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Rodeziia vėl pasipriešino Londonui

Mekongo delta — Mekongo upe, tekanti per Pietų Vietnamą iš Kambodijos, išsiskleidžia į daugelį šakų 
savo deltoje. Ten yra gausybe ryžių ir vietkongiečių.

Izoliacijos norinti pati 
raud. Kinijos vadovybė

Veltui prakaituoja tie, kurie nori ją įstumti į Jungtines Tautas 
O. LABANAUSKAITĖ

mūsų korespondentė Jungt. Tautose
— Bedis- pat padarytu pareiškimu, kad gos susilpninti revoliucinę kinų

LONDONAS. — Britanijos 
premjeras Wilsonas ir Rodezi- 
jos ministeris pirmininkas Smi- 
thas praėjusią savaitę Vidur
žemio jūroje kreiseryje “Tiger” 
tarėsi dėl Rodezijos ateities.

Abu vakar grįžo j savo sosti
nes — pirmasis į Londoną, o

Naujausios žinios
— Buvęs JAV-bių ambasado

rius P. Vietname Taylor, spe
cialus prezidento Johnsono pa
tarėjas, vakar Chicagoje pa
reiškė, kad JAV-bės gali laimė
ti ir laimės karą Vietname.

— JAV-bių kariniai lėktuvai 
vakar bombardavo strateginius 
taikinius netoli Hanojaus, š. 
Vietnamo sostinės.

— Buvusiam prezidentui Ei- 
senhoweriui šią savaitę bus pa
daryta tulžies operacija, išimti 
akmenys iš tulžies.

— JAV-bių komedininkas Gre 
gory vakar iš New Yorko iš-

Rodezijos ministeriai atmete Wilsono ir Smitho 
susitarimą

antrasis į Salisburį, susitarę, 
kaip ateityje turi būti tvarko
ma Rodezija. Abiejų premjerų 
susitarimai turėjo būti paskelb
ti šiandien.

Rodezijos ministeris pirminin
kas Smithas, grįžęs iš pasitari
mų su Britanijos Wilsonu, tuo
jau sušaukė savo ministeriu 
kabineto posėdį, kuriame meis
teriai turėjo pasisakyti, ar jie 
pritaria ar atmeta jo ir Brita
nijos premjero susitarimą. Va
kar po pietų pranešta, kad Ro
dezijos ministeriai atmeta Smi
tho ir Wilsono susitarimą.

Jų šešių susitarime buvę nu
matyti šie pakeitimai: Į naują 
Rodezijos vyriausbę turi būti

Trumpai iš visur
Mirė vokiečių generolas

įtraukti penki afrikiečiai minis- 
teriai. Ši vyriausybė būtų per
einamoji, kol bus priimta kons
titucija. Rodezijos policija ir 
kariuomenė būtų Britanijos kon 
trolėje.

Rodezijos ministeris pirmi
ninkas I. Smithas, baigus mi- 
nisterių kabineto posėdį, išėjo 
iš rūmų ir laukiančiai miniai 
pareiškė: “Mes ir toliau kovo
sime!”

nepriima Londono sąlygų dėl 
Rodezijos ateities.

Premjeras Smithas 1965 m. 
lapkričio 12 d. paskelbė Rode- 
ziją nepriklausoma valstybe su 
baltųjų mažumos vyriausybe. 
Rodezija yra Britanijos koloni
ja. Londono politikai nori. kad 
Itodeziją valdytų patys afri
kiečiai.

Vakar premjeras

— Keturi šunta i tūkstančių 
JAV-bių katalikų, protestantų 
ir stačiatikių studentų suorga- 

Wilsonas 1 nizavo naują krikščionių studen
turėjo eiti į Britanijos parla
mentą pranešti, jog jis prašo 
Jungtines Tautas boikotuoti pre 
kybą su Rodezija, kadangi ji

tų sąjungą, kurios tikslas yra 
siekti krikščionių vienybės ir 
plėsti krikščionybės idealus jau
nimo tarpe.

skrido į Londoną. Iš Londono Dietrich von Choltitz, kuris 
skrenda į Hanojų palinksminti 1044 m atsisakg vykdytį Hit- 
JAV-bių karių belaisvių šiaurės ,Įerjo jsakymą sunaikinti Pary- 
Vietame. (žių

— Šen. Paul Douglas (D.,

KO SIEKIA R. VOKIETIJOS 
KOMUNISTINIS REŽIMAS

.. .. . jungininkų pašto ir telegrafo
_ Raudonoj. Km.ja greita! , komitetą ir sąjungininkų paš. 

sprogdinsianti Sinkiango pro-, tQ h. teIegrafo atsiskaitymų biu

kutuojant Kinijos reprezentaci
jos J. Tautose klausimą, veik 
kiekvienas kom. Kinijos įvedi
mą į J. Tautas rėmęs nepamirš
davo kaltinti Amerikos už ta
riamą Pekino režimo įzoliavimą. 
Žinoma, tuojau toks kalbėtojas 
pridėdavo, kad tokia Amerikos 
politika esanti daug pavojinges
nė pasaulio taikai ir saugumui, 
negu kom. Kinijos režimo bu
vimas Jungtinėse Tautose.

Tokiomis mintimis šarvuotis 
juos paskatino ne kas kitas, 
kaip įvairūs Amerikos kalbėto
jai ir rašytojai, kurie formuo
ja jos viešąją opiniją per spau
dą, radiją, televiziją, paskaitas, 
net senato užsienio reikalų ko
mitetą.

“Tiltai” į uždarytą pilį

Šiais besibaigiančiais metais 
ypač intensyviai siūlyta buvo 
JAV vyriausybei bandyti tiesti

jo Kinija links tik į vieną pusę 
— ir toji pusė bus Maskva. 
Greitai už' “agrarinių reformų” 
globą Amerikai buvo atsilygin
ta jos diplomatų ir jos piliečių 
išniekinimu, kankinimu ir žu
dymu. Kom. Kinijos vadai ta
da nenorėjo JAV draugystės, 
jie jos nė dabar nenori. Jeigu 
kom. Kinija atrodo esanti izo
liuota, tai to nori jos dabartinė 
vadovybė — jokie tiltai į Ame
riką, civilizuoto pasaulio pras
me, dabartiniams Pekino va
dams nenaudingi.

Kai praėjusią vasarą JAV vi- 
ceprez. H. Hūmphrey iškišo ta
riamai naują JAV Kinijos po
litiką, kaip “prilaikymą, bet 
nebūtinai ižoliaciją”, Kinijos 
kompartijos organas pavadino 
tai Judo pabučiavimu, skatinan
čiu šimteriopai padidinti budė
jimą.

tautos valią remti visų tautų 
revoliucinius karus. Visi iš A- 
merikos viešųjų ir privačių šal
tinių ateiną santykių gerinimo 
pareiškimai siekią tik vieno —
Kinijos apsupimo ir jos sunai
kinimo.

Šen. Robert Kennedy buvo 
ėmęs spausti savo krašto vy
riausybę, kad išbandytų nau
ją būdą dėl nusiginklavimo su
sitarti. Jam tada atrodė, kad į 
Genevos Nusiginklavimo komi
siją būtinai reikia pakviesti ppKINAS 
Pekino atstovus. Prie jo prisi- dongvardiečiai

111.), pralaimėjęs lapkričio 8 d. 
rinkimuose Charles Percy, res
publikonų kandidatui į JAV 
senatorius, ateinančių metų pra 
džioje grįžta į akademinį gyve
nimą: pradės dėstyti ekonomi
ką naujoje ekonomikos tyrinė
jimų mokykloje NewYorke ži ius apgkaieįavo.

— Amerikos 9&ė.4UMĮMgįp Kry L 
žilis planuoja išleisti beveik 199 — Tunisijos prezidentas Bour tinio režimo vyriausybės vardu
milijonus dolerių ateinančiais j guiba ir Turkijos prezidentas siūloma nuo 1967 m. sausio 1 d. 
finansiniais metais. Tai didžiau-1 Cecdet užvakar Tunise tarėsi likviduoti šias įstaigas, kurioms, 
sias biudžetas nuo II pasaulinio 65 minutes dėl Vidurio Rytų girdi, šiuo metu nėra jokio da-

vincijoj penktą atominę bom
bą. Paskutinį kartą Pekinas iš
bandęs raketą su atominiu už
taisu. Raudonoji Kinija greičiau 
žengia pirmyn atominių bandy-

BERLYNAS. — Rytų Vokie- Rytų Vokietijos komunistinė 
tijos komunistinis režimas nori režimas laiko būtinu atsiskai- 
panaikinti vakarų Berlyne są- tyti dėl tarptautinių pašto ir 

telegrafo ryšių tiesioginiu keliu 
su atitinkamų valstybių pašto 
sąjungos ii' tarptautinės pašto

rą, kurie atsirado netrukus po 
II pasaulinio kąro pabaigos.

Berlyne paskelbtoje Rytų Vo
kietijos užsienio reikalų minis
terijos notoje Amerikos, Bri-

^L5.r!ty?e’."^Ux;La^arieČiai jU'tani jos ir Prancūzijos vyriau
sybėms rytų vokiečių komunis-

karo. i situacijos. lykinio ir teisinio pagrindo.

Mao žmona vadovaus kultūrai
Kinijos rau- 

(chunveibinai)
dėjo dar keli demokratų sena- šūkiuoge įr andiniuose
toriai su pasiulymu saukti pa-, j Uuose iki šiol prisiekdavo
nnnl,/\ mia, m v» Lr 1 o irimn lrrvn roi’on _ I

“iki mirties ginsią pirmininkąšaulio nusiginklavimo konferen 
ciią su kom. Kinijos atstovais. 
Pekinas tuojau atsakė, kad ne- 
užmegs niekada jokių ryšių su 
J. Tautomis ar su jomis surišta 
konferencija. Kinija užsispyru
siai tobulinsianti savo atomi-

„ x ................... ,. , I nius ginklus ir nedalyvausiantiBuvo ten pat žiaunai išjuok-’ iokioje pasaulio nusiginklavimo
kuo daugiausiai tiltų į Mao Tse- tas ir Harvardo profesorius J. , f •
tungo aklinai uždarytą pilį. Ir K. Fairbank, kuris būtinai siū- ’ ”
Washingtonas bandė, bet Peki- lė įleisti Pekino režimą į J. Tau- 
nas su pasipiktinimu viską iš- tas ir įvesti jo atstovus į visas 
juoke — ir pasikeitimą moksli- tarptautines konferencijas, net

Mao Tse - tungą”. Bet šiandien 
jie pareiškė, kad “ginsią’’ Kini
jos komunistų partijos centro 
komiteto pavaduotoją, raudo
nosios Kinijos gynybos ministe
rį Lin Piao.

Pekino gatvėse iškabinti di
džiuliai šūkiai: “sutraiškykime 
šuns galvas tiems, kurie stos

mai iškritikuota ir išvalyta nuo Raudongvardiečių agitacinės
“nekultūringųjų”. mašinos, kursuojančios mieste,

Ir Pekino operai norima įtai- perduoda centrinių organų nu- 
syti naujausi komunistiniai tarimą likviduoti priėmimo pun
“plaučiai” ir duotas “naujas ktus iš kitų miestų atvykusiems 
biuras”. raudongvardiečiams.

Kinija norima pasukti Mao
Tse-tungo “kuiturimu kehu - JAV-bes svarsto nuimti 
pakeičiančiu marksizmą ir lėni- } 
nizmą. draudimą keliautiv

į raud. Kiniją

Kokių Jungtinių Tautų Pekinas prieš artimiausią pirmininko 
nori Mao Tse-tungo bendražygį drau

Ir Jungtinių Tautų generali- j P’ao • Kitame šūkyje,
ninkais, studentais, žurnalistais, . rizikuojant, kad Pekino atsto- nis sekretorius U Thantas nesu- į kuris iškabintas greta Kinijos 

laukė iš Pekino gero žodžio už komunistų partijos centro ko- 
patarinėjimus priimti kom. Ki- i miteto, rašoma: Kas stoja
niją į J. Tautas. Jis buvo pa- j Prieš draugą Lin Piao, tas sto-

turistais. Net atstūmė dolerius, vai bandytų J. Tautas dinamitu 
kurių Amerika žadėjo gausiai sprogdinti. Fairbank nesivaržy- 
duoti visokiems projektams piet damas tada pasijuokė iš tų, 
ryčių Azijos erdvėje, neišski- kurie mato didelius baubus Pe
riant Kinijos, įvykdyti, jei tik kino komunistų pareiškimuose 
Pekinas padėtų užbaigti Vietna- apie didelius pasaulio pertvar- 
mo karą. j kymus. Anot jo, tai esą ne kas

kita, kaip sena Konfucijaus po-
Kom. Kinijos komunistų va

dovybė dar negalėjo pamiršti 
to Amerikos rodyto prielanku
mo, be kurio Mao nebūtų ga
lėjęs 1949 m. spalio 1 d. pas
kelbti Kinijos komunistinio re
žimo, bet jis atsilygino tuojau

litinė fikcija, kad valdžios pa
grindas yra gero darymas. Pe
kinas nesivaržydamas jam at
sakė, kad tokie kalbėtojai turi 
bent kartą suprasti, kad jų kal
bos yra tik tuščios svaičios.

Pekino pamoka Amerikos 
mokslininkams

Kalendorius
Gruodžio 6 d.: šv. Mikalojus, 

gv. Asela, Tolutis, Taute.
Gruodžio 7 d.: šv. Ambrozi- 

jus, šv. Josefa R., Daugardas, 
Vėtra.

Oras

Šių metų kovo mėn. 198 as
menys, pasivadinę Amerikos 
mokslininkais, NYT paskelbta
me pareiškime ragino pradėti 
pasitarimus su kom. Kinija dėl 
pasikeitimo diplomatine atsto
vybe, dėl atsisakymo nuo jėgos 
panaudojimo kaip politinės prie-

Oro biuras praneša: Chicago- monės ginčams tvarkyti, dėl 
je ir jos apylinkėje šiandien nusiginklavimo kontrolės, ato- 
galimas lietus, aukščiausia oro minių ginklų neišskiriant. Peki- 
temj: c ratūra 50 laipsnių. nas atkirto, kad u žto slepiasi

Saulė teka 7:03, leidžias 4:20. Amerikos imperialistų pastan-

Raudongvardiečiai išvyksta
iš Pekino WA?HINGTONAS. — Vals-

Kinijos komunistų partijos tybės departamentas svarsto 
centro komitetui ir Kinijos ta- nuimti visus suvaržymus kėliau 
rybai nutarus, iš kitur atvykę ti į raudonąją Kiniją ir kitas 
raudongvardiečiai išvažiuoja iš keturias komunistų valdomas 
Pekino. šalis, dabar bendrai apribotas

Iš Pekino kasdien išvyksta amerikiečiams turistams, 
būriais raudongvardiečių (chun Nesant galutinam sprendi- 
veibinų). Raudongvardiečiai iš- mui, atrodo, kad bus nuimtas

vadintas Washingtono politiniu Pr^ea pirmininką Mao Tse-: vežami civiliniais ir kariniais draudimas keliauti į raudonąją 
i , -r ™ i itlino’fl” '___Vini-io ir’ A Ibio n i io Dar nptikrabrokeriu, o J. Tautoms buvo pa- j 
tarta persiorganizuoti pagal Pe- , Raudonoji Kinija užvakar 
kino padiktuotus receptus. Jei pranešė, kad Pekino operos kom 
ne, Pekinas galįs būti saugus j panija ir trys teatrai, baletas 
ir be J. Tautų. Ypač nepriimti-1 ir muzikinės grupės yra įjung- 
nos J. Tautos dabar, kada jos . tos į kiniečių raudonąją armi- 
tapusios dar ir birža, per kurią ją įr Mao Tse-tungo žmona pa- 
JAV ir Sovietų Rusija daran-jtars armijai, kaip reikėtų jai

i sunkvežimiais. Šių sunkvežimių Kiniją ir Albaniją. Dar netikra, 
vairuotojų kabinų šonai ir du- ar bus nuimtas draudimas ke- 
rys aplipdyti įvairiomis citato- liauti į šiaurės Vietnamą, šiau- 
mis iš Mao Tse-tungo veikalų, rėš Korėją ir Kubą.

čios savo politines kombinaei* 
jas.

Nepaisant tokio Pekino ag
resyvumo, daug dar kur žaidžia 
ma prielaida, kad Pekinas vie
na sako, o visai kito nori, todėl 
verta jį pradėti “auklėti” atsi- 
vedus į Jungt. Tautas, kurių 
jis kaip tik dėl šios priežasties 
ir nenori, nes J. Tautų diržas 
tada galės jo laisvę varžyti.

“kultūrėti”.
Mao Tse-tungo žmona, bu- i 

vusi aktorė Chiang Ching pa- Į 
reiškė, kad komunistų partijos 
centro komitetas ir sena kultū
ros ministerija nėra pakanka-

Už suartėjimą su Europa 
LONDONAS. — Britanijos

Dabar Pekinas eitų tik į to- (premjeras Wilsonas šiom die- 
kias J. Tautas, kurios susidė-: nom pasisakė už Britanijos šu
tų tik iš jo klusnių satelitų., artėjimą su Europos kontinen- 
Kadangi tokių negali būti, tai: tu, už Europos bendradarbiavi- 
dabartinio sąstato J. Tautcms mą su JAV-bėm. Bet jis yra 
reikės laukti reformų pačiame1 priešingas Amerikos kapitalo 
Pekine. [dominavimui Europoje.

Raudonosios Kinijos ambasadorius Prancūzijoje Huang-Chen ir So
vietų Rusijos premjeras Kosyginas sveikinasi Paryžiuje, kur pastara
sis susitiko su diplomatiniu korpusu Kosyginas gruodžio 1 d. atvyko 
į Prancūziją devynių dienų vizito.

- telegrafo - telefono sąjungos 
sutartis ir rekomendacijas.

Rytų Vokietijos komunitsinė 
vyriausybe pareiškė esanti pa
siruošusi sureguliuoti visus klau 
simus, susijusius su minėtų į- 
staigų likvidavimu, tarp Rytų 
VoTtietijo’^^paaro telfegraft) 
ministerijos ir trijų Vakarų val
stybių atitinkamų ministerijų.

Atrodo, Rytų Vokietijos ko
munistinis režimas, pagelbstint 
Maskvai, bandys vakariečius są 
jungininkus “krapštyti” iš va
karų Berlyno.

Ruskas išskrido 
f Aziję

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekretorius D. Ruskas už
vakar išskrido į Az:ją pakeliui 
į Šiaurės Atlanto sutarties or
ganizacijos (Nato) konferenci
ją Paryžiuje, kur bus svarsto
mas Vietnamo karo klausimas 
ir paliesta Atlanto sąjungos a- 
teitis.

Ruskas išskrido sprausminiu 
lėktuvu iš Andrews aviacijos 
bazės, Md. Vakar jis atskrido 
į Tokiją dviem dienom pasikal
bėti su Japonijos ministeriu 
pirmininku Šato ir nauju užsie
nio reikalų ministeriu Miki’u.

Iš Tokijo Ruskas skris į For- 
mozą, P etų Vietnamą, Thailan- 
dą ir Iraną pakeliui į Paryžių, 
kur gruodžio 15 -16 d.d. įvyks 
Šiaurės Atlanto sutarties orga
nizacijos (Nato) ministeriu ta
rybos konferencija.

Ši Rusko kelionė į Aziją yra 
prezidento Johnsono idėja, ki
lusi Manilos konferencijoje, ku
rioje buvo svarstomi Vietnamo 
klausimai. Manilos konferenci
ja įvyko spalio mėnesį.

Lėktuvas misijų 
reikalams

MUENCHENAS, Vokietija. — 
Naujas dvimotorinis lėktuvas 
Dornier 28 šiomis dienomis bu
vo įteiktas servttų misionieriui 
tėvui Ettore Turrini, kuris pa
dės jam aprūpinti ir transpor
tuoti raupsuotuosius Rio Bran- 
co srityje Brazilijoje. Lėktuvą 
jam paaukojo Vokietijos kata
likai, o jį pašventino Santa Ma
ria vardu Muencheno vysku
pas pagalbininkas Neuhejjue".
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS J SVEIKATĄ, 2319 VVest Garfield Blvd., Chicago, III. 60636 
e***************************************************************

NESUSIŽALOKIME BESIDABINDAMI!

Bet koks dabinimasis tik tada mis”, yra abejotinos vertės — 
turi savo prasmę, kai asmuo pajė- benaudė. Su artėjančiomis Ka

lėdomis visi atgimkime svei
kam gyvenimui — apsiginkime 
nuo visokeriopų išnaudotojų. 
Apie nesveikas kosmetikos 
priemones pasistengsime su
prantamai paaiškinti kiek vė
liau.

Kartais pati oda save skys
čiais praturtina (selfhydra- 
tion), jei riebalines emulsijas 

bais"-"butelėliai^,"‘dėželėm ir panaudojama. Tai vandens su 
dėželytėm stalą... Jau nuo ma-i aliejum mišiniai, silpniną ne- 
žens šiandieninis žmogus ima Pastebimą odos prakaitavimą.

gia žmoniškai gyventi.
Prof. Schmidt-La Baume ir 

Dr. Liezt.

Be asmenybės žmogus šian
dien tapo vėjo švytuokle. Jis 
pasiduoda pelnagaudžiams. To
kį išnaudoja ir žaloja įvairios 
kosmetikos įpiršėjai. Tik pa
žvelkim į šiandieninės jaunuo
lės kambaryje apkrautą bute

save žaloti kosmetika. Taip ir i Minėtam odos sudrėkinimui pa
einam per gyvenimą kaip anie j ^^a ir vandenį pritraukią

Mat higroskopiniai dalykai, pvz.laivai audroje be vairo, 
tik žmoniškas gyvenimas lai
duoja žmogui sveikatą ir grožį. 
O apie tokį jau net nė suaugu
sieji negalvoja. Visi ėmę nena
tūraliai gyventi, griebiasi ko
smetikos kaip skęstantieji 
skustuvo. Na ir susiraižo.

polyhydrice alcohol, 
naudojami tvarkingai.

jei jie

Besidabindami saugokimės di
desnių negerovių

Visa dabartinė kosmetikos 
gausybė turėtų svarbiausia tri-

„ , , ... - mis dalykais rūpintis. 1. Ne-
Gydytojo pareigos kosmetikoj malonių kvapų prašaiinimu -

Šiandien visi pataria kaip deodorizacija. 2. Prakaitavi- 
žmogui save pagražinti. Kirpyk- mo sumažinimu. 3. Išbaltinimu 
lose pilna beverčių skysčių ne- pigmentacijos. Skysčiai tam 
va nuo pleiskanų, suteikimui tikro rūgštingumo (pH nuo 3 
grožio plaukams, odai... Pilni iki 3,5) labai gerai odos pake- 
net mūsų spaudos moterų sky- liami ir ilgam panaikina nema
riai išorinės puošmenos nuro
dymų. O apie tikrą žmogaus 
puošmeną — sveiką gyvenimą 
— ten tik trupinius terasi. 
Mat, be asmenybės žmogus ak-

lonius kvapus. Aluminijaus 
junginiai, ypač oksichloridai, 
yra vieni iš daugelio gerai vei
kią prieš padidiną prakaita
vimą Gyvsidabrio (mercury)

lai seka beasmenius pelnagau- druskos baltina odą, susijung- 
džius ir jų medžiagą savuose damos su enzymais; hydrochi- 
spaudos puslapiuose talpina, i nono eteris baltina tiesioginiai
Už tai reiktfi, gydytojui pasisa 
kyti, kuriuo keliu žmogui pa
tart eiti į pilnutinį grožį. 

Gydytojo akimis žiūrint kos

— tos dvi medžiagos naudoja
mos odos šviesinimui, ypač 
strazdenų prašalinimui. Nepa
mirškime, kad nuo pastarųjų 
medžiagų galima apsinuodyti ir

metikos mokšlas yra ne plau- i alerginių pakitimų susilaukti.
kų kuodais šiaušimas, ne kitoks 
savęs žalojimas, bet dvejopas 
uždavinys. I. Užlaikymas nor
malios — sveikos odos ją rei
kiamai valant ir prižiūrint. 2. 
Biaurinančių žmogų nenorma
lumų tvarkymas, įskaitant 
tvarkymą perstipriai veikian
čių liaukų ir prašalinimą per- 
stipraus pigmento.

Sveika odai pagelba
Tik higieniškos priemonės 

gali žmogaus odai sveikatos 
suteikti. Odos paraudonavimą

Jau net iš Lietuvos dabar 
prašo prisiųsti vaistų nuo 
strazdėnų (frecklesj. Visi ži
nokime, kad save gražinti rei
kia labai atsargiai ir visada 
natūraliai besielgiant. Kitaip 
galime daugiau vargo susilauk
ti, negu gero. Todėl niekada 
aklai nepatarkime vieno ar ki
to vaisto. Niekada nesiųskime 
— nepirškime prieš bet ko
kią negerovę priemonės, jei nė
ra reikiamos kontrolės jos var
tojimui. Daug yra čia lietuvių, 
kurie smarkiai nukentėjo nuo 

—— 'hyperemiją — sukeliančios beatodairinio savęs gražinimo, 
priemonės maudantis, dedant
kompresus ir masažuojant pa- Beverčius dalykus atmeskim, 
gausina skysčių kiekį poodi- tik vafcMus naudoki™ 
niam audinyje. Tuo būdu išly
ginamos raukšlės odos kvoldai Gydytojai kreipia dėmesį į 
ir oda ima atrodyti atsinauji- bakterijoms užterštus kasdien 
nūs, atjaunėjus, čia visi prisi- vartojamus odai skirtus įvai- 
minkime, kad visa kita kosme- r^us kremus. Du dalykai čia 
tika, kurios pirkliai žmonėms Sali padėti. 1. Kasdieną naudo- 
suka galvas apie odos atjau- jamus kremus reikia iš to pa-

čio indelio nenaudoti ilgiau 
dviejų mėnesių. 2. Reikia pirk
ti minėtus kremus mažuose in
deliuose sudėtus. Kai jau suke
liama bakterinis odos suerzini
mas, reikia kad gydytojas pa
tartų priešbakterines priemo
nes. Taip tvarkoma tokios bak
terijų kilmės odos negerovės, 
kaip. folliculitis, sycosis, rosa
cea pUstulosa ir kitos.

Dabar jau negydomi pušku 
(acne) randai Roentgeno spin
duliais. Pastaruosius išstūmė 
dažno virpesio tų randų nusku- 
timas — tik toks gydymas ne
galima pradėti tol, kol asmuo 
nesulaukė virš 30 metų am
žiaus. Žymų pušku pagerėjimą 
suteikia dabar vartojami sinte
tiniai odą valantieji vaistai 
(detergents).

Gyd. Liezt iš Dusseldorfo irMarija Bosiene — kalėdiškų ba
ravykų” pajėgiausia grybautoja.

Nuotrauka inž. J. Slaboko Baden-Baden, Vokietijoj pa-

ninimą “veikliomis medžiago-
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Alvudiečiai talkina menininkams higieniškais valgiais ir bealkoholiniais 
gėrimais: Marija Bosienė. Zuzana Juškevičienė ir kiti. A. Galdiko pa
rodos atidaryme Jaunimo centre Nuotr. V. Noreikos

rengė kruopščią dabartinio 
kosmetinio gydymo apžvalgą. 
Tokio gydymo pagrindą sudaro 
trys pagrindiniai dalykai: 1. 
Odos valymas. 2. Odos priežiū
ra. 3. Odos gražinimas. Apie 
tai kitą kartą.

Pasiskaityti: The Phisicians’ 
Panorama. No. 9, Nov. 1966.

TEISINGA PATARIMA 
ĮGYVENDINK — 
SVEIKESNIS BŪSI

Be kiaušinio nėra vaisiaus

Klausimas: Malonėkit atsa
kyti Jūsų vedamame “Draugo” 
Sveikatos skyriuje man rūpi
mu reikalu. Jau daugiau kaip 
pusė metų nesergu moterims 
privaloma liga. Ar yra galimy
bę pastoti?

Atsakymas: Yra ir nėra. Tas 
priklauso dėl kokios priežas
ties Tamstai pasikeitimas įvy
ko. Tamstai galės atsakyti tik 
Tamstą nuodugniai ištyręs gy
dytojas.

Stiklelis ir dūmai abu labu 
tokie nenaudėliai

Klausimas: Esu 65 metų
pensininkas ir fiziniai gana dar 
stiprus. Prieš 18 metų Vokieti
joje turėjau kojų venų išsiplė
timą ir dėl to operaciją su 
narkozu. Po tos operacijos pa
sidariau jautrus užuodžiamiems 
ligoninėse ar vaistinėse vaistų 
kvapams. Svarbiausia, kad kuo
met daugiau “trukteliu”, tai 
tuomet labai užuodžiu tabako 
dūmus. Kuomet pasitaiko dar 
daugiau “užmesti”, tai tiesiog 
mane dusina tabako dūmai ir 
iš prirūkytos patalpos turiu 
bėgti.

Esu pastebėjęs, kad po smar-

Alvudo Vaikų teatro aktorius še
šiametis Raimondas Žukauskas prie 
mikrofono. Jis “Karalaitėj Teisu- 
tėj” vaidino nykštuką.

Nuotr. inž. J. Slaboko

kesnio nugėrimo sekančią die
ną net į laukus išvykęs dar 
tebejaučiu tabako dūmų smar
vę. Manau, kad toks reagavi- 

•mas į tabako dūmus ar nebus 
kas organizme daugiau, negu 
tas reagavimas į tabako dū
mus. Rūkiau tryliką metų ir 
jau trylikti metai kaip me
čiau rūkęs, bet tas reagavi
mas į tabako dūmus nepraei
na.

Šią vasarą irgi esu turėjęs 
plaučių operaciją su narkoze, 
Chicagoje. Savaitgaliais dažnai 
prieina čierkutę išmesti, bet iki 
dūmų reagavimo šią vasarą te
ko tik du kartu “dasivaryti”, 
nes didesnės porcijos vis ven
giu. Šis mano negalavimas gali 

-'būti daug kam įdomus. Malo
nėkit jį paaiškinti.

Atsakymas: Laikyk sau Die
vo pirštu gautą jautrumą ta
bako dūmam. Tas išgelbės 
Tamstos sveikatą nuo pakenki
mo nikotinu Tamstos krauja
gyslių po kojos ir plaučių ope
racijų. Nors ir priseina pakęs
ti dėl įsijautrinimo, bet keligu- 
bai didesnės naudos turi nerū
kydamas. Dabar aš melsiuos, 
kad Dievas Tamstą jautrų pa
darytų dar visų mūsiškių taip 
pamiltiems “i š,m e ti m a m s” 
“truktelėjimams” ir “nugėri- 
mams”. Tada tikrai Tamsta 
būsi sVeikašf^črs ir 65 metų 
sulaukęs. Kas’ dar svarbiau — 
Tamsta būsi sveikatos skelbė
jas savu gyvenimu mūsiškių 
tarpe. Jau seniai visiems laikas 
pasidaryti jautriems ne tik ta
bakui, svaigalui, bet ir tuščia
žodžiavimui. Pats laikas mums 
visiems imtis sveikatą statan
čios, o ne ją griaunančios veik
los. Būk Tamsta dabar kaip 
karžygys narsus kovoje už ta
bako smarvės iš mūsiškių tarpo 
prašalinimą.

Nikotino neigiama veikla 
kūnui pasilieka trims— devy
niems mėnesiams po nustojimo 
rūkius. Gal ji užtrunka dar il
giau, tik minėtai ilgai yra me
diciniškuose darbuose uždoku- 
mentuota. Visi galime mesti rū
kę, jei tik visas savas jėgas 
sukaupsime tokiam nusiteikimui 
įgyvendinti. Kartais padeda 
gydytojo nurodymas mest rū
kius. Yra rūkiusių dieną — 
naktį per geroką amžiaus ga
lą, bet kai gydytojas patarė 
mesti rūkius, tai toks buvęs 
rūkorius ima vyti rūkančiuo
sius iš savo kambario. Jis taip 
ima nepakęsti tabako dvoki
mo. Rūkantysis tabako tvaike 
jaučiasi patenkintas taip, kaip 
anas K. Donelaičio “Metuose” 
aprašytas vabalas šiukšlyne— 
jis jame dainuoja. Taip daug 
mūsiškių “dainuoja” buteliuko 
dugne sėdėdami ar nikotino 
vergovėj atsidūrę...

Už tai reikia laikyti naudin
gu dalyku, jei žmogus tampa 
jautrus nuodams ar kitokiam 
blogiui. Sakysim, kartą trenkė

« • '
įšalimais perkūnas — žmogaus 
neužmušė, bet jį jautrų griaus
mui padarė visam gyvenimui. 
Daugelis žinom, kad kartą per
daug pieno prisigėrę ir dėl to 
suviduriavę, kelerius metus į tą 
pieną nė pažiūrėt negalime. Pa
našūs dalykai darosi suvalgius 
senes kiaušinienės, sugedusio 
viščiuko ir panašiai. Taip kūnas 
ginasi nuo kenksmingų įtakų. 
Kartais net perdaug ginasi ir 
žmogui susidaro nauji vargai. 
Savos prigimties nepakeisim, 
bet už tai su sveikatos priešais 
kiekvienas turime kovot, su jais 
nesusidraugaut. Ir kitiems rei
kia padėt visus žmogų supan- 

' čius nežmoniškumus, įskaitant 
tabako dūmus ir alkoholio ga- 

i rus, galimai greičiau ir sėkmin
giau pašalint, šitokiam darbui j 
nereikia gailėtis jokių pastan
gų. Už tai visi lietuviai su ne
trukus Kristaus gimimo meti
nėmis ryžkimės atgimti pilnuti-
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 

._ grąžina tik iš anksto susita- 
į: rus. Redakcija už skelbimų 

turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus
prašymus.

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-0867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 YVest 71st Street

* , (71-08 lr Campbell Avė. kampas)mais žmonėmis. Tada mums tu- vai: kasdien i—s ir s—8 vai. vak 
rėš įtakos angelų Kalėdinė _še?L *•_?■ f-
giesmė. Kitaip — ji per kitus
du tūkstančius metų mums bus

« v. v
Trečiadieniais uždaryta.

tik tuščias garsas.

ADVOKATAS ŽUVO LĖK
TUVE

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fi A

GYDYTOJA TR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

2656 West 63rd Street 
Pirmad., antrad.. ketvirt. ir penkt- 
nuo 12 iki 3 v. ir nuo 5 iki 8 v. v. 

, fieštad. nuo t lkl 4 vai.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. oriso PR 6-78AO; Namų 925-7691 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
Valandos: 1—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečladienj

T®l. 423-2880

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė.

Vai : pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. ii 
_____ SeštSv. r. iki 3 v. popiet

Chicagos advokatas Joseph Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
Bulger žuvo jo vairuojamo dvie 
jų motorų lėktuvo sudužime 
Tennessee kalnuose. Bulger bu
vo žinomų gengsterių advoka
tu. Jo lėktuvas buvo išskridęs 
iš Midvvay aerodromo.

«?P. ŠILEIKIS, O.P.
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojom.
(Arch Supports) ir t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS t.AR. 
2850 YV. 63rd St., Chicago 29, UI. 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS
2858 YVest 63rd Street 

Vai. kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. fieštadlenlas 10—1 vai. Trečla
dienj uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

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

Rez. teL 289 - 4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO9 
GINEKOLOGIN® CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cratvford 
(Medical Building) TeL LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimų 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

Ofisas 3148 YVest 63rd Street
Tel.. PRospect 8-1717 

Rezid.. 3241 YVest 8«th Place 
Tel.: REpublic 7-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-člos Ir California 

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

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

Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048

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

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

Route 25, Elgin, Illinois
Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 YVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9,
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt tik 
Susitarus.

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 YV. 71st Street

Ofiso vai.: kasdien nuo 6 iki 9 v. v ; 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.; arba susi
tarus
Tel. ofiso PO 7-8000, rez GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

8844 YVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr 6 
lkl 8 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

8058 So. VVestern Avė, 
Chicago, Hl. 60620

Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
iusltarlma. išskyrus trečiadienius už
daryta.
Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai., kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad 
Ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIOHAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOi

5540 So. Pulaski Road
Hlrm., antr., ketv. ir penkt nuo 
2—4 lr 6—9 lr pagal susitarimų.

Tel. REliance 6-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 YVest 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 v. p.p., 6—8
val. vak. fieštad 12—4 vai., trečiad.
uždaryta.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC, ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 YVest 69th Street
Prieš Sv. Kryžiaus ligoninę 

VAL.: pirmad., antr.. ketv n»nirt
lkl 11 v- ry‘° h- nuo 6-8 v v 

kitu l.nnU° ?? Trečiadieniais fe kitu laiku susitarus telefonu:
_______Telef. REpubUc 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
TUtrin1a akle lr pritaiko akinius, 

keteiji stiklus lr renius 
4455 S. California Avė., YA 7-7381

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 YVest 71st St. 

Vai. antrad. nuo 2—5 popietų
ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2880 
Roz- telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
akių ligos ,ię chirurgija

pritaiko akinius
15542 S, Cicero, Oak Forest, IU

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 839-1071

______ Vizitai pagal susitarimų.

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

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

Valandos pirm. ir ketv. nuo 12 lkl 
2 v P. p. ir nuo 7 lkl 8 v v antr 
lr penkt. nuo 12 lkl 2 v n” nui
vakarais pagal susitarimų' P'

PRISTATTMAS NEMOKAMAI

j ROCHKES MEDICAL ..-fllt.-'j. • REMBLAKE - ROCHKES
ARTS » APOTHECARY

3213 W. 63rd Street 2421 W. 63rd Street
Tel. WA 5 - 4787 «B?

i Tel. HE 4-1500
DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI

Mes patelefonuosime jūsy gydytojui.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika lr Alergija 
2751 YVest 51st Street

Valandos: pirmad., antr., ketvirt. lr
penktad. 2—9 vai. v.

fieštad. 19 v. r. lkl 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal susitarimų. 
Ofs. 735-4477: REZ. PR 8-8980

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 

8449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimų.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija lr moterų ligos 

6182 So. Kedzie Avė., YVĄ 5-7670 
Valandos pagal Busitarimą Jei ne-

V’ *> onoi

Tel. ofiso lr buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 YV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—S vai. Ir 6—8 vai. vak 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais! 12 lki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ

SPECIALISTfi 
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Aveniu 
Pirmad., antrad., ketvirt lr penkt 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p.p. lr nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lki 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto lkl 3 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168
____ Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 YVest 71 st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimų 

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 YVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv. 5 — 8 vai. 
antrad. tr penktad. 1 — 4 

Pri i mini ja tik susitarus.
Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 8-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spedalybė — vidaus Ilgos 
2454 YVest 71st Street

(71-os lr Campbell Avė. 'tampa.)
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. vak

Sešt 9 v .r. — 2 v. p. p.
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Generalissimo Franco

RUOŠIA KELIUS KARALIUI
Lietuviams laisvame pasaulyje

Apsimarinimo ir krikščionių papročių tema
Ispanijos vadas generalissi

mo Franciscd Franco yra pa
daręs didoką staigmeną. To 
krašto vidaus politiikos gy
venimą jis pasuko šiokia to
kia demokratine linkme. Lap
kričio 22 d. jis pasiūlė parla
mentui kai kuriuos įstatymus, 
kurių laikantis jis galėtų sa
vo turimos valdžios galios da
lį pavesti kitam asmeniui, ku
ris būtų vadinamas ministerių 
pirmininku. Jis pats pasiliktų 
vyriausiu valstybės vadu. Gal 
tai ir nebus didelis pakeitimas, 
bet vis dėlto tai bus pradžia, 
vedanti į didesnius pasikeiti
mus valstybinėje santvarkoje.

Gen. Franco eina 73-sius me 
tus. Ispanijai vadovauja jau 
suvirš 27 metus. Jis dar ne
galvoja pasitraukti iš krašto 
vyriausio vado vietos, tačiau 
pradeda planuoti, ruošti dirvą 
ateičiai, ieškoti asmens ar as
menų, kas jį pavaduotų, kai 
jis dėl senatvės ar kitų prie
žasčių jau bus pasirengęs iš 
už mamo posto pasitraukti.

Naujas įstatymas, kuris bu
vo Franco pasiūlytas parla
mentui ir parlamentas jį vien
balsiai priėmė, bus pateiktas 
populiariam viso krašto gyven
tojų balsavimui. Balsavimas 
įvyksiąs šio mėnesio viduryje.

Piliečiams balsavimo keliu 
galutinai užgyrus jiems pa
teiktus pasiūlymus, pats gen. 
Franco paskirs ministerį pir
mininką ir jam paves kai ku
rias valdžios funkcijas. Bet jo 
paskirtasis premjeras bus vi
siškoje Franco kontrolėje. Vie- 
ret kandidatų premjero pos- 
tan gali būti admirolas Luis 
Carrero Blanco, kuris ir dabar 
yra Franco dešiniąja ranka. 
Politikos reikalų stebėtojai y- 
ra įsitikinę, kad Franco ir po 
tų pasikeitimų, apie kuriuos 
čia kalbame, visą krašto val
džią turės savo rankose ir 
griežtoje kontrolėje.

Po didžiosios ir kruvinosios 
revoliucijos, kokią Ispanija per 
gyveno prieš 27 metus, po bai
saus komunistų antplūdžio, šie 
kusio pavergti kraštą žiau
riam komunizmui, kurį gen. 
Franco vadovaujamos jėgos 
nugalėjo ir kraštą išgelbėjo, 
dar ii dabar Franco prisibijo, 
kad toji tragedija nepasikar
totų, todėl jis ir eina prie 
naujesnių reformų dideliu at
sargumu.

Dabar jau yra gana aišku, 
kad pradėtos kuklios bei at
sargios reformos, jei jas gali
ma reformomis pavadinti, yra 
pj’uošimas kelio karaliui. A- 
tė us tinkamam laikui, kai 
Franco jau turės pasitraukti 
iš valstybės vadovybės, tą va
dovybę jis norės pavesti ne 
kam kitam, bet karaliui. Ka
dangi šiais laikais karaliai y- 
ra netekę populiarumo, prisi- 
b'joma, kad karalius gali būti

Spaudoj ir gyvenime

EILĖS PRIE KRAUTUVIŲ, IR GRĮŽTA 
NEGAVĘ

Okupantų santvarką Lietuvoje 
vaizdžiai nusako straipsnis “Kaip 
aš pirkau avieną”, išspausdintas 
Vilniuje leidžiamos “Tiesos” Nr. 
260 (lapkr. 5 d ):

“Kiek kartų, nakvodamas Kap
suke, matydavau išsiruošiant šei
mininkes anksti rytą j miestą, “Bė
gu į parduotuvę mėsos pirkti...”, — 
sakydavo, ‘‘Bet juk parduotuvės at
sidaro nuo aštuonių, o dabar tik 
septynios...” “Geresnės mėsos, vai
keli, ne taip lengva gauti, eilės bū
na...” — išgirsdavau atsakymą. No
rint nusipirkti mėsos, reikia eilėje 
stovėti! Ir kur, Kapsuke!

Išsiaiškinti, kodėl taip yra ir kas 
dėl to kaltas, mane paskatino pokal 
bis su S. Nėries vardo kolūkio pir
mininku Jonu Ramančiucku.

— Parašyk straipsnį apie mūsų 
vargus, — paskambino jis. — Išau 
giname daugybę gyvulių, o kai rei
kia parduoti — baisi bėda. Vežioja
me gyvulius po įvairiausius kombi
natus, maldaujame, kad tik mūsų 
produkciją priimtų.”

Gyvulininkystė ir gyventojų ap

nelabai pageidaujamas ir Is
panijos žmonėms. Todėl ir su
prantama, kodėl Franco ši
taip atsargiai apie savo planus 
k.Jba ir dar atsargiau ir rū
pestingiau ruošia planus kara
liui sugrįžti į Ispanijos sostą.

Jau 1947 m. buvo priimtas 
atitinkamas įstatymas, kad 
tuo atveju, kai Franco pasi- 
tr.'tks iš vadovybės, jo vietą 
t-aėfc užimti karalius. Šis “į- 
st?tymas” ligšiol nebuvo po- 
puharizuojamas, tačiau jis y- 
ra. Ir nuo dabar, atrodo, apie 
jį plačiau ir dažniau bus kal
bama.

Galimas dalykas, kad Ispa
nijos karaliaus sostan bus pa
se d ntas princas Juan Carlos, 
Don Juano, dabartinio preten
dento Ispanijos karaliaus sos
tan, sūnus. Tačiau princas Ju
an Carlos turi daugiau šansų 
sostan patekti, nes jį labiau 
favorizuoja gen. Franco, kuo
met jo tėvas nėra Franco ma
lonėje.

Laikantis naujojo įstatymo, 
Ispanijos balsuotojai tiesiogi
niai galės išrinkti tik parla
mento narių dalį (apie ket- r- 
tąją dalį). Politinių partijų 
veikla tebėra draudžiama. Ar 
joms netolimoje ateityje bus 
leista laisvai veikti, niekas tuo 
tarpu apie tai nekalba Tik
riausiai, kad ne. Beje, balsa
vimuose galės dalyvauti šei
mų galvos ir jų žmonos. Lig
šiol parlamento nariai b ala
vo skiriami miestų tarybų, į- 
vairių profesinių sąjungų ir 
darbo organizacijų.

Ni’s ir nelabai ryškus gen. 
Franco posūkis eiti šiokį? to
kia demokratine kryptimi, bet 
/išvien jis yra sveikinti, sas. 
Demokratinių nusiteikimų žmo 
nių jis nepatenkins, tačiau 
daug kas palaikys, kad vis tik 
geriau negu nieko negauti de
mokratines laisvės plotmėje. 
Gal-ma būtų kelti abejonių, 
ar Franco planai, kad ir di
deliu atsargumu vykdomi, ga
lės būti realizuoti. Į tai galima 
būtų atsakyti: valdžios perve
dimas į naujas rankas bus vyk 
domas gal ne tiek populiarių 
žmonių pritarimu, kiek kariuo
menės pagalba. Todėl bent jau 
laikinas pasisekimas bus už
tikrintas. Kaip ilgai jis tesės, 
tai jau visai atskiras yra klau
simas. Kol tai įvyks, valstybės 
užsienio ir vidaus politiką vai
ruos generalissimo Franco su 
ministerio pirmininko ir jo 
ištikimiausių šalininkų bei ben 
dradarbių pagalba.

Iš šalies žiūrintiems į Ispa
nijos vidaus gyvenimą atrodo, 
kad tiksliau ir gal žymiai sau
giau būtų kraštą ruošti pil
nam demokratiškam gyveni
mui, bet ne tiesti kelius kara
liui, kurio sostas gali greit 
nugriūti, sudarant galimybes 
naujiems vidaus sukrėtimams.

rūpinimas mėsa daugely vietų išėję 
iš vėžių. Straipsnyje konstatuoja
ma, kad Šakių rajone galvijai lai
komi lauke — nėra patalpų.

Žmonės skundžiasi
“Štai Liudvinavas. Pamėgink nu

sipirkti šviežios mėsos. Nėra. Deš
ros, ir tos, ko gero tik vienos rū
šies krautuvėje tegausi.

— Net valgykloje ne visada gau
si patiekalų iš šviežios mėsos, — pa 
pildo pirmininką rajono liaudies 
kontrolės komiteto inspektorius J. 
Grikietis. — Aną dieną nutariau pa
pietauti Liudvinave — padavė gu- 
liašą, o jis — iš pašildytų jautienos 
konservų.

— Anksčiau Liudvinavo mieste
lyje buvo net dvi mėsinės, — prisi
mena Ramančiuckas. — Žmonės no 
riai pirko šviežią mėsą.

Pirktų ją ir dabar. Ir daugiau nu 
pirktų, negu anksčiau, nes dabar 
miestukas išaugo. Jame gyvena ke
lis kartus daugiau darbininkų, mo
kytojų, buities tarnybos darbuoto
jų.

Liudvinavas, Sasnava, Igliauka,

Mūsų Bažnyčioje santykiai 
tarp hierarchijos ir kitų tikin
čiųjų yra labai panašūs į geros 
šeimos narių santykius. Ma
žai suprantantiems vaikams 
tėvai pasako, kaip elgtis net ir 
mažiausiose smulkmenose. Pa
augusiems ir daugiau išmanan
tiems tėvai duoda tik bendres
nių nurodymų, patarimų, ku
riuos savo kasdieniniame el
gesyje pritaiko jau patys vai
kai.

Bažnyčios vadovybė kadaise 
labai tiksliai pasakydavo, kada 
ir kokius gerus darbus žmonės 
turi atlikti, nuo ko ir kada su
silaikyti, kaip apsimarinti, ko
kią atgailą daryti. Mūsų laikais 
Bažnyčios vadovybė, pasitikė
dama katalikų dvasiniu ir inte
lektualiniu subrendimu, daugelį 
buvusių tikslių įsakymų, patvar 
kymų atšaukia, o palieka tik 
dėsnius, kokie saisto žmogaus 
gyvenimą, ir pasitiki, kad kiek
vienas katalikas pakankamai iš
mintingai ir uoliai juos pritai
kys savo asmeniui. Taip pas
kutinių 50 metų tarpe buvo pa
laipsniui atšaukti daugelis bu
vusių pasninko ir abstinencijos 
potvarkių. Tai padaryta ne tuo 
tikslu, kad tikintieji atprastų 
nuo visokios drausmės, nuo ap
simarinimo, nuo atgailos, bet 
kad pakitėjusiame gyvenime pa
lengvintų geriau atlikti kiek
vienam savas kasdienines pa
reigas ir palengvintu eucharis
tinio pasninko įstatymu para
gintų tikinčiuosius į dažnesnę 
šv. Komuniją.

Pačiuose paskutiniuose po
tvarkiuose, dar labiau paleng
vinančiuose pasninko reikalavi
mus, ir visuotinis Vatikano II 
susirinkimas ir pop. Paulius VI 
primena, kad bendras apsima
rinimo ir atgailos reikalavimas 
yra iš Dievo ir jokis žmogus, 
nei Apaštalų Sostas negali to 
reikalavimo panaikinti, nė vie
nas žmogus negali nuo to pats 
savęs dispensuoti. Kokia bebū

Šunskai.. Kiek tokių miestukų Kap
suko rajone, respublikoje, kur nė 
su žiburiu šviežios .mėsos jokioje 
parduotuvėje nerasi...

— Blogai aprūpiname gyventojus 
mėsa, — atvirai pripažįsta Kapsu
ko rajono vykdomojo komiteto pir
mininkas R. Pačėsa.”

Vienur trūksta šaldytuvų, o kitur, 
kaip pvz. Bagotoje, yra šaldytuvų, 
bet nėra mėsos.

“Mėsos parduotuvių dar maža, o 
ir esamos nepatogios ir ankštos. To
kiose parduotuvėse sunku ir pre
kiauti, nemalonu ir pirkti. Jose 
mėsos negalima išdėstyti taip, kad 
žmonės galėtų ją gerai matyti, pa
sirinkti. Ankšti mėsos parduotuvių 
sandėliai. Taip yra Kapsuke ir Aly
tuje, ir Jurbarke.”

Straipsnio autorius A. Marcinke
vičius pasakoja kaip jis ieškojo 
avienos:

“Tuščios pasirodė įmano pastan
gos gauti pirkti avienos Kapsuke, 
Prienuose, Alytuje taip pat teko nu

RYTAI - VAKARAI
ANDRIUS NORIMAS 
Romanas

Pasirašo “Vyras”. Antanavičius jau supras. Budintį 
valdininką paprašo, kad tuoj paduotų, kai Antanavi
čius sugrįš. Po to pėsčias keliauja namo su savo min
timis. “Kažkaip skaudu... Jaučiuosi niekam ne
reikalingas, suvartotas daiktas... Ir pikta! Pikta, kad 
prieš savo valią buvau priverstas ieškoti žmonos meilu
žio! Tam kad jis liktų prie Irenos... Tuo pačiu lyg ir 
pripažįstu ją pasidarius jo nuosavybe. Bet argi kitaip 
turėjau elgtis Kiekvienas, net ir svetimas žmogus, su
žeistojo paprašytas, taip turėtų padaryti! Nesvarbu as
meniški reikalai ir pareigos...”

Iš telefono būdelės skambina į Wilmersdorfo ligo
ninę, klausdamas, kaip jo žmona jaučiasi. Perduoda ir 
savo namų telefono numerį, kad pašauktų Viktorą... 
Gailestingoji seselė vokietė pasako, kad Irenos sužeidimas 
pavojingas. Paliesti jos smegenys, nes galvos kiaušas 
pramuštas... Reikės operacijos.

— Jūsų žmona prašė, kad aplankytumėte vaikus 
priegLudoj. Dar prašė paklausti, ar pranešėt kažkokiam 
Jonui apie jos nelaimę.

“Matyt, Antanavičius dar nebuvo jos aplankęs, jei
gu Irena prašė seselės, kad jis ateitų. O rytoj iš pat ry
to nuvažiuosiu pas vaikus į Potsdamą. Jau laikas mo
kėti už jų išlaikymą. Šį kartą aš pats visą sumą sumo
kėsiu — Irena dar serga, tiek to... Dabar teks man 
vienam vaikus prižiūrėti. Taip... Irena apsisprendusi

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS

tų drausmė pagal Bažnyčios įsta 
tymus, tai santykiai tarp Dievo 
ir žmonių, Dievo teisingumas 
pasilieka visada tie patys. Ko
kie bebūtų pasninko ir kitų at
gailų potvarkiai, tai Kristaus 
žodžiai pasilieka, kad yra pik
tų dvasių, kurios “kitaip neiš
varomos, kaip tik malda ir pas
ninku” (Mat. 17, 20); “Jei at
gailos nedarysite, visi taip pat 
pražūsite” (Luk. 13,5). Šventas 
Raštas yra pilnas įspėjimų, kad 
nebūtų įvykę daugybės nelai
mių, jeigu žmonės būtų laiku 
atgailoję, kad nusidėjusiam 
žmogui nėra išganymo be atgai
los. Permaldauti Dievą už sa
vo ir kitų kaltes, išprašyti ma
lonių, žmogui pačiam išsilaiky
ti deramam tobulume yra bū
tini saikingumas, apsimarini-

Vysk. V. Brizgys

mas, atgailos darbai, malda. 
Mūsų dienomis daug kur y- 
ra panaikinamas buvęs sa
vaitėje vienintelės dienos — 
penktadienio abstinencijos įsa
kymas. Gydytojai ir kiti išmin
tingesni žmonės galvoja, kaip 
įtikinti žmones, kad jie patys 
suprastų, jog maisto įvairumas, 
saikingumas, apsimarinimas y- 
ra būtini žmogaus sveikatai.

sivllti. Apvažiavęs penkis rajonus, 
1 jos pagaliau radau šakiuose...

N. Akmenės parduotuvėje Nr 5 
patikrinimo metu nerasta mėsos, iš
skyrus pusę kilogramo lašinių. Uk
mergiečiai nusiskundžia, kad jų 
mieste neretai sunku gauti net pa
prasčiausios dešros.”

Jonavos mėsos parduotuvėje iš
dėstyta tik riebi, nepatraukli mėsa. 
Kol tos neišpirks, geresnės neduoda.

“Balbieriškio maisto produktų 
krautuvėje matėme mėsą, atvežtą 
čia prieš kelias dienas. Pardavėjos 
skundėsi, kad mėsos nenori pirkti. 
Žvilgterėjome į mėsą — riebi, jau 
gerokai susenusi, kaip pasakė vie
na pirkėja, “labai jau nesimpatiš
ka”. Panašiai yra ir Veiveriuose.”

Straipsnyje, nors nenoromis, prisi 
menama nepriklausoma Lietuva, ta
riant: ‘‘Mūsų žemdirbiai nepamiršo 
auginti bekonų”, tačiau sovietinė 
santvarka okupuotoje Lietuvoje su
žlugdo ūkininkų ir prekybininkų 
iniciatyvą. J. Žvilb.

O dvasinės srities vadovai ir 
toliau tvirtins, kad šios dory
bės yra reikalingos valios cha- 
rakteria auklėjimui nemažiau 
kaip sveikatai. Taigi, ir pakitė
jus Bažnyčios drausminiams 
įstatymams, saikingumas, apsi
marinimas, atgailos praktikų 
bendras reikalavimas pasilieka. 
Mūsų laiko žmonėms teikiama 
tik daugiau iniciatyvos pasi
rinkti ir apsispręsti, kada ir 
kokiu būdu kuris apsimarins, 
kokią pasiskirs sau atgailą.

Visuotinis Vatikano II susi
rinkimas pabrėžia dar ir kitą 
reikalą. Ir ateičiai lieka tie pa
tys laiko tarpai, kuriuose tikin
tieji privalo daugiau, negu pap
rastu laiku, dvasiniai susitelkti, 
apsimarinti, pasiskirti kokias 
nors ypatingas atgailas. Tokie 
ypatingi laiko tarpai yra ad
ventas ir gavėnia. Gavėnios me
to pasninko ir abstinencijos į- 
statymas yra palengvintas, ta
čiau tuomi nepanaikinama pa
reiga pasiskirti pačiam kokius 
nors ypatingus atgailos darbus 
ar apsimarinimus. Yra daug 
dalykų, kurie advento ir gavė
nios laikui netiko anksčiau, ne
tinka nė dabar. Ir dabar adven
te ir gavėnioje netinka pasi
linksminimai, nereikalingos pra
mogos, visokis nesaikingumas. 
Praeityje tiko, tinka ir dabar 
apsimarinimas, didesnis pamal
dumas, įvairūs atgailos ir lab- 

' daros darbai. Visuotinis Vati
kano II susirinkimas ragina, y- 
patingai gavėnios metu, net į 
viešas ir bendruomenines at
gailas.

Primindamas šiuos Dievo ir 
Bažnyčios reikalavimus drįstu 
paraginti jus, Mylimieji Kris
tuje, nesiduoti ir neleisti, kad 
pagoniškos įtakos iškreiptų Die 
vo ir Bažnyčios reikalavimus 
bei patarimus, gadintų mūsų 
krikščioniškas ir prasmingas 
tradicijas. Reikia atsiminti, kad 
advento ir gavėnios metu ka
talikams netinka ruošti pasi
linksminimus, nebūtinas pramo
gas, netinka dalyvauti kitų ruo
šiamose, netinka to laiko neat
žymėti jokiu asmeniniu apsi
marinimu. Daugelyje vietų yra 
praktika virstanti į tradiciją, 
kad katalikiškų mokyklų vaiku
čiai ir jaunimas advento ir ga
vėnios metu atsižada nebūtinų 
skanėstų, o santaupas už tai 
skiria kokiam nors labdaros dar 
bui. Dar būdami tremtinių sto
vyklose Europoje ir čia nekar
tą esame gavę iš tokių mokyk
lų aukų mūsų kaliniams Sibire, 
vargstantiems Lietuvoje ir ki
tokiems geriems darbams. Už
augusieji galėtų panašiu būdu 
padaryti daugiau gero sau ir 
kitiems. Užaugusieji katalikai 
galėtų visi atsižadėti advento 
ir gavėnios metu pvz. rūkymo, 
alkoholio vartojimo, nebūtinų

liktis prie Jono, nors ir ligonė būdama. Manęs net ne
nori matyti, nes seselės neprašė perduoti, kad atei
čiau.

Ką gi padarysiu? Negaliu jos priversti mane gerb
ti ir mylėti. O ir man pačiam nėra jokio noro su ja 
kalbėti, nes bendros kalbos nebeturime. Bet dabar... OI 
Tai puiki proga! Juk vaikai dabar lieka mano globoj, 
ir aš galiu juos pasiimti sau! Jeigu Irena nenori manęs, 
tai aš pasinaudosiu jos liga ir atsiimsiu vaikus. Jie bus 
tik mano! O kai Irena pasveiks ir norės pamatyt vai
kus, tai aš jau seniai būsiu Lietuvoj...

Bet... Juk tai pagrobimas! Taip, vaikų pagrobimas 
nuo žmonos. Tai jau prievarta, baudžiama įstatymais 
visuose kraštuose! Ne, ne. Netiesa! Juk aš teisiškai su 
Irena nesu išsiskyręs! Mes tik nesugyvename. Turiu gi 
griebtis kokių nors priemonių, norėdamas išlaikyti šei
mos darnumą! Kur būsiu aš su vaikais — ten turės vykti 
ji, jeigu norės juos matyti. Nuvyksiu į Lietuvą — ir 
ji turės ten atvažiuoti. Gal tokiu būdu aš ją priversiu 
liktis mano šeimoje? Gal tada ji atsižadės dėl vaikų savo 
meilužio? O, kiek dar reikia svarstyti, apmąstyti ir priei
ti vieną gerą ir tikslų sprendimą!”

Sykiu negali atsikratyti įsisąmoninimo, kad Anta
navičius yra gestapininkas.

“Jis tarnauja okupantui, padėdamas valdyti užka
riautą valstybę ir jos piliečius. Irena juk visą laiką žino 
kas jis toks. Nejau ji nepasipiktina jo tarnyba, jo že
mais tikslais? Ar jis vedęs? Gal viengungis? Jei vedęs, 
tai turėtų ir pats turėti šeimą... Bet ji gal likusi Lietu
voje... Mano žmonos meilužis paslaptingas detektyvas... 
valdžios pataikūnas. Ir dar kokios valdžios! Kad bent 
savo tautai tarnautų. Irenos akimis jis herojus. Kaip

Prez. Johnson aplankė Meksikoj naują elektros jėgainę Amistad (drau
gystė), kuri yra bendras Meksikos - Amerikos projektas. Čia matyti 
kaip prez. Johnson ir Meksikos pre . Diaz-Ordaz iškilmingai sutinkami, 
kai jie įvažiuoja į Ciudad Acina aikštę Meksikoj.

pramogų, o santaupas iš to skir 
ti kokiam nors geram darbui. 
Mums lietuviams ypatingai tuo 
metu dera nuoširdžiau atsimin
ti, negu bet kada, kad mes tu
rime svarbių reikalų, liečiančių 
visą tautą, Lietuvoje vargstan
čių labui turime Religinę šalpą 
ir Balfą, Romoje turime Šv. Ka
zimiero kolegiją, turime vienuo
lijas ir jų veiklą, turime savas 
mokyklas ir jaunimo organiza
cijas, esame reikalingi pagal
bos mūsų lietuviškai liturginei, 
religinei ir kitokiai gerai spau
dai.

Ypatingai gavėnios metu grįž 
kime prie daug gražesnių ir 
prasmingesnių praktikų, negu 
pasilinksminimai ar nebūtini su
sirinkimai. Argi nebus šven
čiau, prasmingiau ir net visuo
meniniu bei tautiniu atžvilgiu 
naudingiau gavėnios šeštadie
niais, sekmadieniais rinktis į 
bažnyčią lietuviškai pagiedoti 
Graudžius verksmus,' giedant 
lietuviškas giesmes apeiti Kry
žiaus kelius. Iš tokių valandų 
kiekvienas išsineš sieloje dau
giau gero, negu iš nebūtino su
sirinkimo.

Bažnyčia mūsų laikais savo 
naujais potvarkiais šaukia vi
sus ne į pairimą, ne į pagoniš
ką supasaulėjimą, o į sąmonin- 
gesnį, savistovesnį, gilesnį Kris
taus Mistinio Kūno narių dva
sinį atsinaujinimą ir gyvenimą 
arčiau su Kristum. Bažnyčios 
vadovybė parodo mananti, kad 
mūsų laiko kataliko sąmoningu
mu galima daugiau pasitikėti 
negu praeityje. Mūsų subrendi
mo laipsnį parodys mūsų elge
sys. Advento ir gavėnios pra
mogas teisinantieji tautinio la
bo motyvais turėtų prisiminti 
religinių praktikų ir tradicijų 
vertę žydų tautos ištvermėje 
ne 20 ar 100 metų, o kelis tūks
tančius metų.

Mūsų tautos ankstesnės kar

gi! Pagelbsti lietuviams! Padėjo man, kai buvau įklim
pęs į balą. Nors ir tuo labai abejoju, nes šalia ano vo
kiečio valdininko, tardžiusio mane, jis buvo jaunesnis 
pavaldinys. Jo intervencija nedaug ką galėjo pakeisti. 
Bet Irenos nuomone jis didvyris! Tik jau ne jis pagelbė
jo man susikivirčijus su direktorium Wurmu arba vė
liau su Milleriu! Dabar pradedu įsitikinti, kad jis yra 
tik menkas šnipelis, šuva, pranešinėjąs Gestapui apie 
lietuvius pabėgėlius ir repatriantus...”

Bet sveikas samprotavimas, atvirai pasitarus su 
Margiu, diktuoja dar laukti progos sprukti į Lietuvą. 
Vaikus tvirtai nutaria imtis, nors ir būtų jam vienam 
sunku juos auginti. Grįžęs Lietuvon, padėkos repatriaci- 
nei komisijai už paslaugą išgelbstint nuo bolševizmo. 
Viktoras nemano, kad Jonas jam galėtų pakenkti, išduo
damas, nes Irena nenorės kenkti vaikams. Juk iki šiol 
jis taip pat Viktorui niekuo nepakenkė!

Palatoj tyku, tarytum angelai būtų suklaupę per 
šv. Mišių pakylėjimą. Balta spalva vyrauja. Sienos, pak
lodės, lova, net grindys šviesiu linoleumu išklotos. Šva
ru, tylu ir ramu. Tik už durų, koridoriuje, jaučiamas 
lyg bičių dūzgimas avilyje.

Irena guli nejudėdama. Jei ir norėtų, vistiek nega
lėtų, nes visiškai suraišiota, į gipsą įliedinta, subintuota 
galva. Mintys taip pat lėtos ir nuvargusios, kaip ir vi
sas kūnas.

“Silpna... Troškina gerti... Nėra kam paduoti, nes 
nepasiekiu skambučio. Gal reikės mirti? Dieve! Nejau 
dabar? Kai meilė valdo mano sielą? O gal Dievui ne
patinka mano...

(Bus daugiau)

tos sukūrė daug krikščioniškų 
papročių, tradicijų, supintų su 
tautos charakteriu. Jos yra ver
tingos ir dabar. Už krikščioniš- 

' ką religiją ir gyvenimą Liek 
iškentėjusios ir dabar kenčian
čios tautos nariai esame įpa
reigoti visai žmonijai nepasi
mesti klaidingose nuotaikose ir 
aplinkoje, o gyventi savu krikš
čionišku gyvenimu ir kitus jo 
pamokyti.

Pasakytieji žmogiški moty
vai sujungti su dieviško įsta
tymo reikalavimais tepadeda 
susiorientuoti naujų laikų nau
juose potvarkiuose, kad, išlai
kydami senas krikščioniško gy
venimo vertybes, pajėgtumėm 
sukurti ir naujų.

Visada prisiminkime ir gy
venime taikykime pranašo Izai- 
jo paraginimą: “Ieškokite V'eš- 
paties, kol jis randamas; šau
kitės jo, kol jis yra arti. Nedo
rėlis tepalieka savo kelią ir nie- 

! kadėjas savo užmąstis; tegrįž
ta į Viešpatį, kuris jo pasigai
lės; į mūsų Dievą, kuris yra 

! didžiai atlaidus” (55, 6 - 7).

MIŠIOLAI SLOVAKIJOS 
KATALIKAMS

Pagal trijų Slovakijos katali
kų vyskupų susitarimą su Ce- 

' koslovakijos bažnytinių reikalų 
! tvarkymo valstybine įstaiga, 
Pragoję, šiomis dienomis iš 
Romos gaunama didelis siunti
nys lotyniškai slovakiškų mišio
lų, kurie buvo paruošti ir at
spausti Romoje, bet turi visų 
trijų Slovakijos vyskupų Impri- 
matur, (probuotą). Tas susitari
mas įgalina visas Slovakijos ka
talikų bažnyčiąs aprūpinti nau- 

j jais mišiolais, pagal Vatikano 
! II-jo susirinkimo liturginės re- 
į formos reikalavimus įvedant pa
maldose vietos žmonių kalbą.



TRYLIKTASIS BALFO SEIMAS

XIII Balfo seimas įvyko Chi
eagoje, Jaunimo centre lapkri
čio 26 d. Jį atidarė rengimo 
komiteto pirm. kun. dr. F. Gu- 
reckas. Į darbo prezidiumą pa
kvietė K. Kleivą, D. Bobelienę 
ir Ig. Petrauską, ir į sekreto
riatą — A. Gintnerį ir Pr. Sulą 
Pirmasis žodį taręs vysk. V. 
Brizgys, palinkėjo Balfui plėsti 
savo veiklą, kad perspektyvoj 
pasiektų su šalpa okupuotoje 
Lietuvoje varguolius. Lietuvos 
gen. konsulas dr. P. Daužvar
dis linkėjo sėkmės ir pasiseki
mo,daugiau padėti kenčiančiai 
Lietuvai. Prel. J. Končius kvietė 
į Balfo darbą įtraukti inteligen
tiją ir jaunimą. Tėvų marijonų 
provinciolas kun. V. Rimšelis 
priminė, kad okupuotoje Lietu
voje yra per daug vargo, kad 
Dievas duotų daugiau renkan
čių aukas. Tėvų jėzuitų vardu 
seimą sveikinęs kun. J. Kubilius 
pareiškė, kad balfininkų darbas 
bus įtrauktas istorijon. Alto 
atstovas kun. A. Stašys pasakė, 
kad mes visi einajne prie vieno 
taško — siekiame Lietuvai lais
vės, tegul Dievas laimnia jūs 
labdaros darbą. LB c. v. pirm.
J. Jasaitis sveikindamas pareiš
kė, kad gražiausią darbą atlie
ką aukų rinkėjai. Balfo įgalioti
nis Italijoj kun. dr. J. Vaišno- 
na, MIC, pasakė, kad daug šal
pos reikalingų žmonių gyvena 
visur, visi žino, kad Balfas yra 
ypatingas vargstančių globėjas, 
linkėdamas, kad Balfo dosnioji 
ranka pasiektų varguolius ko 
toliausiai. Tautinio sąjūdžio var 
du sveikino T. Blinstrubas, lin
kėdamas, kad veikėjai rastų ge
resnius kelius prie sukrautų lo
bių, iš kurio Balfas gautų dau
giau aukų, tuo pačiu Balfas nu
šluostytų didesniam skaičiui var 
gstančiųjų ašaras. K. Kleiva 
sveikindamas seimo dalyvius 
linkėjo vystyti šalpos darbą. A. 
Gintneris sveikino Balfo apskr., 
Žurnalistų ir Šaulių s-gos var
dais. Raštu sveikino Kunigų Vie 
nybės pirm. kun. Ed. Abro
maitis, Alto pirm. inž. Antanas 
Rudis. Vladas Pažiūra, Balfo 
13 sk. pirm., Prezidiumo pirm.
K. Kleiva visiems nuoširdžiai 
padėkojo už sveikinimus ir lin
kėjimus.

Vėliau buvo sudarytos šios 
komisijos su delegatais: a) no
minacijų: K. Bružas, K. Jurgu
tis ir Vacį. Kasakaitis, b) rezo
liucijų: dr. A. Skėrys, kūn. Pr. 
Garšva, MIC, T. Talalas, c) 
spaudos: St. Dzikas, A. Gintne
ris, Pr. šulas, c) balsų skaity
mo: B. Čiurienė, V. Kasakaitis, 
e) mandatų: A. Čepulis, J. Ka
sakaitis, B. Kožičienė, f) įstatų 
papildymo, pakeitimo: Ig. Pet
rauskas, A. Dzirvonas, V. Šim
kus, g) finansų: V. Konstanti- 
navičius, K. Čepaitis, V. Žilin
skas.

Centro valdybos pranešimai

C. v. pirm. kun. V. Martin- 
kus pranešė apie nuveiktus dar
bus, pažymėdamas, kad buvo 
vieningas darbas, Padėkojo c. 
v. nariams, reik. vedėjui kun. 
Jankui ir tarnautojai Grigienei 
už stropiai dirbamą šalpos dar
bą. Pirmininkas išreiškė pagei
davimą, kad Balfo direktoriai, 
kurie dabar bus renkami, kad 
jie būtų aktyvūs.

Iždininkas A. Senikas prane
šė, kad visos operacijos vyk
domos čekiais. Grynais pinigais 
kasoj būna tik apie 500 dol., 
visi pinigai laikomi bankuose, 
kurie moka procentus. Balansas 
VII. 1. pinigais buvo $82,731.- 
37, gėrybėmis — $10,015, kiln. 
ir nekiln. turtas — $15,000. Vi
so $107,746.377.

Revizijos komisijos vardu 
pranešimą padarė A. Ošlapas, 
pareiškęs, kad centro įstaigos 
visa atskaitomybė vedama tvar
kingai. Revizijos komisija tvir
tina, kad Balfo valdybos nariai 
ir direktoriai nei algų nei at

lyginimų už posėdžius negauna. 
Apgailėtina, kad nei Kanada, 
nei kitų kraštų lietuviai neda
lyvauja Balfo šalpos veikloje. 
Jis pasakė, kad Balfas turi J- 
AV-bėse 61 veikiantį skyrių ir 
šelpia 20 įvairių kraštų 4,556 
lietuviškas šeimas, kurių dau
giausia Lenkijoj — 2,677, Lie
tuvoj — 1,2774 ir Vokietijoj— 
455.

P. Šilo paklausimą dėl admi
nistracijos išlaidų, kun. L. Jan
kus atsakė, kad toms išlaidoms 
skiriamas gana mažas procen
tas, palyginus su amerikiečių 
panašiomis organizacijomis. Bal 
fe išleidžiama 6 proc., gi ameri
kiečių — 25 proc. Jei nebūtų 
atsargų, tai vasaros mėnesiais 
nebūtų iš ko apmokėti nei tar
nautojams algų, nei kitų opera
cijų daryti, nes Balfas pajamų 
daugiau gauna tik lapkričio 
mėnesį, gi vasaros mėnesiais — 
labai mažai.

Diskusijose dėl pranešimų da 
' lyvavo E. Paurazienė, iš Detroi
to, Mich., B. Čiurienė, D. Bobe- 
lienė, A. Dzirvonas, kun. B. Su
gintas, A. Gintneris, Pr. Šulas 

Į ir kt. kurie iškėlė įvairių pagei- 
] davimų ir pasiūlymų dėl geres
nės Balfo veiklos. Į visus klau- 

i simus atsakė centro pirm. kun. 
Martinkus ir reikalų vedėjas L. 
Jankus, pareiškę, kad didelė 
Balfo lėšų dalis dabar panau
dojama Sibiro kankinių šalpai.

Pranešimai iš skyrių ir aukų 
įteikimas

Iš Bostono pranešimą padarė 
sk. pirm. A. Andriulionis. Įtei
kė $900 aukų. Iš Clevelando at
stovas V. Akelaitis pranešė, kad 
iki šiol surinko daugiau pustre- 
kio tūkstančio, šiuo kartu įtei
kė $2,000 auką. Iš Elgino sk. 
per metus surenkama daugiau 
negu $1,200, šiuo kartu įteikta 
$400. S. Čerienė^Mulks iš Lin
den, N. J., pranešė, kad praei
tais metais Balfui pasiųsta 
$620, įteikė $25 auką. V. Koli- 
čienė iš Pittsburgho sk. įteikė 
$250 auką. K. Jurgutis iš Det
roito skyriaus su E. Paurazie- 
ne įteikė $3,550 auką, pabrėž
damas, kad vajus dar nebaig
tas, be to įteikė nario mokes
čio $163. V. Keršys iš Rockfor- 
do, III., pasakė, kad iš viso na

trių turi 53, jų pirm. — Po
cius, pr. metais įteikė $600, šį
met $200, ir dabar $470 dol. 
New Yorko sk. pirm. Spūdienė 
dėl ligos neatvyko, pranešimą 
padarė kun. L. Jankus, kad pas 

’ juos vajus įpusėjęs, jau surink
ta $2,000, turi 250 narių, 1,200 

i aukotojų Iš Los Angelees sky
riaus gauta $3,000 aukų. Iš Bal
ti morės skyriaus gauta $710 au
kų, tačiau manoma surinkti iki 
$1,000. A. Gintneris pranešė, 

j kad Chicagos apygarda per me
tus surenka $30,000 aukų, šiais

Matulaičio namai Putname, Conn., kyla aukštyn.

metais vajus įpusėjęs, bet re- 
! zultatai nebūsią blogesni, įtei- 
I kė $10,000 aukų, kitus pinigus 
Balfo centrui įteiks vėliau.

Mūsų paramos reikalingieji 
okupuotoj Lietuvoj

J
Prelegentė X, neseniai atvy- 

įkusi iš Lietuvos, padarė labai 
platų ir įdomų pranešimą, pa
brėždama, kad tiek seniau, tiek 
ir dabar dar vis reikalinga šelp
ti ne tik į Sibirą ištremtuosius, 
bet ir grįžusius ir gyvenančius 
tėvynėje lietutvius, kuriems gy
venimo sąlygos kasdien vis blo
gėja, nes geresnius darbus uži
mą kolonistai rusai, o lietu
viams tenka paprasti kolohozi- 

) ninku darbai. Savo kalbą baigė 
j populiaria Lietuvoje dainele: 
i“Dirbk, žmogelį, procevok, o 
kai trūksta — prisivok, o bijosi 
grieko — neturėsi nieko”. Atly
ginimai maži, o produktai ir 
gaminiai nepaprastai brangūs, 
dėl to suprantami šios dainos žo 
džiai, kad kiekvienas gyvento
jas turi “kombinuoti”, kad ga
lėtų galą su galu surišti. Todėl 
Balfas turįs išlaikyti broliškus 
jausmus ir kuo daugiau siuntų 
į Lietuvą turėtų pasiųsti.

Balfo įstatų pakeitimą ir pa
pildymą referavo Ig. Peraus- 
kas. Po diskusijų priimti šie Bal 
fo įstatų pakeitimai ir papildy
mai: 3 par. sakinio dalį pakeisti 
taip: “o darbo raštinės būstinę 
nustato direktorių taryba”. 6 
par., 6 sec. pirmąją sakinio da
lį pakeisti taip: “Balfo seimas 
renka direktorių tarybą iš 31 
asmens”. Iki šiol buvo renkama 
iš 25 asmenų direktorių tary
ba. 7 par., 4 sec. pakeičiama 
taip “Direktorių tarybos posė
džiai šaukiami bent kartą į me
tus, reikalui esant gali būti šau
kiami dažniau vienam trečdaliui 
direktorių tarybos narių raštu 
pareikalavus šaukiami bet ku
riuo laiku”. Būsimam direkto- 
riatui pavedama nustatyti di
rektorių skaičių pagal rajonus.

! Direktoriato ir revizijos komi
sijos rinkimai

Kandidatų sąrašą į direkto
rius pateikė K. Bružas. Akla-

.macijos būdu pateiktieji kandi
datai vienbalsiai buvo išrinkti į 
direktoriatą, vienam delegatui 
^alsavus prieš.

Išrinktieji seime Balfo direk
toriai: VI. Pažiūra, Les Ange
les, kun. V. Martinkus, Provi- 
dence, A. Andriulionis, Bosto
nas, V. Abraitis, New Jersey, J. 
Gedvilienė, New York, E. Ar- 
^monienė, Baltimore, A. Bachas, 
Philad., V. Akelaitis, Cleveland, 
E. Paurazienė, Detroitas, dr. R. 
Sidrys, Streator, III., Alb. Dzir
vonas, A. Gintneris, kun. dr. F. 
Gureckas, V. Kasniūnas, kun.
A. Trakis, K. Repšys, V. Žirn
ikus, F. Sereičikas, J. Stankus.

Grupių paskirti: St. Dzikas, 
New York, P. Minkūnas, N. Y., 
dr. A. Skėrys, N. Y., E. Čekie- 
nė, N. Y., dr. VI. Ramanauskas, 
Clevelandas, A. Senikas, N. Y., 
adv. S. Bredes, N. Y., Br. Spū
dienė, N. Y., J. Talalas, Chica
go, D. Bobelienė, Elgin, III.,
B. čiurienė, Lake Zurich, III., 
Aid. Daukienė, Ohicago.

Revizijos komisija iš trijų as
menų — Mikas Klimas, A. Ošla
pas ir L. Virbickas — išrinkti 
vienbalsiai.

Nutarimų priėmimas
Referavo dr. A. škėris. Priim

ti šie nutarimai: Balfas ir to
liau šelpia Europoj, Sibire, Lie- 

ituvoj ir kt. vargan patekusius 
lietuvius ir laukia iš laisvam 
'pasauly gyvenančių tautiečių 
[daugiau aukų. Bendrą šalpą vyk 
dyti per Balfą, Balfas šelpia ir 
JAV gyvenančius į vargą pate
kusius lietuvius, Nuoširdžiai dė
kojama valdybai, veikėjams, au 
kotojams, rinkėjams ir ragina
ma nepavargti šalpos darbą 
dirbant, Padėkoti lietuviškai 
spaudai ir radijų valandėlėms už 
Balfo parėmimą, skelbiant ži
nias apie Balfo veiklą, Paveda
ma Balfo centrui organizuoti
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šis 91 m. jūrininkas A. E Bollingcr yra senelių, prieglaudoj Hamiltone, 
Ont., bet dabar nori atvykti į JAV kaiD komedininkas.

šalpos darbą — Balfo rėmėjų 
padalinius Kanadoj, Australijoj 
ir kitur, Ieškoti talkos L. Ben
druomenės padaliniuose Balfo 
šalpos darbą dirbant, Seimas dė
koja už sveikinimus ir linkėji
mus ; atidaryti prie Balfo centro 
specialų fondą, neturtingiems 
ir talentingiems lietuviams stu
dentams teikti stipendijas, pa
remti Punsko gimnaziją (išklau 
sius pranešimą punskietės, da
bar gyvenančios Chieagoj); pa
sveikinti sergančią balfininkę 
Norą Gugienę ir palinkėti jai 
sveikatos; pakelti kun. B. Su
gintą į garbės direktorius už jo 
pasidarbavimą, surenkant $160,- 
000 gimnazijoms aukų; pa
kelti J. Stankų ir E. Samienę 
į garbės narius už pasidarba
vimą Balfo labdaros darbuose.

Mandatų komisijos vardu pra 
nešimą padarė A. Čepulis, pa
žymėdamas, kad seime dalyva
vo 81 delegatas ir 20 svečių.

Balfo seimas pradėtas Lietu
vos himnu, o baigtas giesme 
Lietuva brangi. Pirm. K. Klei
va visiems delegatams ir ko
misijų nariams padėkojo už 
stropų darbą. Seimo delegatus 
perrtraukos metu, pavaišino 
kun. dr. F. Gureckas, St. Se
mėnienė Lietuvos Dukterų pa
ruoštais užkandžiais. Pr. šulas,

— Amerikoj yra 13.000 dak
tarų mokslus baigusių ne Ame
rikoje.

Brockton, Mass.

DEVYNIOLIKA METŲ
Lapkričio 20 trys šimtai 

Brocktono 1 etuvių Žv. Kazimie
ro parapieč'ų ir svečių vaka
rieniavo prel. Kazimiero Urba
navičiaus vardo svetainėje su
sirikę išleisti savo klebono 
kun. Felikso Norbuto ir sutikti 
naująjį kleboną kun. Juozą 
Petrauską.

Kun. Feliksas Norbutas gi
męs 1900 m. Lietuvoje. Mažas 
buvo tėvų atsivežtas į šį kraš
tą. Dvasinę šv. Jono semina
riją Brighton, Mass., baigė ir 
buvo įšventintas kunigu 1927 
m. Mokslo metai sėkmingi.

Pats savo kalboje pažymėjo 
savo lemtingąjį ska čių. Sako: 
“Devyniolika metų mokiausi,' 
devyniolika vikaro pareigas ė-' 
jau ir devyniolika metų klebo-' 
navau įvairiose parapijose, o' 
ar dar vieną devyniolika išgy
vensiu — tik Dievas težino”.

Brocktone. Šv. Kazimiero pa-; 
rapiją administruodamas išgy
veno ketverius metus. Anksčiau 
čia vikaravo.

Nors per tą trumpą laiką 
klebonaudamas č!a paliko pėd
sakus. Perdažė 1952 metais sta 
tytą bažnyč’ą viduje ir parapi
jai paliko didį atminimą — už 
penkioliką tūkstančių sugebėjo 
įtaisyti keliasdeš;mt tūkstančių 
vertės vargonus. Savo ramu
mu ir gerai paruoštais pamoks
lais mus ramino, šeštadienio 
lietuvišką mokyklą, kaip tik
ras parapijos tėvas iš privačių 
butų leido perkelti į parapines 
patalpas. Buvo sąmoningas ir 
suprato, kad lietuviškos para
pijos parapiečių vaikai negali 
kur nors kampininkauti, o sa
voj parapijoj privalo jaustis 
kaip namie ir mokytis savo gim 
tosios kalbos turi ne tik pri
vilegiją. bet ir pareigą. Moki
nys Rafaelis Beržinskas ir Maz- 
gelytė įteikė klebonui dovaną 
ir padėkojo už lietuvišką nuo
širdumą ir paramą, suteikiant 
šiltas ir švarias klases patogia’ 
mokytis ir kurstyti lietuvišką 
židinį. Abiem klebonams linkė
jo sveikatos.

Leido įsteigti parapijoj Ne
kalto Prasidėj mo seselių kon
gregacijos rėmėjų būrį ir pa
skyrė dvasios vadu tam būriui 
vikarą kun. Mykolą Vembrę.

Pajutęs sveikatos susilpnėji
mą pats atsisakė iš eitų parei
gų, o Bostono diecezija atsisa
kymą priėmė.

Kun. Feliksas Norbutas da
bar apsigyveno Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserų kunigų poilsio 
namuose Brocktone, kur kiek 
anksčiau čia yra apsigyvenęs 
ir Bostono lietuvių Šv. Petro 
buvęs parap jos klebonas prel. 
P. Virmauskis, dalyvavęs šio
se iškilmėse.

Kun. Feliksas Norbutas at
sisveikinimo kalboj pažymėjo, 
kad savo likusį gyvenimą pa
aukos knygai, studijai dieviš
kumo gelnrų žmoguje ir pasi
ruošimą amžinybėn.

Visų parapijos draugijų var
du lietuviškai kalbėjo ir atsi
sveikino kleboną Vincas Gry
bauskas. Dėkojo už parapijos 
choro globojimą, ir organizaci
jų rėmimą. Angliškai atsisvei
kino Šv. Vardo brolijos pirmi
ninkas Robertas Dilis ir viena 
Šv. Kaz’miero parapijos moki
nė, įteikdama dvasinę maldų 
dovanėlę.

Kun. Jonas Paulauskas įtei
kė buvusiam klebonui nuo va
karienės dalyvių piniginę dova
ną. Jo vadovaujamas choras i 
padainavo dvi lietuviškas dai
nas ir Ilgiausių metų kartu su 
visais dalyviais. Akompanavo! 
vargonininkė Stefanija Ventre.

Naują kleboną kun. Juozą 
Petrauską pasveikino abu vika
rai — kun. Mykolas Vembrė 
lietuviškai kun. Jonas Paulaus
kas angliškai.

Klebonas atkeltas iš Haver- 
hill, Mass., lietuvių parapijos. 
Dabar ten jau paskirtas kle
bonu ne lietuvis.

Klebonas kun. Juozas Pet
rauskas savo kalboje paminė
jo, kad jis daugiausia kreips 
dėmesio į vaikuč us, kurių dar 
nestiprios tikėjimo šaknys.

Be paminėtų, vakarienėje da
lyvavo dar kun. Aloyzas Kli
mas — Nukryžiuotojo Jėzaus 
seselių Motiniškojo namo Brock 
tone kapelionas, Marianapolio 
gimnazijos direktorius kun. Jo
nas Petrauskas, dabartinio kle

bono brolis, kun. Budzeika, Šv. 
Kazimiero parapijos seselės mo
kytojos ir abiejų klebonų gimi
nės.

Kenosha-Racine, Wisc.

ARTIMO MEILES DARBE

Vietos Balfo skyr., kurio pir
mininkas yra J. Sinsinas, tyliai, 
tačiau sėkmingai vykdo savąją 
užduotį — telkia lėšas į vargą 
patekusių lietuvių šalpai. Šį pa
vasarį surinko 230 dolerių aukų 
ir jas pasiuntė į Balfo centrą. 
Dabar vėl, per šermenis nuo
širdaus Vasario 16 gimnazijos 
rėmėjo Jono Giedriko, įvyku
sias rugsėjo mėn. 24 d., pasi
rūpino, kad būtų vykdomas ve
lionies testamentas “Nepamiršk 
Vasario 16 gimnazijos”.

Jo draugai ir gerbėjai, vietoj 
gėlių, prie karsto sudėjo 140 
dolerių aukų to lietuviškojo 
švietimo židinio paramai.

Nuoširdžiai vykdomas artimo 
meilės darbas. Galima atlikti 
daug reikalingų, ir naudingų 
darbų ir tyliai bei ramiai vei
kiant, kaip tai daro 73-sis Bal
fo skyrius. P. Petrušaitis

MOVING
perkrausto baldus iš arti ir toli

A. BENIULIS
Chicago, III. 60632. Tel. RE 7-7083
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LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 

IR VARTOTŲ
AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Neptūne Motors Ine.
6516 South Westem Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS 60636 

Telef. — 925-5121

Išsimokėjimai mažu nuošimčiu 
per banką.

Atdara kasdien: Pirm., Penktad. — 
9 iki 9 v. vak. šeštad. nuo 9 iki 
6 vai. V. Sekmad. 11 iki 6 v. vak. 

Parūpinami automobiliai pagal 
klientų reikalavimą.

Saigone 71 m. amžiaus rikša gra
žinasi poilsio metu. Jis žmones ve
žimėliu Vietname vežioja 50 metų.

IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII 
RINOS IR NUTEKAMIEJI 

VAMZDŽIAI
Ekspertištkai uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas.

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

L*«A«

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais lr sekmadieniais nuo 8.30 iki 
9:80 vai. ryto. Vakarais pirmadia. 
niais 7 vai. vak

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

Telef. HEmloek 4-2413
7150 South Maplewood Avenue 

Chicago, Illinois 60620

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5 - 7252 ll
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. RADIO. | 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, TAIPGI Iii 
ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI l!l

.. .

1 A%12
eurrent dividend

5%
on Investment bonus 

4^% DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Uz 1 metų investavimo bonus mokama 4Jį% dividendų kas pusmeti ir 

dar išmokame po 54% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 Archer Avenue. Chicago, Illinois 60632
Valandos: Pirmad., Antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. iki 4:S0 v n n > 

Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. iki 8 v. v. " ’

1

K* W »A« .A« • »X« IĄ- .Ą, ąĄ. »A. KA,« »Ą» y“ ‘ Sv. JvT.V. , V.

& RADIO (LIETUVIAI) 
Sav. DAN LIUTIKAS! 

NAUJŲ PARDAVIMAS - VARTOJAMŲ TAISYMAS.! 
, GREITAS patarnavimas — GARANTIJA — KREDITAS.

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

CIRCUIT T.V

Kas tik turi gėrę skonį,

Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 So. VVestern, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom dienom nuo 9 iki 
6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vak.



LIIETUVIŲ MOKYTOJŲ KONFERENCIJA

(Pabaiga)
Pratimai Lr vadovėliai

J. Kavaliūnas, LB Chicagos 
apygardos švietimo komisijos 
pirm., papasakojo, kaip šią vasa
rą atsirado pratimai visiems li
tuanistinių mokyklų skyriams. 
Juos paruošti skatino reikalas 
pagelbinių mokymo priemonių. 
Kilo klausimas, kas juos paruoš. 
Pasitikėta lietuviu mokytoju. 
Pratimų pobūdis ir apimtis buvo 
aptarta mokytojų posėdžiuose, 
kur buvo nusistatyta laikytis 
pratimuose programos, turimų
vadovėlių ir vidutinio mokinio Jonynienė, P. Turūta, A. Pu- riuomenės šventei pritaikytą pa
lygio. Bendradarbiauta su Švie
timo taryba, o per ją ir su JAV 
LB centro valdyba. Pratimus iš
leido Kultūros fondas, kur ypa
tingo darbštumo, nuoširdumo ir 
palankumo parodė Z. Dailidka ir
L. Raslavičius.

Konferencijai buvo pristatyti 
pratimų autoriai. Pačius pirmuo
sius lietuvių kalb. pratimus čia, 
Amerikoje, paruošė Šv. Kazimie
ro seselė M. Perpetua su kito
mis, studijavusiomis neprikl. 
Lietuvoje, dar II Pasaulinio ka
ro metu. Dabar “Lietuvių kalbos 
pratimus” paruošė šie mokyto
jai: 8 sk. St. Sližys (Detroitas), 
7 sk. J. Kreivėnas (Cicero), 6 
sk. J. Plačas, 5 sk. Z. Grybinas
(E. St. Louis), 4 sk. S. Jonynie- Montessori Vaikų namelių dar-
nė, 3 sk. J. Juozevičiūtė ir E. 
Narutienė, 2 sk. G. Česienė ir 1 
sk. E. Ruzgienė (Brooklynas). 
Visų pratimų autoriai, išskyrus 
1-3 skyrių, tarė žodį ir šį tą pa
aiškino, kaip rašyta, ko siekta.

Pratimai bus tobulinami, ruo
šiama nauja laida, todėl prašo
ma, kąd visi, kurie pratimais
naudosis, atsiųstų iki 1967 m. ryti vaikams lietuvišką aplinką, 
birželio pradžios savo pastabas S. Petersonienė nušvietė Al-
ir pageidavimus arba autoriams, 
arba švietimo tarybos pirm.

A. Šimaitienė pristatė konfe- 
rencijai “Lietuvių kalbos prati
mus” aukštesniosioms mokyk
loms. Juos parašė Chicagos 
Aukštesniosios lit. mokyklos mo
kytojai: 5 kl. D. Velička, 6 kl. I. 
Serapinas, 7 ir 8 kl. J. Masilio- 
nis. Jie išleisti Tėvų komiteto 
pirm. L. Raslavičiaus rūpesčiu 
1965 m. ir jau visi per vienerius 
mokslo metus išbandyti. 5 kl. 

t- pratimai visai neturi aptariamo
sios dalies ir, atrodo, leidžiama 
rašyti į pačią pratimų knygą. 
Kitos dalys neleidžia pratimų at-
likti knygoje, reikalauja perra- aP’e ateitininkų, o V. Nami-
šyti ir turi aptariamąją dalį, 
nors ir trumpą, ir ji turi užves
ti mokinį, kad ir nebuvusi klasė
je, ant tikro pratimų atlikimo 
kelio. Be to, J. Masilionio prati
muose pirmasis visur atliktas, 
kad dar tikriau mokinys orien- 
tuotųsi.

Visi pratimai įvairūs, medžia
ga rūpestingai parinkta ir su- į 
prantamai parašyti. Kiek prele- I 
gentė su tais pratimais dirbo, 1 
negirdėjo mokinių teisinantis, 
kad pratimų būtų neatlikę dėl to, 
kad jie nesuprantami.

J. Masilionio pratimuose dalis 
teksto užleista vadovėlinei da
liai — lietuvių k. istorijai: 7 kl. 
lietuvių k. tarmėms, o 8 kl. duo
dama žinių apie indoeuropiečius, 
jų šakas, baltus ir jų šakas, į 
bendrinės lietuvių k. susidary
mą, lietuvių k. tyrinėtojus. Prie 
jų pridėti pratimai sudaryti ame 
rikietišku būdu: duoti keli at
sakymai, reikia parinkt teisingą.

Diskusijose dalyvavo P. Joga, 
J. Masilionis, S. Sližys, E. Songi- 
nienė ir E. Narutienė. Įsidėmė
tina vieno diskusijų dalyvio pa
staba, kad pratimai, kaip namų 
darbai, turi būti tikrinami ir tai 
tikrinami ne klasėje, praeinant 
ir paklausiant, ar atliktas prati
mas. ar ne, o surenkant, parsine- 
šant namo ir gerai patikrinant. 
Tik tada pratimai atliks savo 
uždavinį.

Vaizdinės priemonės
Po pietų, , kuriuos gretimoje 

valgykloje mokytojams užsakė ir 
apmokėjo JAV LB Centro valdy
ba, konferencijos dalyviai suėjo 
į klasę, kur buvo išdėstytos A 
Abromaitienės, viešnios iš To
ronto, atsivežtos jos pačios pa
sigamintos vaizdinės priemonės.

Ji tas priemones susirinkusiems Į Montessori Valkų namelių ir 
pademonstravo ir paaiškino. Visi i Alvudo darbai buvo dar pade- 
buvo nustebinti ne tik tų vaizdi
nių priemonių gausumu ir įvai
rumu, bet ir jų gamintojos A.
Abromaitienės išradingumu. Ne 
be reikalo jos pagamintų prie
monių vaizdais puošiasi anglų 
k. leidžiami atitinkami žurnalai 

Kultūros fondo iždininkui 
Berta šiui įteikus pradžios mo
kyklų pratimų autoriams po če
kį už atliktą darbą, buvo leista 
pasisakyti darbo rūpesčiais.
Kalbėjo J. Ignatonis, P. Joga,
V. Liulevičius, J. Kreivėnas, S.

žauskas. Pageidauta, kad se
kančiose konferencijose būtų 
skirta laiko Lietuvos istorijos 
r Lietuvos geografijos dėstymo 
reikalams, kad būtų daugiau 
susirūpinta vaiko tautiniu pa
ruošimu, sąmoningumo ugdy
mu.

Priešmokyklinis auklėjimas
Pirmoji konferencijos diena 

užbaigta S. Vaišvilienės praves
tu simposiumu “Priešmokykli
nės ir namuose vaikų auklėjimo 
problemos”. Simposiume daly
vavo A. Juknevičienė, S. Peter
sonienė, dr. A. Liulevičius ir V. 
Namikas.

A. Juknevičienė papasakojo

bą ir rūpesčius lietuviškumo ug
dyme. Daugiausia vaikams įta
kos turi tėvai. Jei vaikas nėra 
gerai nusiteikęs bet kokiam da
lykui, su geriausiais metodais 
jo nepasieksim. Pirmuosius 
žingsnius duoda tėvai, o toliau 
perima mokytojai. Montessori 
Vaikų nameliai stengiasi suda-

vudo darbus vaikų auklėjime. 
Daugiausia buvo dirbama su 
vaikų teatru, į jį įtraukiant kuo 
daugiausia vaikų, nes vaikai 
mėgsta vaidinti, o bevaidindami 
įgyja pasitikėjimo, nugali men
kystės kompleksą, turtina žo
dyną. Antra, Alvudo globoje 
veikė vasaromis dvi vaikų aikš
telės: Marąuette Parke Onos 
aikštelė, kurioje daugiausia dir
bo V. Milavickienė, ir Brighton 
Parke M. Pečkauskaitės, vad.
M. šulaitienes. Per tas aikšte
les perėjo šimtai vaikų.

Dr. A. Liulevičius papasako-

kas apie skautų vartojamas 
priemones lietuviškumui ugdyti 
ir palaikyti — tai stovyklos, su
sirinkimai, sueigos.

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
80 MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVE

CHICA GO S A VINGS METAMS

AND LOAN ASSOCIATION
6245 S0. VVESTERN AVE. CHICAGO. ILL 60636
CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVĘ, viena tarp žy
mesniųjų kiašto finansinių (staigų, aptarnauja šios apylinkės 
gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 42 me
tus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, palygi
namai, aukštą dividendą. Per paskutinius 10 metu Chicago 
Sai Ings išmokėjo savo taupytojams virš 12 milijonų dolerių di
videndais. šiais metais išmokami dividendai sieks beveik du 
milijonus dolerių. Mes nesiveržiame iapti pačia didžiausia ben
drove, bet stengiamės būti stiprūs finansiškai ir teikti pačius 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organizaci
jomis, noriai prisidedami darbais ir finansais, kad galėtų pa
siekti geresnių gyveninio sąlygų. Kviečiame visus taupymo ir 
liaskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymo ir Skolinimo 
Benrovę, išaugusią į virš $80,000,000 turto įstaigą.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS-

CHICAGO SAVINGS BENDROVĘ kviečia visus lietuvius, ypatingai 
tuos, kurie dar nesate aplankę mūsų 80 milijonų dolerių finans.nės 
įstaigos, vienos įdomiausios visoje Chicagoje. Pradedant liepos (Ju 
ly) 5 diena visi atsilankiusieji bus vaišinami šaltu lemonadu, skania 
kava su lietuvišku sūriu ir kitais skanumynais. Nėra reikalo būti mū
sų taupymo ir skolinimo nariu, kad galėtumėte pasisvečiuoti pas mus. 
Atvykusiems bus parodyti visi bendroves įrengimai, pagerinimai ir

pagražinimai. Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirmą įstai
gos aukštą, Laimės šaltinėlį — Wishing Well, per kurį surenkama ir 
išdalinama kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200.00. 
Pamatysite plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kam
barį, kuriame yra vietos 260 asmenų ir kuris veltui duodamas orga
nizacijų susirinkimams. Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą. Šis 
kambarys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių pre

zidentų paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatysite 
įvairių rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patagumų, kuriais 
per metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai. 

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime.

JOHN PAKEL, Sr., Prezidentas

1. Insured Family Savings
2. College Bonus Savings
3. Christmas Club Savings
4. Vacation Club Savings
5. Home Mortgage Loans
6 Home lmprovement Loans
7. All Types of Insurance

monstruoti filmais ir skaidrė
mis.

Diskusijosė dalyvavo A. Gul- 
binskas, J. Plačas, Germanas, 
Z. Grybinas, dr. J. Adomavičius, 
J. Bertašius ir J. Ignatonis.

Ko galima pasimokyti 
iš amerikiečių

Antroji konferencijos diena 
pradėta 10 vai. r. tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Pamaldas laikė ir 
mokytojų konferencijai bei ka-

mokslą pasakė kun. dr. J. Ku
bilius, S.J. Pagerbus žuvusius už 
Lietuvos laisvę drauge su ramo- 
vėnais, darbas pradėtas trigubu 
J. Kavaliūno pranešimu, kurių 
pirmasis buvo “Ko galima pasi
mokyti iš Amerikos mokytojų 
pedagoginio judėjimo”. Po II 
Pasaulinio karo JAV susirūpinta 
mokslo ir mokyklų lygio kėlimu. 
Suprasta, kad mokykla kyla ir 
krinta drauge su mokytoju. To
dėl daug pasikviesta užsieniečių 
profesorių ir mokytojų, daug lė
šų skiriama mokytojams pasito
bulinti specialiuose kursuose — 
institutuose, mokytojų konferen 
cijose ir 6-10 sav. vasaros kur
suose. Daugelyje tokių pasitobu
linimo kursų teko dalyvauti ir 
prelegentui, o šią vasarą New 
Yorko un-to ruoštuose kursuose 
Europoje. Iš to pranešimo iš-

Edward Jaroch gabena eglutes, ku- 
r'as jis pasiųs kariui Vietname. 
Jas užsakė kario tėvai M. Lange 
iš Waukesha, Wisc. Iš viso Jaroch 
pasiųs į Vietnamą 20 eglučių.

8. Sėli and redeem U. S. Bonds
9. Safety Deposit Boxes

10. Free Community Rooms for 
your organization meetings. 
(Free Coffee)

11. Cash checks and pay all family 
bills with our special money

order checks. No Service charge 16. Two large Free Parking Lots 
to members. į Free Theatre tickets two

12. U. S. Postai Stamps MachineLį Saturdays monthly for your
Service gą* chldren and mothers

13. We sėli Travelers Checks p55 18. Christmas party with gifts to
14. Save-by-mail Kits Į J College Bonus Members
15. Notary Public Service

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAY ....................... 12:00 PM.—8:00 PM
TUESDAY............... ... 9:00 A.M. — 4:00P.M.
WEDNESDAY .............. Closed AU Day
THURSDAY ................... 9:00 AM. — 8:00 P.M.
FRIDAY ........................ 9:00 AM. — 8:00 P .M
SATURDAY 9:00 AM. — 12:30 P.M

I

LSS vyriausių vadovų pareigų perdavimo - perėmimo sueigos prezidiu
mas. Iš kairės: naujasis LSS brolijos vyriausias skautininkas V 
Vijeikis, ASS pirm. s. fil. E. Vilkas, LSS tarybos p'rm. v.s. E. Korzo- 
nas, ALB centro valdybos pirm .1. Jasaitis, Lietuvos gener. konsulas 
dr. P. Daužvardis, buvusi LSS seserijos vyr. skautininke v.s. O. Zails
kienė, naujoji vyr. skautininke s. Malivna Jonikienė, LSS seserijos 
dvasios vadovas ps. kun. P. Garšva ir buv. LSS brolijons vyr. skau
tininkas j.s. Br. Juodelis. Pasikeitimas pareigom įvyko lapkričio 20 d. 
Chicagoje. Nuotr. J Gieršt ko

plaukė antrasis — “1967 m. mo- kad mūsų būdavo Lietuvoje.
kytojų studijų savaitės reika
las”. Mes, kaip ir amerikiečiai, 
darome mokytojų konferencijas. 
Bet mums reikia ir studijų sa
vaitės, kur būtų daugiau laiko 
aptarti rūpimiems klausimams. 
Tokia savaitė numatyta ruošti 
1967 m. liepos 30 — rugpiūčio
6 d. Dainavoje. Mokytojai pra-; nas. Nutarta gimnaziją remti, 
šomi atostogas atitinkamai pla
nuoti. Dalyvauti kviečiami buvę, Svetimų kalbų reikšmė 
esą ir būsimi mokytojai su šei-
momis J. Kavaliūno ir St. Rudžio pa

kviestas, amerikietis Jack Kelly 
Vasario 16 d. gimnazija pademonstravo vaizdinėms prie- 

Įmonėms klasėje rodyti apara-

ža, nes ir prelegentai, ir k’ausy- 
tojai norėjo išsišnekėti. Tikimės, 
kad susitiksime 1967 m. vasarą 
Dainavoje ir išsišnekėsime ma- 

Trečias J. Kavaliūno praneši- tus, kurie angliškai vadinasi žiau varžomi negailestingo lai-
mas — “Vasario 16 gimnazija Overhead Projector, kainuojąs
mokytojo akimis”. Prelegentas aPie 165 dol., ir Transparency 
gimnaziją aplankė praėjusią va- Maker - Copier, kainuojąs apie

ko.
J. Masilionis

sąrą ir su ja arčiau susipažino. 
Vokiečiai yra geresnės nuomo
nės apie gimnaziją negu lietu
viai, ypač gyveną ne Vokietijoj. 
O nepalankus mūsų nusistaty
mas, nepalankūs straipsniai nei
giamai veikia ir mokinius, ir mo
kytojus, ir vokiečius, teikiančius 
pašalpą. Mat yra vokiečių, mo
kančių lietuviškai, ir kai kurie 
iš jų tuos nepalankius straips
nius išverčia ir neša vokiečių 
įstaigoms, kurios duoda mokyk 
lai pašalpas. Mokyklą baigė 60 
abiturientų, jie gali studijuoti 
bet kokiame Vokietijos un-te, 3 
iš jų mokytojauja toje pačioje 
gimnazijoje.

Dabar yra 81 mokinys, 21 mo
kytojas. žemesnėse klasėse yra 
sunkiai lietuviškai kalbančių, o 
aukštesnėse visi kalba gerai,
nors ne vienas ir iš tų sunkiai formuoti kalbinj įgūdį situaciniu
kalbėjo. Aukštesniųjų klasių aspektu, einant nuo atskirų da- * BUBNYS. BE 7-516S
mokinių rašiniai brandūs, kaip lių prie visumos. Mokant sveti-

TEL. GR 6-7575

Mokiniai mandagūs ir nuošir
dūs. Gimnazijos patalpos mo
derniškos, bet bendrabutis pily
je reikalingas remonto. Ima 
trūkti mokytojų.

Diskusijose dalyvavo J. Ber
tašius, K. Jurgutis, V. Liulevi
čius, A. Gulbinskas ir Ad. Var-

389 dol. Abu aparatai operuoja
mi labai paprastai. Pirmąjį apa
ratą pajėgtų įsigyti visos mo
kyklos, o antrasis galėtų būti 
centralizuotas ir pagaminti vaiz
dinių priemonių visoms mokyk
loms. Tuo aparatu reikėtų nu
kopijuoti ir A. Abromaitienės 
vaizdines priemones.

Paskutinė konferencijos pa
skaita " buvo St. Rudžio “Ling
vistiniai ir metodiniai aspektai 
kalbų dėstyme”. Po II Pasauli
nio karo amerikiečiai pajudėjo 
iš izoliacionizmo, pamatė, kad 
yra ir ne angliškai kalbančių, 
suprato svetimų kalbų ^reikšmę 
ir pradėjo jų mokytis. Ir mūsų 
lituanistinės mokyklos prisideda 
prie Amerikos kalbinių resursų 
didinimo. Kalbos pirmiausia 
mokomasi žodžiu, naudojant 
girdėjimo - kalbėjimo aspektą,

mą kalbą, dėmesys ir pastangos » •
skiriamos garsų sistemai apval- j 
dyti. Skaityti ir rašyti mokoma į 
tų žodžių, kurie įsisavinti be
kalbant. Modeliniais sakiniais 
duodamas pagrindas, o žodynas 
plečiamas visą gyvenimą.. Dide
lės spartos negali būti, nes mo
kymosi sparta yra atvirkščiai 
proporcinga įgudimo lygiui.

Baigdamas St. Rudys pabrė
žė kad pamokos vedimo techni
ka įvairi, kiekvieno mokytojo 
skirtinga, nors perteikiamoji 
medžiaga ta pati. Jokia siste
ma, jokios priemonės negali bū
ti geresnės už mokytoją.

Diskusijose dalyvavo J. Igną
tonis, S. Vaišvilienė, J. Kava- Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
liūnas, I. Serapinas, K. Jurgu
tis, D. Velička pasisakė Ped.
Lit. instituto reikalu.

J. Plačas perskaitė apibendri
nimus - rezoliucijas, kurios, rei
kia tikėti, bus atspausdintos at
skirai.

Konferencija baigta JAV LB 
Švietimo tarybos pirm. J. Igna- 
tonio trumpu žodžiu ir Lietuvos 
himnu.

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospeet 8 - 9538

TELEVIZIJAS:
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.

J . MIGLINAS
2546 W. 69 St., II auk., PR 6-1063
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MOVING
SERENAS perkrausto baldus ir 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

likdavo nuo vienos paskaitos' 2047 W 67 PI WA 5-8063 
ligi kitos. O laiko likdavo ma-1

Susitiksime vasarą
Konferencija pirmininkavusių 

Č. Grincevičiaus, P. Jogos ir Z. 
Grybino buvo vedama beveik 
laikrodžio tikslumu. Diskusi
joms laiko likdavo tik tiek, kiek

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

FRANK ZAPOLIS
3208% West 05th Street 

Chicago, Illinois 60642 
Tel. GA 4-8654 Ir GR 6-4339

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRKSS

MARQUETTE GFPT PARCRL SERV.
3 skyriai Chicagoje:

2608 W. OOth St. Tel. WA 5-2787 
2501 W. 6»th St. Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. Tel. CA 5-1864

Lietuvių bendrovė, kuri turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos 1 Lietuvą.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šie:! medžiagų lr kitu prekių žemo
mis kainomis.

E. tr V. Žukauskai

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų rūšių

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS 

NUO Š. M. SPALIO 
1 DIENOS

MOVING
l. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois
........... —■..........

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS 4065 Archer A„ 
Chicago, III. 60632, Tel. YA 7-5980

LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. VVestern Avenue

LEONAS FRANCKUS, Sav.

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namė, automobilių, 
gyvybės, sveikatos 

lr biznio
Patogios išsimokėjl- 

mo sąlygos

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233

iitniHiiiiiiuiiiiiiiuiMiiiSS'mu iniiiiiiiniiiiitiiiiiiiiiiii

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j Baltie Fiorists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass., Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
“Draugas”.

TV - Radio - Stereo
BANGA
Pardavimas ir taisymas

2649 W. 63rd Street
Tel. 434 - 0421

P. Rudėnas K. šimulis

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos iki 

$15,000.00



DRAUGAS, antradienis, 1966 m. gruodžio mėn. 6 d.

KNYGOS MYLĖTOJŲ VAKARAS CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED — VYRAI

Pedagoginis lituanistikos ins
titutas Chicagoje ne tik rūpes
tingai ruošia mūsų studentiją, 
'bet savo naujais leidiniais pra
turtina ir mūsų bibliotekas, o 
savo išradingais, netrafaretiš- 
kais parengimais daug duoda 
ir suaugusiems.

Šeštadienį šis institutas bu
vo Jaunimo centre suorgani
zavęs knygos vakarą, supažin
dindamas su nauju dr. J. Balio 
leidiniu “Lietuvių liaudies pa
saulėjauta”. Parengimas prasi
dėjo muzikine pratarme, insti
tuto studentėms sklandžiai pa
dainuojant mitologinę liaudies 
dainelę “Vakarinė žvaigždelė”.

Sekė poezijos duetas, pertei
kiant K. Bradūno “Budynę”, 
“Labanakt”. Tai su geru pasi
ruošimu išpildė Eglė Juodval
kytė ir Rimvydas Vasiukevi- 
čius.

Iš Washingtono specialiai 
atvykęs dr. J. Balys savo kal
boje pažymėjo, kad jo knygos 
tikslas buvo aprašyti, kaip lie
tuvis jautėsi jį supančiame pa
saulyje, kaip jis žiūrėjo į lai
kinus ir amžinus dalykus, ko 
jis tikėjosi ir ko stengėsi iš
vengti.

Antras uždavinys buvo — 
pasistengti išaiškinti, kodėl lie
tuvis susidarė vienus ar ki
tus įvaizdžius, kodėl taip ar 
kitaip susiklostė jo nusiteiki
mas ir pažiūros. Tai buvo ra
cionalistinis arba pragmatiškas 
požiūris ir tyrinėjimo būdas, 
kurį reikia skirti nuo materia
listinio.

Dr. J. Balys priminė ir die
vaičius nebuvėlius, kuriuos 
išgalvojo kronininkai. Dr. Ba
lys stengėsi surasti tikruosius 
pradus, kuriuos lietuvių inte
lektas priėmė kaip savo pa
žiūrų pagrindą.

Pedagoginio Lituanistikos in
stituto rektorius kun. V. Bag
danavičius, MIC, pasidžiaugė, 
kad Chicaga turėjo garbės su
silaukti dr. J. Balio, didelių 
nuopelnų tautosakininko, įtrau
kusio surinktą medžiagą į tarp
tautinius katalogus ir savo ra
štuose daug davusio surinktos 
medžiagos interpretacijos.

(Įvyko pagerbimas naujai iš
leistos tautosakinės knygos au
toriaus, mecenatų, spaudos tal
kininkų. Apeigą pravedė Domas 
Velička, talkinamas studentės 
Jūratės Bielskutės. D. Velička 
priminė, kad sausio pradžioje 
sueis 420 metų nuo pirmos lie
tuviškos knygos pasirodymo. 
Ąžuolo lapu buvo papuošti dr. 
J. Balys, jo žmona. Ąžuolo la
pais papuošti knygos leidėjo — 
Liet. Tautinio Atgimimo sam
būrio — vadovai: pirmininkas 
J. Kasakaitis, J. Našliūnas, dr. 
J. Juodikis, St. Vidmantas. Kny 
gos išleidimui sambūris yra pa 
skyręs 1,400 dol. Sambūrio 
pirm. J. Kasakaitis savo kalboj 
pažymėjo, kad šią auką sambū

APPLY TODAY AND 
START TOMORROW.
* WELDING MACHINE OPERATORS
*

*

*

*

*

AUTOMATIC SCREW MACHINE OPER'S 
MILLING MACHINE OPERATORS 
PUNCH PRESS OPERATORS 
DRILL PRESS OPERATORS 
STOCK SELECTORS
HIGH SCHOOL AND EXPERIENCE 

PREFERRED.
• TOP SALARY
• ADVANCEMENT OPPORTUNITY
• BELL SYSTEM BENEFITS
• CONVENIENT TRANSPORTATION

Apply Monday Thru Friday 8 a.m. to 4:30 p.'m.

TELETYPE CORPORATION
5555 West Touhy, Skokie, Illinois

An Eąual Opportunity Employer

rio nariai nori nors kiek atsi
teisti tėvynei už ten gautas 
kultūrines dovanas. Kovoje dėl 
lietuviškos kultūros ir dėl tau
tinės sąmonės išlaikymo sam
būris ir toliau rems panašius 
kultūrinius užsimojimus.

D. Velička pasižymėjo, kad 
autorius atsisakė nuo honora
ro, o knygą leidžiant, negau
dami jokio atlyyginimo, gražiai 
pasidarbavo V. Šimkus, J. Gra
bauskas, J. Šlajus, kurie taip
gi buvo papuošti ąžuolo lapais.

Pagerbti ir studentai, dau
giausia perskaitę lietuviškų 
knygų: D. Bruškytė, V. Eivai- 
tė, V. Bilaišytė ir kt. Jos buvo 
apdovanotos naująja knyga, 
[kurią autorius autografavo. 
Pagerbtas ir iškilmėse dalyva
vęs kaimyninės latvių tautos 

! atstovas Kalninš.
Ypatingai gilų įspūdį sudarė 

Chorinis skaitymas Adomo Mi 
;ckevičiuos “Vėlinių” - scenos 
koplyčioje. (J. Marcinkevičiaus 
vertimas). Bern. Prapuoleniui 
vadovaujant gerai pasiruošę 
studentai atliko kaimiečių cho
ro, Burtininko (J. Bradūnas), 
Šmėklos (V. Ruibytė), Varno 
(M. Pakalniškytė), Pelėdos (J. 
Jasaitytė) vaidmenis, klausyto
jus perkeldami i paslaptingą 
vėlių karaliją.

Užbaigai A. Pakalniškis sėk
mingai padeklamavo K. Bradū
no “Ir nebijok”

Pabaigoje K. Dranga, ser
gančio iždininko kun. J. Kubi
liaus, S. J., vardu padėkojo 
dalyviams ir visus pakvietė ma 
lohioms vaišėms.

Sceną apipavidalinti padėjo 
dail. A. Valeška, garsų efektus 
tvarkė inž. J. Ralys ir V. Šim
kus. Svetainėje svečius vaišino 
E. Narutienė, E. Bielskienė, E. 
iVaičeliūnienė. Viskas praėjo jau 
kiai ir sklandžiai. J. Pr.

I

Christmas is the season of hap- 
piness, a time for giving and 
receiving gifts. Give the gift of 
health with your contribution 
to Christmas Seals.

Fight tuberčulosis and other 
respiratory diseases with 

Christmas Seals

TYleny 

C. instmas

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 

kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS 
4545 W. 63 St. Chicago, IU. 60629 

Telefonas — LU 5-9500

BEAL ESTATE

MAKQUETTE PARKE
Nagingam žmogui proga. Geroje 

vietoje 5 butų apkaltas medinis. Yra 
beismentas, garažas, atskiri gazo šil
dymai.. Apie $2.00 nuomos. Prašo 
$12,000.

švarus 3-jų butų mūras, 2 auto ga
ražas, karšto vand. šildymas. Visai 
arti parko $27,000.

Našle už $21,000 parduoda gera 3- 
jų būt), narna, garažų, 50 pėdų skly
pų ir apie $260 m6n. pajamų. Neto
li mūsų ofiso.

Kitur. Apartmentinis, 13 butų, apie 
$14,000 nuomos. $10,000 įmokėti ir 
savininkas finansuos Kaina $65.000.

4 butų mūras, prie parko. Gazu 
šildymas, alumin. langai, mūro ga
ražas. $45,000.

2-jų butų mūras lr 2 kamb. beis- 
mente. 2 auto garažas. $27,500.

šviesus O kamb. mūras. Karštu 
vandeniu šildymas. Mūro garažas. 
Arti mokyklų. $20,900.

Modernus (i metų mūras prie Na
bisco. 1 % vonios, gazo šildymas, kar
petai, platus lotas, mūro garažas. 
$22,000.

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

Didelis namų, sklypų, biznių 
ir žemės ūkių pasirinkimas.
LINARTAS REALTY
4936 W. 15th St., Cicero 652-4343

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

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Avė., CL 4-7450

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra
BELL REALTY

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

Mūras (> butų po 5 kamb. Geros 
pajamos 5 maš. garažas. Tik $50,000.

Marąuette pke auto garažas ant 
gero kampo. Tinka taisyti ir parda
vinėti auto mašinas. $40,000.

Marųuette pke. Mūr. 1 % aukšto, 
2 po 5 kamb. 11 metų senumo. 
Įrengtas rūsys. $27,900.

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

Namų Pirkimas Pardavimas
INCOME TAX

KATILIUS REAL ESTATE 
2456 VV. 69th Street, RE 7-8399

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS-PAR
DAVIMAS * NOTARIATAS * PA
TVIRTINTI VERTIMAI * IMIGRACI
JOS POPIERIAI * PAJAMŲ MOKES

ČIAI — INCOME TAX 
Cla gaunama soc. draudimo knygelS 

lietuvių k. Kaina $1.00.

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St. Tel. 925-6015

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

TATYBININKAI

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame pilnv remonto darbą 

IR DAŽOME.
Decor Home Builders, Ine. 

A. Markauskas 
Telefonas 863 - 4666

CONTR A C T O R S

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll

A. ABALL ROOFING C0.
Įstegta prieš 49 metus. 

Dengiame vislų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminius, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrų — "tuck
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.

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

Apskaičiavimai nemokamai
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll

Heating Contractor
{rengiu naujus ir perstatau slė
nus) visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning į 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
ka.ma.1

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL

4444 S. Western, Chicago 9, III. 
Telefonas VI 7-3447

HELP VVANTED — MOTERYS

S T E N O
For our industrial relations-purchas- 
ing depart. Good typing & shorthand 
are prerequisites. Mušt be neat, with 
good appearance and personality.

Outstamling Employ®e Beneflt 
I’rogram!!

Interested parties contact 
•HM T. GAVRU.

Industrial Relations Supervisor 
8:30 a. m. to 5 p. m. Monday on 

(Belmont — Cicero area)

CONTINENTAL CAN CO. 
4533 VV. Roscoe Street

Tel. MU 5.(1000
— An eąual opportunity employer —

EXPERIENCED TYPIST 
for small two giri office. Congenial 
working conditions.

CORK INSULATING CO. 
2139 N. VVayne 

528 -1800

PRODUCTION

CLERK

Experienced giri needed for clerical 
reeords in fabrication office. Prior 
plant clerical experience helpful. 
Excellent starting salary. Many 
fringe benefits.

Apply in person —

SOLAR LIGHT MFG. 
COMPANY

1990 N. Mannheim Rd. 
MELROSE PARK, ILL

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 6 kamb. butas arti 55 ir 
Damen. Apšildomas. Išdažytas. Skam
binti vakarais 776-2994.

Išnuom. ramus, švar., šiltas kamb. 
blaiv. dirbančiam ar pensin. vyrui. 
Priv. įėjim. geras susisiekimas.

476 - 2788

Išnuomojamas'6 kamb. butas Gage 
parko apylinkėje. Skambinti

PR 8-5825

PBOGOS-OPPORTUNITLES

TAVERNA IR 2 BUTAI. Geras 
biznis. $19,500 arba geriausias pa
siūlymas. Tel. CL 4-7698.

MISCELLANEOUS

Lituanistikos mokykloms 
DR. V. SRUOGIENĖS

Lietuvos istorija,
vienintelis šiuo metu Lietuvos isto
rijos vadovėlis mūsų mokykloms, 
jau išėjęs iš spaudos ir gaunamas 
Drauge ir pas visus lietuviškų kny
gų platintojus. Vadovėlis perreda
guotas, pertvarkytas, papildytas ir 
gausiai iliustruotas, aprūpintas že
mėlapiais ir gausia šaltinių medžia
ga, ypač pritaikytas mūsų mokyklų 
darbo sąlygoms. 414 psl., kietuose 
viršeliuose, kaina $6.00.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629

nilllllllltlllllltlllllllllllllllltl1IIIIHIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIMItltlllllllH>lllll»liltlllllHttlMlllltllllll|lll|UIIIIIUI

DEKORAVIMAS
IS VIDAUS IR IŠ LAUKO 

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIĮIUIUIIIIIIIIIIIJIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.
iiiiiiiiliiiiiiiiiniHiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiii

GARBAGE* DRUMS
OTTH COVERS & HANDLES 

30 and 50 gal. Free Delivery

5622 S. Racine 434-1113

J & S CONSTRUCTION CO.
J U LIA N SEDLAUSKAS 

100 Boylston St., Boston, Mass.
Atliekame {vairius namų darbus li 

vidaus ir iš lauko. 
Nemokamiems apskaičiavimams, 

skambinkit
Telef. — 338-7700

A. VILIMAS
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų 
8415 So. Lituanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882

Skelbkitės “Drauge”

HELP VVANTED — VYRAI

MACHINISTS
EXPERIENCED

Mušt Be Able To Set-up and 
Operate 

AND

APPRENTICE
DAY SHIFT

OR 2ND SHIFT (15% BONUS)
Top Earnings 

Permanent Positions 
Liberal Emloyee Benefits

GEAR GRINDERS 
TOOL GRINDERS 
BENCH HANDS 

SLOTTER HANDS
MILLING MACHINE 

INSPECTORS
FamiUiar With Turning 

Milling, Slotting 
and Gear Inspection 

First Class — First Piece
Intervietvs Monday — Friday 

9 A.M. to 5 P.M. 
Saturday, 9 A.M. to 2 P.M. 

Write or Wire

SIER BATH 
GEAR CO.

9252 KENNEDY BLVD. 
NORTH BERGER, N. J.

A n Eąual Opportunity Employer

PRESSMAN
VERTICAL

Work in small print shop.
Experienced preferred, būt will 

train an able beginner. 
FREE LIFE INSURANCE 

HOSPITALIZATION 
PROFIT SHARING. 

APPLY IN PERSON.
JOANNA WESTERN MILLS 

2141 S. Jefferson
STOCKMAN

Immediate opening. Stockman duties 
include sorting and packing orders, 
loading and unloading shlpments. 
Excellent salary, excellent working 
conditions and opportunity for ad- 
vaneement.. Call —

INTERNATIONAL UINEMIS 
& CHEMICAL CORP.

5401 Old Orchard Rd.,
Skokie, Illinois ,

YO 6-3000, ext. 2520
“A n Eąual Opportunity Employer"

WANTED AT ONCE — 
EXPERIENCED

MACHINISTS 
HORIZONTAL BORING 

MILL
RADIAL DRILL 

ENGINE LATHE 
VERTICAL MILLING 

EXTERNAL - INTERNAL 
GRINDER

Second shift, excellent hourly 
rate and fringe benefits.

Steady work.

Apply, Write, Wire or Call

THE V. 0. ANDERSON C0.
1935 VVest 96 St., Cleveland, Ohio 

216 651 - 1900 Ext. 278
SOUTH SIDE BANK 

Has Immediate Openings For

EXPERIENCED TELLERS
Pleasant Atmosphere Fringe Bene
fits. Fo,r Appointment Call MR. 
LINYARD.
645 E. 87th Str., Tel 487-4800

MECHANIC SUPERVISOR
for midwest multi plant operation. 
Mušt have extensive experience in 
overhaul repair and modification of 
bedding machinery, sewing machined, 
including special mattress machines. 
Salary open with opportunity for 
growth. Excellent benefits including 
vacation, hospitalization, major medi
cal and life insurance, pension plan.

etc.

Write Box No. D-150 
4545 W. 63rd Street

“An Eąual Opportunity Employer”

VYRAI IR MOTERYS

COOKS & SALAI) GIRLS — COOKS 
HELPERS — DISHWASHERS — 
CASHIERS — COFFEE GIRLS — 

BUS BOYS.
Work days at the new Scanda House 
Smorgasbord Restaurant. Nove open 
in the Mt. Prospect Plaza shoppiųg 
center Rand. & Central.

Excel. vvorking conditions. Full or 
part time schedule. Paid vacations. 
hospitalization. Call now for inter- 
view.

Scanda House — Smorgasbord 
Mr. Bob Caraian, Mgr.

Tel. — 259 - 9550

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

STATIONARY 
ENGINEER

Mušt have Chicago Engineers Li- 
cense and at least 2 years experi- 
ence in high pressure boilers, air 
conditioning eąuipment, etc. Hos
pital experience preferred. Age 
under 50. Mušt be willing to rotate 
shifts.

CONTACT
PERSONNEL DIRECTOR

HOLY CROSS HOSPITAL
2701 W. 68th Street HE 4-6700

EXCELUENT IMMEDIATE 
OPPORTUNITY

IN DENVER, COIiORADO, FOR A

T A I L O R
(Second Man)

In colorful Denver, Colorado. City’s 
finest men’s store. Permanent open
ing. Liberal empolyee benefits. Erftab- 
lished pension plan. Please apply by 
mail.

GANO - DOVVNS 
CLOTHING COMPANY 

16th and Stout 
Denver, Colorado 80202

VVANTED AT ONCE
EXPERIENCED 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE 

OPERATORS AND 
SĖT UP MEN

Mušt be experienced on Davenports 
and New Britains. Steady work 
for ąualified men. Good vvorking 
conditions. Fringe benefits & over
time

DETROIT ALLIED 
MACHINE PRODUCTS 

6511 Strong,Detroit, Mich. 
313 — WA 1 - 2846
EXPERIENC,ED PAINT 

SPRAYER
Excel. company benefits.

Free insurance
KNOBLOCH

25 N. Green St., 733-5778

VVAREHOUSE MEN AND 
ORDER PICKER - PACKER

For drug sundry house
Midwest VVholesale Drug Company i 

2901 South 19th Avenue 
Broadvieiv, Illinois

IMMEDIATE OPENINGS AT
H. K. PORTER C0. INC.

FOR
• ASSEMBLERS
• GRINDERS (CASTING)
• PUNCH PRESS OPER’S
• STOCK HELPERS
• SOLDER/TINNER.
Interviews 8:15 a. m. to 10 a. m. 

daily.

2437 W. Fulton, SE 3-3200
"An Eąual Opportunity Employer’’

IMMEDIATE OPENINGS

INSURANCE
PAYROLL AUDITOR - ENGINEER

Experienced insurance pay.roll auditor engineer willing to locate in or 
near Peoria to Service Central III. territory, Nominal amount of travel. 
Excellent car allovvance provided. Relocating expenses covered. Ag- 
gressive, multiple-line Co.

PERSONNEL DEPARTMENT

AMERICAN STATE INSURANCE COMPANY 
542 N. Meridian St. Indianapolis, Ind. 46206

DRAFTSMEN

National truck-trailer manufacturer has immediate openings 
for design draftsimen. Mušt be high sehool graduate with a 
minimuim of 2 to 3 years experience.

EXCELLENT SALARY AND FRINGE BENEFITS 

Call — T. B. EVVERS

STRICK CORPORATION
731 -1100

, "An Eąual Opportunity Employer”

Excellent Openings! Top Wages! 
INSPECTORS - LATHE OPERATORS 

BULLARD OPERATORS 
BRIDGEPORT OPERATORS

EXPERIENCED MEN ONLY, STEADY JOBS 
Call Mr. John P. Gavai Collect: 203-666-4653 

between 9 am. to 5 pm., or vvrite to:
Caval Tool & Machine Co.

665 NEVV BRITAIN AVĖ., NEVVINGTON, CONN. 06111

Mixing Eąuipment 
Operator

To mix Chemical Products (from 
formulas provldąd 'by chemlftte). Ex- 
perience wlth poivder and pašte mix- 
ing machines helpful.

Algą needed

Janitor-VVatchman
Liberal co. benefits include: Dentai 
& Medical insurance programa, paid 
vacations and holidayd pension plan, 
longevity bonus plan. Free daily 
coffee. If interested visit Mr. Victor 
Murray betweęn 9,:00 a. m. to 3.30 
P. m.

COE LABORATORIES, INC.
6033 VVentuorth, Chicago, Illinois 

Tel. — MU 4 - 4300
An eąual opportunity employer

EXCELLENT IMMEDIATE 
OPENING

J AN ITO R
Janitorial & lite maintenance duties 
in -New Art Studio Building all on 
one floor. — Excel. benefits paid 
holidays, insur.-bospitalization uni
forma. — Permanent position. Ap
ply in person to Mr. Draz.cn. ——

(MORGAN ADVKRTI8ING ART 
STUDIO

Į 940 \Vest Monroe Street
jor plioųe for appointment 733-1112

SHIPPING DEPARTMENT
FULL TIME — PERMANENT 

Usual company Benefits 
Top Starting Salary

Plūs Ability įtaisęs
We are vvilling to train ąualified 
men, draft exem.pt, who can work 
in all phases of Shipping Dept.. in
cluding order picking, packing. re
ceiving and shclf reritocking.

M R. MILLER

QUILL CORPORATION
812 W/ Belmont Avė.

TEL. — BI 8-9149

MAN 
GENERAL FACTORY

Modern Chemical, plant 
litfo

. j excel. 
working conditions — opportunity' 
for growth. Paid hospitalization and 
pension plan.. Paid holidays and 
vacation, free uniforma. Starting 
rate $2 per hr. — ivith opport’y for 
advancement.

MORTON CHEMICAL COMPANY
Division of Morton International
2401 E. Pratt , įtlid., Eik Grove

Villnge, Tel. 439-2240________

SPRAYERS
Į Experienced on furniture. Excel- 
lent working conditions and 
benefits.

Apply in person —

A. W. Lammers Co. 
1150 W. Fullerton 
Chicago, Illinois

Perskaitę “Draugą“, duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

t

Draz.cn
exem.pt


Med, 114 aukšto, o mieję. M. p. Ga.
°TlraW- Tlk $14,800.

Mfir. u a., garažas, naujas Sild.
b “—Mozart. $19,506.

Mfir. 5 metų. Gage p. 2 butai tr
ofisas. $37,800.

Med. labai geras. 3 mieg. M. p. 
skubiai už $16,900.

-Mfir. 5 kamb., naujas gazo Sildy- 
UiąB. Labai gera vieta, $17,500.

Mūr. 2x5% k. Gage p. 10 metų. 3 
guzo ■ Sild. Garažas. $41,900.

Mfir. 4 butai po 5% kamb. M. p. 
Platus sklypas. $46,500.

Mfir. 2 po 6 M. p. Naujas Šildy
mas. Mūr. garažas. $28,900.

Mfir. i % a., 2 būt., 5 apafi. tr I 
/irš.. $21,600.

Mūr. 3 mieg. 10 m Marų. pk., ga 
iaž.. kllim. $21,500.

KAIRYS z943 Wes* 591h Street, Tel. HE 6-5151 

REAL ESTATE
2 po 4 kamb. mfir., skiepas tr pa- Gage p-ke.

■toge. Garažas. Geri miegamieji. Ar- ( 13 butų mūr. $16,500 metinių pa
ti bažnyčios Brighton pke. jamų. Namas kaip 1616. Tik $25.000

8 butų mfir. Geros pajamos. Ge- įmokėti. 
rai prižiūrėtas. Neaukšta kaina 2 po (( kamb. mfir. Central, šildy-

Mfir. bungalovr, 6 kamb. Dideli mas. Marųuette P-ke. 
miegamieji Centr. gazu šildymas.

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE
Notary Public — Income Tax Service

2737 VVest 43rd Street Tel. — U a-2390
• kamb. apynaujls gražus mūras

1 H vonios, karšto vandens šiluma 
Iškelti vamzdžiai, alumin. langai, ki
limai, garažas. $22,000.

8 kamb. mfir. Karšto vandens ši
luma gazu. alumin. langai, spinte
les, plyteles, kilimai, 2 auto garažas. 
M. pke. $19.900.

Labai puošni 7 kamb. rezidencija.
2 % dvigubos vonios, marmuras, ther- 
mo langai, centrai, vėsinimas, puikiai 
Įrengtas poilsio rūsys, prijungtas 2% 
auto mūr. garažas Teiraukitės.

2 po 5 kamb. mfir. Atskiri šildy
mai gazu, modernios vonios, alumin. 
langai, 2 auto. garažas, 38 p. skly
pas. Netoli mūsų Įstaigos. $27,900.

2 po 5 kamb. mfir., 2 kamb. rū- 
*> ay. gražiai (rengtas butas savininkui

ir $145 m6n. pajamų, 2 auto gara- 
' žas. Tik $28,900..

2 po 5 kamb. mfir. M. pke. Nau
jos vonios, plyteles, nauja šiluma 
gazu, pusiau (rengtas rūsys, 2 auto. 
mūr. garažas. Pasiteiraukite

Idilini švarus 5 kamb. medinukas. 
Naujas šildymas gazu. Alumin. lan
gai, garaž. Netoli mūsų. Tik $14,900.

Labai graži mūro rezldonlcija, pri
jungtas mūro garažas, puikiai Įreng
tas rūsys, daug priedų. Tik $29,500.

8 butų mūr. Brighton pke. Naujas 
centrai šildymas gazu 2 butuose, ki
tuose gazo pečiukai. Alumin. langai, 
apsauga nuo potvynio, naujas stogas, 
labai geros pajamos. Tik $39,500.

Marųuette Parke 10 butų mfir. 
Naujas Stogas. Dideli gražūs kamba. 
riai. Savininkas pats finansuoja 
$76.000.

NERIS REAL
6924 South Weslern Avenue Tel. 471 -0321

SALES o MORTGAGES■ MANAGEMENT

Member of M.L.A.

Main ottice 5727 W. Cermak, Cicero, III. Tel. OL 6 - 2238
Branch ofc 2617 W. 71st St., Marąuette Parke, tel. 925 - 5256 

ALEX ŠATAS — Realtor
Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Parke ii 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti į mūsų įstaigą ii 
išsirinkti iš katalogo.

ARBA JOS NUGALĖSITE INFLIACIJĄ 
, ARBA INFLIACIJA NUGALĖS JUS!

Darykite tąį, ką visi protingi žmonės daro. Investuokite į nekilno
jamo turto nuosavybę. Kam gadinti nervus ir širdį su investacijom, 
kurios vieną dieną pakyla, o kitą nukrinta. Šimtai žmonių pirko ir par
davė per mūsų įstaigą! Prašome atsilankyti. Tikrai nebūsite apvilti!

2-JŲ PELNŲ BUTŲVIENOS ŠEIMOS NAMAI!
CICERO Naujai atremontuotas; 

net nauji langai sudėti, 6 kamb., 3 
mieg. Moderniška vonia ir virtuve. 
Nuosavybes mokesčiai tik 114 dol. 
Bargenas už $16,900.00.

► CICERO. 7 metų. 3 mieg. Liuksu
siniai Įrengtas svečių kambarys skie
pe. Aptvertas kiemaa Garažas. Gazo 
šilima. $24,500.00. f.,

N. Riverside. Savininkas jau išsi
kėlė Namas tuščias! Raktai mūsų 
Įstaigoj. 47 p6dų sklypas. 5 kamb. 
Vėliausios mados irenglmai. Gazo ši
lima. Centralinis Saldymas, O kaina 
tik $26,500.00.

LA GRANGE PARK — 8HER- 
WOOD VILLAGE. Gražiausioj apy
linkėj. 6 kamb. rezidencija. S miega
mieji. Paauksuotos virtuves spinteles. 
Natūralus židinys poilsio kambaryje. 
Prie namo prijungtas garažas. Tik 
H6.500.00

WE8TCHE8TER. Puikiausias pir
kinys profesionalui. 60’ x 140’ p6dų 
lotas. Dideli miegamieji. 3 tualetai. 
Plaukymo baseinas. Trumpai tariant, 
««Uas karališkai {rengta. $47,700.00.

CICERO, šv. Antano parapijoj. 2 
po 4. 30 p€dų sklypas. 2 mašinų ga
ražas. Nuosavybes mokesčiai tik $187. 
Pilnas rūsys. $18,500

CICERO, šv. Antano parapijoj. 
Partneriai išsiskiria. Mūrinis. 5 & 6 
kambariai. 30 pėdų sklypas. Pilnas 
rūsys. Karšto vandens gazo šilima. 
Tik $15,900.00.

CICERO — PARKHOLME. Mūri
nis 2 po 5 kamb. Pilnas rūsys. 2 maš. 
garažas. Palikimas. TodBl tik $20,500.

CICERO — BLVD. MANOB. Neto. 
ii Austin & 36th St. 8 kamb. 4 mieg. 
rezidencija ir dar 4 kamb. namukas 
ant gretimo sklypo išnuomuotas 
$80.00 m6n. Dvigubas 60 pBdų skly
pas. Tik $19,600.00.

BERVVYN. 5% & 4% kamb. 8 me
tų mūrinis. S & 2 mieg. 30 pūdų Skly. 
pas. 2 maš. mūrinis garažas. Karšto 
vandens gazo šilima, vėliausios ma
dos virtuvės ir vonios. Žmona pabė
go. Vyras atiduoda už $34,900.00.

BERVVYN. * metų mūrinis po 8 
mieg. 2 atskiri boileriai. Ultra moder
niškos virtuves. Ceramikos plytelBir 
išklotos vonios kambariai. 2 maš. ga 
ražas. 33 pėdų sklypas. $48,900.00.

INCOME BUNGALOWS!
CICERO, šv. Antano parapijoj. 5 & 

I kamb. švarus namas. Moderniškos 
vonios. Pilnas rūsys. Garažas. Karš
to vandens šilima. $14,600.00.

CICERO. Tik 2 blokai nuo Morton 
High School. Ilgas mūrinis. Ant kam
po. 6 A 4 kamb. Apsauga nuo potvy
nio. Naujai Išdažytas. Grindys nuob
liuotos ir nauji varnišuotos. 2 % maš. 
garažas. Naujas boileris. Palikimas. 
Tuoj pat galite užimti. $26,900.00 ar
ba protingas psiūlymas.

BERvVYN. Mūrinis. 5 & 3 kamb. 
Moderniškos virtuves ir vonios. 38 
pūdų sklypas. Tik 2 blokai lkl Cer- 
mak Rd. $23,000.00.

APARTMENTINIAI
20 BUTU

Labai gerame stovyje. Virš $20,000.00 
metinių pajamų. Naujas gazo boileris. 
Savininkas nusipirko biznį. Teisingai 
{kainuotas, tik $149.000.00

34 VIENETAI
26 butai ir 7 krautuves. $34,000.00 

metinių pajmų. Advokatas išeina 1 
pensiją ir išsikelia 1 šiltesni klimatą. 
Pate duoda pasikolą. Tik $20,000.00 
imoketi. Pilna kaina — $99,000.00.

8 BUTU
2 metų mūras. $12,000.09 metinių 

pajmų. $105,000.00.
12 BUTU

Bevelk naujas. $18,000.(m pajamų ( 
metus. $133,500.

21 VIENETAS
17 butų, 2 krautuves ir 2 daktarų 

kabinetai. $22,500.00 metinių pajamų. 
Visi butai išnuomuoti tik suaugu
siems. Labai gerame stovyje. Kaina 
$159,000.00. Duokit paslhiymą!

TAVERNOS, RESTORANAI, MAISTO KRAUTUVES, MOTELIAI, 
GAZOLINO STOTYS, AUTOMOBILIŲ REMONTO DIRBTUVES ir 
FARMOSį Štai tik keletas pavyzdžių!

TAVERNA IR RESTORANAS 
Virš $60,000.00 metiniu pajamų.

Tarp fabrikų. Pastovūs kostiumeriai. 
Savininkas išsikelia J California. Tik

$65,000.00.
MAISTO KRAUTUVE 

Didžiulis mūrinis namas su maisto
krautuve, (Skaitant visus Įrengimus 
tr prekes. $50.000.00 metinių pajamų. 
Tuoj pat galite perimt. Savininkas 
Išeina i pensiją.. Tik $59.000.00.

MOTELIS
Ant Judraus kelio. PusS valandos nuo 

Chio».gos. 22 kamb. ir 4 kamb. butas 
savininkui. Virš $75,000.00 metinių 
pajamų. $279,000.00.

13 9 AKERIŲ FARMA 
Tik purfė valandos nuo Chicagos.

Vienas mūsų tautietia nusipirkęs toj 
pačioj apylinkėj 80 ąkerių, už metų 
pardavė pelnydamas $140,000.00. Vi. 
sai netoli nuo tos farmos bus pra
vestas greitkelis. Tik už 4 mylių ku
riasi sunkioji pramone. Žemės kaina 
kasmet kyla! Pulkus investavimas! 
Tik $1,800.00 už akerj.

MARQUETTE PARKE 
2617 VVest 71 St.

Tel.: 925-5256
PAJAMŲ BUNGADOVV. 6 ir 4 kamb. 

Pilnas skiepas. Moderniškos vonloe 
ir virtuvės. 2 maš. garažas. Šildymas 
gazu. Tik $21.500.00.

6 H mūrinis. 4 miegamieji. 11 me. 
tų. 2 voniod kambariai. Gazo šilima. 
Garažas šalia namo; Įvažiavimas iš 
gatves. Puikiausiam stovy puikiau
sias pirkinys.

2-jų butų mūrinis. 6 & 5%. 2 maš. 
garažas. Plytelėm išklotas rūsys. 
$29,500.00.

7 kamb. vienai šeimai. 30 pBdų
dklypas. Karšto vandens gazo šilima. 
2 maš. garažas!. $13,800.00.

4 butų mūrinis. 4 po 6 kamb. Pil
nas rūsys. Karšto vandens šilima. Mo
derniškos vonios ir virtuves. 50 p6dų 
sklypas. 4 mai. garažas. $47,000.00

FOR best SERVICE IN REAL ESTATE

Denver, Colo., vienas protestantų bažnyčios kunigas sako jau vienuolikti metai pamokslus nuo bažnyčios 
stogo. Jis sakėsi, kad tą pačią dieną metuose sakys pamokslą nuo stogo, jei susirinks bent šimtas klau
sytojų. Šįmet susirinko 104.

A. A. IRENA PACEVICIŪTE

Lapkričio 16 d., kaip jau bu
vo “Drauge” skelbta, sunki tra
giško likimo lemtis palietė dr. 
Stasio Pacevičiaus šeimą gyve
nančią Toronte, atimdami iš jų 
taip mylimą šeimos narį, pa
čiam jaunystės žydėjime, duk
relę Ireną, ėjusią vos 22-truo- 
sius amžiaus metus. Ji tragiš
kai žuvo pereidama per gatvę, 
užkliudyta pravažiuojančio au
tomobilio.

I Pacevičiūtė buvo mirusi ją 
i atvežus į Queensway General 
| Hospital.

Matyt, paskui velionę bėgo 
ir jos ištikimas draugas ven
griškas šuo, kuris taipogi bu- 

• vęs automobilio užkliudytas, 
bet neužmuštas, tik sulaužyta 
jam koja.

Policija sakanti, jog Irena 
Pacevičiūtė buvo bepereinanti 
kebą iš šiaurės pietų kryptimi. 
Ji sustojusi viduryje gatvės, 
kad praleistų rytų kryptimi va
žiuojančias mašinas. Tačiau ji 
buvusi užkliudyta ir partrenk
ta ant grindinio vakarų kryp
timi važiuojančios mašinos, ku
rią vairavęs Harold Joseph 
Friend, 39 m. amžiaus, iš Rath- 
bum Rd.

Nelaimingoji mašinos smūgio 
buvusi permesta į kitą pusę, po 
rytų kryptimi važiuojančia ma
šina, kurią vairavęs Ferdi- 
nand Reusch, 32 m. amžiaus, 
gyv. Page Ave. Vienok polici
ja teigia, jog ji nemananti, kad

Tokiais gražiais vardais yra vadi
namos gatvės Shullsburg, Wisc., 
miestelyje. Kitos gatvės yra Iš
mintis. Gailestingumas, Teisingumas 
ir panašiai.

šios antrosios mašinos užkliu- 
dymas ar sužalojimai būtų tu
rėję kokios žymesnės reikšmės. 
Jie galvoja, kad pirmojo auto
mobilio užkliudymas buvęs ve
lionei fatališkas.

Dr. Stasys ir ponia Pacevi- 
čiai turėjo tris dukteris ir sū
nų. Viena (vyresnioji) duktė 
Danutė neseniai ištekėjo už inž. 
Sakaus-Sakevičiaus, o dar trys 
vaikai gyvena kartu su tėvais. 
Tragedija atėmė jauną, daug 
žadėjusią Lietuvai ir lietu
viams, aktyviai besidarbavusią 
skautų eilėse, Ireną, savo iš
vaizda ir visa prigimtimi tikrą 
lietuvaitę, gražiai išaugusią, 
geltonplaukę Pacevičių atžalą. 
Te ilsisi ramybėje, o jos tėve
liams, seserims, broliui ir gi
minėms nuoširdžiausia užuo
jauta. Pr. Alšėnas

tjis bus valstybės sekretoriaus 
Rusko įpėdinis sumažėjusi. Jis 
net norįs iš dabartinių pareigų 
pasitraukti.

— JAV-bių ambasador. Gold- 
bergas Jungtinėse Tautose ne
sijaučiąs laimingas, rašo “U. 
S. News and World Report”. 
Jo padėtis Baltuosiuose Rūmuo
se susilpnėjusi. Galimybė, kad

ROS E B L A Z E
BLAZEJEWSKI

Poškiitė
Gyveno 3244 S. Leavitt Street.

Mir6 gruod. 4 d., 1966, 7 v, 
v., sulaukus 61 m. amžiaus.

Gimė Springfield, Iii.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras John. 2 dukterys: Car. 
rine Weneel ir Judith Ehling, 
žentas John, brolis Charles 
Poška, 3 seserys: Mary John
son, Josepliine Nelson ir Eva 
Falletti, 3 anūkai: Virginia 
Wencel, Susan Ehling ir Kar. 
rie Ehling.

Kūnas pašarvotas WolkA;hla- 
ger koplyčiojp, 3604 S. Hoyne 
Ave.

Laidotuves (vyks treč. 
gruod. 7 d. iš koplyčios 9:15 
v. r. bus atlydėta j St. Mau- 
rice parap. bažnyčią, kurioje 
{vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuliūdę. Vyras, 
žentas ir anūkai.

dukterys,

laidot. direkt. Wollschlager. 
Tel. I-A 3-0196.

Buv. Balfo organizatorei, direktorei ir ilgalaikei 
generalinei sekretorei

NORAI GUGIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą jos sesutei ONAI, gimi
nėms ir artimiesiems reiškia —

Chicagos Balfo apsk. direktoriai, 
valdyba ir darbuotojai

Pranešame giminėms ir draugams, kad pirma
dienį, lapkričio 28 dieną, Vilniuje mirė Sibiro trem
tinė

A. f A.
BIRUTĖ VILEIŠYTĖ-TURSIENĖ
Paliko dukra Reda ir sūnus Gediminas su šeima.

Seserys ir broliai

PRIEŠ 50 METŲ

‘Draugas”, 1916 m. 
gruodžio 6 d.

i
Lietuviai Kanados armijoj. — j 

Londonas. — Anglijos laikraščiai 
praneša, kad Kanados armijoj yra ; 
300 lietuvių savanorių kareivių, da- j I 
lyvaujančius karo mūšiuose.

$152,000 Lietuvos šalpai. — 
Ligšiol Amerikos Lietuvių centrinis 
komitetas iš Lietuvių dienos rink-,1 
liavos lapkričio 1 d. jau yra gavęs 
152,000 dolerių nuo karo nukentė
jusiems Lietuvos žmonėms šelpti. 
Aukos dar tebeplaukia.

Lietuvoje daug vilkų. — Laikraš
tis “Russkaja Zetnlia” rašo, kad 
Lietuvoje priviso labai daug vilkų. 
Juos iš girių išbaidė karo mūšiai. 
Išalkę vilkai neduoda ramybes nei 
žmonėms, nei gyvuliams, nei vokie
čių kareiviams. Prie .miestelio Or
ia, Gardino gubernijoj, neseniai 
vilkai sudraskė 20 vokiečių ka
reivių.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1966 
m. gruodžio 5 dieną, 6:30 valandą ryto mirė

A. + A.
ANTANAS KIESYLIS

Gyv. 5942 VVest 63rd Place ,
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 

West 71st St. Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 7 dieną, 
8:45 valandą ryto bus nulydėtas į šv. Kryžiaus bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Pusseserė Elena Ramanauskas, pusbrolis kun. 
Longinas Dienius.

Nuliūdę

Laidotuvėmis rūpinasi Janina Ankudavičienė.

„DRAUGE“ GAUNAMI LEIDINIAI
MARLBOROUGH’S LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Va- 

riakcjytė-Inkenienė, Išleido Lithuanian Catholie Press Society, 
Chicago 29, IU. Antras leidimas. Knyga, padedanti pačiam iš
mokti lietuviškai. Chicago, 1958 m. 144 psl......................$1.25

JAUNAS AKORDEONISTAS, Povilas Oetkauskas. Pradinės 
akordeonistams žinios ir daugelis melodijų su gaidomis. Išleido 
J. Karvelis, Chicago, 1958 m. 112 psl.................................. $3.00

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

DRAUGAS, antradienis, 1966 m. gruodžio mėn. 6 d.

MIRUSIEJI TEISIA 
GYVUOSIUS

Vėlinių šventės proga Šven- 
i tas Tėvas vakare Šv. Petro ba- 
j zilikoje aukojo šventąsias Mi- 
J šias už visus mirusius, daly- 
I vaujant daugeliui kardinolų, į- 
1 vairių kraštų diplomatiniams 
atstovams prie Šv. Sosto ir gau 
šiai miniai tikintųjų. Ir ta pro
ga tartame žodyje Šv. Tėvas 
prisiminė taiką ir paskutinių 
karų bei konfliktų aukas. — 
Ar galime pamiršti antrojo pa
saulinio karo aukas — kalbėjo

Popiežius — ar galime pamiršti 
nelaimingų mūsų laikų konflik
tų aukas, kuriuose tiek daug 
žūva kovodami už bendrus žmo 
nijos idealus, už laisvę, teisin
gumą, brolybę, taiką... Taip 
— šiomis dienomis buvo pamal
džiai paminėta dešimtmetis nuo 
liūdnų Vengrijos sukilimo įvy
kių... Taip pat kasdien pasiekia 
mus liūdnos žinios apie žuvusius 
atentatuose ir kovose Vietna
me... Visus prisiminkime savo 
maldose prašydami Dievo gailės 
tingumo.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telef. LA 3-0440 ir LA 3-9852

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N E L S 0 N

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. ’ 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ii kitų papuošimų 
2443 West 63rd STREET 

Telef. PRospect 8 - 0833 PRospect 8 - 0834

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARŲUETTE FUHERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOKPLYCIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET Tek REpublic 7-1218
2314 W. 28rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIONAS
4848 S. CALIFORNIA AVE. Tek LAfayette 3-3572

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tek YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIH
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. VArds 7-1138 — 1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE. CICERO, ILL. Tek OLympie 2-1003

LAW>N FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN ILL. TEL. 636-2320

ra



8 DRAUGAS, antradienis, 1966 m. gruodžio mėn. 6 d.

X Dr. Petras Atkočiūnas, 
dantų gydytojas, tebėra Loret- 
to ligoninėj, 419 kambary, šią 
savaitę jam padaryta dar vie
na operacija. Tuo būdu iki Ka
lėdų švenčių daktaro kabinetas 
Ciceroj bus uždarytas. Jo drau
gai ir daugybė pacientų linki 
jam greit pasveikti ir sustip
rėti.

X Chicagos lietuvių slidinin
kų klubo susirinkimas įvyko 
lapkričio 3 d., 1966 m. Naują 
valdybą sudaro: Kostas Žalnie- 
raitis — pirm., Viktoras Pau- 
peras — ižd., Marytė černiūtė 
— sekr. Gruodžio 10 d. 8 v. v. 
Marąuette Hali (rūsyje) 6908 
S. Western Ave., klubas ruošia 
slidinėjimo sezono atidarymo 
vakarą. Bus rodomi filmai iš 
žymiausių slidinėjimo vietovių. 
Kviečiami visi slidinėjimo en
tuziastai. Klubas numato šį se
zoną dvi slidinėjimo išvykas. 
Pirmoji sausio 13-15 d. į Boyn, 
antroji vasario 10-13 d. į In- 
dianhead, Mich. Smulkesnė in
formacija bus pateikta pobū
vio metu.

X x Kultūrininkas prof. Jo
nas Kuprioniis su ponia savo 
dukrelę Danutę ir Romą Ankai- 
tį, jųjų sutuoktuvių proga, juos 
įrašė į Lietuvių Fondą nariais. 
Tai naujas ir labai sektinas 
pavyzdys kitoms naujai kuria
moms šeimoms.

Profesorius atsiųsdamas įna
šą, rašo LF: — Jau yra įsigy
venęs paprotys įnešti sumas 
mirusiųjų vardu ir jie tuo bū
du padaromi Fondo nariais. Bū
tų naujas dalykas, jei gyvus as
menis, naujai kuriamas šeimas 
būtų galima įtraukti į Fondą 
nariais. Jie toliau įnešamas su
mas galėtų didinti ir būti tie
sioginiuose ryšiuose su Lietuvių 
Bendruomene, (pr.)

X Keturiais srovės šaltiniais 
veikia 4 takų nešiojamas Tele
funken magnetofonas. Spalvota 
TV, hi-fi stereo. Gradinskas, 
2512 W. 47 St., FR 6-1998. 
Atd. ir sekm. nuo 11 v. ligi 4 
v. (sk.)

X Mykolas Šleževičius buvo 
žymus ir didelis lietuvių tautos 
vyras. Daug jis dirbo tai tau
tai, eidamas įvairias atsakingas 
visuomenėje pareigas. Keletą 
kartų buvo ministerių pirmi
ninku ir užsienio reikalų mini- 
steriu. Senai jo kaulai ilsisi 
gimtoje žemėje. Jo artimieji, 
norėdami, kad ir po mirties jis 
gyventų tarp gyvųjų ir dirbtų 
savo mylimai tautai, įamžini
mui, jį įrašė į Lietuvių Fondo 
narių eiles.

LF adresas: 6643 So. Maple- I 
wood Ave., Chicago, III. 60629.

(pr.)
X Am. Liet. Montessori dr- 

jos Vaikų nameliai vėl priima 
naujus mokinius. Vaikai nieko 
nenustoja pradėdami mokyklą 
lankyti vidury mokslo metų, 
nes kiekvieno progresas vyksta 
pagal jo paties polinkius ir su
gebėjimą. inforjnacijai skambin
ti 471-0250 arba 476-4999. (pr.)

X A. a. Nora Gugienė, uoli 
visuomenininke, muzikė, Balfo 
vadovybės narė palaidota pir
madienį. Velionė buvo aprūpin
ta šv. sakramentais ir lydint 
jos palaikus iš koplyčios kun.
J. Makaras atliko religines apei 
gas.

X Pakšto salėje Naujųjų 
Metų sutikimas. Teirautis tel. 
YA 7-8722. (sk.)

X Mūsų tautiniais motyvais 
— odiniai albumai, medžio in
krustacijos sienoms ir rašoma
jam stalui, visoks gintaras, vi
sos lietuviškos knygos, muzi
kos plokštelės jr kt. Terra — 
3237 West 63rd Street, Chica
go, UI. Telef. 434-4660. (sk.)

Chicagos

žinios
KATALIKAI LAIMĖJO

Loyola akademijos futbolo 
ratelis laimėjo Chicagos aukšt. 
mokyklų čempionatą supliekda
mas viešųjų mokyklų Vocatio- 
nal atstovą 20:14 santykiu. Lo
šimą stebėjo 61,133 asmenys.

MOTERIS MII JONIU RĖ
Olive Culver, 80 metų, gyve

nanti 6740 Oglesby ave., mirė 
ir paliko $1,273,221 savo duk
rai Marjorie Hackel ir jos sū
nui.

NAMAS SUDEGĖ IKI PA
MATŲ

James Cancff namas, 3055 
Jarvis ave. sudegė iki pamatų. 
iSužeisti jis pats, jo žmona, sū
nus ir svečias. Nuostolių pada
ryta apie $40,000.

NEPAKELS SUSISIEKIMO 
KAINOS

CTA susisiekimas praneša, 
kad per 11-ką mėnesių 11,900,- 
000 daugiau žmonių negu per
nai naudojosi jo patarnavimu, 

i Toks važiuojančių skaičiaus pa 
(didėjimas atmeta reikalą pakel 
jti susisiekimo kainą.

AKADEMIJA IR KONCERTAS 

ŽILEVIČIAUS GARBEI

Kompozitoriaus prof. J. Ži- (dainų solistams ir chorams. Jo 
levičiaus pagerbimas sekmadie- kūriniai populiarūs. Jis sukūręs 
nį Marijos aukšt. mokykloj trejas mišias, mišparus, eilę 
įvyko su turininga programa, giesmių.
Atidarymo žodį tarė minėjimo Žilevičius yra žymiausias lie- 
rengimo kom. pirm. muz. A. tuvių muzikologas, sudaręs Ciil 
Giedraitis, pasidžiaugdamas di- žinišką archyvą, turintį per 
džiais jubiliato kūrybos laimė- 1200,000 eksponatų, apimančių 
jimais. Programos vedėjas dr. 230 lietuvių muzikų, kūrinių į- 
L. šimutis pirmuoju kalbėtoju vairiuose kontinentuose, 
pakvietė gen. kons. dr. P. Dauž Prof. Žilevičius yra išspausdi- 
vardj, kuris išryškino, kad nęs eilę studijų — apie kank- 
prof. Žilevičius švenčia du ju- les, Čiurlionį, Sasnauską, Va- 
biliejus: deimantinio amžiaus ir nagaitį, apie Maž. Lietuvos 
deimantinės kūrybos. Daugelis liaudies muz. kūrybą. Yra pa- 
sulaukia deimantinio am- ruošęss muzikos žodyną per 500 
žiaus, bet nedaugelis atlieka pusi., galėtųų greit baigti Lie

tuvos muzikos istoriją.
Prof. Puzinas baigė linkėji

mu jubiliatui ilgus metus tęsti 
kūrybos darbą.

Prof. J. Žilevičius susijaudi
nęs prabilo į publiką, reikšda
mas padėką pagerbimo organi-

deimantinius darbus.

Pagrindinį žodį apie proif. Ži
levičiaus darbus tarė specialiai

Aušros Vartų tunto vyrseniųjų skaučių Gabijos draugovė gruodžio 4 d. turėjo sueigą Draugo patalpose ir įg Philadelphijos atvykęs prof. 
susipažino su spaudos darbais. Iš kairės (pirmoj eilėj): D. Vaičeliūnaitė(, K. Žebrauskaitė, J. Baukytė . T pn_:nna paivmėin kad 
E. šiurnaite ir O. Pračkailaitė (antroj eilėj) — M. Vadopalaitė,, J. Vaičeliūnaitė, vadovė s. A. Namikienė,
V. Sabaliūnaitė, V. Sparkytė ir R. Deksnytė. iškiliausio mūsų muzikologo

prof. Žilevičiaus darbai taip di- programos vykdyto-
deli, kad jiems suminėti reikė-i

• tt • • • Tjtų monografijos. Kai gimė J.
Žilevičius, Č. Sasnauskas buvo Pažymėtina, kad į prof. Žile- 
24 m., M. Čiurlioniis 16 m., o vičiaus pagerbtuves buvo at- 
J. Gruodis 7 m. Žilevičius bu- vykę iš Clevelando Mikulskiai, 

“neišėjo per tris savaites, nes turime pripažinti, kad mūsų VQ “šaltinio”, “Rygos Balso” iš New Yorko — Jonuškaitė. 
Australijos Lietuvių die- | leidėja neturi pinigų popieriui kariai negavę progos pasiprie- įr k bendradarbis. Dėstė muzi- Koncertinė dalis buvo skirta 

nos prasidės gruodžio 26 d. ir ?r atspausdinimui . rusų invazijai 1940 metų k^ gv. Kotrinos gimnazijoje, komp. J. Žilevičiaus kūriniams,
baigsis gruodžio 31 d. Naujųjų [ — Kompozitorės G. Gudaus- birželio mėn. tą padarė viene- kurią lankė daug lietuvių> 1919 J. Byanskui akompanuojant, so

IŠ ARTI IR TOLI
AUSTRALIJOJ

rius metus vėliau”.
“Manau, kad minėdami Lie

tuvos kariuomenės atkūrimo

Metų sutikimo .balium Sydnė- kiel,ės tris naujausius kūrinius 
jaus Miesto rotušėje (S'ydney j padainuos solistė Stasė Pautie- 
Town Hali). meinė Los Angeles rengiama-

Lietuvių dienų metu Sydnė- me literatūros vakare gruodžio Į sukaktį laisvojo pasaulio šaly- 
juje vyks: ALB Krašto tarybos 10 d- ®v- Kazimiero parapijos se gyvenantieji atsargos kariai

Chicagos Swedish Covenant J atstovų suvažiavimas, Australi- :sa 8Je- 
ligoninė gavo laišką iš Wiscon- • jos lietuvių studentų suvažiavi- j Specialiai į šį vakarą iš Chi- 
sino su $25 čekiu, kuriuo užmojas, sporto šventė ir kultūri- cagos atvyksta rašytojas Aloy- 
kėta už dvi dvynukams prieš niai — meniniai parengimai. za:i Baronas, pasiryžęs Los An 
25 metus padarytas tonsilekto- , — Ramutis A. Zakarevičius, gėlės publiką palinksminti lie-
mijos operacijas, šiandien vie- 1961 m. gavęs magistro laipsnį tuviško gyvenimo humoristinė- 

elektros inžinerijoje, neseniai mis aktualijomis.
šioje srityj pasiekė aukščiausią Iš vietinių rašytojų literatū- 
mokslinį įvertinimą — doktora- ros vakare, savo kūrybą skai
tą. šiuo metu dr. R. Zakarevi- lys Alė Rūta, Elena' Tumienė, 
čius yra pakviestas ir jau dir- Bernardas Brazdžionis, Jurgis 
ba savo srityje N.S.W. univer- Gliaudą ir Pranas Visvydas.

PAGALIAU UŽMOKĖJO
UŽ DVI OPERACIJAS

na tokia 
apie $110.

operacija kainotų

NORI FUTBOLO RATELIO
Chicagos universitetas nuo 

1939 m. neturi futbolo ratelio. 
Šiomis dienomis studentų ko
misijos prašo universiteto va
dovybę atnaujinti šią sporto 
šaką.

IŠNIEKINO SINAGOGĄ
Rabinas Joseph Leff pasis

kundė policijai, kad įvykdytas 
nuostolingas Agudas Chabad 
sinagogas išniekinimas 5041 
Winthrop Ave.

AUKA UNIVERSITETO 
BIBLIOTEKAI

New Yorko Markle fundaci-

siteto mokomajame personale. 
R. Zakarevičius dar anksti 
prieš doktorato įsigijimą yra 
pasireiškęs kaip mokslininkas 
savo specialybėj. Jo tyrinėjimo 
darbai yra paskelbti eilėje 
mokslinių žurnalų. Jaunasis 
daktaras yra gimęs 1937 m. 
Klaipėdoj.

J. A. VALSTYBĖSE
— VVashingtono LB apylinkė

gruodžio 18 d., sekmadienį, 2 
v. p. p. Statler Hilton viešbu
ty 16th ir K St. NW, Washing

. 1 • o-cnnrvn t i • ton> D- C. ruošia Lietuvosja paskyrė $50,000 Loyola un.- dr R Grlniaus
ver. med. mokyklos bibliotekos , .. ....J gimimo sukakties minėjimą.

Bus apžvelgta dr. K. Griniaus 
veikla Lietuvos atgimimo laiko 
tarpy ir nepriklausomos Lietu- 

i vos valstybiniame gyvenime.
dainos ir dek-

praplėtimui. Biblioteka 
vietos 110,000 tomų.

turės

X Vincė Jonuškaitė atvyko 
į Chicagą, dalyvauti prof. Ži- l Meninėj daly 
levičiaus pagerbime, aplankyti lamacijos

— Inž. Daumantas Dikinis,
San Francisco, Calif., yra įtrau 
ktas į “Who’s Who in the Mid- 

atsilan- lwest” 1967—68 knygą. Dikinis, „ Laukiama _____ . .
savo gimines, pasitarti su Lie- kant Washingtono ir apylinkių !yra bai^s elektros inžineriją 
tuvių Moterų klubo federacijos bei Baltimorės lietuvių. Northeastern universitete Bo-
Chicagos skyriumi, kurio pir- 1 — New Yorke leidžiamo rau- stone- Dabar jis tęsia studijas
mininkė yra Marija Kriaučiūnie ' donųjų laikraščio redaktorius University of California ir dir- 
nė. Svečiuojasi Šiaulių ir Pet- R. Mizara savo vedamajame ba kaip vyriausias elektros in- 
rulių šeimose. Atgal į New pirmame puslapy gruodžio 2 d. įžinierius Bechtel korporacijoj,
Yorką skris antradieni, kur tu
ri gausiai visuomeniškų parei
gų. Gana dažnai kalba lietu
viams ir amerikiečiams apie lie

grįžo tėvynėn ir įsijungė į Lie
tuvos meno kūrėjų dr-ją. Prisi
dėjo steigiant Dramos teatrą 

turėtų pagalvoti ir apie aukso lKaun6) ^5^ vargonininkų

m. buvo paskirtas Vitebsko jlistė J. Armonienė ekspresin- 
muz. mok. mokytoju. 1920 m. (gai padainavo Nuliūdimo valan-

raidėmis įrašymą Lietuvos lai
svės kovų istorijon vardų tų 
mūsų karių, kurie paaukojo gy

dą, Ratai; smuikininkas P. Ma
tukas įdomiai pagriežė Ilgesį, 
•Statysiu tiltaitį; solistė A. 

Giedraitienė patraukliai padai
navo Karvelėli, Gundė mane ber-kursais, buvo vienas iš stam

biųjų organizatorių Lietuvos nužėlis; sol. E. Zapolis, palydi- 
operos. Jis sudarė muzikos pro- ma Alice Stephens dainininkių 

vybes už Lietuvos laisvę 1918- gramas pradžios ir vidur, mo- grupei žaismingai padainavo Sė 
20 ir taipgi 1940 1965 m. lai- j0 iniciatyva Kaune jau rūtą, o sol. Kr. Bartulis su
kotarpyje. Ar nereikėtų pagal- auruoštį nirmieii simfoninės dainininkėmis sklandžiai pertei- voti apie ™ garbei leidinio iš- kenktai. Jis pasini- kė Plaštakėlę; Metropolitan
leidimą? Tai būtų efektingas pįn0 įgieisti Čiurlionio kūrinius,

buvo pirmosios Dainų šventės 
organizatorių.

atsakymas į okupantų šmeiž
tus apie mūsų karius, kaip ly
giai pagerbimas žuvusiųjų ka
rių ir paminklas ateities kar- Atvykęs Amerikon ruošė

operos solistas Al. Brazis pajė
giai perteikė Šėriau žirgelį, j 
Ugdė motušė, Alice Stephens 
dainininkės su savo dirigente 
dar davė harmoningą religinę

toms. Medžiagos tam pakanka- dainų šventes, koncertus su dainą Trys Karaliai
mai turime, o okupantai jos šimtais dainininkų, pirmaujam 
suteikia dar daugiau.” čiose didmiesčių salėse. Kate-

IT Altini drose rengė relig. muz. koncer-
11MLIJUJ tus, kur nuskamkėdavo ir lie-

- Emigrantų diena visoj Ita- tuviškos meiodijos. 
lijoj buvo švenčiama lapkričio I
27 d. Katalikų Bažnyčia nori 1 sukūrė didingą Vytauto
atkreipti visų tikinčiųjų dėme- Didžiojo kantatą, buvo centri- 
sį į emigrantų, tremtinių ir nbį organizatoriumi lietuvių Dai 
pabėgėlių problemas, kurios nos šventės New Yorko tarpt.
taip aktualios yra šiuolaikinia
me pasaulyje. Pagal Jungtinių 
Tautų statistiką visame pasau
lyje yra apie 50 milijonų išvie- 
tintų asmenų, kurių ketvirta
dalis yra katalikai. Jų tarpe 
Italija su savo 5—6 mil. emig
rantų - darbininkų labiausiai 
yra paliesta. Siekiant tinkamai 
aprūpinti jų ir kitų milijonų 
tremtinių dvasinius reikalus, 
Bažnyčia išleido specialią kon
stituciją Exul Familiae, kuri 
nustato tremtinių sielovados 
dėsnius. Europos lietuvių trem
tinių reikalams tvarkyti Šven
tasis Sostas paskyrė specialiai 
vysk. Praną Brazi, kuris rūpi-

Didingai skambėjo sol. Bra
zio, smuikin. Matuko su jung
tiniu Dainavos — Vyčių choru 
išpildomas Maldavimas. Ypač 
visus jaudino jungtinio choro su 
dideliu pajėgumu sudainuotos 
Pabuskim iš miego ir Laisvės.

Minėjimo prcga išspausdin
tas specialus leidinys, kurį re
dagavo prof. V. Jakubėnas, čiaparodoj, kur dalyvavo 79 cho

rai ir apie 100,000 klausytojų, aptaręs komp. Žilevičiaus kūry- 
Jis visuomenininkas, patrio- bą, o pats jubiliatas duoda Mu 

tas (apdovanotas Liet. vyr. or- zikologijos archyvo apybraižą.
dinų). s ....I šaunus minėjimas baigtas

Kurti pradėjo 1908 m. Jis kom. pirm. Giedraičio padėkos 
sukūrė pirmutinę lietuvio sim- žodžiu programos pildytojams. 
foniją, 4 operetes ir apie 300 j. Daugi.

DIDIEJI DR. BYLOS ATSIEKIMAI

Dr. J. G. Byla gimė 1921 m. 
lapkričio 19 d. Marijampolės 
apskr., Rudaminos valsčiuj, Bu 
lakavo dvare. Gimnazijos mok
slą ėjo Marijampolėje, Alytuje, 
ir Vilkaviškyje. Mediciną studi
javo: Paryžiuje (Prancūzijoj), 
Derby (Anglijoje) ir Bonnoje 
((Vokietijoje), kur 1949 m. bai
gė medicinos ir filosofijos dak
taro laipsniais. 1949 m. atvyko 
į JAV ir apsigyveno Ohicagoj.

Medicinos internshipą atliko 
McNeil ligoninėje, Benvyn, III. 
1951 m. gegužės mėn. išlaikė II 
linois valstybinius egzaminus. 
Smegenų chirurgijoje speciali
zavosi Illinois universitete pas 
dr. Bailey ir dr. Oldberg. La- 
hey Clinic Boston, Mass., pas 
dr. James L. Popen ir vaikų 
smegenų chirurgijoje Wiscon- 
sin universitete, Madi^on, Wis., 
pas dr. Erikson,

Du metus tarnavo JAV ka
riuomenėje, kapitono laipsniu ir 
buvo Brook Army General Hos
pital, San Antonio, Texas, ka
riuomenės chirurgu.

Nuo 1961 m. pradėjo savo 
privačią praktiką.

Gimtadienio ir egzaminų iš
laikymo proga dr. ir Dalios By

(Nr. 93) rašo dalyvavęs “Vie- San Francisco. Prieš atvykda- naši įsteigti Europoje lietuvių 
nybės” sukviestame to laikraš- ,ma i Californiją Dikinis buvo pastoracijos centrą.

vyriausias inžinierius Borg
Warner korporacijoje, atomi- | ARGENTINOJ
nių produktų skyriuj, Decatur, — Pietų Amerikos lietuviai 
Illinois. jau įtemptai ruošiasi ketvirtą-
- Kons. Anicetas Simutis, T“”.kongresu.i',kurį įvyks Ar 

kalbėdamas Lietuvos kuriuo- gent““L so9tlneJe Bu“°! Jo
nienės atkūrimo minėjime Bos- 1967 m' vasar,° 2~5

čio 80 m. sukakties minėjime, 
i Komunistų laikraščio redakto-

tuvišką dainą. Neseniai Ameri- rius džiaugiasi, kad “Vienybės” 
kos folklioro draugijai, New savaitraštis vykdė “teisingą po 
Yorko skyriui, dainavo lietuvis-j litinį kursą: jis stoja už kultū- 
kas dainas ir kalbėjo apie jas. rinių ryšių tarp Tarybų Lietu- 
Taip pat kalbėjo ir dainavo vos ir JAV lietuvių stiprini- 
Bostone ir Philadelphijoje. (mą”. Pažymi, kad “Vienybė” nomis. Įvairios komisijos arti

mai bendradarbiaudamos vyk-
tone, tarp kitko pažymėjo:
“Dėl plėšikiškai nusiteikusių,, . . », . .
diktatorių Stalino ir Hitlerio do Joms Pavestus uždavinius:- 
susitarimo 1939 metais Lietu- fvecių . kOmlS1J.a organizuoja 
va atsidūrė mirtinam pavojuj. kambanus svečiams apgyven- 
Pagalba suktų politinių m-nia
puliacijų Stalinui pavyko ,1940 
metų birželio mėn. okupuoti 
Lietuvą be mūšio, o Lietuvos 
kariuomenę patylom likviduot,

Dr. Jonas Gediminas Byla - 
Bylaitis išlaikė American Board 
for Neurological Surgeons eg-

, ... . . zaminus, tuo būdu tapo pirmasdinti, finansų komisija rūpinasi daktaras diplomuotas
reikalingomis lėšomis, o studijų lneuroiogaa. gių egzaminų išlai- 
komisija rūpinasi gerai paruoš- kymas įrikiuoja dr Balį . labaį

mažą skaičių daktarų, visoje 
Amerikoje pasiekusių aukščiau 
sios mokslo garbės. Po tų eg- 

automatiškai tampa 
moderniosios smegenų chirurgi-

ti studijų savaitės programą ir 
paskirti pietų Amerikos jauni- 

Ir koks'buvo Stalino ’satrapį !mo studijų savaitei. Tenka pri- 
nustebimas, kai nepaisant žiau- iminti’ kad Pietų Amerikos lie' zaminų 
riausio teroro, pirmai progai tuviškoJi sPauda labai laukia 
pasitaikius, t. y. 1941 m. bir- |JAV lietuvili ekskursijos, kuri
želio 22—26 dienomis be mobi- tinkamai Prisidės Prie ProSra- 
lizacijos, be paliepimų staigiai jmos ly^io Pakėlimo- 
iš nakties susidarė šimto tūk- — Graciela Jakavičiūtė, jau- 
stančių savanorių kariuomenė, nosios kartos lietuvaitė, kaip 

kelias dienas išvalė dainininkė dažnai

jos — Cushing draugijos na
riais.

Kartu su dr. Byla visi lietu
viai gali pasidžiaugti lietuvių 
sugebėjimais ir veržlumu. Ke-

dalyvauja lias į Neurochirurgijos mokslokuri per
[Lietuves žemę nuo rusiškųjų Buenos Aires televizijos prog- 

\incė Jonuškaitė (desineje) su Marija Kriaučiūniene “Draugo” įstaigoj. 'įsibrovėlių. Su pasididžiavimu lamose.
viršūnes buvo ilgas ir reikalau- j lų puikioj rezidencijoje buvo 
jąs daug ryžto ir sugebėjimo, .sauųut, priėipirnąs- A. 6.




