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Kareivis ir civilis yra apkase netoli Tinh Hoi šventyklos Da Nange, Pietų Vietname, kovojant prieš su
kilėlius. Da Nange sukilėliai budistai pasidavę premjero Ky kariams.

Britanija ir Europos Bendroji rinka
BERGENAS, Norvegija. — 

Bendrąją Rinką arba Europos 
Ekonominę Bendruomenę suda
ro šešios valstybės: Belgija, I- 
talija, Liuksemburgas, Olandi
ja, Prancūzija ir Vakarų Vokie
tija. Šios šešios valstybės suda
rė vieną bendruomenę, bet ne 
vien dėl ūkinių priežasčių. Tos 
bendruomenės steigėjai turėjo 
ir poliintę perspektyvą. Jie ti
kėjosi laikui bėgant sudaryti 
visiškai suvienytą Europą. Jau 
pačioje pradžioje dėl tokios po
litinės pažiūros Britanija buvo 
palika ntuošalyje. Tas privertė 
Britaniją sudaryti Europos Lais

Sukamas priešinasi 
pasikalbėjimams su 

Malaizija
JAKARTA, Indonezija. — Už 

sienio reikalų ministeris A. Ma- 
likas gegužės 20 d. pareiškė, 
kad prezidentas Sukamas už- 
draudė jam vykti užsienin. Šis 
uždraudimas, atrodo, turi tiks
lą sulaikyti jį nuo pasikalbėji
mų su Malaizijos pareigūnais.

Malikas nesutaria su Sukar- 
nu dėl Indonezijos politikos Ma
laizijos atžvilgiu. Pirmasis nori 
taikiai išspręsti ginčą su Malai
zija, o pastarasis pasiryžęs ją 
sutriuškinti.

Prezidentas Sukamas prieš 
trejus metus pradėjo akistatos 
politiką prieš Malaiziją, Šiaurės 
Borneo valstybėms Sabah ir 
Sarawak įsijungus į Malaizijos 
federaciją. Jis teigia, kad Ma- 
laizija buvusi “neokolonistų” ir 
“imperialistų” suorganizuota In 
donezijai apsupti ir ją pasigrob
ti.

Malikas pareiškė, kad Indo
nezija užmezgė tiesiogius ryšius 
su Malaizijos vyriausybe, kad 
būtų sukviesta abiejų kraštų 
konferencija ginčams išspręsti.

— Turkija ir Graikija nutarė 
pradėti derybas, kuriose bus 
apsvarstytas Kipro klausimas 
ir būdai abiejų kraštų santy
kiams pagerinti.

Kalendorius
Gegužės 24 d.: šv. Nicetas, 

šv. Zuzana, Algirdas, Gina.
Gegužės 25 d.: šv. Grigalius 

VII, šv. Ida, Almantas, Jovilė.
Oras

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje šiandien 
aukščiausia oro temperatūra 70 
laipsnių.

Saulė teka 5:23„ leidžias 8:11.

Ar Britanija įsijungs į Europos Ekonominę Bendruomenę
vosios prekybos sąjungą, į ku
rią įėjo su tokiu pat nusistaty
mu kitos šešios valstybės: Aust
rija, Danija, Norvegija, Švedi
ja, Šveicarija ir Portugalija. 
Ięeik.

Tačiau, kai kurie bendruome
nės nariai grynai dėl politinių 
priežasčių norėjo matyti Brita
niją savo tarpe. Čia reikia pas
tebėti, kad Britanija ir anksčiau 
2 kartus bandė įeiti į Bendrąją 
Rinką, bet nepasisekė. Paskuti
nį kartą 1963 m. prancūzų pre
zidentas de Gaulle pareiškė sa
vo veto. Dabar manoma, kad 
jis yra kitokio nusistatymo ir 
norėtų pritraukti Britaniją tik 
vien dėl to, kad ji nutrauktų 
ryšius su JAV-mis.

Jei šiuo trečiu kartu Brita
nijai pavyktų patekti Bendro- 
jon Rinkon, tai vakarų Europa 
pasidarytų didelė vieninga bend
ruomenė. Britanijos įtraukimas 
bendruomenės nariu būtų la
bai reikšminga Bendrajai Rin
kai, o Britanijai tai būtų nau
dinga grynai ekonominiu at
žvilgiu.

Anglijos ekonominė padėtis 
yra gana sunki. Ne gana to, ją 
smaugia skolų apmokėjimo pro
blemos. Prekybiniu atžvilgiu 
ji negali konkuruoti su kitomis 
valstybėmis ir jos dabartinė pa-

Tass praneša, kad
Luna-10 skrieja

MASKVA. — Pasak Sovietų 
Rusijos žinių agentūros Tass 
pranešimo, automatinė mokslinė 
stotis Luna-10 skrieja orbitų 
aplink Mėnulį.

Su šia stotimi atlikti 178 radi
jo ryšių seansai, kurių metu 
buvo priimama informacija iš 
mokslinių prietaisų ir buvo ma
tuojama trajektorija.

Iki gegužės 17 d. Luna-10 ap
sisuko aplink Mėnulį 349 kar
tus, nuskriedama daugiau kaip 
5 mil. kilometrų nuotolį.

Išnagrinėjus telemetriją, pa
aiškėjo, kad visos Mėnulio pa
lydovo sistemos ir aparatūra 
veikia normaliai.

— Valstybės sekr. Ruskas 
vakar pranešė, kad JAV-bių ka
riai paėmė sukilėlių ginklų san
dėlį netoli Da Nango, Pietų 
Vietname.

— Šen. Stuartas Symingto- 
nas (D., Mo.) vakar informa
vo savo kolegas, kad komunis
tai yra sutelkę savo karines pa
jėgas Kambodijoje ir iš ten pa
siruošę greitai pulti Pietų Viet
namą.

šaulio galybė dabar yra bereikš 
mė. Todėl jos viltis yra įsilieti 
į Europos Bendruomenę. Tačiau 
Bendroje Rinkoje iškyla grynai 
politinė problema. Tai generolo 
de Gaulle laikysena. Viešai pre
zidentas de Gaulle taip elgiasi 
lyg jis norėtų Anglijos įtrauki
mo į Bendrąją Rinką. Bet iš 
kitos pusės yra tokių įtikinan
čių argumentų, kad jis bijo, jog 
Anglija ir Vokietija gali kartu 
susidėti prieš jį arba anglų kal
ba gali sunaikinti prancūšų kul
tūrinę įtaką. Tuo tarpu Euro
poje šnabždamasi, kad prez. de 
Gaulle praeitą mėnesį priva
čiame pasikalbėjime su Danijos 
premjeru Jens Otto Kragu pa
reiškė, kad Anglija dar nėra 
pasiruošusi padaryti tų pakeiti-

Prancūzija ruošiasi
vykdyti atominių

įtaisų sprogdinimus
PARYŽIUS. — Prancūzijos 

vyriausybė šiom dienom oficia
liai perspėjo laivyno ir aviacijos 
bendroves, kad Ramiojo van
denyno Mururoa atolo rajone 
bus vykdomi eksperimentiniai 
branduolinių įtaisų sprogdini
mai.

Transporto bendrovės gavo 
koordinuotes to rajono, kuriam 
lėktuvams negalima plaukioti 
branduolinių bandymų laikotar
piu.

(vairios žinios
— Kongo parlamentas pašali

no buvusį kongiečių premjerą
M. Tshombę iš parlamentarų. 
Tshombe dabar yra Europoje. 
Jis pašalintas iš parlamento, ka 
dangi jau seniai nedalyvauja 
jo posėdžiuose. Jis apšauktas 
“išdaviku”.

— Raud. Kinija stiprina sa
vo karines pajėgas prie Indi
jos pasienio šiaurėje, pranešė 
indų gynybos ministerija va
kar.

— Lenkų vyriausybė vakar 
įsakė trims JAV-bių karo ata- 
che išvykti iš Lenkijos. JAV, 
atsikirsdamos Varšuvai, įsakė 
išvažiuoti trims lenkų vyriausy
bės pareigūnams iš Amerikos.

— Emily Dickinson, žionma 
JAV poetė mirė prieš 80 m.,
gegužes 16. d., sulaukus 55 m.
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Paryžiaus Nota Vakarų Vokietijai
BONNĄ. — Prancūzijos pre

zidentas Ch. de Gaulle vakar 
informavo Vakarų Vokietiją, 
kad jis atitrauks savo karinius 
dalinius iš Vokietijos 1967 m. 
liepos 1 d., nebent kancleris L. 
Erhardas oficialiai paprašytų 
juos palikti.

Tai yra vienas iš de Gaulle’io 
pasitraukimo žingsnių iš Šiau
rės Atlanto sutarties organiza
cijos (Nato) karinės srities. 
Prancūzija turi dvi armijos di
vizijas ir dvi aviacijos eskadri
les pietvakarinėje Vokietijoje 
— apie 72,000 vyrų.

Prancūzų nota dėl karinių da
linių V. Vokietijoje statuso bu
vo Bonnoje įteikta trečiadienį, 
o paskelbta čia ir Paryžiuje 
šiandien.

mų, kuriuos jai stato Europa.
Šiuo metu dar nėra aišku, ko

kį kelią pasirinks Anglija. Ji 
nenorėtų prakišti trečiu kartu. 
Todėl valdžia siunčia savo agen
tus, kad pajustų, kokie vėjai 
pučia Europoje. Net Anglijos 
karalienė Elzbieta gegužės mėn. 
9 d. Briuselyje pakartojo savo 
deklaracinę kalbą, kur joje už
simenama apie Britanijos; vietą 
Bendroje Rinkoje.

Taip pat, kaip praneša iš Ber 
geno specialus -The New York 
Times” korespondentas, kai ge
gužės mėn. 12 d. Britanijos mi
nisterio pirmininko Wilsono pa
vaduotojas G. Brownas pareiš
kė anglų norą įstoti į Bendrąją 
Rinką, tai Laisvosios prekybos 
sąjungos nariai nevienodai į tai 
reagavo: vieni tai sutiko en
tuziastiškai, kiti — šaltai.

Tačiau Europos nuotaika yra 
tokia, kad Anglija yra reikalin
ga Europos vienybei užtikrinti.

Jei Anglija vėl mėgintų pa
kliūti į Europos Bendruomenę, 
tai reikia manyti, kad per se
kančius metus po oficialių de
rybų ji gali tapti 1968 m. Bend
rosios Rinkos nariu. Jei tai ne
įvyktų, tai vakarų Europa pa
liks susiskaldžiusi ir jos proble
ma bus dar sunkiau išsprendžia
ma. A. Smn.

Mirė vysk. McNamara

Vysk. McNamara

JOLIET, III. — Pirmasis Jo- 
liet diecezijos vyskupas Mar
tin McNamara, 68 metų am
žiaus, vakar mirė Rochesteryje, 
Minn., kur gydėsi. Prieš trejus 
metus jam buvo daryta operaci
ja. Jis sirgo širdies negalavi
mais.

McNamara buvo pirmasis Jo- 
liet naujai įsteigtos diecezijos 
vyskupas.

Ši nota liečia prancūzų karinių dalinių Vakarų 
Vokietijoje statusą

Erhardas pareiškė, jog teks 
paieškoti būdų palikti prancūzų 
kariuomenei Vokieijotje. Jo už
sienio reikalų ministeris G. 
Schroederis penktadienį pareiš
kė, jog Vokietija norėtų pas 
save laikyti prancūzus karius.

Bet tuo pačiu metu aukštas 
pareigūnas pareiškė, kad Va
karų Vokietijos vyriausybė dar 
nepasiruošusi tai pareikšti ofi
cialia nota.

Dabar vyksta diplomatinis 
žaidimas, bet jis automatiškai 
slenka blogon pusėn.

Paryžiaus siūlymai
Prancūzijos nota siūlo dve

jopos rūšies pasikalbėjimus:
1. Prancūzijos ir Vakarų Vo

kietijos vyriausybės tiesiogiai 
turi išspręsti prancūzų karinių 
dalinių Vokietijoje ateities sta
tusą.

2. Prancūzijos vadovybė ir 
sąjunginė vadovybė turi išspręs 
ti, kaip kariniai daliniai veiks 
kartu karo atveju. Tai turėtų 
būti atžymėta bendradarbiavi
mo sutartimi. Ir ši sutartis tu
rėtų būti patvirtinta Nato vy
riausybių.

Bonnos vyriausybė nori, kad 
Prancūzijos kariai pasiliktų V. 
Vokietijoje kaip sąjunginė pa
jėga, o ne kaip okupaciniai da
liniai.

Kardinolas L VVyszynskis reikalauja 
gerbti Bažnyčios teises

Apie 400,000 lenkų sukėlė ovacijas savo kardinolui
PIEKARY SLASKIE, Lenki 

ja. — Apie 400,000 Silezijos 
darbininkų ir angliakasių užva
kar pritarė Lenkijos primo ir 
kardinrio Wyszynskio iššūkiui 
komunistų režimui: “Jei jūs pri 
pažinsite mūsų teises, mes pri
pažinsime jūsų teises .

“Jei pusiausvyra ous subręs
ta, mes neatsakome už ateitį”, 
— pabrėžė kardinolas Wy3zyns- 
kis naujoje katalikų aemonstra 
cijoje, suruoštoje Lenkijos di
džiausioje pramonės ir anglies 
kasyklų srityje.

Kalbėjo piligrimams
Primas kalbėjo metiniame vy

rų piligrimų susitelkime Kalva
rijos bažnyčioje, Piekary Slas- 
kie.

Apie 400,000 asmenų, pasak

Keičia Kongo miestų 
vardus

LEOPOLDVILLE, Kongas — 
Kongiečių respublikos sostinė 
Leopoldville, taip vadinama pa
gal buvusį Belgijos karalių Leo
poldą II, bus vadinama Kinša
sa. Tokį nutarimą priėmė Kon
go vyriausybė.

Kai kurie kiti žymūs krašto 
miestai taip pat pakeis savo ko
lonijinius pavadinimus. Antai, 
Aukštutinio Kongo provincijos 
sostinė Stanleyville dabar bus 
vadinama Kisanganiu, o buvu
sio M. Thsombės prieglobsčio 
— Pietų Katangos — sostinė 
Elizabethville taps Lubumbašio 
miestu.

Nauji pavadinimai įsigalios 
liepos 1 d., šeštųjų krašto ne
priklausomybės metų dieną.

— Iš Graikijos kalėjimų pa
leista grupė politinių kalinių, 
kurie buvo įkalinti pastaraisiais 
metais. Paleistųjų tarpe yra 
Graikijos komunistų partijos 
centro komiteto nariai.

Vakarų Vokietijos kancleris 
Erhardas vakar atvyko į Lon
doną pasitarti su Britanijos 
^premjeru Wilsonu dėl Šiaurės 
Atlanto sąjungos (Nato) atei
ties ir kitų dalykų, liečiančių 
abu kraštus. Taip pat bus svars 
tomos galimybės Britanijai įsi-

Naujausios žinios
— Britanijos premjeras Wil- 

sonas vakar krašte paskelbė 
nepaprastą stovį, vykstant ten 
prekybos laivų jūrininkų strei
kui. Jau savaitė paskelbtas pre
kybinių laivų jūrininkų strei
kas.

— Pietų Vietnamo premjero 
Ky kariniai daliniai užgniaužė 
sukilimą Da Nange ir į šį mies
tą įžengė JAV-bių kariai.

— Hue miestą, P. Vietname, 
dar kontroliuoja sukilėliai.

— Saigone, P. Vietnamo sos
tinėje, vakar siautė budistai. 
Budistai du JAV-bių automobi
lius sudegino. Premj. Ky kari
niai daliniai apsupo dvi budistų 
šventyklas (pagodas), kur tel
kiasi sukilėliai ir triukšmadariai 
budistai.

— Britanija ir Ispanija pra
dėjo derybas dėl Gibraltaro a- 
teities.

vysku 'o Bednorzo, sukėlė kar
dinolui Wyszynskiui didžiausias 
ovacijas, trukusias minutę.

Kardinolas pareiškė savo pa
moksle, kad Bažnyčia turi tei
sę būti respektuojama, ir jis

Kard. Wyszynskis

pasakė, kad komunistų režimas 
pats sau pagelbės, gerbdamas 
Bažnyčios teises.

Jau 1,000 metų
Palygindamas režimo amžių 

su krikščionybe Lenkijoje, jis 
pasakė “Bažnyčia egzistuoja

— Kubos ginkluotos pajėgos 
užvakar teigė, kad kubietis ka
reivis buvęs nušautas iš JAV 
laivyno bazės Guantanamo. Ne
laimė įvykusi praėjusį šeštadie
nį. JAV-bių pareigūnai tiria šį 
įvykį.

— Rytai plečia prekybą su 
Vakarais.

— Pakistanas pagal susitari
mą gaus iš Sovietų Rusijos 260 
didelių buldozerių.

— Turistinio sezono metu So
vietų Rusijos laivai plaukios 
Lenkijos pajūryje, kursuos 
Gdansko įlankoje.

Nr. 121

jungti į Europos Bendrąją Rin
ką.

Buvęs Vakarų Vokietijos kan 
cleris K. Adenaueris užvakar 
ragino Bonnos vyriausybę susi
tarti su Prancūzija dėl jos ka
rinių dalinių pasilikimo Vokie
tijoje.

Trumpai iš visur
— Prezidentas Johnsonas va

kar paprašė Kongresą nustaty
ti, l.ad ateinančiais finansiniais 
metais, kurie prasideda liepos 
1 d., nebūtų didesnė skola kaip 
332 bilijonai.

— Da Nango miesto meras,
vadovavęs sukilėliams, areštuo
tas premjero Ky karių ir nu
vežtas į Saigoną, P. Vietnamo 
sostinę, kur jis bus teisiamas.

— Maria Remenyi, 20 metų 
amžiaus, iš EI Cerrito, Calif., 
pabėgėlė iš Vengrijos 1956 m. 
revoliucijos metu, studijuojanti 
fiziką California universitete, 
šeštadienį išrinkta Miss Ame
rica.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės sutiko Izraeliui parduoti 
mažą skaičių taktinių bombo
nešių išlaikyti karinei pusiaus
vyrai Vidurio Rytuose prieš a- 
rabų valstybių grėsmę.

— Japonijoje kilo potvyniai 
po smarkaus lietaus.

ne 15 ar 20 metų, bet jau 1,000 
mėtų”, šis posakis sukėlė di
džiausias ovacijas.

“Po katalikybės tūkstantme
čio mes turime teisę būti krikš
čioniška tauta, katalikų tauta 
— ir mes neatsisakysime šios 
teisės”.

Sovietai draudžia
atplaukti JAV-ių
tyrinėjimų laivui

NEW YORKAS. — Sovietų 
Rusijos vyriausybė neįsileidžia 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
okeanografijos laivo Šilo Bento, 
kurį buvo pakvietusi Sovietų 
Mokslo akademija į tarptautinį 
okeanografijos kongresą, kuris 
bus pradėtas Maskvoje gegu
žės 30 d. Šį kongresą globo
ja Jungtinių Tautų švietimo, 
mokslo ir kultūros organizaci
ja.

JAV-bių laivas Šilas Bent e- 
lektroniniu mechanizmu vande
nyno studijoms, su 34 moksli
ninkais ir 100 civilių asmenų 
įgula, turėjo gegužės 20 d. iš
plaukti iš New Yorko į Lenin
gradą, bet Sovietų užsienio rei
kalų ministerija informavo JAV 
ambasadą prieš kelias dienas, 
kad laivui Šilui Bentui neleidžia
ma įplaukti į Leningrado uos
tą, kadangi jis esąs JAV-bių 
laivyno laivas, nors įgulą su
daro civiliai. JAV-bių pareigū
nai šį Maskvos žygį laiko “dis
kriminacija prieš amerikiečių 
tyrinėjimų laivų darbą kongre
se”.

Šiame kongrese numatyta da
lyvausią 200 amerikiečių moks
lininkų.

O Sovietų Rusija vandenynų 
tyrinėjimų laivai galėjo atplauk 
ti į JAV-bių vandeniu.
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MEDICARE - DVIGUBAS GĖRIS

Baletmeisterio Simo Velbasio Baleto studijos mokinės Kornelija Bak- 
šytė ir Ramunė Kazėnaitė išpildo šeimos šventėj ispanų šokį.

Nuotrauka V. Noreikos

Į LAIŠKAI"DRAUGŪrį
Gydytojų dėmesiui

Valdžia suteikė Medicare, o mes 
savu darbu prisidėkime prie savo 
sveikatingumo—mintinai išmokime 
Medicare taisykles ir visus lietuvius 
paraginkime užsiregistruoti Sočiai 
Security įstaigoje.

65 metų sulaukusiems ir vyres
niems mediciniškas reikalavimas.

Medicare yra dvilypis svei
katingumo apsidraudimas: bū
tinas ligoninės išlaidoms apmo
kėti apsidraudimas (Hospital 
insurance) ir savanorė apdrau
da gydytojo sąskaitoms mokėti 
(Voluntary insurance). Pasta
roji yra gyvybiniai svarbi pa- 
gelbininkė pirmai apdraudai: 
nuo 1966 m. liepos 1 d. ji su
teiks galimybę visiems, vyres
niems kaip 65 metų amžiaus a- 
merikiečiams, apsidrausti gydy
tojų sąskaitų apmokėjimui. Tai 
labai svarbu visiems tiems, ku
rie iki šiol negalėjo taip apsi
drausti dėl dviejų priežasčių: 
1) dėl lėšų stokos, 2) dėl to
kios turimos ligos, dėl kurios 
jokia dabartinė apdraudos kom
panija sunkiau sergančio žmo
gaus nedraudė.
Koks yra skirtumas tarp Hos

pital Insurance ir Voluntary 
Insurance?

Vienas skirtumas tarp ligo
ninių išlaidoms apdraudos (Hos 
pital Insurance) ir savanorės 
apdraudos gydytojų sąskaitoms 
(Voluntary Insurance) yra, kad 
nereikia turėti Sočiai Security 
bei Railroad Retirement imant 
savanorę apdraudą (Voluntary 
Insurance). Kiekvienam, sulau
kusiam 65 metų amžiaus ameri
kiečiui, tereikia sutikti mokėti 
po tris dolerius ($3.00) per mė
nesį — tai ir visas vargas gau
ti Voluntary Insurance. Jei 
kuris jau priklauso socialinei 
apdraudai, tam, sutikus sava
noriškai apsidrausti, mėnesinis 
trijų dolerių savanoriškos ap
draudos mokestis (Voluntary 
Insurance) bus atskaitomas kas 
mėnuo iš socialinės apdraudos 
čekio. Tokio dydžio atskaity
mas bus iki 1968 metų. Toliau 
jis galės būti, reikalui esant, pa
didintas. Kaip žinom, nuo 1965 
m. sausio 1 d. čekiai yra padi
dinti 7%. Tai visiems aišku, kad 
dabartinės savanoriškos apdrau 
dos naujos išlaidos bus apmo
kėtos iš tų 7% padidėjimo.

Mes priimkime Medicare įsta
tymą šiandien tokį, koks jis y- 
ra. Rytoj mes džiaugsimės to į- 
statymo patobulėjimu. Juk vi
soks gėris žmonėms atėjo pa
laipsniui — palaipsniui ateis ir 
pilnas ligoje apsidraudimas.. Te
nelieka nė vieno lietuvio, turin
čio teisę į šią apdraudą, ir ne-

TEISINGĄ PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 
SVEIKESNIS BOSIpasinaudojančio. Ypač nėšiorien S

tuojantiems būtinai paaiškinki-. .................................................
me, kiekvieną lietuvį Sočiai See. PIRMIAU NUSTATYTI LIGĄ, 
įstaigoj įregistruokime ir įga- O PASKIAU OPERUOTIS 
linkime abiejomis Medicare drau J , .

1 rus niežėjimas grobo gale ver
čia spėti, kad tai yra hemoroi- 
dų simptomai. Taip yra keletą 
metų. Kokių “pilės” ar krauja
vimo nėra ženklų. Vartoju vir
šutinius ir vidujinius BIO - 
DYNE komercinius vaistus. Tas 
pašalina visiškai iš einantį įky- 
pašalina visiškai iš to einantį įky 
rūmą. Vienok už dienos kitos, 
ar net savaitės, vėl kartojasi 
tas pats.

Vienas gydytojas sakė var
toti panašius preparatus, jei 
tai gelbsti. Man rūpi žinoti, ar 
šiuo būdu galima išvengti ope
racijos ir ar nėra kokio pavo
jaus. Gal, daktare, galite ką 
patarti? Kokiuos sėkmingesnius 
vaistus man vartoti?

Atsakymas: Patarti galime 
ir dar kaip — pavojus yra di-

Baletmeisterio Simo Velbasio Ba 
lėto studijos mokinės Onutė Po-
žerniukaitė Ir Birutė Bacevičiūtė , delis nenustatant ligos o av- 
išpildo Šeimos šventėj prof. Vlado1 ’
Jakubėno “Jonukas ir Magdutė.”

Nuotr. V. Noreikos

Kiekvienas, kuris neturi so
cialinės apdraudos, gali sava 
noriškai apsidrausti pagal Me 
dicare tada, kai jis sulaukia 65 
metų ar senesnio amžiaus. To
kių metų dar negana. Reikia 
būti JAV arba svetimšaliu (a- 
lien) legaliai šiame krašte ap
sigyvenusiu ir penkerius metus 
be pertraukos čia išgyvenusiu. 
Tokiais svetimšaliais yra visi 
tie lietuviai, kurie dar nepriėmė 
JAV pilietybės, bet .gyvena be 
pertraukos JAV-se daugiau pen 
kerių metų.

Kaip bus su kitomis 
apdraudomis?

Kaip matom, Medicare su sa
va Voluntary Insurance apmo
kės tik dalį mediciniškų išlai
dų. Todėl kiekvienas tegul da
bar apsiskaičiuoja, kiek jis me
diciniškų išlaidų galėtų pats ap
mokėti — tada paaiškės, kad 
geriau turėti dar ir kitas ap
draudas.

Tik čia mes visi nebūkime to
kie, kaip anas lietuvis, kuris 
sakosi gerai išstudijavęs Medi
care ir jos neimsiąs — taigi 
nemokėsiąs savanoriškai trijų 
dolerių mėnesiui gydytojo sąs
kaitoms apmokėti. Jis, mat, gal
voja “arba viskas, arba nieko”.

dos formomis pasinaudoti. Ži
noma, dirbkime, kad tas įstaty
mas tobulėtų.
Ką reikia daryti, kad pagal 

Medicare apsidraustume?

Jei pats gauni Socialinio drau 
dimo mėnesinius čekius, tai jau 
gavai kortelę ir joje pasirašei 
ir išsiuntei. Joje buvo paaiški
nimai apie ligoninės padaromų 
išlaidų apmokėjimą ir apie sa 
vanorišką apdraudą už $3.00 
mėnesinį mokstį gydytojo sąs
kaitoms apmokėti. Turėjai pa
sirašyti ligoninės sąskaitų ap
mokėjimo apdraudą ir išsiųsti 
Socialinio draudimo įstaigon. 
Jei to nepadarei, padaryk šio
mis dienomis. Dar to negana — 
padėk tai padaryti kiekvienam 

j mūsiškiui, kuris iki šiol minėtos 
kortelės nepasirašė ar pasira
šęs neišsiuntė. Visus pensinin
kus čia viešai ir nuoširdžiai pra
šome padėti savo visokeriopai 
silpnesniems broliams.

Jei Tamsta negauni Sociali
nio draudimo čekių, tai vyk į 
savo apylinkės Socialinio drau
dimo įstaigą (viena tokia yra 
1200 West 69 St., Chicago, IU. 
Ten dirba labai pajėgus savo 
srityje Jonas Šoliūnas). Ten nu-

Alvudo suruoštą Šeimos šventę 
Marąuette Parke, Chicagoj. Stebi 
buv. Alvudo pirm. mok. Stasė Pe
tersonienė. Nuotr. Balio Pakšto

vykęs galėsi sutvarkyti pagal 
Medicare planą du dalykus: 1) 
galėsi apsidrausti ligoninės iš
laidoms apmokėti (Hospital In
surance) ir 2) jei norėsi, galė
si už $3.00 mėnesiu: gauti gy
dytojo išlaidų apm -kėjimui drau 
dimą (Voluntary Insurance). 
Šitaip pasielgti turėtų dar šian
dien visi tie, kurių dabartinės 
apdraudų bendrovės nedraudė, 
pvz., dėl jų kiek pakelto krau
jospūdžio jiems apdraudą atsa
kė.

Pasiskaityti: The New 
Information Please Almanac, 
1966.

R. G. Wilmer, 47 ra., Parma, Ohio, jaučiasi gerai sukdama kremą tor
tui, nes ji pasveiko po to, kai dr. Kay (viršuj, kampe) jai įdėjo mi
rusio žmogaus širdies aortos vožtuvėlį.

dantis metų metais. Neištyręs 
ligos gydytojas irgi aklai Tams
tai patarė tęsti vartojimą visai 
neveiklių vaistų. Užmarinti ner
vus gali bet kas, bet nustatyti 
diagnozę ir tinkamą gydymą 
pravesti pajėgeia tik brandus 
ir išsimokslinęs žmogus. Todėl 
gana aklai klajoti, kada gali 
labai iengvai išeinamosios an
gos vėžį prožiopsoti. O jį gali
ma labai nesunkiai sutvarkyti, 
jei laiku esti tvarkomas. Dar 
polipo galvutėj betupintį vėžį 
galima be sunkumų sudoroti. 
Už tai meski aklai graibinėtis, 
o tuojau vyk pas tokį gydyto
ją, kuris Tamstai ištirs išeina
mąją žarną ir suras priežastį 
joje atsiradusiam niežuliui. Net 
keliolika priežasčių gali tokį nu
siskundimą iššaukti. Tada ir 
vaistus reikiamus bus galima 
priskirti.

Neskirtina “pilės” nuo “he- 
morrhoids”, nes tai vienas ir 
tas pats išsiplėtusių venų išei- 
namoj angoj pavadinimas — 
tik vienas vartojamas tam pa 
čiam dalykui pavadinti papras
toj anglų kalboj, kitas — me 
diciniškoj. Apie jokią operaciją 
nė nekalbėk tol, kol bus Tams
tos liga nustatyta. Niekas nie
žulio negydo operacijos pagal
ba. Tad laimingos kelionės pas 
pajėgų gydytoją. Gali ir pas 
išeinamosios angos ligų gydymo 
specialistą gydytoją kreiptis. 
Toks yra proktologu (proctolo- 
gist) vadinamas.

Kun. L. Jankaus ir dr. J. K. 
Valiūno pastangomis buvo išleista 
į Sibirą ištremtųjų lietuvaičių pa
rašyta maldų knyga, angliškai pa
vadinta "The Living Testament of 
Faith and Courage”. ši knyga 
reikšminga dviem požiūriais. Pir
ma, ji parodo gilų lietuvių tautos 
tikėjimą į Visagalį ir antra, iškelia 
į pasaulio forumą komunistinio re
žimo antihumanišką elgesį. Tai is
torinis faktas, kurio niekad komu
nistinis režimas nenusiplaus nuo 
savo kraujuoto darbo.

Dėl šių priežasčių, Sibiro lietu
vaičių knyga turėtų būti kiekvie 
no lietuvio gydytojo laukiamąja 
me. Šalia amerikietiškų žurnalų, 
būtinai turi būti lietuvių tautos, 
rusų pavergtos, naikinamos fiziš 
kai ir moraliai istorinis dokumen
tas, kuris ne vienam pacientui ati
dengs akis, ką reiškia komunizmas 
kuris dabar čia laikomas jau nebe
pavojingu. Praverkime akis ameri 
kiečiams nors ir per gydytojų lau
kiamuosius.

J. M.

' Tamstos aprašomo kūdikio li
ga yra nepagydoma, jam gali
ma tik laikinai šį tą padėti, bet 
galas tikras ir netrukus. Tai 
prigimtas sėkloje trūkumas — 
genų (paveldėjimo medžiagos 
žmogaus sėkloje) sutrikimas. 
To pasėkoje vaikas gimsta mi 
nė.tą ligą turėdamas. Patarkite 
daugiau vaikų jiems neturėti — 
nebus rizikos kada vėl susilauk
ti panašios nelaimės. Jų vaikas 
tegul palieka visą laiką ligoni 
nėj — abipusė didesnė nauda 
bus. Tėvai, ypač motina, tegul 
pamažu nusiteikia vaiko nete
kimu, kartu viską darydami, kas 
jo gyvenimą palengvintų.

Jeigu jums reikia
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokios talykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina.
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OfS. 785-4477; Rez. PR 8-6900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRARFORD MEDICAL BLDG

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso HE 1-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Specialybė — vidaus Ilgos

(71-os lr Campbell Avė., kampas) 
Vai. kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. 2, 

Sešt. 9 v. r. — 2 v. p. p.

Res. GI 8-0875

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

6132 So. Kedzle Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rea. RK 7-88*7

DR. B. SAIŽIONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų Ugor 
2454 VVest 71 st Street

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

Sešt. 13—I v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

265* West 98rd Street
Pirm., antrad., ketvirt. tr penkt. 

nuo 11 Iki 1 vai lr nuo 4 tkl 7 v. v 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
Vidaus ligos

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
10748 S. Michigan, Chicago 28, IIL 

Teief. ofiso: PUllman 5-6766 
Namu: BEverlv 8-3040

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

Tel. ofiso PR 6-7800; Namu 925-76*7

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 Sonth Damen Avenue 

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

Tel. 425-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 S. Kedzie Avė.
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. H 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. lr

šešt. 8 v, r. lkl S v. popiet

Ota. PB 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VV. 71st Street 
Ofiso vai.: kasdien nuo 6 lkl 9 v. v.; 
šešt. 11 lkl 4 vai. popiet; arba susi
tarus.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTIIOPEDINĖS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus llgdtaln* 

VAL.: Pirmad.. antr., ketv., penkt. 
nuo 9 lkl 11 v. ryto lr nuo 6-8 v. v. šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lt 
kitu laiku Susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290

SĖKLA SUGEDO — VAISIUS 
SUSIRGO

Klausimas: Nuoširdžiai svei
kinu už kovą prieš rūkymą ir 
gėrimą. Tos ligos mūsų tarpe 
taip įsigalėjusios, kad negali ap
lankyti draugių neprisikvėpavus 
tos smarvės. Atr-do, kad jau 
gaivoje pas jas nieko nebeliko 
kaip tik nikotino garai ir stik
liukai

Narėčiau gauti vieną patari
mą. Susirašinėju su Lietuvoje 
esančia vaikystės drauge. Nuo
širdžios draugystės laikas neuž- 
mi št*, bet juo tolyn, juo ji ei
na gilyn. Sergant'! viena kitos 
rūp sčiais, džiaugiamės džiaugs
mais, keičiamės dovanomis ir 
ru-menėmis bei patarimais. Ji 
yra 35 metų, turi mergytę 4 
metukų ir pereitų metų rugpiū
čio n ėnesyje sus.laukė berniu
ko, kuris serga kažkokia liga. 
Kvėpuodamas labai šniokščia, 
net gargia. Daktaras sakė, kad 
jis serga mirštama — Downo 
liga. Bet iki šiai dienai berniu
kas gyvas, bet daugiau laiko 
praleidžia ligoninėje, negu na
muose. Labai silpnas, dar ne
laiko galvytės, o jau adatų ga
vęs tiek, kad jau pripratęs prie 
.durimų, net nebeverkia.

Ji klausė manęs, kas per liga 
ir ar pas mus Amerikoje ją 
gydo. Teiravausi vienos dakta
rės, tai sakė, kad gal ir Domo 
liga — tai gimimo defektas ar 
panašiai. Žiūrėjau enciklopedi
jose ir Downo ir Domo žodžių, 
bet man vis tiek neaišku.

Paskutiniame laiške skundė
si, kad daktarai nieko aiškaus 
nepasako, iš ligoninės nenori iš
leisti. Paaiškinkikite, daktare, 
kas tai per liga, ar įmanoma ką 
nors jam pagelbėti. Būsiu la
bai dėkinga Jums.

Atsakymas: Nebūsi dėkinga, 
nes pasiuntinių su blogomis nau 
jienomis niekas nemėgsta. Bai
siai skaudu gydytojui pasakyti 
liūdną žinią motinai apie nepa
gydoma liga sergantį vaiką.

P. ŠILEIKIS, 0. P.Vj-y Ortopedas, Protezistas
Aparatai-Protezai. Med. ban-I dažai, Spec. pagalba kopoms 
(Arch Supports) lr t. t.

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

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

Tel. ofiso PO 7-6000. rez. GA 9-7978

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS

8844 W«rt 6Srd Street
Vai.: kasdien uuc 1—4 p. p. lr 6 
Iki 8 vai. Trečiad. lr Šešt. uždaryta

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

keičia stiklus lr rėmus 
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 1 v. p. p. lkl 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; šęštadlenlals 
nuo 10 v. r. lkl 1 v. popiet.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

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

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

Tel. GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 We*t Marąuette Road
Valandos: •—12 h 7—9 v. v. pagal 
Susltarlma. Išskyros trečiadienius už
daryta.

Oflso Ir buto te). OLympic 2-1581
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Conrt. Cicero

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

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 

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

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

Ofisas 5148 West 63rd Street 
Tel.. PRospeet 8-1717 

Rezid.: 5241 YVest 66th Place 
TeL: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street
Kampas 63-člos lr California 

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

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

Resid. tel. VVAIbrook 5-5048

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 4-5849, rez. 388-2233

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9,
antr.. penkt 1-6, treč. lr šešt. tik 
susitarus

Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Bendra praktika lr Alergija 

2751 VVest 51st Street 
Valandos: pirm., antr., ketv. 2—9
vai., penkt. 10 v. r. lkl 9 v. vak.

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 VVest 71st St. 

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

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

VIDAUS ER KRAUJO LIGOS
5546 So Pulaski Road

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

Tel. REIlance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., 6—8
vai. vak. Šeštad. 12—4 vai., trečiad.
uždaryta

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

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

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

šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

DR. IRTNA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTfi 
MEDICAL BUILDING 

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

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

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

Valandos pirm. lr ketv. nuo 12 lkl
2 v. p. p. lr nuo 7- iki 8 v, v.; antr. 
lr penkt. nuo lt lkl 2 v. p. p. lr 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Marąuette Parku ofisas: 2750 West 

71 Street, telefonas 925-8296 
Res. tel. WA 5-3099. Valandos: 10—12 v. lr 7—8 v. vak. 
šsšt. 10—12 v. ryte.

Kitas ofisas: 4644 South Ashland 
Avė., tel. OL 4-2896 

Valandos: 2—6 v. popiet kasdien 
Sekmadieniais lr trečiadieniai* 

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 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 lkl 4 lr nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2125. Namą OI 8-61N

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Priiminėja ligonius tik dusltarua 

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Telefonas — GRovehilI 6-2825

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė. AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
VALANDOS: 1 lkl 4 ir 6 lkl 8 V. V.

šeštadieniais 1 Iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

Priiminėja tik susitarus

Tel PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue 

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

Tel. ofiso PR 0-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8107 VVest 71et Street 
Vai: 8 iki 4 p. p. Ir 7 lkl 8 v. ▼.

Trsč. Ir šeštad. pagal sutarti.



“Didžioji vasara"

MŪSŲ VEIKLOJE
1966 metų vasara bus gali

nga pavadinti “didžiąja vasa
ra” lietuvių bendruomenėje. 
Tam įrodyti pakaks paminėti 
tik kelis įvykius tarp birželio 
mėnesio ir rugsėjo 5 dienos.

Birželio pabaigoj ir liepos 
pačioj pradžioj Chicagoje įvyks 
ta ne vienas, bet du svarbūs 
sąskrydžiai — Pasaulio Lietu
vių Jaunimo kongresas ir Dai
nų šventė. Atrodytų, kad šių 
dviejų didelių įvykių pakaktų 
kelių dienų laikotarpiui. Bet, 
kaip pastebime spaudoje, tos 
kelios dienos bus perkrautos 
ir kitais gana svarbiais susi
rinkimais, konferencijomis bei 
pobūviais. Tenka manyti, kad 
tie priediniai susirinkimai bei 
pobūviai nepakenks nei Jau
nimo kongresui, nei Dainų 
šventei. Priešingai — jie padės 
daugiau žmonių sutraukti Chi- 
sagon tomis, sakytume, isto
riškomis dienomis.

šiuos įvykius Chicagoje seks 
Lietuvių R. K. Susivienijimo 
ir SLA seimai. Abu liepos mė
nesyje. Seimai svarbūs, nes 
sukaktuviniai. LRKSA seimas, 
įvykstąs liepos 31 ir rugpiū
čio 1, 2 ir 3 dienomis, minės 
savo įsikūrimo 80 metų su
kaktį. Lietuvos vyčių seimas 
bus rugpiūčio mėnesį, Worces- 
ter, Mass. Amerikos Lietuvių 
R. K. federacijos kongresas 
bus rugsėjo 3 d. Hilton - Stat
ler viešbutyje, Washingtone. 
Mūsų federacija taip pat yra 
sukaktuvininkė, nes yra įsikū
rusi lygiai prieš 60 metų.

*
“Didžiosios vasaros” užbaiga 

turės būti tikrai didinga, iš
kilminga ir taip pat istoriška. 
Rugsėjo 3 ir 4 dienomis bus 
šventinama Švč. Marijos Šilu
voje garbei įrengta koplyčia 
Amerikos katalikų paminkli
nėj šventovėj, Washingtone. 
Prie tų iškilmių prisideda ir 
kitas didelis dalykas — Lietu
vių religinis kongresas, rengia
mas Kunigų vienybės iniciaty
va ir jos pastangomis specia
liai sudaryto komiteto.

Kaip pastebime spaudoje, 
ne tik centriniame komitete, 
bet ir atskiruose miestuose pra 
dedamas sąjūdis gerai pasiruoš 
ti, kad tomis dienomis į Jung
tinių Valstybių sostinę suva
žiuotų bent keliolika tūkstan
čių lietuvių ir tuo pademons- 
•ruotų Amerikos lietuvių reli
gines nuotaikas ir tautinį lie
tuvišką sąmoningumą, paro
dant prisirišimą prie mūsų tau 
tos šventovių Lietuvoje, kuri 
šiandien yra bolševikų paverg
ta, kur tos šventovės yra nie
kinamos, kur ateistinis komu
nizmas žiauriausiomis priemo
nėmis bando religiją sunaikin
ti.

¥
Amerikos lietuvių katalikų 

vadovaujančiuose veiksniuose 
jau gana seniai brendo mintis 
statyti Amerikoje tokį pamink 

x lą, kuris pastoviai liudytų lie
tuvių įnašą į šio krašto religinį 
ir kultūrinį gyvenimą. Tas 
klausimas iškildavo Kunigų vie 
nybėje, Lietuvių katalikų kon
ferencijose, katalikų susivieni
jime ir kitų organizacijų vado
vybėse. Džiugu konstatuoti fak 
tą, kad kai kurie žymesnieji 
lietuviai klebonai nuo žodžių 
ėjo prie darbų. Prieš keletą 
metų jie sumanė kreiptis į Jun 
gtinių Valstybių hierarchijos 

, vadovybę prašant duoti lietu
viams vieną koplyčią Ameri
kos katalikų paminklinėj šven

tovėj — bažnyčioje Washing- 
tone. Šiam sumanymui reali
zuoti ir sąjūdžiui vadovauti 
buvo paprašytas vysk. Vincen
tas Brizgys, kuris, nepaisant 
kitų darbų, ėmėsi tų pareigų. 
Jam vadovaujant buvo suda
rytas specialus paminklinei kop 
lyčiai įrengti visuomeniškas ko 
mitetas, kuriam pirmininkau
ti apsiėmė pats vyskupas. į

Uždavinys nebuvo lengvas. 
Pirmoj eilėj reikėjo gauti pa
minklinėj Amerikos bažnyčioj 
vietą — koplyčią. Reikėjo su
telkti apie pusketvirto šimto 
tūkstančių dolerių koplyčiai į- 
rengti. Reikėjo surasti daili
ninkus, kurie lietuviškais mo
tyvais išdekoruotų koplyčią, 
kad kiekvienas ją aplankęs iš
karto pamatytų ir pajustų lie
tuviškoje, katalikiškoje šven
tovėje besąs, kad kitataučiui 
bylotų ne tik lietuvių tautos 
religiškumą, bet ir lietuvišką
jį, kūrybiškąjį genijų.

Kaip jau gerai žinome, vysk. 
Brizgio energijos ir darbo dė
ka, lietuvių katalikų, tarpinin
kaujant lietuviams kunigams 
klebonams, dosnumu, tikslas 
yra pasiektas. Paminklinė kop
lyčia jau baigiama įrengti, iš- 
dekoruoti, dailininkui Vytau
tui Jonynui vadovaujant. Da
bar tenka visą dėmesį kreipti 
į koplyčios šventinimo bei de
dikacijos tinkamą ir iškilmin
gą suorganizavimą.

Prie šių iškilmių besiren
giant, nereiktų užmiršti ir to, 
kad šią vasarą, dar prieš kop
lyčios dedikavimą, yra reika
linga sutelkti apie keturiasde
šimt tūkstančių dolerių, kad 
užbaigtų įvykdyti finansinius 
įsipareigojimus koplyčios įren
gimui ir dedikavimo išlaidoms 
padengti. Jei jau šiam tikslui 
sutelkta virš trys šimtai tūks
tančių dolerių, tai minima 
trūkstama suma sudėti nesu
darys didelės problemos.

*
Kai kalbame apie bet kokio 

paminklo statybą, atrodo, kad 
jį statome jau mirusiam asme
niui ar sąjūdžiui. Šiluvos kop
lyčios įrengimas turi kitokią 
prasmę. Amerikos lietuviai nė
ra mirę, jie tebėra religiniai 
ir tautiniai gyvi. Tiesa, įniru

siems juo bus reiškiama padė
ka ir pagarba už visą tą, ką 
jie yra padarę Bažnyčiai ir 
Lietuvai, begyvendami ir besi
darbuodami Amerikoje. Padė
ka už jų pastatytas lietuviams 
bažnyčias, mokyklas ir dau
gybę kitų institucijų, kurių pa
galba ligšiol išlaikyta mumyse 
gyva religija ir lietuvybė. Taip 
pat pagarba ir padėka jiems ir 
už visą suteiktą pagalbą Lie
tuvai jos kovose dėl teisių už 
nepriklausomybę ir tikėjimo 
laisvę. Gyviesiems Amerikos 
lietuviams ir jų vaikams Šilu
vos paminklinė koplyčia Wa- 
shingtone kels pasididžiavimą 
lietuviška kilme, ugdys pagar
bą savo tėvams ir protėviams 
už didelį įnašą į Amerikos gy
venimą, kuriame turime laisvę 
ir progas ugdyti visa tai, ką 
esame atsinešę iš Lietuvos ir 
ką savo vaikams ir vaikai
čiams esame palikę — lietuviš
kąją kultūrą, lietuviškąsias 
tradicijas; lietuvių kalbą.

Taigi ši vasara Amerikos lie
tuvių veikloje bus istoriška. 
Bet kaip iš tikrųjų ji bus dide
lė, kaip suplanuotus darbus 
įvykdysime, pareis ne nuo ko 
kito, bet nuo mūsų pačių.

TRYS REIKALAI, KURIUOS TURIME REALIZUOTI 
JAU DABAR

Jaunimo kongresas, rezoliucijos senate, lituanistinio švietimo sumoderninimas

Tų trijų lietuviškų reikalų 
būtinumas mus verčia pabusti 
ir išnaudoti dabartinę auksinę 
progą jų realizavimui. Po pusės 
metų jau gali būti per vėlu ir 
“graušime” sau pirštus, kad 
nesugebėjome nusišypsančia lai 
me pasinaudoti. Nedaug laiko 
beliko, tik 2—4 mėnesiai, bet 
jeigu visi sukrusime ir šoksime 
kiekvienas su savo pagalba 
šiuos įvykius įgyvendinti, laimė 
jimus parsinešime į namus. 

Jaunimo kongresas
Už kelių savaičių liet. jauni

mas pradės plaukti iš visų pa
saulio kampų į šį Amerikos 
kraštą. Jeigu bus pinigų, jų no
ri labai daug atvažiuoti. Didelė 
jų dalis praleis Dainavos sto
vykloje savaitę ar daugiau pa
skaitų ir suartėjimo ženkle, o 
vėliau jie visi kartu su daugeliu 
tūkstančių kitų jaunų lietuvių 
iš Kanados ir JAV suūš į Chi
cagos didingą Dainų šventę lie
pos 3 d. ir tą patį savaitgalį už 
baigs savo pirmąjį didįjį kon
gresą paskaitomis, diskusijomis 
ir atitinkamais įsipareigojimais 
dirbti lietuvybės įsisąmoninimui 
ir kovoti visuose kraštuose už 
laisvės grąžinimą Lietuvai.

Kas begali mus daugiau džiu
ginti? Tai čia tas jaunimas, ku
ris ateityje perims iš mūsų da
bartinės kartos vadovaujamąją 
rolę ir atsistos sargybos prieša
kyje ginti mūsų tautos reikalų. 
Ar mes galime jiems būti šykš 
tūs su savo patarimais ir fi
nansais? Tiesa, J. kongreso or
ganizatoriai susilaukė nemažai 
pylos, ibet ir daug pagyrimo. 
Tai natūrali mūsų socialinio gy 
venimo apraiška. J. Kongresas 
yra didėlis įvykis, todėl ir bu
vo reaguota iš visų kampų. Bu
vo ir nereikalingos pagiežos, 
bet dauguma organizatoriams 
linki kuo geriausios sėkmės.

Bet kongreso organizato-

sai tautybių 
lietuvius. ..

taryboje atstovaus

Sovietų Sąjungos tarybon taip 
pat taikstomasi Lietuvos atstovais 
išrink^' dalis rusų. Kandidatais jau 
parinkti Vladimir Stepanov (atsto
vaus Ukmergės apyg.). Nikolai 
Ivanov — Klaipėdai, Pavel Jefimov 
— Kretingai, Lev Kulidžanov — 
Mažeikiams. Boris Popov — Šven
čionims, Aleksandr Šokin — Šau
liams.

Visi tie lietuviams ir - Lietuvai 
atstovauti parinktieji imaskolia 
yra išgarsinti Vilniuje okupantų lei
džiamos “Tiesos” Nr. 111 (gegužės 
14 d.) pirmame puslapyje.

Tas faktas dar kartą patvirtina, 
kaip begėdiškai okupantai bolševi
kai veda Lietuvos rusifikaciją, tęs
dami tą pačią carų politiką, tik 
daug įžūliau.

J. žvilb.

DR. A. RAZMA
riams to neužtenka. Jie stovi 
prieš didelę dilemą, sunkiai 
peršokamą tarpeklį. Jiems bai
siai trūksta pinigų kongreso už
davinių įgyvendinimui. Jų nu
matytas biudžetas 45 tūks. dol., 
tuo tarpu dabar dar neturi nė 
20 tūks. o tik kelios savaitės 
iki kongreso. Programa paskelb 
ta, visi punktai svarbūs. Ko at
sisakyti, jeigu nebus pinigų? 
Ar mes begalime ilgiau laukti 
ir būti kurti mūsų jaunimo 
šauksmui? Nebelaukime, paim
kime voką ir, įdėję į jį pagal 
savo išgalę 5—10 dol., o kitas 
gal nesunkiai gali ir šimtinę ar 
daugiau, pasiųskime kongreso 
organizatoriams tuoj tiesiog ar 
per vietines LB apylinkės val
dybas. Nepagailėkime, kad jau
nimui šis įvykis gerai pasisek
tų. Tegul jie grįžę iš šio kon
greso galės pasakyti, kad jiems 
vyresnieji lietuviai ištiesė pa
galbos ranką, o ne tik pasta
bas. Tegul po J. kongreso jie 
didžiuojasi esą lietuviai, tegul 
jie jaučia, kad verta yra kovo
ti už lietuvybės reikalus ir ne
pavargti darbuose už laisvės 
grąžinimą Lietuvai. Jeigu jie 
neapsivils mumis, mūsų ir lie
tuvių tautos jie neapvils ateity
je. Tad stokim tuoj į talką jau
nimui. ♦
Rezoliucijos pravedimas senate

Tai antras visų mūsų lietu
vių degantis reikalas, kuris turi 
tapti kūnu kelių mėnesių laiko
tarpyje, iki kongresas išsiskirs 
tys atostogoms ir rinkimams. 
Praeiti metai buvo laimingi re- 
zbliucijoms — Atstovų rūmai 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją 
(H. Con. Res. 416), o šiais me
tais panašią rezoliuciją turi pra 
vesti senatas. Kiekvienas turi
me prisidėti prie tos Lietuvai 
svarbios misijos. Šie metai yra 
rinkiminiai metai, tad politikai 
atkreips ausį į mūsų lietuvių ir 
kitų pabaltiečių šauksmą. Kai 
rezoliucijų organizatoriai dabar 
mūsų maldauja, nieko nelauk
dami tuoj pasiųskime senatoriui 
Senate Committee on Foreign 
Wm. Fulbright (Chairman — 
Relation, Senate Office Build
ing, Washington, D. C., 20515) 
ir kitiems senatoriams laiškus 
už rezoliucijų pravedimą. Laiš
kai yra geriausi ginklai (o jų 
parašymas nedaug tekainuoja) 
kongrese laimėjimas pasiekti. 
Kaip rašyti tuos laiškus anglų 
kalba, buvo paskelbta beveik 
visuose lietuv. laikraščiuose, o 
jeigu kas nepastebėjo, kreipki
tės į savos LB apylinkės valdy
bą, ji jums suteiks visas žinias. 
Visi Lietuvių bendruomenės

vienetai vieningai remia rezoliu
cijų pravedimą, kuriam pritaria 
vispusiškai Lietuvos vyčiai, 
Lapkričio 13 žygio organizato
riai, visas lietuviškas jaunimas,

Spaudoj ir gyvenime

LIETUVIAMS ATSTOVAUS SKAČKOV

Okupuotoje Lietuvoje ruošiama
si rinkimams j Sovietų Sąjungoj 
Aukščiausiąją tarybą ir j Tautybių 
tarybą. Tautybių taryboje turėtų 
būti atstovaujama kiekviena So
vietų Sąjungos sąstatan įjungta 
tauta. Koks okupantų pasityčioji
mas iš lietuvių tautos teisių, kad

net j Tautybių tarybą lietuvius at
stovauti kandidatais išstatomi mas
koliai. Ptvz. Vilniaus rinkiminėje 
apygardoje kandidate išstatyta 
Makarova. Anykščių apygardą at- 
atstovauti parinktas Semion Skač- 
kov, Varėnos apylinkę atstovauti 
parinktas Josif Gusakovski. Šie ru-

SKIRTINGI UOSTAI
AURELIJA BALASAITIENe 

Romanas

Taupi švabo prigimtis turėjo pasibaisėti tokiu 
brangių medžiagų naikinimu. Sekiau jų veido išraiš
kas ir mačiau, kaip jie kenčia. Nežiūrint, kad jie visi 
laukė karo pabaigos, šitas simboliškas karo pralaimė
jimo momentas jiems buvo graudus ir pažeminantis. 
Vyrai nusigręžė, o moterys žiurstų galais šluostėsi 
akis. Mažesni vaikai, lyg suprasdami momento rimtį, 
pradėjo verkti. Tuo tarpu tarpdury pasirodė Rūtelė, 
pabudusi iš popiečio miego. Pamačiusi mane, basomis 
kojytėmis atskubėjo prie manęs ir apsikabino, glaus
dama prie manęs savo auksinę garbanotą galvutę.

— Koks gražus vaikas, — pratarė vienas ameri
kietis.

Čia Rūtelė. Ruth. Mes esame lietuvaitės.
— Ne vokietės? Pabėgėlės?
— Taip, mes iš Lietuvos.
— Hei, Andriau, žiūrėk, čia tavo tautietė. Juk ir 

tavo tėvai iš Lietuvos, — leitenantas šūktelėjo vie
nam seržantui, lydinčiam karo belaisvius.

— Ką sakot?
— Šita moteris sakosi esanti lietuvaitė. Iš Lietu

vos.
— O, iš Lietuvos! Iš kokio krašto ?
Aš norėjau dar ką nors atsakyti, bet kolonos vir

VALSTYBINIU ŪKIU NUGYVENIMAS
Pelno gavus, darbininkai visvien skriaudžiami

JURGIS VĖTRA

Valstybiniai ūkiai — sov
chozai dažnai yra maskvinės 
santvarkos aukos. Jiems bu
vo skirtos geriausios žemės, 
bet toli ne visi suduria galus 
su galais. Kartais jie kenčia 
dėl blogo vadovavimo, bet daž
niausiai yra kitų organizacijų

daugybė liet. organizacijų ir j klaidų atpirkimo ožiais 
beveik visa liet. spauda.

Lituanistinio švietimo reikalai
Atrodo, dauguma visų litua

nistinių mokyklų dėstytojų kar 
tu su specialistais pedagogais 
buvo patenkinti, kad pagaliau 
per spaudą paskutiniu laiku bu
vo atkreiptas visuotinis dėme
sys lituanist. švietimo mokymo 
si priemonių sumoderninimui. 
Lietuviai tėvai kartu su visa 
liet. visuomene buvo ir yra dė
kingi pasiaukojusiems mokyto
jams visose lituanist. mokyklo
se, nes jų darbas lietuvybės ug
dyme yra neįkainojamai ver
tingas visais atžvilgiais.

Bet taip pat visi turime pri
siminti kaltę, kad tą didelę ir 
labai svarbią lietuvybės ugdy
mo ir išlaikymo sritį — litua
nistinį švietimą — buvome pa
likę rūpintis vien tik (su mažo
mis išimtimis) lituan. mokyklų 
mokytojams. Tie mokytojai turi 
naujų idėjų lituanist. švietimo 
pagerinimui, jie gali tam tiks
lui paruošti naujų vadovėlių, 
atitinkamų pratimų ir kitų mo
derniškų mokymosi priemonių, 
bet jų realizavimui jiems trūks
ta lėšų ir laiko. Su lėšomis ir 
organizacine talka čia turi atei
ti visa lietuviškoji visuomenė. 
Šita sritis yra per didelė, kad 
vieni mokytojai, paruošę vado
vėlius ir kitas priemones, patys 
turėtų rūpintis ir jų išleidimu 
bei finansų telkimu. LB, Lietu
vių fondas ir kitos tuo reikalu 
besirūpinančios organizacijos 
jau dabar turi ateiti į talką

Birštono valstybinio ūkio 
vištidės istorija

Praėjusiais metais Birštono 
valstybinis ūkis turėjo 54,000 
rublių nuostolio. Veik pusė su
mos nuostolio susidarė dėl ne
baigtos vištidės statybos. Birš
tono valstybinio ūkio direkto
rius A. Karčiauskas pasakoja 
nejaukią vištidės statybos įsto

tu su visu įtempimu tiek LB 
švietimo t-ba, tiek LB Chicagos 
apygardos švietimo komisija, 
tiek Pedagoginis lituan. insti
tutas, taip pat Donelaičio ir 
Marąuette Parko mokyklos, bei 
Kanados švietimo institucijos 
rengia atitinkamus vadovėlius, 
pratimus ir kitas mokymosi 
priemones lituan. švietimo pa
gerinimui. Jie visi per šią va
sarą šioje srityje nori padaryti 
didelį šuolį į priekį. Jiems mes 
turime pagelbėti ir dar po šios 
vasaros matyti jų planų vai
sius, nors tai kainuotų kelioli
ka ar kelias dešimts tūkst. do
lerių.

Liet. visuomenė kartu su 
tais, kurie nori pagelbėti tiems 
mokytojams finansiškai prašy
tų vieno: Dirbkite visi kartu ir 
susitarę, kad nebūtų dublikavi- 
įmo vadovėlių ir kitų mokymosi 
priemonių paruošime tiek čia 
Amerikoje, tiek Kanadoje. Ne 
kiekybė, kokybė turi viešpatau
ti lituan. švietimo darbuose. 
Neapvilkime lietuvių mokytojų, 
ištieskime pagalbos ranką, kai 
jos jie greitu laiku paprašys

pedagogams jų idėjų realizavi- tiek asmeniškai, tiek per atitin- 
mui. | karnas organizacijas ar institu-

Reikia džiaugtis, kad šiuo me cijas.

Senatoriui Long įteikiama 5000 parašų rinkinys prieš Sovietų Sąjungos 
konsulatų steigimą Amerikoje. Dešinėje buvęs Washingtono LB apy
linkės pirm. A. Vasaitis, už šen. Long “Draugo” korespondentė Gr. 
Krivickienė. Parašai surinkti ir įteikti antibolševikinio tautų bloko 
iniciatyva, apie ką jau buvo rašyta “Drauge” gegužės 20 laidoj.

riją (Valstiečių laikraštis Nr. 
27): “Kai Birštono tarybiniame 
ūkyje buvo nutarta plėsti 
paukščių fermą, reikėjo naujų 
patalpų. 1964 metų pavasarį iš 
Prienų atvyko statybininkai ir 
pradėjo 10,000 vietų vištidės 
statybą. Pradžioje viskas bėgo 
lyg ir savo vaga. Bet štai viš
tidei prireikė vidaus įrengimų 
—OŠP-6 komplekto. Jį galima 
buvo gauti susivienijime “Lie
tuvos žemės ūkio technika”. 
Mokėk 5760 rublių, ir komplek 
tas tavo.

— Pirkite tik metalines dalis. 
Medines pagamins Vievio, tarp- 
kolūkinė statybos organizacija. 
Pigiau atsieis, — išgirdome ko
mandą iš Žemės ūkio ministeri
jos.

Ką gi? Kaip ibuvo sakyta, 
taip ir padarėme. Ūkis pirko 
tik metalines dalis, o medines 
užsakė Vievio TSO. Si jas pa
gamino ir pateikė 10,000 rub
lių sąskaitėlę! Nuo vilko bėgta, 
ant meškos užšokta. Juk už 
tuos pinigus galima nupirkti 
net du pilnus OŠP-6 komplek
tus.

Sujudo tada ministerijos dar 
buotojai. Brangesni vidaus įren 
girnai — didesnės amortizacijos 
išlaidos, didesnė ir produkcijos 
savikaina. Prasidėjo derybos. 
Po ilgų ginčų pavyko nusiderė
ti iki šešių tūkstančių rublių. 
Bet daugiau — nė kapeikos. 
Taip vidaus įrengimai ūkiui at
siėjo penkis tūkstančius rublių 
brangiau, negu tikėjomės. Pa
didėjo dėl to savikaina? Padi
dėjo. Kodėl už tai turi atsakyti 
ūkis, kuris tevykdė įsakymą, 
mums neaišku?

Bet bėdos tuo nepasibaigė. 
Statybininkai, gavę iš ūkio į- 
rengimus, nemokėjo jų sumon
tuoti. Rangos sutartį jiesuda- 
rė su ta pačia Vievio TSO. Ši 
sumontavo ir perdavė Prienų 
statybininkams. Birželio mėnesį 
įrengimai turėjo būti perduoti 
eksploatavimui. Bet jau pirmie
ji bandymai parodė, kad kai 
kurias medines dalis reikia per
dirbti. Prasidėjo susirašinėji
mas, bėgo laikas. Trūkumai bu 
vo pašalinti tik spalio mėnesį. 
Už papildomą darbą turime pri
mokėti dar apie tūkstantį rub
lių. O kas mokės? Statybinin
kai dairosi į ūkio kasą. Ir vėl 
už svetimas klaidas materialiai 
atsakyti turės ūkis.

Ši liūdna istorija tuo betgi 
nesibaigia. Mat, Prienų statybi 
ninkai perduoti vištidės nesi
skubino. Vėlyvą rudenį, kai bai 
gėsi paskutiniai pažadėti termi 
nai, jie pareiškė:

— Vištidės perduoti negali
me, nes reikia sureguliuoti vi
daus įrengimus. Ūkis turi su- 
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šininkas staiga šūktelėjo įsakymą ir tuoj pasigirdo 
motorų ūžimas. Karys, kurį vadino Andriumi, man 
kažką šūktelėjo ir mojo ranka, bet aš jo žodžių nega
lėjau suprasti.

Ramioje Bavarijos kaimo atmosferoje karo pabai
ga ne daug teatnešė pasikeitimų. Visi grįžo į kasdieni
nių ūkio darbų tvarką, tik kiek garsiau kalbėdami, 
kiek linksmesni. Garsiai paleisti radijo aparatai kėlė 
neįprastą triukšmą ir visi su dideliu susidomėjimu 
klausėsi žinių ir naujos karinės valdžios pranešimų.

Pabėgėlių atžvilgiu kaimiečiai nebebuvo tokie ma
lonūs, kaip anksčiau. Iki šiol jie jautėsi vistik savo 
žemės šeimininkais. Nejausdami okupacijos varžtų, 
jie pradėjo žiūrėti į kiekvieną svetimtautį kaip į įsi
brovėlį. Ir mano šeimininkai pasikeitė. Jau senis nebe
juokavo su manim vakarais prie šiltos krosnies ir ne
žaidė su Rūtele. Vis dažniau girdėdavau kaip “ver- 
fluchte Auslaender” apiplėšė kokį ūkininką ar išplėšė 
maisto sandėlius. Pradėjo man vėl rūpėti mano ir Rū
telės likimas, bet neturėjau nei kur eiti, nei į ką kreip
tis. Tylėdama dirbau visus sunkius ir nemalonius dar
bus tvarte ir lauke ir jau neidavau pasiimti maisto, 
kaip seniau. Vėl iš rūpesčio ėmiau nemiegoti naktimis.

Vieną sekmadienį klebonas iš sakyklos perskaitė 
karinės valdžios potvarkį, kuriuo reikalaujama, kad 
visi pabėgėliai ir svetimtaučiai registruotųsi karinės 
valdžios punktuose. Nors neturėjau supratimo, ką to
kia registracija turėtų reikšti, aš laukiau jos su džiaugs 
mu, nes jutau, kad įvyks koks nors pasikeitimas. Su
siradusi reikiamą adresą, gražiai aprengusi Rūtelę ir

save, išžygiavau kaimo keliu į miestelį, į buvusio bur
mistro namus, kuris, buvęs žinomas nacis, kažkur su 
visa savo šeima dingo. Kieme jau buvo susirinkęs gau
sus būrelis žmonių, kalbančių įvairiomis Europos kal
bomis, tik niekur neužgirdau lietuviškai. Ypatingai 
plepūs ir linksmi buvo lenkai. Dauguma jų buvo gero
kai išgėrę ir net bandė dainuoti patriotines lenkų 
dainas.

Priėjus mano eilei, mane vienas kareivis įvedė į 
didoką kambarį, kuris kadaise, tur būt, ėjo valgomo
jo kambario pareigas. Dabar ant stalų ir kėdžių gulė
jo pluoštai dokumentų, grindys buvo primestos nuo
rūkų ir saldainių bei kramtomos gumos popierėlių. 
Prie vieno stalo, rūkydamas cigaretę, pasidėjęs puodu
ką kavos šalia savęs, sėdėjo Andrius, smarkiai pagyve
nęs vyras raukšlėtu veidu ir stambiomis grubiomis 
rankomis.

— Ateik arčiau, — pamatęs mane, užkalbino ang
liškai.

— Gerą dieną, — atsakiau aš jam lietuviškai.
— O, ar jūs ta lietuvaitė, kurią aną dieną rado

me kaime su maža mergaite. Dabar pažįstu. Sėskit.
Rūtelei padavė didelę plytelę šokolado, o man pa

siūlė cigaretę.
— Ačiū. Aš nerūkau.
— Gera mergaitė. Sako, kad Lietuvoje moterys 

nerūko.
— Nežinau. Man atrodo, kad ir Lietuvoje mote

rys rūko, tik ne taip daug ir ne visos.
I Bus daugia.u)



SUKČIAI TELEVIZIJOS 

TAISYMO SRITYJE
Įvairiose profesijose pasitai

ko nesąžiningų žmonių, ir ne
kartą “Draugo” puslapiuose vi
sokie sukčiai buvo iškelti.

Per visą eilę metų buvo nu
siskundžiama televizijos apara
tų nesąžiningu taisymu, kol pa
galiau tas reikalas neatsidūrė 
prokuratūros įstaigoje.

Illinois valstybės prokuroras 
W. G. Clark pravedė trijų mė
nesių tyrimus. Ištyręs 25 fir
mas, daugiausia Chicagoje, jis 
rado, kad 13 iš jų paimdavo 
pinigus nieko nepadarę ir jo
kios dalies nepakeitę. 8 firmos 
perdaūg brangiai nulupdavo už 
savo patarnavimus ir tik 4 bu
vo sąžiningos kompanijos. Taigi 
tik 4 firmos iš 25 pasirodė pa
tikimos. Tyrimai kitose vietovė
se nepasirodė geresni.

Prok. Clark nurodo, kad te
levizijos aparatų savininkai kas
met nustoja milijonus dolerių 
už suktą patarnavimą.

Žmonių nusiskundimai buvo 
renkami ištisus dvejus metus. 
Tada buvo sudaryta tyrinėtojų 
grupė, kuriems vadovavo pri
tyręs elektronikos profesorius. 
Tas profesorius, išnuomavęs 
40 televizijos aparatų, dirbtinai 
juos apgadino: įdėjęs vieną ar 
dvi neveikiančias elektronines 
lemputes. Visos kitos lemputės 
ir dalys buvo sužymėtos nema
tomu rašalu, bet pasidaro ma
tomu apšviečiant specialia švie
sa nustatymui ar kokia dalis 
buvo pakeista ar ne. 25 apara
tai buvo nugabenti televizijos 
kompanijoms Cook apskrityje, 
daugiausia Chicagoje. Pusė fir
mų buvo parinkta iš įtariamųjų 
sąrašo. Kitos — pripuolamai 
iš 800 firmų Chicagos ribose.

Tik 4 firmos, pastebėjo W. 
Clark, paskaitė nuo $5 iki $15, 
kas buvo normalu už tokį pa
taisymą. Deja, 8 paskaitė per
daug už savo patarnavimą, o 13 
pateikė sąskaitą už tokį patai
symą, kurio visai neatliko.

Kitose vietovėse apgavimas 
nebuvo toks žiaurus kaip Chi
cagoje. Tačiau rezultatai yra 
baisūs ir W. Clark nori padaryti 
viešą daugelių firmų apklausi
nėjimą, pradedant birželio 1 d.

Su tokia suktybe yra keliama 
mintis, kad televizijos apara
tų taisytojams būtų įvesti eg
zaminai ir tik kvalifikuotiems 
būtų išduodami leidimai.

W. Clark nurodo, kad taisy
tojų nesąžiningumas yra aki
plėšiškas. Pavyzdžiui vienu at
veju pašauktas taisytojas į na
mus pakeitė sugadintą lempu
tę, tyčiomis sudaužė sveiką, ki
tai nulaužė kojytę ir sugadino 
saugiklį. Sąžiningo taisytojo 
sąskaita būtų buvusi apie $5, 
bet šis sukčius paskaitė $37.84, 
prieš tai akiplėšiškai paklausęs 
savininko, kiek pinigų jis turi 
namuose. Kitu atveju, taisyto
jas įdėjo reikalingą lemputę, 
bet tuo pačiu pasakė, kad jis 
pakeitė 4 rites. Kai savininkas 
paprašė parodyti pakeistas da
lis, tai jis padavė senas suga
dintas varžas (o varžos, tai ne 
ritės). Vietoje $5 — jis paskai
tė $45.70.

Vienoje firmoje nugabentas 
taisyti aparatas buvo taip ap

gadintas, lyg jame būtų “pasi
darbavęs’’ mažas vaikas.

W. Clark pastebi, kad nugny- 
biant lemputėms kojytes yra 
taisytojų įprasta suktybė. Kitą 
suktybę, kurią beveik visi tai
sytojai naudoja ir už tai paima 
daugiau pinigų, tai už televizi
jos stočių derinimo galvutės 
(tuner) išvalymą ir peržiūrėji
mą. Tyrimai parodė, kad tos 
dalies niekas nebuvo išėmęs ar 
net palietęs.

Taip pat tyrinėjimas parodė, 
kad daugelis taisytojų visai nė
ra kompetentingi ir nieko neiš
mano apie televizijos aparatų 
taisymą. O ką bekalbėti apie 
spalvotas televizijas, kurios y- 
ra daug kartų sudėtingesnės.

Tuo tarpu lietuvių televizijos 
taisytojų turime nedaug. Ta
čiau, gaila, tenka girdėti, kad 
kai kuriais taisytojais jau nu
siskundžiama. Ar neverta lie
tuviui pagalvoti, kad sąžiningu 
patarnavimu jis sudarys sau 
daug didesnę klijentūrą ir už
tikrintą rytojų, negu norėda
mas suktu keliu greit pasipel
nyti.

Kas norėtų sužinoti apie są
žiningą taisytoją savo kaimy
nystėje, geriausiai yra atsiklaus 
ti Better Business bureau ar 
vadovautis savo apylinkės tai
sytojo gera reputacija. A. Snui.

San Diego, Calif., laivyno ligoninėje Louis Alfano su žmona maitina 
Vietname adoptuotą mergytę Mary Joan. Alfano kautynėse mergytę 
rado prieš metus, šalia peršautos mirštančios motinos, netoli Da Nang, 
ir pagaliau ją galėjo įdukrinti.

KARDINOLAS CUSHING PASIRAŠĖ 
JAUNIMO PETICIJĄ

Bostono arkivyskupas kard. 
Cushing pasirašė Jaunimo peti 
ciją, prašančią Jungtines Tau
tas pasmerkti rusų kolonializ
mą Europoje ir grąžinti Lietu
vai laisvę ir nepriklausomybę. 
Jo parašas gautas per Jadvygą 
Tumavičienę.

Jaunimo Peticiją visame lais 
vajame pasaulyje pasirašo tūks 
tančiai lietuvių, latvių, estų ir 
kitataučių Lietuvos bičiulių. 
Daugelis iš kitataučių pirmą 
kartą susipažįsta su Lietuvos 
pavergimo faktu. Ypač ši akci-

PR/EŠ S O MII I IJ
"Draugas", 1916 m. gegužės 24 d.

Ateivių skaičius JAV. — Už
sienyje gimusių gyventojų iš viso 
Jungtinėse Valstybėse yra 32,243,- 
340. Anglų ir airių yra 10,037,480, 
vokiečių — 8,817,230, italų — 
2,300,000, lenkų — 1,797,670, žy
dų — 2,000,000 švedų — 1,500,- 
000, prancūzų — 1,357,169, ir virš 
milijono norvegų. Kitos tautos ne
pasiekiančios milijono.

ginta. Milijonai žmonių liko be 
pastogės. Važiavęs šviežiomis ka
ro mūšių pėdomis. Matęs baisius 
reginius, Šimtai žmonių miršta ba
du. Mirštantieji kūdikiai gulėjo 
šiauduose išblyškę ir laukė pasku
tinės valandos.

ja naudinga universitetuose ir 
mokyklose, kur vykusiai para
šus renka mūsų jaunimas. Rink 
darni parašus jie papasakoja 
apie Lietuvą.

Jau grįžta užpildyti parašų 
lapai iš Brazilijos, Australijos 
(kur pasirašyta tūkstančiais), 
Argentinos, Kanados, JAV mies 
tų ir miestelių. Tolimojoj Nau
jojoj Zelandijoj jau surinkta 
daugiau 5,000 parašų, jie jau 
tuoj turės 10,000. Italijoj pa
rašai renkami ant itališkų lapų 
su itališkais paaiškinimais, Vo
kietijoj — ant vokiškų, ir t. t.

Jaunimo peticiją pasirašo pa
prastai fabrikų darbininkai ir 
tų fabrikų savininkai, pasirašo 
krautuvininkai, policininkai, ka
reiviai, karininkai, kunigai, vys 
kupai, kardinolai, kongresma- 
nai, maži ir dideli valdžios pa
reigūnai.

Clevelande Aleksas Banys 
jau turi netoli trijų tūkstančių 
parašų surinkęs pats vienas, jis 
žada tuoj gauti 4,000. Roches-

VALSTYBINIŲ ŪKIŲ NUGYVENIMAS
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rast rangovą, kuris sugebėtų 
tai atlikti.

Visus mus išpylė prakaitas. 
Ką daryti su paukščiais? Juk 
vištidę turėjome gauti birželio 
mėnesį. Ūkis tam ruošėsi. Tikė
damiesi gauti iš paukštyno ne
mažas pajamas, dar vasarą iš
perinome ir prisiauginome dau
giau kaip 9,200 vištaičių, kurias 
laikėme aptvaruose. Bet atėjo 
žiema, ir visas vištaites teko su
grūsti į ankštas viščiukų patai 
pas. Prasidėjo kritimai, suma
žėjo dėslumas. Per trumpą lai
ką ūkis patyrė 14 tūkstančių 
rublių nuostolių, kurie visą lai- 

■ką augo. Reikėjo kažką daryti.
Nesulaukę statybininkų para

mos, patys pasiuntėme savo 
elektrikų grupę. Vištidė buvo 
pradėta eksploatuiti.

Bet vėl... Kaip grybai po lie
taus j viršų ėmė lįsti statybi
ninkai — montuotojų brokas, 
Iš pamatų išvirto elektros mo
torai, sulūžo kai kurie varomie
ji įrenginiai, žodžiu, dabar visą 
pašarą tenka rankomis paruoš
ti ir jį paduoti. Kiek tai atsiei
na?

Kai viską susumavome, pa
matėme, kad dėl tokios, atsi
prašant, statybos ūkis patyrė 
daugiau kaip 23 tūkstančius 
rublių nuostolių.”

Panašiai statė ir šiltnamį. 
Pradėjus jo statybą, Statybos

Belgijoj valgo šunieną ir katieną.
— Iš Londono gaunamos žinios, 
kad vokiečių užimtoj Belgijos daly 
siaučia nepaprastai didis skurdas 
ir badas. Badaujantieji pradėję val
gyti šunieną ir katieną.

Prez. Wilsonas rašė popiežiui.— 
Iš Washingtono praneša, kad pre
zidentas Wilsonas pasiuntęs po
piežiui Benedkiktui XV-taim raštą, 
kuriame jis reiškia viltį, kad karo 
tarp Jungtinių Valstybių ir Vo
kietijos nebus. Prieš kiek laiko 
popiežius prašė Wilsoną sutaikinti 
kariaujančius.

Lietuvoje ir Lenkijoje badas. — 
Atvykęs Bostono Rockefellerio fon
do atstovas F. C. Walcoff pasako
ja, kad apvažiavęs Lenkiją ir Lie
tuva ir ten radęs karo griuvėsius. 
Rusai, besitraukdami viską naiki
no. Šimtai sodžių ir miestų išde-

Da Nang, Pietų Vietname, sukilėliai pasidavė vyriausybės daliniams, 
tačiau prieš tai buvo kovos. Čia matyti vienas budistų vienuolis sėdįs, 
kad negalėtų tankas privažiuoti prie budistų šventyklos, kur jie 
buvo įsitvirtinę. Yra patirta, kad nė vienas tokių “vienuolių” nemoka 
melstis, ir daug geriau susipažinę su komunizmu negu savo religija.

teryje Petras Matiukas surinko 
700, Brooklyne Jonas M. Dum
čius gavo 540 parašų ir papra
šė dar daugiau Peticijų lapų, 
Woodhavene gyvenąs Antanas 
Vainius paprašė 100 lapų (2000 
parašų) ir žada rinkti parašus 
Nevv Yorke, kur ši akcija dar 
pamažu vyksta. Dr. Vyt. Vy
gantas išsiuntė šimtus Jauni
mo peticijas lapų po visą pašau 
lį savo pažįstamiems ir drau
gams kitataučiams. Sidrių šei
ma Streator, Ill.„ rinko parašus 
šimtais.

Jaunimo peticija turi išjudin
ti viso pasaulio lietuvius. Tai 
kiekvieno mūsų pareiga ją pa
sirašyti ir surinkti po šimtą pa 
rašų. Turim rinkti kiekvienas, 
nes kiti už mus nepajėgs visko 
padaryti.

Jaunimo peticijai parašai tu
ri būti rūpestingai renkami iki 
birželio 19. Užpildytus lapus 
grąžinti PLB Jaunimo Metų 
Talkos Komisijai: Vytautas Ka 
mantas, 477 Cole Plaza, Willo- 
vvick, Ohio 44094, arba vieto
vės Jaunimo metų komitetams 
ar LB apylinkėms. Ten taip pat 
galima gauti tuščių Jaunimo 
peticijos lapų. PLB inf.

ministerija sumanė perprojek
tuoti.

Netikusi atlyginimo tvarka
P. Rimkus, Onuškio valstybi

nio ūkio direktorius, Tiesoje 
(Nr. 51) byloja: “Ūkyje geras 
ir spartus darbas didžia dalimi 
priklauso nuo to, kaip už jį ap
mokama. Dabar gyvulių augin
tojų darbo įkainiai palyginti 
neblogi, tačiau pats apmokėji
mo principas netobulas, neska
tina žmonių didinti gamybą. 
Štai melžėjai tarybiniuose ūkiuo 
se nustatoma vienoda metinė 
atlyginimo suma. Žiūrim tada į 
planą ir dalijam tuos pinigus 
kiekvienam pieno centneriui. Iš
eina nei šis, nei tas. Jei tau pla 
nas iš karvės per metus pri
melžti 2000 kilogramų pieno, 
kiekvienas jo centneris bus ap
mokamas brangiau, negu tai 
melžėjai, kuriai planas sieks 
3000 kilogramų. Pirmajai dar
bo mažiau, bet atlyginimas abie 
jų vienodas.

Reikėtų numatyti ūkiuose pa
stovų atlyginimą už pagamin
tos produkcijos vienetą. Tuo
met gyvulininkystės darbuoto
jai bus materialiai suinteresuo
ti gauti kuo daugiau produkci
jos, nes žinos, kad atlyginimas 
priklausys tiktai nuo išdirbio. 
Tokie pasiūlymai ne naujiena. 
Gamybininkai juos kėlė ir anks 
čiau, tačiau į mūsų pastabas 
neatsižvelgiama.

Netikusi tvarka ir atlyginant 
už darbą laukininkams. Pačios 
išdirbio normos neblogos, bet 
jų įkainiai aiškiai per menki. 
Žmonės dirba, daug padaro, bet 
kai menkai įvertinamas darbas, 
ne kažin kiek teuždirbsi. O kaip 
tada kalbėti apie suinteresuotu
mą darbu? Suinteresuojame 
žmones dažnai nelegaliai: dirb
tinai mažinam išdirbio normas 
ar darome kitokį nusižengimą. 
Reiktų rimtai peržiūrėti atlygi
nimo tvarką. Laukininkystės 
darbininkams, manau, uždarbį 
būtina didinti kokiais 35 — 40 
procentų.

Didesnę lėšų dalį reikėtų skir 
ti pagrindiniam apmokėjimui už 
darbą ir mažiau žavėtis išrink
tųjų darbų premijavimu, nes 
žemės ūkyje visi darbai svar
būs”.
‘Skatinimas blogai ūkininkauti

Rimkus pagrįstai priekaiš
tauja dėl blogos tvarkos, kai 
gerai tvarkomu valstybinių

ūkių pelnas tenka nusigyvenu
sių nuostoliams dengti: “Pasta
ruoju metu, kai susiklostė pa
lankios sąlygos ūkininkauti ren 
tabiliai, kaupti pelną, iškyla 
dar vienas svarbus klausimas. 
Tarybinis ūkis gauna tik 4 pro 
centus pelno ūkio fondui ir 8 
procentus gamybai plėsti. Liku
sią dalį — 88 procentus pelno 
pasiima ministerija. Toks pelno 
paskirstymas neskatina ūkių 
taupyti lėšų, skirtų gamybos iš 
laidoms bei kitiems reikalams.
Juo labiau, kad nerentabiliai 
dirbančių ūkių nuostolis paden
giamas mūsų pelnu. Manau, ta
rybiniams ūkiams turėtų tekti 
žymiai didesnė pelno dalis.

Kalbant apie pelną, norisi pri 
durti porą žodžių ir dėl amor
tizacinių atskaitymų nuo pagrin , 
dinių gamybos priemonių. Ne
maža dalis žemės ūkio mašinų 
(grūdų bei siloso kombainai, 
kuliamosios) naudojamos labai 
neilgą laiką, tačiau jų amorti- 
zavimo išlaidos atskaitomos vie 
nodai per visus metus. Be to, 
susidėvėjusias pagrindines prie
mones galime nurašyti tik kar
tą per metus, nors mašina, sa
kysim, sulūžo ir metų pradžio
je. Tuomet ji ištisus mėnesius 
gulės nenaudojama, lauks išga
ningo akto, o iš ūkio visą laiką 
bus nurašomi amortizaciniai at 
skaitymai.

Reikia didesnio aiškumo ir 
aprūpinant tarybinius ūkius at
sarginėmis dalimis bei kitomis 
prekėmis. Kartais dėl menknie
kio, kainuojančio kokias 75 ka
peikas, tenka tiek važinėti, kol 
jo faktiška savikaina pasiekia 
40—50 rublių.

(T. p.)
Ar maskvinėje netvarkoje 

gali žemės ūkis tarpti. Apie tai 
šneka ne tik ž. ū. atsilikimas, 
bet ir duonos iš svetur įveži
mas.

PAIEŠKOJIMAS
Giminės iš Argentinos ieško

ELEONOROS JENSKlTONITES 
KRIKŠTOLAITIENES.

Žinantieji skambinkit: VI 7-4259.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIPT PARCEL SERV 
3 skyriai Chicagoje:

2608 W. 60 St. Tel. WA 5.2787
2501 W. 60 St. Tel. VVA 5-2737
3212 S. Halsted. Tel. CA 5.1864

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

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

E. Ir V. Žukauskai.

& RADIO (LIETUVIAI) 
Sav. DAN LIUTIKAS

NAUJU PARDAVIMAS • VARTOJAMŲ TAISYMAS • 
ORBITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS 

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

CIRCUIT T.V.

MAROUETTE PARK--AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

CHICA G0 SA VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 S0. WESTERN AVENUE CHICAGO, ILLINOIS TEL.: GR 6 - 7575

MOKAME

Šen. Herman Talmadge, D. Ga„ 
skelbia, kad jis kandidatuosiąs į 
Georgia valstybės gubernatorius, 
jei to visuomenė norės.

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

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organizaci- 
jomis, noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad gidėtų pa
siekti geresniu gyvenimo sąlygų. Kviečiame visus taupymo ir 
paskolų reikalais kreiptis t Chicagos Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę, išaugusių 1 virš 853,500,000.00 turto ištaigų.

JOHN PAKEL, direktorių tarybos 
ir bendrovės prezidentas

tiž lnvestmentų sų-tas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS

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

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

for your organization 
mestings. (Free Coffee) •

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

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

• Two Large Free 
Parking Lots

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

• Christmas party with gifts 
to College Bonus Members

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAY ............... .... 12:00 PX —8:00 P.M
TUESDAY ............. ........ 9:00 A.M. — 4:00 P.M.
VVEDNESDAY ...
THURSDAY ........ .... 9:00 A.M. — 8:00 P.M.
FRIDAY ................ .... 9:00 A.M. — 8:00 P.M.
SATURDAY .......... .... 9:00 A.M. — 12:80 P.M.



Šnekteles apie žilą jaunatvę 

ir baltas pirštinaites

Vyrai, paremkime lietuvišką jaunimą!

DIDIEJI JAUNIMO KONGRESO RĖMĖJAI

Šeštadienio vakare prie baro 
du šaunūs jaunuoliai gurkšnoja 
gelsvą alutį ir meilingai tarpu
savyje šnekasi.

— Ot, tai mes pašluostėme 
nosį tam tarbų Lietuvos “prezi
dentui” Justui Paleckiui. Kaip 
vien reikiant pašluostėme, kad 
ir dabar dar Vilniuje tebečiau- 
di, net Maskvoje girdėti. Tai pa
darėme štuką mes.

— Kas tokie “mes”?, — klau 
šia kitas, netoli sėdintis.

— Taigi mes, jaunimas, negu 
* kas kitas.

— Kad jumis varlės... Kažkur 
už tūkstančių mylių, kažkur 
Australijoje sumani mergaitė 
“su baltomis pirštinaitėmis ir 
baltu rankinuku” vykusiai ap
statė Justą Paleckį, o dabar, 
mat, “mes” pašluostėme nosi. 
Kad jumis kur varlės. Gėditu- 
mėtės. Mat, irgi atsirado jauni
mas.

— Ei, o ko mums trūksta? 
Nei mes turime pačios, nei vai
kų, nei prie altoriaus kada bu
vome.

— Tai gal ir Jaunimo kongre
se dalyvausite?

— O kodėl ne? Žinoma, da
lyvausime.

— Tokių ten ir betruktų.
— Tai ko čia vaipaisi, priete- 

liau, ar mes ne jaunimas. Nei 
pačios, nei vaikų. O kiti, kurie 
net pasišovę jaunimui vadovau
ti, vaikais jau yra apsikrovę iki 
ausų. O mes priklausome gar
bingai “Žaliojo dobilo” draugys 
tei ir padarysime dar didžius žy 
gius. Matysi.

— O kokius didžius žygius 
dar padaryti žadate?

— Ot, sakysime, aš imsiu ir 
pasipiršiu tai narsiai merginai 
Jūratei Reisgytei, kai tik ji šią 
vasarą atkelaus iš Sidnėjaus į 
Chicagą. Matysi. Ir dvidešimt- 
penkinę jau daviau jos kelionei.

— Miltai. Aš galiu duoti ir 
penkdešimkę. Manai, ne!

— Kriukis. Pats Joe Bachu- 
nas, tas šaunus jaunuolis, davė 
visą šimtinę jos kelionei, ir sa
vo generolo nebijo, o Feliksas 
Daukus net šimtą penkiasde
šimts.

— Pelai. Ko Daukui neduoti, 
kad Jūratė yra jo pusseserės 
dukra.

— Tai tuo geriau. Feliksas 
-*» yra mano draugas ir aš prikal

binsiu jį man piršliu pabūti.
Tie du paprašė dar po alutį 

ir užsakė ir tam trečiam, tam 
konkurentui. Padavėjas am
žiaus pažymėjimo tų jaunuolių 
neprašė, nes tam vienam iš 
dviejų ant galvos bebuvo tik 
kuklus vainikėlis iš kokių šimto 
plaukų, antrajam tik penki plau 
kai ir tie patys pasišiaušę, o tas 
tretysis jau pora metų kai į 
pensiją išėjęs. Bet visi dar 
“prie jaunimo”.

Gerai, kad šią vasarą ir Į- 
vyks Jaunimo kongresas. Visi 
atsigausime dvasioje.

• » •

Jau kuris laikas, kai per So
phie Barčus radiją šeimos va
landą kas dieną girdime prašy
mą, kad klausytojai, kurie turi 
taupymo ženkliukų knygeles — 
S ir H, Plaid, Gold Bell, Top 
Value, paaukotų jas lietuviško
jo jaunimo reikalams.

— Ką darysite su tų taupy
mo ženkliukų knygutėmis? — 
progai pasitaikius pasiteiravau 
tos radijo valandėlės savinin
kų Aldonos ir Felikso Daukų.

— Už didesnį kiekį šitų kny
gučių galima gauti ir vertingų 
dovanų: televizijos ir radijo
aparatus, rašomų ir skutimosi 
mašinėlių, dulkių siurblių ir kt. 
Jei pasisektų surinkti 1091% 
Gold Bell ženkliukų knygučių, 
tai už jas būtų galima gauti 
naują Fordo “Mustango” auto
mobilį. Tokį pat automobilį ga
lima gauti ir ,už 1963 PLAID 
taupymo ženkliukų knygeles.

— O kur tuos daiktus mano
te sunaudoti?

— Rugpiūčio 7 d. Bučo dar
že, Willow Springs po penkių 
metų pertraukos vėl įvyks So
phie Barčus šeimos radijo pik
nikas. Ta proga tas vertingas 
dovanas išdalintumėm burtų ke 
liu.

— O kam tektų pelnas?
— Jis būtų paskirtas lietuviš 

ko jaunimo organizacijoms ir 
institucijoms. Būtumėm laimin
gi, kad tuo būdu mūsų radijo 
klausytojų šeima šių Jaunimo 
metų proga galėtų prisidėti prie 
lietuviškojo jaunimo reikalų pa 
rėmimo. Tikrai, visi tuo labai 
džiaugtumėmės.

A. ir F. Daukai vis ką nors 
naujo suplanuoja lietuviškųjų 
reikalų labui. Nemažai darbų 
vertingų jie jau yra įvykdę. Lie
tuviškiems reikalams jie nieka
da nesigaili nei darbo, triūso, 
pastangų ir laiko savo lietuviš
koje radijo valandoje. Tuos dar 
bus jie dirba dideliu džiaugsmu.

Vyrai, tat šių Jaunimo metų 
proga visais pečiais paremkime 
lietuviškąjį šaunųjį jaunimą, 
kurs, be abejonės, visada bus 
lietuvybės tvirtais stulpais ir 
nesusvyruos, nepaluš nė didžio
se audrose. Atiduokime visas 
savo turimas taupymo ženkliu
kų knygutes savojo jaunimo la
bui. Atiduokime—tegu pečius... 
Juk vienas už savo sutaupytą 
knygutę ne kažiką ir tegausi, o 
kai visi sumesime krūvon, tai 
jau bus dideli dalykai. Juk ir se 
na lietuviška patarlė sako: 
“Kai du stos — visados dau
giau padarys!” Alb. V.

SOPRANAS IR BOSAS LABDAROS 
KONCERTE

ELENA VASVLICNIEN®

Nekalto Prasidėjimo seselėms lauktina daugiau psichologinio 
remti komitetas, vad. p. Kulbo- i įsijautimo į dainuojamą daly- 
kienei, suruošė dviejų solistų ką. Dainų buvo lengva klausy- 
koncertą seselių kilniems dar- tis, kadangi jos yra plačiai ki- 
bams paremti. J tų dainininkų dainuojamos, kas

Komitetas atkvietė solistę iš palengvina klausytojui ir kelia 
Kanados Janiną Liustikaitę ir malonius prisiminimus. Daini-
jos partneriu buvo pakviestas 
bostoniškis Benediktas Povila- 
vičius. Programa beveik visa

Baltija, S. Šimkaus — Lopšinė,
J. Dambrausko — Už žaliųjų 
girių, A. Vanagaičio — Dobilė
lis, W. A. Mozarto — Žibutė,
E. Griego — Solvejgos daina, 

viška: jokio lingavimo ar ju- p ,Schubert _ Forele> G. Pucci-
išversta į lietuvių kalbą, gal dėsiu jinai nevartoja, kas ma- ni _ aš vadinuosi Mimi, iš op.
pora dainų buvo dainuota ori- loniai mus nuteikė. Įspūdis bu-!gojiema p Celea   Arija, A.

vo, kad klausomasi balsingos1 Catalani’ _ «Kaip varpo gar- 
dainininkės ir mūsų tradicinė- gas„ arijai G Bizet _ Arija ig 
je atmosferoje. Op. perių žvejai; Ben. Povilavi-

Benediktas Povilavičius, kurį čius išpildė: J. Štarkos _ Tušti 
tekoJi klausytis nekartą, savo

ginaliose kalbose, bet taip kon
certas buvo “lietuviškas”, nie
kas negalėjo skųstis, kad, gir
di, ko nors nesupratęs.

Dainininkė turi stiprią balsi
nę medžiagą, sakyčiau operinę. 
Tai lyrinis sopranas su didele 
atmaiša dramatizmo, kartais 
skamba kaip dramatinis sopra
nas. Pati programa irgi buvo 
labiau operinė, net pačios dai
nos darė arijų įspūdį. Daininin
kės yra malonu klausytis, bet 
pageidautina, kad būtų labiau 
išvystyti dinaminiai skirtumai, 
ypač vietose, kur po forte atei
na staigiai piano, ir bendrai

Los Angeles policija šalmus apsidengė juodai, kad neramumų metu 
dėvint baltus šalmus nebūtų langvai matomais taikiniais.

Darbymetė Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso būstinėje Chicagoje. Iš 
R. Sokodolskis ir P. Prapuolenis.

k. į d.: E. Bradūnaitė, L. Valaitis, 
Nuotr. V. Noreikos

Pasiūlymai ir pastabos

Manyland knygų leidykla ir LB

Iki šiol neteko užtikti spau
doje ar privačiuose pasikalbė
jimuose, kad Manyland knygų 
leidykla būtų nereikalinga. 
Priešingai, jos atsiradimas ir 
jos darbai, vadovaujant rašyt. 
St. Zobarskiui, yra užgiriami 
ir skatinama visuomenė ją 
remti. Kelias teisingas, užim
toji pozicija labai svarbi.

Nepaisant teigiamų vertini
mų ir užgyrimų, leidykla vis 
dar negali atsistoti ant stip
resnių finansinių kojų, vis dar 
trūksta reikalingo kapitalo, 
nors pageidaujama ne per daug 
Leidyklos vadovas sako: duo
kite man dar 35,000 dolerių ir

visų pasitenkinimu. Tačiau tų 
uždavinių pirmumas iš šalies 
žiūrint lyg ir nenumatytas. Iš 
JAV LB Tarybos suvažiavimui 
pateikto pranešimo c. v-bos 
pirmininko J. Jasaičio paaiš
kėjo, kad ji jau praėjusiais me 
tais pradėjo rūpintis buvusio 
JAV prezidento Herbert Hoo- 
ver bibliotekos Vakarų skyriuo 
<se, Iowoje, lietuvių skyriaus į- 
rengimu. Ir kad tas skyrius 
būsiąs įrengtas dar š. m. ge
gužės mėn. Antras — darbas 
— imigrantų archyvo — lietu
vių skyriaus įrengimu Minne- 
sotos universitete. Ir čia JAV ! 
LB c. v-ba globoja ir rūpinasi

tada darbas” padidės” ir“p“aspar- j° ^laikymu. Tai vis naudingi 
darbai. Jei sustatysim į eilę, į- 
traukiant ir Manyland knygųKą gi mes į tai atsakome? 

Mes tylime. Tyli neturintieji 
pinigų ir tyli turintieji (nevi
si). Ar nelaikąs būtų aiškiau 
ir konkrečiau pasisakyti JAV 
LB valdybai? Tiesa? LB c. v- 
ba turi daug uždavinių ir kiek 
tik gali, ji tuos skubius ir bū
tinus darbus atlieka su dideliu

ninkės laikysena scenoje buvo 
labai kukli ir tradiciniai lietu-

milžiniška balsine medžiaga pa
gauna klausytoją ir jo vis no
risi klausytis. Gaila, kad jam 
buvo duota nedidelė dalis pro
gramos, o klausytojai tikrai bū
tų norėję dar ilgiau klausytis. 
Liustikaitės ir Povilavičiaus du
etai praskambėjo kaip dvynu
kai — taip jų balsai yra pa
našūs savo stiprumu.

Koncerte dainininkė dainavo: 
kompozitoriaus J. Bertulio —

leidyklą, gal būt pirmumas tek 
tų pastarajai.

Leiskime, kad JAV LB cv 
atlieka būtiniausius ir skubiau 
sius reikalus ir, kad didesnių 
lėšų ji jau negali sudėti į lei
dyklą, nors ji ir yra labai svar 
bi ne tik kultūriniu, bet ir po
litiniu požiūriu. Leidykla pra
tiesia kelius mūsų veiksniams. 
Ji tartum pranašas skelbia 
apie tautos kultūros vertybes, 
apie tautos kančias, tautos po
litines aspiracijas, supažindin
dama, kas yra toji lietuvių tau 
ta ir Lietuvos kraštas.

Kad šis avangardinės leidyk
los darbas būtų sėkmingesnis 
ir produktingeenis, reikalinga 
daug didesnio dėmesio mūsų

paliktieji namai, V. Kovos — 
Udrio daina iš operos Pilėnai,
L. Delibes — arija iš operos 
Laumė, G. Rossini — arija iš 
operos Sevilijos kirpėjas, Rims- 
ki - Korsakov — Variagų daina. 
Duetai, kuriuos išpildė du dai
nininkai: St. Šimkaus — duetas 
iš Čigonų, W. A. Mozart — du
etas iš operos Don Giovanni.

Koncerto atidaromąjį žodį pa
sakė dr. Kaladė ir prel. Juras, 
abudu ragindami susirinkusius 
paremti seselių kilnų darbą ir 
prisidėti savo auka. Pabaigoje 
kongregacijos vardu visiems pa 
dėkojo motina Augusta.

Abudu koncertatai turėjo la
bai maža laiko repeticijoms. Mū 
sų greičio laikotarpyje viskas 
yra daroma bėgant. Bet to vi
sai nesijautė. Dainininkams a- 
kompanavo komp. Jeronimas 
Kačinskas, kuris, tur būt, yra 
buvęs ir jų dainų interpretaci
jos korektoriumi. Gaila, kad 
Piliečių klube esąs toks blogas 
pianinas. Tai žiauriai skamban
ti dėžė, kuri koncertams nėra 
tinkama naudoti.

Rengėjams ir koncertantams 
širdingas ačiū, kad mūsų širdis 
pradžiugino lietuviškai dainuo
jamais žodžiais, už ką pagarba 
pr iklauso poetui Stasiui Santva
rai, kuris tų dainų dalį yra iš
vertęs į lietuvių kalbą.

veiksnių. Iš veiksnių pusės ne 
juntama reikiamo dėmesio. 
Net ir JAV LB Tarybos šuva 
žiavime nebuvo aiškiau pasisa
kyta ir nieko konkretaus nepa
sakyta.

Skaitydamas JAV LB cv 
pirm. J. Jasaičio pranešimą, 
padarytą JAV LB Tarybos su
važiavime, priėjau išvados, kad 
c. v. yra pats judriausias lietu
vių veiksnys. Siūlyčiau jai im
tis plunksnos ir su plunksnos 
poveikiu paremti Manyland 
knygų leidyklą.

Jei Centras neturi pakanka
mai lėšų, atliekamų nuo būti
niausių ir skubiausių darbų, 
tada tą naštą uždėti apylin
kėms. LB Apylinkės nesunkiai 
galėtų įsigyti po vieną šėrą — 
akciją 250 dol. vertės. Jos ga
li tam specialiam reikalui su
ruošti parengimą, pikniką ir 
tik tam reikalui. Visuomenė 
jautri, ji prisidės. O jei to ne
nori daryti, surinkit nuo nario 
po ,1 dol. ir Šeras bus nupirk
tas. Jei visos 66 LB apylinkės 
nupirks šiais metais po šėrą, 
tai jau bus rimta paspirtis. Po 
kitą šėrą turi nupirkti ALTa- 
rybos skyriai • (kiek jų yra — 
nežinom), nes leidykla tiesia ir 
jiems kelią.

Kada prasidėtų toks judėji
mas ir veiksnių tikras susirū
pinimas ir įvertinimas, tada 
atsiras ne mažai ir pavienių šė 
rininkų.

Pirmojo skambučio laukiame 
ir JAV LB cv-bos pripažini
mo, paskatinimo ir įpareigoji
mo visų apylinkių vadovybių. 
Po to, atsiliepę ir PLB vado
vybės ir jos pasaulyje padali
niai. Suglauskime jėgas, suak
tyvinkime veiklą ir Manyland 
knygų leidyklą pastatykime 
ant tvirtų kojų lietuvybei 
skleisti. A. Musteikis ■

Presbiterionų galva išrinktas dr. 
Ganse Little iš Pasadena, Calif. Jie 
turi 3.3 mil. tikinčiųjų.

iiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii 
Labai patogi, bet ir nebrangi

maldaknygė 
APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS

Išeivijos maldos ir giesmės 
kurią parengė 

KUN. DR. P. ALEKSA
Maldaknygė patogi. Išleista plo 

nam popieriuje. 255 pusi 
Kama $i.(M)

K A i U A b 
4545 West 63 r d Street 
CHICAGO 29 ILL
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IVI O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 So. Lituanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882

Apie trečdalį Jaunimo kongreso 
aukų sudėjo PLJK Garbės mece
natai (davę po 1,000 dol.) ir Gar
bės rėmėjai (davę 100 dol. ir dau
giau), savo aukas iki gegužės 
pradžios atsiuntę PLJK finansų 
komisijai.

Garbės mecenatais yra JAV Lie
tuvių studentų sąjunga ir Lapkri
čio 13 žygininkai, davę po 1,000 
dol. Taip pat ir Illinois Lietuvių 
gydytojų draugija, paskyrusi 
1,000 dol., kuriuos įte ks PLJK Fi
nansų komisijai gegužės 28 Gydy
tojų pavasariniame baliuje.

Garbės rėmėjais yra Lithuanian 
Chamber of Commerce of Illinois 
su 600 dol., Bostono Lietuvių Stu
dentų Sąjunga su 200 dol. inž. 
Algirdas Keblinskas iš Panamos 
atsiuntęs 200 dol., Vincas Kizlaitis 
iš Clevelando — 200 (pirmoji pusė 
už Vokietijos delegato kelionę), 
likusi ateina vėliau), Bronė ir Vla
das Seleniai iš Detroito — 185 
dol., JAV LB Clevelando II-ji Apy
linke — 165 dol., JAV LB Hart
fordo Apylinkė — 164 dol., JAV 
LB Clevelando I-ji Apylinkė — 
150 dol., Baltijos Klubas per J 
Jurkūną Chicagoje — 136.550 dol., 
Vincas Stankauskas Clevelande — 
135 dol.. vysk. Vincentas Brizgys
— 125 dol., I-jo Lietuvos Karei
vio Stasio Butkaus Detroito Šaulių 
Kuopa — 111 dol., dr. Edmundas 
Lenkauskas Clevelande — 110 dol., 
dr. Antanas Razma iš Wilming- 
ton, Illinois — 110 dol., Kolumbi
jos Lietuviai per konsulą S. Sirutį
— 105.84 dol.

Garbės rėmėjai, aukoję po 100 
dol. yra: dr. Adomavičiai — (Ak- 
(Chesteron, Indiana), Amerikos 
Lietuvių inžinierių ir architektų 
sąjungos centro valdyba (Bosto
ne), Jonas Bagdanavčlus (Le
mont, III.), dr. Baltrukėnas (Ak- 
ron, Ohio), dr. K. Ambrozaitie 
ron, Ohio), Juozas J. Bachunas 
(Tabor Farm, Sodus, Miehigan), 
Chicagos Lietuvių taryba, Cleve
lando Amerikos Lietuvių piliečių 
klubas, P. J. Ekelevich (Newark,
N. J.), JAV LB Los Angeles apy
linkė, JAV LB Philadelphijos apy
linkė, Lietuvių Skaučių seserijos 
vadija (Chicagoje), dr. Pranas Ma
žeika (Lake Zurich, III.), Ohio 
Lietuvių gydytojų draugija, Mrs. 
A. Olis (Chicago, III.), Pasaulio 
Lietuvių gydytojų sąjungos centro

LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 
IR VARTOTŲ

AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Neptūne Motors Ine.
6516 South Western Avenue 

CHICAGO, ILL. 60636 
Telef. - 925 - 5121

IŠ8imokėjimai mažu nuošimčiu 
per banką.

Atdara kasdien: Pirm. Fanktad. - 
9iki 9 v. vak. Šeštad nuo 9 iki 
v. vak.. Sekmad. 11 iki 6 v vak.

Parūpinant, automobiliai pagal 
klientu reikalavimų.

Only you can
PREVENT FOREST FIRES

eurrent dividend
j Paskolos duodamos ilgam laikui, mėnesiniais išsimokėjimais

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 

į Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. Ir šeštad} 9 v. r. — <:>• p. 
TreClad. uždaryta: Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v

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. Kitom dienom nuo 9 iki C 
vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 v.v.

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
Telef - C 4 5-7252 

ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS,
ORO VĖSINTUVAI — SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

3240 SO. HALSTED STREET 
DIDELIS PASIRINKIMAS

valdyba (Chicaga), tėvai jėzuitai 
(Chicaga), dr. Rimas Vienužis 
(Hampshire, III.).

Ypatingi rėmėjai, kurie PLJK 
paruošiamuosius darbus pradėjus, 
davė paskolas, yra: PLB Valdyba 
—300 dol., JAV, LB CV—500 dol., 
dr. Edmundas Lenkauskas — 500 
dol., ir dr. Petras Kisielius (Cice
ro) — 500 dol.

PLJ kongresui reikia daugiau 
paramos. Aukas siųsti:

LITHUANIAN YOUTH 
CONGRESS,

c/o Mrs. B. Juodikis, 1794 East 
227 Street, Cleveland, Ohio 44117

(Pr.)

Rūpinatės, kad
DIRBTINI DANTYS 

nuslys ar išerzins?
Nesijauskit suvaržyti, kadangi dirb
tini dantys gali pradėti slysti, kristi, 
ar Judėti, kai jūs kalbat, valgot ar 
Juokiatės. Tik užbarstykit truput} 
FASTEETH ant savo plokštelių. Šitie 
malonūs milteliai sutelkia ypatingų 
didesnio patogumo ir saugumo Jaus
mų, stipriau laikydami jūsų plokšte
les. Nėra jokio lipnaus, nemaloniai 
limpančio, pastinio skonio ar jaus
mo. Tai yra šarminiai (be rūgšties) 
milteliai. Klauskit FASTEETH bet 
kurioj vaistinėj.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, IR

. J|RW

‘Stnohoy and his j. . 
fririnds say-- ,

D0NT PLAY 
WTTH

MATCHES!
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PAREIŠKIMAS SPAUDAI ČIURLIONIO 
GALERIJOS REIKALU

Steigiamasis Čiurlionio gale
rijos aktas, skirtas daugiau is
torinio įvykio paminėjimui ne
gu juridinės padėties apibūdi
nimui, nepramatė problemų, 
kurios galėtų iškilti galeriją 
administruojant. Jis taip pat 
tiksliai neapribrėžė globos ir 
nuosavybės sąvokų. Dėl šių ir 
ir panašių priežasčių paskuti
nių ketverių metų bėgyje išsi
vystė padėtis, kuri nepadėjo 
Čiurlionio galerijos veiklai ir 
jos sėkmingam augimui.

Todėl tiek L. A. Menininkų 
klubas, tiek galerijos steigėjai, 
tiek buvusioji jos direkcija ben 
drajne posėdy tėvų jėzuitų na
muose, 1966 m. balandžio 16 
d., dalyvaujant gen. konsului 
dr. Petrui Daužvardžiui, JAV 
LB pirm. Jonui Jasaičiui, L. 
A. Menininkų klubo pirm. Po-1 
vilui Gaučiui, Lietuvių jėzuitų j 
provinciolui Bruno Markaičiui, 
prof. Adomui Varnui, prof. Me 
čiui Mackevičiui, Zenonui Kol
bai ir Antanui Nakui, remda- 
kun. Broniui Krištanavičiui, 
miesi arbitražo komisijos spren 
dimu, galutinai priėjo bendros 
išvados, kad susidariusiai Ciur 
lionio galerijos situacijai su
tvarkyti šiandien, balandžio 16, 
sudaromas Globos komitetas iš 
šių asmenų: Dr. Petro Dauž- 
vardžio, Jono Jasaičio, kun. 
Bruno Markaičio, pridedant po 
vieną atstovą iš L. A. Meninin 
kų klubo ir buvusios Čiurlionio 
galerijos direkcijos. Pastarųjų 
dviejų atstovų kadencija baigsis 
su globos komiteto naujo sta
tuto įsigaliojimu 1966 m. spa
lio 30 d.

Šis Globos komitetas nuo 
šiandien, balandžio 16 dienos, 
pasiima vadovauti dabartinės 
Čiurlionio galerijos situacijos 
tvarkymui, tolimesniam Čiur
lionio galerijos ir jose esančių 
meno kūrinių fondo globoji
mui.

L. A. Menininkų klubas pra
šomas ir jis sutinka administ
ruoti Čiurlionio galeriją iki 
1966 m. spalio 30 d., kol bus 
sudarytas ir absoliutine šio 
Globos komiteto narių balsų 
dauguma priimtas naujas sta
tutas.

Susitarimo sąlygos
1. Čiurlionio galeriją globojan 

ti ar administruojanti instituci
ja nėra galerijoje esančių me
no kūrinių savininkė ir savo 
įstatuose ypatingai ir aiškiai tu
ri suformuluoti kam galerijoje 
sutelkti meno kūriniai priklau
so.

2. Kadangi Čiurlionio galeri
joje yra sutelktas visuomenės 
aukomis ir kt. lėšomis meno 
kūrinių fondas, skirtas nepri
klausomai Lietuvai, todėl jam 
globoti sudaromas specialus Glo 
bos komitetas. Komitetą suda
ro: Lietuvos diplomatinės tar
nybos, JAV Lietuvių Bendruo
menės centro valdybos ir Tėvų 
Jėzuitų atstovai (po vieną nuo 
institucijos). Jie į komitetą pa
kviečia realistinės ir modernis
tinės meno pakraipos du daili
ninkus.

3. Globos komitetas ir Čiur

lionio galerijos administracija 
(direkcija) vadovaujasi specia
liai paruoštu statutu. Statutą 
paruošia Globos komitetas. Glo
bos komitetas taip pat apspren
džia, kada Lietuvos padėtis bus 
tokia (laisva), kad jai priklau
santis meno kūrinių fondas bus 
galima perduoti.

4. Globos komitetas sudaro 
komisiją, kuri turėtų patikrinti 
Čiurlionio galerijoje esančius 
meno kūrinius ir kitą turtą ir 
aiškiai nustatytų, kas priklauso 
galerijai.

5. Čiurlionio galerijos finan
sinius įsipareigojimus, padary
tus ryšium su Čiurlionio gale
rijos inventoriaus įsipareigoji
mu, galerijos išlaikymu ir ug
dymu, o taip pat tam pačiam 
reikalui padarytas asmenmes 
išlaidas Čiurlionio galerijos ad
ministracija atlygina iš savo ka
sos.

6. Turtą nepriklausantį Čiur
lionio galerijai, galerijos admi- 
nistracija grąžina savininkams.

MISCELLANEOU T

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

Ekspertiškai uždedam naujus lr tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas.

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

lllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliu

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname Ir vaškuojame visų rūšių 
grindis, t. BUBNYS. RE 7-5168 
lllllllllllllllllllllllllliliiiililiuiliimiiiuii

LEU’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups Ir Motorų remontas

5759 So. Western Avenue
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospeet 8-953S

A. ABALL ROOFING CO.
Įsteigta piieš 49 metus. 

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

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

Apskaičiavimai nemokamai

10% 20%, 80% pigiau mokėsite
už apdraudą. nuo ignies lr automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
8208 įi West »5th Street. 
Chicago, Illinois. 60642.

Tel. GA 4-8054 lr GR 6-488U

fllllllllllillllIIIIii 1UllllllllllllltlliHilillll

MOVING
SERENAS perkrauto baldu r 

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

BANGA
TV - Radio - Stereo 

Pardavimas ir taisymas 
2649 W. 63 rd Street

Tel. - 434 - 0421
P. Radonas — K. Šimulis

HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI

BUTTERWORTH HOSPITAL
100 Michigan Avė., NE, Grand Rapids, Michigan 

CAREER OPPORTUNITIES
Exeellent Working Conditions And Liberal Fringe Benefits 

For The Following Vacancies

REGISTERED NURSES
Good Salaries Plūs Differentials, All Shifts

OPER’G ROOM SUPERVISOR
Psychiatric Instructor For Sehool Of Nursing 

Instructors For Nursing Sehool
Salaries Commensurate With Qualifications 
Ali Salaries Are Reviewed After Six Months 

WIRE, WRITE, OR CALL 
Personnel Director, 616-451-8591

CLASSIFIED GUIDE

MISCELLANEOUS

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

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

DEKORAVIMAS
IS VIDAUS IR IS LAUKO 

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

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY
A. LAURAITIS

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

Sąžiningas Patamavimasj

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 

Chicago, Di. 60632. Tel. YA 7-5980

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio lki penk 
tadienlo 10 lkl 11 vai. ryto. Šešta
dieniais lr Sekmadieniais nuo 8:80 Ik! 
9:80 vai. ryto Vakarais ptrmadle 
niais 7 vai. vak

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

Telef. HEmlock 4-2478 
718U South Maplevvood Avenne, 

Chicago, IlUnois. 60620

STATYBININKAI

V A. C Y S
CONSTRUCTION

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

HELP W A N T E D

EXPERIENCED VVAITRESSES 
Night Service. Apply in person. 

CHARLES
CONTINENTAL HOUSE 
5400 So. Cicero Avenue

REAL ESTATE

West 69th Street 
HE 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 lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning į 
naujus ir senusl namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamai greit ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
kabal..

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. YVestern, Chicago U, Hl.

LIGHT KEYPUNCH AND 
CLERICAL GIRLS 
Age — 18 to 25

656 ■ 5400. Ext. 63.

MACHINIST
GUARANTEED OVERTIME

Nationally known manufacturer of 
packaging machinery seeks to add 
ejoperienced machinists to iti produe
tion staff. Increased business as- 
sures 48 hours or more each week. 
Our modern shop provides excellent 
working conditions and many com
pany benefits. Age open Also

LATHE OPERATORS 
MILLING MACHINE 

OPERATORS 
BENCH MACHINISTS

If you have broad exper’ce regard- 
leds of previous industry exposure, 
oontact Mr. Rockcastle, 9 a.m to 5 
p.m. vveekdays, 9 a.m. to 12 noon 
Saturdays.

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

Modemus 2 po 5Vž kamb. 3 mieg.
Tik 2 metų. Prie 53 ir Kedzie. Er
dvus kamb. Atskiri karšto vand. 
šildymas. $43,500.

Marąuette pke. 2 po 6 kamb. 
Apie 7 metų. $42,000 arba geriau
sias pasiūlymas.

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

Brighton pke. 3_ butų labai gra
žiai sutvarkytas mūr. Dideli šviesūs 
kambariai. Sausas rūsys. 37 p. skly
pas. Garažas. Dėl susidėjusilų aplin
kybių skubiai parduodamas už 
$21,900.

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

Prie Cicero ir 79-toe. Pasirinki
mas visai naujų namų. Gražus išpla
navimas. Platūs sklypai. Statyba ge
ro kontraktoriaus. Tik $18,900 ar
ba $20,500 su šoniniu įvažiavimu.

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

nios. VISU dvigubo stiklo langai, cen
trai. :oro vėsintuvas, modern. vir
tuvės įrengimai, radijo sistema, ne
paprastai puikiai įrengtas rūsys, kili
mai lr kiti priedai. Platus sklypas. 
Mūr garažas. $50,000 nuosavybę 
pirksite už $39,000.

<<age pke. tisai naujas 9 butų 
ipartmentinia. Gražūs, erdvūs kamb., 
Įmontuoti virtuvės įrengimai. Paja
mos apie $16.000 metams. Kaina 
$110,000.

63 Ir Pulaski apyl. visai naujas 4 
tpart. mūras. 4 kamb butą pirkėjas 
■ralėtr ‘uoj užimti Tik $58,000.

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

Marąuette Parke. 8 butų moderni 
luotas apartmentinis Geros pajamos.

2 po 4 kamb. Marąuette pke. 16 
metų mūras. $33,500.

Gage parke. Stiprus 5 tr 6 kamb 
mūrad. Platus sklypas. Garažas 
$25,500.

Marąuette pke. 14 metų, 4 miega
mųjų puikus namas. Tik $24.000.

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

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

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

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

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

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

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

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

Arti Nabisco. 5% kamb., 7 metų 
mūra.4 Gražus išorėj Ir viduj. 
$21,500.

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

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

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

IEŠKO NUOMOTI

2-jų suaugusių žmonių šeimai rei
kalingas 3 ar 4 kamb. butas Brigh
ton Parko aylinkėje. Skambinti 
vak. nuo 7 iki 9 vai. 523-7363.

HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI
^(|lll|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,mini,im,n„||„|||||||||,tf

I Allis-Chalmers l
| lnterviewing Hours 1 
i Extended 1

EMPLOYMENT OFFICE HOURS N0W:
M0NDAY, WEDNESDAY. FRIDAY

= 8:00 A.M. TO 4:30 P.M.
TUESDAY, THURSDAY 

8:00 A.M. TO 8:30 P.M.
SATURDAY

9:00 A.M. TO 1 P.M.

| APPLY NOW |
Positions Availabie In

Į FACTORY I
| Machine shop and Inspection
| Fabrication Electricians
| Mechanics General Factory
f Weiders Tool Makers *
f ENGINEERING |
| Mechanical Design 6 Plant Engineering
| Development Metallurgy
5 Electrical (Power & Quality Control

Electronics) Draf ting

Į OFFICE I
Accounting Produetion Control

| Traffic Stenographic

Top Wages Paid Plūs Employee Benefits 
Averaging Over $1800 Per Employe Annually 

Convenient Illinois Central Trains and 
Safeway Bus Transportation

Apply to Personnel Office

l Allis-C halmers |
I54th and Commercial, Harvey, Illinois 

Phone ED 1-0500 — or — INterocean 8-9530
— An Eąual Opportunity Employer —
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D fi M ESI O I

Wanted - Malė
A family owned co. which operates) 
as a family group. Insurance, vol- 
untary savings, paid holidays, profit 
sharing, dinner for you and your 
family on your birthday, dinner for 
you and your wife on your anni- 
versary. We train you in a vital 
Chemical industry. Start. salary com
mensurate with ąualifications, with 
ąuarterly advanced.

Call —
MR. BARKLEY, 296-5574

WAJREHOUSE MEN
Experienced. 8:30 A. M To 5 

P. M. For Distributors Warehouse. 
Benefits include Bonus, Insurance, 
etc.

TOBIN-STAHR COMPANY 
38 E. Ijegion, Maynood, UI.____ Tel. MU 1-2050

WAREHOUSEMEN~
Permanant Dositions open for con- 
scientious warehouse stoekmen,. Ap- 
scientions warehouse stoekmen. Ap
ply in person. 42nd St. . shipping 
entrance. Between 9 a .m. and 3 
P. m.

4135 S. Pulaski Kd.
GEKERAL TELEPHONE DIRl.C- 
TOR¥ COMPANY needs

EXPERIENCED ARTISTS
$100-$125 per week to start, depend- 
ing on ąualifications. Lib’l benefit 
program, good work,ing conditions. 
Bring samples of line drawings to —

185 MINER STREET
Dės Plaines, HI. (Sub. of G. T. & E.) 

Tel. 827 -6111
— A n eąual opportunity employer —

SECRETARY
Manufacturer of advert’g displays 

located on No. West side, reąuires 
Services of exper. giri FMaay for our 
president. Stenographic and machine 
transcription skills reąuired.

Applicants should be between ages 
25 and 40. Call K. A. NELSON at 
AL 2 - 0107.

SECRETARY
Knotvledge of bookkeeping. Mušt 

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

CHANNER CORPORATION 
1488 Old Skokie Road 

Highland Park, Illinois 432-6543

REIKIA BUTŲ

NEMOKAMAS PATARNAVIMAS
NAMŲ SAVININKAMS. 

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

D E M E S I 0*7

ATEIKITE, VISADA TURIME GERŲ NAMŲ

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

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

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

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

Mūr. beveik naujas, 3 mieg. Arti 
M. p. Tik $17,500.

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

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

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

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

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

Mūr. 5 ir 3 kamb. Beveik naujas 
Giminingoms šeimoms!. $76.900.

KAIRYS REAL ESTATE
2543 West 59 Street, HE 6-5151

Mūr. 6 butai, 3 po 4, 2 po 6 ir 1 
—5 kmb., centralinis šild., geros pa
jamos, tvirtas mūras, McKinley 
Park.

2 po 6, mūr. frontas, gražios Išvaiz
dos, skiepas ir pastogė 45 ir Rock- 
well, $18,700.

3 po 4 mūr. 43 p. sklypas, ga

ražas, $210 pajamų per mėnesį. Ga- 
«> pečiais šildymas.

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

Taverna ir 0 kmb. butas, geras biz
nis, centralinis šildymas. Brighton 

1 Parke.

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE
Notary Public — Income Tax Service

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

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

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

5 kamb. mūr. bungalow ir 2 maš. 
mūr. garažas. Apyl. 65 ir Campbell. 
Skambinkite po 6 v.v. 778-2690.
80 metų senumo našlė turi par
duoti 2-jų butų namą. Apyl. 51-os 
ir Wolcott. 2 po 4 kamb. $10,900. 
Informacijai užeikite j 3739 W. 
26th St.________________________

CICERO. Mūr. 2-jų butų namas, 
nebrangus. Arti Cicero Avė. ir 
Cermak Rd. 2 po 4 kamb., pilnas 
rūsys, pastogė, karštu vandeniu - 
alyva apšild. $21,900. SVOBODA, 
2134 S. 61st Ct. BI 2-2162 arba

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Batų nuomavimas — Income Tat
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra
BELL REALTY

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

Sąžiningas lr greitas patarnavimas 
visais Real Estate reikalais. Vaikis 
notariatas.

SIMKUS, REAL ESTATE — 
NOTARY PUBLIC

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

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

LA 1-7038.

PROGOS — OPPORTUNITIES

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

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKmtAS-PAR 
DAVIMAS • NOTARIAl»«l * PA 
TVIRTINTI VERTIMAI • 1MIGRACT 
JOS POPIERIAI • PAJAMŲ MOKES

ČIAI — INCOME - 
Cla gaunama soc. draudimo knygeli 

lietuvių k. Kaina $1.00.

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st SL, lei. SU25-601S

lllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllillllllll

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vėl. 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkąs. Biznio reika
lais kreiptis j Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadtvay, So. Bostone, Telefonas 

i AN 8-0489. Ten pat gannam-s ir 
i “Draugas”.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIilIlIlIlIlHIIIIIIIII

1III1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
'iiiiimiimminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit
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Namų Pirkimas Pardavimas *
INCOME TAX

KATILIUS REAL ESTATE 
2456 W. 69th Street, RE 7-8399
OWOO<>00<><XK>0<X><><XX><><XXXXK3

Platinkite “Draugę”.
Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.
REAL ESTATE

SALES 0 MORTGAGES 0 MANAGEMENT

Parduodame naujus namus. Statome rezidencijas ir 
apartmentinius pastatus. Paruošiame statybai planus.

F. PETRAUSKAS CONSTRUCTION COMPANY 
2523 West 69th Street Telef. — 8 - 3792

PARDAVIMUI

iiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiii
GARBAGE DRUMS

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

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

IIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIII111IIII1II1II11I1BIIII1I

Member of M.L.S.

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

ALEX SATAS — Realtor
Tarime šimtas namų Ciceroje, Bervyne, Riverside, La Grange Parke Ir 
kituose vakariniuose priemiesčinoae. Prašom užsukti j mūsų įstaigą ir 
išsirinkti Iš kataloge.



NAUJOJI LB CHICAGOS APYG. V-BA 
PRADĖJO DARBĄ

Naujoji LB Chicagos apyg. 
v-ba susirinko savo pirmojo 
posėdžio gegužės 15 d. Posėdį 
pradėjo St. Šiaučiūnas, pasiūlęs 
išsirinkti posėdžiui pravesti pir 
mininką. Buvo išrinkti pirm. 
St. Šiaučiūnas ir sekr. A. Gint
neris. Pirmininkas pasakė tru
mą žodį, pažymėdamas, kad 
naujoji valdyba yra pajėgi ir 
savo darbą gerai atliks, jei tik 
visi sutarsime ir vieningai 
dirbsime. Reikia tik broliško 
susiklausymo ir širdingo ben
dradarbiavimo.

Valdybos pirmininką nutar
ta rinkti slaptu balsavimu. Ko- 
įjūsiją sudarė A. Šantaras ir 
G. Penčyla. Už Šiaučiūną bu
vo paduoti septyni balsai, to
dėl jisai ir buvo išrinktas LB 
Chicagos apyg. v-bos pirm. Rei 
kia pažymėti, kad paskutinėje 
valdyboje yra buvęs sekreto
rium. Panašiai ir ankstyvesnė
se valdybose. Taigi, žmogus su 
gera patirtimi ir pilnai tinka
mas šioms pareigoms. Jam vi
si palinkėjo geros sėkmės nau
jose pareigose!

Toliau ėjo kitų pareigūnų 
pasiskirstymas. Posėdy nebuvo 
jokio įtempimo ir kitų balsavi
mų, išskyrus pirmininko, ku
ris visuomet renkamas slaptu 
balasvimu. Buvo draugiškai tar 
tąsi ir aiškintasi, kokias parei
gas kandidatas vienam ar ki
tam postui sutiktų eiti. Pasi
skirstyta taip: Stasys Šiaučiū
nas — pirm., Stepas Ingaunis
— I vicepirm. ir lėšų telkimo 
vedėjas, Antanas Gintneris — 
vicepirm., spaudos-inform. ve
dėjas ir sekretorius; Giedrius 
Penčyla — vicepirm., jaunimo 
reikalų vedėjas; Donatas šuke 
lis — vicepirm. ir švietimo rei
kalų vedėjas; Birutė Vindašie
nė — vicepirm. ir kult. reika
lų vedėja bei protokolo sekr.; 
Karolis Avižienis — vicepirm. 
ir viešųjų reikalų vedėjas; An
tanas šantaras —organizacinių 
reikalų vedėjas ir Jonas Šve
das — ižd.

Po pasiskirstymo kalbėjo 
pirm. St. Šiaučiūnas. Tai buvo 
lyg jo trumpa, nuoširdi dekla
racija. Jisai pasidžiaugė, kad 
>isi valdybos nariai pasirinko 
jiems tinkamas, pakeliamas ir 
savo žinioms bei kvalifikacijai 
tinkamas pareigas, linkėdamas 
jas sąžiningai atlikti, sutarti
nai visiems dirbti, tinkamai su 
siklausyti, nes sutikome dirbti 
bendrą lietuvišką darbą savano 
riškai, todėl jisai turi būti at
liktas su meile.

Bėgamieji valdybos darbai
Pirmoje vietoje moksleivių 

pavasario šventė. Ji yra kas
met rengiama apygardos val
dybos. Šiemet įvyksta gegužės 
22 d. Bučo darže. Dalyvauja 
12 mokyklų, įskaitant ir K. 
Donelaičio su 180 choristų.

Apygardą atstovauja A. Šan 
taras ir K. Avižienis. Progra- 
nrlfį paruošė Šviet. komisija su 
pirm. J. Kavaliūnu. Dirigentai
— F. Strolia, Zapolienė ir pro
gramos ved. Gramontienė. Ben 
dras moksleivių skaičius bus 
iki 800, todėl šventė skaitoma 
pavykusia.

Dainų šventės komitetą su
darė LB Chicagos apygarda su 
JAV LB c. v., apygardą šven
tėje atstovauja: St. Šiaučiū
nas, A. Šantaras ir K. Dočkus. 
Jaunimas gaus 2,000 bilietų 
pufis kainos į Dainų šventę, 
kuri įvyks liepos 3 d. Dirba į- 
vairios komisijos. Apylinkių 
nariai ir talkininkai padeda at
likti papildomus darbus. Ren
giamas Dainų šventei vadovas. 
Bus išpildoma naujai parašyta 
kantata. Bilietai jau platinami. 
Juos reikėtų apylinkėms įsigy
ti iš anksto.

Dainų šventės komitetas pa
siūlė apygardai surengti bon- 
ketą šventei pasibaigus. Val
dyba principe pritarė ir daro
mi žygiai surasti tinkamas pa
talpas. Atsisakyta nuo Key 
men’s Club patalpų dėl didelio

atstumo, nors jos tam reika
lui gerai tiktų. Jaunimo cent
ras yra užimtas jaunųjų meno 
paroda. Banketo surengimu rū
pinasi komisija: B. Vindašienė, 
St. Ingaunis ir D. Šukelis. Jie 
pasikvies į talką ir daugiau 
asmenų iš valdybos ir kitų.

K. Donelaičio lituan. mokyk
los vedėjas J. širka sveikino 
valdybą raštu ir palinkėjo jai 
sėkmingo darbo,

Vėžių balius liepos mėn. 4 d. 
Union Pier vasarvietėje ne
įvyks dėl tuo metu vykstan
čios Dainų šventės ir Jaunimo 
kongreso. Daromos pastangos, 
kad vėžių balius, kuris jau vir
sta tradiciniu parengimu vasa
ros metu, įvyktų rugpiūčio mė 
nesį. Tuo reikalu rūpinasi B. 
Vindašienė su K. Avižienių.

Birželinių įvykių minėjimas, 
kuris kasmet rengiamas bend
rai su Chicagos Lietuvių tary
ba, rengiamas ir šiais metais. 
Kviečiamos apylinkės apie tai 
painformuoti savo narius ir lie
tuvių visuomenę, kad jie daly
vautų menėjime, tuo parody
dama ryžtingumą toliau kovo
ti už lietuvių teises ir protes
tuoti Lietuvos pavergimą, sve
timųjų okupaciją.

Buvo pasisakyta dr. B. Wil- 
lis reikalu, Vatikano pašto 
ženklo išleidimo, suteikta pi
niginė parama taut. šokių gru
pei “Grandis” ir aptarta kitų 
organizacijų reikalai. Posėdis 
buvo darbingas, našus ir vie
ningas. Antanas Gintneris

Marųuette Parko lituanistinės mokyklos mokiniai: Vytautas Lukas, 
Arvydas Grybauskas, Juozas Kapačinskas ir Vytautas Paškus, talentų 
pasirodyme gegužės 1 d., Dariaus - Girėno salėje.

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
po paskaitos išryškėjo, kad Ba 
žnyčia stengiasi išlaikyti už ge 
ležinės uždangos savo hierar
chiją, kad kiekvienas didesnis 
komunistų pasmerkimas iššau
kia ten didesnį katalikų perse
kiojimą, kad mes čia būdami 
negalime norėti ir reikalauti,

DIDESNĖS VYSKUPIJOS
Pagal 1966 metų Catholic 

Dirėctory, šios vyskupijos turi 
daugiau pusės milijono katali
kų : Pittsburghas 924,088, Bu
ffalo 913,640, Clevelandas 868,- 
667, Rockville Centre 837,1113, 
Trentonas 624,137 ir Providen- 
ce 548,141.

VATIKANO IR SOVIETŲ
SĄJUNGOS SANTYKIAI
Praėjusį šeštadienį Jaunimo 

centre, Lietuvių fronto bičiu
lių susirinkime, apie Vatikano 
ir Sovietų santykius kalbėjo 
kun. dr. A. Juška. Paskaita 
tikrai buvo įdomi ir pagau
nanti, nes pralegentas atsklei
dė daugiau ar mažiau žinomų 
faktų. Nors Vatikano nusista
tymas komunizmo atžvilgiu yra 
toks pat, kaip ir prieš pusšim
tį metų, tačiau norint gelbėti 
katalikų padėtį už geležinės už 
dangos, padaryta kai kurių ėji
mų, kaip tai Adžubei ar Gromy 
ko audiencijos pas Šv. Tėvą. 
Komunistai sakosi kai ką pa
keitę, tačiau Vatikanas į tuos 
pakeitimus žiūri kaip į apgau
lę, bet norint palengvinti pa
vergtųjų katalikų padėtį, ten
ka kalbėtis su diktatūros at
stovais, nors detaliau įvairūs 
sprendimai ir nutarimai gal pa 
aiškės tik po daugelio metų. 
Šiaip jau komunizmui ir katali
kybei suartėjimui nėra nė ma
žiausių galimybių, kadangi ski 
riamasi pačiuose esminiuose pa 
grinduose. Įdomiose diskusijose

Elektroninė klasės lenta padeda studentams. Čia matyti kaip New 
Yorke profesorius rašo, o klasėje už šimtų mylių televizinėj lentoj 
viskas matyti. Norį klausimų studentai spaudžia mygtuką ir profeso
rius pakelia telefono ragelį. Tai pagamino telefono bendrovė, padėti 
švietimo programai.

A.-Į-A. PRANAS ZYMONAS
Gyveno 6643 S. Laflin Street.

Mir5 geg. 23 d.. 1966, 1:45 vai. ryto, sulaukęs 57 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Šakių apskr.. Kidulių vaisė.
Amerikoje išgyveno 17 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Vanda, sūnus Juozas, duk

tė Marytė, dėdė Kazimieras Valaitis f.'u šeima, teta • Pranciška Ku- 
doba su šeima, Lietuvoje liko 2 broliai, Antanas ir Juozas, 3 se
serys: Agota, Antosė ir Matilda, ir kiti giminės, draugai ir pažį
stami.

Kūnas bus pašarvotas antrad 5 vai. popiet Lackawicz koply
čioje. 2424 We4t 69 Street.

Laidotuvės įvyks ketv,., geg. 26 d., iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėtas į švč. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę, žmona, sūnus lr duktė.

Laidot. direkt. Stepas Lackawicz. Tel. RE 7-1213.

jog pavergtieji katalikai dar 
daugiau kentėtų. Priešingai yra 
žinių, kad pavergtieji Lietuvos 
katalikai, besiginčiją su kom
partijos pareigūnais dėl Bažny
čios laisvės atkirsdavo, jog ti
kintieji turi teisę lankyti pa
rapijos bažnyčią, nes pats Gro 
myko aplankė popiežių.

Diskusijose dalyvavo kun. 
dr. A. Baltinis, inž. D. Biels
kus, St. Džiugas, dr. P. Kisie
lius, dr. Z. Smilga, VI. Būtė
nas, K. Bružas, inž. Vyt. Gal
vydis, inž. V. Naudžiūnas, B. 
Kemėžaitė, dr. J. Kižys, dr. 
Z. Kungys ir kiti.

Susirinkimui pirmininkavo dr. 
Kungys, sekretoriavo B. Kemė
žaitė. Be kitų reikalų kalbėta 
apie LF suvažiavimą liepos 1— 
3 d., o taip pat apie išvyką į 
Union Pier, tradicinį jaučio ke 
pimą, kuris įvyks liepos 9 d. 
Taip pat kalbėta apie studijų 
savaitę, įvykstančią rugpiūčio 
14—21 d. Dainavos stovykloje. 
Susirinkimas buvo gyvas, ap
tarta eilė aktualių klausimų, 
nutarta pasiųsti protesto tele
gramą dėl Romoje lenkų išleis
tų pašto ženklų, kuriuose Vil
nius priskiriamas Lenkijai. G.

/

A. -j- A.
ONAI VANAGAITIENEI 

Toronto, Kanadoje staiga mirus, gilaus skausmo 
prislėgtą dukrą STASĘ PETERSONIENĘ su šeima ir 
kitus artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi

Smieliausky ir Kazlauskų šeimos

A. -j- A.
ONAI VANAGIENEI 

Kanadoje mirus, jos sūnums ir dukroms, STASEI PE
TERSONIENEI, gyvenančiai Chicagoje, ir jų šeimoms 
bei giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar
tu liūdime.

Benediktas ir Stefanija Mažučiai

A. f A. PETER ZDAHOUCH - ZDANAVIČIUS
Gyveno 8933 So. Archer Ave., Willow Springs, III.
Mirė gegužės 20 d., 1966, 8 vai. vak., sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities, Ramygalos parapijos. 

Amerikoje išgyveno oO m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anelė (mergautinė pavardė 

Spaitis), duktė Stelle Aldonis ir jos vyras Daniel, švogeris Joe Spaitis, 
švogerka Mary Spaitis su šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Piliečių Darbininkų Pašalpos klubui.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 South Her
mitage Avenue. Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės mėnesio 25 die
ną iš koplyčios 8:45 vai, ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parap. baž
nyčią, kurioje įvyks ged. pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdę: Žmona, duktė ir kiti giminės
Laid. direktorius John F. Eudeikis, tel. YA 7-1741

A. -Į- A.

MEČIUI MATUZAI
auto nelaimėj žuvus, jo skausmo prislėgtai 
žmonai Bronei, dukterims Danutei ir Mary
tei, tėveliams, Kaziui, Vytautui ir Stasiui bei 
jų šeimoms, reiškiame gilių užuojautų ir kar
tu liūdime.

Emilija Mačiulis-Burbaitė

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas modemiškoje spaustu

vėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės viBoje 
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. 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street 

CHICAGO. ILL. 60629 TEL. LU 5-9500
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A. f A.
Mylimai Mamytei Lietuvoj mirus,

DR. JONĄ JUSIONĮ
IR JO ŠEIMĄ 

užjaučiame ir kartu liūdime.

Grušų šeima

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7fst Street Tel. GR 6-2345-6 
1410 So. 50th Ave., Cicero Tel. TO 3-2108 - 09 į]

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

PO ■" 
h , .meuMueš*

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO
SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

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 u LA 3-9852

fe

THREE
AHUCOND1T1ONED

SOUTH WESTEHN AVY. REpobOe

FUNERAL HOME

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. LACKAW«CZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2314 W. 23rd PLACE Tei. Virginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-8401

POVILAS I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RŪDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138 — 1139

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

Remkite tuos. kurie skelbiasi dienr. Drauge.
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X Kun. Vytautas Bagdana
vičius, MIC, skaitys paskaitą 
apie Šventąjį Raštą Jaunimo 
centre šeštadienį, birželio 4 d. 
7 v. v. Paskaitas evangelikams 
ir katalikams ruošia ekumeni
nių studijų būrelis.

X Buv. gen. kons. J. Bud
riui baigiamas statyti pamink
las Chicagos kapinėse, 8247 
Kean, Justice, III., ir jis bus ati 
dengtas gegužės 30 d. Ryšium 
su tuo yra atvykusi į Chicagą 
velionies našlė Regina Budrie
nė.

X Dr. Petras Vileišis porai 
dienų buvo atvykęs į Chicagą 
dalyvauti savo švogerio dr. My 
kolo Devenio 75 metų amž:aus 
sukaktuvėse. Buvo sustojęs 
pas dr. Bobelį. Chicagoje ap
lankė “Draugą” ir eilę savo 
bičiulių. Dr. P. Vileišis Chica
goje yra išgyvenęs trejetą me
tų, iš čia prakalbomis aplan
kydamas daugelį kolonijų. Da
bar yra nejudamos nuosavybės 
prekybininkas Waterbury, Conn. 
ir yra Lietuvių Bendruomenės 
tarybos prezidiumo vicepirmi
ninkas ibei Connecticut apygar
dos Liet. Bendr. pirmininkas. 
Jo vadovaujama bendruomenė 
ypatingai gerai yra pasireišku
si Hartfordo laisvės sąskrydy 
ir demonstracijose Washingto- 
ne bei New Yorke.

X Dr. Mykolą Devenį ir jo 
žmoną Aleną pagerbti praeitą 
šeštadienį jų dukters Dalios ir 
žento dr. Kazio Bobelių reziden 
cijon, Elgin, III., susirinko jų 
artimi šeimos nariai (sūnūs in
žinierius ir gydytojas, duktė 
Dalia, brolis dr. Petras Vilei
šis), giminės ir jų draugai bei 
bendradarbiai. Dalyvių tarpe 
buvo dr. P. Daužvardis, Balfo 
garbės pirmininkas prel. J. 
Končius, Vliko pirmininkas V. 
Sidzikauskas, Alto pirm. A. J. 
Rudis su žmona, “Draugo” ad- 
ministr. kun. A. Spurgis, MIC, 
red. dr. P. Grigaitis, prof. Mic
kevičius, kun. Neimanas, Dainų 
šventės komiteto pirmininkas 
dr. St. Biežis su žmona, dr. J. 
Valaitis, dr. V. Sruogienė, LR
KSA pirmininkas L. Šimutis ir 
kiti. Čia suminėtųjų svečių dau
guma išreiškė jubiliatui dr. De- 
veniui ir jo veikliai žmonai Ale 
nai nuoširdžius linkėjimus. Po
būvis buvo gražus ir nuotaikin
gas.

X M. N. Pr. (Putnamo) se- 
selių rėmėjų ’ susirinkimas į- 
vyks gegužės 25 d. 7 vai. vak. 
Junimo centre.

X Norfolk & Western R. R. 
Chicagos lietuviai darbininkai 
Jaunimo kongreso išlaidoms su 
rinko 50 dol. Pinigai persiųsti 
V. Kamantui. Be to kiek anks
čiau parinko darbovietėje po 
peticija Jungtinėms Tautoms 
parašų, viso 144.

X Genocido paroda, kurią 
yra paruošęs dr. J. Paukštelis, 
bus išstatyta Jaunimo kongre
so parodų ciklo metu. Šitos 
parodos tikslas yra supažindin 
ti kitataučius su sovietiniu te
rorizmu pavergtoje Lietuvoje. 
Šį nutarimą padarė PLJK ko
mitetas.

LITUANISTINĖS KLASĖS 
ŠVENTĖ BRIGHTON PARKO 

MOKYKLOJE
Saulėtą sekmadienio popietę, 

prie gražiai papuoštų stalų, 
rinkosi mokyklos mokiniai, tė
vai, artimieji ir svečiai. Šventę 

į atidarė m-los tėvų komiteto 
pirm. L. Biliūnas.

Šventę pravedė 7 sk. mok.
Laima Petravičiūtė, kviesdama 
šios m-los šeimininką prel. D.
Mozerį tarti keletą žodžių. Po 
to, sveikino m-los vedėja sese
lė M. Teodoreta. Mokytoja S.
Jonynienė savo kalboje, gražiai 
išaiškino, kodėl ši vaikų šven
tė švenčiama. Jaunimo metų 
proga, pagerbiamas šios m-los 
jaunimas. Mokytoja iškvietė 
dalyvavusius mokyklų konkur
se dailiojo žodžio ir diktantų 
dalyvius. Kiekvieną pristatė, 
linkėdamas dar geresnių rezul
tatų. Tenka pažymėti, kad Bri
ghton Parko lituanistinė klasė, 
dailiojo žodžio konkurse, iš ga
limų 5 pirmųjų vietų, laimėjo 
keturias pirmąsias, tai parodo 
ir m-los mokslo lygį.

Toliau sveikino Švietimo ta
rybos pirmininkas J. Ignatonis 
ir Brighton Parko LB pirm. K.
Avižienis. i Oak, Mich., Lietuvių Jaunimo

Pagrindinę kalbą pasakė Chi- kongrgsui rengtį komiteto pir- 
cagos Jaunimo kongreso komi- mininkas> turgjo pasitarimą su 
teto atstovė V. Ruibytė. Jau- RezOĮįucįjoms remti komiteto 
natviška dvasia, gražia lietuvių j
kalba, Jaunimo kongreso ats
tovė supažindino svečius ir tė
velius su jaunimo metų sieki
mais, darbais, rūpesčiais bei i 
džiaugsmais.

Toliau sekė meninė dalis.
Dainas paruošė muzikas J. Ber 
tūlis, šokius F. Gramontienė ir 
R. Jonynaitė. šokiams grojo 
studentas Ą. Stelmokas. Visą 
kitą programą, paruošė ir su
tvarkė mokytoja S. Jonynienė, 
o atliko lituanistinės klasės 
mokiniai.

Dalį programos išpildė dailio 
jo žodžio varžybose dalyvavę 
dalyviai ir laimėtojai. Pirmoji 
deklamuotoja Rimutė Petravi
čiūtė, 4 sk. mokinė, varžybose, 
jaunesniųjų grupėje, laimėjusi 
pirmąją vietą.

Toliau, pradedant pirmuoju 
skyriumi iš baigiant septintuo
ju, mokiniai dainavo Tau bran
gi tėvyne, Naujienos ir Ru
pus.

Vėl sekė deklamacijos, 2 sk. 
mokinių, Rasos Jovarauskaitės 
ir Lino Mitkaus.

Po to mokyklos kanklinin
kės: Rita Dičiūtė, 3 sk. mok.,
Rūta Juodvalkytė, 5 sk. mok.,
Lydija Kazlaitė, 5 sk. mok. ir 
Saulius Gusaras, 5 sk. mok., 
atliko dainelių. Vėliau sekė dek 
lamacija, 2 sk. mok., Sigutės 
Mikutaitytės. Po to, sekė ma
žųjų tautiniai šokiai: aš rately 
jūsų, tipu-tapu, sėjau rūtą ir 
malūnėlis.

Antroje programos daly pa
sirodė vyresniųjų klasių moki
niai. Skaitė 4 sk. mok. Raimun 
das Kunstamanas ir 6 sk. mok.

X ŠV. Kryžiaus parapijoje 
šiuo metu vyksta karnavalas.
Baigsis gegužės 30 d. Pradžia 
7 v. v.

X Gajutė . Valterytė atsto
vaus D. Britanijos skautus Lie 
tuvių jaunimo kongrese.

Kun. J. Bcrevičius — Dariaus ir Girėno mokyklos kapelionas ir tikybos dėstytojas — tikybos pamokos 
metu. Nuotr. V. Noreikos

J. A. VALSTYBĖSE
K. Masiulienė iš

IŠ ART! IR TOL!
Shores tokį jautrų laiškelį pri
dėjo, įsirašydama į Lietuvių 
fondą: “Moraliai pasitenkinu 
džiaugsmu, atlikusi ką galėjau 
ir privalėjau savo skatiku per 
LF mūsų brangios tėvynės lai
mingesnei ateičiai. Man teko 
pirmose jaunystės dienose per
gyventi tautos prisikėlimo lai
kus. Anų metų prisiminimai te- 
bešvyti mano atmintyje ir tebe- 
žadina gražių vilčių pavergtos 
tėvynės ateičiai Jaunimo me
tams prasidedant”.

— Algis Zaparackas, Royal

pirm. L. Valiuku, kai šis daly-1
,vavo LB Vyr. tarybos sesijoje 

Beverly pe^roite. Rezoliucijoms remti 
komitetas pažadėjo jaunimui vi
są galima talką jų žygiuose ir 
darbuose.

Gracija Reiny te (pirmoj eilėj iš 
kairės) su Roselande lit. mokyklos 
šokėjais, pasiruošusiais šokti tau
tinius šokius.

Algirdas Avižienis. Deklamavo 
5 sk. mok. Rūta Juodvalkytė 
ir 5 sk. mok. Nora Spurgytė.

Akordeonu solo grojo Albi
nas Žilauskas ir Tadas Juške
vičius, abu 5 sk. mokiniai. Vy
resniųjų klasių mokiniai padai
navo tris dainas: Pasėjau li
nelį, šoks tėvelis suktinį ir Grį
šim, grįšim.

Ir pabaigai vyresniųjų tauti
niai šokiai: dzūkų polka, ože
lis ir kepurinė.

Po programos sekė vaišės ir 
dovanų paskirstymas. Vaišės 
paruoštos abejose mokyklos 
salėse, vienoje tėveliams ir sve
čiams, kitoje mokyklos moki
niams. Aštunto skyriaus moki
nės pilstė kavą, tėvų komiteto 
nariai pravedė dovanų paskir
stymą. Visi buvo patenkinti ir 
linksmi. Nors diena buvo gra
ži, bet tėveliai nepagailėjo lai
ko ir su malonumu praleido 
popietę, besiklausydami jaunų
jų deklamacijų, dainų. Ši šven
tė buvo skirta pagerbti m-los 
jaunimą, šventė pavyko. Ačiū 
mokytojai S. Jonynienei ir tėvų 
komitetui. Tėvų komitetas

Įvairių moterų organizacijų atstovės pasitarime, surengtame Lietuvių 
Moterų Klubų federacijos Chicagos klubo gegužės 13 d. Chicagos 
taup. ir skolin. bendrovėje. Tartasi dėl atstovių iš viso pasaulio bei 
įvairių kraštų konsulų žmonų priėmimo birželio 8 d. Jaun ino centre. 
I, k. į d.: I. Kriaučeliūnienė, Jonikienė, O. Zailskienė, Vaitaitienė, 
E. Vilimaitė, J. Valdienė, Z. Juškevičienė, J. Kazanauskaitė - Oksienė, 
M. Kriaučiūnienė, M. Pėteraitienė, O. Liorentienė ir Zolpienė.

Nuotr. SL Semėnienės

GRAŽI LIETUVIŲ VAIKŲ PAVASARIO 
ŠVENTĖ

— Prof. Balys Račkauskas 
buvo vienas iš trijų asmenų, 
dalyvavusių gegužės 11 d. pri
ėmimo pietuose, suruoštuose 
Indijos ministeriui Washingto- 
ne dr. P. K. Banerjee, pakvie
stam į Chicagą kalbėti univer
sitetų ir kolegijų studentams 
apie raudonąją Kiniją. Poros 
valandų užsitęsusių pietų metu 
prof. Račkauskas turėjo pro
gos nukreipti pasikalbėjimą Lie 
tuvos ir jos pavergėjo klausi
mu. Dr. Banerjee, kuris yra 
buvęs Indijos ministerių Japo
nijoje, Mongolijoje ir eilę metų 
raudonoje Kinijoje, taipgi va
dovavęs Indios delegacijai Jung 
tinėse Tautose, labai domėjosi 
visais tais klastingais metodais, 
kuriuos SSSR panaudojo oku
puoti ir pajungti vergijon Pa
baltijo valstybes. Gi dr. Baner
jee nemažai papasakojo apie 
tai, kas vyko ir vyksta politi
niuose užkulisiuose, ypač Jung 
tinėse Tautose. Per pastaruo
sius penkerius metus jis tris 
kartus vizitavęs Sovietų Rusi

Po lietingų dienų praėjęs 
sekmadienis, gegužės 22 d. bu
vo tikrai gražus. Todėl ir į Bu
čo sodybą sugužėjo visos Chi
cagos lietuviškos mokyklos pa
vasario šventei. Gražaus jauni
mo buvo daugiau kaip 800, o 
taip pat ir gausus skaičius tė
vų ir šiaip visuomenės atsto
vų.

Garbės svečius į tribūną pa
kvietė mokyt. J. Kavaliūnas. 
Jų tarpe buvo prof. J. Žilevi
čius, prof. A. Varnas su žmona, 
LB c. v. pirm. J. Jasaitis su 
žmona, apygardos vald. pirm. 
S. Šiaučiūnas, buv. apyg. pirm. 
B. Nainys su žmona, muz. J. 
Zdanius, Jaunimo kongreso 
Chicagos skyriaus pirm. L. 
Valaitis, Draugo red. atstovas 
ir kt.

Šventę atidarė šventės rengi
mo pirm. A. Šantaras, taip pat 
pasveikindamas Lietuvos gen. 
konsulo dr. P. Daužvardžio, ne 
galėjusio dalyvauti, vardu. Pro 
gramą pravesti buvo pakviesta 
P. Gramontienė. Labai trumpus 
sveikinimus pasakė LB c. v. 
pirm. J. Jasaitis Ir Chicagos 
ap. pirm. S. Šiaučiūnas. Ameri
kos ir Lietuvos himnus, vado
vaujant P. Zapolinei, sugiedojo 
visi vaikai. P. Zapolienė ir diri
gavo vaikų mažųjų chorui, ku 
rie sudainavo Per šilą jojau, 
Oi, griežle, Du balandžiu klane 
gėrė (J. Žilevičiaus), Pupos

. . Jauniausias i (žodž. K. Aleknavičiaus, harm.
DE valdybos pirmininkas pa- j 2ileviilaus) Kišk(,lis (žodž 
šaulyje. Juo yra medicinos stu- Kubi,insk muz j Gata.
dentas Algimantas Gegeckas. ... * ....... T_T TT7 .. , . . ko) ir Žeme kele žolę (is J.PLJK finansų komisija la- i ,x. ..., . , . . Žilevičiaus rmk.) .bai prašo visų lietuvių parem
ti kitų kraštų jaunimo atva-

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Statybinių medžiagų insti

tuto specialistai Vilniuje sugal
vojo būdą gaminti mineralinei 
vatai (naudojamai izoliacijos 
reikalams statyboje) iš cemen
to dulkių ir smėlio mišinio. Ru
sijoj mineralinę vatą gamina iš 
šlako arba kietų kalnų pader
mių. Cemento dulkių ir smėlio 
mišinys būsiąs naudingesnis: 
lengviau dirbti ir savikaina treč 
daliu pigesnė. Tačiau izoliacinės 
vatos gamybą tariasi prijungti 
prie silikatinių gaminių kombi
nato Vilniuje, o ne Naujoj Ak
menėj, kur cemento fabrikas ir 
visos cemento dulkės. (E.)

ŠVEICARIJOJE
— Šveicarijai lietuvių jauni

mo kongrese atstovaus jos 
Lietuvių bendruomenės pirmi
ninkas. Tai pats

pa

jo iš tautinių šokių, kuriuos at
skirai pašoko jaunesnieji ir vy
resnieji ar net paskiros gru
pės. Tiek dainos, tiek ir tauti
niai šokiai buvo labai sklan
džiai pravesti .tinkamai suor
ganizuoti, tik gal dėl garsin
tuvų trūkumo nepakankamai 
buvo girdimi toliau stovinčiai 
publikai.

Tokia mūsų jaunimo pavasa
rio šventė ugdo jų bendruome
niškumą, padeda geriau susi
dainuoti ir susišokti, o moky
tojams ir tėvų komitetams pa
gelbsti visoje Chicagoje geriau 
bendradarbiauti tarpusavy. Tai 
nuopelnas LB Chicagos apygar? 
dos valdybos, kuri nesigailėjo 
nei vargo, nei rūpesčių, kad 
mūsų jaunimas turėtų progą 
pabendrauti ir kartu padaryti 
lyg ir repeticiją artėjančiai dai
nų šventei. Gal tik repertuaro 
komisija turėjo apsižiūrėti ir, 
vietoj K. Kubilinsko, parinkti ko 
kio nors savo kompozitoriaus 
dainelę. Bet šiaip reikia įver
tinti organizaciją ir įdėtą triū
są, kurio lietuviškam reikalui , 
nereiktų gailėtis ir ateityje.

—-Pn.

Vyresniųjų vaikų choras, 
žiavimą į JAV. Kelionėms ap- kuriam dirigavo F. Strolia, su
mokėti PLJK FK paskyrė 15,- dainavo Tau, brangi tėvyne (ž. 
000 dolerių. Paramos reikia la- S. Džiugo, muz. J. Bertulio), 
bai skubiai. Aukas siųsti PL- įšoks tėvelis suktinį (harm. M. 
JK finansų komisijos iždinin- Čiurlionio), Tėvynės varpai (ž. 
kei Birutei Juodikienei arba IM. Sims, muz. S. Šimkus), Gnį- 

ją ir stebėjęs tenykštį gyveni- pirmininkui Vytautui Kaman-jšim, grįšim (žodž. V. Nemunė- 
mą, kai buvęs šeimininkų ly- j tui, 477 Cole Plaza, Willowick, 'lio, muz. F. Strolios), Pasėjau 
dimas, ir kai, nuo jų pasišali- Ohio. 44094. linelį (harm. A. Mikulskio) ir

Tose vietovėse, kur veikia, Dainuojanti jaunystė (ž. K. 
Jaunimo metų komitetai, au- jBradūno, muz. ,J. J Gaidelio) 
kas prašom perduoti komite
tams. Jie viską vėliau per-

nęs, turėjęs progos pamatyti 
tikrovę. Valstybinėse krautuvė 
se diplomatams bet koks daik
tas kainuojąs 5 kartus pigiau, 
negu sovietų piliečiui; net grą-' siunčia PLJK finansų komisi-
ža išmokama doleriais. Kai no jai. 
rėjęs keliauti per Sibirą, tai į 
.tam tikras sritis nebuvęs įlei
džiamas.

Būdamas svečių priėmimo 
komitete, mūsų tautietis per 
pastarąjį pusmetį panašių pri
ėmimų metu turėjo galimybių 
atidengti Lietuvos pavergimo 
klastą. Ypač daug klausimų 
svečiui duoda apie “prijungi
mo” prie SSSR rinkimų kome
diją. Įdomu, kad labiausiai Lie 
tuvos byla domėjosi Turkijos,
Egipto atstovai, o ypač jau
nas Pakistano ministeris, o 
kiek mažiau Didž. Britanijos 
ir Prancūzijos pasiuntiniai.
Pirmasis paskaitų ciklas įvai
riom polit. temom baigsis šį 
pavasarį.

Akordeonais pritarė pirmajai 
daliai F. Strolia, antrai — V. 
Gutauskas.

Antroji šventės dalis susidė

Nijolė Bikulčienė (viduryje) su savo tėvais. Stasė ir Vladas Sirtau
tai, kurie buvo atvykę iš Detroito dalyvauti lituanistinių mokyklų 
išvykoje.

CHICAGOS ŽINIOS
JAU PRASIDĖS VASARA
Nors gegužės mėnesis Chica

goje buvo vėsokas, net ir su 
sniegu, vienok parkų distriktas 
praneša, kad kai kurie Michi
gan ežero paplūdimiai atsida
rys birželio 10 d., gi oficialus 
ir pilnas atidarymas bus birž. 
24 d. Pradžioje bus 118 sar
gų, o su oficialiu atidarymu 
bus 385 sargai. Paplūdimiai, 
sargams budint, yra atdari 
nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vai. 
vakaro. Sargai buvo atrinkti iš 
maždaug 800 jaunuolių, ieš
kojusių tokio darbo, kurio at
lyginimas yra $2 į valandą. 
Apie tai jau anksčiau buvo 
paskelbta “Drauge”.
IŠLEIDO $565 UŽ KIEKVIE

NĄ MOKSLEIVĮ
Chicagos švietimo taryba 

pernai už kiekvieno viešose mo 
kyklose moksleivio auklėjimą 
išleido po $564.93.

MENO STUDENTAI IŠPLAU
KIA KELIONĖN

American meno akademijos, 
30 E. Adams, studentai Wil- 
liam Sawicki ir Mike Pauli bir
želio 4 d. išplauks namie sta
tytu 14x16 pėdų plaustu 1,200 
mylių kelionei į Nevv Orleans. 
Pasiekę tą miestą, jie žada ati
daryti šaligatvio meno studiją. 
Sawicki specialybė yra portre
tai, Pauli specializuojasi gam
tovaizdžiuose.

PRAŠĖ 10 MILIJONŲ UŽ 
ŠUNĮ

Dr. Cristjo Cristof cocker spa 
niel šuo nugaišo Christensen 
gyvulių ligoninėje Wilmette 
priemiestyje. Fizikos daktaras 
teismo keliu prašė 10 mil. do
lerių atlyginimo iš ligoninės ir 
Upjohn vaistų kompanijos. 
Teismas atmetė jo prašymą,

nors daktaras teigė, kad šuo 
jam buvo reikalingas jo veda
muose tyrimuose atominių spro 
gdinimų srityje.,

KUNIGŲ ŠVENTIMAI
Pereitą šeštadienį vyskupas 

augziliaras Cletus O’Donnell 
vincentiečių De Andreis semi
narijos koplyčioje, Lemonte, 
įšventino kunigais 4 tos vienuo 
lijos narius. Tą pačią dieną bu
vo šventimai Jolieto ir Rock
fordo vyskupijose, kur kiek
vienoje įšventinta po du kuni
gu.

IŠGULĖJO 9 VALANDAS 
AUTOMOBILYJE

Jack Leonard, 3027 S. Lowe 
Avė., nuvažiavo nuo tilto prie 
Halsted ir Chicago gatvių. Jo 
automobilis nukrito 30 pėdų 
ant geležinkelio bėgių ir apsi
vertė. Tik prabėgus 9 valan
dom jis buvo pastebėtas ir iš
trauktas beveik nesužeistas. 
Laimė jam, kad tomis valan
domis ir tais bėgiais nekursavo 
prekiniai traukiniai.

Dalia Šumskytė, viena jauniausių 
šokėjų pavasario šventėje

PAŠVENTINO DVI NAUJAS 
BAŽNYČIAS

Chicagos arkivyskupias John 
Cody šeštadienį pašventino nau 
ją Šv. Jono Bosko bažnyčią 
prie Austin ir Belden gatvių. 
Ši statyba su įrengimais kaina
vo $770,000. Sekmadienį arki
vyskupas pašventino naują š#. 
Germanos bažnyčią, mokyklą, 
salę ir šventovę prie Kolin ir 
98-tos gatvių.

PARUOŠ STUDENTUS 
KOLEGIJOMS

Šeši Chicagos rajone univer
sitetai bei kolegijos gavo $590,- 
154 iš federalinio kovai suskur 
du fondo paruošimui 380 stu
dentų, lankančių aukšt. moky 
klas stoti į kolegijas. Paruoši
mo programa bus pravesta va
sariniuose kursuose Northwes- 
tem, Loyola, Roosevelt ir Uli- 
nais universitetuose bei BaHit 
ir Mundelein kolegijose.

IEŠKO MOKYTOJŲ
Chicagos katalikų parapi

nėms mokykloms trūksta mo
kytojų. Sušidomėję vyrai ir 
moterys gali pašaukti Catholic 
School Board: 527-3200. Ten 
gaus informacijų apie algas ir 
kvalifikacijas.
PAVOGĖ VYRIŠKŲ EILUČIŲ

Vagys įsilaužė į Nortell yy- 
riškų drabužių krautuvę Lom
bard priemiestyje ir pavogė 
$20,000 vertės vyriškų eilučių.

SUDEGINO KRYŽIŲ PRIE
MIESTYJE

Šiaurės Chicagos priemiesčio 
Kenihvortho policija ieško, kas 
sudegino 6 pėdų aukščio kry
žių prie to miestelio vienintelio 
negro Harold Calhoun namų, 
601 Melrose Avė. Calhoun yra 
advokatas. Policija bijo kaltin
ti Ku Klux Klano veiklą. Ji spė
ja, kad, tai būta jaunuolių pa- 
vasoriška išdaiga.




