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SUKILIMAS MAROKE 
NEPAVYKO

RABAT. — Maroko karalius 
Hassan n vos išvengė mirties, 
kai sukilėliai norėjo jį nužudyti 
arba nuversti. Karalius tada 
šventė 42 metų sukaktį, kai 1, 
400 armijos kadetų, vadovauja
mų armijos treniravimo direk
toriaus gen. Mohamed Medbouh, 
trisdešimt sunkvežimių atvyko 
prie karaliaus rūmų. Tada ka
riūnai pastebėjo, kad jie apgau
ti, jie nežinojo, kad įvelti į su
kilimą, ii' dauguma jų ir kari
ninkų pabėgo.

Tuo pačiu metu sukilėliai už
ėmė radijo stotį ir pranešė, kad 
karalius nužudytas ir skelbia
ma respublika. Po šešių valan
dų radijo stotį atsiėmė lojali ka
riuomenė ir pranešė visą tiesą, 
kad karalius nėra nužudytas, o 
sukilimas numalšintas.

Karalius išliko gyvas ir ne- 
nuverstas, bet apsupimo ir ap
šaudymo metu žuvo karaliaus 
svečias Belgijos ambasadorius 
Marcei Dupre, trys armijos ka
rininkai ir dar kai kas iš sve
čių. Iš viso žuvusių yra 28, apie 
100 sužeistų, tarp jų karaliaus 
brolis Abdullah ir Saudi Arabi
jos ambasadorius. Amerikos 
ambasadorius Stuart W. Rock- 
well tuo metu buvo irgi pas ka
ralių, bet liko nesužeistas.

Kas atsitiko su sukilėlių va
du gen. Medbouh, dar neaišku. 
Vieni tvirtina, kad jis žuvęs, ki
ti, kad suimtas drauge su kitais 
sukilėliais. Vakar Rabate, Ma
roko sostinėj, buvo ramu.

Kas buvo tie sukilėliai, kas 
juos rėmė? Pats karalius Has
san n yra išsireiškęs: “Aš ži
nau, kad Libijos vyriausybė ne
siliauja kursčiusi Maroko žmo
nes sukilti”. Libijos gi vyriau
sybė per Tripoli radiją pareiš
kė, kad jie užaliarmavo savo 
kariuomenę, ir jei reikėtų, jie 
ateis padėki Maroko liaudžiai į 
pagalbą. Dar įspėjo, kad sveti
mieji nesikištų į Maroko reika
lus. Vadinas, jie, libiečiai, nėra 
svetimieji.

Maroke yra 1892 Amerikos 
kariai dviejose bazėse ir nema
ža turistų bei prekybininkų, bet

Ok. Lietuvoj 
trūksta valgyklų

Daugiau rūpintis vaikais, bet 
ne restoranais ar valgyklomis — 
teigia teisininkas G. Kasperiūnas 
“Kom. Tiesoje”. Jis nepatenkin
tas, kad sename malūne netoli 
Šeduvos įrengtas restoranas, trau
kiąs smagurių bei turistų, net ir 
iš kitų respublikų, dėmesį. Esą, 
prekybos darbuotojai rodą inicia
tyvos, bet... pamiršta būtiniau
sius reikalus. Ir Vilniuje ir Kau
ne valgyklose — visur matomos 
didelės eilės. Tuo tarpu Vilniuje 
įrengtas naktinis baras, Kaune 
veikia naktiniai restoranai “Orbi 
ta’ ’ar “Trys mergelės”, atsiran
da įvairios šašlikinės, medžioto
jų rūsiai ir pan. Patarnauja mer
ginos tautiniais drabužiais ir siū
lo tautinius užkandžius bei gėri
mus.

Tuo tarpu... vaikai pamirštami. 
Jiem Vilniuje trūksta rūmų, pio
nierių namai negali patenkinti 
pareikalavimų, žinomame Žir
mūnų rajone veikia prašmatnus 
restoranas, su banketo sale 200 
žmonių, bet... nėra sporto aikš
telių, vaikų klubų ir t.t. Pasiūlyta: 
nesivaikyti prabangos, bet lėšas 
skirti daugiau paprastų kavinių 
ir valgyklų statybai, o jų gi aiš
kiai trūksta. (E.),

negalvojama juos skubiai eva
kuoti. Liepos 25 buvo numaty
ta atvykti ir viceprezidentui Ag- 
new. Ar jis ten pasuks, priklau
sys nuo situacijos.

Marokas, šiaurės vakarų Af
rikos valstybė, turi apie 15 mi
lijonų gyventojų. Karalius, kaip 
ir kraštas, labiau draugiškas A- 
merikai ir Vakarams, nei kitos 
kaimyninės arabų valstybės.

Agnew pas Salassie

ADDIS ABABA. — Agnew 
dabar vieši Etiopijoje. Impera
torius Selassie kreipėsi į Agnew, 
kad Amerika padėtų išlaisvinti 
visą Afriką.

Trygve Biratteli, Norvegijos minis 
teris pirmininkas, sako, kad sovie
tai Atlanto Šiaurėje labai stiprinasi

Siaurinį frontą gins piety 
vietnamiečiai

SAIGONAS. — Amerikiečiai 
Pietų Vietnamui perleido pas
kutinę bazę prie demilitarizuo
tos zonos. Tos bazės dabarti
niai gynėjai, pietų vietnamiečiai, 
mano, kad dabar ten priešas su
stiprins savo puolimus. Ameri
kiečiai atitraukė 500 vyrų, pasi
liko tik 50 artileristų ir techni
kų, kad operuotų vieną bateri
ją ir radaro įrengimus.

Šiaurinio fronto perdavimas 
pietų vietnamiečiams prasidėjo 
1969, dabar jau užbaigtas. Tam 
fronte stovi Pietų Vietnamo pir
moji pėstininkų divizija, laiko
ma pati geriausia.

Amerikos bombonešiai ataka
vo (kitas vietas prie demilitari
zuotos zonos prie Laoso sienos. 
B-52 lėktuvai bombardavo Lao
so viduje Ho Či Minh kelius.

Naujoa mados ir praktiškas, permatomas skėtis, pradėtas vartoti Washingtone

Žuvusių jau rasta 90

SANTIAGO. — Čilės žemės 
drebėjime jau rasta 90 žuvusią 
o sužeistų virš 2£0. be namų li
ko 15,000. Pirmoji pagalba vais
tais ir kitkuo atėjo iš Ameri
kos, Argentinos, Peru ir Kubos.

Australija derasi su
i/. ..
Kinija

CANBERRA. — Australijos 
vyriausybė turi ar imą kontak
tą su Kinija ir deramasi dėl dip
lomatinių santykių užmezgimo. 
Kieniečiai mielai derasi, tik rei
kalauja, kad Australija atšauk
tų pripažinimą čan Kai-šeko vy
riausybės, o Australija to ne
nori padaryti.

Laboratorijos padangėj 
kariniams tikslams

IVASHINGTONAS. _ James 
Eletcher, NASA direktorius, sa
ko, kad sovietai savo Saliut ir 
Sojuz programoj turi karinius 
tikslus, ne mokslinius, ir apie 
tai Amerika mažai žino.

Jis taip pat sako, kad sovietų 
pasiųsti erdvėlaiviai į Marsą, ga
limas dalykas, ten nusileis.

TAIPEI. — Tautinės Kinijos 
diplomatai perdaug nesijaudins 
dėl galimo Kinijos priėmimo į 
Jungtines Tautas. Kol visa tai 
bus atlikta, procedūra gali už
trukti dvejus metus, o per tą 
laiką gali daug kas atsitikti ir 
pasikeisti.

Kiti pietų vietnamiečių dali
niai pradėjo naują puolimą 
Kambodijoj, tik priešas nedrįs
ta stoti į mūšį ir traukiasi, pa
likdamas savo sandėlius. Svar
biausiu taikiniu pietų vietnamie
čiai pasirinko rytinėj Kambodi- 
jos daly vad. “Papūgos snapą”, 
kur prieš kelias dienas amerikie
čiai helikopteriais atvežė 1,500 
pietų vietnamiečių.

SAIGČNAS. — Amerikos žval
gybos lėktuvą virš šiaurės Viet
namo apšaudė raketomis, beb 
nepataikė. Amerikos aviacija 
po tokio neginkluoto lėktuvo 
apšaudymo paprastai bombar
duoja raketų bazes, bet šiuo 
kart nuo to susilaikyta. Žvalgy
bos lėktuvas fotografavo kari
nes bazes.

Vienuolė Thaddea Kelly, amerikietė iš San Francisco, paskirtą labai 
aukštoms pareigoms Vatikane, departamento viršininke Šventojoj 
Kongregacijoj vienuolių reikalams.

Vietnamo karo skaičiai ir 
duomenys

WASHINGTONAS. — Kon
greso biblioteka surinko pilnus 
duomenis apie Vietnamo karą, 
apie nuostolius, žuvusius, apsi
ginklavimą bei kitas išlaidas.
Štai jų santrauka;

1. Priešo nuostoliai užmuštais 
siekia 714,981, arba 3.45 procen
tai visų šiaurės Vietnamo gy
ventojų, iš bendro skaičiaus 20, 
700,000. Sužeistieji į tą skaičių 
neįeina.

2. Užmuštų ir sužeistų ame
rikiečių nuo 1961 sausio 1 iki ras- 
1971 vasario 349,421, arba 0.17 
proc. visų Amerikos gyventojų 
(204 mil.). Palyginimui paminė 
tinas II pas. karas, kada užmuš
tų ir sužeistų amerikiečių buvo 
1,076,245, arba 0.8 procentai 
1941 metų gyventojų (131 mil.).

3.. Pietų Vietnamo sužeistų 
arba užmuštų iki to laiko buvo 
472,013, arba 2.6 proc. (17 mil.).
Į tą skaičių neįeina civiliai gy
ventojai. Aukų karo metu buvo 
apie 1,050,000, įskaitant 325,000 
žuvusių.

4. Amerikai išlaidų nuo 1965 
iki 1971 buvo 119.6 bil. dolerių, 
arba kiekvienam gyventojui po 
490 dol. Į tą sumą neįeina eko
nominė pagalba Vietnamui, Kam 
bodijai ir Laosui. Neįeina taip 
pat išmokėjmai karo vetera
nams.

5. Nuo 1965 iki 1971 2.4 mil. 
amerikiečių karių yra tarnavę 
Vietname.

6. Amerika Vietname prarado

4,318 helikopterių ir 3,284 lėk
tuvus, kurie kartu kainavo 5,7 
bil. dolerių, n pas. karo metu 
Amerika neteko 45,806 lėktuvų 
ir helikopterių.

7. Amunicijos karo laukuose 
sunaudota 11,444,533 tonos. Pu
sė tos visos amunicijos suvar
tojo aviacija.

Išvada tokia, kad Vietnamo 
karas yra antras savo brangu
mu karas Amerikos istorijoje. 
Brangesnis buvo tik H pas. ika-

Užmiršta Pabaltijo 
pavergimę

CHICAGA. _ Dr. Aleksand 
ras Berkis, istorijos profesorius 
Longvvood kolegijoje, vakar die
nos Chicago Tribūne laikrašty 
rašo, kad kairieji televizijos ko
mentatoriai ir jų spauda vengia 
minėti Rusijos genocidą ir pa
vergimą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos, o kad akis nukreiptų 
nuo tikrų kolonialistų, draskosi 
ir kelia tik amerikiečių, pavie
nių kareivių, išsišokimus ir nu
sikaltimus, tokius, kaip Mai Lai. 
Prašo, kad būtų sustiprintos 
transliacjios į Rytų Europą Ra
dio Free Europe, Radio Liberty 
ir Voice of America.

Gaisras M,ilwaukees 
bažnyčioje

MILWAUKEE, Wis. — šeš
tadienio, liepos 10 d., anksti ry
te Milvvaukee šv. Gabrieliaus 
liet. par. bažnyčioje įvyko gais
ras. Išdegė zakristija ir dalis 
bažnyčios. Zakristijoje sudegė 
liturginiai drabužiai ir kielikai, 
o bažnyčios viename kampe į- 
krito lubos. Gaisro priežastis ti
riama, taip pat dar neapskai
čiuota, kiek padaryta nuostolių. 
Šv. Gabrieliaus parapijoje kle
bonu yra kun. J. Augūnas, MIC.

Miego liga Meksikoj
MEKSIKOS MIESTAS. —- 

Šiaurinėj Meksikoj prie Texas 
sienos pasirodė miego liga. Jau 
mirė 12 žmonių ir apie 3,000 
arklių, mulų ir asilų.

BOGOTA. — Mažiausia 63 
žmonės nuskendo, kai Putumayo 
upė, pietinėj Kolumbijoj, užtvin
dė triš miestus.

Drąsus žodis sovietu rašytoju 
suvažiavime

MASKVA. — Sovietų rašyto
jai istorikai ir atsiminimų au
toriai turi laikytis griežtų Krem
liaus nurodymų, bet tie nurody
mai ne visuomet labai aiškūs ir 
vienodi. Chruščiovo laikais ga
lima buvo keikti Staliną, tai ir 
buvęs sovietų ambasadorius Lon 
done Ivan Maiskis savo atsimi
nimuose tautų vadą, tėvą ir gim-

Laosas nori būti 
neutralus

VIENTIANE. — Laoso ka
riuomenės vadovybė praneša, 
kad jie pasiekė nemažų laimėji
mų ir jau kontroliuoja Puodų 
lygumą. Komunistai pasitraukė 
į kalnus. Lyguma keičia šeimi
ninką kasmet. Kai prasideda 
musonai, tropikiniai lietūs, tada 
priešas negali gauti sustiprini
mų, tai vyriausybės kariuomenė 
ją užima, užėjus sausam laikui, 
komunistai atsiima. Dabar Lao
sas kontroliuoja du trečdalius 
lygumos.

Laoso premjeras Souvanna 
Phouma atmetė parlamento o- 
pozicijos siūlymą, kad būtų at
sisakyta neutralumo ir Laosas 
įsijungtų į kariaujančių sąjun
gininkų eiles ir bendrai kovo
tų prieš bendrą priešą. Premje
ro žodžiais, tada Laosas praras
tų galimybę išsilaikyti ir būtų 
palaidotos viltys tęsti derybas 
ir susitarti su komunistų Pa- 
thet Lao.

RAAVLPINDI. — Nixono pa
tarėjas Henry Kissinger, lanky
damas Pakistaną, lengvai susir
go ir kelionę į Paryžių atidėjo.

5,000 dolerių už galvą. Romos parkuose vagys pradėjo nuiminėti gal
vas antikinių statulų kopijoms ir jas paskui juodojoj rinkoj pardavi 
nėja.

Gyvenimas sovietuose 
nepakeliamas

LONDONAS. — Pabėgęs so- 
vie ų mokslininkas Anatol Fedo 
sejev’ sako, kad gyvenimas so
vietuose yra nepakeliamas. Toks 
darbas, kaip jo, sako jis anks
čiau ar vėliau nuves i kalėjimą 
arba koncentracijos stovyklą.

Kurį laiką buvo manoma, kad 
tai jo netikras vardas ir jis yra 
viceministeris, bet jis tai panei
gė. Taip pat paneigė gandus, 
kad jis palikęs savo šeimą ir pa
bėgęs dėl moters. Visa tai ne
teisybė. Jis daibar gyvena slap
toj vietoj Londono priemiesty 
ir rašo seriją straipsnių Sunday 
Telegraph laikraščiui.

dytoją buvo suniekinęs, ypač jo 
karo vedimą ir praktikuotą ver
giją. Bet nebėra Chruščiovo, o 
Maiskio atsiminimus prireikė 
pakartoti, jie buvo įdomūs, ir 
ką gi matome — juose išleista 
visa, kas buvo neigiamai pasa
kyta apie Staliną. Vadinas, 
Kremliaus žodis nėra dogma, 
pagal reikalą galima ir pakeisti 
nuomonę ir apie tą patį reikalą. 
Kažkodėl parūpo rehabilituoti 
Staliną, ir dabar partijos linija 
reikalauja neminėti Stalino klai
dų, bet leidžiama jį minėti kaip 
išmintingą ir nepakeičiamą va
dą.

Kiek disharmonijos įnešė ra
šytojų suvažiavime netikėta Jev
genijaus Jevtušenkos kalba, ku
ri paskui buvo atspausdinta ra
šytojų organe. Kai kam sunku 
suprasti, kaip galėjo būti, kad 
Jevtušenko minėjo, jog Stalino 
laikų suvaržymai rašytojams 
negali kartotis, kad anų laikų 
griežta linija literatūrai ir me
nui yra atgyvena. Tai buvo drą
sus žodis jauno, dar 37 metų 
poeto. Jo žodis tuoj plačiai pa
sklido Maskvos intelektualų 
sluoksniuose. Gal kam buvo ir 
netikėta, bet pasakyto žodžio 
atšaukti nebuvo galima, juo la
biau, kad jis rado tylų pritari
mą didesnėj daugumoj tų pačių 
rašy ojų eilėse, nors jie ir ne
turėtų drąsos to viešai pripa
žinti.

Ar tas Jevtušenkos žodis tu
rės įtakos? Kol kas greičiau kad 
ne, bet kai nuolat kas baksnos 
Kremliui, vieną dieną gali ir ki
taip atsitikti. Tik reikia tokių 
drąsių vyrų, kurie žinos kur, ka
da ir kaip pasakyti. Vergija gi 
negali amžinai tęstis.

KALENDORIUS

Liepos 12; šv. Jonas Gvalber- 
tas, šv. Marcijona, Margiris, 
Skaidra.

Liepos 13: šv. Eugenijus, šv. 
Mildreda, Vytenis, Austina.

Saulė teka 5:26, leidžias 8:26. 
ORAS

Chicagoj ir apylinkėje; dau
giausia saulėta, bet galimas lie
tus su perkūnija, temperatūra 
apie 80 laipsnių.



S DRAUGAS, šeštadienis, 1971 m. liepos mėn. 10 d.
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CHICAGOS APSKRITIES VALDYBA 
2737 W. 43rd St. CL 4-2390

vienijimo reikalus tvarko seime 
rinkta vienuolikos asmenų direk
torių taryba. Direktorių taryba 
susirenka posėdžiui du kartus į 
metus. Svarbiausias reikalų tvar
kytojas yra Susivienijimo sekre
torius. Jam reikia turėti daug pa
tyrimo ir teoretinių žinių tą ša
kotą organizaciją administruoti.

Sekretoriaus postui dabar nėra 
daug kandidatų, todėl jau dabar 
laikas pradėti galvoti, kam pati
kėsime organizacijos administra
vimą.

TRYS PRELATAI — MŪSŲ 
SUKAKTUVININKAI

KELIOS MINTYS VAJŲ PASKELBUS

Direktorių tarybos specialiai 
sudarytoji komisija oficialiai pa
skelbė “Garse” Lietuvių r.k. susi
vienijimo naujų narių vajų, jau 
prasidėjusį š.m. birželio 15 d. Šis 
specialus, sukaktuvinis vajus už
sibaigs š.m. lapkričio 22 d., kuri 
yra vadinama šios mūsų organi
zacijos gimtadieniu, nes tą die
ną (1886 metais) ji buvo įkur
ta ir be pertraukos veikė 85 me
tus, tarnaudama savo nariams ir 
visai lietuvių išeivijai Amerikoje. 
Pranešime visuomenei bei LRŽ 
KSA kuopoms ir visiems nariams 
teisingai yra pasakyta, kad direk
torių taryba negalėjo sugalvoti 
tinkamesnio būdo paminėti šią 
retą ir reikšmingą sukaktį, kaip 
vajaus pagalba siekti padidinti 
organizaciją naujais nariais ir 
užtikrinti, kad ji, sulaukusi šimt
mečio jubiliaujaus, jį minėtų pa 
gausėjusi nariais, sustiprėjusi sa
vo veikla. O ligį to šimtmečio 
lieka tik keturiolika metų.

Daug narių to jubiliejaus, aiš
ku, nesulauks, tačiau jie, kol ga
li, tepasirūpina, kad jų vietoje 
dirbtų kiti, jų vaikai, ir tęstų šios 
didelių nuopelnų organizacijos 
darbus, gražias lietuviškas ir reli
giškas tradicijas, skleistų fraterna 
lizmą, krikščioniškąją artimo mei 
lę ir socialinį teisingumą. To sie
kė Susivienijimo kūrėjai ir visi 
tie, kurių pastangomis jis išsilai
kė 85 metus. .

Organizacija, nežiūrint, kokios 
rūšies ji bebūtų, negali daryti rei
kiamos pažangos ir užsitikrinti 
sau didesnę ir stipresnę ateitį, jei 
ji nepapildo savų narių skaičiaus 
naujais nariais. LRKSA, tiesa, ga 
li laikytis ir su dabartiniu narių 
skaičiumi ir kiekvienam jų ga
rantuoti išpildyti įsipareigojimus

— išmokėti paprastai vadinamas 
pomirtines, nes turi sukaupusi 
tiek turto, kuriuo gali padengti 
visų narių certifikatus. Bet tai bū
tų tik vegetavimas ir laukimas 
paskutiniųjų narių mirties. Taip 
galėtų įvykti, nors, dar ir negrei
tai, jei lietuvių bendruomenė A- 
merikoj sunyktų, jei mūsų orga
nizacijos jau nebeturėtų dirvos sa 
vo darbui ir savo planams bei 
tikslamas vykdyti, jei nebebūtų 
lietuvių, kuriais galėtų pasirem
ti savo organizacijos tęstinumui 
palaikyti.

Šio vajaus metu centro vado
vybė, kuopų valdybos ir nariai 
turėtų pasvarstyti čia keliamus 
klausimus. Turėtų pagalvoti apie 
tai ir nenariai ir įsitikinti, ar mū
sų sąžinė būtų rami, jei savo ne- 
prisidėjimu prie LRKSA leistume 
jam tik vegetuoti, nebesudaryda
mi jam sąlygų pasilikti gyva, vei 
klia ir visokeriopai naudinga or
ganizacija. Naujų narių prisidė
jimas kaip tik ir bus tų sąlygų 
sudarymas jos veiklumui sustip
rinti, jos pažangai ir šviesesnei 
ateičiai.

Kad palengvintų vajaus vedė
jams ir organizatoriams įvairiose 
kolonijose, patys kreipkimės į 
juos ar į Chicagos apskrities cent
rinį biurą, 2737 West 43-rd St., 
Chicago, ILL. 60632. Neužmirški 
me ir to, kad LRKSA nėra tik 
paprasta gyvybės ir sveikatos ap- 
draudos organizacija, bet ji yra 
(ir tokia nori pasilikti) lietuviš
kosios bendruomenės gyva ir vai
singa šaka. Ji nori pasilikti ir to
liau kovinga ir darbinga tiems 
idealams, kuriuos yra pasirinkusi 
savo įsikūrimo dieną — 1886 m. 
lapkričio 22 d.

L.Š.

— Trys žymūs ir veiklūs mū
sų prelatai — Pranciškus Juras, 
Juozapas B. Končius ir Jonas Bal 
kūnas •— šiemet jau atšventė reikš 
mingas sukaktis: primieji du — 
80 metų amžiaus, o tretysis 45 
metų kunigystės. Visi trys yra Lie 
tuvių R.K. Susivienijimo nariai, 
o prelatas Juras kelis terminus y- 
ra buvęs mūsų organizacijos cen
trinis dvasios vadas, 1944 m. už 
nuopelnus fratemalinėje veikloje 
pakeltas garbės nariu.

— Prof. dr. Pranas Padalis, žy
mus politikas, ekonomistas ir vi
suomenininkas, neseniai miręs ir 
palaidotas Detroite, yra buvęs 
mūsų organizacijos narys. Prie 
LRKSA prisirašė netrukus po at
vykimo Amerikon..........  *’ • ‘

— Šiemet ..minime šimtmetį 
nuo mūsų Susivieijimio žymaus 
veikėjo ir didžiojo Amerikos lie
tuvių spaudos vyro kun. Antano 
Miluko gimimo. Jis mirė 1952 m.

Už nuopelnus mūsų organizaci 
jai velionis buvo pakeltas gar
bės nariu.

IŠ APSKRITIES VEIKLOS

Apskrities valdyba susirinko 
posėdžiui birželio 25 d. Vyčių sa
lėje. Dienotvarkėje buvo tarp ki
tų svarstytinų klausimų vajaus ir 
seimo klausimai. Prieita vienos 
nuomonės, kad vajaus pravedi- 
me privalome visi dalyvauti.

Valdybos samprotavimu esa
ma padėtis verčia ieškoti nau
jų būdų bei reformų sėkminges- 
niam narių įrašymui. Valdyba 
po ilgesnių pasisakymų ir pareik
štų nuomonių priėjo bendros iš
vados, kad bet kokios reformos 
galimos ir jos turėtų būti įgy
vendintos 1972 m. seime Chica
goje.

Planingai ruošiamasi seimui. 
Seimo komitetą sudaro apskrities 
valdyba.

A.P.

Lee Shell, 107 m. su savo vaikaičiais Indianapoly, Ind., kuriuos at 
vyko aplankyti, šiaip jis gyvena Paden, Okla., ir gerai jaučiasi. Nege 
riąs ir nerūkąs, tik kartais kokia proga ištraukiąs.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Fischer Larsen, abu žy

miausi Vakarų pasaulio did
meistriai, liepos 6 d. pradėjo pa 
šaulio pirmenybių antrojo rato 
dvikovas, jiedu žaidžia JAV- 
bėse. Petrosjan — Korčnoj (abu 
Sov.) žaidžia Maskvoje.

— JAV jaunių pirmenybes 
laimėjo chicagiškis Greg DeFo- 
tis ir Kenneth Rogoff, Roches- 
ter, N. Y., surinkę po 5-2 tš. 
Trečiu baigė Jeff Kent, North- 
ridge, Calif. 4 tš. Abu co-chom- 
pionai sutiko, kad Rogoff re
prezentuotų JAV pasaulio jau
nių pirmenybėse Graikijoje, ku
rios prasideda liepos 25 d., o 
DeFotis dalyvautų JAV atviro
se, Calif. Visas išlaidas apmoka 
Piatigorskių fondas, globojęs 
JAV jaunių pirmenybes.

— Juozas Chloravusius gerai 
sužaidė Ontario atvirose, tašku 
teatsilikęs nuo laimėtojų LeDay 
ir Murray, kurie surinko po 5^2- 
y2 t. J. Chrolavičius su kitais 
4Vz tš. Dalyvių buvo visas šim-

Brazilija; M. Kleinschmidt, R. 
Vok.; K. Merkis, JAV, L. Stan- 
czyk, Lenkija; W. Pommer, R. 
Vok.; H. E. Ude, Austrija; Dr. 
Wagner, V. Vok.; O. Hansen, 
Danija -ir V j V. Rausch, Vak. 
Vok.

— San Juan Intern. Chess 
Festival įvyks liepos 17-25; U. 
S. Booster Championship liepos 
22-25 Clevelande, Ohio (daly
vauti galės turį ratingą žemiau 
1800. JAV jaunių p-bės rugp. 
1-5 Portland, Oregon. JAV at
viros Venture, Calif., rugp. 8- 
20, Kanados atviros rugp. 24- 
rugs. 3.

Kazys Merkis

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3228 
Rez. telef. IVAlbrook 5-5078

SUSIVIENIJIMO SEIMO GALIA

-Artinantis į 1972 metus, vis 
daugiau pradedama kalbėti apie 
būsimą Susivienijimo seimą Chi
cagoje. Iš dabar suvokiamų nuo
taikų atrodo, kad tuo seimu jau 
dabar domisi ne tik kuopų na
riai, apskričių valdybos, bet ir 
šiaip organizuotoji katalikų vi
suomenė. Tas yra suprantama 
šiuo laiku Katalikų Susjviejimas 
yra stipriausia katalikų organi
zacija, apjungianti tiek senąją, 
tiek naująją lietuvių katalikų iš
eiviją.

To akivaizoje verta žvilgterėti 
į organizacijos pagrindinius nuos 
tatus ir reikalavimus, kuriais y- 
ra tvarkomas šios didelės organi
zacijos gyvenimas. Kaip jau yra 
žinoma, ši organizacija tvarkosi 
reprezentavinio valdymosi princi 
pu. Organizacijoj pagrindinius 
reikalus apsprendžia jos, vyriaus- 
sias organas siemės, šaukiamas 
kas treji metai. Seimą sudaro kuo 
pų atstovai ir centro?valdybos na 
riai.

■j
Kuopos savo atstovus, turi iš

sirinkti kuopų šbsirinkimuose 
nuo kiekvieno 25 narni vieną at
stovą. Toks atstovas seime turi 
pats dalyvauti, jis negali įgalioti 
kitą asmenį už jį dalyvauti. To
dėl yra svarbu išrinkti tokius ats
tovus, kurie tikrai gali dalyvauti 
seime.

Kaip jau minėta seimas susi
renka kas treji metai. Jo susirin
kimo vietą nusprendžia taip pat 
seimas. Seimas, (rinkdamas vietą 
būsimam seimui, turi žiūrėti, kad 
toje valstijoje, kurioje bus seimas,

būtų ne mažiau kaip 5 Susivie
nijimo kuopos.

Viena iš svarbiausių seimo ga
lių yra įstatų keitimo galia. Ša
lia to seimas išklauso centro val
dybos narių pranešimus, iždo glo 
bėjų nuomonę apie Susivieniji
mo atskaitomybę, investavimus, 
nariams paskolas ir kitas paja
mas bei išlaidas.

Kuopų atstovai gali kritikuoti 
valdybos narių darbus, gali da
ryti siūlymus, kaip pagerinti su
sivienijimo reikalų tvarkymą.

Konstitucijai ir įstatams keisti 
yra numatyta procedūra, kurios 
reikia laikytis. Todėl yra svarbu 
tą tvarką gerai žinoti ir laiku ja 
pasinaudoti.

Konstitucijos ir įstatų keitimo 
sumanymai turi prasidėti kuopo
je. Pasiūlyti paketimai persiun
čiami Konstitucijos ir įstatų ko
misijai ne vėliau kaip 90 dienų 
prieš seimą. Pasiūlymai ne vėliau 
kaip 30 dienų prieš seimą turi 
būti paskelbti Susivienijimo or
gane visų narių ir atstovų žiniai.

Direktorių taryba taip pat tu
ri teisę siūlyti konstitucijos ir įs
tatų pakeitimus, bet ir jų pasiū
lymai ne vėliau kaip 30 dienų 
prieš seimą turi būti paskelbti vie 
šai narių ir astovų žiniai.

Pasiūlyti pakeitimai yra patei
kiami seime svarstymui. Konsti
tucijos pakeitimams reikia dvie
jų trečdalių seime dalyvaujan
čių balsų daugumos, o įstatams 
pakeisti pakanka paprastos balsvi 
daugumos.

Seimui pasibaigus, visus susi

DAUGIAU KLAUSI — 
MAŽIAU KLYSI

Klausimas. Esu nužiūrėjęs Chi 
cagoje namuką. Norėčiau jį pirk
ti, bet, kiek žinau, savininkas turi 
daug įvairių skolų. Bijau, kad pas 
kui nepradėtų skolininkai iš ma
nęs skolų ieškoti. Ar yra būdas, 
kuris mane nuo tos baimės ir tų 
galimų pasekmių apsaugotų. Pra 
šau man atsakyti.

Draugo skaitytojas
Atsakymas. Namo pirkimas tai 

nėra pirkimas televizijos ar ku
rio kito baldo. Namui pirkti Jum 
yra reikalingas patarėjas arba, ki
taip tariant, tos srities teisinin
kas.

Kaip daug kas žino, visi nekil
nojami turtai Chicagoje gali bū
ti apdrausti nuo skolų Chicago 
Title and Trust Co ar panašio
je kitoje privatinėje bendrovėje 
arba vadinamoje Torrent siste
moje (tai europietinė hipoteka). 
Prieš perkant, jos patikrina visas 
pardavėjo skolas ir pirkėjui išduo 
da vadinamą savininko apdrau- 
dos polisą. Taigi, jei yra kokių 
nors skolų, jos visos yra prane
šamos pirkėjui prieš perkant, c 
už tas, kurios galėtų būti nepas
tebėtos, duoda garantiją, kad, jei
gu atsirastų kokių nors, tai drau
dimo kompanija jas apmokės.

Naudojant tas sistemas, nėra 
baimės, kad reikės mokėti buvu
sio savininko pirkimo metu ne
žinomas skolas.

V.Š.

— Turėkite idealą! Tai vie
nintelis būdas ką nors padaryti 
lr kuo nors būti. P. Elisee
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, Juo* 
grąžiaa tik iš anksto susita 
rus. Redakcija už skelbimų 
cunnj neatsako. Skerbimų 
•rašymui.

• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
niaia — 8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 4:30, šeštadir 
8:30 —12:00.

DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEITON

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA
Tel. 695-0533

EOX VALI.EY MEDICAL CENTER 
880 Sunimit Street 

Route 58 — Elgin, IlUnois

Tel. ofiso HE 4-5848, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv., 1 iki 7 popiet; 
antr., penkt., 1-6, treč ir šešt. ttii 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perem*

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TEL. GR 8-2400

Vai. pagal susitarimą: plrmad. lr 
ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—-2 vai.

Ofs. 785-4477 Rez. PR 8-8880

DR. E. DECKYS
gydytoja ir chirurge
SPECIALYBE _ NERVŲ IR 

EMOCINES EIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING

8440 So. Pulaskl Itoiul 
Valandos pagal susitarimą

Rezzid. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MUI'EKV LIGOS 

GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė.. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso TeL PR 8-2220 
Vainų — rezid. — PRospect 8-8081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63 r d Street 

Plrmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 Iki 8 
vai. vade., šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VV’est 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso tr rezidencijos)
"■lando* on«J»l •uattartm.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 8-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBfl VIDAUS LIGOS 
2454 West 7lst Street 

(71st Ir Campbell Avė. kumpas)
Ofisas laikinai uždarytas, apie ati

darymą bus pranešta vBllau.

DR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko ūkinius ir 

“oontact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue

Tel. Ofiso PR 8-7800; Nemų 825-7087
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDUOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencija? 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5545

— Kanadiškis Jonas Stonkus 
užbaigė 1969 m. korespondenci- 
nį “Class Tournament”, laimė
damas pirmą vietą 5-1 tš.

— Žilagalvis Petras Kontau- 
tas, ilgus metus žaidęs Bostono 
lietuvių komandoje, 75 metų su
kakties proga gavo sūnaus Fe
likso $100 dovana, kurią jis ati
davė Tautos fondui.

Tarptautiniam korespondenti
nių šachmatų taurės turnyre 
dalyvauja šių eilučių autorius. 
ICCF skelbia tokią sekcijos su
dėtį: W. Mlolinsky, Švedija; F. 
J. Trušeikin, Sov. S.; E. Calado,

Rezid. Telef. 238-4883

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
fedcal Ruilding) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susltarlma. 
Jei neatsiliepia skambinti 874-8012

Ofs. PO 7-6000 Rez. OA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr p 
Iki 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W: 63rd Street
Ofiso tel. REUanoe 5-4410 

Rez. GRovebiU 0-0017 
Valandos: pirm. tr ket. nuo 12 vai. 
Iki 2 vai. p. p. Ir nuo 7 iki 8 v. vak. 
antr. Ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p. p.
Ir vakarais pagal susitarimą.

Ofiso ir buto tel. OLymplo 2-1881

DR. F. Y. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7Įsi Street 

Telefonas 825-8286

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 83 rd Street 
Kampas 63-člos lr California 

Valandos pagal susitarimą: 
Plrmad., antrad., ketvirtad. nuo 

6 Iki 7:30 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 2 iki 2:80 vai. 

Trečlad. lr penktad. uždaryta.
Ofiso telef. 478-4042 

Rezid. teL \VAIbrook 6-3048

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. Ir 
ieštad. tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ tr KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 South Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą. 

Skambinti — 585-2525 
Telef. veikta 24 vai.

Nuo
1914 Metu* *"

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėkoja
me Jums už mums paro
dytą pasitikėjimą. Mes 
norėtume būti Jums nau
dingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000.00

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p. h
trečlad. uždaryta.

Frank Zogas, President

%

Ali accounts com- 
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ąuarterly.

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

2 Years Savings 
Certifieates 

(Minimum $5,000)

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTU 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Plrmad., antrad., ketvirt. lr penkt 
nuo 11 vai Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
U vai. ryto Ik 1 vai. p. p., šeštad. 

11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p. 
Ofiso telef. RE 7-1168 

Rez. tel. 238-2818

FeL ofiso lr buto OLymplo 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1448 So. 50th Avė., Cicero

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

Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Perskaitę “Draugą", duo
kite kitiems pasiskaityti.

Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—13 
ryto, 2 iki 8 vai. vak. šeštad. 1 iki 
4 vai. vak. Treč. lr sekmad. uždaryta. 
_______ Rezid. tel. U A 5-8088

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 

penkt. nuo 2 Iki 4 vai. lr nuo 8 Iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6185

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 7lst Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
VaJ- 2~4 p- p- *r 6—8 vai. vak. 

Trečlad. lr šeštad. užždaryta

Tel. PRospect 6-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

VaJ.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak penikt. lr šeštad. 2—4 popet 

lr kitu laiku pa-gąj aualtaLrtrnjĮ.,

Tel. ofiso PR 6-8448, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

-3107 VVest 71st Street

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4880
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—6 lr 8__ 8;
penkt. a—-s. pagal susitarimą.
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Kultūrine piopaganga *

MASKVOS DOVANA
Suomiai drąsūs ir nesitiki užsienio pagalbos

SUOMIJA MOKA SENAS SKOLAS CIURLIONIEČIAI VENECUELOJE
Iš okupuotosios Lietuvos mus 

pasiekią žinios apie okupantų 
pasiruošimus dar labiau sustip
rinti įvairias propagandines prie 
mones, kad jos vis daugiau tar
nautų lietuvių tautai surusinti 
ir komunistiškai perauklėti. Šių 
pastangų priežastis vienoje sa
vo kalboje yra išreiškęs Mask
vos patikėtinis Lietuvai Antanas 
Sniečkus; “Kai kurie emigraci-

, jos veikėjai, stengdamiesi tar
nauti antitarybiei ideologinei di
versijai, mėgina mums siūlyti 
neva ‘gryną’, atitrauktą nuo 
politikos ir dabartinio gyvenimo 
kūrybinį bendravimą... Laikome 
savo pareiga duoti ryžtingą at
kirtį mėginimams per buržua
zinius emigracinius kanalus siū
lyti mums svetimą gyvenimo 
būdą ir pasaulėjautą, skverbtis 
su ideologine diversija, skleisti 
nacionalizmą, antitaryl/škumą 
ir antikomunizmą, tarybinių 
žmonių skaldymo nuodus".

*
Niekam nėra paslaptis, kad 

“buržuazinių nacionalistų” veik
los priemonės okup. Lietuvoje 
yra labai menkutės, nes ten gy
venančių lietuvių nepasiekia nei 
čia leidžiamos knygos, nei laik
raščiai, nei kitos emigracijoje 
sukurtos mūsų kultūrinės ver
tybės. Labai galimas daiktas, 
kad Maskva yra išsigandusi 
trumpų radijo programėlių, ku-

T\ rios iš Vakarų Europos pasie
kia radijo klausytojus ir, nors 
ir nebūdamos nei pakankamai 
geros, nei labai lietuviškai pat
riotiškos, matyt, Lietuvos žmo
nes veikia daugiau, kaip milži
niška okupantų propaganda.

Jeigu apie okupantų leidžia
mą spaudą įvairiomis progomis 
esame daug kartų rašę, tai kitos

, sovietinio propagandinio vora
tinklio apraiškos kai kuriems 
mūsų skaitytojams mažiau žino
mos. Taigi prie jų tenka ir su
stoti.

i*
Kinas, kaip sovietinės propa

gandos priemonė, pokario me
tais okup. Lietuvoje labai išplės
ta. 1969 m. statistikos duome
nimis tais metais buvę 45 mi-

W lijonai filmų žiūrovų, arba apie 
120,000 kino lankytojų kasdien. 
Jeigu nepriklausomybės metais 
krašte tebuvo apie 70 kino teat
rų, tai 1969 m. jų skaičius buvo 
pakilęs iki 1,500. Kasdien vidu
tiniškai vyksta 1,987 kino sean
sai. Moksleiviai prievartos keliu 
įpareigoti lankyti kinus bent tris 
kartus per mėnesį.

Maskvos ir Leningrado kine
matografijos institutai sukūrė 
Lietuvos kino studiją ir paruo

šą šė specialistus. Tačiau lietuviais 
nepasitikima ir todėl į jų tarpą 
infiltruojami ne tik rusų kino 
technikai bei režisieriai, bet net
gi aktoriai. Okup. Lietuvai kurti 
“savitą" kino meną padeda N. 
Liubošicas, A. Pavlovą, G. Chn- 
kojanas, G. Kalabuchovas, G. 
Kozincevas ir daugybė į juos 
panašių. Šiuo metu okup. Lietu
vos kino studijoje dirba daugiau 
kaip 300 nuolatinių tarnautojų.

_ Jie iš dalies patys gamina pro
pagandinius filmus, bet dažniau
sia verčia rusiškus filmus į lie
tuvių kalbą.

*
Buvo susukta ir keliolika il

gesnių propagandinių lietuviškų 
filmų. Jais stengiamasi žiūrovus 
nuteikti okupantams palankia, 
prasme; rusai čia vaizduojami 
“Lietuvos gelbėtojais, didvy

Spaudoj ir gyvenime

* PAGAL SOVIETŲ TVARKĄ

Vilniuje okupantų leidžiama 
“Tiesa" birž. 12 d. nr. 133 rašo.

“Viena Kapsuko įstaiga nu
vežė sunkvežimį kapitaliniam 
remontui. Sutartu laiku vyrai 
nuvažiuoja atsiimti.

__ Prašom, — sako remonti
ninkai, iškilmingu mostu paro
dę mašiną prie vartų.

_ Tai kad ant ratų tik po

riais, taurios dvasios žmonė
mis”. Tačiau, kad ir kaip labai 
buvo bolševikiški šie filmai, 
Maskva ne visais jais buvo pa
tenkinta dėl jų “nacionalinio ri
botumo” ir todėl eilė filmų buvo 
tyliai išimti iš ekranų. Kino dar
buotojai, jaunieji menininkai bu
vo apkaltinti “iešką būdų iš
reikšti save ne tiek gyvenimo 
idėjų diktuojama forma, kiek 
atitrūkstant nuo jų" (Kinema
tografijos komiteto pirmininko 
V. Baniulio pranešimo žodžiai). 
Kiek vėliau lietuviai kino specia
listai buvo dar stipriau kaltina
mi “beidėjiškumu”. Gal todėl 
nuo š. m. pradžios buvo Mask
vos įsakymu sustabdytas ir žur
nalo “Ekrano naujienos" leidi
mas.

Beje, okup. Lietuvoje sukurti 
filmai vis dar nėra pasiekę aukš 
tesnio lygio ir yra daugiau mė
gėjiški kaip profesionališki. Ne
išaugo ir nė viena ryškesnė kino 
žvaigždė. Filmų pastatymuose 
vis dar tenkinamasi teatrų ak
toriais.

Taigi praktiškai gausūs kino 
žiūrovai yra maitinami propa
gandiniais rusų filmais, kurių 
žodinė dalis išverčiama lietuviš
kai, nors ir ne visuomet. Užsie
nyje gamintų filmų nedaug ro
doma, nebent tos, kurios yra 
komunistinio atspalvio. Kiek 
daugiau pateikiama satelitiniuo
se kraštuose (Lenkijoje, Čeko
slovakijoje, Vengrijoje, R. Vo
kietijoje) gamintų filmų.

*
Šiuo metu okup. Lietuvoje 

priskaitoma apie 1 milijoną ra
dijo priimtuvų, į šį skaičių įskai
tant viešuosius radijo punktus 
(gavorilkas) ir televizijos priim
tuvus. Radijo transliacijos kas
dien trunka 28 valandas. Tačiau 
didžiuma jų yra Maskvos, Le
ningrado ir kitų Rusijos stočių 
pertransliavimai; duodama rusų 
kompozitorių muzika, propagan
dinės vadų kalbos bei praneši
mai. Televizijos programa taip 
pat beveik išimtinai maskvinė. 
Ji tetrunka 6 valandas kasdien. 
Iš viso tėra tik vienas kanalas, 
vadinasi, apie bet kurį progra
mos pasirinkimą negali būti ir 
kalbos. Nuo centrų tolimesnėse 
vietovėse dėl žemo rusų televi
zijos technikos lygio, televizijos 
programos visiškai nematomos, 
o ir Kauno bei Vilniaus radijo 
stočių programos nėra girdimos. 
Užtat visur gerai girdima Mask
va ir kitos didžiosios rusų radijo 
stotys.

Sovietinei propagandai tar
nauja ir specialūs taip vadina
mieji “kultūros namai", pokario 
metais pakeitę “raudonuosius 
kampelius”, prie tokių namų su
daryti chorai, orkestrai, tautinių 
šokių grupės, ansambliai. Tačiau 
ir jų veiklą sąlygoja muzikos 
instrumentų, ypatingai akordeo
nų, saksofonų, estradinio orkest
ro komplektų, elektrinių gitarų, 
pučiamųjų instrumentų, magne- 
tefonų stoka.

Kam visos šios ir kitos propa
gandos priemonės turi tarnauti, 
vaizdžiai vienu aiškiu sakiniu 
yra nusakęs mūsų jau anksčiau 
cituotas A. Sniečkus; “Su dė
kingumu ir pagarba mes kalba
me ypač apie didžiosios rusų 
tautos kultūrą ir meną, be ku
rio vaisingo poveikio, be visos 
broliškos rusų tautos paramos 
negalime būtų įsivaizduoti šian
dieninių mūsų kultūros aukštu
mų”. b. kv.

dvi veržles palikot, rodos, tu
rėtų būti aštuonioe — malo
niai primena vyrukai.

— Nenorit, neimkit, — užsi- 
gauna brokdariai. — Paims ki
ti.

Vyrams nesinori dėl tokių 
"mažmožių” grįžti tuščiomis, 
be to, dar, ko gero, gali susiga
dinti santykius ateičiai. Ir ką

Mažoji didvyrė Suomija pra
nešė Amerikos iždui, kad siun
čia pusmetinį skolos mokestį 
357,660 dol. (715,320 dol. metinė 
suma), kai kiti 17 turtingu kraš 
tų — Prancūzija. Olandija ir kt 
dar vis ligi šiol negrąžino Ame
rikos iždui 40 bilijonų dolerių I 
Pasaulinio karo skolų. Yra dar 
iš II Pasaulinio karo skolininkų 
— Sovietų Sąjunga, kuri pasko
lintų laivų nesiteikė grąžinti.

Kovo mėn. 15 d. Suomija pra
nešė, kad ji išperka ir paskolų 
lakštus, kurių terminas baigiasi 
1973 m. Suomija tvirtai palaiko 
buvusio prezidento Pehr Evind 
Svinhufvudo paskelbtus dės
nius; “Mes pasiryžę išlaikyti 
duotą žodį”.

Rusai tebesaugo Suomijos 
pasienį

Suomijai trūksta žmonių jė
gos, bet jos dvasinis stovis ir 
ryžtingumas yra nepaprastai 
aukšto laipsnio. Suomiškas žo
dis S1SU reiškia visokeriopą 
drąsą, ištvermę, tvirtumą ir jė
gą. Pritaikius šį žodį Amerikai 
ir palyginus su 204 mili jonų tau
ta, kuri dar yra ir turtingiausia 
pasaulyje, nebūtų iš viso ko bai
mintis sovietinių gąsdinimų. O, 
vis dėlto, komunistinis baubas 
jaučiamas ne tik tarp naivių 
amerikiečių, bet ir tarp kitų 
sluoksnių. Tuo tarpu, Suomija 
teturi tik 4.7 milijono gyvento
jų, o sienų ilgio net 700 mylių 
su sovietais. Be to, Sovietų Są
junga net 50 kartų yra didesnė 
už Suomiją. Šie palyginimai pa
rodo, kad Amerikoje neturėtų 
būti vietos bet kokiai baimei iš 
Sovietų pusės.

Šiaurės miškuose iš 700 mylių 
ilgio sienos šimtai mylių yra vi
sai neatžymėti. Rusai, įsirengę 
pasienio miškų aikšteslėse slap
tus sargybų taškus, ypatingai 
netoli nuo sienos esančių lėktu
vams nusileisti laukų. Įgulas su
daro 50 ar 60 kareivių. Tarp 
šių stovyklų patruliuoja du gink 
luoti su Tommy automatais ka
reiviai, o ryšį palaiko su abipu
sio pasikalbėjimo radijo apara
tais. Mirtis čia tyko už. kiekvie
no krūmo ar medžio. Naktį pat
ruliuoja be šviesų ir tik, reikalui 
esant, staiga panaudoja sutarti
nius žibintus. Jei peržengtum 
neatžymėtoje vietoje sieną, tai 
tuojau pat sulaikytų.

Baimė? Ji negązdina Suomi
jos, nes net du kartus per pen-

gi, sėda į “kapitališkai” sutvar
kytą mašiną, visą kelią* mels
dami likimo, kad nenusimautų 
ratai.

Pasiteiravau brokdarių adre
so; Vilnius. Verkių gatvė, Au
toremonto gamykla.”

J. Žvilb.

Pacifiko supamuos 

Havajuos
STASĖ SEMĖNIENĖ

Legenda apie Havajų atsiradimą
Kasdien vis daugiau, nors lėtai ir po truputį, pa

žįstam Havajus, jų gyvenimo būdą, žmonių dar nesu
gadintą gerumą ir kasdieninio gyvenimo apraiškas. Vis
kas, kas reklamipėse brošiūrose, komercinėse iškabose 
ar filmuose pasakyta apie Havajus, yra gryna tiesa. li
tai mes jau patys atrandam. Su kiekviena nauja die
na Havajų krašto veidas vis pamažu keičiasi, darosi pil
nesnis, įdomesnis ir gražesnis, mozaikinėm nuotrupom 
išbaigiant tuščias vietas.

Havajų pradžia yra taip pat įvyniota laiko paslap
tingumo skraistėje, kaip ir amžinų debesų dengiamas 
masyvusis vulkanas Mauna Loa.

Prieš daugelį šimtmečių, dailūs bronzinių kūnų 
polinezai plaukė trapiom ir nežmoniškai menkom val
telėm mylių mylias atviromis jūromis, pasiryžę nežino
mon kelionėn, vien nepalūžtančios vilties nešami, ieš
koti naujos tėviškės. Besidžiaugdamas ta parodyta ne
paprasta drąsa, jų dievas Maui išgriebė salas iš pat 
okeano dugno ir sviedė į sidabrinę jūrą. Iš vaivorykš
tės jis peštelėjo švintančias spalvas, pamurkdė jas į šiltą, 
kristalinį vandenį ir pavertė brangakmenių atspalvio 
žuvimis. Kitas blizgančias vaivorykštės spalvas jis išme

B. JABLONSKIS

koris metus ji buvo nugalėta ru
siškų gaujų. 1939 m. net 16 prc- 
cen'ų suomių kovojo nepapras
tai šaltos žiemos kare. šiose kan 
tynėse dalyvavo ir 150,000 pil
komis uniformomis dėvintis pa
galbinis moterų Lotta korpusas. 
Vieni iš jų kovojo kietai suša
lusios žemės apkasuose, o antri 
— ant 60,000 užšalusių ežerų ir 
Arktikos pūgose.

Kad pasiekus 16 procentų suo
mių karių kovingumo, Amerika 
turėtų panaudoti 32,5 milijono 
karių Vietname.

Per 105 dienas Suomija nete
ko 67,000 užmuštais ir sužeis
tais. Didesnė pusė buvo nukau
tų. Tai didžiausias žuvusių pro
centas, negu bet kada buvo ži
noma modernaus karo istorijoje. 
Nepaprastai didelė rusų persva
ra skaičiumi skaudžiai pasijuokė 
iš suomių likimo ir krašto, kurį 
jie taip mylėjo ir tebemyli.

Suomija, kad ir jau labai bu
vo nukraujavusi ir karo žaizdos 
dar nebuvo pilnai užgijusios, vėl 
po metų rusų buvo užpulta, šį 
kartą rusai puolė net su 36 di
vizijomis. Ir vėl suomiai neteko 
daugiau 150,000 žmonių, iš kurių 
veik pusė buvo nukauta. Tačiau 
ir po antro pralaimėjimo suo
miai neprarado galvos. Ir toliau 
gyvena be jokio baimės jausmo 
tokio žiauraus ir negailestingo 
kaimyno grėsmėje.

Pirmas reikalas — skolos

Suomijos konstitucija (Soumen 
Tasavalta - Republiken Finland) 
yra parašyta pagal Amerikos 
konstitucijos pagrindus. Bet jo
je yra reikšmingas reikalavimas, 
kad biudžetas būtų visados su
balansuotas. Taip pat yra para
šyta: “Visi neapmokėti pasiža
dėjimai pirmiausia turi būti pa
dengti, o tik po to daromos nau
jos išlaidos“.

Suomijos politikas negali iš
eikvoji žmonių pinigų, nes tai

NATO karinis punktas La Viletta, Maltos saloje, j kurį savo rankas 
ima tiesti sovietai.

, būtų ne tik prieškonstitucinis 
nusikaltimas, bet išeikvojimų 
našta būtų uždėta ant jo vaikų, 
kurie dengdami išeikvojimą tu
rėtų mokė i ne tik procentus, o 
ir kitas susijusias su išeikvoji
mu išlaidas.

Suomijos Laplandijoje (Enon- 
tekio), kur paliai naujai praves
tą Arktikos nlentą briedžių au
gintojai lapiai kaimynas kai
mynui padėjo pasistatyti namus, 
šeši tūkstančiai bu' ų buvo pa
statyta be jokios pašalinės pa
galbos.

“Mes neturime užsienio pagal
bos”, pasakė suomis man Ro- 
vaniemi, “todėl mes patys sau 
gelbstimės”.

Henry J. Taylor Aurora, Bea- 
con News rašo, kad pasitikėji
mas savim yra vyriausias ir pa
grindinis suomio dėsnis.

Seniausia krašto tvirtovė ran
dasi Soumenlinna Helsinkio uos
te. Istorija buvo parašyta pa
gal posakį; “Būk visados drąsus 
ir nesitikėk užsienio pagalbos”. 
Uoste dar yra trys tvirtovės. 
Jų pavadinimai reiškia; garbę, 
švarią sąžinę ir stiprią vienybę.

Jos pasako užsilikusią pasa
ką, kuri yra tikras Suomijos 
praeities liudininkas.

VĖL ĮVEDA MOKESČIUS 
NUO ASMENINES 

NUOSAVYBĖS

Illinois Aukščiausias teismas 
nusprendė, kad lapkričio mėne
sį įvykęs visoje valstijoje gy
ventojų atsiklausimas (referen
dumas), kada buvo panaikinti 
mokesčiai nuo asmeniškos nuo
savybės, yra priešingas konsti
tucijai. Atleidus pavienius as
menis nuo tų mokesčių, bet rei
kalaujant jų iš korporacijų, yra 
laužoma lygybė. Taigi, mokes
čiai nuo asmeniškos nuosavy
bės yra vėl įvedami kaip priva
tiems, taip ir bendrovėms.

tė į orą ir jos žybtelėjo įvairiaplunksniais tropikiniais 
paukščiais. Jis taip pat išbarstė visas kalvas ir klonius 
raudonomis spalvomis ir jos pražydo salose “hibiscus” 
gėlėmis. Tada visą savo kūrinį papuošė baltomis, per
sijotomis smėlio dulkelėmis ir banguojančia vešlia ža
lia augmenija bei lapija. Ir gimė Havajai.

Kiek yra tiesos toje legendoje, pareina nuo turis
tų vaizduotės. O ji sklaidosi įvairiais kryžkeliais ir šun
takiais. Vienas individas mato objektą pilną meniškumo, 
kitam jis tėra nuobodulį keliąs šlamštas. Ką gi padary
si, optimistas su pesimistu niekad nesutiko dėl pusiau 
pripildytos stiklinės vandens. Pirmajam ji visada atro
dė pusiau pilna, antrajam gi visuomet pusiau tuščia.

Tačiau legendose rasime gal daug daugiau tiesos, 
nei pesimistų skleidžiamuose mituose. O gandai, kaip 
toji piktoji vapsva, gelia kur kas skaudžiau. Ir Mark 
Twain yra kartojęs, kad “gandai, niekad nesilaikydami 
saiko, būdavo perdėtai išpūsti”.

Dar tik besiruošiant kelionei į Havajus, mane 
kažkas stengėsi įtikinti, kad Honolulu už puoduką kavos 
su riestainiu prašo trijų dolerių. Žengdama Kalakaua 
alėja, Waikiki centrine gatve, lyg Collins gatvė Mia
mi Beach, matau lange iškabą reklamuojant — papaja, 
saldi bulkutė ir kava — 59 centai. Ir tai gal kai kam ar 
net daugeliui gerai pažįstamame MacDonald’s. Pro pra
viras duris dar spėjau pamatyti, kad ten nuostabiai šva
ru, skoningai ir net puošniai ištaisyta, palyginus su 
čia pakelėse matytais trafaretiniais iki nuobodumo tos 
rūšies “restoranais”. Matyt, daug klientų naudojasi tuo 
pigumu, nes žmonių yra gan apsčiai. Turėjau tikrai 
nuoširdžiai nusišypsoti, prisiminusi tuos “perspėji
mus”. Ir nepigiame Honolulu norint galima “pagal Jo
ną ir kepure rasti”.

Sovietai protestavo prieš

MARACAY, Venecuela. — Po 
čiurlioniečių koncerto Media - 
Torto arenoje, Bogotoje, kur 
klausėsi apie 22,000 žmonių, 
Sovietų ambasada pareiškė pro
testą Kolumbijos vyriausybei, 
už leidimą giedoti Lietuvos him
ną miesto aikštėje. Po koncer
to čiurlioniečiai išskubėjo į Bo- 
gotos aerodromą, iš kur birže
lio 27 d. išskrido į Venecuelos 
sostinę Caracas. Jau aerodrome 
laukė kariniai autobusai, nuga
benę Čiurlionečius į Maracay 
miestą (apie 120 kilometrų), 
čiurlioniečius lydėjo ltn. Balys 
Petrasevičius, specialiai paskir
tas lietuvis karininkas čiurlio- 
niieči ųgastrolėms. Į Maracay 
atvyko tiktai 70 žmonių. 14 čiur- 
lionicičių, neturėjusių JAV pilie
tybės, pasiliko. Jiems reikėjo 
specialios vizos. Kons. S- Siru
tis užtikrino, kad likusieji čiur- 
lioniečiai atvyks pirmadienį. Vi
zų reikalai ištikrųjų buvo su
tvarkyti, ir Čiurlionio ansamb
lis Maracay buvo vėl pilno sąs
tato.

Kai čiurlioniečiai vyko į Ve
nesuelą, nežinojo, kur bus jų 
koncertai. Tuos reikalus tvarkė 
Vliko atstovybės įgaliotinis Jur
gis Bieliūnas, Vladas Venckus, 
Venecuelos LB pirmininkas ir 
4-toji pėstininkų divizija.

Nustatytoji jų programa čiur- 
lionieičių buvo visu šimtu nuo
šimčių išpildyta. Ji pareikalavo 
iš čiurlioniečių daug energijos 
ir susiklausymo.

Birželio 29 d. čiurlioniečiai 
Caracaso miesto Bolivaro aikš
tėje vakare davė pirmąjį kon
certą Venecueloje, minint Vene
cuelos išlaisvintojo Bolivaro 150 
metų įžengimo į šį miestą su
kaktį. Koncertas buvo baigtas 
Venecuelos himnu. Prieš kon
certą televizijos stoty buvo nu
filmuota ir įrekorduota čiurlio
niečių pusantros valandos pro
grama. Ji vėliau buvo perduota 
žiūrovams per galingą stotį.

Birželio 30 d., Bulių arenoje, 
cirko de Toros - Maracay mies
te, įvyko antrasis čiurlioniečių 
koncertas ,kur dalyvavo ir daug 
kariuomenės ir karininkijos. 
Klausėsi apie 4 - 5000 žiūrovų.

Liepos 1 d. Čiurlionio ansamb
lis išvyko į Valencijos miestą, 
kur specialiai įrengtoje estra
doje — sporto aikštėje davė 
koncertą visuomenei ir kariuo
menei. Klausytojų buvo apie 
7.000.

Liepos 2 d. buvo išvyka į Ka
ribų pajūrį, kur laivyno vado
vybė surengė puikų priėmimą. 
Kelias valandas čiurlioniečiai 
praleido besimaudydam1 ir be
sikaitindami karštoje saulėje. 
Vakare vėl duotas koncertas vi
suomenei Puerto Cabello mies
to teatre. Nedidelio teatro salė 
buvo apiplinė — apie 400 klau-

Havajiečių įgimtas nerūpestingumas
Vakare po septintos valandos laukiu viešbučio ves

tibiulyje limuzino, kuriuo turime vykti pamatyti Hono
lulu naktinio gyvenimo. Viešbučių fojė skersai ir iš
ilgai atviri, o jūros vėjeliai ir čia įsiveržę ramiai sau ka
raliauja svečių malonumui ir pasitenkinimui.

Jau pusė po septintos — paėmimo valanda. Šofe
rio nė kvapo. Pradedu kiek nerimti. Tik dar džiugu, 
kad ne viena laukiu. Viešbučio tarnautojas paslaugus, 
pradeda skambinti telefonu, ieško, klausinėja. Pagaliau 
raminančiai sako:

— Arba per anksti, arba pervėlai — niekad laiku, 
tai havajiečių laikas!

Tuo posakiu labai greitai įsitikinome gyvenime ir 
patys klausdavome: “Ar pagal havajiečių laiką?” Ir būti
nai uždėk pusvalandį ir niekada nepavėluosi.

Iš tiesų havajiečiai krautuvę ar restoraną gali atida
ryti valanda, dviem vėliau be jokio sąžinės graužimo ar 
net paprasčiausio atsiprašymo, nežiūrint jų nepaprasto 
mandagumo ir malonumo. Toks paprasčiausiai yra jų 
gyvenimo būdas. Bet uždaryti tas pačias įstaigas, kaip 
jie yra greiti! Tai jau visiškai kita istorija. Penkiom, 
dešimčia minučių anksčiau — jau jokiu būdu neįeisi. 
Labai dažnai parduotuvėse teko matyti užrašus: “Ne
skubinkite mūsų, mes dirbam pagal havajiečių laiką”. 
Taip pat dažnokai jie patys žodžiu perspėja, kad jų už
darymo laikas yra labai punktualus ar net prieš laiką.

Kas nors Havajuose, ar tai švelnusis klimatas, ar 
alohos dvasia, ar pagaliau hoomanawanui filosofija — 
gyvenkime pamažėle — padarė juos tokiais, kokie jife 
dabar yra.

(Bus jaugiau),

Lietuvos himno giedojimą

sytojų - žiūrovų.
Liepos 3 d. naktį 10 vai. buvo 

koncertas gražiame, naujai at
remontuotame, Valencijos mies
to teatre. Nors kariuomenės va
dovybė buvo sau rezervavusi 
didžiausią dalį bilietų į šį kon
certą, bet jų atvyko nedaug. 
Karininkų ramovėje įvyko gra
žus čiurlioniečių priėmimas.

Liepos 4 d. Čiur lionio ansamb
lis vėl vyko į Caracas, kur di
džiuliame miesto aprke 5:30 vai. 
p. p. davė liaudžiai koncertą, 
sutraukusį kelis tūkstančius 
klausytojų.

Liepos 5 d. Venecuelos Ne
priklausomybės šventė. 9 vai. 
čiurlioniečiai dalyvavo iškilmin
gose pamaldose Maracay kated
roje. Pamaldas laikė vietos vys
kupas, dalyvaujant gubernato
riui, 4-sios divizijos vadui, daug 
aukštosios karininkijos ir žmo
nių. Giedojo čiurlioniečių miš
rus choras, pritariant kanklių 
orkestrui lietuviškas giesmes.

Po pamaldų įvyko paradas Bo
livaro aikštėje, Čiurlioniečiams 
buvo pastatyta atskira estrada, 
šalia paaukštinimo, kur buvo 
visa miesto ir apskrties vado
vybė, kariuomenės vadovybė, 
diplomatų atstovai ir vyskupas. 
Čiurlioniečiai padėjo vainiką, po 
to sugiedodami Lietuvos himną, 
kuriam buvo atiduota visa ka
rinė pagarba. Pakėlus karinin
kus į aukštesnius laipsnius, bu
vo apdovanoti diplomais eilė pa
sižymėjusių diplomatų ir veikė
jų. Čiurlionio ansamblio vado
vui buvo įteikta graži Krašto 
apsaugos ministerijos plaketė. 
Visos iškilmės buvo baigtos Ve
necuelos himnu, giedant čiurlio
niečiams ir grojant dideliam ka
riniam orkestrui.

Tą pačią dieną 1 vai. Kari
ninkų ramovėje buvo surengti 
atsisveikinimo pietūs, kuriuose 
dalyvavo divizijos vadas gen. 
brig. Camilo Vethencourt, jo 
pavaduotojas ir gubernatorius 
su poniomis, eilė karininkų, lie
tuvių veikėjai iš visos Venecu
elos ir čiurlioniečiai. Jautrią kal
bą pasakė divizijos vadas. Lie
tuviai apdovanojo generolą ir 
kitus karininkus, prisidėjusius 
prie čiurlioniečių išvykos apsi- 
sekimo liet. liaud es dirbiniais — 
drožiniais. Ltn. Balys Petrase
vičius liepos 5 buvo pakeltas į 
vyr\ leitenanto laipsnį, čiurlio
niečiai jam ta proga padovanojo 
auksini žiebtuvėlį, kaip padėkos 
ženklą už vargą ir nuoširdumą, 
rūpinantis čiurlioniečiais Vene- 
cueloie. Kalbėjo maestro Alf. 
Mikulskis. Venecuelos lietuivai 
ftirrlionlečiams teikė padėkos 
plaketę. Pobūviui vadovavo Jū
ratė Rosales.

Liepos 6 d. 10 vai. ryto čiur- 
lionieičiai išskrido į Miami, Flo
ridą. V. R-
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KAIP APSISAUGOTI NUO UODŲ
Mažas įkyrus vabzdys vargina žmones

vadinamą allergeną, nuo kurio 
oda paraudonuoja. Kiti savo 
odą trina su amoniaku, su so
do bikarbonatu ar mentoliu.

CLASSIFIED GUIDE
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HELP VVANTED — MOTERYS

J. VENCKUS, S. J
Visame pasaulyje priskaito- 

mos 2426 uodų rūšys. Tačiau iš 
jų visų plačiausiai yra paplitęs 
uodas, kurį lotyniškai vadina 
culex pipiens. šis uodas yra la
bai įkyrus, visados mus, kankina 
vasaros metu, ypatingai nakti
mis, kada mums labiausiai rei
kalingas poilsis. Mes Amerikoje 
paprastai tiek nekenčiame, nes 
apsiginame, dėdami į langus 
metalinius tinklelius. Daugiau 
kenčiame, kai atostogoms išva
žiuojame miškus, prie ežerų ar 
stovyklaujame. Žinau iš patyri
mo, kai, būdamas Ispanijoje ar 
Pietų Amerikoje, ištisas naktis 
prasikankinau, negalėdamas už
migti. Ten vietiniai savo kamba
riuose sitaiso virš lovos baldaki
mą iš muslino, bet svečiai tokio 
patogumo neturi. Naktį atsikė
lęs pradedi rankšluosčiu mušti 
uodus, kurie, užsidegus šviesai, 
sutupia ant sienų. Visa siena 
pasidaro kruvina, nes uodai jau 
Suspėjo prisigerti žmogaus 
kraujo. Siurbia kraują patelės; 
patinėliams pakanka žiedų nek
taro, augalų sunkos. Paprastai 
patinėliai tik vieną uždavinį ir 
teturi — apvaisinti patelę. Tai 
kodėl gi patelė yra tokia krau- 
gerė? Jai kraujas yra būtinai 
reikalingas, nes kitaip negalėtų 
dėti kiaušinėlių. Kraujas duoda 
jai reikalingų ir būtinų protei
nų vystymuisi mažiukų uodžiu- 
kų.

Kai kurie mokslininkai sako, 
kad patelės daugiau kanda vy
rus kaip moteris. Logiškai gal
vojant, daugiau turėtų kąsti 
moteris, nes jų oda yra švelnes
nė ir minkštesnė. Gal moterų 
vartojami kvepalai saugo jas?

Uodai mėgsta šiltą žmogaus 
odą, apie 90 laipsnių F.-Žrao- 
gaus odos temperatūra svyruoja 
nuo 87 iki 90 laipsnių F. Atrodo, 
kad naktį uodas susivokia žmo
gaus kvėpavimu, žmogaus iš
kvepiamu anglies dvideginiu 
(CCL). Patelėms padeda ir jų 
mažesnis zirzėjimas, nes ne taip 
greitai prikelia miegantį žmo
gų. Patinėlių zirzėjimo tonas 
aukštesnis. Zirzėjimo tonas par
eina nuo sparnelių viršijimų 
skaičiaus.

rijos, bet Italijoje, Ispanijoje 
(Pietų) ir Pietų Amerikoje 
daug žmonių kenčia, bent ken
tėjo nuo maliarijos.

Biologinis uodo ciklas

Ciklas turi keturis laipsnius: 
kiaušinėlis, lerva, lėliukė (puppa 
ar ninfa) ir suaugusi stadija 
(imago). Kiaušinėlius patelė de
da į vandenį, į pelkes, į paliktus 
lauke namų puodus, kur įlyja 
vandens ir pan. Iš kiaušinėlio 
pasidaro lerva, pasikabina ant 
vandens plėvelės,, uodegos da
lyje turi du vamzdelius: vienas 
išeinamasis, antras — kvėpuoti 
(ilgesnis, iš lervos pasidaro lė
liukė, kuri laisvai plaukioja 
vandenyje, turi du vamzdelius 
viršuje, netoli galvos, kvėpuoti. 
Visas šitas ciklas įvyksta per sep 
tynias dienas. Iš vandens išeina 
į orą. Visas, šitas procesas vadi
nasi metamorfozė. Suaugęs uo
das (imago) gali gyventi 17-30 
dienų. Kraują gali siurbti kas 2- 
3 dienas. Kraujo du kartu dau
giau gali vienu kartu įsiurbti, 
negu pats uodo kūnas sveria. 

Kova su uodais
Uodai visiškai nekanda ar 

kanda daug mažiau prie šviesos. 
Todėl, jeigu uodai labai kanki
na naktį, galima gulėti prie elek 
tros šviesos. Uodams nepatin
ka prakaituota oda. Smilkalai 
atbaido uodus. Komercijoje yra 
visokių kremų ir skysčių, kurie 
užtepti ar užpilti ant odos atbai
do uodus bent kelioms valan
doms. Tie tepalai ar skysčiai yra 
patentuoti, jų sudėtis laikoma 
paslaptyje. Kiekvienas gali pa
mėginti ir paskui pasirinkti, 
kokie vaistai jam geriau pa
tiks. Uodai begeldami įleidžia

Valdžios kova prieš uodus
Daugiausia kovojama prieš 

maliariją sukeliantį uodą, nes 
jis tikrai pavojingas. Bekovo
jant prieš maliarijos uodą, nu
kenčia ir mūsų paprastieji uo
dai.

Jeigu mėgstąs gamtą berniu
kas išneš savo akvariumą ku
riam laikui laukan, tai tikrai 
susilauks uodė lervų ir lėliukių. 
Jeigu nenori turėti uodų savo 
namuose, tai nepalik netoli na
mo indo su vandeniu. Platesne 
apimtimi kovojant, galima už
pilti naftos ant vandens pa
viršiaus — lervos ir lėliukės 
užtrokš. Pirmiau taip darydavo, 
dabar to niekas neleis, nes tai 
būtų vandens užteršimas. Buvo 
labai gera priemonė kovoti su 
suaugusiais uodais DDT prepa 
ratai. Dabar1 ir to neleidžiama. 
Galima pasiteirauti kitokių in
sekticidų pas specialistus.

Prisimintina biologinė kova 
prieš uodus. Į vandenį įleidžia- 1 
ma žuvelė (gambusia af finis), 
kuri suėda daug uodų lervų ir 
lėlyčių. Ta priemonė labai ge
ra: turėsi nekaltų žuvelių ir 
neturėsi kenksmingų uodų. j

Pabaigai anekdotiškas pasa
kojimas. Vienas amerikietis nu 
važiuoja New Orleaną į sve
čius. šeimininkas gerai vaiši
na svetį, duoda išgerti, paskui 
abu nueina gulti. Svetys negali 
miegoti, nes uodai jį kankina, 
bet mato, kad namų šeimininkas 
gerai miega. Rytmetį atsikėlęs 
klausia tarno negro, kaip tai įvy 
ko, kad šeimininkas taip gerai 
miegojo, o jis pats visą nak
tį negalėjęs užmigti. Negras 
atsakė: "Pirmąją nakties pu
sę šeimininkas buvo pilnas, o 
antrą (nakties pusę pilni uo
dai. Svetys suprato, kuo šeimi
ninkas ir kuo uodai buvo pilni: 
šeimininkas alkoholiu, o uodai 
krauju.

MISCELLANEOUS REAL ESTATE REAL ESTATE

Uodo anatomija

Viršuje, dešinėje — uodo lerva, savo kvėpuojamuoju vamzdeliu pasi
kabinusi žemiau vandens paviršiaus. Kairėje — panašiu būdu pasika
binusi lėliukė, tik jos vamzdeliai yra arčiau galvos. Lėliukė ir lerva 
prisikabina, kai nori gaut deguonio, šiaip jau laisvai plaukioja van
denyje. Apačioje;: a — patelė prisisiurbusi kraujo, b — patelė, c — pa
tinėlis. Stebėkite skirtingas “antenas" — pas patinėlį ilgesni plauke
liai, kurie jam padeda uosle surasti patelę iš toli. (Iš J. Venckaus bio
loginių preparatų, piešė kun. J. Raibužis, SJ)

Senovėje žemėje gyveno labai 
dideli gyvuliai. Taip dinosaurai 
svėrė daugelį tonų. Dabar gam
ta yra ekonomiškesnė. Mažu me
džiagos kiekiu sukurta daugy
bė vabalų, vabalėlių. Įvairiau-1 
šių vabzdžių rasi pradedant nuo 
šiaurės ligi pietų poliaus. Vabz
džiai prisitaikė prie įvairiausių 
gyvenimo sąlygų, ėda bet ką, 
pradedant nuo poetiško gražiau
sių žiedų nektaro, baigiant biau- 
riausiomis gyvulių išmatomis, 
pradedant gryniausiu aristokra
tų krauju, baigiant baisiausiai 
dvokiančia medžiaga. Kam ne
malonus sveikiausias bitelės 
medus? Kas nežino K. Donelai
čio vabalo, kurio vardo, gimna
zistams skaitant jo raštus, ne
leidžiama ištarti. Entomologai 
priskaito apie milijoną vabzdžių 
rūšių.

Uodai su savo burnos aparatu 
turi ne tik pradurti odą, bet vi
saip belankstydamas turi atras
ti kraujo kapiliarą ir tada pra
dėti siurbti. Sis aparatas labai 
gudriai padarytas. Tikrumoje 
tame snape yra ne vienas ka
nalas, bet du; vienu kanalu eina 
kraujas iš aukos moskitui ar uo
dui į burną ir tuo pačiu laiku, 
eina seilės iš moskito žemyn, 
kad kraujas nesukrešėtų.

Paminėsiu dar maliarijos uo
dą. (Anopheles maculipennis). 
Jis yra labai panašus mūsų uo
dą, bet kartu turi ypatingų skir
tumų. Kadangi Anopheles yra 
labai pavojingas ligų nešėjas, 
medicinoje labai giliai studijuo
jamas. gitas uodas mėgsta šiltes 
uį klimatą, todėl pas mus jo nė
ra Ir todėl nėra pae aittB

R I G H T O N
SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION

HOME

LOANS

INSURED

SAVINGS

Serving the Lithuaniaii Gammunity 
B 7 years wlth personai attentton.

4071 Archer Avė. (VVest of California Avė.)
Chicago, Illinois 00632 Tel. LA 3-8243

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7258

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARTAŲ PARDAVIMAS IR TISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį,
viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
LIEPONIS

FURNITURE CENTER, INC. 
Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-6875

Pirmadieniais ir kotvirtalieniain nuo 0 IkS 9:30. Kitom dienom nuo
9 ibi 6 vai. vakaro Setanštaeniala Uždarytą

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stotie* 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek 
tnadieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų — perduodama vėliausių 
pasauliniųųų žinių santrauga ir ko 
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-04»b. Ten pat gaunamas ii 
dienraštis Drangas.
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A. G. AUTO AEBUILOERS
Čia automobiliai išlyginami lr nu

dažomi. Darbas atliekamoj’ sąžinin
gai ir gerai, prityrusių darbininkų. 
Kainos nebrangios.
3518-24 W. 63rd St., Chicago, IU. 

TEL — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

Apsimoka skelbtis dienr. “Drau
ge”, nes jo kainos visiems priei
namos, o skaitytojų skaičius yra 
toks didelis jog atneš geriausius 
rezultatus.

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę, nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRA N K ZAPOLIS
3208% Wcst 95th Street 

Chicago, riUnols
Tel. GA 4-8854 lr GR 8-4330

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI Į LIETUVA

Gerų prekių didelis pasirinkimas Au
tomobiliai, Šaldytuvai, televizijos, do- 
ler. certifikatai, maistas, akordeonai. 
2808 W. 89th St., Chicago, III. 80829 

TELEF. WA 5-2787

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname lr vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS, Tel. RE 7-5168
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

NEDZINSKAS 4065 Archer Avė.
Chicago, BĮ. 60632. Tel. YA 7-5980
iiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiMiM

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos ridi jai, 

stereo.
Krautuvė Marąuette Parke 

Pardavimas ir taisymas
MIGLINAS TV

7346 W. 69tb St. — tel. 776-1486

DAŽYMAS
Pigiai dažau namus iš vidaus ir 
lauko. Valau kilimua ir baldus 

Pilna apdrauda.
J. Rudis — Tel. CL 4-1050

MOVING
SERftNAS perkrausto baldus ir 
kitos daiktas. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV. 67th Place — VVA 5-8063

COSMOS PARCELS ENPRESS
SIUNTINIAI Į LIETUVA

2501 W. 69th St., Chicago, UI. 60629 
3333 S. IIalKte<l, Chieago. III. 60608

Td. WA 5-2737; 254-3320
įvairių prekių pasirinkimas, moto- 
oiklai, Šaldytuvai, maistas, doleriniai 
CERTOTKATAI ir AUTOMOBILIAI

V. Valanttnas

Apsimoka skelbtis dienr. “Drau
ge”, nes jo kainos visiems priei- 
toks didelis jog atneš geriauslut 
rezultatus.

SUGALVOTA PADARYTA!
Sveikas medi urs, modernus viduj, 

graži gatvS, arti Maria H. dideliai 
Seimai ir pajamoms, platus sklypas. 
$18,600.

!> kamb. mūras, patogi vieta, rami 
gatvė, arti parko. $18,950.

Du pelningi mūrai Apie 517,000
nuomos metams. Brighton pke. Kaina 
$50,000.

0 kamb. 15 metų mūras. Centr. 
vėsinimas. Garažas. Prie 50-os už 
Pulaski. $26,800.

2-jų butų mūras. 4 ir 5 kamb. 2 
auto garažas. Marąuette pke. $26,500. 

aukšto, 20 metų mūras, gražūs
2 butai, uždari pušų porčiai, naujas 
stogas ir gazu Šildymas, 2 auto ga
ražas, platus sklypas. Arti mūsų. Naš
lė neužprašo.$33,500.

Prie bažnyčios ir vienuolyno, dviem 
butam, 30 pėdų žemės, už $10,900.

5 butai, gelsvas mūras, 2 po 5 
kamb., 2x3 ir 1x4 kamb, VirS $7,000 
pajamų. 2 blokai niro parko. $47,000.

Marąuette Parke mūr. 2x4 
kamb. Nauja gazo šiluma. Gara
žas. Platus lotas. 484-8186.______

Brighton Parke 8-jų butų mūr. 
2x6 kaimb. ir 4 kamb, rūsy. Mo
derniška virtuvė, nauja gazo šilu
ma. Garažas. 434-8786.

ĮSIGYKITE DABAR !

DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
LIŲ aprašoma dr. 1. Vaišnoros 
MIC, knygoje:

VALDIS REAL ESTATE
7051 S. VVashtenavv Av. RE 7-7200

REIKALINGA DU DAKTARAI 
Kalbantys lietuviškai arba vokiškai 
Pirkti Med. Center arti šv. Kry
žiaus ligoninės. Du 3-jų kamb. ka
binetai laisvi, kiti užimti 2-jų chi
rurgų, vaistinės, dantisto, X-ray ir 
lab. Įmokėti $50,000. Pilna kaina 
$100,000. Kreiptis j 'Schutz sekm. 
9 iki 5 tel. RE 7-1106; MdKey & 
Poague, šiokiadieniais tel. Hė 4- 
4300.

‘‘Marijos garbinimas 
Lietuvoje”

Knyga nėra tik teologinė, jl dėl 
įdomių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besidominčiam Lietuvos istorija ar 
jos vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psl. — Kaina tik $3.00 
< Jalima įsigyti “DRAUGE”.

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplevvood, CL 4-7450 
Tvarkingai patarnauja visais Real

Aloyzo Barono

IŠDŽIŪVUSI
LANKA

Estate reikalais. Be to čia veikia 
Nlotariatas, daromi ir liūdijami ver
timai. užpildomi pilietybės pareiški
mai ir įvairūs blankai.

Mes keičiame apartmentinius na
mus į fanmas nuo 20 iki 120 akrų 
didumo ir netoliau 50 mylių nuo 
Chicagos. Jei turit tokią farmą, 
skambinkit arba rašykit

Mr. A. KAIRYS

BRAVO
REALTY C0.
3118 W. 59Hi Street

Tel. 471 - 0770
Kalbama lietuviškai, jei prašoma.

2 po 4 kamb. mūr. Skiepas lr pa
stoge. Central, šild. Garažas. Brigh
ton pko. centre.

2 po 5 kamb. medinis ir šalia tuš
čias sklypas. Central. štld. 41 lr 
Campbell.

Puikus bungalow. Įrengtas skie
pas, garažas.

Tuoj galima užimti. Gera vieta. 
77-ta prie California.

Maisto krautuvė lr a butai. Brigh
ton pke.

3 butai ir biznio patalpa. Marąuette
pke.

Valgykla su namu lr visais įrengi
mais. Judri vieta.

Insurance — Income Tux 
Notary Public

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd St., CL 4-2390

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NAMŲ PIRKIMAS

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

Apdraudę Agentūra
Namų, ) Gyvybės, Sveikatos, 

Biznio, Automobilių, 
Patogios išsimokė jimo ) sąlygos

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2238

SAVININKUI NEMOKAMAI
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pardavimas, pirkimas 
Įvairūs draudimai

BUD’S REAL ESTATE
BADYS BUDRAITIS 

4307 S. Kedzie, Chicago 
TEL. — 254-5551 

1339 State St., Lement, III.
Tel. — 257-5542

EXPERIENCED 
RELIEF L.P.N., R.N.

OR G.N.
Ali three shifts in North Side 

home for the aged.

CALL — 561-3950

VVe are looking for a trustworthy

CLEANING VVOMAN
3 days a wk. References reąuired, 
mušt speak English. Tel. $28-2148 
betvveen 10 A.M. & 2 P.M. Vicinity 
of South Blvd., Evanston, Illinois.

HELP VVANTED — VYRAI

AUTO MECHANIC
SUN tuno-up man, brakes, exhaust 
systems, starters, alternators, valvo 
adjustment etc. Good references 
reąuired. Mušt speak English. Apply

9201 S. Ashland — Tel. 238-4581 
Mr. VVarren Itonke

D ® M E S I O !

MORO REMONTAS 
STOGŲ TAISYMAS

Pats atlieku darbą. Unlon| 
Building Maint. Skambinkit

TEL. — 538-5232

Heating Contractor

A. VILIMAS
MOVING
Apdraustas perkraustymas 

— Įvairių atstumų —
823 VVEST 34th PLACE 
Telef FKoatier 6-1882

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijimų vertimai

PILDOMI INCOME TAX
lr atliekami kiti patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

Remkite tuos biznierius, ku 
rie skelbiasi “Drauge”.

Skelbkitės dieni. "Drauge’

Niekas taip giliai ir nevienpusiš- 
kai nesupranta įvykio, net ir ne
laimingo, kaip Baronas.

Ir jis moka tai papasakoti

Knyga 233 psl., kainuoja 4.5(1 
dol. Galima gauti DRAUGE ir pas 
platintojus.

K9P

Įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūsių namo apfilldymo 
pečius lr air conditioning — j 
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- 
kainai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. Westera, Chicago 9, I1L

Telefonas VI 7-3447

DĖMESIO!

KUR GALIMA GAUTI BEVEIK VISŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ KATALOGĄ?

Tik dienraščio “Draugo” knygų kataloge yra beveik visos Ame
rikoj gaunamos lietuviškos knygos.

“Draugo’ spaustuvė išleidžia daugiau knygų, negu kitos lie
tuviškos leidyklos Amerikoje. Taip pat beveik visi leidėjai platina 
savo knygas per dienraštį ‘įDraugą” ir jo platintojus.

Tuojau rašykite ir prašykite “Draugo” pasiųsti .Tuma katalogą 
ir dažniausiai gausite reikalingą lietuvišką knygą arba bus pra
nešta, kur galima ją gauti, jei leidėjas neplatina per “Draugą”.

Reikia lietuviškos knygos? Kreipkitės į "Draugą'

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
SENASIS KAREIVIS MATATUTIS

Jurgio Jankaus pasaka — apysaka mūsų liaudies pasakų mo
tyvais apie įdomų žemaitį Matatutį ir jo daugybę nuotykių, 
kariaujant už svetima karalių ir paskui tą patį karalių moki
nant karaliauti. Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00.

Puiki ir nepaprastai įdomi norvego Thor Heyerdahl nuoty
kių knyga iš ekspedicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, sie
kiant išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslaptis. Iliustruota. 
414 psl. kaina $3.75.

GRIMUI PASAKOS

Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpifi- 
viais išvykusius į tolimų miškų lankas, ir jų įdomius nuoty
kius vasaros naktimis. Iliustruota. 70 psl., kaina $3.00.

MĖLYNI KARVELIAI

(domios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie
siems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose emigra
cinėse sąlygose. Iliustruota. 70 psl., kaina $1.50.

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS

Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris < 
1812 metais iš Viekšnių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną, 
besikeliant) per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių iš
ėjo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.b0.

NAKTYS KARALIŠKIUOSE
Brolių Grimų pasakų rinkinys, kuriame tr Pelenė, ir Sniego 

Senė. Snieguolė ir kitos gražiausios ir populiariausios pasakos 
mūsų mažiesiems. Nauji pasakų vertimai, daug iliustracijų. Di
delis formatas, 160 psl., kaina 3.00.

RYTŲ PASAKOS
Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokykli

niam jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psL, 
kaina $2.50.

JURININKO SINDBADO NUOTYKIAI 
Puikios ir įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsiosios

“Tūkstantis ir viena naktis” ir vaizduojančios pasakų jūrininko 
Sindbado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose. 
Didelis formatas, 112 psl., kaina $2.00.

Visos šios knygos yra vertingos ir reikalingos jūsų vaikų 
bibliotekoje, ir jas visas galima gauti DRAUGE.

IUinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 proe. 
mokesčiams.



Da“"* ŠYente3 meno vadovas muz. P. Armonas, LB c. v. pirm. inž. 
Y.' ''olert<‘8 ir ™uz. A. Kačanauskas dainų šventės metu Chicagoje. 
o įau matyti L. šimutis ir kun. J. Prunskis. Nuotr. A. Gulbinsko

Pastabos ir nuomonės

ALTA, BENDRUOMENĖ IR 

LIETUVOS LAISVINIMAS

BRONIUS NAINYS

Dainų šventės išvakarėse, lie
pos 3 d., Chicagoje įvyko dar 
vienas JAV LB centro valdybos 
ir Amerikos Lietuvių tarybos 
atstovų pasitarimas. Penketą 
valandų trukusio pasitarimo ofi 
cialus komunikatas esmėje te
pasako tik tiek. kad buvo nutar
ta tartis. Nors apie pasitarimų 
eigą jo dalyviai viešai ir tyli”, 
bet jau sekančią dieną dainų 
šventėje suinteresuotieji galėjo 
nugirsti ir kai kurias charakte- 
ringesnes pokalbio detales. Ne
oficialiai buvo kalbama, kad 

•ALTa iš Bendruomenės vadų 
reikalavusi pripažinti ALTai 
vadovaujančią rolę Lietuvos 
laisvinimo darbuose, visą lietu
višką veiklą norėjusi paskirsty
ti į griežtai apibrėžtas sritis 
ir siekusi, kad LB laisvinimo 
darbą sustabdytų ir įsijungtų į 
ALTą. Bendruomenės atstovai 
tų reikalavimų nepriėmė.

* Tokie arba labai panašūs rei
kalavimai ALTos buvo kartoja
mi ir anksčiau. Juos diskutuo
jant, jau buvo praleista nemaža 
laiko ir išeikvota daug pinigo. 
Reikia manyti, kad ALTa tuos 
reikalavimus puoselės ir ateity, 
nors jiems nėra nei realaus pa
grindo, nei paprastos kasdieniš
kos logikos. Gyvenimo realybė 
yra tokia, kad ne visi, kurie t nori, sugeba ir siekia dirbti Lie
tuvos laisvinimo darbą, gali bū
ti sutalpinti į vienus ALTos rė
mus.

Amerikos Lietuvių taryba 
yra sudaryta partiniu pagrindu. 
Be to, jai priklauso dvi draudi
mo organizacijos — susivieni
jimai. Taip pat Vyčiai, Sviesos- 
Santaros federacija ir Studentų 
sąjunga. Pagal ALTos “politi
ką” tik jos nariai tėra “kvalifi
kuoti” ir turi teisę dirbti Lietu

mi vog laisvinimo darbą. Į ALTą 
patekt galima tik per ją suda
rančias organizacijas. Daugelio 
aktyvių išeivijos veikėjų, ypač 
jaunesnių, nedomina nei politi
nės partijos, nei draudimo tiks
lams įsteigti susi vieni jmai. To
dėl partinėmis idėjoms ir susi
vienijimų įstatais grįsti keliai 
jų į ALTą atvesti negali. Lais
vų rinkimų altininkai neprak
tikuoja. Tokia ALTos organiza

cinė santvarka ir neigiamas nu
sistatymas demokratiškų rinki
mų atžvilgiu daug Lietuvos lais 
vinimą dirbančių žmonių palie
ka už ALTos ribų ir praktiškai { 
jie tampa iš to darbo išjungti, j 
Toks ALTos nuo visuomenės at
siribojimas ir laisvinimo darbo 
monopolizavimas dar nebūtų 
taip žalingas, jei tame altininkų 
gethe vyktų pozityvūs ir pras
mingi darbai. Gaila ir labai 
skaudu, kad taip ne visada bū- 

• na. Nuo Kersteno komisijos lai
kų, per paskutinį dešimtmetį, 
jokių žymesnių Lietuvos laisvi
nimo darbų ALTa neatliko. O 
jų yra daug, labai reikalingų, o 
šiuo metu net ir “degančių”.

Ne vienam Lietuvos laisvini
mu besirūpinančiam aktyves
niam lietuviui tokia padėtis gė
lė širdį. Apmaudas ir pyktis

ėmė juos, kad ALTa, pati ne
dirbdama laisvinimo darbo, jo 
neleido dirbti ir kitiems. Ilgai 
buvo lūkuriuota, siūlytos refor
mos, persitvarkymai. Visa tai 
nebuvo priimta dėmesin. ALTos 
už tvoros paliktieji žmonės pra
dėjo dairytis savo veiklai are
nos kitur. Kai kurie jų buvo įsi
jungę į Rezoliucijoms remti ko
mitetą. Bet vėliau jūos patrau
kė demokratiška, kiekvienai 
nuomonei ir minčiai atvira, lais
vais rinkimais savo institucijas 
sudaranti, Lietuvių bendruome
nė. Lietuvos laisvinimo darbą 
mylintiems LB virto labai pa
rankiu to darbo lauku, Tokiu 
būdu LB, tarp daugelio kitų sa
vo darbo sričių, tapo ir rimtu 
Lietuvos laisvinimo veiksniu. 
Būtų logiška ir natūralu tuo tik 
džiaugtis ir Bendruomenę svei
kinti, nes jau yra pasiekta ir 
gražių rezultatų. Deja, Ameri
kos Lietuvių taryba pasirinko 
nepasitenkinimo f.r priekaištų 
kelią. Ji siekia tą Bęndruomenės 
veiklą sustabdyti. Tai buvo pa
brėžta ir liepos trečios pasita
rime.

Su apgailestavimu tenka pa
sakyti, kad toks ALTos žmonių 
nusistatymas yra labai kenks
mingas ir išeivijai, ir pavergtai 
Lietuvai. Per metų metus pilnn- 
mis gerklėmis šaukėme visus į 
kovą už Lietuvos laisvę, bet kai 
dalis tų “visų” sukruto, ALTa 
panoro juos sustabdyti. Kodėl? 
Juk visiems žinoma, kad LB 
prieglobsty Lietuvos laisvinimo 
darbą dirbą išeivijos pajėgiausi 
ir energingiausi žmonės. .Bend

ruomenei šią veiklą sustabdžius, 
jie liktų vėl už ribų, nes į ALTą 
įsijungti jiems kelio nėra. Su
tikus pripažinti ALTai vadovau 
jančią rolę, reikštų paklusti ją 
sudarančių partininkų diktatui 
ir pozityvią iniciatyvą paau
koti neveikios labui. O įjungti 
LB į ALTą reikštų jos sunaiki
nimą arba. mažų mažiausiai, 
izoliavimą Tai jau yra atsitikę 
su šviesa Santara ir Studentų 
sąjunga, kai jų atstovų pozity
vūs ir naudingi planai sudužo į 
partijų tradicines barikadas. 
ALToje šios abi organizacijos 
turėjo likti tik pasyviomis ste
bėtojomis. Ne geriau būtų ir su 
LB atstovais. Pasiskirstymas 
darbų į sritis ir ALTai atida
vus laisvinmo darbą, jis ir to
liau liktų dirvonuoti posėdžių 
kambariuose.

Bendruomenės vadų sprendi
mas nesutikti su ALTos reika
lavimais yra logiškas. Jų pusėje 
yra ir didžioji dalis lietuviškos 
visuomenės. Bendruomenės pa
sirinktas kelias yra geras ir iš
mintingas. Lietuvos laisvinimo 
darbą ne tik gali, bet ir turi 
dirbti visi: VLIKas, ALTa, 
Bendruomenė ir visi kiti, kas 
tik nori ir sugeba. Bendruome
nė nesiekia vadovauti nei VLI- 
Kui, nei ALTai, nei nori juos 
įjungti į savo organizacinius rė
mus. Nė vienam jų nekliudo, ir 
linki viso geriausio. Kodėl AL
Ta nenori taip laikytis Bendruo 
menės atžvilgiu? Kam čia tos de 
rybos, vadovaujančios rolės, įsi
jungimai ir kiti panašūs daly
kai? Atėjus laikui, tuos klausi
mus išspręs pats gyvenimą si Iš
eivija yra natūrali pliuralistinė 
visuomenė, tai kam ją prievarta 
grūsti į kažkokius nenatūralius 
organinės visuomenės rėmus?

Iš visų pusių svarstant ir per- 
svarstant ALTos nusistatymą, 
kyla kažkoksl baimingas nujau
timas. Juk LB įsijungimas į 
Lietuvos laisvinimo darbą vi
sais atžvilgiais yra tik naudin
gas it niekam niekaip negali pa
kenkti. Tai yra aišku ir supran
tama, Kodėl ALTa tam įsijun
gimui taip pasipriešino? Kur 
to pasipriešinimo priežastis? 
Ar iš tikro ginčo objektu yra 
pats Lietuvos laisvinimo dar
bas? Ar šiuo atveju jis nėra tik 
tam tikra, gal net desperatiška, 
priemonė savo dienas baigian
čių senųjų partijos likučiams iš
silaikyti išeivijos viršūnėse ir 
vadovaujančuose postuose? Te
ko nugirsti, kad apie tokias par 
tinęs privilegijas buvo užsimin
ta ir liepos trečios pasitarime. 
Jei taip, tai iš tikro yra rimto 
pagrindo nuliūsti. Jeigu siekia
ma nedirbti, bet tik vadovauti, 
tai jau yra blogai. Tuo labiau, 
kai. vadovauti nėra kam.

Mylimiems tėveliams
A. -f A. DR. MOTIEJUI ir SALOMĖJAI 

NASVYČIAMS mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą vaikystės dienų draugėms 
DANAI, SALQMEJAI IR GIEDREI bei jų šeimoms.

Jonas Bacevičius, Petrutė Augustaitienė 
Elena Burlevičienė, Dana Petkūuienė 
ir jų šeimos

BALF-o 57 Skyr. pirmininkui

KOSTUI BRUŽUI,
jo mylimai seseriai JUZEFAI BRUŽAITEI Lietuvoje mi

rus, nuoširdžią užuojautą reiškia

BALF-o 57 Skyr. Valdyba

Pasinaudokite Draugo „Classified" skyriumi.

A. A.
JUZEFAI BRUŽAITEI

Lietuvoje mirus, liūdinčius jos brolį KOSTĄ BRUŽĄ ir 
KAROLINĄ BRUŽIENĘ, nuoširdžiai užjaučiame ir 
drauge liūdime.

Ona ir Vytautas Žilinskai

VIRGINIJOS IR ALGIMANTO 
GURECKŲ ŠEIMAI, 

susisiekimo nelaimėje žuvus jų dukrelei ir se
sutei NIDAI ir skaudžiai nukentėjusiems kitiems 
šeimos nariams prašome Visagalio paguodos ir stip
rybės.

KUPRIŲ ŠEIMA

NAMŲ PARDAVIMAS MIAMI KYLA DRAUGAS, pirmadienis, 1971 m. liepos mėn. 12 d. B

Daug kas teigia, kad Miami 
ir apylinkės (Dade Cbunty) jau 
tirštai apgyvendinta ir naujų 
namų statyba mažėja. Tačiau 
statistiniai duomenys rodo vi
siškai ką kita, būtent, naujų na
mų čia parduodama daugiaa, 
negu bet kada 10 metų laikofar- 
py-

Per pirmuosius šių metų ke- 
turius mėnesius Dade County 
parduota 2,032 naujų namų, kas 
sudaro 81% daugiau, negu per
nai per tą patį laiką. Trečdalio 
tų namų (34%) kainų vidurkis 
buvo 22,500 dol. Daugumoje tie 
namai buvo parduoti pagal įvai
rius planus aprūpinti namais že
mų atlyginimų šeimas, ypač ku
biečių šeimas.

Iš kitos pusės 16% parduotų 
naujų namų kainų vidurkis bu
vo 40,500 dol. Pateikiu naujų 
namų pardavimo statistiką per 
pirmuosius kiekvienų metų 4 
mėnesius; 1965 — 988, 1966 — 
1,090, 1967 — 842, 1968 _ 1,- 
462, 1969 — 1,289, 1970 - 1,548,

Vartotų namų kainos taip pat

Dvi našlės seserys Callie Ward ir Tennie Malone pačios pasistatė na
mus ir padarė visus įrengimus, įskaitant elektrą ir kanalizaciją. Jų 
keturių miegamų namas yra Fresno, Calif.

MAZEHMM

FUNERAL HOME

A. -Į- A.
DR. M. NASVYČIUI IR JO ŽMONAI 

mirus,
gilią užuojautą reiškiame dukteriai GIEDREI GUDAUS
KIENEI, DR. JUOZUI GUDAUSKUI ir šeimai.

Dr. Zigmas ir žibutė Brinkiai

A. + A.
NIDAI GURECKAITEI

tragiškai žuvus,
liūdesio ir skausmo prislėgtiems tėvams VIRGINIJAI 
ir ALGIUI GURECKAMS, sesutei NERIJAI, broliui 
VYTENIUI ir visiems artimiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą ir kartu liūdime.

Ignas Slabšinskas
Paulė ir Vytautas Gudavičiai
Ona Baltuškienė

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
4330 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

MARQUETTE FUNERAL HOME
— TĖVAS IR SŪNUS—

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 5Oth Avė., Cicero TOwnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 28rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672
2424 YV. 69th STREET Tel. REpubiio 7-1213

PETRAS BIELIŪNAS
Tel. LAfayette 3-35724348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. YArds 7-34013307 S. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-1138-11398319 S. LITUANICA AVĖ.

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
649 East 162nd Street, South Holland

10821 South Michigan Avenue, Chicago 
TEL. — CO 4-2228

kyla. Palyginant su praėjusiais 
metais, šįmet vartotų namų kai
nos pakilo 14% ir paskutinis 
vartotų namų pardavimo kainos 
vidurkis buvo 28,020 dol. Vien 
tiktai balandžio mėnesį Dade 
County buvo parduota 1,542 
vartoti namai, kurių bendra kai
na viršijo 43 milijonus dolerių. 
Tai sudaro 28% viršaus praėju 
šių metų pardavimo.

Čia duodu vartotų namų kelių 
metų balandžio mėnesio parda
vimo kainų vidurkį: 1965 — 16,- 
201 dol., 1966 — 15, 719 dol., 
1967 — 15,910 dol., 1968 — 18,- 
025 dol., 1969 — 21,215 dol., 
1970 — 24,129 dol., 1971 — 28,- 
020 dol.

Dade County statyba nesu
laikomai eina pirmyn, kas ma
tyti iš dirbančiųjų statyboje sta
tistikos, būtent šiuo metu sta , 
tyboje dirba 32,800 žmonių, o| 
praėjusiais metais dirbo 28,700, 
žmonių, gi 1962 m. tik 19,200.

Nekilnojamojo turto žinovai 
tvirtina, kad, nežiūrint jokių e- 
konominių konjunktūrų ateity

namų kainos Dade County ine- 
kada nekris, kaip tai buvo prieš 
penkerius metus, kada parduo
damo namo kainos vidurkis bu
vo 16,201 dol., o šiandien tas 
vidurkis siekia 28,020 dol.

Stasys Jazbutis

— Amerikoj 39% visų auto 
nelaimių įvyko dėl perdidelio 
greičio.

VIENUOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

MATĄS+ Z IŽAS

Jau suėjo vienuolika metų, kai negailestinga 
mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, 
kurio netekomme 1960 m., liepos 13 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalė
sime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam 
amžiną ramybę.

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos liepos 
mėn. 12 ir 13 d. d. T. Jėzuitų koplyčioje.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu 
su mumis pasimelsti už a. a. Mato Zizo sielą.

Nuliūdę: ŽMONA, SŪNUS
IR DUKTERYS SU ŠEIMOMIS

— Amerikoje daugiausia au
to nelaimės įvyksta šeštadie
niais 17%.
- ............ ....... .. . 4^ ..........

GĖLES
Vestuv&ma, hanketamn, laidotuvėms 

tr kitokioms progoms 
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8 DRAUGAS, pirmadienis, 1971 m. liepos mėn, 12 A,

X Dainavos jaunimo stovyk
los narių — rėmėjų metinis su
važiavimas įvyks liepos 31 d., 
šeštadienį, 4 vai. p. p. Dainavos 
stovyklavietėje, Manchester, 
Mich. Nuoširdžiai prašome na
rius - rėmėjus pranešti Broniui 
Polikaičiui, 7218 So. Fairfield 
Chicago BĮ. 60629, apie adreso 
pasikeitimą, kad būtų galima 
pasiųsti metines apyskaitas bei 
kitas informacijas.

X Dr. Ant. Razma su šeima 
lankosi Europoje. Iš Vokietijos 
atsiųsdamas sveikinimus rašo, 
kad poilsiui vakarais skaito lie
tuvišką knygą, kurią pasiėmė 
kelionėn. Vokietijoj aplankė vie
tas, kuriose jam teko gyventi 
ir buvoti.

X Jonas Jasaitis, adv. Povi
las Žumbakis, dr. Kastytis Ju
cius, Viktorija Dirgėlaitė ir Val
demaras Sadauskas, LB apy
gardos atstovai, dalyvavo Pa
vergtųjų tautų savaitės parado 
organizavimo k-to posėdyje, 
kur buvo aptarta savaitės pra- 
vedimo ir parado suorganizavi
mo reikalai. Chicagos lietuvių 
tarybą posėdyje atstovavo Ju
lius Pakalka ir Pranė Pakalkie- 
nė. Paradas įvyks liepos 17 d. 
11 vai. Visi lietuviai turėtų 
jausti pareigą šiame parade 
dalyvauti.

x Kun. Antano Šeškevičiaus, 
SJ, kalbos, pasakytos pernai 
rugsėjo mėn. teisme Lietuvoje, 
angliškas vertimas yra naujai 
išspausdintas “Draugo” spaus
tuvėje su pavadinimu: “Cond- 
emned for Teaching Religion in 
Church”. Norintieji tos kalbos 
anglišką tekstą paskleisti sve
timtaučių tarpe, prašome kreip
tis: 2345 VVest 56th Street, Chi
cago, III. 60636 USA.

x Dr. Julija Monstavičienė 
sugrįžo iš atostogų, kurias pra
leido Prancūzijoje ir Ispanijoje, 
dukters Beatos Soriano šeimo
je. Šiomis dienomis ją aplankė, 
grįždamas po sėkmingų koncer
tų Meksikoje ir Pietų Ameriko
je žentas, pianistas J. Soriano. 
Pažymėtina, kad pianistas vis 
plačiau garsėja ir yra pakvies
tas eilei koncertų Kanadoje, 
Panamoje ir Lenkijoje.

X Prof. dr. Vanda Tumėnie
nė, metus sunkiai sirgusi (buvo 
lūžęs klubo kaulas), nugalėjo 
visas negalias ir po senovei do
misi savo specialybės — vaikų 
ligų modernia medicina, litera
tūra ir visomis lietuviškojo gy
venimo kultūrinėmis apraiško
mis. Ją vardinių proga aplan
kiusioms ponioms pasiskundė, 
akių susilpnėjimu ir dėkoja jei 
kas užeina jai saskaityti.

X Adomas Banis sunkiau su
sirgo. Išbuvęs 5 savaites Šv. 
Kryžiaus ligoninėje grįžo į na
mus, 6325 So. Sacramento Avė. 
Banis priklauso eilei' įvairių 
draugijų ir yra vienuolynų rė
mėjas. Pažįstami linki greitai 
pasveikti.

X Už $99.95 pirk “sveikatą”: 
už tiek gali gauti Emerson vė
sintuvą pas Gradinską, 2512 W. 
47 St. FR 6-1998. Pasižiūrėkit 
ir oro sausintuvų. (sk.)

X Gražios lietuviškos lėlės 
gaunamos “Draugo” adminis
tracijoje. P. T. Vilipienė vėl 
pristatė gražių lėlių. Yra dides
nių ir mažesnių pasirinkimui. 
Atvykite pamatyti. Irgi yra ne
mažas pasirinkimas įvairių 
staltiesių, pagalvių ir t. t.

<nr 1

X Lietuviški rūbai moterims 
parduodami' “Draugo” adminis
tracijoje. Įvairios spalvos ir 
gražus siuvimas. Kreipkitės as
meniškai, nes sunku įvertinti 
Šių rūbų vertę be matymo.

•te*')-

x Juozas Gaila, JAV LB cv 
narys jaunimo reikalams, liepos 
3 d. dalyvavo II Pasaulio Lietu
vių jaunimo kongreso komiteto 
posėdyje, įvykusiame Chicagoje.

X Dalia Staniškienė su šei
ma iš Clevelando praleido tris 
savaites atostogų prie Chicagos. 
Jos vyras Džiugas Staniškis, 
JAV LB Tarybos narys, buvo 
atvykęs į Dainų Šventę Chica
goje.

X Vaistininkė Irena Glam- 
baitė, praėjusiais metais baigu
si farmaciją Illinois universite
te, dabar dirba ir visada lietu
viams maloniai patarnauja 
Winder vaistinėje, 3213 W. Ke
dzie, kur yra prenumeruojamas 
ir “Draugas”. I. Glambaitė 1964 
m. baigė Chicagos aukšt. lit. 
mokyklą, buvo aktyvi ateitinin
kė, o dabar priklauso “Gied
ros” korporacijai. Ji gimusi 
Hannoverio mieste, Vokietijoje, 
kurio aplankyti, baigusi studi
jas, buvo nuvykusi praėjusią 
vasarą. Deja, neberado tų ba
rakų, kur kadaise buvo lietuvių 
karo pabėgėlių stovykla, ku
riuose ir ji gimė. Jos tėveliai ki
lę iš Suvalkijos, dabar gyvena 
Chicagoje.

v Tei. Juozas Stanaitis, dir
bąs likerių biznyje, su dukra 
Jurg'ita, kuri š'met bakalauro 
laipsniu baigė Urbanos universi
tetą, išvyko 3 savaitėms į turis
tinę kelionę po Ameriką. Į Chi
cagą grįš liepos 27 d. Ta pro
ga aplankys draugus ir pažįsta
mus, gyvenančius Los Angeles 
ir Sai Franrisco miestuose ir 
apylinkėse.

.X Mok. Danutė Kraučeiiūnai-
tė su 10 savo mokinių išvyko 6 
savaitėms į Europą. Mokinių 
išvyko 6 savaitėms į Europą. 
Mokinių tarpę yra ir trys lietu
vaitės : Jolita Kriaučeliūnaitė, 
Saulė Tumasonytė ir Leslie 
Eisenaitė. Visos iš Carl Sand- 
burg aukštesniosios mokyklos. 
Mok Kraučeliūnaitė vadovauja 
jų ekskursijai kaip patarėja. 
Mokinės tęs mokslą pagal Fo
reign Study League planą, sus
todamos Madride, Granadoj, 
Malagoj, Barcelonoj, Pamplonoj, 
San Sebastian miestuose bei 
pietų Prancūzijoje, o taip pat 
tris dienas išbus Londone. Mok. 
D. Kraučeliūnaitės motina A. 
Kraučeliūnienė yra gailestingoji 
sesuo ir gyvena Chicagoje.

X Amerikos bibliotekų drau
gijos (American Library Asso- 
ciation) leidžiamame leidinyje 
“The Booklist” liepos 1 d. nu
meryje yra paminėta ir nema
ža lietuviškų knygų. Sąrašą pa
rengė, kaip skelbiama, Galia 
Žilionis, iš Donnell Foreign 
Langugage Library New Yor
ke. Pavadinimai duoti lietuviš
ki, šiaip jau trumpos knygų 
charakteristikos duotos angliš
kai. Paminėta seniau ir dabar 
išleistų knygų. Bibliotekų drau
gijos adresas, 50 East Huron 
st., Chicago, III. 60611.

X Baigė Illinois universitetą. 
Kaip skelbia “ Southwest News 
Herald”, universitetą baigė Ge- 
rald Cuzelis, Ronaldas Peteris, 
Živilė Modestas.

X Stasė Viščiuvienė guli 
Central Community ligoninėj 
217 kamb., dr. V. Vileišio prie
žiūroje.

Los Angeles birželio 27 d. buvo paminėtas 1941 m. sukilimasi Lietuve 
je. Stovi iš kairės: LB Los Angeles apyl. p—kas inž. Egid. Radvenis, 
gen. konsulas dr. J. Bielskis ir dr. P. Kisielius iš Chicagos.

Nuotr. L. Briedžio

Dainų šventėje kalba vykd-Jo kbm, pirm. dr. G. Balukas. Nuotr. A. Gulbinsko

I Š A
J. A. VALSTYBĖSE

— Lietuvos atstovas min. J. 
Kajeckas po Dainų šventės su
ruoštame bankete pasakė kal
bą, kurioje be kito pabrėžė: 
“Šios dienos Dainų Šventės pro
gramos visi su pasigėrėjimu 
klausėmės. Mūsų dainininkai, 
chorvedžiai, dirigentai kompozi
toriai atliko herojišką kultūrinį 
žygį. Šventės dalyviai, ir ben
drai lietuviai, šį pasirodymą il
gai su pagarba ir dėkingumu 
minės. Jis išgarsino lietuvių 
tautos ir Lietuvos vardą.

Dėka ryžto ir pasišventimo 
IV-sios Dainų šventės vykdo
masis komitetas tegali džiaugtis 
pasisekusia švente. Mes visi 
reiškiame jam ir jų darbo rė
mėjams giliai nuoširdžią padė
ką už puikų užsibrėžto uždavi
nio atlikimą. Tas šaunus lietu
vių pasirodymas — sutampa ir 
su JAV nepriklausomybės šven
tės diena. Šioji lietuvių mani
festacija yra gražus įnašas į 
JAV- kultūrinį gyvenimą”.

“Daina — vienas mūsų kultū
rinio lobyno elementų. Jis taip 
pat svarbus pagrindas mūsų 
tautinio išlikimo. Dainų šventės, 
puoselėjimas tautinių tradicijų 
yra geriausias laidas išlaikyti 
mūsų tautinę ištikimybę. Tuo 
mes įpiname kūrybos deiman
čiukus į mūsų kultūrinį lobyną 
ir į Lietuvos istoriją. Tuo mes 
griauname pavergtos mūsų tau
tos vergovės padarinius ir pa
rodome pasauliui, kad lietuvių 
laisvės trdškimas bei jų ryžtas 
atgauti Lietuvai nepriklauso
mybę — tebėra gyvas. Lietuvos 
diplomatinės ir konsularinės

X Romas Maldūnas, gyv. 
Brighton Parke, su šeima buvo 
išvykęs į Colorado ir ten pra
leido atostogas, šiuo metu vėl 
grįžo prie savo darbo trans
porte. Colorado turėjo progos 
aplankyti labai gražias vietas, 
gėrėjosi tikrai puikiu oru. Prieš 
ketvertą mėnesių Maldūno na
mus nupirko J. Zakis, kuris da
bar naują nuosavybę stengiasi 
dar pagražinti.

X Šimtai bendradarbių kuria 
“Draugą”, o tūkstančiai skaity
tojų skaito šį didžiausią pasau
lio lietuvių dienraštį. Aukomis 
parėmė: po 3 dol. — Pr. F. Gai
žutis, P. E., Kazys Dudėnas, 
Cleopatra Leseckas; 1 dol. — 
A. Butkūnas. Visiems nuošir
džiai dėkojame.

R T I I R
tarnybos vardu giliai nuošir
džiai dėkoju visiems už didingą 
žygį Lietuvos garbei”.

VATIKANE
— Lietuvio vestuvės Vati

kane. Liepos 3 dieną šv. Petro 
bazilikos koplyčioje Romoje 
prel. Antanas Jonušas suteikė 
moterystės sakramentą Algiui 
F. Baliūnui ir Cattileen Bouers. 
Abu jaunieji yra baigę Lojolos 
universitetą Chicagoje ir šiuo 
metu studijuoja teisę. Po mišių 
visi dalyviai aplankė Lietuvos 
kankinių koplyčią ir pasimeldė 
prie Aušros Vartų Panelės 
Švenčiausios paveikslo. Vestu
vėse dalyvavo lietuvių kolegijos 
Romoje rektorius prel. Tadas 
Tulaba, prelatas Antanas Jonu
šas, kun. Dabrovolskis, jaunojo 
tėvai Adolfas Baliūnas, dr. Ona 
Baliūnienė, sesuo dr. R. Graži
na Baliūnas - Austin su vyru, 
jaunosios sesuo ir kiti giminės. 
Jaunieji po vestuvių žada ap
lankyti Europos kraštus ir Chi- 
cagon grįš šio mėnesio pabaigo
je. A. G.

ITALIJOJE
— Vysk. Ant. Deksnlo kuni

gystės 40 m. jubiliejus liepos 
11 d. atšvęstas Lietuvių kolegi
joje Romoje. Iškilmėse dalyva
vo ir kun. dr. Ing. Urbonas, 
Gary liet. parapijos klebonas, 
Vykdami į Romą, buvo sustoję 
Lichtenšteino kunigaikštijoje.

VOKIETIJOJ
— Nauji abiturientai. Vasa

rio 16 gimnazijos šių metų abi
turientas Ričardas Palavinskas 
nuoširdžiai dėkoja 45 rėmėjų 
būrelio vadovui Vytautui Stro- 
liai, Brooklyn, kad jis eilę metų 
jo išlaikymui rinko aukas. Be 
šitos paramos jis būtų negalė
jęs baigti Vasario 16 gimnazi
jos. Antrasis šių metų abiturien 
tas Jonas Sonsas sako nuoširdų 
dėkui ponui R. Masiulioniui, 
Buffalo, N. Y., rėmėjų būrelio 
113 vadovui. Būrelis jį uoliai 
šelpė kelerius metus, tuo būdu 
sudarydamas galimybę mokytis

LAKAVIČIŲ LAIDOJIMO 
ĮSTAIGOS SUKAKTIS

Geresniam Marąuette Parko 
lietuvių kolonijos aptarnavimui', 
Lack (Lackawicz’ių, Stepo ir 
sūnų James ir Ronald) laidoji
mo įstaiga dabar turi gerai į- 
rengtą pilną garsiakalbių komp
lektą savo 69-tos gatvės šerme
nų patalpose.

Nuo pat įsteigimo 1916 me
tais, Lakavičiai nuolat stengia

usi pagerinti, pagražinti ir mo
dernizuoti savo dvi laidotuvių 
įstaigas ir patarnavimą, visuo
met prisilaikydami brangiųjų 
lietuviškųjų tradicijų.

Patarnavimo patobulinimui 
Lakavičiai įrengė didelį maši
nom statyti kiemą prie šerme
ninės, naujai išpuošė poilsiui 
kambarį (kur visuomet yra 
karštos kavos), ir gražiai ap
gaubė priešakį iš 69 gatvės pu
sės. šiuo metu Lakavičiai rūpi
nasi originalios 23-čioj prie 
Oakley gatvės įstaigos remon-
tavimu.

TOLI

lietuvių gimnazijoj. Kaip ir ki
tais metais, abu Vasario 16 
gimnazijos abiturientai per žo
dinius egzaminus buvo egzami
nuojami jų pačių mokytojų, pir
mininkaujant Vokiečių švieti
mo ministerijos skirtiems vokie
čių mokytojams.

Abiturientas Ričardas Pala
vinskas mokėsi gimnazijoje 9 
metus (Vasario 16 gimnazija, 
kaip ir vokiečių gimnazijos tu
ri 9 klases). Buvo uolus tauti
nių šokių grupės šokėjas; raši
nėdavo į lietuviškus laikraščius; 
kurį laiką buvo at-kų pirminin
kas. Studijuos mediciną.

Jonas Sonsas yra Rūro kraš
to angliakasio išeivio Marti
šiaus vaikaitis. Jo senelis buvo 
žinomas lietuvių veikėjas, jo 
močiutė Martišienė yra Dort- 
mundo lietuvių apylinkės pir
mininkė. Į Vasario 16 gimnazi
ją jis įstojo iš Saleziečių gimn. 
Italijoje. Gimnazijoje pasižymė-

Dainų šventės metu pirmosios dai
nų šventės dirigentė Alice Stephens 
perduoda dirigento lazdelę dirigen
tui Mamaičiui.

Nuotr. A- Gulbinsko

Visuomenė kviečiama bet ka
da užeiti ir apžiūrėti Lakavičių 
įstaigas. Tuo pat metu galima 
pasiteirauti apie bendras ar 
tikslias informacijas kas liečia 
papročius, galimas naudas, kaš
tus ar kitas smulkmenas.

Lakavičiai taip pat domisi vi
sokiom idėjom, kurios galėtų 
padėti geresniam laidotuvių 
pravedimui.

Aptarnaudami visas lietuvių 
kolonijas virš 50 metų, Lakavi
čiai yra tikrai gerai susipažinę 
su visais su laidojimu susiju
siais reikalais ir papročiais. Jie 
priklauso Lietuvių laidotuvių 
direktorių ir Chicagos Laidoji
mo direktorių patarnavimo są
jungom ir daugeliui bažnytinių, 
bendruomeninių ir lietuvių or
ganizacijų.

Šiuo metu visi trys Lakavi
čiai, tėvas Stepas ir sūnūs Ja
mes ir Ronald, darbuojasi lai
dotuvių tvarkyme. K.

Jo kaip pulkas tautinių 8oJ3ų
šokėjas, mokinių laikraščio re
daktorius. Atlikęs karinę prie
volę, greičiausia studijuos hu
manitarinius mokslus, (p. v.)

— Vasario 16 gimnazijai rei
kalingas jaunas vyras auklėto
jas, kuris padėtų tvarkyti ber
niukų bendrabutį. Jei jis norė
tų angažuotis bent porai metų, 
tai galėtų berniukų bendrabu
čiui ir vadovauti. Pageidautina, 
kad jis turėtų bent pradinį aka
deminį laipsnį (bakalaureatą ar 
pan.). Per atostogas gera pro
ga pažinti Europą keliaujant. 
Kreiptis į gimnazijos direktorių
V. Natkevičių, 684 Lampert- 
heim - Huettenfeld, Romuva, W. 
Germany.

— Vasario 16 gimnazija mo
kslo metus baigė liepos 10. 
Naujieji mokslo metai praside
da rugsėjo 6. Mokiniai į bendra
butį suvažiuoja rugsėjo 5.

Prašymai gimnazijon stoti 
priimami iki rugpiūčio 1. Prie

R. Palavinskas ir J. Sonsas
prašymo reikia pridėti pažymių 
knygelę. Mokestis už mokslą ir 
pragyvenimą bendrabuty yra 
70 DM mėnesiui. Prašymus 
siųsti gimnazijos direktoriui V. 
Natkevičiui, 684 Lampertheim- 
Huettenfeld, Litauisches Gimna- 
sium. Ateinantiems mokslo me
tams prašymus stoti gimnazijon 
jau atsiuntė 5 Šiaurės Amerikos 
lietuviukai, lietuvaitės. Vienas 
prašymas yra iš Kolumbijos.

— Ričardas Palavinskas ir 
Jonas Sonsas birželio 16 d. Va
sario 16-sios gimn. baigė laiky
ti egzaminus brandos atestatui 
gauti. Po pietų valgyklos salėje 
juos pasveikino direkt. V. Nat
kevičius. Pirmiausia jiš paste
bėjo, kad jau treti metai visi 
šios gimnazijos abiturientai iš
laiko egzaminus. Pasidžiaugė 
abiturientų laimėjimu ir palin
kėjo sėkmės studijuojant. Kvie
tė aktyviai reikštis lietuviška
me gyvenime. Mūsoji išeivija, 
suteikusi sąlygas baigti šią mo
kyklą, įdėmiai seks jų tolimes
nius žingsnius. Iš to, kiek Va
sario 16 gimnaziją baigę jau
nuoliai bus naudingi lietuviška
jai visuomenei, ji spręs, ar ver
ta šią mokyklą remti, ar ne. 
Prašė neužmiršti gimnazijos ir 
joje lankytis: čia jie bus visuo
met laukiami svečiai. Vakare 
mokyklos valgykloje buvo su
ruošta atsisveikinimo vakarie
nė, kurioje dalyvavo dir. V. 
Natkevičius ir dauguma kitų 
mokytojų su poniomis ir abiejų 
abiturientų tėvai. Gyvi pokal
biai prie skaniais valgiais ir vy
no buteliais apkrautų stalų už
sitęsė per porą valandų.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
— Nemunas ties Raigardu, 

kaip rašo “Tiesa”, negailestin
gai griaunąs abudu krantus, 
kurie tebėra nesutvirtinti. Upės 
vanduo negailestingai žaloja 
gražų gamtovaizdį.

— Nevil Simon, 43 m. dra
maturgo, dramos susilaukia di
delio pasišekimo. Nuo 1960 m. 
net 10 jo dramų ėjo Broadway 

New Yorke. Tai “Come Blow 
Your Horn”, “Little Me”, “Ba- 
refoot in the Park”, “The Odd 
Couple”, “Sweet Charity”, “The 
Star-Spangled Giri”, “Plaza 
Suite”, “Promises, Promises”, 
“Lašt of the Red Hot Lovers” 
and, most recently, “The Gin- 
gerbread Lady”. Kai kurie jų 
buvo ar ir dabar vaidinami Chi
cagoje ir kitur.

Chicagos žinios
OPEROS GRANT PARKE <

Grant parko koncertų seri
joje šį šeštadienį ir sekmadienį, 
liepos 17 ir 18 d., bus operų va
karai. Bus duodamos dvi ro
mantinės operos: “Dido ir 
Eneas”, parašyta H. Purcellio 
1689 m., ir “L’Heure Sspagno- 
le”, sukurta M. Ravel, pirmą 
kartą pastatyta 1911 m.

KONCERTAS MARQUETTE 
PARKE

Įvairiuose Chicagos parkuose 
vyksta koncertai. Marąuette^ 
parke, 6700 S. Kedzie, koncer
tas įvyks liepos 22 d. 7 v. v.

PARINKTA DATA
AUTOMOBILIŲ PARODAI
Didžiulė automobilių paroda 

CChicagoje įvyks vasario 26 d. 
McCormick parodų rūmuose. 
Užims 300,000 kvadratinių pė
dų.

PINIGŲ KASĖJAI 
CHICAGOJE

Chicagos paplūdimiuose daž
nai matyti bevaikščiojančius 
žmones su specialiu elektroni
niu įtaisu, kurio lėkštelę vedžio
jant prie pat žemės pasigirsta 
garsas toj vietoj, kur yra koks 
nors metalinis daiktas. Tuo bū
du jie iškasa smėlin įstrigusius 
pamestus dešimtukus, kvote- 
ir kitus metalinius dalykus.

KANADOJ
— Tautybių savaitėje Toron

te, karavane, lietuvių paviljo-^ 
nas “Vilnius” susilaukė nemažai 
kitataučių dėmesio. Atidarymo 
vakarą, birželio 24 d., lankytojų 
nebuvo daug, bet savaitgalio va
karais atsilankė labai daug — 
apie 3.000. Visos tarnybos bu
vo labai užimtos. Programoje 
dalyvavo jaunimo ansambliai— 
Toronto “Gintaras”, Stepo Kai
rio muzikinis vienetas, Hamil- 
tono “Gyvataras”, Londono 
“Baltija” ir Hamiltono “Aidas”. 
Kitataučiai lankytojai domėjosi 
dailės bei rankdarbių paroda, 
gėrimais ir valgiais, atliekama 
programa, ypač paviljono kie
me. Daug kas teiravosi žinių 
apie Lietuvą, pageidavo žemėla
pio (buvo dalinamos informaci
nės brošiūros). Jaunos lietuvai
tės turėjo progos painformuoti _ 
lankytojus apie savo tėvų kraš- ’ 
tą.

— Dr. Jonas Kiškis baigė
Otavos universiteto medicinos 
fakultetą ir šiuo metu vienoje 
ligoninėje atlieka praktiką. Jis 
yra sūnus torontiškių inžinie
riaus ir agronomės A. Kiškių. 
Gimnaziją baigė Toronte. Čia 
dalyvavo lietuvių skautų ir stu
dentų veikloje. Jaunasis gydy
tojas yra vedęs stud. otavietę
Vilčinskaitę, kuri irgi studijuo- | 
ja mediciną. Po sėkmingų moks 
lo metų abu lankėsi Europoj.

VISA LIETUVOS PINIGŲ 
ISTORIJA

Dar galima gauti "Drauge” Jono K. 
Kario NUMIZMATIKĄ (15 dol.), 
taip pat SENOVĖS LIETUVIŲ PI
NIGUS (10 dol.) ir NEPRIKLAU
SOMOS LIETUVOS PINIGUS (5 
dol.). Kai kurios tų knygų baigia-^ 
mos išparduoti.

VIEN TIK DRAUGAS 
SPAUSDINA

Kokius dalykus vien tik “Drau 
?as” spausdina?

Vien tik “Drauge” gausite gra
žiausius vedybinius kvietimus at- < 
apauadintus lietuviškais rašmeni
mis.

Jaunosios poros iš visos Ameri
kos siunčia “Draugui” užsakymus 
spausdinti lietuviškus vedybų kvie 
timus. Galima pasirinkti įvairiau
sio popieriaus voku ir kortelių.

Jei rengiatės J moterystės luomą 
ir norite gražiausių lietuvišku kvie
timų, užsukite į “Draugą”. Kiek ga 
lite greičiau, atvykite ir pasirinkti


