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Trumpai iš visur
— Pietų Vietnamo budistų 

vadas Quang nutaręs pradėti 
naujas demonstracijas prieš 
premjerą Ky, kuris sekmedienį 
pareiškė, kad jo vyriausybė eis 
pareigas mažiausiai dar viene
rius metus. Budistų vadas 
Quang reikalauja premjero Ky 
vyriausybę tuojau pasitraukti 
ir valdžią atiduoti civiliams.

— JAV-bių senatorius Ro
bert F. Kennedy (D. ,N. Y.) 
vizituos Pietų Afriką ateinantį 
mėnesį.

— Tel Avive, Izraelyje, sek
madienį buvo surengtas priėmi
mas buv. V. Vokietijos kancle
riui Adenaueriui. 200 demons
trantų bandė suardyti šį priėmi
mą, bet policija išsklaidė demon 
strantus. Vienam demonstran
tui jaunuoliui pavyko įsibrau
ti į viešbutį, kur buvo priėmi
mas, bet jis iš ten buvo išpra
šytas. Priėmimą Adenaueriui su 
ruošė V. Vokietijos ambasado
rius Rolf Pauls.

— Britų ir Rodezijos parei
gūnų pasikalbėjimai numatyti 
šiandien Londone.

__ JAV-bių ambasador. Hen
ry Cabot Lodge vakar tarėsi 
Washingtone su valstybės sek
retorium Rusku.

žemėlapyje parodytos tiekimo linijos (1, 2, 3, 4) iki Hanojaus iš 
Haiphongo uosto ir raudonosios Kinijos. JAV-ių aviacijos lėktuvai nu
kirtę šiuos kelius, pradėję juos bombarduoti balandžio mėn. viduryje.

Krikščionybės sukakties minėjimas Krokuvoje
KROKUVA, Lenkija. — Šim

tai tūkstančių katalikų sekma
dienį sveikino kardinolą Wysz- 
ynskį, kuris yra puolamas len
kų komunistų režimo.

Didžiulei procesijai vadovavo

Rodezijos ir Britanijos 
santykiai

SALISBURY, P. Rodezija. — 
Ministeris pirm. J. Smithas 
šiom dienom tarėsi su savo Ro
dezijos fronto partijos vadais. 
Pasak politinių stebėtojų šalti
nių, Rodezijos fronto sparnas 
yra prieš “bet kokias nuolai
das” Britanijos premjero Wil- 
sono vyriausybei.

— Valstybės sekretorius Rus- 
kas vakar senato užsienio ko
misijos posėdyje kalbėjo apie 
padėtį P. Vietname. Jis nema
no, kad komunistai laimės P. 
Vietname rugsėjo mėn. rinki
muose.

— Dar 20,000 kareivių iš Š. 
Vietnamo greitai išeis iš slaptų 
vietovių ir pagelbės komunis
tam kovoti Pietų Vietname 
prieš vyriausybės karinius da
linius.

\ . ■

Svečiai Baltuosiuose Rūmuose
VVASHINGTON, D. C. — 258, 

578 asmenų aplankė balandžio 
mėnesį Baltuosius Rūmus.

Kalendorius
Gegužės 10 d.; šv. Antoninas, 

šv. Beatriče, Putinas, Survaida.
Gegužės 11 d.: šv. Pilypas, 

šv. Principija, Skirgaudas, Ro
ma.

Oras
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien 
saulėta, aukščiausia oro tem
peratūra 40 laipsnių.

Saulė teka 5:36, leidžias 7:57.

Minios pasveikino kardinolą ir arkivyskupus, išėjusius 
iš katedros didingai procesijai

lenkų primas ir Lenkijos 3 ar
kivyskupai. Šia religine demons 
tracija Krokuvoje buvo pami
nėta Lenkijos krikščionybės 
priėmimo 1000 metų sukaktis.

Minios balsai “tegyvuoja” nu 
skambėjo, kai Krokuvos arkivys 
kūpąs Karol Wojtyla, Wroclaw 
(Breslavo) arkivysk. Boleslaw 
Kominek ir Poznanės arkivysk. 
Antoni Braniak išėjo iš istori
nės Wawelio katedros, o pas
kui juos pasirodė kardinolas,

apsirengęs raudonais rūbais.
Šimtai tūkstančių asmenų pa

rodė simpatijas primui ir jo vys 
kupams, kurie komunistų ap
kaltinti lenkų “interesų žaloji
mu” dėl to, kad jie parašė Vo
kietijos vyskupams atleidimo ir 
susitaikinimo laišką.

Vyriausybės plakatai, puolan 
tieji kardinolo ir vyskupų laiš
ką, buvo pašalinti iš kai kurių 
vietovių arba pakeisti religiniais 
ženklais.

RAUDONOJI KINIJA IŠSPROGDINO 
TREČIĄJĄ ATOMINĘ BOMBĄ

PEKINAS. — Raud. Kinija 
sekmadienį vakarinėje Kinijoje 
išbandė trečią atominę bombą. 
Šį kartą, atrodo, buvusi išban
dyta vandenilinė bomba.

Pekino radijas vakar pranešė, 
kad kiniečiai bando savo bom
bas, protestuodami prieš Sovie
tų Rusijos ir Jungtinių Ameri
kos Valstybių atominį monopo
lį, o be to, sustiprinti ryžtui tų, 
kurie bando išsilaisvinti iš “im
perialistų” ir kolonistų jungo.

Paklaustas, kokią įtaką turės 
pietų Azijoje šios bombos iš-

Indonezija bando
susitarti su Malaizija
JAKARTA. — Indonezų už

sienio reikalų ministeris A. Ma- 
likas, grįžęs užvakar iš Bang- 
koko pareiškė, jog Indonez'ja 
nori padaryti galą priešiškumui 
Malaizijos atžvilgiu. Bangkoke, 
Thailando sostinėje, Malikas ta
rėsi su Filipinų užsienio reikalų 
ministerių Ramosu, kaip sure
guliuoti santykius su Malaizi
jos federacija.

Užsienio reikalų ministeris 
Malikas pabrėžė, jog jis nori, 
kad Filipinų, Malaizijos ir Indo
nezijos atstovų susitikimas į- 
vyktų kuo greičiau. Kalbėdamas 
klausimu dėl Singapūro pripaži
nimo, Malikas pasakė, kad In
donezija netrukus ketina atida
ryti Singapūro konsulatą.

bandymas, valstybės sekreto
rius Ruskas vakar 'VVashingto
ne pareiškė, kad ši bomba tu
rės mažesnės įtakos Azijoje, 
negu turėjo dvi bombos, išban
dytos seniau.

Įvairios žinios
— Chicagos augziliaras arki

vyskupas Bernard J. Sheil, 78 
metų amžiaus, arkivysk. John 
Patrick Cody prašomas turi pa
sitraukti iš šv. Andriejaus pa
rapijos klebono pareigų. Jo vie
toje bus paskirtas naujas kle
bonas trečiadienį. Arkivysku
pas Sheil pasiliks šv. Andriejaus 
parapijos klebonijoje ir bus 
skaitomas “Pastor emeritus”.

— Burmos premjeras gen. 
Ne Win ir Pakistano preziden
tas Khanas užvakar Ravvalpin- 
di, Pakistane, išsprendė mažą 
pasienio ginčą. Jų pasikalbėji
mas truko 90 minučių.

— Prancūzų ambasadorius 
Washingtone Charles Lucet už
vakar prezidentą de Gaulle api
būdino “daugiau europiečiu na
cionalistu, nei prancūzų nacio
nalistu”.

— Senatorius M. Mansfield
(D., Mont.) vakar pasiūlė, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
pripažintų Mongoliją, kuri yra 
tarp raud. Kinjios ir Rusijos 
žemyno Azijoje. Sovietų Rusi
ja ir Mongolija turi savitarpi
nės pagalbos sutartį.

Tempiasi Alžirijos ir Prancūzijos santykiai
PARYŽIUS. — Tarp Pran

cūzijos ir Alžirijos kilo nauja 
įtampa, sekmadienį netikėtai su 
valstybinus prancūzų kasyklų 
pramonę ir nuosavybes, paliktas 
prancūzų šiaurės Afrikos kraš
te.

Nutarimas nuvalstybinti ka
syklų pramonę ir kitus turtus 
nustebino prancūzų politinius

Afrikos ekonomine
bendruomene

ADDIS ABABA, Etiopija. — 
Šiom dienom Etiopijos sostinė
je baigta Rytų Afrikos kraštų 
konferencija, kuri svarstė į- 
steigti Rytų Afrikos ekonomi
nės bendruomenės organizaciją.

Šioje konferencijoje dalyva
vo Etiopijos, Somalijos, Tan
zanijos, Kenijos, Zambijos, Ma- 
lavio, Burundžio ir Mauricijaus 
salos atstovai. Konferencijos 
dalyviai parengė ir pasirašė su
sitarimą, kuriuo steigiama Ry
tų Afrikos ekonominė bendruo
menė. Jos tikslas — skatinti 
ekonominį bendruomenės narių 
kooperavimą, jų savitarpio pre
kių mainus, be kita ko, likvi
duojant muitus ir kitas užtva
ras, padėti plėsti bendruome
nės narių prekybą su kitais pa
saulio kraštais.

Nutarimas įsteigti ekonominę 
bendruomenę buvo priimtas Ry
tų Afrikos kraštų ekonominėje 
konferencijoje, kųV įvyko Lu- 
sakoje praėjusių metų lapkri
čio mėnesį Jungtinių Tautų or
ganizacijos ekonominės komisi
jos Afrikai iniciatyva.

katalikų aukos
LABDARYBEI

Visose vakarų Berlyno kata
likų bažnyčiose pravestoji gavė
nios rinkliava “Misereor” titulu
kovai prieš skurdą pasaulyje__
davė 55 milijonų markių sumą. 
Iš jų penki milijonai paskirta 
badaujantiems Indijoje šelpti, 
o kiti 50 milijonų padės įgyven
dinti 800 įvairių projektų eko
nomiškai neišsivysčiusiuose kraš 
tuose.

Ispanijos katalikų akcijos mo
terys gavėnios metu surinko 
450 milijonų lirų sumą Indijos 
badaujantiems šelpti, ši suma 
buvo įteikta Apaštališkajam 
Nuncijui Madride perduoti Šven 
tojo Tėvo dispozicijai.

Pakistano katalikų vyskupai, 
susirinkę į savo visuotiną kon

ferenciją, įkūrė tautinę CARI
TAS organizaciją visai šalpos 
akcijai Pakistane koordinuoti. 
Pirmasis jos uždavinys yra tin
kamai paskirstyti visas aukas 
gautas šios gavėnios metu iš 
rinkliavų visame katalikų pa
saulyje.

ANGLIKONAS LANKĖSI 
JERUZALĖJE

Canterbury arkivyskupas dr. 
Mykolas Ramsey, anglikonų 
Bažnyčios galva, aplankė Jeru
zalės Lotynų Patriarką Alberto 
Gori ir ilgai kalbėjosi apie sa
vo susitikimą su Popiežiumi 
Pauliu Vl-ju Vatikane, Iš savo 
pusės Jeruzalės P.itriarkas Gori 
pasidžiaugė galėdamas pasvei
kinti čia anglikonų Bažnyčios 
vadą, kaip sveikino jo pirmta
ką arkivyskupą Fisher jam lan 
kant Jeruzalę. Po to arkiv. Ram 
sey aplankė visas svarbiausias 
Jeruzalės šventas vietas, neap
lenkdamas ir šv. Pranciškaus 
Asiž-ečio vienuo'.vri , kur jį pa
sveikino šventosios žemės Sau
gote das (Custoss mons. Lino 
Cappello.

Prezidentas Boumedienne suvalstybino prancūzų 
kasyklas

sluoksnius. Tai supuolė su pra
dėtomis derybomis Paryžiuje 
dėl naujos finansinės pagalbos 
Alžirijai, kuri dabar gauna dau 
giau kaip 200 milijonų dolerių 
kasmet.

Alžirijos prezidentas H. Bou
medienne šeštadienį per radiją 
ir televiziją Alžire paskelbė, kad 
valstybė nusavina kasyklas ir 
paliktas nuosavybes.

Prisiminė kovas
Pranešimas sutapo su riau

šių prieš Prancūziją minėjimu 
visoje Alžirijoje, įvykusiom 
prieš 21 metus. Alžiriečiai pa
reigūnai teigia, kad 45,000 al

žiriečių žuvo, kai prancūzai už
gniaužė revoliuciją. Po devyne- 
rių metų kovos Alžirija gavo 
nepriklausomybę iš Prancūzi
jos 1962 metų liepos 3 d.

Prezidentas Boumedienne kri 
tikavo dabartines kasyklų bend 
rovės socialistinėje Alžirijoje 
po ketverių metų išsilaisvinimo 
iš “neleistinų” kolonialinio re
žimo likučių.

Pasak jo, viena iš keisčiausių 
sąlygų buvo, kad Alžirija turė
jo derėtis su buvusiomis bendro
vėmis dėl pristatymo geležies 
rūdos, iškastos iš jos pačios 
žemės, plieno darbams Anna-

boje, rytinėje Alžirijoje.
“Tai nesuderinamas dalykas 

su mūsų suverenumu”, — pa
reiškė jis.

Suvalstybintos nuosavybės
Prezidentas Boumedienne pa

sakė “suvalstybinamos visos švi 
no, cinko, geležies rūdos, vario 
ir kitos rūdos kasyklos Alžiri
joje”.

Privačiose ir užsieniečių ran
kose pasilieka tik naftos pra
monė.

Keturių žvaigždžių generolas William Weetmoreland (kairėje) svei
kina JAV-ių 25-tosios pėstininkų divizijos seržantą, atvykusį į Vung 
Tau, Pietų Vietname. Generolas yra JAV-ių ginkluotų pajėgų Vietna
me vadas.

Konge tebeveikia 
sukilėliai

LEOPOLDVILLE, Kongas. — 
Šiom dienom kongiečių vyriau
sybės kariniai daliniai užėmė 
Bafvasendės miestą, didelį cent 
ro Kongo šiaurės rytuose, už 
218 mylių nuo Stanleyvillės.

Bafvasendė iki pastarojo me
to priklausė sukilėliams ir buvo 
jų svarbiausias atramos taškas 
dideliame miškų rajone į rytus 
nuo Stanleyvillės. Šį rajoną vis 
dar kontroliuoja sukilėliai.

Pasak Reuterio koresponden
to pranešimo, šiuo metu sukilė
liai dar tebelaiko savo rankose 
Vambos miestą, svarbų strate
ginį centrą į rytus nuo Stanley
villės.

Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius apie būsimas grėsmes

LONDONAS. — Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius 
U Thantas šiom dienom lankėsi 
Londone dėl naftos blokados 
vykdymo prieš P. Rcdeziją. Pa
sak jo, Britaija ir Jungtinės 
Tautos turinčios dirbti sutarti
nai, kad pašalintų pavojus. Tai 
esąs netiesioginis priminimas, 
kad ši tarptautinė organizacija 
pagelbės apspręsti Rodezijos ko
lonijos ateitį.

U Thantas taipgi lankėsi šiom 
dienom Paryžiuje ir Strassbur
ge. Paryžiuje kalbėjosi su pre
zidentu de Gaulle tarptautiniais 
klausimais. Gi Strassburge, kal
bėdamas Europos patariamo
sios tarybos sesijoje, Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius 
U Thantas pareiškė, kad di
džiule kliūtimi konstruktyves
niems valstybių savitarpio san

tykiams esanti Vietnamo ka
ras.

Kalbėdamas apie tai, kad tre
čiasis pasaulinis karas būtų 
“neįsivaizduojamas”, U Than
tas pabrėžė:

“Jei mes nenorime bejėgiškai 
slysti į visuotinę katastrofą..., 
tai būtinas sąmoningas ne tik 
kelių pastabių ir šaunių veikė
jų pastangos, bet ir ištisų vals
tybių pastangos, kad jų vadovai 
ir vyriausybės skatintų jas žiū
rėti veikiau į ateitį, negu į pra
eitį. Dabar jau nepakanka, kad 
laisvė ir klestėjimas būtų skirti 
tik kai kuriems”.

Netolygus ekonomikos vys
tymasis, pabrėžė jis, gali su
kelti realią grėsmę.

Toliau U Thantas nurodė:
“Nors yra tarptautinės eko

nominio vystymosi programos

ir dvišaliai pagalbos susitari
mai, reikia besąlygiškai pasa
kyti, kad turtingi ir pramonės 
kraštai visą laiką lobsta, o tuo 
tarpu mažiau išsivystę kraštai 
geriausiu atveju yra sustingi
mo būklėje”.

Pietų Vietnamo premjeras Nguyen Cao Ky kalbasi su neatpažintu 
JAV-ių marinu, lankydamas karinę ligoninę Chu Ky vietovėje. Ky 
lankosi apylinkėje pietuose nuo Da Nang.

Ko de Murville 
nematė Bulgarijoje

ir Rumunijoje?
PARYŽIUS. — Užsienio rei

kalų ministeris Maurice Couve 
de Murville šiom dienom mi
nisterių kabineto posėdyje pa
reiškė :

“Prancūzijos vyriausybė ne
atsisako, nors specialiai to ir 
nenori, palikti tam tikrą pran
cūzų karinių dalinių Vakarų 
Vokietijos teritorijoje. Bet sa
vaime suprantama, kad tai gali 
būti padaryta tik tokiomis są
lygomis, kurios nepakeis Šiau
rės Atlanto sutarties organiza
cijos (Nato) atžvilgiu priimto 
nutarimo”.

Tai Couve de Murville pasa
kė ministerių kabineto posėdy
je ryšium su Vakarų Vokieti
jos vyriausybės atsakymo no
ta į Prancūzijos memorandumą, 
kuriame buvo pareikšta, jog 
Prancūzija išstoja iš Šiaurės 
Atlanto sąjungas (Nato).

Prancūzų užsienio reikalų mi
nisteris de Murville taipgi pra
nešė f. pie savo neseniai atliktos 
keli nės Bulgarijoje ir Rumu
nijoje įspūdžius. Abiejuose kraš 
tuose jį “nustebino tai, kaip 
plačiai stengiamasi vystyti pra
monę, modernizuoti žemės ūkį 
ir kokiu plačiu mastu stato
ma”. Tik jis nepastebėjo, kad 
tie kraš‘ai gauna pagribą iš 
Vakarų “tiltų tiesėjų’’ į Rytus. 
Be to, jis repasakė, ko nega
lėjo matyti...
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PADEK PATS SAU, TADA PADĖS 
IR MEDICARE

Tik po didelių pastangų žmogus 
pajėgia pasinaudoti naujais atsie
ktomis medicinos srityje; ruoški
mės tokiai galimybei iš anksto — 
artėja nuo liepos 1 d. jsigaliojanti 
federalinės valdžios apdrauda — 
Medicare.

Šiandieninio gyvenimo 
reikalavimas.

Pirmiausia, nekreipkime dė
mesio į visokeriopus Medicare 
įstatymo kritikus. Tai tokie 
žmonės — jie gali būti kartais 
net gydytojai — kurie gyveni
me mato pusiau tuščios stikli
nės tik tuščiąją pusę. Visi mes 
priimkime be širdies skaudulio 
Medicare įstatymą tokį, koks jis 
yra — jo mes nepakeisime. Už 
tai jau šiandien kreipkime dė
mesį, kad 100% pasinaudotume 
Medicare teikiamomis lengvato
mis. Kai šis įstatymas tobulės, 
tada gerės galimybės ir juomi 
pasinaudojimo.

Medicare įstatymui gyveni- 
man ateinant atsiras visokiau
sių apgavikų, norinčių lengvai 
pralobti; tokie mėgins žmones 
išnaudoti. Nesiduokime išnau
dojami. Neaiškiais Medicare 
reikalais kreipkimės į socialinio 
draudimo įstaigą.

SUPRASKIME KETURIS 
PAGRINDINIUS MEDICARE

DĖSNIUS.

1. Medicare yra šio krašto fe
deralinės valdžios apdrauda (In
surance program). Ji neteikia 
mediciniškos pagalbos. Tai tik 
federalinės valdžios remiama 
pagalba apmokant ligoninių ir 
gydymosi sąskaitas. Pats ser- 
gantysisi pasirenka gydytoją. 
Tas gydytojas paskiria gydymą 
ir vietą tokiam gydymui.

2. Medicare nėra vienalytis, 
bet dvilypis įstatymas: a) pa
galba apmokėti ligoninės išlai
doms (hospital insurance prog
ram), b) nepriverstinis, bet, as
meniui pageidaujant, apsidrau
dimas (voluntary insurance 
program) apmokėjimui išlaidų 
gydytojui ir gydymui.

3. Atsimintina: a) kad Medi
care apmokės didžiumą išlaidų, 
susidariusių gulint ligoninėj 
daugelio ligų atvejais; b) Me
dicare pilnai neapmokės išlaidų, 
susidariusių dviem atvejais: il
gai kuria nors liga sergant 
(long-term illness) ir proto liga 
(mental illness) sunegalavus.

4. Visa, kas 1—3 skirsniuose 
pasakyta, turėdami galvoje, el
kimės sekančiai: a) niekam ne
patarkime atsisakyti dabar tur 
rimų privačių draudimų, jei juos 
pajėgiame palaikyt, b) atsimin
kime, kad federalinis ligoni
nėms ir gydymuisi išlaidų mo
kėjimo palengvinimas (Medica
re) prasidės tik nuo š. m. lie
pos mėn. 1 d., c) nepamirškime, 
kad prieglaudų išlaidoms pagal
ba pagal Medicare prasidės dar 
tik už septynių mėnesių — nuo 
1967 m. sausio 1 d., d) minėto 
laiko sulaukus bus galima atsi
sakyti nuo tos privačios dabar 
turimos apdraudos dalies, kurią 
parūpins Medicare. Tada reikės 
iš privačios apdraudos bendro
vės paimti tokią papildomą ap
draudą, kurios nesuteikia Me
dicare apsidraudimas, e) priva
tinės apdraudos bendrovės duos 
tokią apdraudą, kuri apmokės 
išlaidas, kurių Medicare neap
moka.

Kuria pagal Medicare gali 
gauti ligoninės išlaidoms 

apdraudą

Dabar dar iki 1968 m. sau
sio 1 d. automatiškai čionykštis, 
sulaukęs 65 metų amžiaus ar 
vyresnis žmogus, gaus pagal Me 
dicare ligoninės išlaidoms mo

kėti apdraudą (Federal Hospi
tal Insurance). Iki 1968 m. sau
sio 1 d. tokią apdraudą (Fede
ral Hospital Insurance) gaus 
kiekvienas minėto amžiaus su
laukęs amerikietis, nežiūrint ar 
jis yra socialinės apdraudos bei 
geležinkelių pensijų paliestas, ar 
ne. Po 1968 m. sausio 1 d. minė
tą federalinę ligoninių apdrau
dą gaus tik tie asmens, kurie tu 
ri teisę gauti socialinį draudimą 
ar geležinkelių pensiją.

Jei federalinę ligoninių ap
draudą turinčio vyro žmona y- 
ra 65 metų amžiaus ar vyresnė, 
jis automatiškai gauna teisę 
gauti minėtą ■ ligoninės apdrau
dą. Jei minėto vyro žmona dar 
nesulaukė 65 metų, tai tos ap
draudos ji dar negali gauti. Ji 
turi palaukti iki 65-to savo gim 
tadienio. Tada, kaip minėta, ji 
automatiškai kalbamą apdraudą 
gaus.

Kad po 1968 m. sausio 1 d. 
galėtum gauti pagal Medicare li 
goninės apdraudą (Federal Hos
pital Insurance), nereikia, kad 
į rankas gautum socialinio drau 
dimo pensiją; užtenka tik kad 
tokiai pašalpai gauti turėtum 
teisę.

IŠVADA: 1. Patarkime vi
siems dar neįsiregistravusiems 
socialinio draudimo įstaigoje se
neliams tai padaryti; padėkime 
jiems tai atlikti, nekaltindami 
jų. Yra nesiorientuojančių, o nė 
vienas mūsiškis neturi nukentė
ti. Registravimas pratęstas iki 
1966 m. liepos 1 d.

2. Išmokime Medicare įstaty
mo dėsnius visi. Tada mes rei
kiamai orientuosimės, mažiau 
pajėgs blogi žmonės mus išnau
doti. žinokime savas pareigas ir 
savas teises: nė nuo vienų ne
atsisakykime. 3. Senesnieji pra
dėkime savais reikalais daugiau 
susirūpinti — laikas jau mesti 
vien prie kortų - stikliukų gaiš
ti, o paskui dejuoti, kad niekas 
reikiamai senesnio piliečio švei

tė

Visti rūšių 

taupmenoms 

4 kartus

metuose

Taupmenos įdėtos iki 15 dienos menesio,

pelno dividendų nuo pradžios menesio.

Paskolos namams įsigyti ar taisyti
TURTAS VIRS $100,000,000.00 

REZERVAI VIRŠ $9,500,000.00

Bendrovė iš seno vedama tėvo ir sūnaus 

JUSTIN MflCKIEWICH JUSTIN MACKIEWICH, Jr.
Direktorių Tarybos Pirmininkas Prezidentas

Standard Federal
8AVI N G S d LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 60632 

Telef. — Vlrginia 7-1141

VALANDOS:
Pirmadieniais 9 iki 8 v. vak. 
Antradieniais 9 iki 4 v. vak.

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 9 iki 8 v. vak. 
Pepktadieniais 9 iki 4 v. vak. 
Šeštadieniais — 9 iki 12 vai.

V -„ .... —

Clevelando beisbolo komandos žai
dėjas Larry Brown susižeidė rung
tynėse ir guli New Yorko ligoninė
je. Viršuje žaidėjo žmona su duk
relėmis, apačioj žaidėjo tėvas, be- 
skaitąs laikraštį apie sūnaus svei
katą.

kata nesirūpina. 4. Visus prieš 
Medicare nusistačiusius laikyki
me senesnio žmogaus reikaluose 
nesiorientuojančiais ir senes
niam tinkamai padėti nenusitei
kusiais.

Pasiskaityti: The New Infor
mation Please Almanac, 1966.

• a

i TEISINGĄ PATARIMU 
ĮGYVENDINK — 
SVEIKESNIS BOSI

KAD BŪTUM SVEIKAS DAR 
NEGANA NERŪKYTI IR 

NESISVAIGINTI
Klausimas: Daktare, malonėk 

per Jūsų vedamą Sveikatos sky

rių “Draugo” dienraštyje patar
ti, kur kreiptis ir kaip laikytis 
dėl mano sveikatos. Esu 21 me
tų. Dirbu nesunkų raštinės dar
bą, bet visą laiką esu pavargusi 
ir taip silpnai jaučiuos, kad, ro
dos, iš lovos negalėsiu atsikelti. 
Vaikščiojant apatiniai kojų są
nariai braška ir dažnai skauda. 
Iš nosies rytais bėga kraujas. 
Nerūkau ir svaigalų nevartoju.

Kreipiaus pas keletą gydyto
jų. Jie nieko netyrę patarė lauk 
ti pagerėjimo. Mano sveikata ei
na vis silpnyn. Jaučiu, kad grei
tai turėsiu mesti darbą dėl nu
silpimo. Iš anksto ačiū už pata
rimą.

Atsakymas: Nepasirašiusi ir 
savo adreso nepažymėjusi Tams 
ta rašai šio skyriaus redaktoriui 
-gydytojui laišką, prašydama 
patarimo taip Tamstos sveika
tai svarbiu atveju. Tamstos gy
dytojai negydo ir Tamsta krau
ją per nosį tekini, sąnarius braš 
kini ir jų skausmais besiskųs- 
dama rengiesi darbą mesti dėl 
nusilpimo. Tamsta gerai žinai, 
kad šiame skyriuje neskelbiame 
net inicialų paklausė jų — jokios 
užuominos nesukeliame — jo
kio nemalonumo nesuteikiame 
paklausėjui. Bet mes turime tu
rėti savuose dokumentuose klau 
sėjo tikrą pavardę ir adresą. 
Taip visi kultūringi žmonės rei
kalauja — taip visi kultūringi 
žmonės tuos reikalavimus pildo, 
jei nori atsakymo susilaukti. Vi
si žino, kad šiame skyriuje vi
daus ligų specialistas teikia šian 
dieninės medicinos pajėgumo at 
sakymus be jokio atlyginimo — 
viskas laikoma paslaptyje — nė
ra Tamstai ko varžytis apie sa
ve žinias paduodant.

Jau vien laišką - paklausimą 
rašydama ir apie save žinių ne
paduodama, Tamsta parodai, 
kad esi labai savoje dvasioje ne
rami — nuvargusi. Už tai atsa
kysime Tamstai šį kartą. Tams
tai reikia štai kaip elgtis.

1. Jei tikrai Tamstos ligos gy 
dytojai netyrė, tai kreipkis pas 
tokį gydytoją, kuris bus pajė
gus ir turės nusiteikimo Tams
tą nuodugniai ir pilnai apžiūrė
ti - ištirti. Kraujavimas iš no
sies, sąnarių skausmai jaunai 
merginai gali reikšti sąnarių 
reumatą — bet tai tik spėjimas 
iš poros reiškinių.

Jei savo vietovėj neturi Tams 
tos liga susidomėjusio gydyto
jo (neparašei kur gyveni), kreip 
kis į universiteto ligoninę. Chi
cagoj, pvz., yra tokia Billings 
Hospital, 55 gatvė ir Cottage

Grove. Kreipkis jos klinikon, jei 
turi apdraudą bei daug pinigų. 
Jei abiejų neturi, eik į lygiai ge
rą Cook County Hospital prie 
Harrison ir Wood gatvių san
kryžos. Kreipkis į Female Ex- 
amining room.

2. O jei pajėgus gydytojas bei 
minėto lygio ligoninės persona
las Tamstą ištyręs nieko blogo 
nerado, o Tamsta jautiesi nepa
jėgi, tai pirmiausia kreipkis pas 
klinikinį psichologą (ne pas psi
chiatrą) : psichologiškai bus 
Tamstai lengviau. Toks mums 
žinomas klinikinis psichologas 
yra prof. Albinas Liaugminas, 
Ph.D. Jo telefonas Chicagoje: 
825-4120.

3. O jei Tamsta nenori pas 
gydytoją tirtis, nei ligoninėj gy
dytis, nei pas klinikinį psicho
logą tvarkytis, o nori vien tik 
dejuoti ir dėl visų savų negalių 
vien tik kitus kaltinti, tai Tams 
ta padebesiuose skraidai. Tokiu 
atveju Tamstai reikia specialis
to - psichiatro pagalbos. Jis nu
kabins jus nuo žvaigždžių, že
miškoj realybėj atsidūrus, Tams 
ta galėsi dabartinės medicinos 
pajėgumu pasinaudoti. Chicago
je yra mums žinomi du psichiat 
rai: Elena Deckienė ir Petras 
Tunkūnas.

Nenusimink, šiandien medici
na yra pajėgi Tamstai padėti, 
tik leiskis padedama. Jei silkių 

(Nukelta į 7 psl.)

to% 20%, 80% pigiau mokčslte 
už apdraudą. nuo u«miea lr automo
bilio paa

FRANK ZAPOLIS 
8208 H West 05th Street. 
Chicago, TUlnois. 60642.

Tel. GA 4-805-1 lr GR 0-4339

SIUNTINIAI Į LIETUVA
OOSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV, Į 
3 skyriai Chicagoje:

ar>01 W. 00 St. 
3212 S. Haisted.

Tel. WA 6-273: 
Tel. CA 5-18fl<

Lietuvių bendrove, kuri turi teia 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesia 
savo vardu iš Chicagos J Lietuvą.

Didelis pasirinkimas geriausios rū 
Sies medžiagų lr kitų prekių žemo 
mis kainomis.

E. Ir V. Žukauskai.

£3 P. ŠILEIKIS, 0. P.Aw Ortopedas, Protezistasvf Aparatai-Protezai. Med. ban-1 dažai, Spec. pagalba kopoms
(Arch Supports) lr t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2860 VV. 63rd St., Chicago 29, IU. 

Tel. PRospeet 6-5084
Vai. 9-4 lr 6-8. SeStad. 9.1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2868 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Ree. telef. VVAlbrook 5-5078

Bez. tel. 239-4683
OR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS. 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA

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

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

Ofisas 8148 VVest OSrd Street 
Tel.. PRospeet 8-1717 

Rezid.: 8241 VVest OOth Plaoe 
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street
Kampas 68-člos lr California

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

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

Rezid. tek VVAlbrook 5-3048

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

Tel. 696-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar 7.9,
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susltarua

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika lr Alergija
2751 VVest Slst Street 

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

Šeštad. 10 v. r. Iki 1 v. popiet 
Ligonius priima pagal susitarimą.

| 4545 VVEST 63rd STM CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlovv 5-9500 |
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Ofa. 786-4477; Res. PR 8-0000

OR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBfi — NERVU IR 

EMOCINfiS LIGOS 
CRATrrORD MEDICAL BLDG 

•440 Bo. Pulaaki Koad 
Valandoa pagal aualtarlmą

Ofiso HE 1-1818 Rez. PR R-980)

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Specialybe — vidaus Ugon 

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

šešt. 9 V. r. — 2 v. p. p.

Rea. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LLIGO8

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

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
Vidaus ligos

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

Telef. ofiso: PUllman 5-0766 
Namu: BEverlv 8-3040

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

Ofiso HE 4-1414, Rea. RE 7-6807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spedalybč akušerija lr moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-oa lr Campbell Avė. kampas) 
Vai: kasdien 1—3 lr 6-8 vai. vak. 

šešt. 12—8 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

Tel. ofiso PR 0-7800; Namų 025-7667

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
5159 South Damen Avenue 

Valandos: 1-9 v. p p
Išskyrus trečiadieni

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKU LIGOS

8650 VVeet OSrd Street
Pirm., antrad., ketvirt. Ir penkt. 

nuo 11 Iki 1 vai. Ir nuo 4 Ik) 7 ▼. v 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Tel. 428-2000

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 S. Kedzie Avė.
DMktad1'’?“^' ketvlrtad. to
penktad 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lr

šešt. 8 v, r. Iki 8 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINfiS LIGOS

2745 VVest 69th Street
SI- Kryžlaus llgdhlnę 

VAL-- antr., ketv., penkt
tkl 11 ryto lr nu° ®-8 v- v 

UCL 2.;4 Trečiadieniais to kitu laiku Susitarus telefonu:
Telef. REpublic 7-2290

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai.: kasdien nuo 6 Iki 9 v. v.; 
šešt. 11 Iki 4 vai. popiet; arba susi
tarus. DR. ANT. RUDOKAS, Opi.

4455 S. California Avė., YA 7-7881
t^.U.sP išdaryta; 

nuo 10 v. r. Iki 1 v. popiet.

Tel. ofiso PO 7-8000. res. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. GRovehiU 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 
PRITAIKO AKINIUS

2422 VVeet Marąuette Road
Valandos: »—12 lr 7—9 v. v. pagal 
Susitarimą. Išskyros trečiadienius už
daryta.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VVeBt 71st St. 

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

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

Ofiso tel. REliance 6-4410
,e?' t®1, tJRovt'lilll 0-0617 

Valandos pirm. Ir ketv. nuo 12 Iki
i- lr nuo 7‘ tkl 8 v- ▼•; antr.
vakarais ' pagal * D‘ *

Ofiso Ir boto tel. OLympic 2-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court. Cicero 

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

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

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5540 So- Pulaski Road

Pirm., antr., ketvirt. Ir penkt. nuo
2—4 lr 6—0 lr paga] susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Marąuette Parku ofisas: 2750 VVest 

71 Street, telefonas 025-8200
Res. tel. VVA 5-3090. 

Valandos: 10—12 v. Ir 7—8 v vak- 
šešt. 10—12 v. ryte.

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

Valandos: 2—6 v. popiet kasdien 
Sekmadieniais lr trečiadieniais 

abu ofisai uždaryti.
Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojos) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1228 ar PR 8-5577
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 Iki 4 lr nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2.4150

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

Kasdien 1—3 vai. lr 6—8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IK VAIKV LIGŲ 

SPECIALISTfi
MEDICAL BtlIDING

7156 South VVestern Avenue
Pirmad., antrad., ketv. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Ofiso tel RE 7-1168.
Res. tel. 239-2010.

Of. tel. HE 4-2128. Namų GI 8-0195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
PrlimlnSja ligonius tik Nusitarus 

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

Telefonas — GRovehlll 0-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street
Spedalybč. AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS
VALANDOS: 1 Iki 4 lr 6 Iki 8 v V 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Tel. PRospeet 0-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue

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

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

PrllminCja tik susitarus 1

Tel. ofiso PR 0-6440, rez. HE 4-3150
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Austrijos

VIDAUS POLITIKA
Sov. Rusija siekia pirmavimo jūrose

Sudaro didelį pavojų Vakarams

DRAUGAS, antradienis, 1966 m. gegužės mėn. 10 d. S

Naujai išrinktasis Austrijos 
parlamentas, susirinkęs prieš 
porą savaičių, daug ką nuste
bino. Lyg buvo laukta, kad 
tarp dviejų didesniųjų partijų 
—, Liaudies partijos ir socia
listų — kils aštrūs ginčai. Bet 
jų išvengta, nes abiejų partijų 
vadai laikėsi santūriai ir atsar 
giai. Liaudies partijos (deši
niųjų) vadas Klaus, kuris rin
kimuose savo politinę partiją 
išvedė laimėtoja dauguma bal
sų, pristatė parlamentui savo 
vyriausybės darbų programą. 
Ta proga jis, kaip valstybės 
kancleris, pabrėžė, kad jo va- 
dovaujamoji partija pateikia 
planą bei programą visai tau
tai, įimant ir balsuotojus, ku
rie balsavo už pralaimėjusią 
partiją, būtent socialistus.

Kanclerio Klaus vyriausybės 
darbų programon įtraukta sie
kimas narystės Bendrojon Eu
ropos ekonominėn rinkon, eko
nominio stiprėjimo ugdymas 
ir pinigų taupymo reorganiza
vimas nacionalizuotoj Austri
jos pramonėj. Pastebėtina, kad 
opozicijos partijos, socialistų 

• •; kritika kanclerio Klaus pateik
tos programos parlamentui bu 
vo pažymėtinai švelni, nes jie 
priėję prie nusistatymo, kad 
darbų programa būtų lygiai 
tokia pat, jei vyriausybė bū
tų sudaryta ir koalicinė — su 
socialistais, kaip buvo prieš 
rinkimus. Dėlto sostinės Vie
nos laikraštis “Kurier”, nepri
klausomas nei vienai politinei 
partijai, matė reikalą pasaky- 

/.,ti, kad pirmasis partijų “susi
rėmimas” parlamente buvęs
“maloniu nusivylimu”.

*
Todėl tenka laikyti, kad Aus 

tri ja tuo atžvilgiu yra . žymiai 
laimingesnė, negu daug kitų 
valstybių vakarų Europoje ir 
kitur, ypač kitur. Ten pripras
ta matyti bendradarbiavimą 
tarp visų valstybinių partijų. 
Taip buvo per 21 metus. Liau
dies partijos (dešiniųjų) ir so
cialistų partijos koalicija davė 
kraštui pastovią vyriausybę 
Užtat Austrija buvo pajėgi per 
gyventi tiek Vokietijos nacių, 
tiek Sov. Rusijos okupacijas. 
1955 m. ji išsilaisvino iš mask- 
vinių komunistų kontrolės ir 
išplaukė į laisva ir nepriklau
somą gyvenimą. Ji, tiesa, pa- 
siskelbė esanti neutrali valsty
bė, nes to pareikalavo Mask
va, tačiau tas neutralumas vis 
t k buvo labiau linkęs į vaka
rus. Atgavus nepriklausomos 
valstybės padėtį, Austrija ga
na greit atkuto ekonomiškai, 
nes pas gyventojus atsirado 
naujos energijos gerinti savo 
ekonominę buitį

V.
Net tuo metu, kai Liaudies 

partija praėjusį kovo mėnesį

laimėjo rinkimus, išrinkdama 
į parlamentą 165 atstovus, ku
rių pakako kontroliuoti parla
mentui, nuo koalicinės vyriau
sybės idėjos nebuvo atsisaky
ta. Abi partijos tikėjosi eiti 
tradiciniu keliu. Tačiau įvyko 
tai, prie ko austrai ligšiol ne
buvo pripratę. Bendradarbia
vimas nutrūko, koalicija nebe- 
susidarė ir Liaudies partija vie 
na turėjo sudaryti vyriausybės 
kabinetą. Tai buvo lyg ir gąs
dinantis reiškinys.

Tačiau bet kokiam nuogąs
tavimui nebuvo pagrindo. Aust 
rai surado kitą bendradarbia
vimui kelią. Nuspręsta kancle
rio poste palikti Liaudies par
tijos vadą Klaus, o krašto pre
zidentu išrinkti socialdemokra
tą. Tuo norėta išvengti parti
nės konkurencijos ir aštresnių 
ginčų bei pavojingų varžyti
nių. Neužmiršti tie laikai, kai, 
austrų partijoms bekovojant 
tarp savęs, Vokietijos naciai, 
Hitlerio vadovaujami, pagro
bė visą Austriją ir pasmaugė 
jos laisvę ir nepriklausomybę.

*
Pastaruoju laiku šios dvi 

partijos turėjo daug susirinki
mų. Pradėjo kai kuriais vals
tybiniais klausimais nebesu
tarti. Mat, Liaudies partijos 
vadai užsimojo mažinti para
mą valstybės nusavintoms in
stitucijoms. Be to, socialdemo
kratų partijos vadas Bruno 
Pittermann pristatė savo par
tijos reikalavimą, kaip sąly
gą eiti koalicijon, kad social
demokratams būtų pavesta vi
daus ministerija ir, kad nebus 
pakeitimų bent vienerių metų 
bėgyje. Daugumos partija su 
tuo negalėjusi sutikti, nes rei
kalavimas buvęs perdidelis. Tai 
ir užbaigė dviejų partijų koa
liciją. Tačiau susirinkęs parla
mentas, kaip straipsnio pradžio 
je jau pasakyta, parodė, kad 
opozicinės partijos santūri lai
kysena išblaško baimę dėl šių 
partijų sugyvenimo ir bendra
darbiavimo ateityje, nes abiem 
rūpi valstybės gerovė ir sau
gumas.

*
Austrija pergyveno dvi žiau

rias okupacijas. Jų nusikračiu
si, ji saVo politinį, ekonominį 
ir kultūrinį gyvenimą sėkmin
gai atstatė ir gerai išlaiko, ne
paisant to, kad savo kaimynys
tėje turi stiprius komunisti
nius režimus.

Nė kiek netenka abejoti, 
kad, jei šiandien Lietuva ir 
kitos Pabaltijo valstybės išsi
laisvintų iš sovietinės vergijos, 
ir jos, kaip ir Austrija, sėk
mingai atstatytų komunistų su 
griautą vidaus politikos gy
venimą ir greitai atkurtų eko
nominę gerovę ir taip pat so
cialiniai bei kultūriniai atsi
gautų. ..... |

Per pastarąjį dešimtmetį Sov. 
Rusija savo sukauptų pastangų 
dėka pasistatydino vieną didžiau 
šių pasaulyje prekybos laivyną. 
Daugelis nežino ir netgi neįta
ria, kad Sovietai yra pakeliui į 
didžiausią jūrų galybę.

Pirmą kartą istorijoje Sov. 
Rusija pradės visoje pilnumoje 
ir pastoviai dalyvauti Vakarų 
pasaulio jūrinėje prekyboje. 
Praėjusiais metais ji įvarė pir
mą pleištą, kai jos laivai pradė
jo lankyti Montrealio uostą žie
mos metu, kai Šv. Lauryno upė 
užšalusi ir uždara navigacijai. 
Tada niekas netikėjo, kad rusų 
dideli laivai iš Murmansko ga
lės įplaukti į Montrealį. Tačiau 
pasirodė, kad tie laivai buvo tik 
ri ledlaužiai, lengvai nugalėję 
ledų kliūtis.

Rytų Vokietija stato Sovietams 
laivus

Tai buvo tik pradžia. Rytų 
Vokietijos dokuose buvo pasta
tyti prabanginiai laivai, kurie 
pernai pradėjo plaukioti tarp 
Leningrado ir Montrealio, užsuk 
darni į Europos uostus ir paim
dami vakariečius turistus. Šių 
metų pavasarį rusai pradeda 
prancūzų turistų keliones iš Vi
duržemio jūros uostų į Karibų 
jūrą. Kita rusų laivų linija pra
deda anglų mokinių ekskursijas 
į Skandinaviją.

Taip pat šiais metais rusai 
tikisi du trečdalius savo užsie
ninių prekių pergabenti savais 
laivais. Rusų jūrų mokyklos da
bar išleidžia šimtus laivyno ka
rininkų. Kasmet šimtas naujų 
laivų įstoja į rusų prekinį laivy
ną ir steigiama visa eilė naujų 
linijų, rišančių Rusiją su kraš
tais, su kuriais niekad anksčiau 
ji neturėjo tiesioginių ryšių.

Ir vėl šiais metais rusai ruo
šiasi pradėti navigaciją iš Eu
ropos uostų į Ramųjį vande
nyną niekieno nenaudotu šiau
rės keliu, paleisdami naujus a- 
tomine jėga varomus ledlaužius.

Prieš dešimtį metų rusų lai
vai retai tebuvo matomi sveti
muose uostuose. Tačiau nuo ta
da Sov. Rusija pasistūmėjo iš 
dvyliktos į septintą vietą tarp 
pasaulio jūrinių tautų. Ji įsigijo 
7 milijonų tonų laivyną. Dabar 
ji turi daugumoje naujus, grei
tus ir gražius laivus. Tas jos 
laivynas dabar kasmet padidė
ja vienu milijonu tonų. Tikima
si, kad 1980 m. rusų prekinis lai
vynas pasieks 20 mil. tonų ir 
bus lygus šių dienų anglų lai
vynui. Manoma, kad tą laiką, 
jeigu kitos valstybės nesukrus, 
rusai turės didžiausią ir moder
niausią prekinį laivyną. O tai 
neabejotinai bus vienas galin
giausių rusų ateities ginklų.

Noras užvaldyti pasaulį
Visiems aišku, kad galutinis 

rusų tikslas yra noras dominuo

P. GAUCYS

ti pasaulio prekybą. Tačiau net 
gi ir tuo atveju, jeigu jiems ir 
nepavyktų pasiekti vyraujančio 
vaidmens, visvien jie bus neto
li nuo to, nes kartu su rusų lai
vyno augimu taip pat didėja ir 
jų satelitų: Lenkijos, Rytų Vo
kietijos, Rumunijos, Bulgarijos 
ir netgi Čekoslovakijos bei Veng 
rijos prekybos laivynai. Pažy
mėtina ir tai, kad tų valstybių 
laivynai dirba kaip vienas dar
nus vienetas, ko nevisada pa
siekiama kitose srityse.

Taip pvz. Lenkija nuo karo 
pabaigos pastatė 2.5 mil. tonų 
laivų ir apie 500 lenkų pastaty
tų laivų plaukioja po Sovietų, 
Indonezijos, kom. Kinijos, Ku
bos, Egipto vėliavom. Visus ste 
bina ir tai, kad dabar Rusija 
prekiauja su 60 šalių. Jos lai
vai plaukioja iš Baltijos, Juodų
jų jūrų ir Tolimųjų Rytų uostų 
— Azijos, Afrikos, P. Ameri
kos, Viduržemio jūros pakran
tėm. o taip pat lanko ir visu3 
Kanados uostus. Jų žvejų lai
vai matomi Australijoje, Afri
koje, Antarktėje ir netgi pač'ų 
JAV pašonėje.

Lenkų, čekų ir rusų laivai ve
žioja prekes į Rumunijos ir Vi
durio Rytų uostus. Lenkų, ry
tų vokiečių, čekų ir rusų laivai 
iš Rytų Vokietijos palaiko su
sisiekimą su Vakarų Afrika Iš 
Baltijos į Kubą plaukioja rusų, 
vokiečių, čekų ir vengrų laivai. 
Lenkų laivai lanko Meksiką, P. 
Ameriką, Indijos vandenyną ir 
Tolim. Rytus. Manoma, kad a- 
pie 1970 m. nebus jokio didesnio 
uosto, kuriame nerastum laivo 
po sov etinio bloko vėliava.

Tokia sparta ir sėkme, su ku
riom sovietinio bloko laivinin
kystė įsiveržė visur ten, kur per 
500 metų viešpatavo vakarie
čiai, tik dabar tebuvo pastebė
ta. Ligi vakariečiai žiauriai run 
gtyniavo tarpusavy, rusai pasi
ruošė pakirsti jų jėgą. Dabar 
visi vakariečiai, o ypač anglai 
pradeda bijoti galimų pasėkų.

Sutelkė visas jėgas
Kaip tai įvyko? Juk dar ne

seniai sovietinis laivas beveik 
visur buvo naujiena. Prieš de
šimtį metų tebuvo matomi an
glimis kūrenami lėti,, seni lai
vai. Jų naujas greitlaivis “Bal- 
tika”, kuriuo Chruščiovas at
vyko į JAV ir kuris buvo vie
nintelis, galįs be gėdos pasiro
dyti svetur, visvien buvo atsi
likęs ir tipiškai rusiškas.

Pasibaigus karui, rusai su
graibė iš pralaimėjusių valsty
bių visus jų turėtus laivus, taip 
pat pasisavino ir JAV jai pa
skolintus. Tačiau tie laivai bu
vo seni ir negreiti. Po įtempto 
darbo 1962 m. jie jau turėjo

1,313 laivų su 4,684,000 bendro 
tonažo.

Rusai labai užsidegė didinti 
savo prekinį laivyną visais įma
nomais būdais. Ne tik jų pačių 
statyklos nepertraukiamai dir
ba, bet taip pat ir anglų, ita
lų, olandų, suomių, švedų, da
nų, vokiečių, prancūzų ir japo
nų. 1963 m. jie pastatė 236 lai
vus. Vien lenkų statyklos da
bar turi užsakymą pastatyti 
175 prekinius laivus 1.5 mil. to
nų talpumo.

Dabartiniu metu rusų preki
nis laivynas siekia virš 7 mil. 
tonų ir pralenkia amerikiečių 
aktyvų laivyną. Be to, jis dau
gumoje naujas ir modernus. Per 
pastaruosius 20 metų amerikie
čių laivynas iš 2,332 sumažėjo 
iki 900 laivų. Jis išvežioja tik 
9% amerikiečių užsienio preky
bos, užuot buvusių 50% tuoj po 
karo. Amerikos laivų aptarna
vimo trigubas brangumas nelei
džia rungtyniauti ne tik su ki
tom šalim, bet ir jų pačių pre
kes daugumoje išvežioja sveti
mi laivai.

Rusai, matydami vakariečių 
išgyvenamą laivų statybos kri
zę, tikisi įsibrauti į jų vietą. Jei
gu vakarų laivininkystė vis 
smuks, o rytiečių vis augs, kaip 
auga, apie 1970 m. Vakarams 
gresia pavojus prarasti pasau
lio prekybos rinką.

Rusų prekinis laivynas ne tik 
atlieka tiesioginį uždavinį, bet 
kartu ir politiniai karinį, kaip 
per Kubos krizę, kuri būtų bu
vusi neįmanoma be rusų preki
nio laivyno. Šiais reikalais be
sirūpinantieji nuogąstauja, kad 
1970 m., kai rusai bus daug 
geresnėje būklėje ir jungtinėm 
savo jėgom galės pakirsti Va
karų turimas pozicijas, smar
kiai sumažins jūros transpor
to kainas. Jų nevargina jokios 
unijos, jiems negresia jokie 
streikai, jie nepaiso aptarnavi
mo išlaidų. Atėjus metui, jie 
galės savo laivus nukreipti ten,

Prez. Johnson savaitgaliui buvo išvykęs į Texas. Jis čia matyti iš 
helikopterio Andrews oro jėgų bazėje, Md.

GEGUŽES 13 MUS ĮPAREIGOJA
J. VAIŠNORA, MIC

Bavarijos miestelio Obera- 
mergau gyventojai kas dešimti 
metai pavaizduoja Kristaus kan 
čios istoriją. Jie vykdo jų prabo 
čių prieš kelis šimtus metų pa
darytą įžadą už save ir busi
mąsias kartas, kad būtų išgel
bėti nuo baisaus tada siautusio 
maro. Jų senolių padarytas įža
das juos įpareigoja ir dabar 
ir jie tą pažadą ištikimai vykdo. 
Tai gražus,pavyzdys, kaip busi
mosios kartos riša savo gyve
nimą su praeitimi, su savo įsi
pareigojimais Dievui.

Lietuvių tauta 1934 m. Eu
charistinio kongreso metu jos 
dvasinių vadų buvo paaukota 
Švč. Jėzaus Širdžiai. Šie Lietu
vos dvasinių vadų, teisėtai at
stovavusių visai tautai ir kal
bėjusių jos vardu, aktai buvo 
ne vien iškilminga išorinė ce
remonija, bet drauge ir visos 
tautos per jos vadų lūpas rim
tas įsipareigojimas būti išti
kimais Dievui ir Jo įsakymams, 
ištikimais Kristaus mokslui, žo
džiu, būti krikščioniškojo gy
venimo vykdytojais ypatingoje 
Marijos globoje.

Kristus mokė melstis ir pra
šyti, kad Jo karalystė paplistų 
visame pasaulyje. Marija, apsi
reiškusi Fatimoje, pareiškė pa
geidavimą, kad jos Nekalčiau- 
čiausios Širdies meilė apimtų 
visą pasaulį ir viešpatautų tiek 
pavienių asmenų, tiek šeimų ir 
tautų gyvenime. Tai yra vienas 
ir tas pats Kristaus ir Marijos 
noras — Dievo karalystės ga
lutinis triumfas, kuris vienas 
gali atnešti pasauliui taiką, ra-

kur panorės. Kad tai yra gali
ma, rusai jau parodė 1962 m., 
kai jie pardavinėjo savo naftą 
naujom Afrikos valstybėm 20% 
žemiau normalios kainos, atim
dami iš Vakarų naftos tiekėjų 
rinką.

mybę ir laimę. Pasaulį slegian
čios nelaimės — karai, persekio
jimai — yra Dievo bausmė už 
žmonių nukrypimą nuo Dievo 
karalystės. Kas nesilaiko Dievo 
įsakymų, griauna Kristaus ka
ralystę ir padeda įsigalėti An
tikristo viešpatavimui. Pasaulio, 
Marijos įspėjimu, laukia dar 
didesnės nelaimės, jei žmonės 
nedarys atgailos, jei negrįš prie 
Dievo ir Jo įsakomų užlaikymo. 
“Jei nedarysite atgailos, visi 
taip pat žūsite’’ (Luk. 13,5), 
kalbėjo Kristus. Panašiai įspė
jo ir Marija, paaiškindama, kad 
pasaulį užgriuvusios nelaimės 
yra Dievo bausmė už žmonių 
nusikaltimus Dievui ir kad ga
lima susilaukti dar didesnių ne
laimių, jei nebus grįžtama prie 
Dievo ir Jo įsakymų užlaikymo. 
Bet ateities pasaulio likimas y- 
ra sąlyginis, taigi drauge įspėji
mas, kaip ir visų laikų Dievo 
įspėjimai. Ateitis priklausys nuo 
to, kaip žmonės elgsis dabarty
je. Todėl lietuvių tautos paau
kojimas švč. Jėzaus širdžiai ir 
Nekalčiausiai Marijos Širdžiai, 
nors padaryti netolimoje praei
tyje, įpareigoja mus kiekvieną 
dabar, šiuo metu. Mūsų elgesys 
dabar yra sąlyga, kokia bus a- 
teitis. O tai, kokiomis formo
mis turi reikštis mūsų pastan
gos, kad vykdytume Kristaus 
karalystės įgyvendinimą ir Ma
rijos Širdies triumfą, nurodė 
pati Marija; pakeisti savo gy
venimą, liautis įžeidinėjus Die
vą savo nuodėmėmis, melstis už 
klystančius nusidėjėlius, auko
tis už juos ir jų atsivertimą, 
kalbėti gražią rožinio maldą, pri 
imti pirmaisiais mėnesių šešta
dieniais atsiteisimo Komuniją. 
Tada, Marijos žodžiais, daug 
sielų bus išgelbėta ir bus taika 
pasaulyje. Netgi Rusijos atsi
vertimas yra galimas ir sąly
gojamas šių priemonių panaudo
jimu bei Marijos pageidavimų 
išpildymu.

Tarp kitų ir lietuvių tauta 
yra skaudžiai nukentėjusi ir 
kenčia teisingos taikos nebuvi
mą. Ji neša sunkų jungą ir yra 
persekiojama tų, kurie paneigė 
Dievą ir Jo įsakymus, stengda
miesi atskirti lietuvius nuo Die
vo, Kristaus, Marijos. Todėl 
mūsų, kurie esame laisvėje, dar 
didesnė pareiga daryti visa, kad 
Marijos nurodytos sąlygos tei
singai taikai, nuo kurios priklau 
so ir Lietuvos laisvė, būtų iš
pildytos. Gegužės tryliktoji — 
lietuvių tautos Nekalčiausiai 
Marijos Širdžiai pasiaukojimo 
metinės — turi būti kiekvienam 
lietuviui katalikui naujas pri
minimas, kokias pareigas jis 
turi atlikti ne vien savo dvasios 
atnaujinimui, bet ir savosios

(Nukelta į 4 psl.)

Spaudoj ir gyvenime
BENDRUOSE BUTUOSE SKIRTINGI UOSTAI

Lietuvoje didelis trūkumas bu
tų. Nors daug žmonių išbėgo į 
išeiviją, daug buvo išvežta Sibiran, 
bet prigabenus kolonistų maskolių 
ir menkai teišvysčius naujų butų 
statybą, okupuotoje Lietuvoje di
delė spūstis ir tan pačian butan 
grūdama po kelias šeimas, kurios 
turi naudotis bendra virtuve. Koks 
ten gyvenimas, pavaizduoja straips 
nelis “Jų Asmeninis reikalas”, iš
spausdintame “Tiesos” 93 nr. (bai. 
21 d.). Čia pasakojama:

“Prieš septynetą metų Gurkš
nių ir Stalionių šeimas įkurdino 
bendrame bute naujame, gražiame 
name P. Cvirkos gatvėje. Ir vie
niems, ir kitiems malonu prisimin
ti, kad pradžioje sutarė. Netgi 
Naujuosius metus drauge sutiko. 
O paskiau ? Kai kartą Vladas 
Stalionis paprašė kaimynus Gurkš
nius, kad jie nors šiek tiek aptvar
kytų virtuvę, vonią, nes ruošėsi 
iš ligoninės parsivežti žmoną su 
naujagime dukrele, jie susipyko. 
Gal šis kivirčas buvo pirmoji prie
žastis, o gal kitas, sunku dabar 
beatsekti. Tačiau, praėjus pusme
čiui, kaimynai pradėjo nekęsti kits 
kito. Prasidėjo vaidai, keršteliai 
kad ir nedideli, tačiau temdantieji

nuotaiką. Ilgus metus jie neprasi- 
verždavo pro buto duris. Tik štai 
vieną šių metų vasario sekmadie
nį išraudusi Kaze Gurkšnienė at
bėgo į “Talino” parduotuvę ir pa
prašė, kad pardavėja pasvertų 
jos atsineštus taukus. Nespėjo 
pardavėja uždėti svarsčio, kai 
Gurkšnienė pratrūko:

— Pavogė, tikrai kaimynai pa
vogė kilogramą taukų!

Pardavėja, pažįstanti Gurkšnie 
nę ir jos kaimynę Stasę Stalionie- 
nę, su smalsumu klausėsi piktai 
svaidomų Gurkšnienes žodžių. Ir 
aplinkiniai sukluso. Lyg tyčia į 
parduotuvę užėjo ir Stalionienė. 
Priėjo arčiau ir viską suprato.

Bėgo namo verkdama. Ilgai ne
galėjo jos nuraminti namiškiai.”

J. žvilb.

TRYS POPIEŽIAI IR ŽYDAI
Kanadoje gimęs žydų moks

lininkas Pinhas Lapide parašė 
knygą — Trys paskutinieji po
piežiai ir žydai, kur teigia, kad 
popiežius Pijus XII išgelbėjo 
860,000 žydų nuo mirties Hit
lerio žudikų rankomis.

AURELIJA BALAŠAITIENB 

Romanas

— Kokia laimė man paspausti jūsų talentingas 
rankas, panele Petronis, — galantiškai nusilenkęs, 
sveikino Margaritą ponas Gundersonas.

— O čia ponia Rudienė, panelės Petronytės glo
bėja. — Pristatau poną Gundersoną. Jis bučiuoja po
nios Rudienės ranką ir studijuoja jos malonų veidą. 
Greitai užsimezga kalba, kaip tarp senų pažįstamų. 
Ponia Rudienė ir Margarita kalba visiškai laisvai nor
vegiškai, o pono Gundersono nuoširdus mandagumas 
mus visus sujungia į vieną jaukią grupę.

— Arūnai, — suradęs patogų momentą, ponas 
Gundersonas kreipėsi į mane, — jaučiu, kad nenusivy
liau tavim. Savo laimėjimu tu išpirkai mano visus nu
sivylimus, kurių negalėjome išvengti. Visada liksiu dė
kingas likimui už tą malonų supuolimą, kuris atvedė 
tave į “Balto Lokio” kavinę aną atmintiną vakarą.

Aš neturiu progos jam atsakyti, bet didelis susi
jaudinimas spaudžia mano gerklę. Tuo tarpu toliau tę
siasi malonus bendras pokalbis tarp pono Gundersono, 
ponios Rudienės ir Margaritos. Aš tik nugirstu to po
kalbio nuotrupas, pats jame nedalyvaudamas. Paga
liau einame rūbinės link. Pono Gundersono prikalbė
tos, Margarita ir ponia Rudienė sutinka eiti drauge į

restoraną mūsų laimėjimo atšvęsti. Aš negaliu prie
šintis ir jau nebeturiu noro likti vienas.

Pono Gundersono didelis juodas limuzinas, kurį 
okupacijos metu išsaugojo paslėpęs nuo vokiečių dar
žinėje po šienu, mus vežė linksmomis šviesiomis po
karinio Oslo gatvėmis, šeštadienio vakaro pasipuošu
sios minios vaikštinėjo šaligatviais, ir normalus lais
vas gyvenimas atsispindėjo žmonių veiduose. Trum
pai pagalvojau, kaip dabar galėtų atrodyti mūsų Kau
nas ar Vilnius...

Tą vakarą nesivaržydamas gėriau šampaną. Ma
loniai sukosi galva. Šokių muzikai prasidėjus, iš man
dagumo nutariau valsui pakviesti ponią Rudienę, bet 
ponas Gundersonas man galantiškai užbėgo už akių.

— Arūnai, pirmas šokis priklauso jums, laimėto
jams. Tikiuosi, kad ponia Rudienė padarys man garbę, 
— nusilenkęs poniai, jaunatviškai šypsojosi mano ge
rasis globėjas. Ponia Rudienė pradėjo atsisakinėti, pa
siteisindama, kad nuo vyro mirties nešokusi, bet po
nui Gundersonui buvo neįmanoma atsakyti.

O mano glėbyje tokia lengvutė buvo Margarita.
★

Nuo to vakaro daug kas pasikeitė mano gyveni
me. Nebebuvo daugiau reikalo groti kavinėje, nes tu
rėjome pradėti ruoštis užsienių gastrolėm. Pagal su
tartį numatytas avansas papildė mano kuklią kišenę. 
Pagaliau pradėjau justi pagrindą po kojom ir rimtai 
susirūpinau savo muzikine karjera, laikinai atidėda
mas svajones apie dirigavimą.

Repertuaro paruošimas, pasitarimai su koncert

meisteriu ir užsienių reikalų ministerijos valdininkais 
užėmė daug laiko, bet mano vakarai buvo laisvi. Ma
no pažintis su Margarita netikėtai pasisuko man pa
lankia kryptimi. Ir ponas Gundersonas savo naujos 
pažinties nenutraukė. Jaučiausi laimingas, galėdamas 
savo draugus matyti viename bendrame ratelyje. Įta
riau, kad ponas Gundersonas buvo daugiau negu pa
prastai susidomėjęs ponios Rudienės asmeniu: sunkiai 
gaunamos rožės puošė jos jaukų salioną, o įmantrios 
Šokolado dėžutės, perrištos dideliais šilkiniais kaspi- 
Bais, daugėjo ant bufeto krašto. Ponia Rudienė atrodė 
pajaunėjusi ir atgijusi, o ponas Gundersonas, nusisku- 
lęs savo barzdą, atrodė bent dešimčia metų jaunesnis. 
Margarita manęs nebevengė, bet liko maloniai papras
ta, draugiška ir šalta.

Ponas Gundersonas dar prieš pirmojo semestro 
pradžią perėmė Karališkosios konservatorijos direkto
riaus pareigas. Jo rankose atsidūrė mūsų repertuaro 
priežiūra. Kilo sumanymas, kad, keliaudami po vaka
rų Europą, pirmosioms didesnio masto pokarinėms 
gastrolėms, pasireiktšume ne tik kaip solistai, bet aš 
ir Margarita kaip muzikinis duetas pianino ir smuiko 
koncertais. Turėjome praleisti daug laiko repetuodami 
vieni ir su koncertmeisteriais bei ponu Gundersonu.

Pasiruošimai ėjo prie galo. Su dideliu malonumu 
pirkau pirmuosius išeiginius rūbus ir geros rūšies la
gaminus. Mane apėmė kelionės karštligė. Tuo tarpu 
jau buvo baigiamos atspausdinti mūsų koncertų prog
ramos keliomis vakarų Europos kalbomis, kurių vir
šelius puošė Margaritos ir mano nuotraukos.

(Bus daugiau)

i Jr
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LB TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 
DETROITE

(Praėjusiais metais Dainavoje 
buvo suorganizuoti sėkmingi 80 
vdl. tautinių šokių kursai, ku
riuos lankė 29 kursantai: 16 iš
laikė nustatytus egzaminus ir 
gavo baigimo pažymėjimus, gi 
8 gavo tik lankymo pažymėji
mus. CV žiniomis dabar dirba 
lituanistinėse mokyklose ar šo
kių grupėse 16 buvusių kursan
tų. Tautinių šokių reikaluose 
CV-bai talkininkauja Lietuvos 
tautinių šokių institutas. Pana
šią instituciją žadama suorga
nizuoti ir muzikos reikalams. 
1967 m. įvyks kultūros kongre
sas, todėl dabar jau reikia pra
dėti ruoštis. Tuo reikalu palai
komi ryšiai su PLB kultūros 
tąryba. Daug rūpesčio ir darbo 
duoda organizaciniai darbai. 
Šiuo metu yra 66 LB apylinkės, 
suskirstytos į 7 apygardas. Me- 

^ų bėgyje išsiuntinėta 9 bendra- 
raščiai ir daugybė susirašinėji- 
mto raštų bei laiškų. CV veda 

' Visų JAV lietuvių organizacijų 
kartoteką. Per tas organizaci
jas numatoma skleisti bendruo
menės idėją. CV turėjo 10 po
sėdžių, gi nuo kadencijos pra
džios net 22.>7. f
'Kontrolės komisijos vardu 
pranešimą padarė Vladas Vijei- 
jtis — knygos vedamos švariai, 
•tvarkingai ir rūpestingai. CV 
iždininkas Šimkus atlikęs sa- 

'"W pareigas labai gerai. Siūlė 
'sesijos dalyviams piniginę apy
kaitą tvirtinti.

JAUNIMO KONG 
pjtpso REIKALAI 

' Šioje LB tarybos sęsijoje y- 
pač daug kalbėta ir aiškintasi 

' jaunimo kongreso reikalu ir pla 
čiai paliesta visa mūsų jauni
mo problema. Gal todėl ir dieno- 

“tVarkė buvo papildyta dar tri- 
kalbėtojais jaunimo kon-mis

>0 f
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greso reikalams pagvildenti.
Tuo reikalu pirmas kalbėjo 

PLB pirm. Juozas Račiūnas, 
kiek ilgiau sustodamas prie še
šiolikmetės Australijos lietuvai
tės Jūratės Reizgytės sensa
cingo priėjimo prie okupuotos 
Lietuvos “prezidento”' Justo Pa
leckio ir gavusios jo parašą po 
peticija Jungtinėms', Tautoms, 
kad Lietuvai būtų gr/įzįntą lais
vė. Jo nuomone, įvykis yra ne
paprastas, australų skauda įvy
kį nepaprastai plačia?} paminė
jo pirmuose puslapiųčsę 'šu rė
kiančiomis straipsnių “antgal- 
vėmis”. Tas įvykišį esąs tokios 
pat reikšmės Australijoje, kaip 
ir krepšininkų lankymasis.

Jis čia pat parodė didelį pluoš 
tą tų Australijos laikraščių iš
karpų su daugybe iliustracijų. 
Jis siūlė tai drąsiai ir apsuk
riai lietuvaitei apmokėti kelio
nę į Jaunimo kongresą. Prašė 
šios sesijos dalyvių aukoti tam 
reikalui, gi jis pats tam reika
lui skyrė 100 dolerių (kiek te
ko patirti vėliau, pietų metu, 
kitoje salėje, jį pasekė vysk. 
V. Brizgys ir kiti aukojo tam 
reikalui po mažiau).

Kelionių į kongresą apmokė
jimas ir esanti viena iš sun
kiausiai sprendžiamų problemų, 
tačiau geri rezultatai jau mato
si. Studentai davė 1,000 dolerių 
atvežti vienam delegatui iš N. 
Zelandijos, korp. Neo-Lituanai 
vienam iš Vokietijos, Antanas 
ir Marija Rudžiai pažadėjo at
vežti studentą iš Pietų Ameri
kos. Yra ir smulkesnių aukoto
jų po 100 ir 50 dolerių.

Iš Australijos atvyks ekskur
sija iš 20 asmenų. Jis ragino 
losangeliečius ir newyorkiečius 
gražiai priimti iš už vandenynų 
atvykstančius jaunimo kongreso 
dalyvius, gerai globoti ir laiku

L.B. tarybos suvažiavimą sveikina L. Valiukas, sėdi prie centro val
dybos stalo J. Jasaitis, M. Rudienė, Mečys Šimkus ir J. Ignatonis.

Nuotr. inž. J. Gaižučio

reikšti, buvo tris kartus “kry- 
žiavotas”. Pirmą kartą jis bu
vo iškviestas į PLB valdybos 
posėdį ir tame posėdyje papa
sakojo apie savo pasimatymą. 
Į tą posėdį buvo pakviesta dar 
ir kitų žmonių. Ir ten valdyba 
A. Zaparacką nei gyrė, nei pei
kė, tik sakė, kad tokie dalykai 
neturi kartotis. Antrą kartą A. 
Zaparackas buvo “kryžiavotas” 
veiksnių konferencijoje Cleve
lande. Veiksniai tada Zaparacko 
nenuteisė. Trečias momentas bu 
vo po to spaudos konferenci
joje. Vėl Zaparackas buvo pri
statytas kaip pasimatęs su Ku-

ir Ji, pat, tai paaiaak,.

GEGUŽES 13 MUS ĮPAREIGOJA

(Atkelta iš 3 psl.)
’ (Autos gelbėjimui. Ta diena tu- mIS' 
, ri būti ypatinga atgailos ir mal- 

d<dos diena už nusidėjėlių atsiver 
'timą, teisingą pasaulio taiką ir 
'Lietuvos laisvę.

Vien tik tą dieną visa tai pri
siminti būtų dar permaža. Kad 
lengviau būtų galima įvykdyti 
dangaus nurodytas sąlygas, yra 
labai naudinga pavesti ir paau
koti Nekalčiausiai Marijos Šir
džiai tiek pavienius asmenis, 
tięk šeimas ir atskiras katalikų 

„bendruomenes — parapijas.
——Yra pavojaus, kad materia- 
lizmas, kuris yra bedieviškojo 
kbmunizmo pagrinduose, ir že- 

|riftškųjų gėrybių bei malonumų 
^ieškojimas gali nuvesti ir lietu- 
ETSBĮs į blogio karalystės talkinin
kus. Jei tai įvyktų, savo ranko

mis žudytume laimingesnę Lie
tuvos ateitį. Todėl svarbu nuo
lat prisiminti ką mes privalome 
daryti viso pasaulio ir savosios 
tautos geresnei ateičiai. Mūsų 
dvasiniai vadai įpareigojo ir 

į mus nelikti pasyviais stebėto- 
yjjals, bet aktyviais dangaus mi

dijos vykdytojais, įsijungiant 
J į Dievo norimą planą pasaulio 
''išgelbėjimui. Atlikime savo pa- 
.reigą garbingai. Tam padeda 
ir gegužės tryliktosios šventė.

Lietuvių tauta suprato Šilu
voje apsireiškusios Dievo Moti
nus ašaras, kai ji verkė dėl tau
tos atkritimo nuo jos Sūnaus.
Tada juk buvo “ariama ir sė
jama ten, kur jos Sūnus kitados 
|?ųvo garbinamas”; reiškia, že
mės dalykai nustelbė Dievo gar 
binimą. Tada tauta suprato, ko 
Marija iš jos norėjo: ji grįžo į 
Kristaus mokslo kelią, o Mari
ją "paguodė savo krikščionišku 
gyvenimu ir ypatinga Dievo 
Motinos meile. Marijos garbini
mas, kuris plaukė iš tyros šir
dies, pražydo Lietuvoje ir išsi
skleidė lyg gražiausias žiedas

PRIES SO METŲ
Draugas, 1916 m. gegužės 10 d.

Vokietijos kaizeris kreipiasi j 
popiežių. — Iš Rotterdamo prane
ša, kad Vokietijos kaizeris Wilhel- 
mas popiežiui Benediktui XV-tam 
parašęs prašymo laišką, kuriuo 
maldauja, kad sutaikintų kariau
jančias valstybes.

Dideli vargai Airijoj. — Kovo
janti dėl laisvės ir nepriklausomy
bės Airija daug kenčia. Dublino 
gatvėse daug kovojančių airių mi-

įvairiomis to garbinimo formo- 
Lietuva tapo Marijos že

me,, o Marija — jos Motina, 
kurios globoje buvo nugalėtos
amžiais slegiančios nelaimės. 

Ištikimybė Kristui ir Jo Moti
nai, vykdant jos pageidavimus 
ir pamokymus ir dabar yra vie
nintelis lietuvio kelias į geres
nę ateitį. Mus moko ir įspėja 
Kristus ir Jo Motina. Paklau
sykime jų balso, o Marija savo 
pažadą — užtarti savo sūnų ir 
atitolinti gresiančias nelaimes 
bei išmelsti pasauliui teisingos 
taikos — tikrai išpildys.

pristatyti į Chicagą ar Daina
vą.

Iš kitų kraštų atvykstantiems 
(išskyrus Kanadą) dr. St. Bie
žio vadovaujamas dainų šven
tės komitetas paskyrė 2,000 bi
lietų nemokamai.

Jaunimo kongreso komiteto 
pirm. Algis Zaparackas, pasvei
kinęs sesijos dalyvius, tuoj per
ėjo prie jaunimo kongreso rei
kalų. Jaunimo kongresas išju
dino viso pasaulio jaunimą, nuo 
pavergtos Lietuvos iki tolimų
jų N. Zelandijos miškų. Lais
vėj gyvenantis jaunimas Daina
vos stovykloje susijungs į vie
ną šeimą. Smulkiai supažindi
no su Dainavos stovyklos ir 
Jaunimo kongreso programa. 
Komp. Darius Lapinskas ruo- 
šiąs naują operą, kuri bus pa
statyta kongreso metu. Jis dė
kojo toms LB apylinkėms, ku
rios Jaunimo kongresą remia, 
ypač Detroito apylinkei. Toliau 
jis nusiskundė; “Tik gaila, kad 
atsiranda apylinkių, tarybos na
rių, veiksniuose esančių narių 
ir šiaip pavienių asmenų, kurie 
ardo bendrą darbą”.

Išskaičiavęs jaunimo laimėji
mus, A. Zaparackas tęsė: 
“Mums tokie jaunimo žygiai su
kelia audrų. Sausio 22 - 23 d. 
Clevelande visi veiksniai vien
balsiai pasisakė už Jaunimo kon 
gresą ir Jaunimo metus. Bet 
kai kurie veiksniai dar ir dabar 
tebesvarsto šios konferencijos 
pareiškimą. Jaunimo kongresas 
ruošiamas jau treji metai. Ry
tinio pakraščio apylinkės, kon
greso darbams einant į galą, 
sugalvojo duoti savo pasiūly
mus, kada programa PLB val
dybos jau galutinai patvirtin
ta. Jaunimui yra nelengva rasti 
bendrą tiltą tarp vyresniosios 
ir jaunesniosios kartos. Mes de
dame visas pastangas, kad tas 
tiltas stiprėtų, bet kai kurių 
laikraščių ir ekstremistų elge
sys trukdo surasti tą pagrin
dą”.

Kongreso paruošiamieji dar
bai riedą ir niekas jų nesustab
dys. Jis kvietė visus sesijos da
lyvius į jaunimo kongresą.

Trečias jaunimo kongreso 
reikalu kalbėtojas buvo Vyt. 
Kamantas, ant kurio pečių guli 
Jaunimo kongreso finansiniai 
rūpesčiai. Vyt. Kamanto nuo
mone, kalbėtojus jaunimo kon
gresui esą nepaprastai sunku 
parinkti, nes negalima rasti kai 
bėtojų, kurie būtų visiems pri
imtini. Nusiskundė, kad per 
daug dar yra neigiamo nusista
tymo jaunimo kongreso reika
lu. Jo nuomone, reikią ieškoti 
išsiaiškinimo. “Yra du dalykai, 
kuriuos norėčiau viešai čia pa
reikšti’”, kalbėjo V. Kamantas: 
“Niekas, niekada, nieko iš Lie
tuvos nekvietė (į jaunimo kon
gresą — V. S.). Į jokias rusų 
ambasadas niekas nenuėjo. Nei 
PLB valdyba, nei Jaunimo kon
greso komitetas, niekad nėra 
šito klausimo diskutavę nei su 
rusais, nei su okupantais ir pa
našiais asmenimis”. Ir jis no
rėtų, kad šis dalykas šioje se
sijoje būtų galutinai išsiaiš
kintas, nes viskas yra iš gandų 
prasidėję.
Antru klausimu jis kalbėjo: 
“Antra, kiek liečia patį Algį 
Zaparacką. Algis Zaparackas y- 
ra su Kubilium pasimatęs. Algis 
Zaparackas, kaip galima išsi

Ketvirtas momentas buvo ta
da, kai Zaparackas dalyvavo 
jaunimo kongreso komiteto po
sėdyje. Vac. Kleiza buvo pa
kviestas pirmininkauti. Al. Za
parackas buvo paprašytas išeiti 
iš posėdžio ir jaunimo kongreso 
komitetas, kuriame atstovauja 
visos jaunimo organizacijos, bu
vo paprašytas pasisakyti: ar 
komitetas pasitiki savo pirmi
ninku. Vienbalsiai visas jauni
mo komitetas pasisakė už A. 
Zaparacką, kad jis būtų ir to
liau pirmininkas”.

Jis pripažino, kad Al. Zapa
rackas, kaip ir jis pats( Kaman
tas) kartais pasako ir aštresnių 
žodžių, bet prašė dovanoti ir, 
“kai mes sulauksime jūsų gar
bingo amžiaus, būsime jau man 
dagesni ir geresni”.

Klausimai ir diskusijos

kritusiųjų tėvynainių grabų rau
doja jų žmonos, jų vaikai, liūdi 
visa tauta” — taip praneša vienas 
spaudos korespondentas. Amerikos 
airiai skubiai renka aukas, kad 
gelbėtų nukentėjusias airių šeimas.

Rooseveltas kandidatuos. — T. 
Rooseveltas, buvęs Amerikos pre
zidentas, kaip patiriama, ir vėl sta
to savo kandidatūrą j prezidentus 
šių metų rinkimuose respublikonų 
partijos sąrašu. Būdamas preziden
tu, jis daug gero kraštui padarė.

Kanados lietuviu mokytojų suva
žiavime, įvykusiame balandžio 23 
d. Toronte, mokytojos klauso 
mok. A. Rinkūno paskaitos.

Nuotr. S. Dabkaus

Po Vytauto Kamanto kalbos 
buvo klausimai ir diskusijos dėl 
cv valdybos narių ir kitų pra
nešimų. Tuo laiku sesijai pirmi
ninkavęs tarybos vicepirminin
kas dr. Br. Namickas laiko nei 
klausimams, nei vėliau pasisa
kymams nenustatė, tik prašė 
visų kalbėti kiek galima trum
piau, nes laiko esą nedaug likę.

Klausimų buvo gana įvairių 
šsi- i *r &ana daug. Buvo klausiama 

apie Lituanus žurnalą ir jo re
daktorių skyrimą, Donelaičio 
mokyklą (ar nėra vilties, kad 
pripažintų švietimo tarybos nu
statytą programą), solidarumo 
mokestį, kalbėtojus Jaunimo 
kongrese ir vad. liberalus, apie 
numatomą statyti naują operą 
kongreso metu, apie rengiamą 
jaunimo deklaraciją (kas ją ruo 
šia), jaunimo anketą, kaip bus 
įteikiama jaunimo peticija ir kt.

Į klausimus atsakė cv nariai 
ir kiti tais klausimais kompe- 
tetingi asmenys. Prie jų čia ne
sustosiu, nes svarbesnieji klau
simai vėliau iškils pasisakymuo
se ir diskusijose, (b. d.)

VI. Selenis
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METINIS VARTOTŲ DAIKTŲ 
IŠPARDAVIMAS

VVinnetka Congregational 
Chureh

Ketvirtadienį, gegužės 12 d., 1966, 
nuo 7 vai. ryto iki 5 vai. vak. 
WINNETKA COMMUNITY

HOUSE
620 No. Linden Avenue

Nemokamai autobusas veš nuo ir 
iki Lindęp Avė.. ‘‘L Station” Wil- 
mette, nuo 6:30 v. ir. iki 4:30 r. p.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus 

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

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

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., D auk., PR 6-106K

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MOVI NG
ŠERĖNAS perkrauto baldus 

Ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL. VVA 5-8063
«mmniniiiiiiiiimi„niiiLiiiiiin»»n»iiu

$

— Amerikos Raudonasis kry
žius per pora metų išleido šal
pai 40 mil. dol. Didžiausia su
ma, 17 mil. dol. teko šeimoms, 
paliestoms 1965 m. uragano 
Betsy.

MAROUETTE PARK-AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

CHICA GO S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 S0. WESTERN AVENUE CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE, viena tarp žy
mesniųjų krašto finansinių Įstaigų, aptarnauja šios apylinkes 
gyventojus pavyzdtuuak saugiai ir pelningai jau virs 41 nte- 
tus, visada prisilufAdkmu saugumo ir išmokėdama, palygi
namai, aukštą d l vi indą. Mes neniveržiame tapti pačia di
džiausia bendrove,* stengiamės būti stiprūs finansiškai ir
teikti pačius geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir sko
linimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis Uetuvių organizaci
jomis, noriai prisidėdami darkais ir finansais, kad galėtų pa
siekti geresnių gyveiUmo sąlygų. Kviečiame visus taupymo ir 
paskolų reikalais kreiptis I Chicagos Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę, išaugusią į virš $53,500,000.00 turto Įstaigą.

JOHN PAKEL, direktorių tarybos 
ir bendrovės prezidentas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS

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

Nušautas Antanas Murauskas.
— Miestelyje Burr Oak, netoli 
Chicagos lietuviai ir vengrai su
ruošė bendrą pasilinksminimą St. 
Plazinskio saliūno svetainėje. Nak
čia ištiko žiaurios muštynės. Nu
šautas Antanas Murauskas. Mieste
lio viršininkas turėjo sušaukti 12 
policininkų iš Kensngtonou kad 
mušeikas numalšintų.

Illlllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllli

Nebereikia varžytis 
DIRBTINŲ DANTŲ,

kurie yra laisvi.
Daugelis asmenų, nešioja dirbtinus 
dantis, jautSsi suvaržyti, nes jų plok
šteles nusmukdavo, nuslysdavo ar ju
dėdavo kaip tik mažiausiai tinkamu 
metu. Negyvenkite baimėje, kad taip 
gali atsitikti ir jums. Tik užbarsty- 
kite truputį FASTEETH šarminių (be 
rūgšties), miltelių ant savo plokšte
lių. Jie stipriau laiko dirbtinus dan
tis, kas sukelia daug patogesnį jaus
mą,. Nerūgsta. Sulaiko ‘'plokštelės 
kvapą". Klauskit FASTEETH bet ku
rioj vaistinėj.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, III

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
iadienio 10 lkl 11 vai. ryto. Šešta
dieniais Ir Sekmadieniais nuo 8:80 ik] 
i:80 vai. ryto Vakaiais plrmadie 

I o I a 7 vn 1 vn V
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Telef. HEmlock 4-2418 
»»5» South Maplewuod Avenue, 

Chicago Oliuota rtooae

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

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

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

Sąžiningas Patarnavimas,

IVI O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų

A. VILIMAS
3415 So. Lituanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882

^1% t"

current dividend
Paskolos duodamos ilgam laikui, mėnesiniais išsimokėjimais

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

Valandos: Pirmad.. Antrad.. Penkt. ir šeštad j 9 v. r. __ 4:80
Trečiad uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

P.

MOKAME

už lnvestmentų są-tas

Sėli and redeem U. S. Bonds 
Safety Deposit Boxes 
Free Community Rooms 
for your organization 
meetings. (Free Coffee)
Cash etoeeks and pay all 
family bills vvith our special

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

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

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAY ....................... 12:00 P.M. —8:00 P.M
TUESDAY......................  9:00 A.M.— 4:00 P.M
VVEDNESDAY .............. Closed All Day
THURSDAY ................... 9:00 A.M. — 8:00 P.M.
FRIDĄ Y ......................... 9:00 A.M. — 8:00 P.M.
SATURDAY...................9:00 A.M. — 12:30 P.M.



s*

CARE ORGANIZACIJAI 20 METŲ DRAUGAS, antradienis, 1966 m. gegulės mėn. 10 d.

Daugeliui, ypač buvusiems 
tremtiniams, inoma Care or- 
gan zacija šiemet švenčia 20 
metų ve.klos jubiliejų.

Sukakties minėj mo posėdis 
įvyko v ename iš ger ausiu New 
Yorke Summit viešbutyje. Mi
ne j me dalyvavo Care direkto
riai ir tarnautojai, išdirbę il
gesnį laiką. Šį garb ngą susir n- 
kimą sveikino viceprez dentas
H. Ilumphrey bei kiti žymūs 
valdžios ir visuomenės pareigū
nai.

Care yra jaunesnė organiza
cija už Balfą, bet nuo pat pra
džios Baltas yra jos nar u; Bal
fo pirmininkas ir re kalų vedė
jas yra jos direktoriai, kartais 
net būdavo išrenkami į Care 
valdybą.

Pirmieji Care šalpos darbai 
buvo pradėti pokar ne je Euro
poje. Care ypač stipriai reiš
kėsi Vokietijoj, Lenkijoj, Ita
lijoj. Daugelis letuvų tremti
nių gynėsi nuo bado Care pa
ketais, kiti iš Care siuntu tau
pė net kelionpinigius emigraci
jai.

Care pradėjo darbus Europo
je ir dažniaus'ai gabeno tik 
ma'stą šelpianresiems, vėl a u 
veiklą išplėtė: pradėjo siųsti 
į užsienius knygas, mokslo va
dovėlius, sporto įrank'us, va r- 
tus ir net ūkio įrankius. Dabar
tiniu metu Care gamina net 
specialius plūgus, kurie gabena
mi į Indiją.

Šiuo metu Care veikia 35 
kraštuose, pradžioje kai kurį 
laiką veikė net už geležinės už
dangos: Lenkijoj, Cekoslovaa' • 
joj, Bulgarijoj, Rumunijoj. Iš 
tų kraštų Care buvo išprašy
ta. bet dabar atsirado kiti dar
bo laukai Indijoj, Korėjoj, Viet
name.

Care organizacijos pajamos 
yra kaip ir Balfo: laisvos žmo
nių, ypač turtingesnių fabrikų 
amtos bei valdžios duodamas 
maistas (kurio nevala dabar 
gabenti į Europą). Per 20 me
tų Care sunaudojo p’nigų ir gė
rybių beveik už būijoną dolerių, 
grynais pinigais surenkama per 
metus keli milijonai dolerių. 
Per 20 metų gauta 211,545,900 
dolerių.

Kai kurį laiką Care dirbo kar 
tu su Taikos korpu (Peace 
Corps), dabar yra visai nepri
klausoma organizacija, kuries 
direktoriatą sudaro 25 (ir Bal
fo) organizacijų atstovai. Jie 
kasmet išsirenka valdybą, kuri 
samdo centro įstaigos ir užjū
rių tarnautojus (per 200).

Care organizacija yra daug 
padėjusi ir Balfo šelpiamiesiems 
lietuviams tremtiniams Vokieti

5

Kalnų liūtukas pagautas netoli La Puente, Calif. Jis įšoko į policijos 
tarnautojo Sudder automašiną ir pradėjo laižyti jam rankas, tač au 
vėliau tam pačiam tarnautojui įkando. Čia matyti, kaip tarnauto
jas ima liūto lopos atspaudą, kad nusikaltimo atveju lengviau būtų 
pagauti.

joj. Pradžioje ji buvo tik geras 
tarp ninkas, persiųsdavo įvai
rus žmonių nominuotus ir ap

mokėtus Care paketus. Vėl au 
pradėjo dalinti ir savo dovanas, 
kur ų pavyko išprašyti ir lietu
viams. Daug Care paketų yra 
gavę Italijos lietuviai, Care 
mokslo priemonių gavo Vasa-
r o 16 g mnazija.

Savo veiklą Europoje livki- 
duodama, Care paskyrė lietu- 
v ams 1959 metais 5.000 dole
rių, kuriuos Balfas paskirstė 
labiausiai reikalingiems lietu
viams tremtiniams Vokietijoje.

Šiuo metu Care stipriausiai 
reškasi Pietų Vietname. Kaip 
Balfui, taip ir Care beleidžiama 
oficialiai veikti Sovietų Rusi
joje, jos okupuotoje Lietuvoje 
ar Sovietų satelitų kraštuose.

Kun. L. Jankus

Spakenbergo gimnazijos 
suvažiavimui besiartinant

Jau prieš kiek laiko nuaidėjo 
džiuginanti naujiena, kad po 
daugelio metų pertraukos, šiais 
metais įvyks pirmasis Tumo- 
Vaižganto Spakenberge gimna
zijos susivienijimo pobūvis. Po 
šitos žinios paskelbimo, šio su
važiavimo ruošėjai pradžiugo 
maloniu buvusiųjų mokytojų ir 
moksleivių atsiliepimu ir prita
rimu, todėl toks paskatinimas 
užtikrino šio suvažiavimo pasi
sekimą. Taip daug svajota ir 
taip ilgai lauktai dienai beartė- 
jant, rengimo komitetas dar 
kartą nori prisiartinti visus bu
vusius gerb. mokytojus ir moks 
leivius ir priminti, kad šis ben
dras susitikimas įvyks rugsėjo 
3 d. Toronte, Prisikėlimo para
pijos naujoje salėje. Taip pat 
norima priminti, kad visų atsi
liepimas yra laukiamas, ir kurie 
iki šiol dar nespėjo atsiliepti 
yra prašomi tuoj pat suteikti 
savo adresus rašydami kun. Ra- 
faeliui šakaliui, Box 10, Toronto
3. Ontario, Canada.

Te nei vienas nepraleidžia šio 
nepaprastai žavėtino įvykio. 
Ruoškitės visi šiam jaudinan
čiam susitikimui ir priminkite 
kitiems. Ant. Sutkaitis

KAKDINOLAS 
GAVO INDIJOS MEDALĮ 
Bombėjaus arkivyskupas kar

dinolas Valerianas Gracias pa
gerbtas aukščiausiu Indijos li
nijos atžymėjimu, vadinamu 
“Padma Vibushan”. Tą medalį 
kardinolui įteikė pats Indijos 
Respublikos prezidentas Radha 
Krishnan specialiose iškilmėse 
savo rezidencijoje.

LOS ANGELES, CALIFORNIA
NEPAPRASTAS ŠEŠTADIENIS !

• ■ ■ -f ■ ly v.

Gegužės 21 d. šeštadienis Los Angeles mieste bus pats nepaprasčiausias: meška pabėgs iš zo 
ologijos sodno, viščiukų ūkio inkubatoriuje viščiukų pūkeliai iš gelsvų pasikeis į rausvus, ir, pa
galiau, kas tai matė! — ant vieno prašmatnaus vyruko ima augti meškos gaurai!

Tie visi prajovai iš Anatolijaus Kairio premijuotos trijų veiksmų komedijos Viščiukų ūkis 
bus parodyti gegužės 21 d., šeštadienį, 7 v. 30 m. vak. šv. Kazimiero parapijos salėje.

Veikalą stato puikiai užsirekomendavęs Dramos Sambūris, visad parenkąs publikai naujie
nų, “šviežienos” iš mūsų dramaturgijos. Vaidina jaunieji aktoriai. Režisuoja rež. D. Mackialienė. 
Dekoracijas nutapė dail. A. Žaliūnas.

Po vaidinimo S. Puikunienės parengta kavutė.

Manfredas Prišmantas

Irena Keselytė

£.... jfe
Erdvilis Janulaitis

Daiva Šimonytė

VIŠČIUKŲ ŪKIO VAIDINTOJAI
\z \x

Manfredas Prišmantas, skau
tas akademikas, “Kalniškių” 
skautų tunto adjutantas; para
pijos choro valdybos vicepirmi
ninkas. Studijuoja architektūrą. 
Dramos sambūryje dalyvauja 
dviejus metus.

Danutė Tuminaitė skautė, pa
rapijos choro narė, sporto klubo 
“Banga” narė; studijuoja Los 
Angeles City College general
education. Kelis kart vaidino 
Sambūrio pastatymuose.

Vladas Gilys nepamainomas 
Dramos sambūrio narys, vaidi
na nuo 1955 metų; dažnas Sam
būrio valdybos narys; dalyvau-

Vidurinės Azijos gyvuliai

Vidurinėj Azijoj svarbiausia gy
vulininkystės šaka — avių, kup
ranugarių ir asilų auginimas.

Azijos avys yra labai nelepios, 
pasitenkina bet kokiu pašaru. Pa
vasarį ir rudenį, lietaus periodais, 
žole čia esti šiek tiek švelnesnė, 
bet vasaros kaitros ją visai išdžio
vina ir lieka tik sausi sumedėję 
stagarai. Beveik vienintelė čia žo
lė —nedidelė viksva ji auga taip 
retai, kad avis turi skinti kiekvie
ną jos stiebelį atskirai. Avys ėda 
taip pat ir druskingų vietų žoles, 
todėl gali ganytis ir druskožemiuo
se. Žiemos metu ganykla esti dar 
blogesnė, o avys ganosi ištisus 
metus atvirame ore. Pažymėtina, 
kad avys pavasarį padaro atsargas 
taukų, kurie esti uodegoje. Pasi
taiko, kad pas sveikesnes avte 
gali susitelkti iki 32 svarų taukų.

Kupranugariai
Vidurinėj Azijoje daug augina

ma kupranugarių. Maisto atžvilgiu 
jie dar mažiau lepūs negu avys, 
tik reikalauja kito pašaro — va

ja daugelyje visuomenės organi
zacijų ; jaunimo parengimų akor
deonistas.

Irena Keselytė skautų tunto 
Židinio skautė ir Vilkiukų skil- 
tininkė; vaidino daugelyje high 
school (gimnazijų) pastatymų, 
ekspresyvi aktorė, vaidino A. 
Kairio “Rūtos be darželių”. Sek
retorė.

Erdvilis Janulaitis skautas 
akademikas, tik 5 metai iš Lie
tuvos; tautinių šokių grupės da
lyvis; junior college vaidino 
daugelyje pastatymų; poetas; 
studijuoja odontologiją.

dinamosios kupranugarių žolės 
“Athagi camelorum”, be kurios jie 
negali gyventi. Kai žiemos metu ši 
žole esti visiškai sausa, ir, atrodo, 
visai netekusi savo maistingumo, 
kupranugariai ją skina r no
riai kramto. Čia kupranugaris — 
nepamainomas gyvulys ir stepėse 
ir dykumose. Jis pats susranda 
maisto, ibet taip pat gali ilgai ir 
badauti. Be to, apie savaitę gali 
išbūti be vandens, bet gavęs van
dens, gali išgerti iki aštuonių ki
birų. Jis kaip ir daugelis kitų dy
kumų gyvulių, maisto pertekliui, 
gali susidaryti taukų atsargą, 
kurią naudoja, kai tenka jam ba
dauti. Šie taukai susikaupia jo 
kuproje. Tokios atsargos susidaro 
ir pas įvairius smulkius dykumų 
gyvūnėlius. Tai rodo, kad jie yra 
prisitaikę prie žiaurių Azijos dy
kumų gyvenimo sąlygų. Badauda
mi šie gyvuliai praranda palaips
niui taukų atsargas.

Kupranugaris sumanus ir labai 
stiprus gyvulys. Ant jo nugaros 
gali būti užkraunama iki 600 sva

Daiva Šimonytė skautė aka
demike, akademikių kandidačių 
skaučių globėja; gimnazijos 
(high school) vaidintojų būrely
je atlikdavo pagrindines roles; 
studijuoja anglų kalbą ir peda
gogiką.

Jonas Janušauskas teatro mė
gėjas nuo seniau; vaidino Lie
tuvoje teatro mėgėjų būreliuo
se, įvairiuose miestuose. Nepa
mainomas charakterių atlikėjas. 
Sambūryje sukūręs atmintinus 
vaidmenis: Dundulis (A. Rūko 
“Bubulis ir Dundulis”), Dėdė 
Benas (V. Alanto “Kyla vėtra 
ūkanose”) Juozapėlio (J. Gliau- 
dos “Kaukių balius”).

rų našta. Kad būtų galima sukrau
ti į tokį aukšto gyvulio balną visą 
naštą ir atsisėsti patiems raite
liams, jie yra pratinami atsiklaup
ti, tą kupranugariai įpratinti labai 
klusniai atlieka.
Jauniesiems kupranugariams da

roma skaudi operacija: skersai 
šnervių pertvaros perduriama sky
lutė ir į ją įkišama medinė vinies 
pavidalo lazdelė. Prie jos pririša
ma virvutė, kuria kupranugaris ir 
yra vedžiojamas.

Asilas
Azijoj nepamainomas gyvulys 

yra asilas. Šis dar maž au lepus 
negu kupranugaris ir pasitenkina 
bet kokiu pašaru; kartais jie grau
žia senas nebenaudojamas pinti
nes, besimėtančias rinkose bei 
aikštėse. Asilas yra labai stiprus 
ir ant savo nugaros lengvai pake
lia suaugusį vyrą ir dar visokių 
gėrybių prikrautus maišus, gabe
namus kitur. Mes esame įpratę sa
kyti, kad esi kvailas kaip asilas, 
bet iš tikrųjų asilas yra gudrus, 
be to žmogui yra labai naudingas 
gyvulys.

J. Mskns-

AUKOS SPAUDOS REIKALAMS
Sisters of St. Casimir

AuxiliaTy .......... . .......... $26.00
Šv. Kazimiero Sės. Rėmėjų

8-tas Skyrius ................ . . 10.00
Janušaitienė Veronika .. .. 10.00
Ješmantas Marija............ .. . 7.00
Sharkey Della ................ . . . 5.00
Neimanas P......................... . . . 5.00
Dagys Anthony A............ . . . 5.00
Rėklaitis Jonas ................ . . . 4.00
Nutautas S........................... . . . 3.00
Jankus S. dr........................ . . . 3.00
Misiūnas A......................... . . . 2.00
Majauskas Kazys ............ ... 2.00
Stankaitis Alfonsas ........ .. . 2.00
Dirmantas Džiugas ........ .. . 2.00
Sapowis Ona ..................... .. . 2.00
Kazlauskas Ignas .......... . . . 2.00
Naujokas* V......................... . . . 1.00
Ivanauskąs Adolfas ........ .. . 1.00
Kybartas'-Anelė .... .................. 1.00
JasinevičiUŠ Vladas ............... 1.00
Alekna Q; ............................... 100
Tamošaitis.; Juozas ................. 1.00
Stropus Aniceta ..................... 100
Leslie Emil....................,.......... 1.00

Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame už paramą.

.... “Draugo” Administracija
*

AUKOS KALENDORIUI
Žemaitienė Birutė .............. $4.00
Katinas Pranas ....................... 4.00
Rėklaitis Jonas ....................... 3.00
Mikulskis S...................................3.00
Jurgutis K................................. 2.50
Kanavolas Jonas ................... 2.00
Valys Jonas ........................... 2.00
Š mkus Elzbieta ..................... 2.00
Valuckas Pranas ................... 2.00
Vasaitis A. J.............................. 2.00
Laukaitis Andrius ................... 2.00
Savickas Vilh...............................2.00
Zubavičius Antanas ............... 2.00
Raczkus Michael ................... 2.00
Agurkis Bronius ..................   2.00
Grybas Veronika ............  2.00
Nelsas Aleksandras ..............  2.00
Ličkus Bertha ....................... 2.00
Keršulis Antanas ................... 2.00
Zarkis Gaida ............   2.00
Bajorūnas Leonas . ................. 2.00
Balbatas Jonas ....................... 2.00
Kalesinskas J. ....................... 2.00
Ugianskas Juozas ................... 2.00
Kačinskas E.................  2.00
Vitas P................  2.00
Jakštas Kazimieras ............... 2.00
Butkus John ........................... 2.00
Kazlauskas V.............................. 2.00
Normantas Albina ............... 2.00
Zavadzkas Antanas ............... 2.00
Puodžiūnas Juozas ..............  2.00
Rukšėnas Stasys ................... 2.00
Stravinskas Kltem...................  1.50
Misiūnas A. ........................... 1.00
Majauskas Kazys ................... 1.00
Kybartas Anelė ................... 1.00
Jasinevičius Vladas ............... 1.00
Tamošaitis Juozas ............... 1.00
Stropus Aniceta ................... 1.00
Alekna G................................... 1.00
Ivanauskas Adolfas ............... 1.00
Ališauskas Juozas ................... 1.00
Tamkus Feliksas ................... 1.00
Galinis Viktoras ................... 1.00
Kelmelis Viktoras................... 1.00
Kauklys Peter............'............. 1.00
Doba Vincas ..................... 1.00
Ašmontas Leonas ................... 1.00
Kazragienė Ona ..................... 1.00
Plienaitis Pranas ..................   1.00
Šakalis Anthony ..................... 1.00
Slavinskas Domas ........  1.00
Sabaliūnas Napoleonas.......... 1.00
Yanchus Katryna ................... 1.00
Kvečas Albertas ................... 1.00
Galinski Adolph ..........  1.00

& RADIO (LIETUVIAI) 
Sav. DAN LIUTIKAS

NAUJU PARDAVIMAS • VARTOJAMU TAISTMAS • 
GREITAS patarnavlmaa • GARANTIJA • KREDITAS

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

CIRCUIT T.V.

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 62 H S. VVestern PRosp. 8-5875

Vedėjas L. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki C
; ! ■ nvai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 v.v.

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
1240 SO HALSTED STREET Telef - CA 5-7262
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
ORO VĖSINTUVAI — SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Overlingas Vladas ............... 1.00
Dambrauskas T......................... 1.00
Radzya S, ••. .»......................... 1.00
Bujokas Antanas ................... 1.00
Ankus Juozas s................... 1-00
Ramanauskas Matas ..........  1.00
Liuima Juozas' /, .................. 1.00
Jokubainienė Monica ........... 1.00
Bugarevičius H. ....................... 1.00
žebraitienė Liudvika ..........  1.00
Patalauskas V. .. i................... '1.00
Mikalauskas Vilius ............... 1.00
Juodžbalis Vytas Kaz................ 11.00
Venclauskas M. ............................ .00
Steponaitis Juozas ................. ,100
Kapočius Mykolas i................... 1.00
Pračkys Bronė .........................z1.00
Varnas Jonas Sr........................ ^l.OO
Stonys P.................................... ji.00
Bikulčius Stasys ..............  Ll-00
Kundrotas J............................... 1.00
Keiba Vladas .............................4..00
Alekšhndravičius P.................. 1.00
Dabkus Sta. ........................ ..1.00
Vilimas Emily ......................   (1.00
Kemėža Jonas ....................... 1.00
Motiejūnas Alf............................ 1.00
Puišis John .............................11.00
Belekevičius V............................<1.00
Varškys Augustinas .............. įI.OO
Ramanauskas J............................. 1.00
Krinickas Anupras .............. ,1.00
Būdvytis Kazys ....................... 100
Liubinas Juozas ................... 1.00
Salučka Juozas ..................... 1.00
Liutikas Juozas .. •..............  1.00
Jonkaitis Stasys ...................,1-00
švilpa Balys ........................... 100
Rudokas Jonas ....................... 100
Gražys James ........................... 100
Jaras Adomas ....................... 100
Gadelkis Bronius ................... 100
Žukauskas 0............................ 100
Veisas A.................................... 1-00
Kass John A........................... 1-00
Rumšas Leo ........................... 1.00
Stankus Kazys ....................... 100
Kupcikevičius Adomas ..........  1.00
Vindašius Pranas ................... 100
Astras Stanley ....................... 100
Morkienė 0................................ 100
Astravas Aloyzas ................... 100
Berzanskienė Ona ............... 100
Krantauskas Baltrus ..........  100
Jasiūnas Adolfas ................... L00
Samolis M. Mrs....................... 1-00
Petrovas Viktoras................... LOO
Meškauskas Stasys ............  1-00
Bonasevičius Alina ............... 100
Gramas Juozas ................... 100
Salučka Vytautas ................... l.Q0
Yuknes Joe ........................... 1-00
Dailydė Vincas ..........   100
Kajutis Salome ....................... 100
Grigaitis J.......................  1.00
Alimas Ignas ....................... 1-00
Nutautas S. .................... •• • • 100
Prunskytė Anelė ..............  100
Mikalauskas B........................... 1.00
Jackson Joseph ............... • • • .g100
Korthauer Anna ................... 100
Balčiūnas K.  ......................... ! 00
Butkus J. K...............  100
Johnson Charles ................... 1-00
Valukas Zenonas ................... 100
Jankauskas Anna................... 1.00
Pielik Monika ............  100
Stauskas Jonas ............. 1 00
K. šeškūnas .. • ............  100
Kazlauskas Vitas ................... 100
Urbšaitis Jonas ■..................... 1-00
Jankauskaitė Aldona............... 100
Petrauskas Mary ................... 100
Gudonis Paul ..........................   1-00
Bajorūnas M................................ 100

Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame už paramą.

“Draugo” Administracija

Remkite “Draugę”.



DRAUGAS, antradienis, 1966 m. gegužės mėn. 10 d.

STATYBININKAI
CLASSIFIED GUIDE

Chicagoj nusišovusio Franchina 
našlė kalba policijoj. Ji sakosi kad 
jos vyras buvo prasiskolinęs Chi
cagos gengsteriam, kurie, jei ne
mokėdavo didelių procentų, vyrą 
mušdavo. Jo nervai nebeišlaikė ir 
vyras nusižudė.

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

Ar planuojate pirkti namą!
Tai gali būti didžiausias ivestavimas, kurį 

jūs kada nors padarysite. Dėlto yra labai 
svarbu apsaugoti jūsų nuosavybę Chicago 

Title and Trust Company doku
mentų draudimo polisu. Su “title 
policy”, jūs esate tikri, kad nuosa
vybė už kurią sumokate pinfgus tik
rai jums priklauso.

Chicago Title and Trust Company
UI VVest Washington Street, Chicago, Ulinois, 60602 

(M&ces in: Wheaton • Geneva • Peoria • Joliet 
Waukegan • Edwardsville • Belleville • Sycamore 

AvfonaiOJiesMgukfandABinnenftitHiMssrnagsMorZUi'Roisanmb'

HELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI

JOB OPPORTUNITIES FOR MEN 
SKILLED AND SEMI-SKILLED 

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

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

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

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

TOOL & ENGINEERING DIVISION 
of National Lead Company 

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

SERVICE MEN
Ųur rapid growth in the field of Electroetatic Copiera has created im
mediate openings in our Service department. We seek young men, 20 
to 27, for serviclng our eąuipment in the field, The reąuirements are 
high f^chool graduates, draft-exempt, with mechanical aptitude and neat 
ąppearance, who enjoy public contact. We offer steady employment, 
ejccellent advancement opportunities, company paid insurance, good 
Starting rate with merit increases, full fjalary during training period. 
To- arrange an intervlew or just to talk it over, please phone with 
fuU confidence assured.

J. J. Matsukes, HA 7-5353.
CHARLES BRUNING CO.

Divislon of Addressograph Multigraph Corp.
800 VV. Congress Parkway Chicago, Illinois

An eąual opportunity Employer.

REAL ESTATE

Remkite tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge.

SALES * MORTGAGES □ MANAGEMENT

Member oi M.L.S.

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

ALEX ŠATAS — Realtor
Turime šimtus namų Ciceroje, Bervyne, Riverside, La Grange Parke Ir 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti j mūsų įstaigą Ir 
Išsirinkti Iš katalogo.

V A C Y S
\ CONSTRUCTION CO.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAU

J Tel. HE 4 - 7482

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame pilną remonto darbą 

IR DAŽOME

Decor Home Builders, Ino.
A. Markauskas 

Telefonas: 863 - 4666

CONTRACTORS

Heating Contractor
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning t 
naujus ir senurt namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
kabai..

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta pi-ieš 49 metus. 

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

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

Apskaičiavimai nemokamai

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

Ekspertiška! uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar
bas garantuotas.

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

HELP VVANTED

MOUNT PROSPECT 
STATE BANK

Is štili looking for commercial 
Tellers (exper. preferred). Call
Mr. James or Mr. Mahan: 
CL 9-4000.
BOOKKEEPER—SECRETARY
Northwest suburbau insurance Office. 
Hours 9 — 5. Monday thru Friday. 
Company furnished benefits. Salary 
open.

Mr. Gonigle and Sloan
TED. 529-2300

WAITER
(Breakfast and lunch) For exduslve 
loop men's club. Permanent posMtlon. 
No Saturday or Sumday work.

Phone W Knight: HA 7-1825
STENO—BOOKEEPER

Exper’d giri to handle one-girl 
Office. Mušt have good attendance 
record. Knowledge of foreign lan- 
guage helpful.

MAVSl’APLIt PRINTING 
FŲlIPMIf.NT, INO.

4420 S. Ashland Avenue 
Tel. 254-2128

VVAREHOUSE PERSONNEL
CERRO, OOPPER AND BRASS 

1600 Pratt Boulevard
ELK GROVE VILLAGE 

_______ Tel. — 439-6330_______

GENERAL OFFICE
Typing reąuired. Full time. 40 
hour vveek.

Telephone: 254 - 8850 
MR. ETZKORN

Reikalinga moteris prie 2-jų ma
žų vaikų. Skambinkit po 6 v.v,

581-0964

STOCK CLERKS
Full time. Patio and garden shops, 
toys, sporting goods and drugs.

SHOPPERS WORLD 
5601 S. Cicero, 585-1100.

CLERK-TYPIST
Experienced — age 20 to 35. Good 
salary. Good benefits.

Phone — SE-3-5700 
MR MIDDLETON

Ih-ogi-essive firm is now hiring 
PUNCH PRESS OPERATORS
Exper. preferred, būt will train. 

Excellent opportunity for those who 
ąuolity.. Excellent company benefits. 
ąualify. Excellent company benefits.

SOIAR DIGHT MFG. COMPANY 
1990 No. Mannheim Road

MELROSE PARK, ILLINOIS

Ford Motor Company

CHICAGO ASSEMBLY PLANT
Located at 12600 South Torrence Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS 

Has Openings For

PRODUCTION
V/ORKERS

Minimum starting wage S2.8Ū'/2 per hour.
Mušt pass written Employment Personnel tęst. 

Excellent opportunities for advancement.
Many Employee benefits.

Employment office open Monday through Friday 
8 A.M. to 4 P.M.

HELP VV A N T E D

CORRESPONDENT 

T Y P I S T 

C L E R K
Qualify for any one of these? — 
or, can you handle a combination 
of all three? Come in and take 
your pick.

The North American 
Company 

For Life, A. & H. Ins.
209 S. La Šalie — 8fh Fl.

MACHINISTS
GUARANTEED OVERTIME

Natlonally known mfr. of packaglng 
machlnery seeks to add experienced 
machinlstst to its production staff. 
Increased busMness assures 48 hours 
or more each vveek. Modern shop 
provides exoellent working conditions. 
Many co. benefits. Age open.

LATHE OPERATORS 
MILLING MACHINE OPRS. 

BEįNCH MACHINISTS
If you have broad experionce re- 
gardless as to previous industry ex- 
posure ooncact Mr. Rockcastle, 9 to 
5 vveekdays, 9 to 12 Saturdays.

AUTO-PAK, INC. 
2710 N. Clybourn Ave.

N0W HIRING AT 
TOP WAGES WITH OUT
STANDING FRINGE BE
NEFITS FOR ALL WH0

QUALIFY AS

WOOD CRAFTERS
VVOOD GARVING 

SKILLS

MUSICAL STRING 
INSTRUMENT

MAKERS
ALSO MEN FOR VARIOUS 
SEMI SKILLED MECHANI

CAL ASSEMBLY W0RK

Apply in person, 
VVrife or Wire

The Ampeg Co., Ine.
330 DALZIEL ROAD, 

LINDEN, N. J.

CLERICAL HELP
Many benefits. Steady job. Expe- 
rience reąuired. Salary $80 to 
$100 per week. Shorthand pre
ferred, būt not necessary.

Phone HArrison 7-4040
MELIN PRINTING COMPANY 

161 W. Harrison St., Chicago, III

MISCELLANEOUS

DEKORAVIMAS
IS VIDAUS IR IS LAUKO 

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

imimiihimiimiiiiiiimimiiiiiiiiiiimiih

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname Ir vaškuojame visų rūšių 
grindis. J. BUBNYS. RE 7-5168 
IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIliiiiĮlilIMlilllllllIllIl

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motorų remontas

5759 So. VVestern Avenue
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospeet 8-9533

BANGA
TV - Radio - Stereo 

Pardavimas ir taisymas 
2740 W. 63rd Street 

Tel. - 434 - 0421

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

IŠNUOM. restoranas su butu. Ge
rai išdirbtas biznis. 3206 S. Halsted. 
Skambinti VI 7-3885.

Išnuom. 6 kambarių butas (plius 
1 kamb. porčiuj). Atskiras centrai, 
apšild. Brighton Pke.

Tel. CL 4-3252

HELP W A N T E D

DICTAPHONE OPERATOR
Mušt be experienced. To transcribe 

technicaf sales & lahoratory reports.. 
IBM eleetrie typewriter. Salary com
mensurate with ability. Excellent be
nefits including profitsharing. Apply 
be,tw. 9 a. m. to 3:30 p. m. 
NATIONAL PECTIN PRIDUCTS CO.

2650 W. Cullerton

COUPLE
Experienced, run 34 clean furnish
ed kitehenettes. Man hold other 
job or ūse full time. No children. 
Furnished apt. and $200 a month.

SU 7-6160
VVANTED

Experienced PHOTO COPY oper- 
ators. Inąuire in Person.

DOUGAN CENTRAL BLUE 
PRINT CO.

2443 W. 47th Street

PART TIME MASSEUR.
Afternoon and evening hours 
available. Will train.

Call
FL 2-7600, ext. 224 or 231

REMKITE “DRAUGĄ”.

E A L
Mūr. 7 k. 4 mieg. Prie 61 ir 

Francisco. Tik $18,800.
Mūr. 5 kamb. Naujas šildymas, 

Arti M. p. Garažas. $15,800.
Mūr. 10 butų Gage p. Puikus pir

kinys už $76,000.
Mūr. beveik naujas, 3 mieg. Arti 

M. p. Tik $17,500.
Mūr. 7 kamb. Beverly Hills.. Ant 

60 p. sklypo. Tik 22,000.

KAIRYS REAL ESTATE
2943 VVest 59 Street, HE 6-5151

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

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

3 po 4 mūr. 43 p. sklypas, ga

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE
Notary Public — Income Tax Service

2737 West 43rd Street Tel. — CL 4 - 2390
Modernus 2 po 5% kamb. 3 mieg.

Tik 2 metų. Prie 53 ir Kedzie. Er
dvūs kamb. Atskiri karšto vand. 
šildymas. $43,500.

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

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

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

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

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

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

NERIS REAL ESTATE
6924 So. Western Ave. Tel. 471 - 0321 

KAIP JUMS PADĖTI
Gelsvas, platus, 8 metų, 3 butų 

mūras, Apie 40 p. lotad. $4,800 nuo
mos. Marą. pke. Be derybų, $46,000.

2 butų mūras. 2 po 5 % kamb. Du 
nauji gazo šildymai. Aukštas stogas. 
Modernios virtuves. Naujos vonios. 
Mūro garažas. Marą. pke. $29,950.

Nuosavybe — 6 kamb., beismentas 
ir garažas. Uždari porčiai. Moderni 
vonia, centrinis gazo šildymas. Alu
min. langai. Brighton pke. $10,900. 
Tikra rezidencija. 12 metų, 6% kamb.. 
1 % vonios, naujas 2 auto garažas. 
Gazo šild., įrengtas beismentad, artl 
72 ir Campbell. $23,000.

ATEIKITE, VISADA TURIME GERŲ NAMŲ

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

Marąuette pke mūr. 2 aukštų na
mas — taverna su 3 kamb. ir bu
tas 6 kamb. Bargenas. $24,600.

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

Marųuette pke. Biznio namas — 2 
patalpos ir butas. $19,600.

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

$24,900. Savininkas parduoda lx/2 
aukšto mūr. namą 6 ir 3 kamb. 
65 ir Campbell apyl. Alum. žiemi
niai langai ir sieteliai. Gazu apšild. 
2 maš. garažas. Geram stovy. Daug 
priedų. PR 8-6198.

REIKIA BUTŲ

NAMŲ SAVININKAMS 
PATARNAVIMAS NEMOKAMAI 
Turime geriausius nuomininkus

laukiančius nuomuoti butus ar na
mus. Tel. PR 8-6032, Best Ageney, 
2925 W. 63 St.

Reikalingas butas su trimis mie
gamais kamb., Bridgeporte, trims 
suaugusiems. Skambinti RE 5-6188.

PARDAVIMUI

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS & HANDLES

30 ad 50 gal. — Free Delivery

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

Tel. 224-4362 434-1118
llllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll

Platinkite “Draugę”.

Perskaitę “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

STAT
Med. 8 k. M. p. Gazo šild- Skubiai

už $13,900.
Mūr. 2x6. M. p. Garažas. Naujas

gazo šild. $27,000.
Mūr. 3 mieg. 5 metų. Į vak. nuo

M. p. $20,900.
Mūr. 6 ir 4 k. Beveik naujas. 45 

p. sklypas. $35,900.
Mūr. 5 ir 3 kamb. Beveik naujas. 

Giminingoms šeimom^. $26,900.

ražas, $210 pajamų per mėnesį. Ga
zo pečiais šildymas.

5, 4 b' 2 kmb. mūr., švarūs butai, 
gerai prižiūrStas namas, 45 ir Wes- 
tern. Nebrangu^.

Taverna ir <> kmb. butas, geras biz
nis, centralinis šildymas. Brighton 
Parke.

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

Gage pke. Visai naujas 9 butų 
apartmentinis. Gražūs, erdvūs kamb., 
įmontuoti virtuvės įrengimai. Paja
mos apie $16.000 metams. Kaina 
$110,000.

63 ir Pulaski apyl. visai naujas 4 
apart, mūras. 4 kamb. butą pirkėjas 
galėtų tuoj užimti. Tik $58,000.

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

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

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

Gage parke. Stiprus 5 ir 6 kamb. 
mūras. Platus sklypas. Garažas 
$26,500.

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

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

6 apartmentų mūras. Alyva šild. Apie 
$7,000 nuomos. Daug priedų. Prie 
Marąuette pko. $62.500.
Beveik naujas 6 kamb. mūras. Blo
kas nuo Western. Alumin. langai, 
tvora, nauji karpetai, platus lotas. 
$17,100.
2 butų mūras. 2 po 6 kamb. Artl 
Marą. pko. mokyklų. Naujas gazo 
šild. Garažas. $28,500.

Lotas tinka statybai. Apie 80 p. 
Arti Marą. pko mokyklų. Prieinama 
kaina..

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra
BELL REALTY

J. BACEVIČIUS 
6455 S. Kedzie Ave., PR 8-223S

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

ŠIMKUS, REAL ESTATE — 
NOTARY PUBLIC

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

Didelis namų, sklypų, biz
nių ir žemės ūkių pasirinki
mas
LINARTAS REALTY
1437 S. 49 Av., Cicero 652-4343
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKiMAS-PAR. 
DAVIMAS • NOTARIATAS • PA
TVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACI
JOS POPIERIAI • PAJAMŲ MOKES

ČIAI — INCOME TAX - 
Cia gaunama soc. draudimo knygeli 

lietuvių k. Kaina $1.00.

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St., Tw. 925-5015

ooocooooooooooooaooooooooo
Namų Pirkimas Pardavimas

INCOME TAX
KATILIUS REAL ESTATE 

2456 W. 69th Street, RE 7-8899
0000000000000000000000000-0

Skelbkites “Drauge”.



TEISINE KULTŪRA IR POLITINE 

ETIKA

Lietuvių Teisininkų draugijos 
Chicagos skyriaus metinis susi
rinkimas įvyko gegužės 1 dieną, 
sekmadienį, 3 vai. p. p. Jaunimo 
centre. Susirinkimo darbų tvar
koje buvo paskaita, valdybos ir 
revizijos komisijos pranešimai 
ir jų rinkimai. Susirinkimas bu
vo gana gausus, buvo ir svečių.

Labai įdomią paskaitą “Mūsų 
teisinė kultūra ir politinė etika” 
skaitė svečias iš Clevelando Pet 
ras Stravinskas. Po paskaitos 
būta kai kurių paklausimų ir dis 
kusijų. Kadangi prelegentas pri 
vačiai prasitarė, jog šią paskai
tą duosiąs spaudai, todėl čia 
pasiraitos turinys neatpasakoja- 
mas.

Po paskaitos buvo iškeltas 
klausimas dėl jaunimo įtrauki
mo į politinę veiklą (konkrečiai 
į Vliką), tačiau klausimas iškel
tas ne paties jaunimo ir keltas 
ta prasme, kad reikia pakeisti 
dabartinę struktūrą, nes dėl 
struktūros jaunimas neįsijun
giąs. Man regis, einama ne pro 
tas duris. Reikia, kad jaunimas 
pirmiau apsispręstų už lietuviš
ką politinę veiklą, ateitų ir pa
sakytų: štai, mes ateinam į tal
ką arba mes ateinam dirbti ir 
jūsų pavaduoti ir net vadovauti 
visai lietuvių kultūrinei ir poli
tinei veiklai. Kai jaunimas ateis 
talkon, struktūra pati prisitai
kys. Keisdami organizacinę

struktūrą, visą energiją čia ir 
sunaudosime, o veiklai energijos 
ir nebeliks.

Skyriaus valdybos vardu me
tinės veiklos apyskaitą padarė 
pirm. J. Kasakaitis ir ižd. dr. P. 
Jokubka, o revizijos komisijos 
vardu — J. Našliūnas.

Ta pati skyriaus valdyba ir 
ta pati rezivijos komisija per
rinkta ateinantiems metams. 
Šiais metais skyriaus valdybą 
sudarė: Jurgis Kasakaitis — 
pirm., Ona Tamulevičienė — 
sekr., dr. Petras Jokubka — 
ižd., Felicijonas Gaudušas ir 
Antanas Sugintas — nariai. Re
vizijos komisija buvo šios su
dėties: Vytautas Bulota, Vladas 
Mieželis ir Jonas Našliūnas.

Susirinkimui vadovavo prezi
diumas: Vincas Šmulkštys — 
pirm. ir Jonas Vasaitis — sekr.

Susirinkimui pasibaigus daly
viai buvo pavaišinti ponių teisi
ninkių paruošta kavute.

Antanas Repšys

Kongresinis kandidatas Hubbard 
buvo peršautas Chicagoje. Su juo 
čia matyti žmona ir komedininkas 
Gregory.

1 Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso architektūros paroda DRAUGAI, antradienis, J96fi m. gegužęs mėn. JO. d.
r~ ............................ .............. ' ............

CHICAGOJE
REGISTRACIJA BALSAVI

MAMS

Visi Chicagos gyventojai, 
kurie šiomis dienomis yra pa
keitę savo gyvenvietę ir taip

pat naujai ištekėjusios, turi iš 
naujo reigstruotis, jeigu nori 
balsuoti birž. 14 d. rinkimuose. 
Bus galima registruotis visose 
apylinkės balsavimo vietovėse 
(precinktuose) antradienį, geg. 
17 d., nuo 8 vai. ryto iki 9 v.

IŠLEISIME $195,000,000
Chicagos miesto taryba 44 bal
sais prieš 3 nusprendė birželio 
14 d. pirminiuose rinkimuose 
pateikti piliečiams spręsti, ar 
miestas turėtų išleisti $195, 
000,000 sumoje bonų įvairiems 
pagerinimams. Visi sluoksniai, 
nepaisant partijos ryšio, prita
ria šiam pasiūlymui.

Paroda įvyks 1966 m. birže
lio 25 — liepos 10 d. Jaunimo 
centre, Chicago, III.

Dalyvavimo taisyklės:

1. Parodos tikslas supažin
dinti kongreso dalyvius ir vi
suomenę su jaunųjų lietuvių ar 
chitektų darbais ir projektais.

2. Parodoje dalyvauja viso 
pasaulio architektai ir inžinie
riai, turį ne daugiau kaip 45 
m. amžiaus.

3. Išstatomieji darbai yra ar 
chitektūros ir inžinierijos sta
tybos projektai.

4. Projektai gali būti pavaiz
duoti sumažinto mastelio brėži
niais, modeliais ir fotografijo
mis su trumpais užrašais lietu
vių ar anglų kalbomis.

5. Vienam parodos dalyviui 
skiriamas 7 ft.x8 ft. ar mažes
nis sienos plotas. Stalo plotas 
neribotas.

6. Sutinkantieji parodoje da
lyvauti prašomi pranešti Ame
rikos Lietuvių inžinierių ir ar
chitektų sąjungos Chicagos sk. 
— Architektų sekcijos vadovui, 
arch. Albertas Kerelis, 2015 W. 
71st St., Chicago, III., tel. 312

area code 471-1779 arba arch. 
L. Stankaitis, 7355 S. Rich- 
mond Ave., Chicago, UI., tel. 
312 a. c. 778-6501, iki birželio 
10 d.

Pranešant prašoma pateikti 
sekančias informacijas: dalyvau 
jančio parodoje vardą, pavardę 
ir adresą ir užimamą plotą.

7. Visi eksponatai turi būti 
pristatyti ar prisiųsti iki birže
lio 20 d. aukščiau išvardintais 
adresais. Rengėjai

— Amerikos armijos Vietna
me iš 1,000 karių 12 ištinka 
psichiniai bei emociniai sutriki
mai. H-jo Pas. karo metu tokių 
sutikimų būdavo iš 1,000 44, o 
Korėjos karo metu 22.

DETROIT, MICHIGAN

LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 
IR VARTOTŲ 

AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Liet. Kariuom. Kure j ui Savanoriui
A + A

JONUI MAJAUSKUI 
mirus, jo žmonai ALEKSANDRAI, dukteriai, sūnums, 
giminėms ir pažįstamiems nuoširdžią užuojautą reiš
kia

Liet. Kariuom. Kūrėjų Sav. S-gos 
Čikagos Skyriaus Valdyba

Dr. C. Hitchcock stebi parašiutininko Piantanida sveikatą. Parašiutininkas krito erdve tris su puse minu
tės, sutrikus deguonies aparatui ir todėl pažeisti smegenys. Jo padėtis kritiška. Guli specialioj kameroj 
Minneapolio miesto ligoninėj.

Neptūne Motors Ine.
6516 South VVestern Avenue 

CHICAGO, ILL. 60636 
Telef. - 925-5121

Išsimokėjimai mažu nuošimčiu 
per banką.

Atdara kasdien: Pirm. Penktad. — 
91kl 9 v. vak. Šeštad. nuo 9 Iki š 
v. vak., Sekmad. 11 Iki B v vak.

Parnpinam. automobiliai pakai klientu reikalavimų.ae!><»ju
------------------------------- į-----------

PADĖKA
A. f A.

ANTANAS JOCIUS
Mūšių mylimas tėvas mirė 

1966 m. balandžio 30 d. Ir pa
laidotas srekužės men. 3 d. 
Holy Sepulchre kapinėse, Det
roite, Mich.

Sies norime padėkoti visiems, 
kurie suteikė paskutinį patar
navimų. ir palydėjo j Jo poilsio 
vietų.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
grerb. kunigams: kun. kleb. Val- 
teriui Stanevičiui, kun. Kazi
mierui Simaičiui, kun. Damin- 
ninkui Lengvinui, kun Juozui 
Kluoniui, kurie atlaikė gedulin
gas pamaldas už Jo sielų. Ypač 
dėkojame kun. Valteriui Sta
nevičiui, kuris pasiikė pritai
kintų pamokslų, ir kun. Dami- 
ninkui Lengvinui, kun. Juozui 
Kluoniui, kurie palydėjo velioni 
į kapines.

Noštrdžiai dėkui visiems, ku
rie užprašė šv. Mišias už jo 
sielų. Dėkojame visiems, kurie 
prisiuntė velioniui gėlių.

Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie pareiškė mums to
je liūdesio valandoje užuo
jautų.

Dėkojame laidotuvių direkto
riui Valentinui S. Baužai, ku
ris maloniu patarnavimu atėmė 
mumd rūpesčius tose liūdesio 
ir skausmo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvėse 
dnfyvavuisems, kuriems atski
rai neturime galimybės padė
koti. Visiems, visiems nuošir
dus dėkui.

Nuliūdę lieka: Sūnus, duk
terys, anūkai, žentai.

A. f A. ONA MARTINKUS
Pagal tėvus RUDIS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71st Street Tel. GR o 
1410 So, 50th Ave., Cicero Tel. TO 3-1

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimai, Visame Mieste
Telef. — CEdarcresf 3-6335

Vienas blokas nno kapinių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

B
 TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

1
i
I

I

T SVEIKATA
(Atkelta iš 2 psl.) 

krautuvėj Biblijos neradai, ne
tvirtink, kad iš viso nėra švent
raščio.

KAI REIKIA OPERUOTIS — 
TURI OPERUOTIS

cialistą. Tokiuos Chicagoje tu
rime dr. Seibutį ir dr. Bobelį. 
Jie gražiausiai sutvarkys Tams
tos bėdas. Neklausyk plepių dėl 
operacijos nemalonumų — juk 
gydymasis nėra kino seansas. 
Čia žiūrima, kad būtų padaryta 
tas, kas reikia ir taip, kaip rei
kia. Jokių malonumų iš opera

cijos niekas nelaukia. Taip pat 
niekas savo galvą ant pečių ture 
damas apie gydymąsi žinių iš 
gatvės plepių nerenka. Gydyto
jas urologas Tamstai viską iš
aiškins. Dabar apmarinimas yra 
saugus ir veiksmingas — netu
rėsi daug vargo. Tuojau planuok 
vykti pas urologą.

Gyveno 6918 W. 113th St. Worth, Illinois.
Mirė geg. 8 d., 1966, 8:45 vai. vak.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Laverne Dorke, žentas 

Edward, sūnus Leonard, 4 anūkai: Ann Marie, Martha, Gari ir 
David ir kiti giminės.

Velionės vyras a. a. Alex mirė prieš 6 metus.
Kūnas pašarvotas Mt. Greenwood kopi., 3032 W. lllth St.
Laidotuvės įvyks penktad., geg. 13 d. iš kopi. 8:45 vai. ryto 

bus atlydėta į Our Lady of the Ridge parap. bažnyčią, kurioje 
9:30 vai. įvyks ged. pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Holy Sepulchre kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, žentas ir anūkai.
Laid. direkt. Juozapas Dolikas. Tel. HI 5-3400

-

y

Klausimas: Ar yra vaistų
pūslės ir šlapumo kanalui pra
valyti. Esu 72 metų, dar neblo
gai jaučiuosi, bet dažnai reikia 
šlapintis. Ir jeigu neinu kokias 
4-rjąs valandas, tai jaučiu tokį 
lyg ir spaudimą ir mažą skaus
mą maždaug toje vietoje, kur 
pūslė. Jau ir šlapumas ėmė bėg
ti kiek siauriau, negu prieš ke
lis metus. Buvau pas gydytoją. 
Jis sakė, kad reiktų daryti ope
raciją, jeigu bus blogiau. Bet aš 
nenorėčiau duotis operuojamas, 
nes nuo kitų žinau, kad tokia 
operacija labai nemaloni. Pra
šau Jūsų atsakymo į šį klausi
mą. Esu iš anksto dėkingas. Esu 
senas “Draugo” prenumerato
riui jr skaitytojas.

Atsakymas: Nėra Tamstos at 
vejuje vaistų, kad pagytum nuo 
vis siaurėjančios srovės besišla
pinant. Iš aprašymo aišku, kad 
turite šlapumo takų liaukos - 
prostatos padidėjimą. Jis už
spaudė šlapumo lataką. Čia tik 
blogėjimo gali laukti. Bus blo
giau, kai vieną naktį šlapumas 
susilaikys visai — tada reikės 
skubiausiai ligoninėn vykti ir 
ten skubos keliu mediciniškos 
pagalbos ieškoti. Negerai, kad 
gydytojas patarė laukti — pa
taikavo Tamstai. Nėra ko Tams 
tai laukti, tuojau kreipkis pas 
urologą — šlapumo takų spe-

A. -f- A.
LIONGINUI BLANDŽIUI 

Lietuvoje mirus, jo dukteriai BENIGNAI LAURUŠO- 
NIENEI ir šeimai, kitiems giminėms ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

V. ir M. Radzevičiai

A.-Į-A. LIONGINUI BLANDŽIUI 
mirus, jo žmonos STEFANIJOS, dukterų ELENOS, 
ONOS, STASĖS, BENIGNOS ir sūnaus ALBINO bei 
posūnių STEPONO ir ZIGMO ŽIUPSNIŲ gilaus liū
desio valandoje juos užjaučiame.

č. ir R. Butniai 
Z. ir E. Butkevičiai

Mūsų Gerbiamą
Poną MARTYNĄ LACYTĮ

gilaus skausmo dienose, mylimai žmonai 
a. a. Gertrūdei mirus, nuoširdžiai užjaučia
me ir drauge liūdime.

Barbora ir Adolfas Kripkauskai 
Laimutė ir Petras žemaičiai

A. + A.

Liucijos Babickienės—Savickaitės
vienerių Metų Mirties Sukaktis.

Už A f A Liucijos Babickienės sielą gedulingos šv. Mišios bus 
atnašaujamos Nek. Prasidėjimo Seserų Vienuolyno koplyčioje 
gegužės 14 d. 10 vai. ryto. Po gedulingų šv. Mišių bus šven
tinamas paminklas Nek. Prasidėjimo Seserų Vienuolyno ka
pinėse, Putnam, Conn.

Draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ge
dulingose pamaldose.

Negalį atvykti į pamaldas prašomi savo maldose prisi
minti A f A Liucijos sielą.

Nuliūdę: Vyras Povilas Babickas dukrelė Zita, 
Tėvai Ona ir Kostas Savickai.

A. -f- A.
ANNA ŽALIS

SPETYLAITfi
Gyveno 8533 S. Karlov Ave.
Mirė geg. 9 d., 1966, 9:30 vai. ryto, sulaukus 69 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Rokiškio apskrities, Panemunių 

parapijos, Kažiškių kaimo.

___  Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Louis, duktė Mildred, 

švogerio sūnus kun. Clement Žalalis, giminės Anthony Merkis, 
jo žmona Violet, Virginia Jonės, jos vyras James ir Nellie 
Fitzgerald, jos vyras John ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas antrad., 5 vai. popiet Lackavvicz 
koplyčioje, 2424 W. 69th St.

Apie laidotuves bus pranešta vėliau.

Nuliūdę: vyras, duktė ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Steponas Lackawicz. Tel. RE 7-1213.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 West 63rd STREET 

Telef. PR 8-0333 PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Aeociadjoe Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tel. REpublic 7-1213 

Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE.

3307 S. LITUANICA AVE,

Tek LAfayette 8-3572

Tel. YArds 7-3401

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmn

3319 S. LITUANICA AVE,
■f.1

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

Remkite tuos. kurie skelbiasi dienr. Drauge.

t



DRAUGAS, antradienis, 1966 m. gegužės mėn. 10 d.

X Dail. sesuo M. Mercedes 
pakviesta dalyvauti religinėmis 
temomis amerikiečių ruošiamoj 

> dailės parodoj Conrad Hilton 
salėj. Parodą organizuoja Baž- 

i nytinė architektūros sąjunga 
t ryšium su savo metine konfe- 
t rencija, kuri vyksta gegužės 10 
----12 dienomis.

X JAV ir Kanados Lietuvių 
Fronto bičiulių konferen
cija, numatyta gegužės 28 — 30 
d. Clevelande, atidėta. Konfe
rencija - suvažiavimas įvyks 
Chicagoje liepos 2-3 dienomis, 
Jaunimo kongreso ir Dainų 
Šventės savaitgalyje. Bičiuliai 
pageidavo konferenciją perkelti 
į Chieagą, kad kartu galėtų da
lyvauti Jaunimo kongrese ir 
trečioje Dainų šventėje. Visi bi
čiuliai kviečiami konferencijoje 
dalyvauti.

X Krepšinio rungtynės, kur 
Šiaurės Amerikos lietuvių rink
tinė nugali Australijos rinktinę, 
matysime filme, kuris bus rodo 
mas parapijos salėje, 6820 So. 
Washtenaw Ave., gegužės 12 ir 
19 d., ketvirtadieniais, 7:30 v. 
v. Rūpinasi LSK “Neris”’.

X Inž. Antanas Rudis, Alto 
pirm., pažamėjo apmokėti 1-nam 
iš Argentinos jaunimo atstovų 
kelionės išlaidas, kad daugiau 
jaunuolių galėtų dalyvauti. Pa 
rinko Zuzaną Vanagaitę, Arg. 
Liet. organizacijų ir spaudos ta 
rybos sekretorę, šeštadienio mo 
kyklos vadovę. Z. Vanagaitė 
kartu su kitais Arg. lietuvių jau 
nimo atstovais tikisi pasiekti 
Chieagą birž. 18 d. ir dalyvauti 
prieškonferencinėj jaunimo sto
vykloje.

X Dainų šventės programo
je įvyko mažas pakeitimas. Vie
toje J. Bertulio “Broliai” bus 
dainuojama to paties autoriaus 
“Tau brangi Tėvyne” (žodžiai 
iSt. Džiugo). Norint pateikti 
tikrai gerą programą, tenka ją 
nuolat tobulinti ir kartais kei
sti. Dainų šventė įvyks Chica
goje liepos 3 d. (pr.)

X Lietuvės motinos minėji
mas ruošiamas gegužės 15 d., 2 
vai. 30 min. p. p. Marąuette 
Parke, švč. Mergelės Gimimo 
parapijos salėje. Dalyvauja ke
turių apylinkės mokyklų vaikai, 
programai vadovauja akt. A. 
Kėželienė, apšvietimas V. žygo. 
Organizuoja ir visus kviečia 
LB Marąuette Parko apyl. v- 
ba. (pr.)

X Pažanga yra šių laikų vy
raujanti idėja, dominuojanti vi
są vakarų mąstymą. Jos gyve
nimui nešamą palaimą ir kartu 
jos trūkumus bei vienašališku
mus su giliu moksliniu įžvelgi
mu svarsto naujas Petro Mal- 
deikio veikalas “Moderniosios 
Pažangos Problemos”. Knyga 
gaunama DRAUGE. Kaina 2.50 
dol. (pr.)

X Cieeroje gegužės 14 d., 
šeštadienį, 7:30 v. v., punktua
liai, parapijos salėje ruošiama 
nepaprasta literatūrinė popietė 
ir motinos dienos minėjimas. 
Dalyvauja mūsų rašytojai: D. 
Lipčiūtė-Augienė, N. Jankutė- 
Užuhalienė, poetė J. švabaitė- 
Gylienė, aktorius J. Raudonis ir 
rašyt. A. Baronas. Jaunimas: 
tautinių šokių grupė “Grandis”, 
vad. I. Smieliauskienės, kankli
ninkės sesutės Vaičeliūnaitės, 
Cicero skautai - skautės, Cicero 
aukšt. ir prad. lit. mokyklų 
auklėtiniai. Bus vaišės, kava ir 
pyragaičiai.

Visa Cicero ir apylinkių vi
suomenė prašoma gausiai daly
vauti, parodyti mūsų vieningu
mą, įvertinimą literatūrai ir 
meilę motinai, neapvilti sve- 
ir rengėjų. Kviečia

LB Cicero apylinkės valdyba 
____ <Pr>

Chicagos
žinios

TRYS SUDEGI: GREITKELY
Dvi moterys ir vienas vyras 

žuvo ir du vyrai buvo sužeisti, 
kai trys automobiliai susidaužė 
Eisenhovver greitkely, arti Aus- 
tin Blvd. Žuvusieji buvo sude
gusiame automobily.

MIRĖ PO LENKTYNIŲ
Trylikametis bėgikas Euge

ne Kvvilinski, užbaigęs 50 jardų 
lenktynes Roosevelt aukšt. mo 
kyklos sporto stadione, sukrito 
ir valandą vėliau imirė Westla- 
ke ligoninėje.

PALIKO ŽMONAI DAUGIAU 
MILIJONO

Ralph Tetzloff, Wittek kom 
panijos prezidentas, 4305 W. 24 
PI., savo testamente paliko žmo 
nai $1,408,917. Illinois valstija 
pomirtiniais mokesčiais pasiima 
$46,689, federalinė vyriausybė 
pasiima $172,803.

ĮSIGIJO MAŽIUKĄ 
DRAMBLĮ

Lincoln parko žvėrynas įsigi
jo naują 200 svarų, 28 colių 
aukščio drambliuką. Vienerių 
metų dramblys buvo atvežtas iš 
Bangkoko, Thailande. Už jį už
mokėta $3,500.

TEISĖJAS SUTVARKYS
JAUNUOLIUS PADAUŽAS

Gary miesto teisėjas Richard 
Kaplan, anksčiau pagarsėjęs 
jaunuolių nusikaltėlių ypatingu 
pamokančiu nubaudimu, sugal
vojo naują būdą, kaip elgtis su 
jaunais automobilių ir motocik
lų vairuotojais. Jis žada nusi
kaltusius prieš eismo įstatymus 
nubausti tokiu būdu: jaunuo
liai turės parašyti savo mirties 
pranešimus, turės aplankyti gra 
borių įstaigas bei koplyčias ir 
ten pat turės savo akimis pa
matyti, kaip atrodo automobi
lių nelaimėse žuvę sužalotieji.
PASKYRĖ NAUJUS ŠVIETI

MO TARYBOS NARIUS
Meras Richard Daley pasky

rė tris naujus švietimo tarybos 
narius: Cyrus Adams III, Car- 
son Pirie Scott kompanijos vi
ceprezidentas, Jack Carey, Uni
ted plieno darbininkų unijos pa 
reigūnas, ir Harry Oliver, ap- 
draudos kompanijos viceprezi
dentas. švietimo taryboje yra 
11-ka narių, kurių du yra neg
rai. Negrų organizacijos merui 
išreiškė protestą, kad naujų na 
rių tarpe nebuvo jų žmogaus. 

MOTERYS POLICININKĖS
Pereitą gruodžio mėnesį 930 

moterų ėmė policininkų egza
minus. šiomis dienomis praneš
ta, kad 219 sėkmingai išlaikė. 
Iš jų tiktai apie 60 bus priim
tos į policijos akademiją.

X Illinois Lietuvių gydytojų 
d-ja savo metinio pavasarinio 
bankete vieną gėlių šokio pa
jamas skirs lietuvių , jaunimo 
Rako ir Dainavos stovykloms.

X “Lituanus” žurnalas domi
na ne vieną svetimtautį. “Litu
anus” fundacija gauna daugelį 
laiškų, prašančių siuntinėti “Li 
tuanus”, ar kreipiasi prašydami 
daugiau informacijų apie “Li
tuanus” • pasirodžiusius straips
nius. '

Dalis Avellanedoj, Argentinoj, šeštad'.enines Atžalyno mokyklos mokinių su vysk. C. Sipovič, kun- A. Steig- 
vila ir mokytojomis Z. Vanagaite, M. Cik-taite sesele Angelica ir S. Balinskiene.

IŠ ART! IR TOL!
J. A. VALSTYBĖSE

— Dainų šventėj dalyvaus, be 
jau anksčiau skelbtų šie chorai:

Šv. Cecilijos choras, New Bri
tam, Conn., 26 choristai, diri
gentas J. Beinoris, pirm. — Ri
chard Plucas.

“Aušros” choras, East St. 
Louis, III., 28 choristai, dirigen
tas — Albertas Paulikaitis, 
pirm. — Zigmantas Grybinas.

“Aidas” choras, Hatford, 
Conn., 36 choristai, dirigentas- 
pirm. — Jurgis Plekaitis.

Čiurlionio ansamblis, Cleve
land, Ohio, 59 choristai, dirigen
tas — A. Mikulskis, pirm. — 
Vladas Plečkaitis.

A. Stephens dainininkių an
samblis, Chicago, III., 28 choris
tės, dirigentė — A. Stephens, 
pirm. — J. Bobinienė.

“Varpas” choras, Toronto, 
Canada, 64 choristai, dirigentas
— St. Gailevičius, pirm. — J. 
Račys.

Šv. Petro parapijos choras, So. 
Boston, Mass., 35 choristai, di
rigentas — Jeronimas Kačins
kas, pirm. — Henrikas Cepos.

“Rūta” ansamblis, Linden, N. 
J., 60 choristų, dirigentas — Al
girdas Kačanauskas, pirm. — 
Valentas Mėlinis.

Aušros Vartų Parapijos cho
ras, Hamilton, Kanada, 48 cho
ristai, dirigentas — Vaclovas 
Verikaitis, pirmininkas — G. 
Vindašius.

Šv. Petro ir Povilo choras, 
Elizabeth, N.J., 31 choristas, di
rigentas —; Vincas Mataitis, pir
mininkė — ponia Miškinytė - 
Jann.

Šv. Juozapo parapijos choras, 
Waterbury, Conn., 30 choristų, 
dirigentas — Aleksandras Alek- 
sis pir,m. — Miss Nora Andri- 
kis.

Meno Mėgėjo ratelis. Worces- 
ter, Mass., 44 choristai, dirigen
tas —- Zigmas Snarskis, pirm.
— Bronius Naras.

Lietuvos Vyčių choras, Chica
go, III., 38 choristai, dirigentas
— Faustas Strolia, pirm. — Vla
das Paliulionis.

Šv. Antano parapijos choras, 
Detroit, Mich., 41 choristas, di
rigentas — Albertas Mateika, 
pirm. Alfonsas Kasputis.

Liet. Tautinis ansamblis, Phi
ladelphia, Pa., 35 choristai, di
rigentas — Leonas Kaulinis, 
pirm. — Antanas Rukšys.

Rochesterio LB choras, Ro- 
chester, N.Y., 42 choristai, diri
gentas — Jonas Adomaitis, 
pirm. — Jonas Pupininkas. 

hf (Pr.)

Kanados lietuvių mokytojų suvažiavime trys Nekalto Švč. P. Marijos 
Prasidėjimo vienuolyno seselės, šešt. mokyklos Toronte mokytojos ir 
vaizdinių mokymo priemonių kairėje mok. Abromaitienė.

j Nuotr. S. Dabkąus

ARGENTINOJ
— Argentinos lietuvių jauni

mas. ruošiasi dalyvauti Pasau
lio Liet. jaunimo kongrese. Įvai 
rios organizacijos yra pristatę 
savo kandadatus atstovauti Ar
gentinos liet. jaunimą Chica
goje. Finansų komisija yra jau 
paskyrusi $2,000 palengvinti 
kelionę 5 atstovams iš tolimiau 
sios P. Amerikos lietuvių kolo
nijos ir tikisi surinkti daugiau 
lėšų tam tikslui. Atskiri gera
dariai yra prižadėję padėti sa
vo giminėms bei pažįstamiems 
apmokėti kelionės išlaidas. Ar
gentinoje, jaunimas organizuo
ja įvairias šventes bei pramo
gas sudaryti didesnę sumą tam 
tikslui. Liet. parapijos motinos 
dienos minėjimo pelnas ir Arg.
L. Centro Survilos madų paro
dos pelnas bus paskirtas liet. 
jaunimo delegacijai. Tikisi per 
madų parodą išrinkti lietuvaitę 
atstovauti Argentinos lietuvių

Adam Anderson-Andriulis, Don Varnas posto komanderis, įteikia 
ženkliukus ilgesnį laiką šiame poste išbuvusiems nariams per posto 
sukakties minėjimą balandžio 30 d. Dešinėje — posto komanderio 
vyr. pavaduotojas Edward Pocius. Įteikimą stebi kun. Anthony Za
karauskas ir kiti asmenys, sėdėję prie garbės stalo.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

dalyviams, geradariams, kurie 
darbu ir auka prisidėjo prie 
gražių vaisių šešioliktojo Šven
to Kazimiero Seserų Rėmėjų 
(Rytinių skyrių) seimo. Visais 
atžvilgiais seimas buvo džiugi
nančiai sėkmingas.

Ypatingą padėką reiškiame 
kapitonui Edvardui Venckui, 
kuris daug džiaugsmo suteikė 
visiems dalyviams su pagarsė
jusiu “Aqua String Band” ir Žil- 
vinio šokėjais.

Pilnai suprantame ir giliai į- 
vertiname mūsų rėmėjų gera
darių ir bičiulių didį pasiauko
jimą seselių reikalams, dėlto iš 
gilumo širdies tariame didelį 
nuoširdų lietuvišką ačiū. Dėko
jame gerbiamiems dvasinin
kams —did.viai gerb. prelatui V. 
Martusevičiui, kuris kviestas sei
mo garbės kalbėtojas, labai tik
sliai ir širdingai iškėlė rėmėjų 
bei rytų apygardos visuomenės 
dosnumą labdaros įstaigoms. 
Ypač jis padėkojo dalyviams, 
kad parodė tiek širdies Sese
lėms, kad jų aukos remia kas
dienį Apaštalavimo Seselių dar
bą.

Malonų žodį, labai draugišką 
žodį, tarė gerb. Prelatas J. Ka
ralius. Kaip vyresnis veteranas

jaunimą “Miss Lithuania” kon
kurse.

— A. a .Vincas Norkus mirė 
balandžio 11 d., sulaukęs 39 m., 
plaučių sutrikimu. Velionis gi
mė Lietuvoje, Tauragės apsk., 
Eržvilko parapijoje, Bačių kai
me. 1939 metais atvyko į Ar
gentiną. 1950 m. vedė Zambau- 
skaitę, kuri kilusi iš Zarazų ap
skrities, Dūsetų vaisė.

ITALIJOJ
— Kun. prof. dr. A. Liuima,

SJ, priimdamas pakvietimą į P- 
LJK garbės komitetą, rašo pa
skatinantį laišką: “Labai ver
tingas ir didelės reikšmės įvyk- 
tingas ir didelės reikšmės įvy
kis Pasaulio LB paskelbtieji Lie 
tytu didingu ir turtingu kong
resu Chicagoje. Tesužavi Jau
nimą garbingi uždaviniai ir di
džios pašaukimo galimybės, o 
gausi Dievo palaima telydi vi
sus jo darbus ir užsimojimus... 
visa širdimi, pagal savo išgales, 
remsiu šį kongresą”.

dvasininkų tarpe, jis prabilo tė
viškai, pabrėžė mūsų lietuvių 
darbštumą, meilę padėti ir rem
ti seselių įstaigas, iš kurių dar
buotės Dievo palaiminimas sie
kia jauną ir senelį, ligonį ar 
belikusį vienišą bejėgį. Dėkoja
me prelatui I. Valančiūnui, kun. 
J. Antoszewskiui, svečiams ku
nigams, ir visiems klebonams, 
kurie negalėdami asmeniškai 
dalyvauti ragino savo parapie- 
čius seime dalyvauti.

Dėkojame kun. dr. K. Širvai
čiui, Šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų dvasios vadui, visiems rė
mėjų skyriams už dalyvavimą 
ir paramą. Labai ačiū visiems 
darbininkams ir darbininkėms, 
aukotojams dovanų ir aukų ir 
visiems, kurie atsilankė ir parė
mėte mus ir mūsų įstaigą. 
Stengsimės darbais, pasišventi
mu bei kasdienine malda nors 
dalinai atsilyginti Jums už to
kią didelę paramą ir malonų pa
lankumą. Lai Dievo palaima ir 
mūsų maldos remia Jus ir Jūsų 
kilnius gailestingumo darbus.

Jums giliai dėkingos,
Švento Kazimiero Seserys, 
Vila Juozapo Marijos, 
Newtown, Pennsylvanla

CHICAGOS APYGARDOS LB APYL. 
SUVAŽIAVIMAS

centro valdyba, tarybos prezi
diumu, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba ir kitomis 
bendruomenės institucijomis bei 
įvairiomis organizacijomis.

Pranešimas sutiktas entuzias
tingu plojimu.

Apie apygardos iždo stovį pa
darė pranešimą iždininkas inž. 
K. Dočkus. Padaryta daugiau 
10,000 dol. apyvarta, švietimo 
komisijos vadovas mok. J. Ka
valiūnas išsamiai paruoštame 
žody išryškino lituanistinių mo 
kyklų svarbą ir darbą. Rev. 
kom. pranešimą padarė inž. V. 
Galvydis. v

Kultūros fondo pranešimą pa 
darė Z. Dailidka, pažymėdamas, 
kad šįmet KF mini 10 metų su
kaktį. KF išleistas AJeksand- 
rynas sukėlė daugelio pasaulio 
mokslininkų dėmesio. Fondas 
ruošia naujų leidinių jaunimui. 
Kvietė talkininkauti LF užmo
juose.

Į naują valdybą išrinkta S. 
Šiaučiūnas, Šukelis, J. Švedas, 
B. Vindašienė, G. Penčyla, A. \ 
Gintneris, A. Šantaras, S. Ingau- 
nis, K. Avižienis. Iš praėjusios 
valdybos kandidatavo Šiaučiū
nas, šantaras, Ingaunis, Avižie
nis ir Vaičiūnas. Pirmieji ketu
ri praėjo, tik pastarasis, gaila, 
liko užpakalyje. Revizijos komi
sijon išrinkta inž. V. Galvydis, 
inž. Dočkus ir Jurkšaitis.

Įvairūs pasisakymai

Registruotų atstovų buvo 115, 
gi apie pusė tiek svečių, LB 
tarybos ir įvairių komisijų na
rių. Diskusijose buvo paliesta 
daug aktualesnių ir ne tokių 
aktualių reikalų, kurių dabar 
jau nebegalima išspręsti. Buvo 
pasisakyta ramiau ir karščiau, 
tačiau viskas vyko gana pozity
viai. Mok. šukelienei pasiskun
dus, kad ne visos mokyklos ly
giai traktuojamos, mok. J. Ka
valiūnas pavyzdžiais ir palygi
nimais parodė, kad jokia mo
kykla negali geriau išeiti kurso 
per sutrumpintą laiką. Jeigu 
mokykla turi kokių finansinių 
sunkumų, tai ją reikia remti, 
tačiau negalima skriausti mo
kinių ir trumpinti mokslo me
tus. Atsakydamas į tai Buka- 
veckas pažymėjo, kad reikia 
pirmoj eilėj statyti klausimą 
ne kiek jie metų mokosi, beiį 
kaip ir ko išmokomi. Diskusi
jose dalyvavo dr. P. Kisielius, 
dr. Kriaučeliūnas, Lungys, Ven
clova, ir daug kitų. Priimta po
ra rezoliucijų, kurios bus pas
kelbtos vėliau. Suvažiavimo pir
mininkai vadovavo pasikeisdami 
ir mokėjo susirinkimui gerai va 
dovauti, tačiau ir taip susirin
kimas užtrūko keletą valandų. 
Naujosios valdybos vardu gra
žų žodį tarė daugiausia balsų 
gavęs J. Šiaučiūnas, pastebėda
mas, kad naujoji valdyba steng 
sis sekti gerai dirbusios inž. B-^ 
Nainio vadovautos senosios val
dybos pavyzdžiu ir tinkamąjį 
atlikti jai pavestus uždavinius. 
Suvažiavimas baigtas tautos 
himnu. Gausus ir darbingas su
važiavimas rodo, kad LB vis 
auga, ir jai pavedamų uždavi
nių vis daugėja. P. Sv.

Suvažiavimas įvykęs gegužės 
8 d. Jaunimo centre pradėtas 
konsulo dr. P. Daųžvardžio svei 
kinimu, kuris priminė, kad su
važiavimas vyksta Motinos die
ną, gi mūsų visų motina yra tė
vynė Lietuva. Iškėlė steigiamo
jo seimo reikšmę ir jo sukaktį. 
Kvietė kovoti už Lietuvos teises 
ir prašė savo reikalus svarstyti 
vieningai ir sutartinai, sukoor- 
dinuoti savo jėgas Lietuvos la
bui.

JAV LB c. v. pirm. J. Jasai
tis sveikinimo žodyje pasidžiau
gė, kad LB eilės vis didėja ir 
suvažiavimai yra vis gausesni. 
Linkėjo sėkmės, svarstant LB 
reikalus.

L. Fondo valdybos vardu 
sveikinęs dr. P. Kisielius, dėko
jo už L. fondo rėmimą ir kvie
tė bendrai darbuotis mūsų tau
tos labui.

Balfo pirm. A. Gintneris svei 
kindamas kvietė vieningai dirbti 
LB eilėse, kaip vieningai dir
bama Balfe.

Chicagos Alto sk. pirm. kun. 
A. ištašys linkėjo ir toliau sėk
mingai darbuotis.

Raštu sveikino LB Tarybos 
narys T. Blinstrubas. Dainų 
šventės komiteto vardu sveiki
no A. Šantaras.

Apygardos LB pirm. inž. Br. 
Nainys linkėjo nuoširdžiai svar
styti LB reikalus, o būsimai vai 
dybai sėkmės veikloje.

Alto pirm. inž. A. Rudis džiau 
gėsi sėkminga LB veikla. Kvie
tė kiekvieną užimti vietą tokią, 
kokiai jis labiausiai tinka. Pri
minė, kad nebūtume biurokra
tais, nesiginčytume dėl smulk
menų ir pirmoj eilėj būtume lie 
tuviais.

PLJK pirm. stud. A. Zaparac- 
kas sveikindamas prašė nuošir
džiai priimti atvykstantį kitų 
kraštų jaunimą, padėti mora
liai, finansiškai ir darbu. Pažy
mėjo, kad kongreso programa 
skirta ne čikagiškiam, bet tam 
jaunimui, kuris neturi progos 
matyti didesnių kultūrinių pa
rengimų.

Komisijos ir pranešimai
Rinkimų komisijon išrinkta 

K. Valeika, P. Indreika ir Nag
lius.

Prezidiuman išrinkta T. Bu- 
kaveckas, St. Balys ir inž. V. 
Galvydis. Sekretoriais D. šuke- 
lis ir B. Vindašienė.

LB apygardos pirm. inž. Ęr. 
Nainys savo pranešime akcen
tavo, kad jos pagrindiniai užda
viniai buvo švietimas ir jauni
mo reikalai.

Kaip iš pranešimo buvo ma
tyti, valdyba atliko dešimtis di
desnių ir mažesnių darbų. Tarp 
jų paminėtini LB radijo valan
dėlės įsteigimas, tautinių šokių 
kursų suruošimas, moksleivių 
pavasario šventė, Grandies šo
kių grupės atgaivinimas ir kt. 
Savo antrųjų kadencijos metų 
bėgyje apygardos valdyba turė
jo 10 posėdžių, iš kurių vieną 
bendrą su švietimo komisija, į 
du posėdžius buvo pakviesti ir 
dalyvavo centro valdybos atsto
vai. Veiklos koordinavimo, ry
šių palaikymo ir informacijos 
reikalais valdyba parašė 7 ap
linkraščius apylinkių valdy
boms, vedė susirašinėjimą su

Dievas sutvėrė mus mažus, kad 
taptume tobulesni. K- Pakštas

Balfo centro valdybos nariai: (iš kair. dešinėn) dr. A. Skėrys, dr. E. 
Armanienė, Br. Spūdienė ir pirm. kun. V. Martinkus,




