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LENKO
ĮSPŪDŽIAI

VILNIUJE

“Lietuviai susirūpinę išsaugoti 
senovę”

Chicago. — Lenkų spauda JAV 
-se paskelbė lenko rašytojo, ne
seniai su dviem kitais apsilankiu
sio Vilniuje, Jan Dobraczynskio, 
įspūdžių pluoštą. Jį Varšuvoje į- 
dėjo “Slowo Powszechne” lai
kraštis.

J. Dobraczynski pasakojo, kad 
jiems lėktuvu iš Varšuvos į Vil
nių skridus, palydovė keleivius 
pavaišino dviem obuoliais, šoko
lado plytele ir ... šampano stik
lu.
Atsidūrę Vilniaus aerodrome jie 
buvo pasveikinti rašytojų: E. Mie 
želaičio, V. Sirijos Giros, A. Žu
kausko, A. Markevičiaus ir A. 
Bernoto.

Apgyvendinti “Gintaro vieš
buty,” trys lenkai “Susijaudinę 
stebėjo Vilniaus miesto panora
mą”. Jie pabrėžia: lietuviai ypa
tingai susirūpinę išsaugoti seno
vės paminklus.

Vilniečiai, pasakoja lenkas, 
kalba “gražia lietuvių kalba”, 
kuri svečiams svetima, tačiau... 
lietuviai “supranta mūsų kalbą” 
ir, esą, lenkų kalba nesvetima ir 
Vilniaus “gyventojų daugumai”.

Apie lenkus Vilniuje
Lenkijos rašytojas teigia, kad 

lenkų “tam tikras skaičius” vis 
dar gyvena Vilniuje. Lenino 
prospekte veikiąs lenkų knygy
nas. Lenkų knygų dekados me
tu tas knygynas pardavęs 10,000 
knygų apie 10,000 rublių sumai. 
Tai nemaži skaičiai, teigiama.

Lenkams buvo įdomu pama
tyti Aušros Vartus ir dalyvauti 
ten vykstančiose pamaldose. Sve
čiai pastebėję klūpančias senes
nio amžiaus moteris. Koplyčioje 
kasdien vyksta pamaldos lietu
viams ir lenkams. Vakarais pa
sak rašytojo, vyksta pamaldos, 
kurių metu giedama lenkiškai. 
“Lietuviškos ir lenkiškos mišios” 
dar laikomos šv. Petro ir Povi
lo bažnyčioje Antakalny.

Svečiai patyrę, kad Vilniuje vei 
kia 10 bažnyčių. Savaitės dieno
mis jose, išskyrus Aušros Vartus, 
tuščia, tačiau sekmadieniais lan
kosi įvairiausio amžiaus žmonės.

Boulogne mirė
Su svetima širdimi — 17 

mėnesių
Paryžius.— Domininkonų vie

nuolis, kun. Charles Damien 
Boulogne, 58 m. amžiaus, spalio 
17 d. mirė Paryžiaus ligoninėje. 
Jis 1968 m. gegužės 12 d., buvo 
gavęs svetimą širdį ir su ja išgy
veno 17 mėnesių ir 5 dienas.

Tai buvo antras “ilgo gyveni
mo” su svetima širdimi atvejis. 
Boulogne prancūzų buvo popu
liariai vadinamas Jean-Marie.

P. Vietnamo toriai •Mukaago deltoje

Siena, skirianti abi Vokietijas

Lėktuvu - į laisvę
Nusileido Vak. Berlyne Tegel 

aerodrome

Berlynas. — Lenkų keleivinis 
lėktuvas skridęs iš Lenkijos į Ry
tų Berlyną, dviejų keleivių, rytų 
vokiečių, vakar buvo per prievar
tą nukreiptas į Vak. Berlyno Te
gel aerodromą. Abu pasisakė pa
siryžę pasilikti Vakaruose.

Rusų laivę apšaudžius
Kremlius tylėjo ir nebuvo kilusi 

tarptautinė įtampa
Saigonas. — Ryšium su spalio 

17 d. ties P. Vietnamo pakraš
čiais apšaudytu sovietų laivu, 
krašto prezidentas Van Thieu tai 
patvirtino ir pareiškė nemanąs, 
kad įvykis sukeltų tarptautinio

masto įtampą.
Kremlius savaitgaly apie rusų 

laivo, pažeidusio 12 mylių terito
rinę jūros pakraščių ribą, apšau
dymą nieko neskelbė. Be to, Sai
gonas su Maskva nebuvo pasi
keitę jokiomis notomis.

Pats laivas, įtartas plaukęs šni
pinėjimo tikslais, nors ir vietna
miečių pataikytas, skubiai pasiša
lino. Tai buvo pirmas toks įvykis 
su sovietų laivu ties P. Vietnamo 
pakraščiais.

G. Heinemann, Vak. Vokietijos 
prezidentas, Ryt. Bonnoje parla
mentas renka kanclerį

• Š. Airijos katalikai sutiko, 
kad policija su savo patruliais 
lankytųsi ir katalikų apgyven
tose srityse.

• Japonijoje spalio 21 d. ren
giamos demonstracijos prieš 
karą. Tikimasi apie 20,000 daly
vių, daugiausia studentų.

• P. Korėjoje susektas 19 
žmonių komunistų šnipų tink
las.

Planas—atitraukti 300,000 iš Vietnamo
"Newsday" laikrašty paskelbta žinia B. Rūmų nepaneigta — Ar ji tikra, paaiškės 
lapkričio 3 d. prez. Nixono kalboje

Washington. — “Newsday”, 
Long Island, Garden City, lei
džiamas dienraštis, spalio 18 d. 
paskelbė Balt. Rūmų nepaneigtą 
žinią: prezidentas R. Nixonas 
1970 metais atitrauks iš Pietų 
Vietnamo ligi 300,000 JAV karių, 
gi kas mėnesį iš Vietnamo grįž
tų daugiau kaip po 20,000.-

Žinią, pasiremdama Washing- 
tono šaltiniais, dienrašty paskelbė 
Flora Lewis, dar patyrusi, kad 
apie naują planą Nixonas kraš
tui paskelbsiąs lapkričio 3 d. kal
boje per televiziją.

Sprendimas buvęs padarytas 
spalio 8 d.

Atitraukus iš P. Vietnamo ligi 
300,000 vyrų, toje pietryčių Azi
jos daly pasiliktų nedaugiau kaip 
200,000 karių, daugiausia aviaci
jos vyrų, parašiutininkų.

Laikraštininke teigia, kad mi
nėtas planas buvęs nutartas spa
lio 8 d. įvykusiame prezidento 
pasitarime su gen. štabo viršinin
kais (taigi, bent savaitę prieš 
daug triukšmo sukėlusius, JAV-ių 
įvairiuose miestuose vykusius pro 
testus prieš karą Vietname — 
Red.).
Tik partizaniniai veiksmai ateity?

Pagal planą, savaitgaly nuskar- 
dėjusį ne tik JAV-se, bet ir už
sieny, nenumatyta, ar karas būtų 
baigtas ir kuriuo būdu. Esama

ASTRONAUTAI JUGOSLAVIJOJE
Sveikino 400,000 Belgrado 

gyventojų
Belgradas. — Trys JAV astro

nautai, vykdą kelionę aplink pa
saulį ir lanką 22 kraštus, užva
kar atskrido į vienintelį, jų lan
komą, komunistinio režimo kraš
tą — Jugoslaviją. Juos gatvėse 
sveikino, jugoslavų pranešimu, 
iki 400,000 sostinės gyventojų. 
Tokio sutikimo Jugoslavijoje nėra 
buvę nuo pastarojo karo pabai
gos. Belgrado oruostyje tris erd
vės herojus sveikino 15,000 jugos
lavų bei užsienio svečių.

Prezidentas Tito juos priėmė
Astronautai vyko gėlėmis išpuoš
tomis Belgrado gatvėmis. Jie pa
dėjo vainiką ties Nežinomojo ka
rio paminklu ir juos su žmono
mis priėmė prezidentas J. Tito.

Prancūzija apie
Čekoslovakiją

Vokiečių kalba leidžiamame 
ELTA-PRESSEDIENST biulete
nyje (rugsėjo m.) yra ištrauka 
iš Paryžiaus dienraščio “Le 
MONDE (rugp. 16 ) straipsnio 
apie padėtį Čekoslovakijoj, kur 
sakoma:

“Neretai Prahos valdovai ban
do įbauginti žmones ir tyčiniais 
prasitarimais. Pavyzdžiui, pasklei 
džiama kaip pakliuvo tokia “in
formacija” ir leidžiama jai bėgti 
lyg pabarstyto parako takeliu: 
jei padėtis nesusitvarkys pakan
kamai greit, tai rusai — žodis 
“Sovietai” jau dingęs iš žmonių 
vartosenos — padarys iš Čekoslo
vakijos naują Estiją ir Lietuvą,- 
paprasčiausiai aneksuos, ir tada 
prasidės suėmimai, masinės de
portacijos, o kas dar liks neiš
vežtas, tą paskandins rusifikaci-
• • 59
]O] .

“LE MONDE“ Prancūzijoj y- 
ra panašios reikšmės dienraštis, 
kaip NEW YORK TIMES A- 
merikoj. (ELTA),

nuomonių (gynybos vadovas M. 
Laird), kad Vietname ateity įsi- 

] vyrautų grynai partizaninio po
būdžio kariniai veiksmai ir juo
se turėtų dalyvauti likę krašte a- 
merikiečių daliniai, žinoma, ne 
tiek gausūs, kaip šiuo metu.

Be to, noras žymiai daugiau iš 
P. Vietnamo atitraukti JAV ka
rių, atitinka civilių politikų, ne 
aukštųjų karių, pažiūras, būtent, 
jog vis neišspręsti svarbūs bei 
opūs vidaus gyvenimo klausimai 
verčia atitraukti daugiau dalinių, 
mažinant lėšas karo reikalams, 
be to, vis daugiau karo naštą per
keliant ant Pietų Vietnamo karių 
pečių.

Ar praėjusio savaitgalio svar-

Karo dievaitis Marsas ir J. Tautos

Partijos dienraštis “Burba” tei
gė: astronautų parodyta drąsa 
yra prasiveržusi pro nacionalizmo 
ribas... ateities pasaulis daugiau 
nesirūpins divizijomis ir nesutari
mais.”

Jugoslavijos sostinė amerikie
čius priėmė nepalyginti šilčiau 
už italus, parodžiusius blankų 
^ntuziazmą.

Sovietai baigė erdvės 
skrydžius

Rusai teigia: “viskas vyko pagal 
planą”

Maskva. — Spalio 18 d., už
vakar, Karagandos srity nusilei
do trečiasis ir paskutinis iš trijų 
skridusių sovietinių erdvėlaivių, 
“Sojuz 8”. Tuo būdu, buvo baig
tas, spalio 11d. pradėtas sovietų 
erdvės žygis. Rusai skelbė apie 
vyrų gerą sveikatos padėti, apie 
tai, kad jų uždaviniai buvo įvyk
dyti “pagal planą”. Kosmonau
tai atsakė į spaudos atstovų pa
klausimus.

Vakaruose, ypač erdvės specia
listai, vakar nurodė, kad tie 
vienos savaitės skrydžiai teikia 
dar daug neaiškumų ir sunku 
atsakyti į įvairius klausimus. Ga
li būti, kad sovietai nėra linkę 
skelbti, ką yra patyrę ar ką vykdę 
jų septyni kosmonautai.

Nepaprastai kėlė skridimų 
įvykį

Vilnius. —‘ Kaip rusai buvo 
linkę kelti dar nebaigto erdvės 
žygio, skridimų aplink žemę ta
riamą didžiulę reikšmę, gali liu
dyti tokia Vilniaus “Tiesoje”, 
spalio 12 d., paskelbta žinia: 
“Džiaugsmo banga užlieja mūsų 
šalies gyventojų širdis. Juk ir šis 
žygis į erdves pratęsia atkaklų ta
rybinio mokslo skeverbimąsi nuo
sekliai tyrinėti kosmosą ir jį pa
naudoti taikiems tikslams.”

• P. Vietname nebuvo žymes
nių k&rtmg, veifcsmg.

bioji žinia iš tikrųjų atitinka 
tiesai, krašto gyventojai bei pa
saulis galės patirti lapkričio 3 
d. iš paties prezidento lūpų.

| Rusų — kinui pasitarimai
. Pradedami šiandien Pekine

Maskva. — Gausi Sovietų Są
jungos delegacija, užsienio reik. 
ministerio pirmajam pavaduoto
jui, Vasilij Kuznecovui, vadovau
jant, vakar, spalio 19 d. atskrido 
į Pekiną. Čia šiandien, pirmadie
nį, pradedami sovietų - kinų pa
sitarimai. Pirmoje eilėje numaty
ta svarstyti pasienio incidentų 
klausimą, nors gali būti, kad į 
dienotvarkę bus įtraukti ir kiti 
klausimai.

Manoma, kad sovietų min. pir
mininkas A. Kosyginas dėl šių 
pasitarimų susitarė su kom. Ki
nijos min. pirmininku Tšu-enla- 
jum, šiam rusų politiką priėmus, 
grįžtant iš Hanojuje buvusių Ho 
Chi Minh laidotuvių, Pekino ae
rodrome. V. Kuznecov Maskvos 
yra laikomas apsukriu politiku, 
buvęs pasiųstas, invazijai Čekos
lovakijoje įvykus į Prahą švelnin
ti nuotaikų bei ruošti dirvą Mas
kvai palankiam režimui atsirasti. 
Pekine jis nuo šiandien tariasi su 
kinų užsienio reik. ministerio pa
vaduotoju.

M. Suslovas puola 
Kinija

Plūsta pasitarimų išvakarėse
Maskva. — Sovietų ideologas 

Michail Suslov vakar paskelbta
me straipsny puolė Kom. Kiniją 
— esą, kinai yra “šovinistais” ir 
“avantiūristais” ir kenkią tarptau 
tiniam komunistų judėjimui.

Kritika paskelbta pasitarimų su 
kinais Pekine išvakarėse.

JAV piliečiai Izraelio
kariuomeneje

JAV piliečiai gali kariauti kituose 
kraštuose

J. Tautos. — Egiptas, Irakas ir 
kiti arabų kraštai šiomis dieno
mis kėlė JAV piliečių dalyvavi
mo Izraelio kariuomenėje klau
simą. Esą, “tai aiškios agresijos

pavyzdys.”.
JAV delegacijos J. Tautose pir

mininkas Charles W. Yost spalio 
17 d. gen. sekretoriui U Thant 
pasiųstame laiške nurodė, kad 
JAV piliečiai, jei nori, gali da
lyvauti Izraelio, Jordano ir kitų 
draugiškų kraštų kariuomenėse. 
Dėl to jie nenustoja JAV piliety
bės. Tačiau JAV vyriausybė savo 
piliečių stoti į svetimų kraštų ka
riuomenes neskatina. JAV pi
liečių Izraelio kariuomenėje esa
ma tarp 80 — 100.

• Somali krašte, Afrikoje, 
spalio 15 d. nužudžius preziden
tą Shermarke, padėtis aprimu
si. Nurodoma j krašto neutra
lią laikyseną. Sovietai somalie
čiams pristato ginklus, gi JAV 
diplomatai kraštą laiko demo
kratišku.

KALENDORIUS

Spalio 20 d.: šv. Jonas Kant., 
šv. Adelina, Gedainis, Saulė. .

Spalio 21 d.: šv. Hiliarijus, šv. 
Uršulė, Rikantas, Gi landa.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, galimas lietus, temp. 
sieks 60 ir daugiau 1. F. ryt -— 
be pakitimų.

Saulė teka: 7:09 leidžias 6:02.

Saigono gatvės vaizdas — šalia auto mašinų daug dviratininkų

Australija patikino 

baitiecius
New York. — Baltiečių Tary

ba Australijoje gavo laišką iš 
Australijos užsienių reikalų mi
nisterijos, — atsakymą į pasitei
ravimą dėl Australijos vyriausy
bės laikysenos Baltijos valstybių 
klausimu. Laiškas adresuotas 
Baltiečių Tarybos pirmininkui, 
rašytas rugsėjo 16 d. ir pasirašy
tas Allen Fairhall, einančio už
sienių reikalų ministro pareigas. 
Laiško toks turinys:

“Užsienio reikalų ministrui e- 
sant išvykusiam į užjūrius, rašau 
Jums dėkodamas už Jūsų rugpiū
čio 31 dienos laišką, kuriame tei- 
raujatės ar buvo Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos inkorpocaijos į 
SSSR pripažinimo klausimas iš
keltas diskusijose tarp Australijos 
ir SSSR vyriausybių, kurias p. 
Freth (Užs. reikalų ministeris. 
E.) minėjo savo pareiškime par
lamente rugpiūčio 14-tąją.

Iš kur SDS
gauna pinigų?

Finansinės paramos siūlai veda 
į... komunistų partiją

CHICAGO. — Valdžios bei 
vietos policijos įstaigos Chica
goje šiuo metu tyrinėja įdomų 
klausimą: buvusių mieste riau
šių, spalio mėn. pradžioje, vyk
dytojai — tariami studentai, 
chuliganai, policijos suimti, dau 
gumoje atvejų sumokėjo teis
mo užstatus. Iš kur jie, paly
ginti greitu laiku, sugebėjo gau
ti pinigų? Apie 300 demonstran 
tų — langų daužytojų buvo pa
skirta užstatų daugiau kaip 
726,000 dolerių sumai. (Apie 
tai paskelbė “Chicago Tribū
ne”). Chuliganai sugebėjo su
mokėti reikalaujamą 10% su
mą — 72,650 ir, bent laikinai, 
atsidurti laisvėje.

Patirta, kad nusikaltėlius fi
nansiniai remia “buhalteris” Ho 
ward Melish, gyvenąs Brookly- 
ne, N. Y. Jo tėvas, kaip paaiš
kėjo iš Budenz liudijimų Kon
greso tyrinėjimų komisijai, y- 
ra komunistų partijos narys. ‘

Susidomėta ir kitais SDS fi
nansiniais šaltiniais.

Padėtis, kai įmones pelnų tamau- Padėtis, kai pelnas jau paskirsto- 
tojai Besidalina— tose (iš vengrų spaudos),

Australijos vyriausybė užtikrina

“Man malonu patvirtinti, kad 
šis dalykas nebuvo iškeltas p. 
Freth minėtose diskusijose, ir už
tikrinti Jus, kad Australijos vy
riausybė nepripažįsta Estijos, Lat 
vijos ir Lietuvos inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą teisinio galioji
mo. Kaip tik p. Freth visai ne
seniai turėjo progos viešai pat
virtinti tą vyriausybės poziciją 
šiuo reikalu, 1969 m. rugsėjo 9 
dieną atsakydamas į p. Haydeno 
paklausimą Atstovų Rūmuose. 
Atsakydamas p. Haydenui, po
nas Freth irgi nurodė, kad Aus
tralija niekad nėra atšaukusi pri
pažinimo Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos vyriausybių, kurios SSSR 
invazijos ir tų valstybių okupa
cijos 1940 metais buvo priverstos 
pasitraukti į egzilę.” (Elta).

Čekoslovakijoje
Čekas susidegino

Praha. — Naujajam Čekoslo
vakijos režimui griežtai slepiant 
sau nepalankius faktus, laisvąjį 
pasaulį tik dabar pasiekė žinia, 
kad Šv. Vaclovo, Čekoslovakijos 
globėjo dieną, rugsėjo 28 dieną, 
Ostravoje studento Palach pa
vyzdžiu, protesto vardan prieš 
laisvės suvaržymus, savanoriškai 
save susidegino 24 metų jaunas 
darbininkas, kurio žinomas tik 
vardas - Vaclovas. Tai parodo - 
pastebi laisvojo pasaulio spauda- 
kaip skaudžiai ir desperatiškai 
čekoslovakų tauta išgyvena Mas
kvos primestą komunistinę dikta
tūrą.

• Čekoslovakijos komunistai 
iš partijos pašalino prof. Ota 
Šik, 1968 m. ūkio reformų vyk
dytoją. Jis šiuo metu gyvena 
Šveicarijoje.

• Britai, dėl vis tebevykstan
čių neramumų Šiaurės Airijoje, 
gali siaurinti jų įsipareigojimus 
NATO santarvėje.
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DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. spalio mėn. 20 d.

MEDICARE ATMAINOS
. Palengvėjo būdas gauti me
dicinos patarnavimus

Medicare planu yra 2 ikeliai iš 
gauti medininio draudimo išmo
kas. Vienu keliu gydytojas (ar ki
toks patarnavimų teikėjas) išrei
kalauja medicare mokama suma. 
(Jeigu jis sutinka tai padaryti, 
jis paima saikinga atlyginimą, 
nustatytą organizacijos, kuriai 
Socialinio draudimo administra
cija jūsų gyvenamoje srityje pa
veda tvarkyti medicininio drau
dimo išmokų reikalavimus).

Kitu keliu pinigai išmokami 
tiesiog jums.

Seniau jums pirmiau reikėjo ap
mokėti sąskaitą, o po to jums iš
mokėdavo ihedicare. Dabar jūs 
galite reikalauti išmokos net ir 
tuo atveju, kai dar nesate apmo
kėję gydytojui, paprastai išsiųs
dami detalizuotą sąskaitą drau
ge su prašymu gauti Medicare 
išmoką. Jeigu gydytojas užpildo 
anketos antrąją dalį, jums net 
netenka siųsti detalizuotos sąs
kaitos.

(Pastaba: Jeigu jūs esate gru
pinio išankstinio įmokėjimo pla
no dalyvis, jums nėra reikalo pra
šyti medicare apmokėjimo už 
planu padengtus patarnavimus, 
kadangi jums bus sumokėta pa
gal tą planą. Medicare sudaro 
specialų susitarimą, su jūsų pla
nu, apmokėdamas padengtus 
patarnavimus.).

Pradedant nuo 1968 metų ba
landžio 1 dienos, medicare paden 
gia ištisai saikingas sąskaitas už 
laboratorinius, Rentgeno ir kito
kius radiologijos patarnavimus, 
kai esate paguldytas ligoninėje ir 
turite tiek ligoninės, tiek gydy
mo draudimą.

Pradedant nuo 1968 metų lie
pos 1 dienos, medicare draudi
mas gali pagelbėti apmokėti už 
ambulatorinio paciento fizinės 
terapijos patarnavimus, suteik
tus jūsų namuose ar kur kitur, 
prižiūrint dalyvei ligoninei arba 
patvirtintai klinikai, reabilita
cijos centrui, ar viešojo sveika
tingumo žinybai.

Naujuoju įstatymu, kaip ir se
nuoju, fizinės terapijos patarna
vimai taip pat yra padengiami, 
kai yra teikiami tiesioginėje gy
dytojo priežiūroje arba pacien
tams namuose pagal namuos ser
gančiųjų sveikatos draudimo pla
ną.

Pradedant nuo 1968 metų ba
landžio; d dienos, medicininis’ 
draudimas padengia visus ligo
ninės ambulatorinių pasientų ap
tarnavimus tiek diagnozės atve
ju, tiek gydymo. Po šios datos 
ligoninės draudimas daugiau ne- 
benumato išmokų už ambulatori
nių pacientų diagnozes.

Ta pati 50 dol. atskaitytinė su
ma, kuri taikoma kitais medici
nos patarnavimų atvejais, bus 
atskaitoma ir ambulatorinių pa
cientų patarnavimų atveju.

Jeigu esate pacientas ligoninė
je ar kitokioje ilgalaikio aprūpi
nimo institucijoje, bet jums ne
priklauso ligoninės draudimo iš
mokos (dėl to pavyzdžiu, kad e- 
sate sunaudojęs visas ligoninėje

apmokamas dienas), jūsų medi
cininis draudimas gali padengti 
kai kuriuos patarnavimus (to
kius, laboratorijos ar Rentge
no patarnavimai), kurių jokia 
medicare dalis nebūtų padengusi 
senuoju įstatymu.

JŪSŲ LIGONINĖS DRAUDI
MAS TEIKIA DAUGIAU 

APMOKAMŲ LIGONINĖS
DIENU

Nuo 1968 metų sausio 1 dienos 
prie ligoninės draudimo išmokų 
pridėta dar “atsarga ligi gyvos 
galvos” - 60 papildomų apmoka
mų dienų (kurių bėgyje jūsų 
ligoninės draudimas padengs vis
ką, išskyrus 22 dol. į dieną už 
patarnavimus, padengtus šios 
medicare dalies). Jūs galite jomis 
pasinaudoti, jeigu kada prireiktų 
daugiau, nei 90 apmokamų die
nų, kurios jums priklauso kiek
vienos ligos atveju.

Priešingai, negu 90 dienų, ku
rios atnaujinamos, pasibaigus ku
riai ligai, šios papildomos 60 die
nų nebegrąžinamos.

Dabar medicininis draudimas

Brookline, Mass., našlę vedė visą gyvenimą viengungiavęs J. P. Walsh. Našlė turi 12 vaikų ir 48 anūkus, kurių dalis 
čia matyti.

Iandžio 1 dieną, nes balandyje 
medicinos draudimo mokestis 
padidėjo nuo 3 dol. iki 4 dol. mė
nesiui.

Vyriausybė ir toliau mokės to
kį pat mokestį, todėl draudimas ir 
toliau bus vertas dvigubai tiek, 
kiek jūs už jį mokate.

Kiekvienas, kas gauna grynais 
socialinio draudimo išmokas, be 
abejo, yra laimėjęs žymiai dides
nį pakėlimą, negu 1 doleris, ku
riuo padidinamas mokestis.

gali pagelbėti išsinuomoti ar įsigy! EŠIMAS APIE MEDIC A-
RE: PIRMIEJI PUSANTRŲ 

METŲ

Ligoninės draudimas. Pirmų
jų pusantrų savo veikimo metų

ti tam tikrų mediciniškai būtinų 
daiktų, kaip vežiojimos kėdės, lo
vos ir t.t. .

Išmokos už įsigytus daiktus 
bus teikiamos tokiomis pat sumo- bėgyje medicare padengė 7.6 mi- 
mis, kokių reiktų, jei daiktas bū-
tų išnuomotas, ir bus tęsiamos 
tol, kol daiktas mediciniškai būti
nas arba kol jo kaina išmokėta,

REGISTRACIJA MEDICINI
NIAM DRAUDIMUI

Asmenys, ligi 1968 metų su
kakę 65 metus amžiaus arba vy- 
versni, kurie neturi medicininio 
draudimo, turėjo užsiregistruoti 
ligi 1968 metų balandžio 1 die
nos. Jeigu jie ligi tos dienos neuž
siregistravo, turėjo laukti 1969 
metų pirmųjų trijų mėnesių, ka
da buvo kita proga įstoti.

(PASTABA: Jeigu jūs turite 
medicininio draudimo dalį, jums 
nieko nereikia daryti. Ji gailios to
liau).

Pagal 1967 metų papildymus 
asmuo gali bet kuriuo metu pa
reikšti savo norą atsisakyti me
dicininio draudimo. Tada jo pa
dengimas bus nutrauktas, bai
giantis sekančiam kalendorinių 
metų ketvirčiui. Tačiau, kas gal
voja atsisakyti savo medicininio 
draudimo, turėtų būti tikras, kad 
jis turi ar gali gauti reikiamą ap
saugą, J+s-: taipgi t-ųri- atsiminti, 
kad laikotarpis,. ■ kurio metu., jis 
vėl gaĮi ųžsįregistrvpti Šiaip 'Me
dicinos draudimui, yra ribotas.

Jeigu metų ar daugiau bėgyje 
jis turi teisę, bet nesiregistruoja, 
jam teks mokėti kiekvieną mė
nesį daugiau, kai iš naujo regis- 
truosis.

MOKESTIS UŽ MEDICININI 
DRAUDIMĄ

Jei esate užsiregistravę medi*- 
care medicinos draudimo daliai 
ir jūs gaunate mėnesines sociali
nio draudimo išmokas ar geležin
keliečių pensiją arba valdžios 
tarnybos pensiją, iš jūsų čekių 
bus išskaitytas vienas doleris vir
šaus, pradedant 1968 metų ba

lijonus į ligonines paguldytų pa
cientų, apie 400,000 įrašytųjų į 
ilgalaikės globos institucijas ir 
sveikatos aprūpinimą namuose 
350,000 atvejų. Sumokėtos ligo
ninės draudimo išmokos siekė 
apie 4.3 milijardus dol.

Medicininis draudimas. Pagal 
medicare medicininio draudimo 
dalį apmokėta apie 28 milijonai 
■medicinos sąskaitų, daugiausia 
už gydytojų patarnavimus. Išmo
kų suma siekė 1.3 milijardo dol

ŠV TĖVAS APIE GANDUI
Popiežius Paulius VI, Indijos 

laistės ‘kovotojo Mahatma- Gfiai- 
dhi šimto metų gimimo sukak
ties proga Indijos respublikos 
prezidentui Giri pasiuntė spe
cialių raistą anglų kalba. “Ma
hatma Gandhi — rašo Paulius 
VI-sis — aukščiausiai vertino 
žmogaus asmens kilnumą ir so
cialinio teisingumo idealus. Siek 
darnas savo tautos gerovės ir 
užsibrėžtų tikslų jis griežtai lai 
kėši “taikingo pasipriešinimo” 
principų ir jų laikytis reikalavo 
savo sekėjus. Jis išmokė indų 
tautą pažinti socialinės siste
mos klaidas, visur skelbdamas 
brolybės ir meilės dvasią. Nega
lima pamiršti — rašo Paulius 
VI kaip aukštai Mahatma Gan
dhi vertino Jėzaus Kristaus 
asmenybę ir jo kalno pamoksle 
nustatytais dėsniais rėmė savo 
veiklą ir galvoseną. Ir sunkiau
siose valandose jis nuolat turė
jo prieš akis Dievo buvimą. Jis 
giliai suprato susitelkimo, tylois, 
pasninko ir maldos (bei laisvo 
atsisakymo nuo žemiškųjų tur
tų ir sąžiningo rankų darbo 
reikšmę. Jo mokslas iškėlė kau

kė jimais, kad ne tik Indijos, bet 
ir visų tautų žmonės, siekdami 
savo galutinio paskyrimo, aukš 
tai 'vertintų ir praktikuotų 
tuos aukštus Mahatma Gandhi 
skelbtus ir išgyventus visuoti
nės taikos ir artimo meilės idea
lus...

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West OSrd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta, Ligoniai priimami su 
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. TOAlbroolt 5-5070
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• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.
• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30__ 12:00.

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

Ulllllllllllllllllllllllll|lllllllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||||||||||||||||||£

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

,, 2751 VVest Slst Street
Valandos: antradieniais, penktadle. 

nals 2—9 v., Šeštadieniai. 10—1 p. p 
Ligoniai priimami pagal susltarlma

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. Slst Street 
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susltarlma: Plrmad. lr
ketv 1—4 lr 7—9; antrad. ii- penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street v

(71-os ir Campbell AVe. ■ kampas. 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 ▼. ▼. 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

NAUJOJ VIETOJ 
2618 VV. 71st St — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius lr

“contact lenses*’.
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč.

Gal esate vienas iš milijono čios ir aukos dvasią žmogaus 
žmonių, gavusių patarnavimus, gyvenime. Ypatingai aukštai jis 
kuriuos medicare padėjo apmo- vertino vedusiųjų doryfoingu-
kėti. Jei taip, suprantate šios ap
saugos svarbą

Jei jums laimingai nereikėjo li-

mą, tuomi sutvirtindamas šei
mų kilnumą ir moterystės ryšio 
pastovumą... Indija — rašo Pau

goninės ar medicinos patamavi- liuB u
M, kaštuo,ančių daugiau, negu turėjusi vad toi
atskaitytines sumos, medicare pa-
sitarnavo jums kitokiu būdu — 
užtikrindamas, kad nelauktos ar 
gal nelauktai stambios medicini
nės išlaidos nesudarė šeimai fi
nansinės križės.

Gal esate vienas tų, kurie pra
diniais mėnesiais. patyrė Ųek.ęun- 
kųųių .ąų nąedicare, -Kaip kįekyie- 
.na nauja-; stambi . operaciją,, pie- 
d(cąrę,.pįrmaisais. metąią susidū- 
fėjSų problemomis. Tačiau žino
kite, kad dabar programa jau 
veikia sklandžiai, ir medicininio 
draudimo sąskaitos apmokamos 
vidutiniškai greičiau, nei per 
9 savaites nuo jų gavimo.

Medicare pasidarė pagrindinė, 
visą kraštą apimanti sveikatos 
draudimo programa 65 metų ar 
vyresniems žmonėms. 92 iem iš 
šimto 65 metų ar vyresnio am-, 
žiaus žmonių medicare padengia 
plačią medicinos aprūpinimo 
skalą, - teikiamus patarnavimus 
ligoninėse, profesionališkuose 
vyresniems senyvo amžiaus žmo
nėms, gydytojų kabinetuose arba 
namuose.

Jei turite dar kokių klausimų 
ar esate reikalingas pagelbos ku
kiu nors socialinio draudimo rei
kalu, rašykite, telefonuokite ar
ba užeikite į jūsų socialinio drau
dimo įstaigą. Ten jums bus mie
lai pagelbėta.
J. A. V. Sveikatos , švietimo ir 

Gerovės departamentas
Socialinio Draudimo Administra

cija

Gandhi, kurio įtalfca be abejo 
dar ilgai tęsis, ateities kartose. 
Popiežius Paulius VI-sis savo 
laišką Indijos tautai baigia lin-

Rezid. Telef. 239-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ UtGOB 
OINEKOIZlGINfl CHIRURGIJA 

6449 So. Pulasld Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LE 5-6446

Priima ligonius pagal susltarlma. 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8011

0R. C. K. BOBELIS
inkstų ir šlapumo takų chirurgija

Tel. 695-0533 - Elgin 
426 No. Liberty Street 

Route 26, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 68-člos ir California 

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

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

Rezid. tel. VV Albrook 5-3048

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

0R. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 7 lst Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-0, 
ui ir., peuktad. i-ft, treč. lr šešt. tik 
uinltarus.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6060

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

8PECIALYR* — NERVU EB 
EMOCINIS LIGOS

Cravvford Medical Building 
6440 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltarlma

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija Ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija 

6132 S. Kedzie Avė., VVA 5-2676 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63rd Street 
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai lr nuo 6 iki 8 v.v.
šeštad, nuo 1 tkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v.,
šešt. nuo U iki 12 vnl.: arba auslta- 
rua.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
TeL Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7097

5159 So. Damen Avenue
Valandoz tik pagal susltarlma 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenne
Vai., plrmad., antrad., .ketvirtad. lr 
penktad. 8 v. r. Utį 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOK 

2745 VVest OOth Street

(Tel, 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima Ilgo 

(B
nius tiktai susitarus __

(By nppolntment)

Sharoa Slaver, S m. mergaitė, buvo palikta gazolino stoty, kai jos tėvas 
su kitais 5 vaikais išvažiavo ją palikę Sethlęhsm, Pa. J. matyti gabeną., 
ma namo i Nagle* N. X, ■ .

NAUJAS ITALIJOS VYSKUPŲ 
VADOVAS

Vatikanas: Popiežius Paulius 
VI-sis, nauju Italijos vyskupų 
konferencijos prezidentu vietoj 
nuirusio kard. Ui’b&nį paskyrė 
Sdcginijos arkivyaknipą. kardi- 
S3Z$ Astaeūo 5kskx. Kard po
nia vadovaus Italijos -vyskupų 
delegacijai pasaulio vyskupų 
uodai

si-

..MIDLAND B-vB patar
nauja taupant lr duoda 
namams Įsigyti paskolas. 
Dėkojome už pasitikėjimą 
lr esame- pasiruošė Jums 
patarnauti ateityje.t

i... — .
IVIIDLAND
SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

490$ AACNU AAflENOK 
cmcAoo, aunois aam 

SNOMb 2M-4OB

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1-—4, p.p. ir 6
Iki 8 vaL, Trečjąd- ir šeštad, uždaryta 

Ofiso lr buto tol. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ? < r «***?<? i .»*»«,„ ,

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
lr šeštad. tik susitarus.

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5544

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, Dl.

Kabineto tel. 087-2020 
Namų tel. 839-1071

Vizitai pagal ausi tarimą

4a/t% _ 5%%.
PASSBOOK SAVINGS 

— o —
AU Accounts Paid and 
Compounded Ouarterly

6-MONTH SAVINGS 
CERTIFICATES 

Minimum $1,000)

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZUOS,

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZUOS APARATAI
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Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Mar<gue*tip Pk 6ljįl So. cn 8-5875
A LIEPONIS

Pirmudionjafci h mdionkils nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom* • nuo
9 Iki e vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 Iki 5 v. v.

1 —■■■■ i n l u.i iiii i , ,,.i—iri,—.n, „r „ i..—i-., ,..

Tel. — REllanee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59tli Street 

Vai.: plrmad.. antrad.. ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak.. šeštad. 11-2 vaL p. 9.,
trečiad. uždaryta.

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

Ofiso tel. REllanee 5*4410 
Rez. GRovelhill 0-0017

Valandos: pirm. if. ket. nuo 

lr vakarais pagal susltarlma.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr ohAruiclto 
Ofisas 2750 W. 7lst Street. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r„ 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryt*

 Rezid. tel. VVA 5-3099

Tel. ofiso ir buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th St., Cicero
Kasdien 1—S vai. lr 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St

Tel. PRospeet 8-1223 
Atostogose nuo spalio B d. Md 27 d. 
Reikalui esant, kreiptis pus Dr. P. 
Strimaiti. 2750 W. 71 St. — 925-8290.

MEDICAL BUILDING
7150 South IVestern Avenue 

Plrmad.. antrad. ketvirt. Ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Sr nuo 
# — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vaL ryto Iki 1 vai. p.p.. šeštad 
11 vai. ryto iki 8 vai. p.p.

Ofiso telef. KE 7-1160 
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUSERUA MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos)
Valandos pagal susltarlma

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIDNAS
CHIRURGAS
2358 Weefc S&d Stoaet

Vlalaadoe: pirmad., ketv. S—i vos. 
antrad. ir neakt. 1—4 vai.

Platinkite “Dtaugg”

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

Priiminėja Ugoniun tik slgitarus
Vai, 2-r-4 p. p. Ir 6—8 vąL vak. 

Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VASKEVI6IUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG# 

6648 So. Albany Avenne
VaL: pirm., antrd.. ketv. 0—8 vai. 
vak., penkt. lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kiltu laiku pagal susltarlma
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Lietuviško]! visuomen# Ir •

LIETUVIS MOKSLININKAS
Mums džiugu, kad jaunas 

lietuvis mokslininkas, kilęs iš 
mūsų tautos, lietuvių tėvų iš
augintas, išmokytas, pasiekęs 
didesnes ar mažesnes šio kraš
to mokslo aukštybes, neišsiski
ria iš savo gimtosios tautos ir, 
gal būt, dar su didesnėmis do
vanomis į ją sugrįžta. Turime 
gaivoje Padėkos dienos savait
galyje Chicagoje šaukiamą 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mą, ruošiamą pačių mūsų jau
nųjų mokslo žmonių rūpesčiu, 
mielai globojamą Lietuvių ben 
druomenės, taigi visų lietuvių 
remiamą.

Kadangi ligi šiol mūsų jau
nieji mokslo žmonės dėl tiesio
ginio profesinio darbo gausu
mo, atstumų, didelio išsiblaš
kymo gyvenamosios vietos po
žiūriu ir kitų aplinkybių, pa
lyginti, nepilnai lietuvių visuo
menės gyvenime dalyvavo, ky
da visa eilė klausimų dėl moks
lininko vietos lietuvių visuome 
nėję, dėl jo teisių ir pareigų. 
Gal ir pačiam lietuviui moks
lininkui būtų įdomu žinoti, ko 
lietuvių visuomenė iš jo norėtų.

Ne vien tik iškiliųjų lietu
viškų švenčių metu, ne tik pa
kiliomis garbės dienomis norė
tumėm mūsų mokslininkus sa
vo tarpe turėti. Juos ypač no
rėtumėm matyti ten, kur jų 
pagalba mums reikalinga gyva 
jai lietuvybei stiprinti ir išlai
kyti, kur jie daugiau kaip kas 
kitas galėtų mūsų jaunimą 
veikti teigiama lietuviška kryp 
timi. Tokių darbo sričių ir net 
skaudžių vietų mes turime pa
kankamai.

*
Nėra abejonės, kad šiuo me

tu visiems išeiviams lietuviams 
skaudžiausia ir daugiausiai rū
pesčio kelianti sritis yra mū
sų jaunimas, o tuo pačiu ir 
lietuvybės išlaikymas. Rams
čiai, kuriais mes šį darbą re
miame, pirmoje eilėje yra li
tuanistinės mokyklos ir lietu
viškos organizacijos. Šiuose 
junginiuose tėvų valia ar sa
vanorišku būdu susirenka ne
maža mūsų jaunimo. Tačiau 
lituanistinis švietimas ir orga
nizacinis auklėjimas turi dau
gybę negalavimų, kurių vienas 
didžiausių yra tinkamų vado
vų bei mokytojų stoka. Dau
gelis jų per eilę metų yra pa
vargę, išsisėmę. Tačiau mes 
nesakome, kad mūsų mokslo 
žmonės būtinai su jaunimu pa
stoviai dirbtų. Žinome, kad 
jaunus žmones labai domina 
Už juos vyresnių jaunuolių gy
venimas ir atlikti darbai. Vien 
tik iškilesnių lietuvių moksli
ninkų proginis pasirodymas 
mūsų mokyklose ir organizaci
jų susirinkimuose bei stovyk
lose atneštų didelę naudą, kai 
jaunuoliai išgirstų lietuviškai 
kalbančius ir lietuviškai gal
vojančius mokslo žmones, pa
sakojančius aipe savo darbus. 
Tokie gyvi pavyzdžiai sustip
rintų mūsų jaunuolius ir pa
skatintų juos siekti mokslo 
idealų.

Mūsų švietimo ar bendruo
meninės institucijos, ruošda
mos mokytojų pedagogines sa
vaites ar suvažiavimus, turėtų 
mūsų mokslo žmonių tarpe 
paieškoti iškilesnių pedagogų, 
psichologų, sociologų ir kitų 
sričių darbuotojų, pakviesti 
juos su paskaitomis, su vaiz
dinėmis priemonėmis papasa
koti mūsiškiams apie šio kraš
to mokslo laimėjimus, naujuo
sius darbo metodus.

Sekdami šio krašto veikalų 
leidimą, godžiai griebiame mū
sų mokslininkų parašytas kny

gas. Turime žinių, kad visa 
eilė mūsiškių nuolat bendra
darbiauja šio krašto moksli
nėje spaudoje. Giriame ir tuos 
mūsų mokslininkus, kurie ne 
tik teikia rašinius “Lituanus” 
žurnalui, bet jį redaguoja ir 
telkia lėšas jo leidimui. Tačiau 
būtų labai miela, kad dides
nis jaunųjų mokslininkų skai
čius tame žurnale bendradar
biautų ir tuo keltų jo moks
linį lygį, suteikdami šiam žur
nalui didesnį svorį.

*
Pagrįstai nusiskundžiama, 

kad šio krašto bibliotekose y- 
ra permažai lietuviškų knygų 
ir ' tik kai kuriuose universi
tetuose yra lituanistiniai sky
riai. Lietuvių mokslininkų ir 
Lietuvių mokslo draugijos, jei
gu ji būtų įsteigta, vienas iš 
didžiausių uždavinių turėtų bū
ti išstudijuoti vietoj tokių sky
rių steigimo reikalą ir teigiamu 
atveju dėti pastangas parū
pinti gerų lietuviškų knygų, 
lituanistinių leidinių. Žįnoma, 
tai būtų surišta su didesnėmis 
lėšomis. Čia jau ateitų į talką 
mūsų bendruomenė, įvairūs 
f/mdįai, draugijos, klubai ir 
paskiri asmenys.

Nors beveik kiekvienais me
tais išleidžiama tai viena tai 
kita geresnė knyga apie Lietu
vą anglų ar kitomis svetimo
mis kalbomis, tačiau tokios rū
šies literatūra, iš esmės nėra 
nei gausi, nei išsami. Konkre
čiai kalbant, geresnių leidinių, 
kurie būtų moksliškai parašy
ti ir tiktų amerikiečiui moks
lininkui, diplomatui ar kuriam 
kitam aukšto mentaliteto skai
tytojui, kaip ir neturime. To
dėl labai sveikintini tie mūsų 
mokslininkai, kurie tokios rū
šies veikalus yra paruošę, iš
leidę ar teberuošia. Reiktų da
ryti viską, kad kuo didesnis 
mūsų jaunųjų mokslininkų 
skaičius į šį darbą įsijungtų 
ir kad jie, ruošdami Lietuvą 
liečiančius veikalus bei studi
jas, būtų lietuvi^ visuomenės 
atitinkama literatūra, infor
macija ir medžiagiškai remia
mi. Svarbiausia, kad jie ne
būtų paliekami vieni, be mū
sų pagalbos. Juk niekas kitas, 
kaip tik mūsų jaunieji moksli
ninkai galėtų tinkamu būdu ir 
forma pristatyti svetimtau
čiams Lietuvą, jos kultūrą, 
šiandieninius tautos rūpesčius.

*
Mums labai džiugu, kad A- 

merikos iškiliųjų žmonių tar
pe turime nemažą skaičių lie
tuvių tautos draugų. Mus jau
dina JAV kongrese ir senate 
ruošiami kasmetiniai Vasario 
16-sios minėjimai. Reiktų tik 
tokios rūšies minėjimus pra
plėsti. Sakysime, ar negalėtų 
mūsų jaunieji mokslininkai pa 
bandyti panašius minėjimus 
viena ar kita forma suruošti 
universitetuose, kur jie dirba. 
Ten gali atsirasti ir lietuvių 
studentų, o taip pat galėtų 
talkinti vietos lietuviai ar mū
sų bendruomeninės instituci
jos.

Jaunieji mokslininkai yra 
mūsų tautos pasididžiavimas. 
Gal būt, tai yra geriausia, ką 
mes turime. Mūsų visų didžiau 
sias noras būtų juos dažniau 
matyti savo tarpe, mūsų susi
rinkimuose, posėdžiuose, kad 
galėtumėm išklausyti jų pagei
davimus, gauti patarimų ir su
gestijų. Išeivių lietuvių tauta 
eina su savo vaikais — lietu
viais mokslininkais. Esame į- 
sitikinę, kad ir mūsų jaunie
ji mokslininkai eis su išeivija.

b. kv.

“Palydovo” kolūkyje, Radvi
liškio rajone baigiama statyti 
kiaulidė tūkstančiui bekonų. Ko
lūkio ipįnmininkas J. Andrijaus
kas važinėja po Lietuvą, įvairių 
įstaigų duris varsto ir maldau
ja parduoti kiaulidei būtinus 
įrengimus. Kai ką jis gauna, 
bet daugelio mechanizmų vis 
dar tebeieško.

Tvartams reikalingas van
duo. Bokštai pastatyti, bet gy
vuliams vandenį vis dar reikia 
vežioti ir nešioti. Tokia jau da
lia tarybinėje santvarkoje. Kur 
tik pasisuksi — vienur lūžta, 
kitur trūksta.
Lietuvoje apie tvarką galima 

tik svajoti
Du vyrai _  inž. A. Draz-

dausjkas ir korespondentas V. 
Urbonas — užsimanė vieną viš
tą pešti, kolūkiuose tvarkos ieš 
koti. Jų pastangos nuėjo vėjais 
(Valstiečių laikraštis, IX. 6, Nr. 
107)“Šiemet kiaulidės bus 
baigtos. Čia jau galės žiemoti 
tūkstantis bekonų.

— Atsikvėps žmonės, — sa
kome kolūkio pirmininkui J. 
Andrijauskui. — Juk pašarus 
ruoš mašinos...

_  Ruoš, tik dar neaišku, ka
da... — anaipsrtol ne aptimistiš- 
kai nusiteikęs kolūkio pirminin
kas. — Dar teks nemaža nu
minti slenksčių, kol tas maši
nas gausim.

Bet ar tai kolūkio pirmininko 
darbas? Ar jis neturi svarbes
nių reikalų?

— O ką galiu padaryti, jei 
mūsuose tokia tvarka? Susivie
nijimo skyriuje kalba trumpa: 
susivežk mechanizmus — pasta
tysim...

Panašius aiškinimus išgirdo
me ne tik “Palydovo” kolūkyje. 
‘IStpindulio” kolūkio žemdirbiai

TARYBINE NETVARKA
Netvarka vyrauja kiekviename žingsnyje 

JURGIS VfcTRA

tik atsiklausę savo gydytojo. Jo 
nuomone, dabar net ir vyresnio 
amžiaus žmonės yra perdaug 
suagituoti mankštintis, perdeda 
šioje srityje ir vieton padėti sa
vo sveikatai, tik pakenkia. Jis ra
šo: “Normali, nuosekli mankš
ta yra geras dalykas, jeigu tai 
mėgsti... Bet daugeliu atvejų 
perdėjimas mankštoje yra mir
tį nešantis kaip nuodai (p. 10- 
11). Senesnės arterijos sunkiau 
teperneša įtampą.

Jis net mano, kad kasdienis gy
venimas vyresnio amžiaus žmo
gui atneša pakankamai mankš
tos ir nereikia šioje srityje persi
stengti. Prievarta atliekama man
kšta sudaro net įtampą, kuri taip
gi yra kenksminga.

Žodžiu, šioje srityje geriau
sia pasitarti su savo gydytoju. 
Dr. Steincrohn ypač pabrėžia 
reikalą visais galimais būdais sau 
gotis įtampos ir reikiamai pailsė
ti. J. Daugi.

dėl Ikai kurių mašinų pašarų vir 
tuvei apvažiavo beveik pusę res
publikos.

Keista tvarka! Juo labiau, 
kad Respublikinis susivienijimas 
“Lietuvos žemės ūkio technika” 
yra nurodęs savo skyriams, jog 
mašinas ir įrengimus mecha
nizuojamiems gamybiniams pa
statams turi sukomplektuoti pa
tys skyriai. Kitaip tariant, at
važiavo skyriaus brigada, atsi
vežė visus įrengimus, sumonta
vo ir pateikė ūkiui sąskaitą.

Kodėl šio teisingo nurodymo 
nesilaikoma Radviliškio rajo
ne?”

Vandens bokštai be vandens
Keistoji tarybinė netvarka 

visur palieka pėdsakus. Auto
matinis vandens tiekimas būti
nas. Žmonės rūpinasi: gręžinius 
atlieka, vandens bokštus perka, 
bet vandenį vis dar iš tolimos 
vietovės į tvartus tebeteliusku-' 
oja. Mes neturime jokio įta
rimo, kad minėti du vyrai ta
rybines negeroves perdeda:”

_  Kiekvieną dieną vandenį
tenka vežioti...

Klausiančiais žvilgsniais at- 
sigręžėm į netoliese iškilusį van
dentiekio bokštą. Pasirodo, grę
žinys išgręžtas dar žiemą, o 
bokštas stovi nuo pavasario. 
Tik iš jo menka paguoda, nes 
dar nenuvestos lauko trasos. 
Ne daugiau kaip du šimtai 
metrų.

Bet susivienijimo skyrius tų 
metrų nesugeba įveikti per vi
są vasarą.

Neturim kuo iškasti tranšė
jų, — aiškinama ūkio vado
vams. — Jeigu patys išsikastu- 
mėt...

Kas belieka? Nori ar nenori, 
o tini laukti, kol rudenį į greti
mus laukus atvažiuos meliora
toriai. Tada kolūkio pirminin
kas eis maldauti daugiakaušio 
ekskavatoriaus mašinistą, kad 
tas, užuot melioravęs žemes, 
kastų tranšėją vandentiekiui.

Dar nemalonesnė istorija jau 
(kelintus metus tęsiasi “Šušvės” 
kolūkyje. Balandiškių gamybi
niame sektoriuje šešiasdešimt 
septintų metų rudenį buvo iš
gręžtas gręžinys vandentiekiui. 
Vanduo čia labai reikalingas. 
Šalimais karvidė, dvi veršides, 
netrukus išaugs mechaninės 
remonto dirbtuvės. Tačiau (ko
lūkiečiai ir šiandien priversti 
važiuoti vandens su cisternom 
ir automašinom j Šušvės upę. 
Vandentiekio bokštas tebeguli 
apaugęs žolėm. Kolūkiečių iš
mūrytas pamatas irsta, skalbia

mas lietaus.
Priežastis ta pati. Kolūkis 

niekaip negali prisišaukti susivie 
nijimo slkyriaus montuotųjų, 
kad šie pastatytų bokštą ir į 
gyvulininkystės fermas atvęs- 
tų kelių šimtų metrų vandentie
kio trasą.

Panašaus likimo susilaukė ir 
antrasis gręžinys, išgręžtas 
praėjusių metų pradžioje. O iš 
vandentiekio, kuris prieš pus
antro mėnesio buvo prijungtas 
Gulbinų gamybiniame sekretorių 
je, kolūkiečiai dar ir dabar ne
turi tos naudos, kurios tikėjosi.

_  Vieną dieną vandens čiau
pai kiaulidėse vos šnypščia, o 
kitą visai nebylūs... — piktinasi 
kiaulių šėrėjos.

Žmonės, kurie matė, kaip šis 
vandentiekis buvo vedamas, sa
ko, jog dėl to nėra ko stebėtis. 
Trasa* ibuvo iškasta per sekliai, 
jos dugnas nedšlygintas. Matyt, 
dabar plyšta ir išsikraipo vamz
džiai.

Susivienijimo skyriuje pasitei 
ravome kodėl “Šušvės” kolūky
je kelinti metai neprijungiami 
gręžiniai. Išgirdome ramų at
sakymą:

— Neturim vamzdžių... Ne
gaunam...

Ginčai vyksta, o darbas sto
vi. Jeigu jie tęsis, neatrodo, 
kad ir šią žiemą kiaulidėje žie
moti galėtj kiaulės. O tai 
reiškia dar didesnius nuosto
lius kolūkiui.

Ši netvarka yra maskvinio 
ūkinio planavimo žiedas. O jų 
užtiksite kiekviename žingsnyje.

KUR INVESTUOTI SANTAUPAS
Kurių bendrovių akcijas pirkti 

DR. P. JOKUBKA
Praeitą kartą, str. “Infliaci

ja ir depresijos pavojai”, mes 
kalbėjome apie kai kuriuos in
fliacijos ir depresijos šiame 
krašte ženklus ir nurodėme rei
kalą mūsų santaupas saugiai in
vestuoti. Užsiminėme ir apie ak 
cijų pirkimą. Dabar tektų pa
kalbėti apie tai, kurias akcijas 
pirkti.

Tie asmenys, kurie nori savo 
santaupas ar kitokius pinigus il
gesniam laikui investuoti į ak
cijas, turi atminti taisyklę, kad 
reikia pirkti akcijas, kai jos y- 
ra nukritusios, o parduoti, kai 
iškilusios. Žemiausia gi dabar 
yra nukritusios orinio susisie
kimo bendrovės (airline) akci
jos. Jei 1964 m. jų svyravimą 
pažymėsime kilimo rodyklių 1, 
tai 1965 m. tas rodyklis bus 2, 
1966 m. — 3, 1967 m. vėl 3, 
1968 m. — 2 ir 1969 m. — 1. 
Tas dar nereiškia, kad 1964 m. 
jų kaina buvo ta pati, kaip 1968 
m. Nors nuo 1967 m. kaina pas
toviai krito ir rodyklis mažė
jo, tačiau kaina mažėjo ne tokiu 
pat dydžiu, kaip ankstesniais 
metais krito.

Kadangi orinio susisiekimo 
b-vių akcijos yra spekuliatyvi
nio charakterio, tat jos, kai pra
dės kilti, gali kilti aukščiau kaip 
kitos. Didesniais kiekiais Ame
rikos kariuomenę grąžinant na
mo iš Vietnamo, ar kitiems ka
rams bei karoliams vystantis 
Tolimuose kytuose, aišku, ori
nio susisiekimo b-vių akcijoms 
būtų gera proga kilti aukštyn. 
Šių akcijų pirkimą neseniai re
komendavo “Wall Street Jour
nal”. Kurių oro linijų akcijas 
geriausia pirkti, sunku pasaky

Demonstracijose Vietnamo klausimu dalyvavo ir gynybos sekret. 
Melvin Laird sūnus John eisenoje Eau Claire. Wisc. Jis studijuoja 
Wisconsin universitete ir sako demonstracijose dalyvavo, norėdamas 
pagerbti amerikiečius didvyrius karius žuvusius Vietname.

ti. Gal beveik nėra skirtumo. 
Didžiausį pelną dabar atneša 
KLM, American, North West- 
ern ir Delta, tačiau jos jau yra 
daugiau ir iškilusios. Kartais 
gali daugiau laimėti pirkdamas 
mažiau iškilusias, kaip Braniff, 
Continental, Flying Tiger ar 
Pan American, šias akcijas ta
čiau patartina pirkti tik tiems, 
kurie pinigus investuoja me
tams ar ilgiau. Spekuliantai gali 
rasti akcijų, kurios per trumpą 
laiką gali atnešti ir didesnę nau 
dą.

Tokioje pat geroje pirkimo 
riboje randasi ir Air Craft ak
cijos. Nors jų kainų svyravimo 
rodyklis šiemet yra 3, bet 
kaikurių b-vių, kaip Boeing, 
Grumman, McDonnell - Douglas 
akcijų kursas dabar yra labai 
žemas; jos daug nenukris, bet 
kai pradės kilti (pvz. Boeing), 
keturių metų laikotarpy gali 
iškilti iki 5 kartų. Boeing da
bar teikia mažesnį pelną, nes 
stato didžiulį susisiekimo lėktu
vą 747, tačiau kai tuos lėktuvus 
pradės pristatinėti kitoms oro 
linijoms ir pradės rinkti iš jų 
pinigus, kils pelnas

Daugelis akcijų laikrašč'ų re
komenduoja vaistų akcijas: 
Baxter Lab., Plouh, Syntex. 
Aišku, jos geros ilgo termino 
investavimui, nes jos pastoviai 
kyla ir dar kils tailp, kaip kyla 
pvz. IBM. Tač au daba.r, kada 
kitos akcijos stovi labai žemai, 
o vaistų ir IBM gana aukštai, 
manyčiau pirkdamas anksčiau 
prašytas akcijas, gautum ge
resni pelną.

Rimtas akcijų laikraštis Bar- 
on‘s rekomenduoja akcijas tų 
bendrovių, kurių pelnas šių me
tų pradžioj buvo didesnis kaip 
praeitų metų: New York Ex- 
change, CONRAC, Teledyne 
(Electronics), Dymo Ind. — 
sunkiųjų mašinų, GULF WEST 
ERN ir kt. Vis tai įmonės, išsi- 
p’ėtusios į įvairias gamybos sri
tis, sakysime, filmu, orinio su
sisiekimo, nekilnojamo turto, 
finansavimo, IT & T — ryšių, 
ĮTEK — optikos, KIDDE (Wal- 
ter) — saugumo ir gaisro ap
saugos, Raytheon — elektrinių 
įrankių, SCM raštinės įrengimų, 
ZENITH — televiziios apara- 
u, WCLVERINE WORLD WI- 
DE - WWW — odos išdirbinių 
(jos šių metų kilimo rodyklį ga
lima pažymėti 1). Žinoma, yra 
ir daugiau įvairių Bendrovių, 
gaminančių naujoviškus (elek
troniškus ir kitokius) moderniš
kus dalykus, kurių šiame trum
pame rašinyje negalima ištisai 
suminėti. ,

Jei kas norėtų smulkesnių in
formacijų, prašom skambinti te
lefonu VI 7 -1489, 7 vai. p. p. 
arba rašyti adresu 3528 Ar
cher Avė., Chicago, III. 60609.

Spaudoj ir gyvenime

MANKŠTA, BET ATSARGI

Viena iš naujesnių knygų svei- crohn yra širdies specialistas ir ei 
a tos reikalais yra dr. P. J. Stein-1 lės knygų autorius. Jis aukštai ver
robn “How to Be Lazy, Heal- 
hy and Fit” (išleido Funk and 
Vagnalls, New Yorke/.-Dr. Stein

tina mankšta jauniems žmonėms, 
bet perspėja, kad vyresni kaip 
■%Ū "Si. ah32£u.us 'mankštos tesiima

KRAUJO BALSAS
Romanas

REN® RASA
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— Aš noriu atlikti savo pareigą, — kartojo ji, ir 
Vytautas ją tikino, kad pagrindinė visų pareiga yra 
išlaikyti gyvą tautinį pajautimą ne tiek savyje, kiek 
vaikuose.

— Tik į vaikus sukoncentravę visą savo dėmesį ga
lime tikėtis ko nors atsiekti. Su mumis baigsis visas 
mūsų kovos už Lietuvos laisvę aktyvumas, jei jos ne- 
perims jaunoji karta. O kova reikalinga, nes ji išlaiko 
gyvą tautinį sąmoningumą. Atimk iš tautos laisvės 
troškimo idėją — ir tauta mirs, — kalbėjo Vytautas.

—- Gaila, kad nė vienas neturim vaikų tai idėjai 
perduoti, — atsiduso ir nusišypsojo Auksė.

Vytautas krūptelėjo, pažiūrėjo keistai į ją, bet nieko 
neatsakė.

Auksė gyveno jo žodžiais ir mintimis. Ji žinojo, 
kad, ištekėdama už Johno, ji kovą už tautinį sąmonin
gumą labai apsunkino. Todėl dabar ieškojo kelių at
pirkti savo kaltę. Ji pradėjo rašyti laiškus senatoriams 
ir kongresmanams, visur kalbėdama savo tautos vardu. 
Kiekviena proga užsimindavo apie Lietuvos likimą, kar
tais net pastatydama Johną į keblią padėtį jo draugų 
tarpe. Todėl jis vengdavo ją kviesti į universitete vyks
tančias arbatėles ar susipažinimo vakarus, drauge at
sisakydamas eiti į lietuviškus subuvimus.

— Neturiu laiko, — būdavo jo atsakymas, ir Auk
sė daugiau nekalbindavo. Ji net buvo pateh3dh£a esa

ma padėtimi, nes tuo būdu visur dalyvaudavo su Vy
tautu.

Johnui apie Vytautą ji nieko nesakė. Ne vien todėl, 
kad nenorėjo sukelti jo pavydo, — gal dabar nė to jau 
nebūtų, — bet daugiau dėl vidinio nerimo, kuris ją 
apimdavo pagalvojus, kad Johnas gali apie Vytautą su
žinoti.

— Aš nieko nuo Johno neatimu, — mėgindavo ji 
save raminti, — o Vytautas duoda man tai, ko Johnas 
nepajėgia — gyvenimo prasmę. — Kur ta gyvenimo 
prasmė, ji nebuvo tikra, bet jautė, kad dingo apie 
ją buvusi tuštuma.

Johnui atrodė, kad Auksė pasikeitė į gerą, jei ne
skaityti tų patriotinių išsiveržimų, kurie jam atrodė te
atrališki, nereikalingi ir dirbtini. Šiaip jų santykiai bu
vo šaltai mandagūs, kiekvienas ėjo savo keliu. Johnas 
vis dar tikėjo, kad tai laikinas dalykas ir kažko laukė. 
Auksė stengėsi nieko negalvoti ir raminosi turintį tei
sę į savo nuosavą gyvenimą.

Tačiau žmonėms kitaip atrodė. Pirmoji, kuri išgir
do kalbas, buvo Klimienė.

— Dukrele, — perspėjo ji Auksę pirma proga, — 
kai žmonės pradeda kalbėti, tai jau blogai. Iš piršto 
neišlaužia, bet dažnai iš adatos malkų vežimą priskal
do. Neduok medžiagos pletkams, nors ir kaip nekaltos, 
visiems bus nesmagu. Kartais toks niekas, o visą gyveni
mą sugriauna.

Auksė buvo pritrenkta.
— Žmonės? — negalėjo ji suprasti. — Ką žmo

nės gali kalbėti? Ką jie žino? Ką jie galvoja? Aš gi 
niekam nieko pikto nedarau! — Bet motinos žodžiai 
privertė ją susimąstyti.

— ‘Gyvenimas, kurį gyvenu, nėra tik mano vienos.

Aš ir Johnas surišti bendram likimui. Ką darau, visa 
tai liečia ir jį. Aš esu ta, kuri užtrenkiu duris , mūsų 
šeimos laimei, — pagaliau prisipažino. — Johnas ne
kaltas, kad siekiu kažko nepasiekiamo, kas gal tikrai 
mūsų visų iliuzija yra. Jis nekaltas, kad atidengiau sa
vyje jausmus, apie kuriuos nieko nežinojau... Aš gi my
liu Vytautą... — ištarė žodžius, kurių skambesio bijojo, 
todėl tylėjo ir stengėsi negalvoti. Prisipažino tik sau, 
bet tuoj pat jau atrodė, kad visi žino, negali nežinoti, 
žmonės kalba.

— Ką daryti? — ji jautėsi pasmerkta ir nežino
jo kur kreiptis, kieno pasiklausti. — Ne, netiesa, aš 
žinau, ką turiu daryti, — ir prisiekė Vytauto daugiau 
nematyti, nutraukti visus ryšius iš karto, be pasiaiš
kinimų, be kalbų. Nutarė nebeiti į jokius susirinki
mus, parengimus, niekur, kur galėtų susitikti, iš viso 
nutraukti bet kokius saitus su lietuviais ir užsidaryti 
gyvenime su Johnu.

— Aš turiu, turiu, dėl Johno turiu, — kartojo lū
pos, lyg norėdamos įtikinti širdį ir buvo taip sunku, 
sunku...

Praėjo kelios dienos. Auksė nėjo iš namų. Akys į- 
dubo, tamsūs šešėliai slankiojo išbalusiame veide ir ji 
atrodė kaip ligonis.

— Kas yra? Sergi? — susirūpino Johnas.
— Ne, nieko... galva truputį svaigsta, nebuvau lau

ke, gal nuo to...
— Tai kodėl sėdi namuose užsidariusi? Oras nėra 

toks blogas, išeik, nuvažiuok pas Ireną...
— Mielas Johnas... — liūdnai nusišypsojo Auksė, 

— jis tikrai turėjo vesti Betty, o ne mane.



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. spalio mėn. 20 d.

CLASSIFIED GUIDE
A -Į- a.

DR, PRANUI RAULINAIcIUI 
mirus,

liūdintiems sūnums ALGIUI ir JULIUI su šeimomis 

reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Vanda ir Gediminas Balukai

A. -f- A.
VLADISLAVAI MARIENHOLCIENEI 
mirus, jos vyrui JURGIUI, dukterims IRIS ir ADRI
ANAI ir dėdei ŠANTARUI su šeima nuoširdžią užuo

jautą reiškia

Marija ir Adolfas Delerfai

A. -f- A.
P U L K. P. GENIUI

mirus,
jo žmonai ir dukroms su šeimomis gilię užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

S. R. Liormonai ir D, A. Klimai

Pranui Viktorui RAULINAICIUI, 
žymiam lietuviui, akademikui ir visuomenininkui 
mirus, gedulo ir didelio liūdesio jausmais dalina
mės su brangiais prieteliais

ALGIU ir JULIUM, ANGELE ir IRENA 
RAULINAI6IAIS 

ir velionies mylimais vaikaičiais — Darius, Jūrate, 
Arvydas, Sigitas.

Antanas, Dalilė, Rimas, Vita, Linas Polikaičiai 
Stasė, Vytautas, Jurgis Fledžinskai 
ir Dr. Gr. Valančius.

l> ft M E s I O !

Viena iš daugiausiai perkamų 
knygų yra Juzės Daužvardienės

POPULAR LITHUANIAN 

RECIPIES
Joje kiekvienas atras savo mėgia
mo lietuviško patiekalo receptą, i 
arba suras naują, iki šiol nera
gautą, kurių čia yra virš 200.

Knyga parašyta anglų kalba, la
bai tinkama dovana vyresnėms, 
o ypač naujai pradedančioms Šei
mininkauti moterims.

Kaina tik 2.50 dol., galima gau
ti DRAUGE.

i Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

Kiekvienam lietuviui būtinos 
knygos:

LIETUVIŲ POEZIJOS
ANTOLOGIJA . . . $7.00 

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS
ANTOLOGIJA I dalis $6.00

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA U dai. $10.00

Šiuose trijuose Lietuv. Knygos 
klubo leidiniuose surinkti pa
grindiniai, kad ir ne visi, lietu
vių beletristai ir poetai, pra
dedant Motiejum Valančium bei 
liaudies nežinomais poetais i* 
baigiant Kaziu Almenu bei Al
girdu Landsbergiu.

Sis gražus, kietais viršeliais 
knygų rinkinys, apima didžiumą' 
mūsų literatūros kūrėjų ir todėl 
privalomas kiekvienai lietuviš
kai šeimai, kuri didžiuojasi sa
vo tautos atsiekimais.

Knygos gaunamos “Drauge”. 
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai
čiui, kad jos jsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra {steigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi 
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knvgų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na- 
•ys privalo nupirkti,

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžias pats save. neįstodamas į LIETUVIŠKOS 
KNYGOS KLUBĄ

įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareiga lietuviškai spaudai.

Nedelsdami siųskite 5.00 dol. ir tapkite klubo nanu.

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro* 
<rama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas lr 
dienraštis “Draugas”.

PARD AVIM U I
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GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gaL Free delivery 
5622 So. Racine, 434-1113
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REAL ESTATE
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170 svarų arbūaį užaugiao Charles Swia^el ūkyje netoli Zaaesviilą, Ohia

Members of M.L.S.
ALEK ŠATAS — REALTOR

Main Office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, UL TeL OL 6-2288 
Tarime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
ir Išsirinkti iš katalogo.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiii

ĮSIGYKITE dabar

DE PROFUNDIS 
Kantata

Muzika Vlado Jakubėno, ž odžiai 
Bernardo Brazdžionio. Gaidos miš
riam chorpi su fortepiono ar var
gonų pritarimu. Kūrinys išleistas 
Stasio Šalkausko 25 metų mirties 
sukakčiai paminėti. Kaina $1.00, 
gaunama DRAUGE. Blinois gyven
tojai prašomi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

Premijuotoji 
BRONIAUS ZUMERIO knyga

Dabarties sutemose
yra intelektualiai ir kartu papras
tai parašytas veikalas. Knygos 
įvade Aloyzas Baronas rašo: “Kny
ga bus miela skaityti kiekvienam, 
kuriam pabosta nuolatinis skubėji
mas, nuolatiniai pokalbiai apie me
džiagą ir įtempimas siekiant vis 
didesnio užsitikrinimo žemėje.

Aplankas P. Jurkaus, 188 psl., 
kaina 2.50 dol. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas. Galima įsigyti 
“Drauge” asmeniškai ar paštu.
Ulinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčių.

iliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

BITES
Liuda Germanienė

Knygutė skirta pradedančiam 
skaityti vaikui. Spalvingos di
delio formato iliustracijos pa
traukia vaiko dėmesį prie trum
pų ryškaus šrifto prierašų. Ap- 
valdęs trumpus sakinukus jaunas 
skaitytojas progresuoja į pagrin
dinį tekstą, kur vėl atsikartoja 
iliustracijų tema. Puiki dovana 
pradedančiam mokyklą — gra
žiai išleista ir tvirtai pedagogi
niai paruošta.

Išleido Am. Liet. Montessori 
draugija. Zitos Sodeikienės ilius
tracijos, gaunama Drauge. Kai
na — kietais viršeliais 3.50 dol.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
'iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii

ŠVIESA IR ELDORADO
Anatolijus Kairys

Trijų veiksmų tragedijėlė, ku- 
ioje vaizduojama kenčianti tau- 
a ir jos laisvės siekimas:

“Nejaugi gali būti laisvu lai- 
•omas tas, kuris, gyvendamas 
aisvėje, negali, nenori ar nesu- 
eba padėti belaisviui?”
Veikalas tinka kiekvienai sce- 

ai, nes jame y-a daug erdvės 
asireikšti statytojo vaizduotei. 
Knyga gražiai išleista, kietais 

iršeliais, tinka ir šiaip pasiskai- 
ymui. Kaina 3.00 dol., gauna- 
na DRAUGE.

Prie knygos kainos prašom pri- 
lėti 5 proc. mokesčiams.

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

NERIS REAI ESTATE
Persikėlė j naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

REAL ESTATE

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liūdijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av., CL 4-7450

2-jų butų mūrinis po 5*4 kamb. 2 
maš. garažas. Apyl. 66 ir Maple- 
wood. Kreiptis į savininką

GA 5-3897

Savininkas parduoda 2-jų butų po 
5 kamb. namą. Atskiri "radiant heat” 
apšildymai. Užimti bus galima sau
sio 2 d. 7216 S. Troy St. Apžiūrėti 
galima tik susitarus tel. HE 6-1776.

Medinis — R lr 4 kainb. moderniš
ki butai. 2 auto garažas. 45 lr Talman. 
1 butą tuoj galima užimti. Geras 
pirkinys.

ŠIMAITIS REALTY
Insnranoe — Income Ita 

Notary PnbUo
2787 VV. 43rd St — CL 4-2890

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai

APDRAUDŲ AGENTCRA

BELL REALTY
J. BACEVICIUS 

6455 So. Kedzie Avė. — PR 8-2238
RUDENIOP BE NAMUI

4 butu niūras. Gazu šildymas. Mū
ro garažaa. Pelninga- $52.000.

štai 4 butu pulkus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. Ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. S auto 
mūro garažas. $40,900.

Jauki taverna, 2 namai, geros pa
jamos Brighton pke. Apie $12,000.00 
įmokėti.

Mūr. bungalovv Marųuette pke. 
Naujas gazu šildymas. Garažas. 
$18,200.

Pajamų mūras ant kampo. 2 bu
tai. 6 ir 3 ko.mb. 2 auto garažas. 
Naujas šildymas. Negilus beismentas. 
Arti ofiso $21,000.

2 butu gražus mūrinis. Naujas ga
zu šildymas. Garažas. Arti mūsų 
$27,900.

Lotas 80 p. Marų. Parke, $11,00$.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-7200

Marųuette Pke. Mūr. 3 butai ir pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$43,000.

Brighton Pke. Mūr. namas — 5 
kamb. butas ir taverna. Dabai geras 
biznis. $32,500.

• Marųuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

Prie Homan ir 73-čios. Mūr. 5 
kamb. bungalow. 10 metų senumo. 
Reikia apžiūrėti. $20.900.

VAINA REALTY
2517 VV. 71st St. — RE 7-9515
5 kamb. mūr. bungalove prie 71 

ir Rockwell. Galima tuoj užimti. 
$18,600.

6 kamb. švarus mūr. bungalovv
Marųuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,500.

2 butai po 4 kamb. ir 2 kamb. rū
sy. Mūr. prie 71 ir Rockwell, $26,700

6 kamb. (4 mieg.), 18 metu mūr. 
bungalovv. prie 72 ir Califomia 
$24,700.

lįį, aukšto švarus med. prie 65 ir 
Wėstern. 5 if 4 "kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas. $16,900.

K kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 lr Albany. 2 maš. garažas. 
$19,500.

11 butų, 10 metų, 2-Jų aukštų mū.r 
namas prie 71 ir Califomia. $152,000

SI p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 ir Maplevvood $.10,600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 VV. 71st St. Tel. 925-6015

Skelbkitės “Drauge”.

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI J LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

2501 W. 00 St. Tel. WA 5-2737
2008 W. OO St. Tel. WA 5-2787
3333 Si Halsted Tel. 251-3320
Didelis įvairiu prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams.

K. ir V. Žukauskai

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas. nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome mūrų ’*tuck- 
polntlng“. Pilnai apsldraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

RICHMOND AUTO SERVICE 
2984 VVeat 63rd Street 

Užsieniniu ir vietinių auto taisymas. 
Patyrė mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GB 0-3131 arba GR 0-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
I. MIGLINAS 

Krautuvė Marųuette Pke. 

2846 VV. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1668

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4665 Archer Av. 
Chicago, IU. 60632. TeL YA 7-5980
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

PLaunam; ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 

iimiiiiiiiiiimiihiiumiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii’

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS — TeL CL 4-1050

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namų, gyvybes.

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios išsi- 
mokčjimo są
lygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2288
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KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781
METALO IR 
STIKLO:
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Plaoe — VVA 5-8068

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

Namų Apšildymas
HEATTNG SERVICE 

įdedu naujus pečius lr vandens 
šildytuvus. Išvalau ir sutvarkau 
alyvos ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu d61 du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027% 8. Anna Avė., liyma,
Illinois. Telef. 447-8806.

Remkit tuoe biznierius, kurie 

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

HELP VVANTED — VYRAI

BUS BOYS
10:30 A.M. -3 P.M. Tuesday thru 
Friday. $1.50 per hour. Tips and 
.meai.

Ask Ior Marty, 355-0712

Exper’d Dishvvasher 
EXCELLENT BENEFITS 

GOOD CONDITIONS 
$2.00 PER HOUR

Ask for Marty, 355-0712
GEN’L VVAREHOUSE WORK

Stainiless Steel Service center on 
southwest side needs general ware- 
house help. Good wor.klng conditions 
and liberal fringe benefllts.

Call Mr. SCHULZE
THE HOUSE OF STAINLESS 

_______Phone — 523-7210_______

ELECTRIC MOTOR 
REPAIR MAN

Mušt Be Experienced 

Good Opportunity

PHONE — 235-9800 „__________________ - $

FOLDER OPERATOR
Full Time. Good Salary 

For Man
With Some Experience.

ASK FOR KENNY.

MITCHELL PRINTING C0. 
2509 No. Southport 
Phone — BI 8-3220

PRESSMAN
Work close to home. 

Litho-Pj^ssman with expej’ce on 
A.T.F. chief 15 or 25 inch Solna.
Wages according to experience. 

3628 N. LINCOLN, Tel. 549-5285

HELP VVANTED — MOTERYS

DEMONSTRATORS

Full or Part Time. Demonstrate 
variety o f knives.

Cooking & Hunting.
Mušt have own car. 

EXCELLENT SALARY 
Phone — 675-7240

Exper’d NCR - 3100 - 3300 
Operator

NCR Machine & Gen’l Office
VACATION — INSURANCE 

PROFIT SHARING

FIDELITY ELECTRONICS 
5245 W. Diversey, Chicago 

Tel. — 237-8090

GENERAL OFFICE
Some Typing

Will train ambitious woman with 
flgure aptitude to keep job cost 
figūros and payroll.

WE OFFER

A. gdad starting salary and a real 
fuitųre with liberal wage inereases 
after training.

MELROSE PARK-MAYWOOD AREA
Call for Appt., Mins. May 

345-0402

>
CONTRACTORS

V
i ri REZIDENCINIAI,

U S KOMERCINIAI, —

MEDICINOS IR E

8 | KITOKĮ PASTATAI

&
>457 VVest eetfa Street 

TeL HE 4-7482 I
Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr alr-ooindltlonlng — ’ 
naujus lr senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu lr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING * SHEET METAL 
4444 8. Westem, Ohicago V, UL

Telefonas VI 7-3447

DĖMESIO!

DRAUGE galima gauti vidu
tiniško formato Aufiros Vartų 
Mafijos paveikslu, kuriu kaina 
tik po 25 ct

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.



MŪSŲ KOLONIJOSE

Kenosha-Racme, Wisc.
jaunųjų talentų

PASIRODYMAS

Prie Kenosha - Racine dar pri 
sijungus Waukeganui, spalio 12 
buvo tų kolonijų jaunųjų talen
tų pasirodymas. Pasirodė 17 jau 
nų menininkų, o Danish Bro- 
therhood salė buvo apypilnė a- 
pylinkės lietuvių visuomenės. 
Septynių asmenų jury komisija 
visus pasirodžiusius paskirstė j 
tris grupes. Pirmai vietai pri
skyrė 8 metų Juliją Kristiną 
Bardauskaitę ir kitus, amžiumi 
vyresnius: Indrę Baužaitę, Bro
nę Pliūraitę, Marytę Jaraitę, 
ir Vitą Majciukevičių, akordeo
nistą. J. K. Bardauskaitė pas
kaitė eilėraštį, jos lietuvių kal
ba buvo be jokių svetimų akcen
to priemaišų. Pasirodo, galima 
jaunąją kartą gerai lietuviškai 
išmokyti ir mažoje kolonijoje 
gyvenant tarp kitakalbių. Iš ki
tų, pirmą vietą laimėjusių, y- 
pač išsiskyrė Indrė Baužaitė, 
kuri su profesionališku užtik
rinimu atmintinai paskambino 
Geršvino Mėlynąją rapsodiją. 
Praverstų ją parodyti ir dides
nei lįetuvių auditorijai. Ir kiti 
trys pirmųjų vietų laimėtojai 
darė įspūdžio, kad tai yra ga
būs, muzikalūs ir darbštūs jau
nuoliai, savo mene jau pažengę.

Antros vietos laimėtojai: Ra
mutis Pliūra (pučia kornetą, 
ilgainiui turi davinių užaugti ge
ru menininku), Dalia Augaity- 
tė, Bernadeta Braciutė, Silvia 
Ulpenieks ir Viktoras Petroliū- 
nas — visi turi gerus pagrin
dus, juos antraisiais padarė per 
nelyg geras pirmųjų penketu
kas. Trečioje vietoje paliko Vy
ta Paukštelytė, Sandra Sudui- 
kytė, Viktorija Kleinotaitė, Su- 
elyn Seianas, Stanley Seianas, 
Cynthiann Seianas — pirmosios 
dvi deklamavę eilėraštį, o kiti 
pianistai (Stanley grojo cello), 
o taip pat ir Liudas Kuliavas, 
kuris neblogai valdė gitarą, bet 
jį anksčiau girdėję tvirtino, kad 
anksčiau jis rodydavęsis žymiai 
geriau. Matyt, šį kartą vyras 
pasirodymo nedavertino.

Visi koncerte dalyvavusieji 
gavo tam tikrus pažymėjimus 
ir skoning’ai pagamintus ženk
liukus su priedais: I vieta — po 
10 dol., H ir III vieta — po 5 
dol. Koncerte buvo ir vietos lie
tuvių klebonas (jau keliamas į 
'‘‘Draugą”) kun. P. Cinikas, 
MIC. Jis-su apylinke puikiai su
sigyvenęs, labai vertinamas, o 
šį kartą po koncerto visiems 
.programos ,, dalyviam^ , išdalino 
jury komisijos skirtus pažymė
jimus, įteikimo proga atrasda
mas kiekvienam po šiltą žodį.

Krito akin nuoširdi, šeimyniš
ka susirinkusiųjų nuotaika. LB 
apylinkės valdyba (pirm. Pliū
ra) padarė gražų darbą.

Jury komisija, po du iš kiek
vienos kolonijos: N. Kulys, J. 
Šalnienė, J. Grimskis, sės. Ce
cilija, Klevinskaitė, Tamulėnie- 
nė ir “užsienietis” iš Cicero J. 
Kreivėnas. J. K.

Baltimorę, Md.
BALTO SKYRIUS MINI 

25 METŲ SUKAKTI

Baltimorės Balfo skyrius su
siorganizavo tuojau po Balfo 
įsteigimo. Skyriaus organiza
vimo iniciatorium buvo adv. Na 
das Rastenis. Skyriaus pirm. 
buvo išrinkta Julija Rastenienė. 
Balfo darbą nuo pat pradžios 
žymiai remia šv. Alfonso pa
rapijos klebonas prel. L. Men- 
delis. Po Rastenienės skyriaus 
pirmininkais yra buvę a. a. V. 
Velžys, C. Surdokas ir dr. Ele
na Armalienė. Paskutinioji tas 
pareigas eina jau apie tuziną, 
metų. Per 25 metus daug kitų 
pasišventusių veikėjų parodė 
daug pasiaukojimo bei artimo 
meilės visokiais būdais prisi
dėdami prie Balfo veiklos ir au
kodami šaipos rsikaiame Jie 
visi numatomi uagęį'bti spa
lio 25 d. Balfo ruošiamam va
kare. Spalio 26 d. už visus gy
vus įr misusiuį, aJsjjriaus vukė*

jus Šv. Alfonso bažnyčioje 8.30 
bus atlaikytos pamaldos.

Vakaro programą pradės sky 
riaus pirm. Armanienė. Toliau 
žodį tars Balfo reikalų vedėjas 
kun. P. Geisčiūnas.

Meninėje dalyje pasirodys 
jauna solistė Ona Pliuškonienė 
iš Philadelphijos. Ji padainuos 
lietuvių kompozitorių dainų ir 
operų arijų. Keletą duetų su ja 
padainuos Lietuvos operos so
listė Juzė Augaitytė,

Programoje taip pat dalyvau
ja Baltimorės tautinių šokių gru 
pė Kalvelis, vadovaujama B. 
Brazausko ir jaunas šokikas V. 
Karalius, šokiams gros geras 
orkestras. Gausus bufetas, lai
mės šulinys ir kitos pramogos.

Adomas Lažaitis ir jo drožiniai Baltimorės Hutzler Towsono skyriuje.

šomi juos sunešti Lietuvių sve
tainėn iki lapkričio 15 dienos.

KALVELIS ŠOKA

džia 7:30.
Pfa*

KONKRETUS
PASVEIKINIMAS

Nuo pat Balfo įsisteigimo Šv. 
Alfonso lietuvių parapijos kle
bonas prel. dr. L. Mendelis rė

dr. J. Končius sako, kad prel. 
Mendelis buvęs vienas iš pir
mųjų rūbų rinkliavų organiza
torių. Jis suorganizavęs milži
nišką rūbų vajų. Ir visada jis žy 
miai prisideda prie Balfo veik
los. Nepavargo jis ir po 25 me
tų. Skyriaus 25 metų sukakties 
i^VP&a^jiS '<Balfūi-ipafcfi.lio jd,' <1300 
dolerių. Ilgiausių metų didžia
jam geradariui!

RŪBŲ RINKLIAVA
Ir šiais metais Baltirnorėje 

vėl daroma drabužių ir avaly
nės rinkliava. Kas turi tinkamų 
atliekamų drabužių, avalynės

mė Balfo šalpos darbus. Prel. ar kitokių aprangos dalykų, pra

A. -J- A.
ELENAI KUČIŪNIENEI

mirus,
jos vyrą muz. prof. ALEKSANDRĄ KUČIŪNĄ, sūnų 
JURGĮ su šeima ir veliones seseris giliai užjaučia ir 
liūdi

Aldona ir Vaclovas Labokai

A. A.
ELENAI KUČIŪNIENEI

mirus,
mielą prietelį ALEKSANDRĄ KUČIŪNĄ, sūnų JURGĮ 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

s
S

Anastazija ir Jurgis Bukšniai <

A. f A. PULK. PETRUI GENIUI mirus, 
p. GENIENEI, dukroms LIUDAI GVILDIENEI, NIJOLEI 
POŠKIENEI ir EGLEI ARIENEI su šeimomis reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdime.

J- M*'
Elena Grudzinskienė

.5 •’ ; ..; I ;............c ■» t# ■ ■■ ■,'

Aldona ir Gediminas Griniai

PULK. PETRUI GENIUI mirus, 
jo žmoną p. GENIENĘ, dukterį NIJOLĘ POŠKIENĘ, jos 
šeimą ir kitus artimuosius giliai užjaučiame ir kar
tu liūdime.

Genė ir Kazys Šukiai

A. -j- A.
PULK. PETRUI GENIUI mirus, 

skausmo ir liūdesio prislėgtiems: miela jai žmonai VI
LEI, dukroms ir žentams nuoširdžią užuojautą reiš
kiame.

Bronė ir Antanas Kalvaičiai

A. -f- A.
JOSEPH PECHULIS

Gyveno Antiocli, Illinois
Mirė spalio 17 tl., 1969, 11:10 vai. ryto, sulaukęs 75 m. amžiaus.
Ginui Lietuvoje. Kilo Iš Lukšių. Amerikoje išgyveno 60 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary (Navagruekyte), sū
nus Josepli K. gyv. Antioche, Lietuvoje 2 seserys ir motina. 3 anū
kai, ir kiti giminūs, draugai ir pažįsta mi.

Kūnas pašarvotas Strang koplyčioj, 1055 Main St., Antioeii, III.

Laidotuvės Įvyks pirmad-, spal. 20 d. iš koplyčios 9:30 v. ryto 
bus atlydėtas Į St. Pstėr parapijos bažnyčią,kurioje Jvyks. gedulingos 
pamaldos už velionies sielą- ĮO pamaldų, bus, nulydėtus. { 346- Oarmol 
Saptoas, .cattoot, SL

STųoSįdliai kvieciar-la Ois; efcsalaas, drųųgus lr įųiJstoiSiui da- 
lyvaųii šiose, isšdo-su'.vso.

Nuliūdę: ŽMONA, įStrNVS IR Mill GIMiitt®

Brazausko ir M. Bučinskienės 
repetuoja kas šeštadienį 12:30, 
Lietuvių svetainėje. Spalio 5 d. 
Vyresniųjų grupė šoko 5th Ar- 
mory vokiečių festivalyje. Bu
vo labai daug publikos. Sekan
tis jų pasirodymas bus Balfo 
vakare.
ADOMO RAŽAIČIO PARODA

Prieš keletą metų pradėjęs 
drožinėti Adomas Lažaitis ir 
šiais metais buvo pakviestas su 
savo drožiniais pasirodyti Hutz- 
ler’s festivalyje. Per dvi savai
tes moderniojo Towsono depar- 
tamentinėje krautuvėje, tiesiai 
prieš antrojo aukšto eskalato
rių, buvo jis pats ir jo droži
niai. Paroda susidomėjimas bu
vo gyvas ir parduota nemažai 
darbų. Paroda pasibaigė spalio 

— J. S.
Vyresniųjų ir jaunesniųjų so 

kėjų grupės, vadovaujamos B. 4 d.

A. f A. PULK. PETRUI GENIUI mirus, 
dukrai NIJOLEI POŠKIENEI, žentui DR. RALIUI POŠ

KUI su šeima ir giminėms gilią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi

Illinois Lietuvių Gydytojų Draugijos 

Pagalbinis Moterų Vienetas

A. + A.
ELENAI KUČIŪNIENEI 

mirus,
jos vyrui muzikui ALEKSANDRUI KUČIONUI, bei ki
tiems giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia

Daiva Mongirdaitė

ALEKSANDRUI KUČIONUI,
brangios žmonos netekus, gilių užuojauta 
reiškia

Monika ir Adolfas Kripkauskai 

ir duktė Virginija-Lina

A. f A. PULK. PETRUI GENIUI 
iškeliavus į amžinybę, didžio skausmo ir liūdesio 
prislėgtiems — mielosioms žmonai p. V. GENIENEI, 
dukroms, žentams ir jų šeimoms bei giminėms gilią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Sofija ir Stasys cinikai 
Stasys Golbuogis

» * 0.j e r ♦ t

A. -j- A.
VLADISLAVAI MARIENHOLCIENEI 

mirus, didžiam skausme likusius jos vyrą JURGĮ ir 
mielas mūsų seses IRIS ir ADRIANĄ nuoširdžiai, sese
riškai užjaučiame.

Kernavės Skaučių Tuntas

Savanoriui Kūrėjui, Vyties Kryžiaus Kavalieriui

A. f A. PULK. PETRUI GENIUI mirus, 
Jo žmonai VILHELMINAI, dukterims —- LIŪDAI 
GVILDIENEI, NIJOLEI POŠKIENEI, EGLEI ARIENEI, 
jų šeimoms, visiems giminėms ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą.

Stasė ir Petras Petrušaičiai

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
LEO’S SINCLAIR SERVIGE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-np ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avo.

Kampas 58tb Street 
Telefonas — PRospeet 8-95SS

illtllllllllhllllllllllllllllllllllllllllllllllll

G ELĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

Ir kitokioms orogoms 
GUŽAUSKŲ

BEVERLY HILLS GttLINYČUA
2443 W. OSrd Street, Chiougo, Illinois 

Tel. PR 8-0S33 — PR 8-0S34

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LAOKAWIC®)

3424 VV. 69th Street Tel. REpubUe 7-1218 
2314 VV. 23rd Place_______ Tet Virginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4848 S, California Ąvę. Tel I.Afayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Ava TeL YArda 7-3401

REMSITE “DRAUGI”

DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. spalio mėn. 20 4. 5

Lenkijos Bažnyčios Primas — Sužinojau, kad pasiseki- 
kardinolas Višinskis Varšuvos mas matuojamas ne pasiektomis 
katedroje kalbėjo apie Romoje gyvenime aukštomis garbėmis, 
prasidėjusį pasaulio vyskupų bet nugalėtomis pasisekimą sie- 
sinodą. Kardinolas Višinskis kiant klintimis.
griežtai pasmerkė lenkų komu
nistų spaudą, kuri nepalankiai 
komentuoja sinodo tikslus.

— Booker VVashuigton
— Drūta kaip žaBiom varlėm 

penėta. (Skaisgirišikių patarlė).

A. + A.
PULK. PETRUI GENIUI mirus, 

jo žmonTviLHELMINAI GENIENEI, dukterims EGLEI, 

NIJOLEI, LIUDAI ir jų šeimoms nuoširdžią užuojau

tą reiškia

Aldona ir Mindaugas Klygiai

< « « A. + A. < - • » /s > " * ■
PULK. PETRUI GENIUI

mi rus,
p. GENIENEI ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime.

L. ir S. Paulavičiai

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

*4
B
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIK IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330-34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue >
Telefonas — YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 & Litųanicą Ąve. Tet VĄ 7-U38-113f‘

VASAITIS- BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, HI. Tel. OL 2-1003



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. spalio mėn. 20 d.
X Menų kalendorius, kurį lei

džia suaugusių švietimo taryba 
Chicagoje ir kur yra skelbiami 
visi svarbesnieji meno įvykiai 
mūsų mieste, savo spalio — lap 
kričio laidoje net dviejose vie
tose skelbia apie įvykius Balze
ko Lietuvių kultūros muziejuje. 
Pažymima, kad čia spailio mėne
sį įvyks paroda retai užtinka
mų vyno stiklų, o lapkričio mėn. 
bus M. Krauchunienės organi
zuojama senų liaudies audinių 
paroda. Be to, skelbiama, ikad 
nuo lapkr. 7 d. iki gruodžio 5 
d. penktadienių vakarais 7:30 
— 9 vai. muziejuje vyks lietu
viškų kalėdinės eglutės omamen 
tų gaminimo pamokos.

X Cicero šv. Antano parapi
jos vakarienė, paprastai būda
vusi rudenį, šįmet nukeliama į 
pavasarį. Data dar nenustatyta.

X Pulk Kazys Ališauskas ap
lankęs Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejų čia pasisakydamas, 
kad labai užimtas Lietuvos ka
ro istorijos rašymu. Pritarė 
projektui muziejuje steigti ka
rinių organizacijų skyrių ir 
nusiskundė, kad mūsiškiai ka
riai permaža rašo atsiminimų, 
o jiems mirus daug kas dings
ta.

X Dr. Romualdas Kašubu ir 
dr. Steponas Matas organizuo
ja mokslinį posėdį “Medžiagų 
ir erdvės technologija”. Posėdy
je paskaitas skaitys: dr. Šarū
nas Užgiris, dr. Romualdas Vis 
konta, Stasys Račkaitis ir Šarū
nas Lazdinis. Šarūnas Lazdinis 
Ohio State universitete ateinan
tį pavasarį gaus daktaro laipsnį 
iš aeronautikos inžinerijos. Šis 
įdomus mokslinis posėdis, vie
šas visai visuomenei, įvytks 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
metu, lapkričio 28 d. 3:30 vad. 
p.p. Chicagoje, Chieago Midway 
House patalpose.

X Akt. St. Pilka sugrįžo iš 
ligoninės į namus, gulėjo dr. 
A. Maciūno priežiūroje.

x Marųuette Parko Namų 
savininkų organizacijos metinis 
pobūvis įvyksta lapkričio 2 d. 
parapijos salėje. Programoje: 
sol. Alg. Brazis, sol. O. Skeve- 
riūtė, akomp. Aid. Brazis. Da
lyvaus apie 300 svečių, jų tar
pe keliolika svetimtaučių, svar 
bių vietinės valdžios atstovų. 
Parengimą rengia komisija ir 
valdyba.

X Aukos spaudai drauge 
stiprina ir lietuvybę. Aukojo: 
po 3 doll. — Mr. & Mrs. G. Pet
rauskas, W. Wait; po 2 dol. — 
Aleksas Kraucenka, J. Žiurins- 
kas; po 1 dol. — Joseph Savic
kas, M. Stoltenlhofas, P. Ugin- 
čius. Visiems nuoširdžiai dėko
jame.

X Mokyt. Elvyra Narutienė,
Liet. Mokytojų S-gos, Čikagos 
Skyriaus, pirmininkė daug dir
ba, kad simpoziumas “Kas pa
siekta lituanistiniu švietimu per 
20 m.” būtų įvairus ir duotų 
ateičiai naujų gairių šviet. sri
tyje. Mokyt. Elena Šaulienė,
S-gos v-foos narė, organizuoja 
kavutę simpoziumo dalyviams. 
Mokyt. V. Lapenas, S-gos val
dybos narys, rūpinasi simpoziu
mo technikiniais reikalais. Šis 
diskusinis susirinkimas - simpo
ziumas įvyks iš. m. spalio 26 d., 
5 vai. p. p. Jaunimo centre.

(t>r.)
X J mokslininkų ir visuome

nės susipažinimo banketą, 
įvykstantį Mokslo ir Kūrybos 
Simpoziumo proga 1969 lapkr. 
29 d., 8:30 v. v. ShaTkos resto
rane, 6301 W. 63rd Str., Chicai- 
go, stalus prašome užsisakyti 
pas Joną Pabedinską, Tel. 858 
2074. (pr.)

X Keliasdešimt televizijų — 
“gyvų” — galit pamatyti Gra
dinsko krautuvėj, 2512 W. 47 
St., FR 6-1998. Atd. lig 6 v. v., 
pirmad. ir keįtv. lig. 9 v. v. (sk.) 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $27,500 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 165 dol., pas Frank Zapol 
jūs mokėtumėt 133 dol., sutau
pydami 32 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654 fsk.)

X PASKOLOS (asmeniškos, 
automobiliilams ir 2-iriems mor- 
gičiams), lengvom išsimokė ji- 
mo sąlygom, iki $5,000. Kreip
kitės — Alex Realty, telef. 
656-2232. ' (sk.)

X Po trumpos, sunkios ligos 
Nevvarke, Nevv Jersey, mirė a. 
a. Mikas F. Graudis - Graudu- 
šis, poetės Kotrynos Grigaity- 
tės - Graudienės vyras. Laido
jamas antradienį Nevvarke.(pr.)

X Dėmesio! Marųuette Par
ke, 2 blolkai nuo liet. parap. 
bažn. parduodamas 6 kamb. 
mūr. bungalovv. Pilnas rūsys ir 
pastogė, 2 maš. garažas. Paliki
mas — todėl tik $17,500. Tęi- 
raukitės AIex Realty, telef. 
656-2232. (sk.)

Skubai reikalinga plaukų 
šukuotoją. Skambinkit tel.

HE 6-1251. (sk.)

Pulk. K. Ališauskas ir dukrelė stud: 
Aldona Ališauskaitė Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje.

Nuotr. J. Kasakaičio
X Eglė Vilutienė, talentinga 

aktorė ir galbi dailiojo žodžio 
interpretatorė, talkininkavusi 
Lietuvių TV ir dabar Margu
čiui, praves Foto archyvo ren
giamo humoro ir muzikos nuo
taikingo vaikaro programą.

X Lietuvių protestantų kai 
kurios šeimos įamžino savo ar
timuosius, įralšydamos juos su 
auka dabar statomos kankinių 
koplyčios Vatikane 2-jose kny
gose. Ateities įkartos skaitys ir 
matys lietuvių vienybę ir puikų 
sutarimą bendrame, savo tau
tos darbe, įgyvendindami prak
tiškai ekumeninę dvasią. Komi
tetais laukia ir daugiau tokių 
didžiadvasių aukotojų, nepamir- 
šusių savo artimųjų įrašyti am
žiams neužmirštančiuose sąra
šuose.

X Frank Krasauskis Dariaus
-Girėno posto pagerbimų komi
teto slaptu (balsavimu buvo iš
rinktas labiausiai pasižymėju
siu to legiono posto nariu. Apie 
tai specialiu straipsniu paskel
bė Dariaus — Girėno posto biu
letenis, pažymėdamas, Ikad Kra
sauskis yra visada veiklus na
rys, poste darbuojasi jau 36 
metus, dalyvauja visuose paren
gimuose, yra geras patriotas ir 
veiklus Bažnyčios narys. Frank 
Krasauskis rugsėjo 13 d. sulau
kė 75 m. amžiaus. Apie jį rašė 
Ir amerikiečių laikraščiai, pažy
mėdami, kad jis yra Dariaus - 
Girėno posto vaidybos aaryB.

Vadovės: n? Bradūnaitė, L. Gustaitytė ir R. Kryžanauskaitė išpildo pro
gramos numerį moksl. ateitininkų stovykloje Kennebunkporte.

Nuotr. R. Juzaičio

CHICAGOS ŽINIOS
ATGAIVINO NUMIRĖLĮ

1 A. VALSTYBES!
— Kęstutis Miklas, BATUNo 

vykdomasis pirmininkas, yra 
pakviestas pasakyti kalbą prieš 
rusišką komunizmą ir imperializ 
mą amerikiečiams studentams 
Walt Wlhitman kolegijoje Brook 
lyne studentų lojalumo manifes 
tacijų metu.

— Į Europą iš New Yorko 
išplaukė būrys lietuvių moterų 
iš New Jersey ir New Yorko 
valstybių. Lankysis Ispanijoje, 
Italijoje, Prancūzijoje, Portu
galijoje ir (kituose kraštuose. 
Grįš į Ameriką lapkričio mėn. 
viduryje.

— Vliko seimas įvyksta New 
Yorke gruodžio 6—7 dienomis.

— New Yorko Balfo vajus 
vis smarkiau įsibėgėja. Priežas
tis ta, kad šiais metais vajų vyk 
do New Yorko moterų organi
zacijos, būtent: Moterų Vieny
bė, Mot. Federacijos klubas, 
Mot. Kultūros dr-ja, Birutės d- 
ja, K. Mot. sąjungos trys kuo
pos, skaučių “Neringos” tuntas 
ir SLA mot. kuopa. Šių dr-jų 
narės labiausiai rūpinasi pačios

DIDESNĖS ŽUDYNĖS NEGU 
VIETNAMO KARE

Tautinė saugaus vairavimo 
taryba iš Chicagos prašo viso 
kraįšto gyventojus, kad savo 
automašinose išsikabintų šitą 
pastabą: “šįmet per 8 mėne
sius 36,330 asmenų žuvo visa
me krašte automobilių nelaimė
se. Per 8 Vietnamo karo metus 
žuvo 38387 Amerikos kariai.”

IŠSILIEJO ALIEJUS
Iš CTA susisiekimo garažo, 

3112 W. Foster, į Chicagos upės 
šiaurinę Išaką išsiliejo apie 4,000 
galionų aliejaus naudojamo ap
šildymui. CTA pasižadėjo pa
dengti padarytus nuostolius. 
Upė jau išvalyta. Nepasireiškė 
gaisro pavojus.

ČIUPIO NARKOTIKO
Federalinė ir vietinė policija 

areštavo tris vyrus pas kuriuos 
rasta iapie $200,000 vertės gry
no heroino. Policija juos šerio jo 
puspenkto mėnesio.

SPAUDOS VETERANŲ 
DIENA

Chicagos meras Richard Da
ley proklamacija paskelbė 
lapkr. i d. ‘Icpaudos veteranų 
diena” ir ragina gyventojus tą 
dieną paminėti tinkamai apmąs 
tant tiek daug spaudos darbuo
tojai yra piisidėję prie mūsų 
istorijos ir bendruomenės gero
vės. Šia proklamacija meras 
Daley įvertina ir pagerbia ir 
mūsų dienraščio “Draugo” ve-

dar tebesidarbuojančius.

mirsime. Ryšium su išleidimu 
pašto ženklo, atvaizduojančio 
metalinę plokštelę (die), nuga- 
bent į mėnulį ir atgal. Aš ma
niau, kad tas Memento suteiks 
pastovų Apako dvasios prisimi
nimą”. Stu tuo pasirašytu Ri
chard Nixono laišku kartu at
siųsta keturių puslapių atspaus 
dintas istorinio skridimo į mėnu 
lį dokumentas. Jame yra: 1969. 
VU. 20 d. istorinis prez. Nixo- 
no pasikalbėjimo telefonu su As 
tarnautais Armstrong ir Aldrin 
tekstas, jiems nusileidus ant 
mėnulio; pašto ženklias “First 
Man on IThe Moon” su atspau
dą — “First Day of Issue;”

Richard Nixono, JAV prezi
dento, parašu įrašas: “A phi- 
latelic Memento honoring the 
Apollo 11 lunar flight” ir at
vaizdas metalinės plokštelės, ku 
rią Astronautai padėjo mėnuly 
je, su JAV Prezidento ir Aoollo 
11 Astronautų parašais. Greta Į 
to atvaizdo yra visų trijų astro-1 
nautų parašai.

— O. Kajecklenė dalyvavo 
gedulingose pamaldose Washing 
tono episkopalų katedroje už 
buvusį Jamaikos ministerį pir
mininką. Pamaldas rengė Jamai 
kos ambasada. Lietuvos atsto
vas ir ponia O. Kajeckienė rug
sėjo 27 d. dalyvavo Belgijos am 
basadoriaus, diplomatinio kor
puso vicedekano ir baronienės 
Scheyven surengtame priėmime 
jiems išvykstant iš JAV. Taip 
pat rugsėjo 27 d. Kajeckai da
lyvavo Lvoiry Coast ambasado
riaus ir ponios Ahoua surengta
me priėmime jų tautos šventės 
proga bei kartu pagerbiant 
Ivory Coast finansų ministerį 
Konan Bediė, kuris tuo metu 
lankėsi Washdngtone.

— Mirus buvusiam Lietuvos 
prezidentui Aleksandrui Stul
ginskiui, Nepriklausomybės pa
skelbimo Akto signatarui, Sibi
ro tremtiniui, Lietuvos atsto
vas J. Kajeckas raštu apie buv. 
Lietuvos prezidento mirtį pra
nešė valstybės sekretoriui.

— Lietuvos atstovas ir ponia 
O. Kajeckienė spalio 6 d. daly
vavo Siera Leone ambasadoriaus 
ir ponios Akar surengtame (pri
ėmime pagerbti Siera Leone už
sienių reikalų ir finansų minis-

Simoliūnienė ir Leonas Baraus-. piūfclo. šiame name 1862-1863 žymesnes miesto vietas, buvo torius jų atsilankymo proga 
kas. I m. gyveno žinomas tautosakos, nuvykę į Trakus. | Washingtone.

Taigi guliu visas ištemptas, su
raišiotas, suklijuotas ir nežinia 
kaip apvyniotas. Ilsisi mano ko
jytė ant aukštų pagalvių, pūpso 

Užėjus šaltsniam orui, dauge- kaip dramblio koja ir laukia,
lis nuomininkų skundžiasi, kad kol organizmo kompiuteris vis- 
namų savininkai neparūpina ką pamažu sutaisys. Žinoma, 
užtektinai šilumos. Pagal Chica- iš to gulėjimo nedaug naudos, 
gos miesto įstatymą namų sa- bet “Draugo” kultūrinis prie- 
vininkai nuo irugs. 15 d. iki bir- das tai laimės, nes pieštuką val- 
žellio 1 d. turi parūpinti šilumos dyti galiu. Tikiu, kad redakto- 
kaip seka: nuo 6:30 iki 7:30 rius K. Bradūnas nepeiks, ką 
ryto bent 60 laipsnių; nuo 7:30 dabar jau rašau”.
iki 8:30 ryto bent 65 laipsnius; JAV
nuo 8:30 ryto Siti 10:30 vakaro _  Emilija Josen - Mačerny-
bent 68 laipsnius; o naktį iki tė, L. Bendruomenės pinminin- 
6:30 ryto bent 55 laipsnius, kė Phoenixe, atostogų metu lan

teranus, ir į pensiją išėjusius ir Skundus apie stoką šilumos kėši Los Angeles, Calif. Buvo

X Pirmo skyriaus vadovėlio 
“Kregždutės” I dalies galima 
gauti Kultūros fonde. Chicago
je.

X Dariaus Girėno veteranų 
posto pagetbinis moterų viene
tas spalio 24 d. 8 v. v. (ruošia 
balių posto būstinėje 4416 S. 
Western ave. Vieneto vadovė 
Stukonis visus kviečia atsilan
kyti.

X Balfo Elgino 144 ek. vi
suotinas metinis susirinkimas 
įvyks spalio 29 d., trečiadienį, 
7:30 v. v. pas dr. ir ponią Vie
nužius, 406 N. Commonvvealth 
St. Elgin, Dl. telf. 695-6413. Vi
si nariai prašomi gausiai daly
vauti, taip pat maloniai yra kvie 
čiami visi kiti, norintieji naujai 
įstoti nariais į šį skyrių. Bus 
aptarta Balfo rudens vajaus rei 
kalai, bei naujos vaidybos rin
kimai.

X Zigmas šefieris, Chieago,
IT., pratęsdamas prenumeratą surengtos pamaldos, kuriose reikšmės paminklu.
pridėjo 5 dol. auką spaudai pa
remti. Dėkojame.

X Vaižgantas, lietuvių lite
ratūros klasikas, nuo kurio gi
mimo suėjo 100 metų, Chicago
je bus pagerbtas gruodžio 27 
specialiu literatūros vakaru. Va
karo programą sudarys scenai 
pritaikyti Vaižganto kūriniai. 
Sukaktuvinį vakarą organizuoja 
Pedagoginis lituanistikos insti
tutas, lietuvių visuomenės pa- 
dedamaa Vakaro programą at
liks instituto studentai. Jų sce-
niniam paruošimui vadovauja tytas XVIU amžiuje; kamyzai jančių Maskvoje, buvo atvykę 
teatralai: Dalia Juknevičiūtė - kirviu ištašyti, nenaudojant į Vilnių, aplankė universitetą,

Charles Good, 9225 IS. Merrill, 
savo automobiliu įvažiavo į trau 
kinį prie Torrence ir 106tos.
Kai policija jį nuvežė į South 
Chieago Community ligoninę,
Good pagal visas mediciniškas 
normas jau buvo miręs. Slau
gėms pasisekė jį atgaivinti, bet pagaminti ar iš kitų surinkti 
jo padėtis kritiška. Jeigu jis iš- gausiai laimikių (fantų), kurių 
liktų gyvas, policija jį apdova- paskirstymas įvyks per vajaus 
Uos pilna sauja pabaudos lape- va^ar4. lapkričio 15 d., šešt., 7 
lių v. v. Maspetho parapijos salėje,

64—14 56tth Rd., Maspeth, N.
LAIKU NEPRISTATO y. Laimikius jau dabar galima

VAGONŲ įteikti draugi jų pirmininkėms'
CTA susisiekimas praneša, ar tiesiog Balfo Centrui, 105 

kad negalės atidaryti naują Ken Grand St., Brooklyn, N. Y prisiųsta. JAV prez. Richard 
nedy greitkelyje elektrinių 11211, tel. EV 7-1422. Nixono, 1969 m. rugsėjo 9 d.
traukinėlių liniją iki sausio vi- — Daumantas Cibas, “Drau- rašytas laiškutis. Jo turinys 
dūrio, nes Budd kompanija iš go” kultūrinio priedo bendra- toks: “Skridimas į mėnulį buvo 
Philadelphijos neįspėjo laiku pa darbis ir fotografas, iiš Vista, mums visiems istorinis momen- 
gaminti 150 naujų vagonų. Bu- Cailif., mums rašo: “Prieš kelias i tas, kurio mes niekuomet nepa- 
vo numatyta liniją atidaryti dienas išsilaužiau kairę koją.
lapkričio viduryje.

ŠALTA NAMUOSE, BET 
ŠIIJ .MOS NEDUODA

reik nukreipti telef. 744-3420. sustojus pas anksčiau Fhoenix

Alvudo kultūrinėj vakaronėj Alvudo pirmininko Antano Stakėno tal
kinami Onos vasaros aikštelės vaikučiai išmokyti mok. Meiluvienės (iš 
d.) kultūringai pasirodo prie mikrofono. Aikštelės globėja dr. O. Vaš
kevičiūtė — viduryje. Nuotr. M. Nagio

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
— Minint Vaižganto 100-sias rinkėjas kun. Ant. Juškai. De

giminio metines Vytauto Di- damos pastangos senąją klebo- 
džiojo bažnyčioje, Kaune, buvo niją paskelbti vietinės istorinės

daiyvavo gausiai žmonių.
— Kučgalio kolchoze (Biržų

rajone) karvė Diana iš karto 
atvedė 4 veršelius — tris buliu
kus ir karvytę. Visi drauge 
sveria 65 kilogramus, šis įvykis 
sudomino visus apylinkės gyven 
tojus, kurie eina veršelių pasi
žiūrėti. Praslinkus mėnesiui, 
kiekvienas veršelis svėrė apie 
30 kg. ___

— Vilkijos senosios kdeboni- ... .. r. x. siekia net 170 pasaulio salių, jos pastatas yra išlikęs ligi šių * e v
dienų. Manoma:, kad šis pasta- — Grupė diplomatų, reziduo-
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— Švenčionių miestas šiuo 
metu gana Skurdžiai atrodąs. 
Kai kiti Lietuvos miestai ir 
mi išaugo, Švenčionyse tėra 
4500 gyventojų. Dabar statoma 
siuvykla. Nuo 1883 m. Šven
čionyse veikia vaistažolių apdir
bimo fabrikas, kuris esąs vie
nintelis tokios rūšies visoje So
vietų sąjungoje. Fabrikas gami
nąs 150 rūšių vaistų, kurie pa

gyvenusią Bekų šeimą, Foun- 
tain Valley, Calif. Emilija Josen 
yra Lietuvių fondo įgaliotinė 
Arizonoje. Arizonos lietuviai 
Lietuvių fondui iki šiol yra pa
aukavę $4,200 t. y. 200 dol. dau 
gaų nustatytos normos.

— Kun. Pranas Kaitrumas,
pavadavęs kun. A. Vaikišką atos 
togų metu, išvyko atgal į Ray,
N. Dakotą. Buvo šauktas pava
duoti savo draugo kun. Valeri
jono Sofouto, kuris staigiai su
sirgo. Phoenixo lietuviai norėjo 
ji pagerbti vardinių proga, bet 
gailisi negalėję to padaryti dėl 
skubaus išvykimo. Visi jam 
nuoširdžiai dėkoja už malonų 
bendradarbiavimą ir dvasiškus 
patarnavimus.

— Kun. A. Valiuška, gyvenęs 
metus su viršum pas seseles, 
giaered Heart Home, persikėlė 
gyventi į savo namus 2806 No. 
31st Str. Phoenix, Ariz. Spalio 
4 d. buvo tų namų iškilmingas 
palštventinimas. šventinime be 
saviškių dalyvavo Sacred Heart 
Home viršininkė su savo asis
tente ir inž. Frank Cassidy. Po 
šventinimo vyfko vaišės pikni
ke namų sodely. Visi džiaugėsi 
gražia vieta, privatumu, dide
liais medžiais ir galimybe kur 
nors pabendrauti savųjų tarpe. 
Viso buvo susirinkę virš 60 as
menų.

— Lietuvos atstovui ir poniai
O. Kajeckienei iš Baltųjų Rūmų

— Lietuvos atstovas J. Ka
jeckas pareiškė užuojautą spa
lio 7 d. Togo ambasadoriui — 
mirus buvusiam Togo Respubli
kos Prezidentui, N. Grunitžky. 
Lietuvos atstovas ir ponia O. 
Kajeckienė spalio 9 d. dalyvavo 
Madagaskaro užs. reik. minis
terio ir atstovo bei ponios Ra- 
lison surengtame priėmime, mi
nint vienuoliktą Madagaskaro 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį. Ponai O. ir J. Rajeckai 
1969 m. spalio 10 d. dalyvavo 
Kinijos ambasadoriaus ir ponios 
Chow Slankai priėmime, minint 
58-tą Kinijos respublikos sukak
tį-

— Danutė Polteraitytė susi
žiedavo su inž. Algimantu Liau 
gaudu. Vestuvės numatomos lap 
kričio 22 d. Detroite. Danutė 
Polteraitytė bakalaurą iš bio
logijos yra gavusi Marygrove 
kolegijoj Detroite. Inž. Algiman 
tas Liaugaudas gavo bakalaurą 
iš elektros inžinerijos Newar- 
ko Engineering kolegijoj N. 
Jersey. Magistrą iš elektros in
žinerijos įsigijo New Yorfco und 
versitete.

DIDŽ. BRITANIJOJ
. — Skulptoriaus Antano Braz- 
džio kūrinys — 14 pėdų aukščio 
nerūdyjančio plieno skulptūra 
vardu “Ritualas” — papuošė 
naujo pastato, Woolgate House, 
fasadą Londono vidurmiestyje, 
Basinghall gatvėje. Gpalio 7 die 
ną šį viešą Londono papuošalą 
iškilmingai atidengė D. Britani
jos Meno reikalų ministerė Miss 
Jennie Lee. (E.)

— Londone višėjo kun. V. 
Rimšelis, MIC, prel. V. Balčiū
nas, Jonas ir Aldona Valavi
čiai.

ARGENTINOJ
__ Paminėta muziko sukak

tis. Rugsėjo 28 d. Rosario lietu
vių parapijos patalpose tapo pa
gerbtas savo 70 metų sukakties 
proga muzikas Vacį. Rymavi- 
čius. Jo nuopelnai liet. koloni
joje yra gan dideli. Jis daugiau 
40 metų veda Sv. Cecilijos 
chorą, kad mūsų mylimos dainos 
nežūtų Argen. Liet. kolonijoje, 
bet stiprėtų. Jis daug dirbo ir 
dirba, jis niekad nepavargęs, 
jaunas ir stiprus lietuviškam 
darbui. Vad. Rymavičdus ne 
vien tik diriguoja Šv. Cecilijos 
chorą. Kai Arturas Mič.udas 
suorganizavo ir kūrė Lietuvių 
centro chorą “Aušra”, Ryma- 
vyčius neatsisakė stotį į talką 
ir būti minėto choro dirigentu. 
Prie Šv. Cecilijos choristų su
ruoštų va šių, Ibuvo pasakyta 
gražių kalbų sveikinimų ir do
vanų. Liet. Centro jauniausia 
choristė (10 metų) Celija Mi- 
čiudaitė “Aušros” vardu įteikė 
metalinę lentelę su įrašu. Po 
“Ilgiausių metų”, mūsų muzi
kas Rymav’čiuis pasakė gražią 
kalbą, pasižadėdamas ir todiaus 
dirbti mūsų tarpe su mylimomis 
dainomis kolei jėgos teis.

ALOS tarybos pirm. Artu
ras Mičiudas jausmingai padė
kojo. E. Juknevičius pasakė 
gražią kalbą. (J.Š.)

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinBANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 6Srd St., Tel. 434-0421 
Vakarais skambinti WA 5-3607 

P. Rudėnas K. šimulis

10% — 20% — 30% pigiau mokC-slt 
už apdraudą nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 % West 05th Street 
Chieago, Ulinois 

Tel. GA 4-86S4 lr GR 0-4339
lllll

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
828 VVEST 34th PLACE 

lelel FRontiet 6-1882


