdama 
būti finansine našta, nutarusi susirasti darbą. Ji esan
ti patenkinta savo darbu kavinėje. Atsisveikinome prie 
vartelių be jokio pažado dažniau susitikti.

(Bus daugiau)

keliolika dienų. Norėtųsi patiks
linti spaudoje pasirodžiusį prie
kaištą, kad Kėdainių chemijos 
kombinato dar nepasiektas gra
nuliuoto superfosfato projekti
nis našumas. Iš tikrųjų, granu
liuoto superfosfato cechas dirba 
tik 50 procentų projektinio na
šumo. Bet taip atsitiko ne dėl 
mūsų apsileidimo ar nemokšiš
kumo, o dėl projektavimo in
stituto klaidų. Pagal pagrindi
nių aparatų darbo intensyvumą 
mūsų granuliuoto superfosfato 
cechas pasiekė geriausius rodik
lius šalyje”. (Tiesa, III.2, Nr. 
51)

Planuotojų pasimetimas
Kombinato direktorius kietai 

kerta Maskvos planuotojams 
dėl pasimetimo, kuris įnešė ne
tvarką fosforo rūgšties gamy
boje:

“Praėjusiais metais įmonėje 
pradėta fosforo rūgšties cecho 
statyba. Buvo galvojama šią 
rūgštį panaudoti nitroamofos- 
kos gamybai. Tačiau ją gaminti 
kol kas neįmanoma, nes jos ga
mybos projektavimui dar nėra 
reikiamų duomenų. Matyt, nit- 
roamofoskos komplekso staty
bą galima bus pradėti ne anks
čiau kaip 1968 — 1969 metais. 
Tuo tarpu fosforo rūgštis bus 
jau gaminama 1967 m. pirma
me pusmetyje. Kaip ją sunau
doti __ niekas nenumatė. Tokią
planavimo klaidą padarė buvęs 
Valstybinis Chemijos pramonės 
komitetas prie TSHS Plano ko
miteto. Neįtikinome ir respub
likos Plano komisijos chemijos 
pramonės skyriaus, kad paga
liau būtų imtasi planuoti realiai, 
gyvenimiškai.

Tik šiemet vasario mėnesį, pa 
dedant respublikos žemės ūkio 
specialistams, TSRS Chemijos 
pramonės ministerijoje ir TSRS 
Plano komitete nuspręsta iš mū 
sų kombinate pagamintos fos
foro rūgšties gaminti amofo- 
są. Tačiau ir šiuo atveju fosfo
ro rūgštis bus pagaminta 9 mė
nesiais anksčiau, negu bus pa
statytas cechas tolesniam jos 
panaudojimui. Amofoso gamy
ba irgi nauja. Mūsų šalyje vei
kia tik pirmasis cechas Džam- 
bule. Šiuo metu amofoso cechas 
skubiai projektuojamas. Netru
kus jis pradės gaminti puikias 
trąšas. Jų sudėtis — 50 pro
centų fosforo pentoksido (2.5 
karto daugiau, negu superfos
fate) ir 11 procentų azoto. A- 
zotas bus įvedamas, panaudo
jant Jonavos amoniaką (skai
čiuojant amoniakiniu vandeniu

(Nukelta į 5 psl.)
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NAMAI IR ZEMfi PARDAVIMUI

Išrasta priemonė, kuria labai lengva sugipsuoti lūžusį kaulą. Tai yra 
dėžutė ir iš jos galima vynioti plasterj kaip raištį. Tai suprojektavo 
Lee Haase, Syracuse universiteto studentas, kuris čia matyti bestebįs 
kaip jo priemonės veikia praktiškai.

Kaip išsaugoti sveikatą

VĖŽIO PAVOJAI

JAV Kovai su vėžiu draugi
jos Illinois padalinys atsiuntė 
mūsų dienraščiui raštą, kuriame 
pažymi, kad Chicagos apylinkė
je yra apie 65,000 lietuviškai 
tebekalbančių gyventojų. Ta 
draugija apskaičiuoja, kad jei 
susirgimai vėžiu bus tokio pat 
gausumo, kaip dabar, tai net 
16,250 Chicagos apylinkės lie
tuvių anksčiau ar vėliau gaus 
vėžį. Ir apie ketvirtadalis iš tų 
susirgusių, taigi apie 4,000 
mirs visiškai be pagrindo — 
juos būtų galima išgelbėti, jeigu 
laiku tuo būtų tinkamai susirū
pinta.

Vėžys nėra beviltiška liga
Draugija atkreipia dėmesį, 

kad ^ėžio liga nėra beviltiška: 
jeigu tik laiku bus liga pastebė
ta ir imtasi priemonių prieš ją, 
kas antras susirgusia gali būti 
pagydytas. JAV Kovai su vė
žiu draugija primena, kad šie 
ženklai gali reikšti vėžio pra
džią: 1. Nenormalus kraujavi
mas ar pūliavimas, 2. Guzas ar 
sustorėjimas krūtinėje ar kitur, 
3. Neužgyjanti žaizda, 4. Pasi
keitimai vidurių ar pūslės tuš- 
tinimo tvarkoje, 5. Užkimimas 
ar kosulys, 6. Nevirškinimas ar 
sunkumas praryti, 7. Pasikeiti
mai karpoje ar apgame.

Jeigu tokie simptomai užsi
tęsia ilgiau kaip dvi savaites, 
reikia nedelsiant pasitarti su 
gydytoju, ar čia nebus vėžys.
Kas ketvirtas žmogus susirgs 

vėžiu
Vėžiu gali susirgti ir jauni, 

ir pagyvenę. Daugiau suserga 
vyresni. Jeigu susirgimų procen 
tas ir toliau bus tas pats, tai 
kas ketvirtas žmogus susirgs 
vėžiu; vėžys aplankys net dvi 
šeimas iš kiekvienų trijų. Laiku 
pastebėjus, ligonį dažniausia ga
lima išgelbėti nuo mirties. Tam 
panaudojami švytinimai rentge
no spinduliais, radioaktyviomis 
medžiagomis, vaistai, chemika
lai, hormonai ir chirurgija.

Žmonėse aptinkama apie šim
tas visokių vėžio ligos rūšių, 
bet dažniausia pasitaiko šešios 
rūšys, nuo kurių miršta beveik 
pusė iš visų mirusių vėžiu. Di
džiausias vyrų žudikas yra plau 
čių vėžys, prie kurio atsiradi
mo nemažai prisideda rūkymas, 
dėl to dabar yra įsakymas ant 
cigarečių pokelių užrašyti per
spėjimą : “Atsargiai. Rūkymas 
gali pakenkti jūsų sveikatai”.

Pagalba susirguslems
JAV Kovai su vėžiu draugija 

perspėja gyventojus apie vėžio 
pavojų, paskleisdama atitinka
mas informacijas biuleteniais, 
brošiūromis, siųsdama lankyto
jus į namus. Tos draugijos Chi
cagos skyrius net 860 vėžiu ser
gančių žmonių, nepaisant į jų 
finansinį stovį, lanko namuose, 
ateša tvarščių, kitų reikmenų, 
net padeda apsirūpinti specialia 
vėžiu sergančio ligonio lova.

Chicagoje veikia 101 ratelis 
geraširdžių, kurie ir kurios pa
ruošia tvarsčius vėžiu sergan
tiesiems; taip pat paruošia spe
cialius chalatus, diržus ir kitus 
reikmenis.

Chicagoje veikia 63 vėžiu ser
gančių aptarnavimo centrai, ku
rie dalina tvarščius, indus ligo
nių natūraliems reikalams, gu
minius patiesalus ant lovų po 
pūliuojančiomis ligonio žaizdo
mis ir kt. Reikale tie centrai pa
deda gauti ligonį reguliariai ap
lankančią gailestingąją seserį.

Kovai su vėžiu draugijos ad
resas; American Cancer Socie
ty, 37 S. Wabash Avė., Chicago 
60603, III. Tel.: FR 2-0471.

Ta draugija parodo daug nuo
širdumo vėžio nelaimės palies
tiems asmenims ir šeimoms.

J. Daug].

PRIEŠ 50 METŲ
“DRAUGAS”, 1916 M. GEGUŽĖS 2 D.

“Revoliucija“ caro rūmuose — Iš
Berlyno balandžio 30 d. telegrafuo
ja, kad Rusijos caro rūmuose norė
ta nužudyti Grigorių Rasputiną, ku
ris į carą ir carienę turi labai didelę 
įtaką. į nužudymo darbą įpainioti 
garsus juodašimčių vadas Eliodoras 
ir buvęs rusų ministeris Chvostovas.

Triukšmingas susirinkimas Šv. Kry
žiaus par. Chicagoj Columbia salėj 
sukvietė neva parapijonų susirinkimą 
protestui prieš kleboną ir parapijos 
komitetą. Kalbėjo pirmininkaujantis 
K. Makaras, J. Viskontas, A. Bon- 
dzinskis, Jonas Brenza, Witkowskis, 
Šimulis, Ragauskas. Ką jie kalbėjo, 
tikriausiai ir patys nežinojo. Vartojo

MISCELLANEOUS

LEU’S SINCLAIR SERVICE
I EONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, TransmlsŲoa 
Tune-ups ir Motorų remontas

5759 So. VVestern Avenue
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-95SS

10% 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdraudą. nuo ugnies lr automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
320856 West »5th Street. 
Chicago, Illinois. 60642.

Tel. OA 4-8054 lr GR 6-4389

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
ir kitus kraštus 

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

PARDAVIMUI
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GARBAGE DRUMS

WITH COVERS & HANDLES 
30 ad 50 gal. — Free Delivery 

P. Radonas — K. šimulis 
5757 S. Halsted & 5622 S. Racine 

Tel. 224-4362 434-1113
IIIIlllllll 11111llllllllIIl,!llllllllilllllllllllllll

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

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., n auk., PR 6-1063

BANGA
TV - Radio - Stereo 

Pardavimas ir taisymas 
2740 W. 63rd Street 

Tel. - 434 - 0421

iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiimiiiiimimiiiiiiii

AUKŠTYN ŠIRDIS
KUN. J. PRUNSKIO parengtas 

pavyzdžių ir gražiųjų minčių 
RINKINYS

Čia galima susipažinti su daugy
be asmenų ir pasigerėti jų charak
terio bruožais, pasirodančiais įvai
riose gyvenimo aplinkybėse. Kny
gą gražiai atspausdino Immaeulata 
Press, Putnam, Connecticut. 260 
pusi. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite:
“Draugas”, 4545 West 63rd Street

Chicago, Illinois 60629
Platintojams duodame nuolaidas 

itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimimiiiii
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MOVING
ŠERĖNAS perkrauto baldus 

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

— Pavojingiausia JAV keliuo 
se yra šeštadienis, kada įvyks
ta 21.9% katastrofų, po to sek
madienis ir penktadienis.

, tokią kalbą, kuri daro gėdą visiems 
padoriems lietuviams. Suprantama, 
šis susirinkimas savo tikslo nepasie
kė. Parapijai nepakenkė.

Airija paskelbė nepriklausomybės 
aktą. — Prieš pora dienų iš Dublino 
pranešta, kad blandžio 24 d. Airi 
ja paskelbė nepriklausomybės aktą, 
kurio pačioje pradžioje pasakyta: 
"Vardan Dievo ir mirusių protėvių 
Airija šaukia savo vaikus spiestis 
po vėliava ir stoti kovon už laisvę. 
Kariaujanti Airija dabar prisirengusi, 
padedant jos ištremtiems vaikams 
Amerikoje bei jos narsiems talkinin
kams, pasitikėdama savomis spėko
mis, stoja kovon pergalės viltimis".

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimmiiii
Kam priseina parašyti ar pasa

kyti vieną kitą sakinį angliškai, 
ras labai vertingą pagalbą šiame

Viliaus Pėteraičio

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAMŽODYNE
Šis žodynas yra vertingas tuo, 

kad jis turi labai tikslius lietuvių 
kalbos atitikmenis angliškiems žo
džiams. Jis nieko nesuklaidins ne
tiksliomis prasmėmis.

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

Lithuanian - English 
Dictionary

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

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 
CHICAGO, ILL 60629
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STATYBININKAI

REZIDENCINIAI,
zz KOMERCINIAI,

H MEDICINOS IR —
KITOKĮ PASTATAI 7.'

2457 VVest 69tli Street 
TeL JIE 4 - 7482

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame pilną remonto darbą 

IR DAŽOME

Decor Home Builders, Ine.
A. Markauskas 

Telefonas: 863 -4666

CONTRACTORS

Heating Contractor
Įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visą rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning j 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamai greit ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
kabai..

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. Westem, Chicago O, UI.

MISCELLANEOUS

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus. 

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

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

Apskaičiavimai nemokamai

iiiiimiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
VALOME

KILIMUS IR BALDUS
Plauname lr vaškuojame visų rfišių ReqUįre man wjth draw press 
grindis. J. BUBNYS. RE 7-5168. experience or with hydroform 
...... 1.............Qood wageg pie\se caR:

HELP VVANTED

KEY PUNCH 
OPERATOR

Loop area. Experienced Alpha- 
Numeric operators. Good start
ing salary, with full benefit 
plan. For interview phone:

MISS FERBER
HA 7-1920 Ext. 294

TEXACO, INC.
An eąual opportunity employer

FACTORY WORK GIRLS
Interested in steady joto. 

Mušt be reliable and depen- 
able.

Tel. SE 8-0345

HELP WANTED — REIKALINGI DARBININKAI

JOB OPPORTUNITIES FOR MEN 
SKBDLED AND SEMI-SKILLED 

ModeI Maker and Hand Formers — Auto Rody and Fender 
Men — Hand Grinders and Gas Welders — Layout Men and
Inspectors (for Aircraft or Auto Sheet Metai Positions).

First and second shiftd. Good starting rates and overtime.
Many benefits.

Employment Office open 
Monday, Wednesday, Friday, 8 A.M. — 8 P.M.

Tuesday, Thu.rsday, Saturday, 8 A.M. — 4:30 P.M.

TOOL & ENGINEERING DIVISION 
of National Lead Company 

735 S. Washtenaw VAn Buren 6-6335
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

DĖMESIO!

12
current dividend

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

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632
į Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. lr šeštad) 9 v. r. — 4:86 p. p. 

Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. ▼.

LĮ%

HELP W A N T E D

MACHINE OPER’S
FOR INJECTION MOLDING.•

Experience preferred or will train. 
Also supervisors wanted exp. in 
handleing production and person
nel. Good starting rates, and many 
company benefits. Apply in person:

JOHNSON GLASS & PLASTIC 
CORPORATION 

5248 N. Elston Avė.

MACHINISTS^
GUARANTEED OVERTIME

Nationally known mfr. of packaging 
maeliinery seeks to add experienced 
machinistst to its production staff. 
Increased busAness assures 48 hours 
or more each week. Modern shop 
Pfovides excellent working conditions. 
Many co. benefits. Age open.

LATHE OPERATORS 
MILLING MACHINE OPRS. 

BENCH MACHINISTS
If you have broad experience re- 
gardless as to previous industry ex- 
posure concact Mr. Rockcastle, 9 to 
5 weekdays, 9 to 12 Saturdays.

AUTO-PAK, INC.
2710 N. Clybourn Avė.

MAN
To pack Aerosol cans in cartons, 
operate labeler & misc. duties.

STAR CHEMICAL
Tel. — FI 4-8742

Experienced Upholsterer
Part time or full time. Will pay by 
hour or commission. Pleasant work 
ing conditions. Call 392-4623.

Arlington, Hts., Iii.
IMMEDIATE OPENINGS —

NURSĖS - AIDĖS
Trained or will train. Also L.P.N. ’Br- P- į28/90" .
Full o,r part time. Pleasant work- Mur. (i lt., a mieg. 
ing conditions. Apply in person only.
Bohemian Home For The Aged 

5001 N. Pulaski, Chicago, Rl.

MEN
For handy vvork around carnival 

eąulpment at our wareho,use. Steady 
or part time.

MILLER AMUSEMENT 
55th Street and La Grange Rd. 

lxi Grange*, Illinois

DKAW PRESS OPERATORS

R. Kehoe — SP 2-7600

WAREHOUSE PERSONNEL
CERRO, OOPPER AND BRASS 

1600 Pratt Boulevard
ELK GROVE VILLAGE 

Tel. — 439-6330
BOOKKEEPER - TYPIST

EXPERIENCED
Age open. Good salary, $100 per week. 

Flve Daysl A Week, 8 Hour Day. 
Paid Vacation And Holidays

CENTRAL METAL PROD. CO. 
1638 W. Kinzie, Office 2nd Floor

WOMEN — WANTED
For lite factory work. Hours 

7:30 a. m. to 4 p. m.
RUNZEL CORD & WIRE CO. 
4727 W. Montrose, MU 5-7400 

Remkite “Draugę”.

2 po A med., centrai šildym., skie
pas ir pastogė, d'd ir tvirtas namas 
Brighton Parke.

Mūr. bungal., 6 did. kamb., cen
trai. šildym., 30 p. sklypas, alumin. 
langai. 59th ir Sacramento Avė.

Mūr. 0 butų, 3 po 4, vienas 6 
kamb., centrai, šildym. geros paja
mos, gerai priūžiūrėtas namas — 
McKinley Parke.

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE
Notary Public — Income Tax Service

2737 West 43rd Street Tel. — CL 4 - 2 90
Gage pke. Visai naujas 9 butų 

apartmentinis. Gražūs, erdvūs kamb., 
įmontuoti virtuves Jrengimai. Paja
mos apie $16,000 metams. Kaina 
$117,000.

Palikimo pardavimas! Marąuette 
pke. Tik $22,900. Apynaujis 6 kamb. 
mūras. Platus sklypas, garažas, alu
min. langai.

Savininkui persikėlus i kitą mies
tą, Marąuette pke parduodamas 5 
kamb. mūr. Tik $14,600.

Statytas žinomo kontraktoriaus. 8- 
Jų erdviu miegamųjų, visai naujas 
modernus namas. Patogus išplanavi
mas, 1H vonios, 40 p. sklypas. Tik 
$28,600.

Tik H bloko nuo Marąuette pko.
7 kamb. liuksusinė rezidencija, 3 
vonios, 50 p. sklypas, šoninis Jva- 
žiaviniaS, garažas.

03 ir Pulaski apyl. visai naujas 4 
apart, mūras. 4 kamb. butą pirkėjas 
gaištu tuoj užimti. Tik $53,000.

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

PAMATYK — NEPYKSI
Tikra rezidencija. 12 metų, 6% kamb.,
1 % vonios, naujas 2 auto garažas. 
Gazo šild., jrengtas beismentas), arti 
72 ir Campbell. $23,000.
(i apartmentų mūras. Alyva šild. Apie 
$7,000 nuomos. Daug priedų. Prie 
Marąuette pko. $62,500.
(I kamb., 8 metu mūras. 1 % vonios. 
Įrengtas beismentas, baras, garažas, 
40 p. lotas. Arti Marą. pko. $23,500.
Tik 4 metų, 2 po 6% kamb. liuksus 
mūras. 2 gazu šildymai, šiltas rūsys. 
Oro vėsinimas. Abu butai po 2 vo
nias, karpetai. Daug priedu. Prie pat 
Marą. pko. $52,500.

ATEIKITE, VISADA TURIME GERŲ NAMŲ

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

Mūr. 5 k. arti M, p. Garažas. 
Nauj. šild. $16,000.

IK a., 3 butai, garažas, nauj. šild.

Tik 3 bl.. nuo
M. p. mokyklos. $17,800.

Meti. 8 k. M. p. Gazo šild. Skubiai
Už $13,900.

Lotas 25x125 p. Zoning R-3, arti 
M. p. $3,500.

KAIRYS REAL ESTATE
2943 Wost 59 Street, H E 6-5 fl 51

Marąuette pke mūr. 2 aukštų na
mas — taverna su 3 kamb. ir bu
tas 6 kamb. Bargenas. $24,500.

72 ir Fairfield. Mūr.. rezidencija 
su 4 miegamais.. 15 m. senumo. 
$25,300.

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

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

3 blokai nuo parko, 3 miegamųjų 
mūr. namas. Užbaigtas rūsys, 2 
maš. garažas. Tel. 434-5108.

2-jų BUTŲ SPECIALUS. Apyl. 28 
ir Drake. 2 po 5 kamb. Pilnas rūsys. 
Plytelių virtuvė ir vonia, 2 maš. ga
ražas. Mokesčiai tik $163. Pilna kai
na $14,700. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LA 1-7038.

CICERO. 3-jų butų namas nebran
giai. Mūr. 2 po 6 kamb. ir 3-jų kamb. 
butas plius 4 miegamieji kambariai. 
2 maš. mūr. garažas. Puikios paja
mos, $445 per mėn. Karštu vand. ga
zu apšildymas. $30,200. SVOBODA, 
2134 S. 61st Ct. BI 2-2162. arba 
LA 1-7038.

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

RIMTAM VYRUI 
išnuomojamas kambarys.

585-9439

REIKIA BUTŲ

NEMOKAMAS PATARNAVIMAS 
NAMŲ SAVININKAMS.

Turime rinktinių nuomininkų. Rei
kalingi butai Marąuette ar Brigh
ton Pk. rajonuose.
Artesian Rentals, 2439 W. 69tli St. 
Tel. 471-2460. Kreiptis kasdien 
nuo 10 v.r. iki 8:30 v.v., šeštad. 
ir sekm. iki 5 v.

REAL ESTATE

SALES B MORTGAGES B MANAGEMENT

Member of M.L.S.

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

ALEX SATAS — Realtor
Turime šimtus namų Ciceroje, Bervyne, Riverside, La Grange Parke br 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti j mūsų įstaigų lr 
Išsirinkti Iš katalogo.

2 po 4 med., skieyas Ir pastogS, 
pigus kas moka pataisyti. Brighton 
Parke.

2 aukštu mūrinis: 1 butai lr mat 
sto krautuve, butat kaip naujo nu 
mo. Nepaprastai gerai sutvarkyta* 
namas lr puikus biznis. Brighton 
Parka.

Apynaujis IK aukšto, Marąuette 
pke. 6 ir 6 kamb. $37,90*.

Netoli Marijos mokyklos, 4 butu 
gerai prižiūrėtas mūras. $43,000.

Marąuette Parke. 8 butų moderni
zuotas apartmentinis. Geros pajamos.

Rooming House. Įrengtas pagal 
miesto potvarkius (no violations). 
$17,000 metinių pajamų. Pirksite už 
$42,000.

Apynaujis 6 gražiu butą apartmen
tinis. $77,600.

3 Apart. Gage pke. Savininkui bu
tas ir $200 pajamų j mSn. $30,600,

2 po 4 kamb. Marąuette pke. lt 
metų mūras. $33,600.

Gage parke. Stiprus 6 ir 6 kamb. 
mūras. Platus sklypas. Garažas 
$25,600.

Marąuette pke. 14 metų, 4 miega
mųjų puikiu namas. Tik $24,000.

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

Beveik naujas 6 kamb. mūras. Blo
kas nuo Western. Alumin. langai, 
tvora, nauji karpetai, platus lotas. 
$17,100.
2 būti, mūras. 2 po 6 kamb. Arti 
Marą. pko. mokyklą. Naujas gazo 
šild. Garažas. $£8,500.

Moderni 0 knmb. mūr. rezidencija,
blokas nuo Marą. pk., virš 60 p. 
sklypas, 2 auto garaž. $27.600,

3 būt. med., apkaltas, geros paja
mos, 2 auto garaž., platus sklypas, 
arti mūsų ofiso $21,000.

Gotas tinka statybai. Apie 30 p. 
Arti Marą. pko mokyklų Prieinama 
kaina..

Mūr. 2x6. M. p. Garažas. Naujas
gazo šild. $27,000.

Mūr. 10 butų. Tik blokas nuo M.
p. skubiai, už $88,000.

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

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

Mūr. 5 ir 3 kamb. Beveik naujas. 
Giminingoms šeimoms. $26,900.

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tai
Notariatas — Vertimai

Apdraudy Agentūra
BELL REALTY

J. BACEVIČIUS 
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

Sąžiningas lr greitas patarnavimas 
visais Real Edtate reikalais. Vaiki* 
notariatas.

SIMKUS, REAL ESTATE — 
NOTARY PUBLIC

4259 So. Mapletvood Avė.
OL 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 IR BIZNIŲ PIRKIMAS-PAR
DAVIMAS • NOTARIATAS • PA
TVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACI
JOS POPIERIAI * PAJAMŲ MOKES

ČIAI — INCOME TAX •
Cla gaunama soc. draudimo knygeli 

lietuvių k. Kaina $1.00.
LEONAS REAL ESTATE

27SS W. 71st St, l ei. 925-6013

oooooooooooooooooooooooooo
Namų Pirkimas Pardavimas

INCOME TAX
KATILIUS REAL ESTATE 

2456 W. 69th Street, RE 7-8399
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Platinkite “Draugę”.



Mūsų kolonijose
Worcester, Mass.

PIETAVOME, SKAMBANT 
DAINAI

Šv. Kazimiero parapijos Nek. 
Prasid. seselių rėmėjų sk. ba
landžio 24 d. Maironio Parko 
salėje surengė pietus paremti 
Nek. Prasid. seselių statybos 
darbus, kuriais vaišinomės, 
skambant dainai. Sol. Aušra 
Vedeckaitė padainavo keletą 
dainelių. Po to trumpą žodelį 
tarė dr. Ona Labanauskaitė, se
selių vaidu padėkojo jaunajai 
solistei ir palinkėjo, kad jos gy
venimo laivas, nors išplaukęs 
kartais iš lietuvybės uosto, vėl 
sugrįžtų į jį pasisemti stipry

bės ir lietuviškos dvasios. Susi
rinkusiems priminė, kad sese
lėms reikalinga finansinė para
ma, nes jos nori patarnauti ne 
tik seneliams, bet ir jaunimui 
įrengti vasaros stovyklą, nes 
dabartinėse patalpose nesutel
pa jaunimas, kuris vasaros lai
ke nori šioje lietuvybės tvirto
vėje sustiprėti dvasiškai, fiziš
kai ir tautiškai, paliekant nors 
trumpam laikui didmiesčių dūl

iu kės ir triukšmą.

Prieš pradedant vaišintis, žo
dį tarė skyriaus pirm. Watkins, 
pasveikindama visus susirinku
sius ir padėkojo už atsilankymą.

Tolimesnei programai vesti 
pakvietė stud. Garsytę, kuri pri
statė jaunąją solistę, o jai pa
baigus dainuoti, su Kavaliaus
kaite įteikė raudonų rožių 
puokštę, o jos akompanistei pri
segė. Sk. pirm. Watkins solistės 
tėveliams Vedeckams taip pat 
prisegė po gėlę. Pradedant pie
tus, maldą sukalbėjo seselė 01- 
veta.

Tenka apgailestauti, kad mū
sų lietuviška visuomenė ne pil
nai suprato, kuriam tikslui bu
vo ruošiami pietūs. Maža dalis 
atvyko pasidalinti su seselėmis 
jų dabartinais rūpesčiais. Sve
čiai buvo skaniai pavaišinti pa
siaukojusių šeimininkių dėka, 
kurias seselės tikrai prisimins 
savo maldose. J. M.

Svarbios informacijos Dainų 

šventes reikalu
Iki didžiosios Hl-sios Dainų ras šioje šventėje bus vertas

— Auto katasrofose JAV 1965 
m. daugiausia žuvo (8.100) tarp

šventės beliko vos gerų porą 
mėnesių. Dainų šventės komite
tas ir chorai rūpestingai ruo
šiasi, kad ši šventė būtų me- 

1—6 v.r. Viso 16.7%. Toliau ! niškai aukšto lygio ir gerai or- 
pavojingos valandos yra 5 — 6 ganizuota. Nemažas dėmesys
v. v., kada žuvo 3,250 esmenų, 
6.7%.

Pasimetinmas Kėdainių...
(Atkelta iš 3 psl.)

— 60,000 tonų per metus). Tai
gi, bendra vertingų medžiagų 
koncentracija omofose sieks 61 
procentą. Tai labiausiai koncent 
ruota mineralinė trąša.” (T. p.)

Statybos trūkčiojimai 
Kombinato direktoriaus žo

džiais nesklandžiai vyksta ir 
kombinato statyba:

“Panagrinėjus Kėdainių sta
tybos valdybos ir jos subrango
vinių organizacijų orientacines 
penkmečio užduotis, atrodo, kad 
kol kas numatomos nerealios ir 
netolygios statybos — monta
vimo darbų apimtys. Vienais 
metai statybos valdybos pro
grama turėtų daugiau kaip dvi
gubai padidėti, po to — vėl 
nusmukti. Tokie “trūkčiojimai” 
nieko gero duoti negali. Reikia 
gerai apskaičiuoti, ką ir kada 
statyti, kad nebūtų įšaldytos 
lėšos. Jeigu būtų priimtas mū
sų pasiūlymas plėsti kombina
tą pagal aukščiau pateiktą eilės 
tvarką, tuomet, paliekant už
planuotų statyti Kėdainiuose pa
šarinių mielių ir cukraus fab
riko užbaigimo laiką, statybos 
valdybos darbų apimtis 1967 m. 
sudarytų apie 7 milijonus rub
lių. Tai sudarytų 50 procentų 
augimą pagal 1965 metais įvyk
dytą apimtį, arba 30 procentų 
palyginti su 1966 m. planu. Su
teikiant rimtą pagalbą statybi
ninkams, šios užduotys dar bū
tų realios. O šiuo metu planuo
jamas žymiai staigesnis šuo
lis.

Dabar pagrindinis mūsų užda
vinys — kaip galima grečiau 
pastatyti amofoso gamybos kom 
pleksą, į kurį įeina fosforo rūgš
ties cechas, rajoninė katilinė, 
gaminanti 100 tonų garo per 

^valandą, kabantis 120 m. aukš
čio kelias fosfogipsui išvežti ir 
pats amofoso gamybos cechas. 
Amofoso gamybos cechas turi 
pradėti darbą ne vėliau kaip 
1968 metų pirmąjį pusmetį. Be 
tokios paramos ir dėmesio, koks 
buvo statant superfosfato ga
mybos cechus, apsieiti čia neį
manoma”. (T. p.)

Griežti įspėjimai Maskvai
K. Pilkauskas rašė straipsnį 

“Mūsų penkmetis” nepaprastai

atsargiai, parinkdamas žodžius, 
tačiau sukandęs dantis, maty
damas Maskvos planuotojų at
neštą netvarką:

“Atrodo, viskas aišku. Jau 
daug nuveikta šia kryptimi. Ta
čiau galutinai šis klausimas dar 
neišspręstas, nes nežinia, kokiu 
pagrindu TSRS Žemės ūkio mi
nisterija vėl pateikė TSRS Pla
no komitetui prieštaraujančią 
medžiagą dėl mineralinių trąšų 
mišinių sudėties Pabaltijo res
publikoms, jų tarpe ir Lietu
vai. Vėl siūloma gaminti NPK.

Norėtųsi padaryti kai kurias 
trumpas išvadas dėl sėkmingo 
Kėdainių rajono pramonės vys
tymosi plano sudarymo. Laikyti 
pagrindu reikėtų pateiktą che
mijos kombinato gaminių no
menklatūrą, statybos eilę bei 
laiką; nuodugniai apsvarstyti 
kitų pramonės objektų staty
bos apimtį bei laiką, vertinant 
realius statybos darbų Kėdai
niuose augimo tempus; labai at
sakingai apskaičiuoti būtiną mi
nimalią ir savalaikę gyvenamo 
ploto ir ikimokyklinių įstaigų 
statybą, susiejant ją su pra
monės objektų statybomis.

Reikia atsisakyti tokios ne
tvarkos, kai planuojant iš karto 
jau sakoma, kad “vėliau patiks
linsime”. Mes, žinoma; ne prieš 
patikslinimą, gyvenimas jo bū
tinai reikalauja. Bet negalima 
taikstytis su neatsakingu, ne
kvalifikuotu, nekompleksiniu 
planavimu”. T. p.)

Skaitytojui, kuriam svetima 
chemija, nelengva šnekta, tačiau 
jis neabejotinai supras, kokia 
sunki lietuvio kova prieš rusą, 
kuris viena ranka stato, kita 
griauna.

Išgarsintoji Kėdainių chemi
jos kombinato statyba kelia 
daugelį klausimų, kurių čia tik 
keli tepaminėti.

kreipiamas ir į Vaikų chorą, 
kurį sudarys lituanistinių mo
kyklų moksleivių chorai ir tau
tiniai ansambliai su 1,000 dai
nininkų.

Tam tikslui balandžio 2 d. 
Dainų šventės komiteto muziki
nės dalies vedėjas muz. J. Zda
nius buvo sukvietęs visų Chi
cagos lituanistinių mokyklų cho
rų ir ansamblių dirigentus pasi
tarimui, tikslu aptarti ansamb
lių ir chorų menišką pasiruoši
mą, statomus reikalavimus ir 
kitus organizacinius reikalus.

Pasitarime apie Chicagoj vei
kiančius vaikų chorus praneši
mą padarė Dainų Šventės Vaikų 
choro dirigentas muz. Faustas 
Strolia. Chorai dirbą nuošir
džiai, tačiau atkreiptinas dėme
sys į dainų išpildymo reikalavi
mus. Būtina kreipti dėmesį į tas 
kus prie gaidų — jų išlaikymą, 
užbaigimą ir įpratinimą sekti 
dirigentą. Tai labai svarbu pa
siekti vieningos choro harmoni
jos tokame skaičiuje choristų.

Pranešama, kad jungtinio vai 
kų choro repertuare padaryti 
šie pakeitimai: komp. J. Ber
tulio dainos “Broliai” vietoje, 
bus dainuojama to paties kom
pozitoriaus daina “Tau brangi 
tėvyne”, žodžiai Stasio Džiugo.

Tik su gerais balsais ir gero
mis klausomis

Tame pasitarime po išsamaus 
išsiaiškinimo vaikų chorų diri
gentai ir ansamblių vedėjai pri
ėjo vieningos nuomonės, kad 
ir Vaikų choras Dainų šventėje 
būtų aukšto meninio lygio. Tam 
tikslui nusitarė visuose vaikų 
choruose ir ansambliuose patik-. 
rinti choristus ir atrinkti turin- j 
čius gerus balsus ir geras klau
sas dainininkus. Reikia manyti, ! 
kad šiuos egzaminus išlaikys di
džiausioji dauguma ir vaikų cho

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

PASINAUDOKITE
DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllli

RADIO PROGRAMA
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- 
dutėa pasaka Programą veda 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis į Baltie Florists — 
gėlių bet dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadvvay, So. Bostone, Telefonas 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas lr 
“Drsoiras”
llllllllllllllllIllllllIIIIIIIIIIIII111111111111111II

Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaustu
vėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės visoje 
Amerikoje.

DRAUGO spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas kny
gas, programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems 
gyvenimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.
.... Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuves patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti,

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

ViBais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu
“DRAUGAS’

4545 West 63rd Street 
CHICAGO. ILL 60629 TEI LD S-flSnO

‘‘Dainavos” ansamblis šiuo metu ruošiasi eilei iškilmių tarp jų iškilmėms Washingtone. Prieš kiek laiko 
ansamblis atšventė savo dvidešimt metų sukaktį, kurios metu buvo pagerbti ansamblio nariai, išdainavę 
tarp 10 ir 20 metų. Iš kairės į dešinę: Al. Smilga, E. Krasauskienė, muz. P. Armonas ir J. Daužvar
dienė, įteikę adresus. Toliau A. Stočkus, V. Radys, B. Pernaravičius, Jonas Paštukas, P. Kantauskas. 
V. Žeronas, P. Kavaliauskas, A. Latonienė ir N. Micius. Priekyje, kairėj, sėdi muz. A. Stephens ir Lietuvių 
operos choro pirm. Vyt. Radžius. Nuotr. V. Noreikos

niu kaklaraiščiu. Tad jau dabar 
visi mieli tėveliai į tai turi at
kreipti dėmesį ir dalyvaujan
tiems Dainų šventėje vaiku
čiams rūbelius parūpinti laiku.

Jurgis Janušaitis.
malonaus pasigėrėjimo.

' ,< Apranga
Svarbu, kad mūsų dainininkai

gražiai atrodytų ir estradoje. O 
tai priklausys nuo gražaus ap
sirengimo. Šiai šventei ypač tin
ka mūsų gražūs tautiniai rūbai. 
Pasitarime ir buvo nutarta, kad 
vaikų choro dalyviai dėvėtų tau 
tinius rūbus: mergaitės

Kai vanagas nugaišta, vištos 
dėl to neverkia.

. — Vokiečių priežodis

Laimingieji vergai yra atkak
liausi laisvės priešai.

— Ebner-Eseenbach

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

taūti- I Ekspertlftkal uždedam naujus lr tal- . ... ,. . i some senus. Pilnai apsidraudę. Dar-niais rūbeliais, berniukai dėvi | bas garantuotas.
A. ABALL ROOFING CO.

LA 1-6047 arba RO 2-8778
baltas kelnaites, baltus marški- į 
nius su austu lietuvišku tauti-

Mielą
VIKTORĄ LESNIAUSKA IR JO ŠEIMA,

mirus jų brangiam tėveliui ir seneliui
A. -f- A.

SIMUI LESNIAUSKUI,
liūdesio valandoje giliai užjaučia

Cibavičiai

Mielam Prieteįiui

APOLINARUI RADVILAVICIUI
mirus, Jojo visą šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

LiudasirKazė Biknevičiai

APOLINARUI+RADVILAVICIUI
mirus, Zigmą ir kitus šeimos narius gilaus liūdesio 

valandoje užjaučiame.

Aleksas ir Zina Pociai

Hamiltono Aušros Vartų Parapijos

Klb. Prel. Dr J. TADARAUSKUI,
jo brangiai mamytei mirus Lietuvoje, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

B. Kronas

TEODORA JOKUBAUSKIENĖ
Mūsų mylima motina mirė 1966 m. bal. 13 dieną ir palai

dota Šv. Kazimiero kapinėse bal. 16 dieną.
Šioje liūdesio valandoje visiems pareiškusiems asmenišką, 

laiškais ir spaudoje užuojautas, aukojusiems šv. mišių aukas, 
prisiuntusiems vainikus ir gėles prie karsto šiuo reiškiame nuo
širdžią padėką.

Mūsų gili padėka gerb. kan. V. Zakarauskui už maldas 
koplyčioje ir atlaikytas šv. mišias už velionės sielą.

Dėkojame grabnešiams ir visiems draugams ir pažįsta
miems dalyvavusiems laidotuvėse ir palydejusiems velionę į 
amžinojo poilsio vietą.

Dėkojame p. D. Petkui už jo rūpestingą patarnavimą.

Sūnūs: Stasys, Algirdas ir Edvardas 
bei jų šeimos

A. f A. GERTRUDE LAČYTIS
PAGAL TĖVUS SIMONAITYTE

Gyveno 3650 South Hoyne Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė bal. 30 d.. 1966 m., 10:40 vai. ryto, sulaukusi 72 m.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Klaipėdos apskr., Kretingalės pa

rapijos, Jėgučių kaimo. Amerikoje išgyveno 17 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Martynas; taipgi liko 

jos ir vyro giminės Vakarų Vokietijoje ir Amerikoje.
Priklausė Lietuvių Evangelikų Liuteronų Tėviškės Bažnyčios 

Moterų Draugijai.
Kūnas pašarvotas Lackawicz kopi., 2424 W. 69th St. Budė- 

tuvės bus pirmadienį 7:30 vai. vak. Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Tėviškės bažnyčioje, 6641 So. Troy St. Laidotuvės įvyks antrad., 
geg. 3 d. 1Q v. ryto bus pamaldos Liet. Evangelikų Liuteronų Tė
viškės bažnyčioj; po pamaldų bus nulydėta j Liet. Taut. kapines.

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

Nuliūdę lieka: Vyras ir visi kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Steponas Lackawicz, Tel. RE 7-1213.

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME 3M QfiBr

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcresf 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 West 63rd STREET 

Telef. PR 8-0333 PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET 
2814 W. 23rd PLACE

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArda 7-1911

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

3319 S. LITUANICA AVĖ, Tel. YArds 7-1138 — 1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003



DRAUGAS, pirmadienis, 1966 m. gegužės mėn. 2 d.

X Montesorinio auklėjimo ži
dinėlis jau pradėjo darbą su vai 
kučiais savo naujai pastatytuo
se namuose 3038 W. 59 St. Vai
kučiai yra priimami nuo 2 iki 
5 m. amžiaus.

X Loretos ligoninės adminis
tratorė sesuo M. Stephanie, skel 
bia, kad į ligoninės medicinos 
štabą papildo nauji daktarai: 
Elena Deckys, Andrew Kalisz, 
John Rogers, Joseph I. Soffer 
ir Stephanos A. Xydakis.

X Lietuvos Kariuomenės sa
vanorių - kūrėjų sąjungos cen
trinių organų korespondenciniu 
būdu jvykusio balsavimo, rinki
mų komisijos viešas balsų skai
tymo posėdis įvyks 1966 m. ge
gužės 8 d. 12 vai. Jaunimo cen
tre. Sąjungos nariai, kurie do
misi rinkimais posėdyje prašo
mi dalyvauti.

X Kun. B. Sugintas už balan
džio mėnesį per Balfą pasiuntė 
Vasario 16-sios, Punsko ir Sa
leziečių gimnazijoms 1,180 dol.

X šv. Kryžiaus parapijos 
tūriniais įvykiais. Programą pra' karnavalas prasidės gegužės 19 
vedė Plokštelei išleisti komiteto dieną.
pirmininkė D. Bartkienė, nupa-

X Antaną J. Rudį pagerbė 
radijo stotis WAIT. Jos vado
vybė laišku pasveikino A. Rudį, 
Alto pirmininką, kaip naują 
Tarptautinio prekybos klubo 
pirmininką, ir parinko jį “Die
nos prekybininku” (Business- 
man of the Day). Toji diena 
buvo balandžio 30-ji. Radijo sto 
tis praėjusį šeštadienį du kar
tus (tarp 2 ir 2:30 p. p. ir 5 
ir 5:30 v. v.) kalbėjo apie mū
sų tautietį pramonininką ir vei
kėją, vertinant jo sugebėjimus 
tiek pramonės, tiek visuomeni
nėj veikloj.

X Solisto Stasio Baro plokš
telės pristatymas Chicagos lietu 
viškai publikai penktadienio va
karą Jaunimo centre sutraukė 
apie 400 žmonių, kas rodo mū
siškių gražų susidomėjimą kul-

X Jonas Gudelis Chicagos
Aukšt. lit. mokyklai dovanojo
daugybę vaizdinių Lietuvos že- Į Adelė Gudaitienė, ižd. — Vincas 

komp. D. Lapinskui, kurio dėka mėlapių, kuriuos mokyt. P. Lam Geležiūnas. Revizijos komisija: 
buvo gauta Stuttgarto simfoni- psatienė išdalino visiems 5 ir 6 kun. Z. Gelažius, J. Gumbelevi- 
nio orkestro palyda, dėkojo ki- kl. mokiniams kaip geografijos čius, ir J. Bataitis. Visi nariai

sakodama visą. jos atsiradimo 
istoriją, reikšdama dėkingumą

tiems, prisidėjusiems prie plok 
stelės atsiradimo. Muzikas A. 
Kučiūnas išreiškė džiaugsmą da 
bartiniu tremties lietuvių kultū
riniu judrumu, kurio viena ap
raiška — ši St. Baro plokštelė; 
išreiškė viltį, kad bus ir daugiau
mūsų pamėgtojo solisto plokšte- merftos mokestį rašo: “The Ma
lių. L. Op. sol. A. Sprindys supa 
žindino su plokštelės turiniu, 
paskiau buvo plokštelėn įdainuo 
tų arijų perteikimas jautriais 
p. Briedžio parūpintais stereoti
piniais aparatais. Gausūs plo
jimai rodė puiblikos pasitenkini
mą. Pabaigoje buvo jaukios vai
šės.

X Inž. Kęstutis Kirvaitis, 
kaip skelbia Chicagos laikraš
čiai, pakviestas į Illinois univer
sitetą profesorium nuo 1966 m. 
rugsėjo 1 d. Kęst. Kirvaitis dir
ba Automatic Electric Labora
tories, Ine., Northlake, III.

X Vysk. V. Brizgys “Laive” 
rašo apie visuotinį Bažnyčios 
suvažiavimą. Tai jau 10 tokių 
tęsinių, kuriuose atskleidžiama 
įdomių momentų iš to istorinio 
susirinkimo.

X Jūratė Reizgytė, -pagarsė
jusi Australijos lietuvaitė, kvie
čiama atvykti į Lietuvių jauni
mo kongresą. Iniciatyvos ėmėsi 
Margutis, prašydamas kiekvieną 
klausytoją paaukoti bent po 1 
dol. kelionės išlaidoms apmo
kėti. Margučio adresas 6755 S. 
Western, Chicago, III. 60636.

X Lietuvos vyčių IUinois-In- 
diana apskričio keglinimo tur
nyras įvyks gegužės 21—22 d. 
d. Ta proga bus šokiai ir ban- 
keletas. Informacijų tuo reikalu 
daugiau gali suteikti Al Kas- 
sel, telef. 586-8287.

X LŠlST c. v. darbo prezidiu
mas turėjo posėdį balandžio 24 
d. Jaunimo centre. Jį atidarė 
pirm. Alf. Valatkaitis. Svarsty
ta knygos “Neprikl. Lietuvai” 
ir išleistų kalėdinių atvirukų 
apyskaita ir naujų, užsakymas 
1967 m., Vytauto Didžiojo šau
lių meno kuopelės reikalai, ka
ro metu pamestųjų ženklų dup- 
likato reikalai, c. v. veiklos pa
gyvinimo klausimai ir įvairų ra
štų paaiškinimai bei vietos or
ganizaciniai reikalai, įskaitant 
klausimus ir sumanymus. Daly
vavo: VI. Išganaitis, P. Petru- 
šaitis, K. Kodatienė, kun. J. 
Borevičius, SJ, K. Žilėnas, A. 
Gintneris, A. Valentinas, adv. 
R. Skipitis.

X Mūsų iškilieji muzikai: P. 
Armonas (violencelė), P. Matiu- 
kas (smuikas) ir M. Motekaitis 
(fortepionas) išpildys dalį Dai
navos vakaro programos prista
tydami susirinkusiems Mendel- 
ssohno Trio D-Minor. Stalus už
sakyti GA 3-7809. (pr.).

pamokų priemonę.
X Kun. Jonas P. Paukštis,

Šv. Petro ir šv. Povilo klebonas 
Westvillėje, III., net dvejiems 
metams užsisakė žurnalą “The 
Marian” ir siųsdamas prenu-

aktyviai įsijungė į aukų rinki- 
ą jaunimo kongreso reikalams 
ir į peticijos parašų rinkimą. 
St. Lous, Mo., apylinkės lietu
viai kviečiami paremti šiuos mū 
sų jaunimo užsimojimus.

— “Iron Curtain Church Re- 
rian’ yra labai įdomus žurnalas lief” biuletenis įsidėjo Šv. My-
ir žmonės, kuriems mes duoda
me pasiskaityti, sako, kad juo- 
mi taip pat džiaugiasi”.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
KETURIŲ MOKYKLŲ 

PASITARIMAS

LB Marąuette Parko apylin
kės valdybos iniciatyva, gegu
žės 8 d. Švč. M. Gimimo baž
nyčioje Marąuette Parke orga
nizuojamos pamaldos lietuvei 
motinai pagerbti, o 15 d. po pie 
tų tos parapijos salėje įvyks 
meninė dalis su programa.
Visas apylinkės ribose veikian 

čias lietuviškas mokyklas apyl. 
valdyba kvietė prie minėjimo 
prisidėti. Pasitariman šiuo rei
kalu suėjo keturių mokyklų at
stovai: J. širka — Kristijono 
Donelaičio, M. Pėteraitienė — 
Marąuette Parko lituanistinės 
m-los, dr. Trakienė — Tėviš
kės parapijos ir p. Juknevičie
nė — Montessori.

LB apyl. v-bos pirmininkas J. 
Vaičiūnas pareiškė, jog kvie
čiama dalyvauti ir Atžalyno an
samblis. Yra susirišta su Pr. 
Zapoliu, kuris žadėjęs pasitarti 
su kitais mokytojais ir neužilgo 
duoti atsakymą. Mielai susitar
ta palikti 10 minučių laiką At- 
žąlyno programoje, jei atsaky
mas būtų teigiamas.

P. Juknevičienė perdavė raš
tu pačių mažųjų numatytą pro
gramą. Ji turėtų trukti irgi apie

Lietuvos Atsiminimų radijo štabas: (iš k. j d.) muz. Alg. Kačanaus- 
kas, prof. Jokūbas Stukas, direktorius, ir Jonas Valaitis. Valandėlė 
balandžio 24 d. atšventė 25 m. jubiliejų. Nuotr. R. Kisieliaus

Toronto Prisikėlimo parapijos suaugusių choras balandžio 17 d. atlikęs dalį programos naujų pastatų 
pašventinimo proga ruoštame koncerte. Nuotraukoje priekyje — choro vadovas muz. kun. B. Jurkšas ir 
choro akomponatorė D. Skrinskaitė. Nuotr. M. Pranevičiaus

J. A. VALSTYBĖSE
— St. Louis, Mo., balandžio 

27 d., lietuvių švento Juozapo 
parapijos klebonijoj įvyko Lie
tuvių bendruomenės apylinkės 
metinis susirinkimas. Šiame su
sirinkime buvo išrinkta nauja 
apylinkės valdyba: pirm.:—Ja
ne Gumbelevičienė, sekret,

kolo bažnyčios Vilniuje vidaus 
nuotrauką, kurioj išstatyti įvai
rūs namų reikmenys, kaip tai

10 minučių. M. Pėteraitienė pa
reiškė, kad juodviejų su I. Smie 
liauskiene paruoštas montažas 
negalės būti skaldomas. Smie- 
liauskienės tautiniai šokiai bus 
sujungti su montažu. Dr. Trakie 
nė nurodė, kad jų vaikų choras 
pagiedos pritaikintų giesmių. 
Jos paruoštos programos dalis 
vadinsis “Rašytas žodis”.

J. Širka sutiko, kad jo mo
kyklos programa būtų perskir
ta. Tautiniai šokiai gali būti at
skirti nuo mokyklos rinktinės 
grupės atliekamų dainų, diriguo 
jamų muz. P. Armono. Gi šo
kiams vadovaus jaunosios kar
tos atstovė B. Balčiauskaitė, 
akordeonu Gutauskui palydint.

Paaiškėjo, kad visų mokyklų 
vaikai mielai piešia programoms 
viršelius, o tekstais ir spausdi
nimu pasirūpins apyl. valdyba.

Buvo nustatyta programos 
eilės tvarka. Pirm. J. Vaičiūnas 
pranešė, kad minėjimui vado
vauti sutiko akt. Alė Kėželienė, 
o apšvietimu pasirūpins Vytau
tas Žygas, daugelyje parengimų 
tvarkąs ne tik šviesas, bet ir 
kitus techniškus reikalus.

Pasitarimo protokolą rašė LB 
apyl. v-bos sekretorius Donatas 
Šukelis. J.

IŠ ART! IR TOL!
tualeto ir vandentiekio įrengi
mai ir kt. Tokio barbariškumo 
esą sunku surasti. Taip pat 
straipsnyje aprašyta 
Bažnyčios tragedija.

— Philadelpliijos LB Vinco 
Krėvės šeštadieninė mokykla 
gegužės 8 d., sekmadienį, ren
gia /Motinos dienos minėjimą. 
10:30 vai. šv. Andriejaus baž-
nyčioje bus mišios, kurias at-, Todėl mano linkėjimas “Drau- 
našaus svečias kun. S. Raila ir gui”: gyvuok, būk patvarus ir 
per kurias keli mokyklos moki- nepalaužiamas savo idealuose, 
niai priims pirmąją šv. komuni-1 taip pat nepailstąs savo kas-
ją. Po pamaldų tėvų komitetas 
rengia bendrus užkandžius pa
rapijos salėje, o mokiniai atliks 
trumpą meninę programą. Be 
to burtų teliu bus paskirti du 
meno kūriniai: skulpt. P. Vaš- 
kio ir dail. K. Žoromskio. Pthila- 
delphijos ir apylinkių lietuviš
koji visuomenė maloniai kvie
čiama dalyvauti pamaldose ir 
minėjime.

— Žum. Pr. Alšėnas, svei
kindamas “Draugą” jo 50 m.

Sol. Lionė Juodytė 
das Brazis dainuoja Lietuvos At
siminimų radijo jubiliejiniame kon
certe New Yorke balandžio 24 d.

Nuotr. R. Kisieliaus

CHICAGOS ŽINIOS
GELEŽINKELIŲ STOČIŲ 

JUNGINYS
Pennsylvania ir New York 

Central geležinkelių junginys 
pradės veikti birž. 1 d. Jų su
jungimas pagreitins Chicagos 
projektą suvienyti išsimėčiusias 
po miestą įvairių geležinkelių 
palaikomas stotis. Viena cent
rinė stotis leistų kitiems tiks
lams panaudoti apie 2,000 akrų 
dabar geležinkelių užimtos že
mės.

NAUJAS APARTMENTINIS 
DANGORAIŽIS

Naujas 31 aukšto apartmen
tinis namas bus pastatytas už 
7 mil. dolerių prie Armitage, 
Ogden ir Linkoln Park West. 
Šiame 291 pėdos aukščio dango 
raižyje bus 348 apartamentai, 
Pigiausia mėnesinė nuoma už 
vieno miegamojo apartamentą 
būtų $160.

AUKSINIAI IR SIDABRINIAI 
JUBILIEJAI

Šeši Chicagos kunigai gegužės 
mėn. švenčia auksinį kunigystės 
jubiliejų. Sidabrinį jubiliejų šį

jubiliejaus proga, tarp kitko ra
šo: “Iš dirbtųjų spaudoj skai
čiaus metų — labai ryški ma- 

Lietuvos no pažintis su “Draugu”, kaip 
nuolatinio bendradarbio, buvo
per pastaruosius 19-ka metų. 
Per tuos metus “Draugas” lan
ko mane kaip skaitytoją ir ben
dradarbį kasdien visu savo tu
riniu, o aš jį — savo raštais.

dieninėj kelionėj pas skaitytojus 
ir antrojoj pilnutinio amžiaus 
(šimtmečio) pusėj! Ir toliau tę- 
sėk bei vykdyk tą didžią ir kil
nią misiją, lankydamas, guosda
mas ir stiprindamas skaityto
jus”.

OKUP. LIETUVOJ
— Telšių vysk. P. Maželis, 

kaip jau buvo skelbta, serga 
kepenų vėžiu, ir yra išvežtas į 
Kauno ligoninę. Didįjį ketvirta
dienį nebepajėgė šventinti alie
jų. Aplankiusysis rašo: “Vaiz
das liūdnas, vyskupo veidas su
nykęs, be kraujo lašelio, kaip 
pelenai ir miręs nebegali blo
giau atrodyti”.

— Akt. J. Petrausko jubilie
jus. Kaune balandžio 24 d. daug 
kauniečių ir svečių susirinkę į 
dramos teatrą, žiūrėjo R. Blau- 
manio pjesę “Siuvėjų dienos Sil 
mačiuose”. Vulfsono vaidmenį 
atliko akt. Jurgis Petrauskas, 
kurio 80 m. amžiaus ir 55-erių 
metų sceninio darbo jubiliejų 
pažymėjo teatrinė visuomenė. 
Po spektaklio aktorius K. Ge
nys papasakojo susirinkusiems 
apie jubiliato kūrybinį kelią, 
ypač jo sukurtus komiškus per
sonažus.

mėnesį švenčia 29 Chicagos ku
nigai, jų tarpe kun. Stanislo
vas Adominas ir kun. Antanas 
Zakarauskas.

UŽDARYTAS BANKAS 
IŠMOKĖJO INDĖLIUS

Illinois valstija prieš dvejus 
metus uždarė Marshall taupy
mo ir skolinimo bendrovę, Ri- 
verside priemiestyje, šiomis die 
nomis ji baigiama likviduoti. 
Jau išmokėta 27,4000 indėlinin
kų $83,923,501. Kurie turėjo pa 
sidėję daugiau $10,000 turės 
nukentėti, nes federalinė apdrau 
da neatlygina virš tos sumos. 
Tokių neapdraustų indėlių su
ma siekia apie 2.5 mil. dolerių.

ŽVĖRYNAS IEŠKO 80 AKRŲ 
ŽEMĖS

Chicagos Zoologijos draugija, 
palaikanti Brookfieldo žvėryną, 
ieško pirkti apie 80 akrų skly
pą, kuriame norėtų auginti ir 
veisti 25 retų gyvulių rūšis. 
Programos įvykdymui numaty
ta 5.5 mil. dol. Apžiūrimi Hins- 
dale ir Clarendon Hills apylin
kėse dar tebeveikią ūkiai, ku
rie yra netoli Brookfieldo.

“LAIKAS” RUOŠIASI STATYTI 

NUOSAVAS PATALPAS

Argentinoje leidžamas tauti
nės ir religinės minties laikraš
tis ruošiasi statyti savo nuosa
vas spaustuvei patalpas. Laik
raštis iki šiol tenkinosi užleidžia- 
momis ankštomis patalpomis 
nuo pat savo įsikūrimo — 1948 
m. Turėdamas savo spaustuvę, 
Argentinos Liet. par. patalpose, 
“Laikas” yra taip ankštai susi
tvarkęs, kad tolimesnis toks dar 
bas nebėra įmanomas. Lietuvių 
parapija, kuri aptarnauja lietu
vius ir vietinius, plečiantis nau
jiems reikalavimams, yra priver
sta galvoti apie savas nuosavas 
patalpas, nes, didėjant įvairiai 
veiklai, toks susigrūdimas neį
manomas. Spaustuvės savų pa
talpų klausimas yra aktualus 
jau nuo pat jo įsikūrimo, bet vis 
buvo atidedama metai iš metų, 
laukiama geresnių laikų, bet jie 
niekad neatėjo ir nenumatoma, 
kad kada nors pagerės.

Lankydamasis Marijonų gene
rolas vysk. Česlovas Sipovich, į- 
sakė, daugiau nedelsiant statyti 
spaustuvei naujas patalpas, 
nors statyba dėl sunkių ekono
minių sąlygų ir užsitęstų. Spau
stuvė bus statoma parapijos ri
bose. Be spaustuvės pramatoma 
pastatyti spaustuvės specialistų 
ruošimui mokyklą, redakcijos 
ir administracijos patalpas ir 
įvairias šalutines spaustuvei rei 
kalingas patalpas. Laikas, vyk
dydamas kultūrinį ir spaudos 
darbą neturi tam reikalui su
taupęs pinigų. Kaip gerai žino
me, kad iš to čia negalima su
krauti atsarginių sumų, kurios 
būtų galima panaudoti statybos 
reikalams. Be to tikimės kad 
ne vienas žino Pietų Amerikos 
sunkią ekonominę būklę, todėl 
kreipiamės į visus geraširdžius 
geradarius lietuvius paremti tą 
lietuviškai kultūrinį darbą, kurį 
ruošiamės pradėti, kuris tar
naus apaštalavimui ir lietuvių

Daugiau kaip 50 metų 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

Kiekviena
sąskaita
ligi
$10.000
apdrausta
Federalės
valdžios
agentūroje

August Saldukas, 
Prezidentas

4040 Archer Ave. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

& RADIO (LIETUVIAI) 
Sav. DAN LIUTIKAS 

NAUJU PARDAVIMAS • VARTOJAMU TAISYMAS • 
GREITAS D&t&rnavimaa • GARANTIJA • KREDITAS

CIRCUIT TV

2412 WEST 71st St., CHICAGO, ILL. 60629, TEL. — 471-2446

Kas tik turi gerą skonį,

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

kultūros bei lietuvybės gijai pa
laikyti. Aukas prašome įteikti 
dabar ibesilainkančiam iš Argen
tinos misijonieriui kun. Juozui 
Margiui, ar tiesiog siųsti spau
stuvės statybos komisijos reika 
lų vedėjui broliui Pijui Gudele- 
vičiui, Mendoza 2280, Avellane- 
da, Bs. As., Argentina, už ką 
liekame nuoširdžiai dėkingi.

Tėvai Marijonai —
Kun. Aug. Steigvila, MIC

— Amerikoje iš 1965 m. su
žeistų 4,100,000 asmenų keliuo
se, buvo sužeista pėsčiųjų 274,- 
700.

— Amerikoje iš žuvusių auto 
katastrofose 41,130 žuvo esant 
geram orui, lietui lyjant 5,330, 
sningant 1,070, rūkui 970.

^lUHTIMIAIl j LIETUVA ’
COSMOS EXPBESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
3 skyriai Ohicaffoje:

2608 W. 6# St. 
2501 W. 60 St. 
3212 S. Halsted.

Tel. WA 5.2787 
Tel. WA 6-2737 
Tel. CA 5-1864

Lietuvių bendrove, kuri turi teise 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos t Lietuvų.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. Ir V. Žukauskai.

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio lkl penk. 
tadlenlo 10 lkl 11 vai. ryto. Šešta
dieniais ir Sekmadieniais nuo 8:80 lkl 
i:so vai. ryto Vakaials pirmadie
niais 7 vai. vak

VISOS PROGRAMOS IS W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Telef. HEmlock 4-247J 
7160 South Maplewood Avenue, 

Chicago, lllluoiM. 60620

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, III.




