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GRAIKIJA
SPAUDOS
ŠVIESOJE

Graikijos tragedija ir kilnusis 
karaliaus sumanymas

Apie krizę Graikijoje, nepavy
kusį karaliaus Konstantino per
versmą spaudoje randame įvai
rių pasisakymų. Daugelis laikraš 
čių karaliaus sumanymą, pasiry
žimą laiko “garbingu, kilniu” 
(noble). Pagal Chicagos “Ame
rican”, visam tam planui trūko 
organizacijos bei reikiamo vykdy 
mo.

Esą, karaliaus nuogąstavimai, 
kad tauta dėl pulkininkų dikta
tūros turėsianti kentėti, buvę tei
singi. Tai įrodo aštuoni valdy
mo mėnesiai. Amerika ir kiti kra 
štai tebelaukia sugrįžtant teisė
tai vyriausybei Graikijoje, tačiau 
tie pageidavimai nebuvo išklau
syti. Pagal laikraštį, karalius at
stovaująs “demokratijos sąžinę”. 
Jei jis pasiliks emigracijoje, tai 
Vakarų valstybės galės jo vyriau
sybę pripažinti kaip teisėtą Grai
kijos valdžią.

Pagaliau nurodyta, kad apjun 
gtoji Graikija esanti nepaprastai 
svarbi JAV-bėms ir Vakarų pa
sauliui. Juk ji sudaro pietinį NA
TO gynybos parną. Ji Vaka
rų gynybai svarbi ir politiškai ir 
militariškai. Laikraštis mano, 

♦ kad JAV privalėtų panaudoti sa
vo įtaką ir tarpininkauti tarp ka

raliaus ir režimo (atrodo, kad pir 
mieji pasitarimai neatnešė vai
sių — Red.).

“N. York Times” nuomone, 
karalius labai menkai apskaičia
vęs savo galią, ypač paskelbus 
kovą Atėnų juntai. Dienraštis, 
dar prieš šeštadienio pasitari
mus Romoje, buvo pareiškęs nuo 
monę, kad Atėnų režimui ypa
tingai rūpi išlaikyti teisinį mo
narchijos tęstinumą, o tai kaip 
tik liudija, kad režimas neturi po 
litinio pasitikėjimo savimi ir y- 
pač atsižvelgiant į tai, kad atsi
kratyta karaliaus, kuris juk tam 

“'režimui buvo sudaręs grėsmę.
Esą galima, kad režimas prisi

bijo nepripažinimo iš JAV, An
glijos ir kitų kraštų pusės tuo at
veju, jei jam nepavyks gauti Kon 
stantino sutikimo tęsti monar
chiją bent regento vardu. Tai 
visai realu, nes juk nei vienas kra 
štas nėra režimo pripažinęs, o 
anglų Wilsonas režimo metodus 
yra pavadinęs “barbariškais”. A- 
teitis — neaiški. Jei, mano dien- 
.raštis, režimui pavyks sustiprinti 
savo politinę galią, tai karaliui 
nebeliks nieko kito, kaip prisi-

Graikijos diktatorius pulk. Papado- 
poulos — nepavykus pirmam ban
dymui grąžinti karalių atgal į 
Graikiją, jis numato siųsti kitą at
stovą Romon pas karalių.
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NATO ir jos narių "tiltai" su Rytais
NATO paliečia nauji rūpesčiai — Prancūzija perleidžia sovietams svarbią Alžirijos 
bazę, bendri prancūzų ir sovietų parašiutininkų pratimai — NATO kraštų 272 ry
šiai su Rytais — Vak. Vokietija nepatenkinta Santarvės strategija.

Karaliui belieka likti emigracijoje
Nauji bandymai susigrąžinti į 

karalių į Atėnus?
ROMA, ATĖNAI. — Iš Ro

mos pranešama, kad nepavykus 
Atėnų režimo tarp.mnkui — 
arkivyskupui Jeronimus ir už
sienio įeikalų minisįariui Pipi- 
neliui, karalių prikalbinti grįžti 
atgal į Atėnus, dabar pulk. Pa- 
padopoulos vyriausyjė pasiry
žusi bandyti dar kartą Numa
tyta Romon pasiųsti vieną aukš 
tųjų karių, karaliaus artimą 
draugą.

Kai tėra maža vilčių susi
grąžinti karalių, Atėnuose buvo 
svarstymų regentu paskirti ka
raliaus seserį Ireną, taip pat 
esančią Romoje. Iš karaliaus 
sluoksnių praneša, kad jis rėži-1 
mui statęs kelias sąlygas, pvz.: • 
nedelsiant paskelbti rinkimus į I 
parlamentą, paleisti sąmoksle 
dalyvavusius karius, pasitrauk-, 
ti pulk. Papadopoulos, nedaryti i 
pakeit’mų konstitucijoje.

jungti prie likusių Europoj, egzi 
lyie gyvenančiu, monarchijos at
stovų.

Paryžiaus “Le Monde” savo ve 
damajame pastebi, kad karalius 
griebėsi perversmo aštuonius mė 
nesiūs pavėluotai. Buvusi kitokia 
padėtis balandžio m., kai kari-] 
ninku dauguma buvo ištikima 
karaliui. Tuo tarpu kas įvyko? 
Pulkininkai paruošė naują kon
stituciją, kurioje pabrėžtinai su
mažintas karaliaus vaidmuo.

Aplamai, karalius buvo perne
lyg pervertinęs savo autoritetą, 
įtaką tiek kariuomenės eilėse, 
tiek ir pačioje tautoje. Žinoma, 
jam rūpėjo išvengti kraujo pra
liejimo. Tačiau kaip gi jis tikė
josi laimėti, nenumatydamas ri
zikos ir juo labiau, kai pati ka
riuomenė buvo suskilusi?

Tas pats “N. Y. Times” kita

Sudarys vyriausybę 
tremtyje ?

Vakar svarsčius naujas gali
mybes tartis, laukiant naujojo 
pasiuntinio iš Atėnų, jau aiškė
jo karaliaus svarstymai suda
ryti — Londone, Kopenhagoje 
ar kur kitur — egzilinę graikų 
vyriausybę. Atėnams neprii- 
mant karaliaus statomų sąly
gų, atrodo, tai bus vienintelis 
karaliui likęs kelias.
Nauji rūpesčiai dėl Turkijos

Režimui tebesitampant ir sie
kiant grąžinti karalių — prie
šingai pulkininkams gresia už
sienio nepripažinimo padariniai 
— vakar jie susidūrė su nau
jais rūpesčiais. Turkų užsienio 
reikalų ministeris Graikiją ap
kaltino “grasant turkų mažu
mai Gra kijo.s daly -— Trakijo
je”, vakarinėj Graikijoje. Tur
kija pagrasino represijomis.

Pavojus P. Af kos
*>

ligoniui
Didelis pavojus gyvybei

CAPE T0WN. — Plaučių už
degimu susirgęs Vaškanskis, 
“žmogus su svetima širdimi”, 
stropiai gydomas. Vakar jo 
sveikatos būklė pablogėjo. Spė
jama,. kad organizmas reiškia 
pasipriešinimą prieš atsiradusį 
svetimą kūną — jaunos moters 
širdį.

proga vedamajame nurodo, kad 
dėl tragiškų įvykių Graikijoje ei
gos kalti ir amerikiečiai su savo 
misijomis — jos nuolat remdavo 
dešiniuosius graikų sparnus, pa
laikė karaliaus pusę ir vesdavo 
tokią politiką, pagal kurią jos 
pagrindinis tikslas, tai “antiko
munizmas”. Dėl to ir nestebina, 
mano dienraštis, kad karaliaus 
perversmas buvęs taip menkai į- 
vykdytas ir piliečių nepalaikytas. 
Dabar kraštas dar tvirčiau atsi
dūręs “fašistiniai nusiteikusių 
karinių konspiratorių” rankose. 

Kokia būsianti JAV politika
Graikijos atžvilgiu? Rusk, esą, 
kaip paprastai miglotai kalbėjęs 
apie tai, kad “reikia palaukti”. 
Pats laikraštis gi pataria, kad ry
šiai su režimu turį būti palaiko
mi iki minimumo ir kad grai
kams privalo būti sustabdyta vi
sa karinė parama. Amerikai ten
ka išlyginti anksčiau tame nelai 
mingame krašte padarytas klai-

I das.

Briuselis. — Ar NATO silpnė
ja ar stiprėja? Jei spręsti iš šio
mis dienomis Briuselyj pasibai
gusios metinės NATO konferen
cijos nutarimų bei nuotaikų, šiai 
Amerikos globojamai pasaulinei 
organizacijai tenka susidurti su 
rimtais rūpesčiais.

Vakariečių korespondentai nu1 
rodo, kad NATO nariai atidžiai 
stebi sovietų bandymus įsigalėti 
Ar. Rytuose, tačiau jiems esą aiš
ku, kad Atlanto Sąjunga nedė
sianti pastangų tai sovietų įta
kai atremti. Dar blogiau. Viena 
NATO komisijų, V. Vokietijos 
Europos sąjungos gynybos komi
sija su joS pirmininku, olandu F. 
J. Goedhart’u priešaky, paskel
bė, kad Viduržemio jūra daugiau 
nesanti “vakarams priklausąs e- 
žeras.”
Prancūzai sovietams netiesiogiai 

perleidžia Alžirijos bazę
Minėtoji komisija apgailestavo, 

kad prancūzų pasitraukimas su- 
puolęs su sovietų įsistiprinimu 
Art. Rytuose. Čia kelia rūpestį 
prancūzų bazės, vienos moder
niausių Viduržemio jūroje, Mers 
El-Kebir, likimas. Kadangi ji strd 
teginiu atžvilgiu nesanti svarbi 
Prancūzijai, tai šioji nuo 1968 
m. vasario m. bazę perleidžia Al- 

I žirijai, nors prancūzai teisiškai 
I bazę galėtų pasilaikyti ligi 1975 
mt

Alžirija vis labiau ir labiau 
priklauso nuo Sovietų Sąjungos. 
Dėl to NATO sluoksniuose nea
bejojama, kad alžiriečiai neturė
sią nieko prieš, jei ta baze atei
tyje naudosis sovietų laivynas.

Egipte veikia ne tik sovietai
Art. Rytuose vis labiau jaučia

ma sovietų įtaka. Aleksandrijos

Aukšč. Teismas Washingtone, nubalsavęs leisti komunistams dirbt' 
gynybos įmonėse. Iš kairės sėdi: J. M. Harlan, H. L. Black. pirm. —- 
Bar! YVarren. W. O. Douglas ir W. J. Brennan, Jr. Stovi iš kairės: 
A. Fortas. P. Stewart. B R. White ir vienintelis negras'— T. Marshall.

AUKŠČ. TEISMAS IR KOMUNISTAI
Komunistai gali dirbti JAV

gynybos įmonėse
Aukščiausias Teismas Washin 

gtone gruodžio 11 d. priėmė ne
kasdieninės reikšmės nutarimą: 
komunistams leidžiama dirbti JA 
V gynybos įmonėse. Tas nutari
mas pasmerktas visoje eilėje dien 
raščių.

“Chicago Tribūne” nurodo, 
kad tuo nutarimu sekant, JAV- 
se įsitaisę Vietkongo ar komunis
tinio Šiaurės Vietnamo komunis
tai gali lengvai prašyti darbo ne 
tik gynybos įmonėse, bet ir pa
čiame Pentagone. Dienraštis pri 
mena, kad komunistų simpatijos 
tenka arba Maskvai arba Peki
nui, bet nieku būdu ne JAV- 
bėms. Visi jie pasiryžę nuversti 
— ir bet kokiomis priemonėmis, 
ir smurto neišskiriant — JAV 
vyriausybę. Tad ar galima pa

Gen. Earle G. Wheeler

JAV gener. štabo viršininkas De
troite kalbėjo: Amerikai sustab 
džius oro puolimus, tei tik ura il
gintų Vietnamo karą.

ir Port Saido uostuose Egipto ar
miją instruktuoja, lavina ne tik 
sovietų, bet ir čekų, bulgarų ir 
lenkų kariniai specialistai. Sovie
tų. lėktuvai jau gauna teisę nu
sileisti ir operuoti ne tik Egipte, 
bet ir Irake, Sirijoje, Jemene, Al
žirijoje ir Jordane.

Sovietų įsistiprinimas Vidurže
mio jūros erdvėje prasidėjo po 
1963 m. ir ypatingai pakilo po 
š.m. birželio m. karo Art. Ry
tuose. Šių metų liepos m. Vidur
žemio jūroje jau plaukiojo 46 so
vietų laivai, jų tarpe apie 10 po
vandeninių laivų.

Dar įdomiau, kad NATO siui 
ksriiuose buvo gau'a žinių apie 
sovietų parašiutininkus, Prancū
zijoj dalyvavusius bendruose pra 
timuose su praneūzų kariais.

Kaip NATO stato “tiltus” su 
Rytais

Briuselio konferencijoje paaiš
kėjo, kad NATO ne tik nelinku
si griebtis bauginimo taktikos, 
kaip senais, gerais Dulles laikais,

teisinti tokio nutarimo priėmi
mą?

Atrodo, kad A. Teismo pirmi
ninkas Warren ir jo bendradar
biai, matyt, neprisimena, kad 
Klaus Fuehs, d'r. A. Nunn May, 
dr. B. Pontecorvo, Rosenbergai, 
Greenglass ir Sobell (Sobolevi- 
čius) karo metu pateko į atomi
nių ginklų JAV ir Anglijoje įmo
nes. Kokios gi pasekmės? Tos, 
kad atominės paslaptys buvo sku 
biai pristatytos Maskvai.

JAV vyriausybėje buvo infilt
ruoti Alger Hiss, Harry Dexter 
White ir daugybė kitų komunis
tų ir visi jie priešui išdavė jiems 
naudingas paslaptis. Neseniai pa 
našiai vyko su britų šnipais Kim 
Philby, Guy Burgess ir Donald 
Maclean.

Tačiau... YVarren ir jo sėbrams 
komunistai nėra pavojingi. Jam 
atrodo, kad lieka laukti, kol ko-

Kaina 10 c.

bet jau nesidrovi slinkti kompro
miso keliu, ieškoti įtampos su
mažinimo, statyti vadinamus til
tus, kitais žodžiais, palaikyti su 
Rytais ryšius ar kontaktus.

Tai paaiškėjo Briuselyje spe
cialiai parodytose diagramose. j 
Pasirodo, kad tuose kontaktuose | 
su Rytais pirmauja JAV su 451 
kontaktais, po jų seka: Anglijai 
— 40, Italija — 35, Olandija —Į 
30, Belgija — 28, Danija — 24, 
Vak. Vokietija — 20, Prancūzi
ja — 19, Norvegija — 16, Tur
kija — 15 (Trūksta Portugali
jos, Liuksemburgo, Graikijos, Is
landijos ir Kanados). Iš viso to
kių kontaktų, NATO narių tar
pe, buvo 272. Jie lietė, daugiau
sia, prekybos ryšius, bet jų buvo 
ir įvairiose kitose srityse, kaip dip 
lomatų kelionėse, menininkų vie 
šnagėse ir pan.

Nebeaktuali buvusi 
“priešakinė strategija”

Savo laiku buvo planuota, kad 
NATO, priešo grėsmės atveju, 
panaudos vad. priešakio strategi
ją, t.y. pasitinkant priešą kiek 
galima toliau rytuose. Dabar a- 
pie tai jau nekalbama. JAV da
liniai numatoma palaipsniui ati
traukti į Ameriką ir naudoti Mc 
Namaros planą: oro keliu dali
nus permesti Europon, pratimų 
ikslams ar ir priešo puolimo at

veju.
Briusely paskelbti planai apie 

“lanksčiąją strategiją” (kai prieš 
atominius ginklus panaudojant, 
būsią iki galo panaudoti kiti gin
klai bei politinės ar ūkinės prie
monės).

Vak. vokiečiai pirmieji čia reiš
kia nepasitenkinimą. Jie prisibi
jo amerikiečių laipsniško trau
kimosi, jiems nepatinka JAV nu
matyta “oro tilto” strategija, jie 
ir prieš JAV bei sovietų abipusį 
gynimosi neilgų distancijų rake
tomis — esą tuo atveju Europa 
galėsianti lengvai virsti karo lau 
ko ąrena. Visais atvejais esama į 
nepasitenkinimo. O tai reiškia 
nesutarimo nuotaikas taip Vaka
rams svarbioje gynybos organiza 
cijoje.

Viesulas Alabamo;e, 
žeme dreba Kalifo ni jo j

HUNTSVILLE, Alabama. — 
Viesulas (tornado) vakar ry
tą palietė Huntsville miestą A- 
labamos valstijoje. Žuvo du as
menys, apie 40 sužeista. Pasta
tams viesulas padarė didelių 
nuostolių.

SAN FRANCISCO. — Vakar 
šį miestą Kalifornijoje palietė, 
žemės drebėjimas. Jis, per ke
lias sekundes, buvo jaučiamas 
du kartus. Nuostohų nebuvo, 
nors miesto centre buvo paju
dėję kai kurie narna’.

--1A
KAIRAS. — Egipto spauda 

praneša: Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos pirmasis sek
retorius L. Brežnevas sausio 
7 d. numato lankytis Kaire.

munistai atvirai veiks ir tik tuo
met jie galėsią būti pasmerkti. 
Be to, tas Teismas yra prieš ko
munistų registravimąsi, jis sutin
ka, kad jie gautų pasus kelio
nėms į Maskvą, Pekiną ar Ha
nojų, jis nesutinka, kad būtų ti
riama, ar mokytojai nėra komu
nistai, jis sutinka, kad komunis
tai būtų pareigūnais ir unijose. 
Ir taip toliau. Tad ir belieka 
klausti: kurią pusę palaiko Aukš
čiausias Teismas Washingtone?

Nr. 296

Gub. Romney, keliaudamas po Eu
ropą ir Aziją, dabar pasiekė Mask
vą.

Ronney Maskvoje
MASKVA. — Michigano val

stybės gubernatorius Romney, 
aplankęs Prancūziją, Angliją, 
Vak. Vokietiją, Leųlriją, atvy
ko į Maskvą. Jis buvo priimtas 
Kremliaus politikų. Pasikalbė
jimuose buvo paliestas ir Viet
namo karas — sovietai JAV 
politikui pareiškė esą tam ka
rui priešingi ir JAV-bes laiką 
agresorium.

SUGLAUSTAI
Aviacija puola Hanojų

SAIGONAS. — JAV aviacija 
vakar jau penktą dieną iš eilės 
puolė taikinius Š. Vietname — 
Hanojaus sritį. Amerikiečių va
dovybė paskelbė, kad JAV a- 
viacija neteko keturių lėktuvų, 
iš jų du buvo numušti oro kau
tynėse ir du priėšlėkt. apsaugos. 
Numuštas vienas MIG lėktuvas. 
Priešas skelbė apie devynius 
numuštus lėktuvus. Iki vakar
dienos virš Šiaurės Vietnamo 
JAV aviacija iš viso neteko 765 
lėktuvų.

Puolė MIG bazes
Amerikiečių lėktuvai vakar 

puolė MIG bazes, geležinkelių 
ruožu 38 m. atstu nuo Hano
jaus. Š. Vietnamo bazėse š uo 
metu yra apie 30 MIG lėktuvų, 
kiti. spėjama.iš bendro 50 skai
čiaus, yra R. Kinijos teritorijo
je.

Žymesnių susidūrimų su prie
šu sausumoje nebuvo.

Naujas min. pirm.
Australijoje

MELBOURNAS, Australija. 
— Paskendus Australijos min. 
pirmininkui Harold F. Holt, vy
riausybės vadovo pareigas lai
kinai eina min. pirmininko pa
vaduotojas, Krašto partijos ly
deris, John McEwen. Jis šian
dien prisaikdinamas. Laukiama 
sukviečiant liberalų partijos, 
pačios didžiausios koalicijoje, 
susirinkimo. Jame bus išrinktas 
partijos vadovas ir ministeris 
pirmininkas.

Per dvi dienas, po intensy
vių ieškojimų, neradus politiko 
lavono, manoma, kad jis bus 
tikrai dingęs vandenyne.

Nusiginklavimo konferencija 
Ženevoje darbus sustabdė pen
kioms savaitėms

KALENDORIUS
Gruodžio 19 d.: šv. Nemezi- 

jus, šv. Fausta, Gerdvilis, Ri
mantė.

Gruodžio 20 d.: šv. Filogonas, 
šv. Atala, Sigitas, Grozvilė.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, šilčiau, temp. sieks a- 
pie 50 1. F.; ryt — debesuota, 
vis dar šilta, galimas lietus.

Saulė teka 7:13, leidžias 4:22.
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Daugelis gydytojų nemėgsta 
reikiamai kalbėti su mirštančiais 
ir tinkamai juos prižiūrėti — jie 
nenori mirštančiajam bet kokiuo 
būdu priminti mirtį. Šitame la
bai svarbiam reikale reikia elgtis 
individualiai. Yra tokių mirštan
čiųjų, kurie nenori kalbėt apie 
mirtį. Tokių nusiteikimus reikia 
pagerbti. Kiti elgiasi priešingai
— jie nori išreikšti savo nerimą 
ir šio to paklausti. Su tokiais rei
kia tinkamai išsikalbėti. Labai 
nežmoniškas elgesys, kai artimie
ji pabėga nuo žengiančiojo į mir
ties glėbį. Tada jam artimųjų pa
galba yra labiausiai reikalinga. 
Dažnai mirštantysis turi pilną 
sąmonę, tik jo kūno jėgos išsen
ka ir jis dėl to toliau gyventi ne
gali. Tokiam reikiama pagalba 
yra didelė paguoda. Ji turi būti 
tinkamiausiii būdu suteikta.

Garbingas gydytojo elgesys 
su mirštančiuoju

Kaip mirštantysis praleidžia 
paskutines savo gyvenimo valan
das, turi didelės reikšmės jam ir 
jo artimiesiems. Čia gydytojas ga
li daug padėti, kad paskutinės va 
landos mirštančiajam būtų pa
lengvintos ir jo atsiskyrimas su 
gyvaisiais būtų labai orus. Pir
miausia, reikia didelius ir ilgai 
besitęsiančiuą skausmus nuramin 
ti. Didelis skausmas gali pribaig
ti net stipriausio žmogaus ner
vus. Toliau, reikia labai stropiai 
šalinti visus nemalonumus, ku
rie lydi paskutinėse savo gyveni
mo valandose atsidūrusįjį. Jei yra 
piktirtimas, niežėjimas, vidurių 
užkietėjimas, kosulys ir panašūs 
kiti negerumai, reikia stropiai su
tvarkyt. .Šiandieninė mediciniška 
technika, vaistai ir puikiausias 
ligonio slaugymas gali prašalinti 
nepakenčiamus skausmus ir ki
tus nemalonumus.

Gydytojai su mirštančiaisiais 
elgiasi trejopai

Medicina-gydytojai yra di
džiausi sukilėliai prieš mirtį. 
Žmogaus gyvybę stengiamasi iš
laikyt nežiūrint triūso bei išlai
dų. Jauni gydytojai elgiasi trejo- 
tai su tais ligoniais, kuriems mir
tis skubiais žingsniais ima artin
tis. Vieni jaučia pareigą pasaky
ti ligoniui apie artėjantį jo liki
mą. Tokie gydytojai mano, kad 
ligonis turi sutvarkyti savus rei
kalus su namiškiais ir jis turi tei
sę žinoti apie savo padėtį. Antri
— praneša giminėms apie ser
gančiojo stovį, pastarajam nepa
sakant tiesos apie jo padėties rim 
tumą. Treti gydytojai — nieko 
nekalba apie mirštančiojo stovį. 
Jei jų niekas neklaus, jie nieko 
ir nesakys. Net jei pacientas jų 
paklausia apie savo likimą, jie iš
sisukinėja. Taip besielgiu gydyto
jai pilnai supranta savo baimin
gumą, jiems trukdantį tinkamai 
elgtis mirštančiojo atžvilgiu. Rei 
kia tik gydytojams, tiek mirš

Su merginos širdimi Louis Waškansky, kilęs iš Lietuvos žmogus, jau 
gana neblogai jaučiasi Cape Town, Afrikoj, kur jam buvo įdėtas žu
vusios merginos širdis. Jam daręs operaciją dr. Barnard skelbia, kad 
po švenčių darysiąs dar pora panašių širdies persodinimų.

tančiojo namiškiams prisiminti 
vieną dalyką: mirštantieji esti la 
bai dažnai labai reikalaujantys ir 
labai prie gydytojų prisirišę. Kar 
tais gydytojai supyksta dėl to, 
kad gydymas nesiseka. Jiems ne
patinka dideli sergančiojo reika
lavimai ir vien tik prie vaistų 
prisirišimas, vien gydytojui atsi
davimas. Nors nemažai mirštan
čiųjų yra perdaug reiklūs ir per
daug atsidavę, vienok mes juos 
turime suprasti ir jų minėtus el
gesius nereaguoti piktumu, bet 
tinkamu pagalbos teikimu.

Amžinasis klausimas
Nuolat yra klausiama: Ar pa

sakyt mirštančiajam apie jo li
kimą? Psichiatras Sidney Cohen 
pataria atsakyti į klausimą, jei 
mirštantysis pageidauja. Tik ir 
Čia reikia elgtis išmintingai. Ne 
visi paklausėjai yra vienodi: jiem 
atsakymas turi būti atsakantis. Y 
ra žmonių, kurie nori mirti, ne-

Mok. Zuzana Ųirdvainytė kalba 
Alvudo kultūriniame šeštadienyje.

Nuotr. inž. J. Slaboko

žinodami apie savo mirimą — 
leiskime taip įvykti. Kitas reika
las — kaip pasakyt — yra ly
giai svarbus kaip ir ar iš viso 
pasakyti apie mirštančiojo stovį. 
Galima pasakyti pamažu priren
giant ligonį prie katastrofiškos 
žinios. Tas atsiekiama darant li
goniui tyrimus. Tada pamažu pa 
ciento asmenybė pratinasi prie 
skaudžiausio smūgio.

Bus tokių ligonių, kurie reika
laus tikslaus atsakymo. Jie rtepa- 
kenčia neapsisprendimo. Tokiem 
priseina vienu kartu pasakyti tie
są. Toks pasakymas turi būti at
liekamas ne paskubomis. Visada 
reikia duoti žmogui vilties, nes 
dabartinės medicinos galios yra 
didelės. Niekas pasaulyje nežino, 
kada pacientui bus paskutinė va
landa. Tokie tvirtinimai: “Tau li 
ko gyventi trys mėnesiai laiko”, 
yra pasakos, o ne tikro gyvenimo 
padaras. Kiekvienas sergantysis 
yra atskiras pasaulis ir jo jėgos 
yra gydytojui neapskaičiuojamos 
gramais, bei sekundėmis.

Ideali mirtis
Tokio dalyko nėra gyvenime 

kaip “ideali mirtis”. Mirtis visa
da yra nelaukiama. Bet žmonės 
kalba apie “laimingą mirtį”. Kas

Jonas Narukynas, talkinant Anelei Kirvaitytei, rengia piemenėlių chorą 
pirmam Alvudo Vaikų teatro pasirodymui Pramonės muziejuje &’u ka
lėdine vienos valandos programa. Tolumoje tariasi akt. Alfas Brinką 
su Aldona Sobieskiene. Nuotr. inž. Juozo Slaboko

ji tokia? Trys dalykai žmogui į- 
galina sulaukti laimingos mir
ties. 1. Žmogaus atlikimas svar
bių darbų bei jo užsibrėžtų sie
kių įgyvendinimas jam begyve
nant. 2. Jo mylimųjų palikimas 
jiems galint savarankiai gyvent. 
3. Pajėgumas sutikti savo likimą 
be didelių dvasinių audrų. Gydy
tojas prie mirštančio ligonio pa
rodo savo dvejopą pajėgumą: 1. 
Jis pasirodo kaip brandus ir švie
sus žmogus, ir 2. jis parodo sa
vo meistriškumą medicinos me
ne. Gydytojo nusiteikimas aukoti 
savo laiką, energiją ir išradingu
mą mirštančiajam padėti yra di
delis gydytojo gerųjų savybių iš
bandymas. Toks pat išbandymas 
esti ir mirštančiojo artimųjų. Jie 
irgi privalo subręsti į žmoniškus 
ir šviesius asmenis. Tada jų elge
siai prie mirštančiojo bus Dievo 
valios pildymas ir žmoniškumo 
pasireiškimas.

Išvada. Visi privalome sergan
čiajam kuogeriausiai padėti — 
jam mirtį kuo toliausiai nustum
ti. Toks darbas atliekamas dve
jopu būdu: 1. apsaugant žmogų 
nuo ligos jo tvarkingu gyvenimu, 
higienišku maistu, reikiamu dar
bu ir žmonišku poilsiu. 2. gy
dant reikiamai kiekvieną sergan
tįjį, nors jis būtų ir 110 metų 
amžiaus reikia nenustot vilties. 
Dabar pvz. gyd. O. Vaškevičiū
tės globoj esančiai 87 metų mo
teriškei gyd. J. Vaitkus padarė 
sunkią operaciją — ir senutė, ke
letą sunkių komplikacijų atlaikiu 
si, susveikusi dabar gyvenimu ne
atsidžiaugia ir nori gyventi la
biau už bet kurį kitą vakarinio 
Chicagos priemiesčio gyventoją.

Mirtis vis vien kiekvieną mū
sų aplankys nelaukiama. Jai turi
me visi rengtis visą savo gyveni
mą žmoniškai gyvendami—vien 
gerus darbus dirbdami ir kitiems 
kuodaugiausia padėdami. Tada 
mes krisime kaip anas nunokęs 
obuolys. Toks kritimas bus Die
vo nuostatų pildymas ir žmogaus 
likimo taikingas ir garbingas į- 
vykdymas. Šios Kalėdos tegul su
žadina mumyse tūnančių gėrio 
pajėgų įkinkimą naudingam dar
bui. Tai bus prasmingiausias šv. 
Kalėdų atšventimas. To linki šis 
skyrius kiekvienam Didžiai Ger
biamam Skaitytojui!
.. .Pasiskaityti: Postgrad. Med. 
40:127-130 (Oct.) 1966.

I TEISINGA PATARIMĄ 1 

ĮGYVENDINK — j 

SVEIKESNIS BŪSI.

Dėl ko kalkės sąnariuose 
susitelkia

Klausimas. Gerb. Daktare, 
Tamstos vedamą sveikatos sky
rių “Drauge” atydžiai seku nuo

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

j DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORU N 

1 VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL
ARTS Įgžj

3213 W. 63rd Street
Tel. WA 5-4787

REMBLAKE - ROCHKES 
» APOTHECARY
F 2421 W. 63rd Street 

Tel. HE 4-1500
DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI
Mes patelefonuosime jūsų gydytojui

pat pradžios. Šiais metais Tams
ta, atsakydamas į vieno paklau- 
sėjo klausimą, paaiškinai, kaip 
turi būti gydomi sąnarių skaus
mai dėl susitelkimo juose kalkių 
(calcium). Tą pats gerai paty
riau. Paskutinį kartą, kad mano 
daktaras panaudojo Tamstos at
pasakotas priemones, skausmas 
pranyko ir po trijų injekcijų jau
čiuosi visai naujas žmogus. Žino
ma, pildžiau daktaro nurodymus 
— ilgesnį laiką nieko nedirbau 
ir rankų nevarginau. Bet jausda
masis sveikas, negali žmogus il
gesnį laiką be fizinio darbo ap
seki: vasarą tenka padažyti, pa
valyti, darže padirbti, žiemą snie 
gą pakasti ir p.

Pasirodo, kad laikui bėgant ir 
fizinio darbo nevengiant, sąna
rių skausmai vėl pasikartoja, at
seit, juose vėl daugiau kalkių su
sitelkia. Per pastaruosius šešeris 
metus savo pečių sąnarių gydy
mą turėjau pakartoti net tris kar
tus.

Norėčiau Tamstos paklausti:
1. dėl kurios priežasties kalkės 

sąnariuose susitelkia ir 2. ar ga
limos apsisaugojimo priemonės 
nuo jų susitelkimo mano amžiu
je?

Tamsta, rašydamas apie šir
dies ligas, plačiai esi išaiškinęs, 
kaip saugotis nuo kraujagyslių 
užkalkėjimo ir krąujo suriebėji- 
mo. Gal tektų vengti kokių nors 
valgių ir nuo kalkių susirinkimo 
sąnariuose? Mano daktaras tvirti 
na, kad reikia vengti fizinio dar
bo ir rankų neniįvarginti.

Esu 58 mettj amžiaus, 5‘10“ 
aukščio, sVeriu 443 svarus. Dir
bu raštinėje. (Atvykęs į šį kraš
tą šešerius metus dirbau sunkų 
fizinį darbą fabfike). Šiaip esu 
sveikas ir jaučiuosi labai gerai, 
ypač, jeigu gaunu nors šiek tiek 
fizinio darbo padirbėti.

Patyriau, kad skausmai sąna
riuose padidėja esant šaltam o- 
rui bei ilgesniam nervų įtempi
mui (susinervinimui). O gal tai

Dešimtmetė Rita -Kėkštaitė smui
kuoja Alvudo vaikų teatro kalėdi
nėje programoje Pramonės muzie
juje. Nuotr. inž. J. Slaboko

tik supuolimas. Būsiu nuošir
džiai dėkingas už atsakymą per 
“Draugą”. Reiškiu pagarbą, 

i Atsakymas. Pildyk savo gydy
tojo nurodymus. Darbą, kokį pa
rašei, reikia dirbti — jis tjk nau
dos suteiks. Tamstos gydytojas 
kalba apie nepervarginimą sąna
rių. Pvz. teniso žaidėjai gauna 
alkūnės sąnario skausmus dėl per 
didelio vienos raumenų grupės 
nuvarginimo atmušant teniso 
sviedinį.

Pirmiausia Tamsta išsitirk 
kraują dėl kalcijaus (calcium) ir 
šlapimo rūgšties druskų (ūric a- 
cid) kiekio. Nuo atsakymo pri
klausys, kokios dietos reikės lai
kytis. Mat, sąnaryje gali būti ne 
tik kalkės, bet ir į kalkes pana
ši medžiaga iš uratų (urid acid 
druskų) susidariusi. Dieta bus a- 
biem atvejais skirtinga. O jei bū
tų kalkių kraujuje gausiau nor
mos, tada gydytojas atliks toli
mesnius tyrimus, aiškindamasis 
priežastį, dėl ko kalcijus padidėjo 
Tamstos kraujuje. Vienas atvejis 
yra tai gūžio liaukos priedinių 
liaukelių netvarka (hyperparath 
yroidism). Tada kaulai tirpsta ir 
kalkės kraujuje renkasi. Yra Tam 
stos amžiuje dar ir kita kaulų tir
pimui galima priežastis — tai 
kaulų suminkštėjimas (osteopo- 
rosis). Mažtant vyriškiems hor
monams, ima kaulai minštėti — 
kalkės eina į kraują ir esti per 
inkstus šalinamos lauk. Tai tik 
šiose ribose keletas užuominų 
Tamstai rūpimu reikalu. Pasitar
ki su gydytoju — atlik, jei ne
atlikai, minėtus du tyrimus. Nuo 
čia paaiškės, kur reikės toliau ei
ti ir ką daryti. Pranešk! Sėkmės! 
Linksmų - sveikų Kalėdų!

KARDINOLAS LANKĖSI 
RUMUNIJOJ

Vienos arkivyskupas kardino
las Koenig šiomis dienomis, Ru
munijos ortodoksų Patriarko 
Justinijono pakviestas, lankėsi 
Rumunijos sostinėje Bukarešte. 
Praeitą savaitę, grįžęs į Vieną, 
kard. Koenig spaudos atstovams 
pareiškė savo kelionės metu tu
rėjęs progos patirti nemaža įdo
mių įspūdžių apie religinį gyve
nimą komunistiniame krašte. 
Kelis kartus kard. Koenig susi
tiko ir su katalikų Bažnyčios 
atstovais Alba Julia vyskupu 
Aaron Marton ir vyskupu Ples- 
ca bei galėjo įsitikinti, kiek daug 
reikšmės tikėjimas ir šiais lai
kais dar tebeturi krašte.

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
‘lUBltarua, I

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. VVAlbrook 5-5070

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS,
. GINEKOLOGINE CHIRURGIJA . 
6449 S. Pnlaskl Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal Susltarlma. 
lel neatsiliepia, akam binti HU 8-S222

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.: PROspect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 6flth plaoe 
Tel.: REpublio 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki S; tre. 
čiadlenlals uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 6 8-čios lr California 

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

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

Rezid. teL VVAlbrook 6-3O48

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street 
Route 25, Elgin, Illinois

Pel. ofiso HE 4-5840. rea. 388-2233

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr., penktad. 1-5, treč. lr šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos, antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 19-1 v. p.p. 
Ligoniai priimami pagal susltarlma

e Redakcija straipsnius tai 
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

Ofs. 736-4477, Rez. PR 8-6960

DR. E. DEGKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG

6449 So. Pnlaskl Road 
balandos pagal susltarlma

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

Akušerija tr motery ligos

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2676 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001 
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS akušerija lr moterų ilgo, 
2454 VVest 71st Street 

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

šeštad. 12—8 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta i

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu — rez. PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

JOKŠA 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU IJGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Pirmad., antrad. ketvirt. Ir penkt 
nuo 12 lkl S v. Ir nuo 6 Iki 8 v. v
šeštad nuo 1 tkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Sfreet 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v.. 
šešt. nuo 9 Iki is> vai.; arba sus: 
tarus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo J—4 p p. Ir t 
IU 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-138)

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

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

Tel. — RElianoe 5-1811
0R. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8
vai. vak. šeštad. 12-1 va]., o trečiad 
uždaryta.

Tel. ofiso lr buto OLy įplo 9-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 VV. 15th Street. Cicero 
Kasdien 1—S vai. lr 6—8 vak

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 pople-

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KODIKIŲ IR VAIKU LIGŲ

MEDICAL BUILDING 
7156 South IVestern Avenne 

Pirmad., antrad., ketvirt. lr psnkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. lr nj- 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p. p., šeštad.
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ I JGOS

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma

Ofiso tel. PR 8-7773; Rez. PR 6-4739
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirmad.. ketv.. 6 — 8 vai., 

antrad. lr penkt. 1 — 4 vai. 
PrllmlnBJa tik susitarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 
SPECIALYBE VIDAUS IJGOS

2454 VVest 71st Street
(71-os lr Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v 
šeštad. 9 v r. — 2 v. p. p

ASSOCIATE OPTOMETRIST8 
Tjietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT,
8424 W. OSrd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir “oon 
tact lenses'1

VaL: 9:99—12:10 lr 1:90—9:20 
Kitom valandom susitarus 
nšdarvta aatrad. Ir trečiad

• Redakciją dirba kasdien 
3:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Fel. ofiso PR 6-7800: Namu 926-7697 

5159 Sonth Damen Avenne
Valandos: 1—9 vai. p. p 

Išskyrus trečladlen)

Tel. 423-2660
DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 
9760 S. Kedzie Ava. >

Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. B 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ii 
šešt. 8 v. r. lkl S..v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Prieš šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: pirmadt; antrd., ketv., penkt 
nuo 9 lkl 1J v. ryto lr nuo 6-8 v v 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lr kitu 
’slku susitarus telefonu:
______ Telef. RĖpubllc 7-2290

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

keičia stiklus tr rSmus 
4455 S. California Avė., YA 7-738)

: * Y- » D iki 8 v. v. kasdien

DR. LEONAS SEIBUTIS
’NKSTŲ PCSI.ES IR PROSTATA 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 VVest 71st St 

Vai antrad. ( nuo 2--5 popiet 
ketvirtad. nuo 6—8 vak:

Ofiso telef, 77(S-2880 
Rez telef PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOSu ER CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS .
15542 S. Cicero, Oak Foreet, 10 

Kabineto tel, 687-2020 
Namu tel. 839-1071

____Vizitai panai au.slta.rlma

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

Ofiso tel. RElianoe 5-4410 
Rez. tel. GRoveblll 6-0617

Valandos: pirm. lr ketv. nuo 12 Ik 
2 v. p p. ir nuo 7 lkl 8 v. v.: antr’ 
lr penkt. nuo 12 lkl 2 v. p. p ir 
vakarais pagal susltarlma.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija
Ofisas 2750 W. 7 lst Street 

Telefonas 925-8296
Valandos. 2-8 v. y penktad. 10-12 
v. r.. 2-8 vai. vak. šešt. 1-4 v vak. 
Sekmad. lr trečiad. — uždaryta. 
_______ Ro». tel, WA 5-3099,

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA ER MOTERĮ

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St

Tel. PRospect 8-1223 
Ofiso vai,: Pirm., antr., treč. b 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. lr nuo 6 tkl I 
v. v. Šeštad. 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku — pagal susitarimą. g

Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-6199

DR. V. TUMASONIS *
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
PrUmlnčja ligonius tik susitarus 
Vai.: 2—4 p. p. ir «—g v. yna.

Treč. 1r šeštad. — ’uždaryta
Telefonas — GRovehilI 6-2893.

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBEAKUŠERIJA IB 
MOTERŲ LIGOS 

2524 VVest 69th Street 
Valandos 1 lkl i'’lr 6 lkl 8 v. 

šeštadieniais 1 lkl 4 vai. 
Trečiadieni uždaryta

Tel. PRospect 6-9400 '

OR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VASKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
6648 S. Albany Avė- *

Vai., pirm., antrad., ketv. e—• v. 
vak.; penkt. lr šeštad. 2—4 popiet

Kitu laiku pagal susltarlma

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8159

ŪR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVeet 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. p. lr 7 lkl 8 v. v.

Treč. lr šeštad. pagal susltarlma. 

Mišo tel. 767-2141. Namu 636-4866

DR. PETRAS. ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road 
Vai., pirmad., antrad., penktad. 1—4 
Ir 6—8 v. v.) ketvirt B- * k. vak 
šeštad. 19—f v»l
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90-jo kongreso

PIRMOSIOS SESIJOS DARBAI
Izraelio valstybes pradžia

Mažai žinomi laktai apie Izraelio įsteigimą

Pasibaigus Jungtinių Val
stybių 90-jo kongreso pirma
jai sesijai, politinių partijų va
dai, ypač tie, kuriems tenka 
dirbti kongrese, varžosi dėl

( atliktų darbi], bet tuo pačiu 
kartu puola vieni kitus dėl tų, 
kurie turėjo būti atlikti, ta
čiau buvo atidėti į šalį atei
čiai arba “amž nan arehyvan” 
sukrauti.

Ši kongreso sesija buvo vie
na ilgiausių ir intensyviausiai 
dirbusių. Pats prez d. Johnso
nas ją gana gerai vertina. Jis 
mano, kad buvo gana daug pa
daryta. Tik yra labai nepaten
kintas, kad federalinių mokes
čių pad’dinimo pasiūlymas po 
ilgu g nčų buvo atmestas bei 
atidėtas ateičiai, kad jis būtų 
galima dar nuodugniau per
žiūrėti. Nepatenkintas ir dėl 
nepravesto kriminalinius nusi
kaltimus liečiančio įstatymo 
projekto ir dėl kai kurių kitų. 
Dėl to prezidentas apkaltino 
opozicinės partijos — respub
likonų senatorius ir kongres
manus, kurie partiniais išskai
čiavimais pasirūpinę sulaikyti 
nutarimus, kurie buvę reika
lingi krašto ekonominei ir ki
tokiai gerovei kelti.

*
Respublikonų partijos pir

mininkas, senato mažumos va
das šen. E. Dirksenas, Atsto
vų rūmų mažumos vadas For
das ii’ kiti žymesnieji respub
likonų politikai yra kitokios 
nuomonės. Jie mano, kad res
publikonai, dirbantieji senate 
ir atstovų rūmuose, labai daug 
nusipelnė Johnsonui ir jo vy
riausybei palaikydami jo įsta
tymų projektus įvairiais už
sieniniais ir krašto vidaus rei
kalais. Jie ypač, ir ne be pa
grindo d<džiuojasi rėmę John
sono užsieninę politiką. Jie 
stipriau rėmę Vietnamo karo 
reikalus,negu daugelis pačių 
demokratų. Prezidentas savo 
politikai bei kare Vietname 
susilaukęs šimtaprocentinės 
respublikonų paramos, kuomet 
toks demokratų senatorius, 
kuris yra ir svarbaus užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
Fulbright, visą laiką net ko
vojąs su prezidentu dėl šios 
jo politikos. Minimi ir kiti de
mokratų vadai abiejuose kon- 
greso rūmuose, kurie savo kal
bomis kongrese ir kalbėdami 
visuomeniniuose pobūviuose 
bei darydami pasikalbėjimus 
su spaudos atstovais kritika
vo ir kritikuoja šią preziden
to Johnsono ir administraci
jos politiką. Minėtini senato
riai Robert Kennedy, Edward 
Kennedy, Morse ir kiti. Toks 
demokratų senatorius E. Mc 
Carthy net savo kandidatūrą 
į prezidentus išstatė, nes yra 
nepatenkintas Johnsono užsie
nine, dalinai ir vidaus politika.

« Dėlto respublikonai ir yra tei
sūs, kad dėl kai kurių darbų 

w kongrese neatlikimo yra kal
tas daugiausiai pačių demokra 
tų susiskaldymas. Jei demo
kratai būtų buvę vieningi, bū
dami didelėje daugumoje tiek 
senate, tiek Atstovų rūmuose, 
galėjo pravesti visus Baltųjų 
rūmų ir administracijos pasiū-

Spaudoj ir gyvenime

LIETUVIS, DIRBĄS SU NEGRAIS

Clevelande plačiai žinomas ku
nigas vienuolis Albert Koklowsky 
yra lietuvių tėvų sūnus. Jis jau 

» seniai dirba juodųjų Hough rajo
ne, kuriamo prieš porą metų bu
vo didžiulės riaušės, nuskambėju 
sios ne tik po visą Ameriką, bet ir 
po platų pasaulį. Tame rajone anks
čiau yra gyvenę ir lietuvių. Kun. 
Koklowsky kiekvieną savaitę rašo 
juodųjų problemomis Clevelando 
diecezijos laikrašty “The Catholic
Universe Bulletin”.

Gruodžio 1 d. numery minimas 
kunigas kalba apie “Vergystės pa
veldėjimą”. Jame rašoma: “Įvai
rių tautybių žmones gyveno 
Hough rajone. Nemažai dar atsime 
na dienas, kada jis buvo gražus- 
Jie man sako, kad jie negalį supras

lytus įstatymų projektus ir į-
vairias rezoliucijas.

*
Vyriausybės patarėjai, skelb

dami savo įvertinimą šioj ilgoj 
9C-jo kongreso pirmojoj se
sijoj, pažymi, kad buvo pra
vesta 57 administracijos pa
teikti įstatymų projektai, ta
čiau gana didelė jų dauguma 
buvo gerokai apkarpyta, pa
taisyta ne pagal prezidento ir 
jo kabineto narių norą bei pa- 1 
geidavimą. Apie kelios dešim
tys pateiktų pasiūlymų iš viso 
negavo eigos. Pažymėtina, kad
89- jo sesija buvusi žym'ai dar- 
bingesnė ir labiau kooperavu
si su prezidentu, negu ši.

Visi tik tenka pripažinti, 
kad kongresas bus daug pasi
tarnavęs kraštui senesn ųjų 
žmonių gerovės atžvilgiu. Jis 
priėmė prezidento Johnsono 
projektą, nors šiek tiek ir ap
karpytą, padidinti gaunantiem 
mėnesinę pensiją iš socialinio 
draudimo — Sočiai Security. 
Gal tas padidinimas ir nėra 
per daug ryškus, bet tiems 
seneliams, kurie vien tik iš 
socialinio draudimo turi gy
venti, kiekvienas doleris yra 
reikalingas ir brangus. Svar
bus yra ir Medicare įstatymo 
pataisymas bei papildymas kai 
kuriais atžvilgiais. Nemažiau 
svarbus reikalas yra ir sky
rimas atitinkamų sumų kraš
to švietimo darbams bei insti
tucijoms paremti. Ir daugiau 
gerų ir reikalingų įstatymų ši 
sesija yra pravedusi.

*

Prezidentas Johnsonas, saky
damas kalbą Miami, Fla., dar- , 
bininkų suvažiavimui ir vertin , 
damas kongreso darbus, dėl 
kai kurių nepravestų įstatymų 
piktokai kaltino respubliko- , 
nūs. Politikos reikalų komen
tatoriai šią jo kalbą palaikė 
jo rinkiminės kampanijos pra
džia. Girdi, nuo dabar prezi
dentas ir jo šalininkai jau pra
dės šaudyti į savo “priešus“ 
iš sunkesnių patrankų, nes 
rinkiminiai metai jau artinasi. 
Suprantama, prezidentas turi 
savo kampaniją jau pradėti, 
nes pačioje jo partijoje yra 
prasidėjęs nemenkas sąjūdis 
prieš jo kandidatūrą. Šen. Mc 
Carthy jau senokai paskelbė 
kandidatuojąs prieš Johnsoną I 
ir savo kampaniją aktyviai ve
da.

Iš šiomis dienomis pagyvė- 
jusios akcijos politiniuose bei 
partiniuose sluoksniuose jau 
galime būti tikri, kad prezi
dentas Lyndon Johnsonas kan 
didatuos dar vienai prezidenti
nei kadencijai. Tai viena. Ant
ra galime laukti, kad antroji
90- jo kongreso sesija, vyks
tanti rinkiminiais metais, bus 
politinio bei partinio laviravi
mo ir manevravimo sesija. 
Kiekvienos partijos atstovai 
vienu ar kitu būdu bandys 
dirbti gal ne tiek bendriems 
•■alstybės reikalams, kiek įt:k- 
ti balsuotojams. O tai ne vi
sada išeina valstybei į gera. 
Bent jau karo metais šitokių 
pataikavimo lenktyniavimų ne 
turėtų būti.

ti kodėl Hough taip sujauktas. Mes 
negalime paneigti, kad tai prasidė
jo, kai negrai pradėjo ten keltis. 
Be to, negrai uždaryti gete, negali 
pasislėpti nuo rasinės diskrimina
cijos.

Mano tėvai atvažiavo iš Lietu
vos. Mano tėvas ir motina buvo ne 
turtingi, bet jie kovojo ir sugebė
jo išauginti iškilią šeimą. Taip pa
darė ir kiti neturtingi žmonės iš 
Airijos, Lenkijos, Vokietijos, Veng
rijos. Viena bendra palaima, rišusi 
juos visus, buvo — jie turėjo šei
mos ryšį ir niekada nejautė ver
gijos rykštės.”

V. R.

Daugiau to nusikaltimo nebepa- 
kartotl — tai geriausia atgaila.

Vokiečių patarlė

Paprastai dauguma arabų dėl 
Izraelio valstybės įsteigimo kal
tina Vakarus, bet daugiausia 
JAV, kurie suteikė Izraeliui 
priemones išlikti, nepaisant ne- j 
draugiško beveik 100 milijonų ’ 
arabų nusistatymo. Betgi yra į 
ir ramiau galvojančių arabų, 
ypatingai Libane, kurie iškelia 
daugeliui nežinomus faktus, ro
dančius antrą medalio pusę. Vie 
nas tokių yra Libano žurnalis
tas dr. Ibrahim Al Shuraiky, 
neseniai paskelbęs studiją, pa
vadintą “Social'stinių valstybių 
vaidmuo Izraelio Valstybės įstei 
gimė”, kurios būdingesnes vie
tas čia atpasakojame.

Anot dr. I. Al - Shuraiky, a- 
rabų tautos dukart patyrė ka
tastrofas: 1948 ir 1967 m. Pir
moji baigėsi s:onistų pagrobi
mu 77% Palestinos žemės ir 
Izraelio valstybės įkūrimu, o 
antroji — karinio pralaimėjimo 
pasėkoje — arabų pasaulio pa
skandinimu didž'ausioje psicho
loginėje krizėje, kokią kada 
nors jam teko išgyventi.

Tai buvo katastrofa pilna to 
žodžio prasme, o ne vien tik pra
laimėjimas. Arabų tautos nie
kad nebuvo panformuotos a- 
pie socialistinių - komunistinių 
valstybių vaidmenį Izraelį įstei
giant.
Komunistai ir sionistai kartu

Visa prasidėjo I-jo pasaulinio 
karo metu carinėje Rusijoje, 
kur veikė eilė slaptų organiza
cijų bendradarbiavusių su vo
kiečių žvalgyba. Vienai grupei 
vadovavo Leninas, Trockis ir 
Kaganovičius. Leninas buvo ve
dęs žydę žmona, jo motina bu
vo žydė ir žydė buvo jo senelė 
iš savo pusės. Trockio tėvai 
buvo abu žydai, o Kaganovi- 
čiaus tėvas buvo žvdas. Kai 
caro žvalgyba susekė ši tinklą, 
Leninas nabėsro į Vokietiją, o 
paskui nusikėlė į Šveicariją. 
Ten Zueriche jis susitiko su 
sionistų vadu Cha mu Weizma- 
nu, jo draugais rašytoju Jac- 
ques Levy, Austrijos žydu prof. 
Molleriu Vandsimu, socialistų 
judėjimo nariu ir Lenkijos žy
du nrof. Dovydu Hearnu.

1916 m. eegužės mėn. bėe-yje 
jie daugelį kartų tarėsi žvdų 
pramonininko Dan ei Sehoni na
muose. Jie svarstė marksistinės 
revoliucijos Rusijoje ir Rytų 
žydų sutvarkymo klausimus. 
Jie norėjo žydams atidaryti du
ris Palestinoje ir ten įkurti so
cialistine valstybe. Tuo būdu 
ten susidarytų židinys, iš kurio 
marksistinė pasaulėžvalga sklis
tų po visus Vidurio Rytus.

Pagal pasitarimų protokolą, 
kurį rašė J. Levy, prancūzų 
žvalgybos agentas, Leninas pa-

AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ
O. NENDRĖ 

Romanas

20
Jie pamato Aldoną skubančią su megztiniais.
— Labai atsiprašau, kad užtrukau! — atsiprašo Al

dona. — Jie buvo dar ryšuly, su žieminiais rūbais, o 
buvau užmiršus kur.

— Tai nieko, besikalbėdami mes visai nepastebė
jome, kad užtrukai, — ramina ją Duoba.

— Čia, man rodos, mūsų keliai skiriasi! — sako 
stabtelėjęs Julius: — Lauksiu, atvažiuojant!

— Netrukus prisistatysim! —užtikrina graborius.
Duoba seka Julių akimis tylėdamas. Kai tas pasuka 

už kampo, kreipiasi į Aldoną:
— Ar seniai Banį pažįsti?
— Nuo mokyklos suolo. Drauge mokėmės. Jis bu

vo Jurgio draugas, tai visą laiką ir artimus santykius 
palaikėme.

— Ką jis veikė Lietuvoje? — susidomėjęs laukia 
atsakymo.

— Buvo teisėjas! — paprastai atsako Aldona.
— Ponas Julius yra mano krikšto tėvas! — neišken

čia Lirga.
— Tai tikrai Jūs esat, kaip giminės — patvirtina 

dėdė.

10

Jie sustoja prie Petro Banio namų. Namas nema
žas, apačioje yra krautuvė ir vienas butas, viršuje du

P. GAUČYS

sakęs Weizmanui: “Žydijos iš
vadavimas iš Europos karalių 
jungo ir žydų įsileidimas į aukš 
tas valstybės tarnybas priklau
so nuo sėkmingos Rusijos re
voliucijos”... Įtikintas Weizma- 
nas Leninui atsakęs: “Durų ati
darymas žydams Palestinoje į- 
sikurti priklauso nuo Turkijos 
imperjos sugriuvimo... Žydų 
valstybė turi būti įkurta Pa
lestinoje ant socialistinių pa
grindų, kai rusų revoliucija at
sieks savo tikslus...”

Leninas pradėjo kurti 
žydų valstybę

Nesuėjus nė 3 metams nuo 
bolševikij perversmo, Leninas 
paskyrė Trockį vadovauti ko
mitetui įvykdyti pirmą to pla
no pakopą. Komitetas gavo 1 
milijoną aukso svarų sterlingų 
supirkti Palestinos žemėms Ru
sijos žydų įkurdinimui. 1920 
žydas komun'stas Žabotinskis 
atvyko į Palestiną organizuoti 
ir treniruoti jaunų žydų, suda
rant iš jų diviziją žydams sau
goti. Tarp 1921 - 39 m. iš Rusi
jos į Palestiną atvyko apie 165, 
000 žydų. Hitler'o laikais iš ry
tų Europos ir Vokietijos atvy
ko 280,000 žydų. 40% lėšų, ku
riom žydai supirko žemes ir įsi
kūrė Palestinoje prieš 1939 m., 
buvo gautos iš Sovietų, 28% 
iš rytų Europos, 16% iš Va
karų, 19% iš JAV ir 4% iš' P. 
Amerikos.

Vienas žymiausių įvykių prieš 
Izraelio įsteigimą, buvo sudary
mas žydų karinių vienetų, ku
rių nariais daug’ausia buvo Ru
sijos, Lenkijos, Rumunijos ir 
Jugoslavijos žydai Palestinoje. 
Su Stalino pritarimu, ginklai 
Palestinos žydams buvo s'unčia- 
mi iš Čekoslovakijos ir gabena
mi rumunų laivais į Haifos uos- 
•ą.

Californijos gub. Ronald Reagan 
kreipėsi į San Francisco steito ko
legijos vadovybę, kad būtų imama
si priemonių sustabdyti netvarkin
gai demonstruojančius studentus.

Be šitos komunistinių valsty
bių paramos, Izraelis nebūtų 
sugebėjęs atsispirti 1948 m. 
Negeve ir Galilėjoje. Tačiau, to 
nepaisant, tų pačių metų liepos 
men., prieš arabams pasiekiant 
Tel Av’vą, Europos, JAV ir So
vietų buvo primestos arabams 
sąmokslinės paliaubos.

Stalinas pagelbėjo žydams
1945 m. Jaltoje, trims didie

siems besitariant, Rooseveltui, 
Stalinui ir Churchilliui sionistų 
vadai įteikė memorandumą, ku
riame buvo prašoma iš Vokie
tijos išreikalauti 5 bilijonus do
lerių ir juos išdalinti žydams 
Europoje ir emigrantams Pa
lestinoje; be to, panaikinti vi
sus suvaržymus žydų įvažiavi
mui į Palestiną ir žydams pa
gelbėti išgauti suverenines tei
si s. Iš slaptų protokolų žino
ma, kad Stalinas reikalavo Vo
kietijai uždėtas reparacijas pa
dvigubinti, kad tomis lėšomis 
Rusijos ir rytų Europos 3 mi
lijonai žydų galėtų būti įkur
dinti Palestinoje. Churchillis 
diplomatiškai jam atsakė, kad 
Palestinos lygumos esančios 
permažos išmaitinti tiek mili
jonų žydų. Panaikinus įvažiavi
mo suvaržymus, žydai galį su
sikibti su arabais ir sukelti kru
vinas muštynes. Stalinas tik 
nusišypsojęs ir pastebėjęs, kad 
mažumų problemas Rytuose te
gali išspręsti tik socializmo iš
plitimas.

Dr. I. Al - Shuraiky tvirtina, 
kad 99% arabų nieko než ną 
apie komunistinio bloko laiky
seną Palestinos atžvilgiu t'ek 
Jungtinėse Tautose, tiek išori
niam pasaulyje. 1947 m. Gro- 
myko. tada Sovietų delegatas, 
reikalavo nacių persekiotus žy
dus įkurdinti Palestinoje. Jis 
ta'p pat pasakė: “Žydų tauta 
buvo sukurta lygiomis gyventi 
su kitom, ir Jungt. Tautos turi 
laikyti žydu apgyvendinimą 
jiems paskirtoje Palestinos da
lyje humanitariniu aktu”.
Sovietai reikalavo Palestinos 

padalinimo
Prieš J. T. specialią ses'ją 

svarstyti Palestinos klausimai, 
.slaptam pasitarime Baltuosiuo
se Rūmuose buvo nutarta , kad 
Amerikos atstovas, užuot s'ū- 
lęs padalinimą, reikalaus Pales
tinai paskirti tarptautinę prie
žiūrą. Tačiau, kai Amerikos de
legatas tai pasiūlė, Sovietų at
stovas smarkiai jj puolė, atme
tė tą siūlymą r reikalavo Pa
lestinos padalini tno.

1947 m. lapkričio 29 d. ge ie- 
ralinės asamblėjos posėdyje gin 
čas taip įkaito, kad jau. buvo 
ryžtamasi padalinimo klausimu

butai.
—Ar šiame name gyvena ponas Julius? — kreipia

si į motiną Vyga.
— Atrodo? Kalbėjo, kad jo dėdė turįs krautuvę.
— Taip, čia yra Petro krautuvė ir namas jo. Jis 

pasiturintis žmogus, nors bažnytinis, — paaiškina dė
dė Jonas.

— Ką reiškia, dėde, bažnytinis? — klausia Algis.
Duoba nusišypso.
— Taip čia vadiname tuos, kurie yra davatkos!

Dažnai lanko bažnyčią.
— Mums kapelionas sakė, kad lietuviškai davatka, 

tai pamaldus žmogus. Taigi pono Juliaus dėdė pamal
dus žmogus! — Algis sako šypsodamasis.

— Pamaldus, turtingas ir gailestingas! — pritaria 
Jonas. — Taip pat ir jo moteris tokia.

Duryse pasirodo visi trys Baniai.
— Gal užeisite truputį pas mus! — prašo Ona Ba

nienė.
— Nebent grįžę, jau mes ir taip vėluojamės. Bus 

sunku automobili paparkinti! — atsako Duoba.
— Labai būtų malonu! Gal kitą kartą mes jūsų gi

mines, Jonai, galėsime pavežioti! — sako Petras Banys.
— Dalinsimės jais, kol aprodysim Chicagą, — su

tinka Duoba.
Važiuodamas Jonas atkreipia keleivių dėmesį į įdo

mesnius namus, parodo lietuvių turtuolių rezidencijas, 
kurios pasitaiko prie jų kelio. Privdžiuoja kapinių rajo
ną. Duoba aiškina, kuriai tautai jos priklauso.

— Dabar važiuosime pro mūsų, lietuvių, šv. Kazi
miero kapines. Paprastai mes sakome Kazimierinės. Čia 
ilsisi kelios dešimtys tūkstančių lietuvių, o žemės yra 
tiek, kad bus vietos milijonui. Tai didžiausios liietuvių 
kapinės visame pasauly.

— Daug gražių paminklų matyti. Būtų įdomu ap

Amerikietis kapt. James Oenbrink laiko heroino pakictėli, kuris rastas 
pas žuvusį amerikiečių poste prie An Loc puolantį komunistų kareivį. 
Pusią be jokios atodairos puolę komunistai buvo visai sumušti. Taigi 
dar kartą pasitvirtina, kad taip beatodairiškai į ugnį siunčiami komu
nistų kariai yra narkotiki, įtakoje.

balsavimą atidėti. Sovietų dele
gatas Višinskis pasipriešino ir 
ueatladžiai reikalavo balsuoti.

' Ir taip, Sovietų ir Amerikos 
1 delegatų pastangom buvo su
organizuoti reikalingi du treč
daliai balsų ir Palestinos pada
linimo planas priimtas.

Padalinimo plano čempionai 
nebuvo patenkinti J. T. primes
ta rezoliucija. Jie sionistams pa
gelbėjo jį įvykdyti jėga. De
šimčiai minučių praėjus nuo Iz
raelio valstybės įkūrimo paskel 
bimo (1948.V.14) į Tel Avivą 
pradėjo plūsti pripažinimo te
legramos. Pirmas telegramą 
atsiuntė JAV prezidentas Tru- 
manas, o keturiom nvnutėm vė
liau ■— Stalinas. Po jų sekė 
komunistinių valstybių ir Va
karų Europos su Britanija prie
šakyje. Stalino telegrama bu
vo labai draugiška, linkinti Iz
raeliui sėkmės ir gerovės.

Tuo būdu, tvirtina dr. I. Al - 
Shuraiky, nenuginčijamas fak
tas. kad Izraelio įkūrimas buvo 
sąmokslas prieš arabų tautas, 
Vakaruose vykdomas JAV, b 
Rytuose Sovietu. Rusa5 padarė 
viską įkurti žydų valstybei pa
gal planą, sudarytą tų pačių 
žydu komunistų, kurie suplana
vo bolševikų perversmą Lenino 
ir Trockio vadovybėje.

Bolševikai padėjo įsikurti
Sov. Rusija, Jugoslavija, Če

koslovakija ir Rumunija davė 
daugiau ūkinės, techninės ir 
kultūrinės paramos Izraeliui nei 
Vakarų tautos. Todėl ir Izraelio 
gaminiai pradėjo užpildyti rytų

lankyti jas, —sako Banys.
— Gal ir mūsų čia laukia vietelė poilsiui — mąs

to Aldona, žiūrėdama i kapinėse svyruojančius medžius 
ir žydinčias gėles.

— Kazimierinėse reikia brangiau mokėti už sklypą, 
bet žmonės dabar daugiau nori būti palaidoti jose, 
kaip Tautinėse. Seniau laidodavau daugiau Tautinėse.

Netrukus Duoba rodo Tautines kapines. Jos taip 
pat gražiai atrodo, gražiai linguoja medžiai, krūmai, 
žydi gėlės.

— Maniau, kad rasime jau daugiau mašinų, bet 
tik kelios stovi. Seniau iš ryto visi skubėdavo, kad gautų 
geresnę vietą automobiliui. Privažiuodavo labai daug. 
šį kartą žmonės matyt neskuba. Na, tai keliausim į 
kapines pasidairyti! Ar judvi, nebijote kapinių? — krei
piasi jis į mergaites.

— Mamytė mums sako, kad reikia bijoti blogų gy
vų žmonių, o mirusieji visi neblogi, — drąsai atsako 
Vyga.

— Na, tada ženkime pro vartus, kurie taip plačiai 
atidaryti laukia mūs. Pirmiausia keliausime didžiuoju 
keliu, pasidairydami j šalis. Neskubėsime, nes atrodo 
laiko, kol susirinks piknykautojai, dar yra nemaža.

Kapinėse Aldona pastebi beržus. Ją apima nepapras
tas ilgesys: jie taip panašūs į lietuviškus beržus, ku
rie jos tėviškėje stovėjo sargyboje prie vartų. Visada 
džiaugsmingai ją grįžtančią sutikdavo, liūdnai šlamė
davo išleisdami. Prisiminė berželį savo kieme, kur žais
davo Algis, Vyga ir Lirga smėlio dėžėje, o veržas glo
bojo juos, saugojo nuo karštų saulės spindulių.

— Ar pamatysim dar kada juos, o gal jau jų vi
sai nėra..?

fBufl daugiau)

Europos rinkas, “j ^ąžymėtina, 
kad 60% Izraelio grūdų ir vai
sių pertekliaus, 50.% chemika
lų ir 55% pramonės gaminių 
buvo išvežta į rytų Europą ir 
Sovietų Rusiją. Iš paskelbtų 
Londone, Paryžiuje, Zueriche ir 
Milane statistikos duomenų ma 
tyti, kad daugūma Izraelyje pa
statytų fabrikų ir1'jų įrengimų 
buvo atlikta konųiflistinio blo
ko talka, lygiai kaip. ir daugu
ma žemės ūkio rhąišmų ir trak- 
tor'ų atgabenta iš teų.

Anot I. Al - Shuraiky, Sovie
tų susirūpinimas Izraelio išliki
mu grindžiamas šiais pagrin

dais: 1) Izraelis buvo įkurtas 
ant socialistinių pagrindų ir jo 
gyventojų dauguma yra atvy
kę iš komujtiįsjuųįų' kraštų, 2) 
pats Izraelio buvimas verčia a- 
rabus bendradarbiauti su rytų 
Europa ir palaikyti su ja gerus 
santykius, 3) tai duoda Sovie
tam? medžiaginių, diplomatinių 
ii’ ideologinių la.mėjnnų.

1967 m. įvykiai parodė,, kad 
Maskvos vadovaujamas Rytų 
blokas sutvirtino savo santy
kius su arabų valstybėm, pri- 
ėmusiom socializmą ne tam, kad 
panaikintų Izraelį, bet prak
tišku išskaičiavimu, ir visų la
biausiai norėdamas išplėsti re
voliucinį komunizmą ir jį leng
viausiu būdu įgyvendinti arabų 
šalyse. Kartu s t tuo, jas pa
naudoja kaip rinką savo gami
niams.

— Amerikoj per metus 100,- 
000 žmonių žengia per stiklą ir 
taip susižeidžia.

A
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TIK ORGANIZUOTAI GALIME 
ATLIKTI DIDELIUS DARBUS

Dr. Leono Kriaučeliūno, Tautinių šokių šventei rengti 
kom. pirm., pranešimas JAV Lietuvių bendruomenes 

tarybos sesijai

JAV ir Kanados lietuvių III- 
ji Tautinių šokių šventė renga- 
ma JAV ir Kanados Lietuvių 
bendruomenės vadovybių susi- 
tarimd 1968 metais liepos 7 d. 
Chicagoje. Šventė rengiama 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, todėl ir jos rengimu rūpinasi 
JAV ’ Lietuvių bendruomenės 
centro valdyba.

JAV ir Kanados Lietuvių III- 
sios Tautinių šokių šventės ren
gimo eigą reikia skirti į dvi da- 
l’s: a. JAV Lietuvių bendruo
menės centro valdybos atliktus 
uždavinius iki komitetą suda
rant ir b. JAV ir Kanados lie
tuvių III-jai Tautinių šokių šven 
tei rengti komiteto atl’kti ir 
vykdomi darbai. Pradėjus šven
tės rengimo darbus pirmuoju 
talkininku buvo pakviestas Lie
tuvių Tautinių šokių institutas, 
kuris nustatė šventėj šoksimus 
šokius, rūpinasi tautinių šokių 
ratelių paruošimu ir šventės 
meninės programos išpildymu.

šventės renginiui ruošiantis
Amą

JAV Liė’titVių bendruomenės 
centro valdyba 1965 m. birže
lio mėn. suorganizavo dviejų 
savaičių lietuvių tautinių šo
kių mokytojams paruošti kur
sus. Kursams ba: giantis buvo 
sukviestas lietuvių tautinių šo
kių ratelių vadovų - mokytojų 
suvažiavimas. Suvažiavime bu
vo paliestas ir III-sios tautinių 
šokių šventės klausimas.

Suvažiavimo dalyviai pasisa
kė, kad tautinių šokių šventei 
šokius parinktų, repertuarą nu
statytų Lietuvių Tautinių šokių 
institutas. Suvažiavime buvo 
diskutuota ir tautinių šokių 
šventės rengimo organizacinė 
dalis. Buvo išreikštas pageida
vimas, kad šventei rengti būtų 
sudarytas komitetas, velkan
tis: tiesiogiai prie centro valdy
bos. Tuo būdu komitetas, vyk
dąs šventės rengimo darbą tu
rėtų didesnės reikšmės, šven
tė rengiama JAV ir Kanados 
lietuvių vardu, todėl ir komite
tas neturėtų būti sumažintas 
iki apygardos ar apylinkės val
dybos padalinio laipsnio, o tie
siogiai atstovautų patį vyriau
sią rengėją — JAV ir Kanados 
Lietuvių bendruomenės vadovy
bes.

Antras tautinių šokių moky
tojų pasitarimas buvo sukvies
tas Chicagoje Jaunimo kongre
so proga.

Repertuaras, paruošimas i» 
išpildymas

JAV Lietuvių bendruomenės 
centro valdyba III-jai Tautinių 
šokių šventei repertuarą nusta
tyti. 31 paruošti, pristatyti šo
kių rateliams, vadovauti ratelių 
paruošimui ir numatytų šokių 
išpildymui šventės programo
je 1965 m. rudenį pakvietė Lie
tuvių Tautinių šokių institutą, 
kurį sudaro: Bruno G. Shotas, 
pirm., Irena Šilingienė, Leokadi
ja Braždienė, Bronė Jameikie- 
nė, Ringailė Zotovienė ir muz.; 
Jonas Zdanius. Institutas, bend 
radarbiaudamas su tautinių šo
kių ratelių mokytojais, III-jai 
tautinių šokių šventei nustatė 
šį repertuarą: suaugusiems: 
Šustas, Jievaro tiltas, Sukčius, 
Landytinis, Linelis, Audėjėlė, 
Aštuonytis, Malūnas, Kepurinė, 
Ketvirtainis, Pakeltkojis, Blez
dingėlė, Gyvataras, Subatėlė 'r 
Suk, suk ratelį. Vaikams: Suk-! 
tinis, Oželis, Pas močiutę ir 
Žvejų polka.

Dalis nustatytų šokių yra 
“Mūsų Šokių” knygoje. Kit: 
spausdinami atskirais sąsiuvi
niais .r suirt, nėjami kaip ’r 
“Mūsų Šokiai”, užsiregistravu
siems šventėje dalyvauti rate
liams. Visi šokiai baigiami at
spausdinti ii išsiuntinėti. Šūio 1 
metu nea-spaufcdinti tėra ux dr 
šokiai. Muzikinės dalies vado- ! 
vu ir šventėje orkestro dirige t- ‘ 
tu pakviestas muzikas Jonas j 
Zdanius. )

50-ties metų nuo Lietuvos ne 
pr'klausomybės atstatymo .su
kakčiai atžymėti yra užsaky
tas maršas pas muziką Bromų 
Budriūną. kuris bus pirma ka 
tą grojamas šokių šventėje.

1 Šokių paruošimas ir jų tin
kamas šventėje išpildymas y- 
ra v:enu iš didžiausių darbų 

■ šventės rengimo eigoje. Šiam 
j uždaviniui įvykdyti pakvi-yJ.
: talkininkai ir pasiskirstyta at- 
i skiromis vykdymo sr'timis. Re
pertuaro vadovu yra Bruno G. 
Shotas. Tautinių šokių institu
to pirmininkas, šventei meninės 
dalies programos paruošimo ir

jos išpildymo vadove pakvies
ta Jadvyga Matulaitienė ir jos 
asistentėmis Galina Gobienė r 
Genovaitė Breichmanienė. Mu
zikinės dalies vadovas — muz. 
Jonas Zdanius.

Ruoš'ant repertuarą pradėta 
vykdyti ir numatančių dalyvau
ti tautinių šokių ratelių regist
racija. Registracijai pravesti 
pakviesta Birutė Vindašienė. 
Registracijos reikalu per JAV 
Lietuvių bendruomenės apylin
kių valdybas šių metų pradžio
je buvo išsiuntinėti kvietimai 
apylinkėse veikiantiems tauti
nių šokių rateliams, kviečiant 
juos šventėje dalyvauti. 

Komiteto sudarymas
iJAV Lietuvių bendruomenės 

centro valdyba 1967 m. birželio 
30 d. posėdyje nutarė JAV ir 
Kanados Lietuvių III-jai šokių 
šventei rengti sudaryti komite
tą, kuris veiktų prie JAV L:e- 
tuvių bendruomenės centro val
dybos, kau centrinė institu
cija (pan. Kultūros fondo val
dyba. Švietimo taryba) vienam 
uždaviniui įvvKdyti. Komiteto 
p’rmininkp pakviestas, pave
dant komitetą sudaryti, JAV 
LB tarybos narys dr. Leonas 
Kriaučehūnas.

Šių sunkių pareigų ėmiausi 
dėl to, kad f su LB tarybos na
rys ir jaučiu pareigą darbu ati
duot’ savo duoklę lietuviškoms 
reikalams. Toms pareigoms bu
vau pakviestas jau liepos mėn., 
bet galutinį atsakvmą tegalė
jau duoti tik rugpiūčio mėn. 
Aš ir visas kom'tetas imamės 
šio darbo, kad Lietuvos nepri
klausomybės 50 metų sukaktis 
būtu tinkamai paminėta.

Š. m. rugsėjo mėn. gale ko
mitetas buvo sudarytas ir pri
statytas JAV Lietuviu bendruo 
menės centro valdybai.,.

JAV ir Kanados l'etuvių III- 
jai Tautinių šokių šventei reng
ti komitetą sudaro:

1. Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
•— pirmininkas 2. Marija Ru
dienė — vicepirm.. 3. Vaclovas 
Kleiza — vicepirm., 4. Bruno 
G. Shotas -ui repertuarą vado-iMMM ‘ 'rt* H,'Wwiilw».N ISjbft-
vas, 5. Regina Kučienė — sek
retorė. 6. Ju'liu ; Pakalka — ižd’ 
ninkas. 7 Vytautas Radžius — 
informaciios vadovas, 8. Jonas 
Paštukas — ęhoru reikalams, 
9 Rūta Domarkaitė — narė, 
10. JAV LB Chicagos apygar
dos valdybos atstovas, kurio 
paskyrimo dar neturime.

Komitetas perėmė tęsti JAV 
Lietuvių bendruomenės centro 
valdybos vykdytus šventės ren
gimo darbus. Lietuvių Tautinių

Y. ... S
Tarp Washingtono ir New Yorko pradės kursuoti modernus traukinys, 
lėkdamas 160 mylių per valandą. Traukinyje yra restoranas, telefo 
fonas ir kiti patogumai. Kelio tarp tų miestų yra 2 16 mylios. Vagonai 
yra 85 pėdų ilg o. vieno iš dešimt čia matyti vidus

šokių institutas toliau ve'kia 
kaip komiteto dalis repertuaro, 
šokių paruošimo, išpildymo ir 
šventės meninės dalies apipa
vidalinimo komisija.

Darbo bare
Komitetas pradėjęs veikti pir

miausia turėjo susitarti ir pa
sirašyti sutartį su International 
Amphitheatre vadovybe dėl sa
lės ir kitų reikiamų patalpų tau
tinių šokių šventei ir prie jos 
jungiamiems parengimams. Nu
tarta tame pačiame amphitheat
re šokių šventės išvakarėse, t. 
yra 1968 m. liępos 6 d., sureng
ti didžiulį priėmimą šventėje 
šokančiam jaunimui, plačiajai 
Chicagos visuomenei bei atva
žiavusiems svečiams. Pažymėti
na, kad reikėjo ilgesnių pasi
tarimų ir derybų, kad reikiamos 
patalpas būtų gautos pačiomis 
geriausiomis sąlygomis. Sutar
tis pasirašyta.

Norinčių šventėje dalyvauti 
tautinių šokių ratelių registra
ciją reikėjo suintensyvinti. Ko
mitetas per JAV ir Kanados 
apylinkių valdybas pakartoti
nai išsiuntinėjo kvietimus tau
tinių šokių ratelių vadovybėms

ir lituanistinių mokyklų vedė
jams prašant šventėje dalyvau
ti. Šiuo metu šventėje dalyvauti 
yra užsiregistravę 32 suaugu
siųjų tautimų šokių rateliai ir 
14 lituanistinių mokyklų. Re
gistracija dar neužbaigta ir ti
kimės, kad neliks nė vieno tau
tinių šokių ratelio JAV ir Ka
nadoje, kuris nedalyvautų III- 
je tautinių šokių šventėje.

Užsiregistravusiems šventėje 
dalyvauti tautinių šokių rate
liams repertuarą siunčia komi
tetas. Komitetas taip pat reper
tuaro sąsiuvinius siunčia ir ki
tuose kraštuose veikiantiems 
tautinių šokių rateliams, sie
kiant, kad ši šventė patarnau
tų ir tiems, kurie negali joje 
dalyvauti.

Šventei surengti reikalinga 
daug talkininkų. Todėl komite
tas jau dabar pradeda sudari
nėti komisijas atskirų darbų 
vykdymui.

Jau vedant šventėje dalyvau
jančių ratelių registraciją la
bai svarbu, kad pats šventės 
klausimas būtų gyvas mūsų 
spaudoje. Tai kelia šventės reik 
šmę ir skatina joje? dalyvauti. 
Spalio mėn. pradžioje kartu su

komitetu buvo sukviesti ir Chi-i 
cagoje gyvenantieji spaudos dar I 
buotojai ir supažindinti su šven I 
tės rengimo darbais. Pasitari- į 
mo išvadoje mūsų spaudoje pa
sirodė eilė straipsnių šventės 
reikalu.

Nuo veiklos pradžios komite
tas turėjo tris posėdžius ir ko
miteto nairai visą eilę pasitari
mų įvairiais su šokių šventės 
rengimu susijusiais klausimais.

Išvardinti visus atliktus 
ir ateityje riekiamus at
likti darbus labai sunku. Bet 
galime užtikrinti, kad šventė 
tikrai įvyks. Tai rodo pasiruo
šimas, komiteto pasiryžimas nu 
galėti visas kliūtis ir šventėje 
dalyvauti užsiregistravusių ra
telių skaičius.

Ateinančiais metais švęsime 
50-ties metų sukaktį nuo Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mo. Tautinių šokių šventė bus 
vienas didžiausių tų metų įvy
kių lietuvių išeivijos gyvenime. 
Ją stengsimės padaryti verta 
sukaktuvinių metų švente ir 
verta demonstracija rodančia 
mūsų tautinį gyvumą, organi
zuotumą ir savistovumą. Ji turi 
atkreipti rimtą dėmesį į ameri
kiečių visuomenę bei aukštuo
sius valdžios pareigūnus. Ieš
kome būdų, kad ši šventė rastų 
tinkamą vietą amerikiečių spau
doje, radijuje ir televizijoje. 
Tuo pačiu parodysime Lietuvos 
okupantui mūsų tautinį tvirtu
mą, vieningumą ir nepalaužia
mą siekimą laisvės Lietuvai. O 
svetimieji tepamatys mūsų ver
tę laisviems būti ir tą didžiu
lę skriaudą, kurią daro okupan
tas mūsų tautai, šventės pasi

sekimas bus garbe visai lietuvių 
išeivijai ir akivaizdus įrodymas, 
kad tik tautinėje jungtyje, or
ganizuotoje Lietuvių bendruome 
nėję susitelkę galime atlikti di
delius ir reikšmingus darbus.

AMERIKIEČIŲ KATALIKŲ 
PAGALBA

Amerikos ikatalikų šalpos or
ganizacijos “Catholic Rellef 
Services” pastangomis šiomis 
dienomis Nigerijos respublikos 
pabėgėlių lageriuose Sapele ir 
Warri buvo gauta 24 tonos 
maisto ir vaistų siunta. Pasku
tinių neramumų ir sukilimų me
tų Nigerijoje nukentėjo nemaža 
nekaltų gyventojų, kuriems pa
dėti pirmiausiai atėjo katalikų 
šalpos organizacijos ir tarptau
tinis Raudonasis Kryžius.

’.EO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. VVestern Ave.

LEONAS FRANCKUS 
stabdžiai, Sankabos. Transmisijos 

Tune-np ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRosjact 8-9588

Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllll

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys. 

Pasiteiraukite apie naujas

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., n auk., PR 6-1063

BANGA
TV, Radio, Stereo, Alr-Conditioners 

Pardavimas ir taisymas 
2649 VV. OSrd St, Telef. 434-0421 

P. Rudėnas R. šimulis

£'iliiiiiiiiiiiimiMiii>'mmiiiiiiiHiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiii||||||||||||||||||||||||||||||||||M||£
JAU DVYLIKA METŲ VEIKIA LIETUVIŲ

BERNIUKŲ MOKYKLA — 1

I ŠV ANTANO GIMNAZIJA I

K e n n e b u H n o r t e, Maine,
SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISE.M. s

E Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas. =
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba (po 4 vai.- savaitėje, 4 gru- E 

E pėms). • • ' ~

Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama E 
= lietuviška gyvenimo orientacija. Pati gimnazija padeda mokiniams ; 
E įstoti į kolegijas.
= Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių.
E Atlyginimas visiems prieinamas. =

Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
Registruokite mokinius 1968-1969 m.
Priimami mokiniai, baigę 8 skyrius.

Informacijų ir kitais reikalais rašykit: 2

Rev. Rector E
S St. Anthony High School -į

Kennebunkport, Maine 04046 £

MAROUETTE PARK AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
so MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVE

CHICA G0 S A VINGS metams

VISUOSE
TAUPYMO
SKYRIUOSE

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
' apdraustos Iki

$15,000.00

1962 m. Miss Oklahama Robert 
Scott, kuri dėl vėžio ligos prarado 
koją, treniruojasi šokdama viena 
koja. nes ji važiuos j JAV karių 
ligonines, ten atlikdama kariams 
programą. Kelionę pradės vasario 
10 d.

AND
6245 S0. VVESTERN AVE.

LOAN ASSOCIATION
CHICAGO, ILL. 60636

H1CAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE viena tari 
'.vuiesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios apy 
brikėš gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 
43 metus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama 
palyginamai aukštą dividendą Per paskutinius 10 •metų 
Chicago Savings išmokėjo savo taupytojams virš 14 milijonų 
Iolerių dividendų Chicago.- Taupymo Bendrovė stengiasi būt 
lipti linansiškai ir teikti pačius geriausius patarnavimus 

o taupymo ir skolinimo nariatas.

’ .bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organi
zacijomis. nonai prisidėdami darbais ir finansais, kad ga
utų fiasiekt: geresnių gyvenimo sąlygų Kviečiame visus 
taupymo ir paskolų reikalais kreiptis j Chicagos Taupymo 
r Skolinimo Bendrovę išaugusią į virš $84.000.000 turto 

.staiga

CHICAGO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius 
ypatingai tuos. kurie dar nesate aplankę mūsų 84 milijonų 
dol finansinės įstaigos, vienos įdomiausių visoje Chicagoje

Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirmą įstaigos 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 kambar}, kurtame 
yra vietos 200 asmenų ir kuris veltui duodamas organizacijų su-

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MOŠŲ

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

TEL. GR 6 - 7575

PILNAS PATARNAVIMAS:

Bond>
i
S.8. Sėli and redeem U.

9 Safety Deposit Boxes 
10 Free Community Rooms for 
10 your organization meeting
10 (Free Coffee)
11 Cash checks and pay all family 
11 bills vvith our special money

trinkimams Susirinkusiems veltui jame telkiame kavą Šis kamba 
rys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų 
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis Pamatys te įvairiu 
rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patogumų, kuriais pet 
metų metus naudojasi mūsų taupymo u skolinamo nariai

Ypatingai kviečiame valkų tėvus pradėti taupyti vaikų moks 
lui reikalingus pinigus. Mes turime specialų skyrių, kuriame taupomi 
mokslui reikalingi pinigai (College Bonus Savings) šiame skyriuje 
laikomiems pinigams mokami patys aukščiausi dividendai, net 
iki šiandien mokslas kainuoja nuo $6 000 iki $12.000 ir

daugiau Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo 
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrėsite, kai sutaupysite mokslui 
reikalingus pinigus Galite pradėti $2.50. $5.00, $10 00 arba net 
$25 00 sumomis į mėnesį Kai padėsite 200 kartų po $25 00. tai 
susidarys reikalinga suma Tokiu būdu bus užtikrintas jaunimui 
reikalingas mokslas Vaikams bus lengvesnė ir gražesnė ateitis, o 
tėvams rumesnė sąžinė (šio mokslo taupymo skyriaus nereikia 
sumaišyti su dabar garsinamu Certificatų taupymo skyrium) 

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime 
JOHN PAKEL, Sr., Prezidentas

adei checks No Service charge 
to members

12 U. S Postai Stamp Machine 
1.2. Service.
13 We sėli Travelers Checks
14 Save-by-mail Kits
15 Notary Public Service

16 Two large Free Parking Lots
17 Free Theatre tickets two Satur- 

days each month for your chil- 
dren and mothers.

18 Christmas partv vvith gifts to 
College Bonus Members

PATOGIOS VALANDOS:
MONBA1 .......................12:00 P.M.—8:00 P.M.
TliESDAY .................... 9:00 A.M.—4:00 P.M.
MEDNESDAY .................................. Closed All Day
THURSDAY ..................... 9:00 A.M.—8:00P.M.
FRIDAY........................... 9:00 A.M.—8:00 P.M.
SATURDAY .......... 9:00 A.M—12:80 P.M.



LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
IŠ ALTO VEIKLOS

Pietinės Californijos Ameri
kos Lietuvių taryba savąją veik 
lą koncentruoja j Lietuvos by
los išnešimą į platesnius ame
rikiečių sluoksnius ir ryšių už
mezgimą su asmenimis, institu
cijomis ir grupėmis, kurios su
pranta pavergtuosius ir mato 
komunizmo grėsmę.

Iš pastarojo meto Alto veik
los įdomesnių momentų pažy
mėtini šie:

a. Parašytas motyvuotas raš 
tas JAV ambasadoriui pr e 
Jungtinių Tautų Arthurui Gold- 
bergui, raginant jį pareikalauti 
Jungtinių Tautų generalinį sek
retorių rusų delegacijos narei
L. Diržinskaitei - Piliušenkai o- 
ficialiuose dokumentuose neleis
ti naudoti “Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respublikos užsie
nio reikalų ministerės” titulo. 
Rašte išdėstyta, kad JAV vy
riausybė nepripažįsta Lietuvos 
okupacijos, o JAV Kongresas, 
priimdamas H. Con. Res. 416, 
išreiškė Amerikos žmonių nu
sistatymą aktyviai paremti Bal
tijos kraštų kovą už laisvę.

Gautame atsakyme p. Gold
bergas praneša, kad dėl šio su
klastoto titulo oficialiai pasisa
kė JAV delegacijos Jungtinės 
Tautose narė Patricia Roberts 
Harris, pareikšdama, kad Piliu- 
šfenko Jungtinėse Tautose re
prezentuoja ne Lietuvą, bet So
vietų Sąjungą it kad JAV-bės 
nepripažįsta prievartinio Lietu
vos inkorporavimo į Sovietų 
Rusiją.

b. švenčiant Pavergtųjų tau
tų savaitę, KTLA televizijos 
stoties politinis komentatorius 
George Putnam pasakė gražią 
kalbą, pasmerkdamas Rusijos 
imperializmą ir patardamas A- 
merikos vyriausybei išdirbti ir 
vykdyti plačią pavergtųjų lais
vinimo programą. Prof. Neal, 
vienos kolegijos politinių moks 
lų dėstytojas, išsikovojo sau 
teisę į Putnamo, kalbą atsaky
ki. Amerikos liberalams cha
rakteringu nesąžiningumu jis 
dėstė, kad pavergtųjų visai ne
są, kad komunistinis režimas 
pačioje Rusijoje švelnėjąs ir sa
telitiniai kraštai atgauną veik 
pilną nepriklausomybę. Prof. 
Neal pajuokė Putnamą ir jo 
siūlomą programą.

George Putnam apsisprendė 
įrodyti, kad pavergtieji egzis
tuoja. Pavergtųjų tautų atsto
vus pakvietė pasirodyti televi
zijos programoje. Alto rūpesčiu, 
programoje pasirodė ir du lie
tuviai su lietuviška vėliava. Žo
dį tarė jaunas estas A. Kalm, 
Rezoliucijoms Remti komiteto 
vicepirmininkas. Pats Putna- 
mas savo kalboje įrodė, kad 
prof. Neal ne tik savo pareiški
mais, bet ir parašytomis knygo
mis remiąs rusišką imperializ
mą ir vis dar tebekovojąs su 
nacizmu. “Štai, kokių žmonių 
rankose yra atsidūręs Amerikos 

, jaunimas”, dėstė p. Putnam.
Prof. Neal vėl išsikovojo sau 

» teisę televizijos programoje at
sakyti. Šį kartą jis buvo žymiai 
santūresnis. Nebeneigė paverg
tųjų tautų buvimo, netgi save 
pristatė kaip didelį pavergtųjų 
tautų draugą. Bet vis tiek, gir
di,, Putnamo siūloma griežta po
litika nesanti gera. Pavergtuo
sius išvaduosiąs laikas.

Po antrojo prof. Neal pasiro
dymo, Altui paorganizavus, 
daugelis losangeliečių kreipėsi į 
KTLA televizijos stotį, reikšda
mi pasipiktinimą prof. Neal pro
sovietiniais pabeiškimais. Alto 
pirm. J. Činga televizijos sto- 

' čiai parašė raštą, stipriais ar
gumentais sukritikuodamas pro 
fesoriaus Neal pareiškimus ir 
paprašydamas laiko atsakyti te
levizijos programoje Baltų ko
miteto vardu. Stoties vadovy
bė tą klausimą svarstė ir į Al
to raštą atsakė, tačiau laiko 
televizijos programoje duoti ne
sutiko. Alto valdyba pradžioje 
buvo nutarusi šį reikalą per
duoti FCC įstaigai, bet vėliau 
nuo sumanymo atsisakė, nes

visumoje KTLA stotis paverg
tųjų reikalui gan prielanki.

c. Altas stipriai talkino ame
rikiečių antikomunistinei orga
nizacijai suruošti bolševikų re
voliucijos 50 metų minėjimą 
šūkiu “priešo veidas”. Gausia
me susirinkime invokaciją kal
bėjo katalikų vyskupas, o pa
grindinę kalbą pasakė Reader’s ’ 
Digest vyr. redaktorius Eugene 
Lyon. šiomis dienomis p. Lyon 
įsijungė į Rezoliucijoms Remti 
Komitetą, ir savo laiške komi
teto pirmininkui L. Valiukui 
priminė, kad jo žmona esanti 
lietuvaitė.

d. Gruodžio 2 šv. Kazimiero 
parapijos salėje Alto valdyba 
surengė lengvosios muzikos 
koncertą, kurio programą pa
ruošė muzikė G. Gudauskienė. 
Koncertu buvo siekta sutelkti 
kiek daugiau kapitalo tolimesnei 
Alto veiklai finansuoti.

Ruošiamasi
Vasario 16 minėjimui

Pietinės Kalifornijos Ameri
kos Lietuvių Taryba, minėda
ma 50 metų nuo Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo ju
biliejų, yra numačiusi kreiptis 
į federalinės valdžios, steito ir 
vietos savivaldybės reprezentan 
tus, religinių bendruomenių au
toritetus, mokslo ir kultūros in
stitucijas, kviesdama remti Lie 
tuvos žmonių kovą už laisvo 
apsisprendimo teises. Tuo rei
kalu paruoštas specialus me
morandumas, kurį į anglų kal
bą išvertė UCLA doktorantė 
Liucija Valaitienė. Jau kreip
tasi į Alto, Vliko ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto vadovybes, 
prašant užsibrėžtam planui tal
kos. Talka atėjo iš LLK, šioks 
toks atsiliepimas iš Vliko, o iš 
Alto centro, kaip paprastai, ty
la.

Pagrindinis minėj'mas įvyks 
vasario 11 pačioje puošniausio
je Statler Hilton viešbučio sa
lėje. Įėjimas į minėjimą visiems 
laisvas. Pagrindiniu kalbėtoju 
iš Nevv Yorko atvyksta Vliko 
pirm. dr. K. Valiūnas.

Meninėje programoje — šv. 
Kazimiero parapijos choras, 
komp. B. Budriūno vadovybėje, 
poetas B. Brazdžionis ir, jei 
sąlygos leis, tautiniai šokiai. 

'Choras atliks visai naują pro
gramą: naująją komp. B. Bud
riūno premijuotą kantatą (žo
džiai B. Brazdžionio) ir ištrau
kas iš Gražinos operos. Po mi
nėjimo tame pačiame viešbu
tyje įvyks iškilmingi priešpie
čiai. kuriuose dalyvaus žymūs 
svečiai. Bilietai į priešpiečius 
gaunami pas Alto narius.

Konsulas dr. Julius J. Biels
kis savo patarimais nuoširdžiai 
talkina Alto valdybai, o taip 
pat rūpinasi išgauti audiencijas 
pas gubernatorių ir Los Ange
les miesto burmistrą. Koresp.

JURGIO GLIAUDOS 
“ČIURLIONIS”

Ši trijų veiksmų drama bu
vo pastatyta gruodžio 9 d. Šv. 
Kazimiero salėje. Dramos sam
būris ilgai ir ištvermingai dir
bę, šį vakarą atitraukė užuo
laidą ir nustebę žiūrovai matė 
tai, ko jau seniai laukė: geros 
dramos. Šioje dramoje Jurgis 
Gliaudą parašė ir dramos sam
būris sėkmingai perdavė Čiur
lionio dvasios lūžį savo kūry-

P. McCloskey, 40 m., švenčia savo laimėjimą į kongresą San Mateo, 
Calif. Čia .jis matyt su dukrele Kathy. 9 m., ir žmona Caroline.

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIA 
VATIKANE 

Sudarytas garbes komitetas

Mažoms, pavergtoms tau
toms tylėjimo laikotarpis pra
ėjo. Kada Afrikoje keliasi tam
siausios tautos ir reikalauja 
laisvės, kada tamsi, necivilizuo
ta Togos tautelė paraduoja su 
savo nepriklausomu paviljonu 
Pasaulinėje parodoje tarp lais- 
vų didžiųjų tautų, maža, hero- į 
jiška ir didinga savo praeitimi 
lietuvių tauta turi teisę pra
bilti apie savo skriaudą ir pa
laikyti gyvą savo tautos var
dą.

Kai vysk. Vincentas Brizgys 
taip neseniai pajudino Šiluvos 
šventovės Washingtone steigi
mo klausimą, daug atsirado a- 
bejojančių. Šiandien, kai didin
goji šventovė yra baigta, var
gu ar atsiras abejojančių.

Veržliai, didvyriškai ir suge
bančiai savo teises išsikovoti 
tautai ir Viešpats padeda. Lai
mingu sutapimu, vos šventovę 
užbaigus, JAV prezidento duk
ters vestuvės išgarsino ir mū
sų šventovę. Kitu atveju vėl 
amerikiečiai atspausdino Moti
nos dienos proga net 1,000,000 
atviručių, kuriose buvo atvaiz
duota skulpt. V. Kašubos Šilu
vos Marija ir atitinkami para
šui skelbė kas ir iš kur.

Atrodo, kad ir Šiluvos, 6 ne 
Aušros Vartų Marijos parinki
mas išėjo tik į gerą. Washing-

Charlotte Hill, Pittsburgho meno 
mokyklos studentė, į savo auska
rus įsipaišė kalėdinius vaizdus.

bos kelyje iš muziko į meninin
ką.

Čiurlionio vaidmenį atliko nau
jasis dramos sambūrio narys 
Juozas Pupius. I. Mažeikaitė, 
taip pat pirmą kartą pasirodžiu 
si Los Angeles teatro scenoje, 
vaidino Volmanienę. Vytas Šu
laitis, po pertraukos vėl sugrį
žęs į sceną, vaizdavo turtingą 
lenkų pramonininką Volmaną 
Muzikos profesorius Daškevi
čius buvo Vladas Gilys; Danutė 
Tuminaitė — lenkų grafaitė, a- 
ristokratė. Vytautas Vidugiris, 
irgi naujas dramos sambūrio 
narys, vaidino rusų dailininką 
Averiną, o Ema Dovydaitienė, 
jo draugę Filatovą. Vincas Do
vydaitis nuostabiai puikiai pa
vaizdavo gatvės muzikantą ka- 
tarinkininką, Čiurlionio draugą 
Peterburge. Gydytojo vaidmenį 
atliko Jonas Janušauskas, li
gonį — Manfredas Pnšmantas.

Sėdint salėje lengva kritikuo
ti. Tačiau smagu buvo gėrėtis 
režisorės Dalilos Mackialienės 
ir jos padėjėjos Gražinos Rai- 
bienės darbu ir dailininko A 
Žaliūno menu. Veikėjai buvo 
sutikti gausiais plojimais.

Po vaidinimo aktoriai, režiso- 
riai, autorius su šeima, padė
jėjai ir žurnalistai susirinko va
karienei. Savikritika padės a- 
teityje. Algis Žemaitaitis davė 

l keletą profesinių patarimų. Bu
vo išreikštos padėkos artistams, ; 
režisoriams ir menininkams, ku
rie tiek daug vakarų ir naktų 
paskyrė. Vakarienė praėjo šei
myniškoj-: atmosferoje.

M. Grušaitė

r*|D<"UIIT T \A & RADIO (LIETUVIAI)■ ■ ’V. Sav DAN LIUTIKAS
PASIRINKIMAS SPALVUOTU AR PAPRASTU TELEVIZIJUl! 
• RADIJU • STEREO • ORO VĖSINTUVU • TAISYMAS*

, 2412 VVEST 71ST ST.
Cans-

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

tone, lenkams turint savo kop
lyčioje Čenstakavos Mariją, 
Aušros Vartų savo panašumu 
būtų lyg lenkų pamėgdžioji
mas, — jų sekimas, lyg lietu
viai nieko savo originalaus ne
turėtų.

Dabar pasitaikiusi tokia gera 
proga prabilti į visą pasaulį 
Vatikane. Aušros Vartų Gailes
tingumo Motina neturės jokio 
palyginimo, nes lenkų koplyčia 
įrengta kukli ir paprasta vieno 
dvasiškio lėšomis. O lietuviai 
turės dvi skirtingas ir abi labai 
brangias savo tautos švento
ves: Šiluvos — Washingtone, 
Aušros Vartų — Vatikane, pa
čioje krikščionybės širdyje, ku
rion kasmet suplaukia iš viso 
pasaulio šimtai tūkstančių įvai
riausių religių ir tautų žmonių.

Darbo komitetas
Aušros Vartų koplyčiai Ro

mos Šv. Petro bazilikoje įruoš
ti sudarytas Chicagoje darbo 
komitetas. Jį sudaro vysk. Vin
centas Brizgys, pirmininkas, 
kun. Antanas Zakarauskas, vice 
pirmininkas, kan. V. Zakaraus
kas, iždininkas, kun. Jonas M4- 
;lin (Malinauskaš), iždo patarė
jas, inž. Pilypas Narutis, sek
retorius, Stasė' ' Semėnienė, in
formacijos vedėja, dail. Jonas 
Pilipauskas, ypatingiems reika
lams (praktiškų reikalų pata
rėjas), dail. Vytautas Jonynas, 
meno reikalų vedėjas, ir prel. 
V. Mincevičius, atstovas Romo
je.

Savo pirmajame susirinkime, 
kuris įvyko lapkričio 28 d., ko
miteto nariai pasiskirstė parei
gomis.

Koplyčios pavadinimas ir 
adresas

Besvarstant reikšmingiausio 
ir kartu trumpiausio pavadini
mo koplyčiai, fondui ir komi
tetui reikalą, apsistota prie 
Lietuvos kankinių koplyčios. 
Lietuvos kankinių koplyčios ko
miteto adresas yra: 2701 W. 
68th Street, Chicago, III. 60629. 
Tel. 476 - 3970 ir 434 - 6892. Pi
nigus siųsti: Lietuvos kankinių 
koplyčios fondo vardu (Lithu-

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai-

visiems prieinamos

AGENTŪRA
automobi - 
gyvybSs, 

biznio.
yhawnn;^įsoiHriJ patogios iSsimo- 
nT’Sj.S kejlmo sąlygos.

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

CHICAGO, ILL. 60629.
Fr-' SSrE-SSr-i SSSSTeh J

TEL.: 471-2446

anian Martyrs’ Chapel Fund) 
minėtu adresu.

Vysk. V. Brizgys nupasakojo 
koplyčios įrengimo stovį. Pra
šyta 8,300 dol. rankpinigių, su
tikta su 5,000, kuriuos teko pa
siskolinti. Bazilikos administ
racijos vyskupas pažadėjo grei
tai darbus pradėti. Vysk. V. 
Brizgys pradėjo tartis su isto
rikais ir kitais žinovais. Kop
lyčios lubose bus taipgi daug 
erdvės kūrybai.

Pradėjo plaukti ir pirmosios 
aukos. Vysk. V. Brizgiui prisius 
ta per pora tūkstančių dolerių, 
virš 700 dol. kan. V. Zakaraus
kui ir keli šimtai prel. Balkū- 
nui. Viso susidaro virš $3,000.

Jaudina tautiečių gyvas re
agavimas ir jautrūs atsiliepi
mai: prisiųsti keli svarai (2 
siuntiniai) gintaro iš Lietuvos, 
iš Ekvadoro atsiliepė salezietis 
kun. P. Maskolaitis, taipgi iš 
Argentinos. Lietuvą žinia apie, 
šventovę pasiekė per Vatikano 
radiją ir tuo gyvai susidomėta.

Garbės komitetas
Į garbės komitetą pakviesti 

ir jį sudaro kard. Antonio Sa- 
more, vysk. C. A. Salatka, prel. 
P. Marcinkus, min. St. Lozorai
tis, min. B. Balutis, min. S. 
Girdvainis, Lietuvos atstovas 
J. Kajeckas, A. Grisonas, char
ge d’affaires Uurugvajuj, Lietu 
viškų parapijų klebonai laisva
me pasaulyje, lietuvių Marijo
nų provinciolas, Pranciškonų 
provinciolas, Jėzuitų provincio
las, Šv. Kazimiero Seserų kon- 
serų, Jėzaus Prikryžiuoto Se
serų Jėzaus Prikryžiuoto Se
serų, N. P. Švenčiausios Mari
jos Seserų generalinės vyres
niosios, Lietuvių organizacijų 
centro valdybų, pirmininkai.

Viso pasaulio lietuvius bus 
stengiamasi informuoti per spau 
dą ir radiją apie įkūrimą kop
lyčios, kurioje visi lietuviai kan 
kiniai bylos laisvajam pasau
liui savo tautos pavergimo, kan 
čios ir genocido tragediją. Is
toriniai įvykiai, kaip kruvino

Norėdami geriau aptarnauti mūsų gausius klientus, perėmėme 
dar vienų restoranų Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad 
turėsite skanius valgius, skubų patarnavimų, kaip ir mūsų pir
mame restorane. Kviečiame ir lauksime jūsų atsilankant.

Kilty's Restaurant
4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois

(2 blokai j rytus nuo Cicero Avenue)

Telef. — GArden 4-5800

Jauki atmosfera — skanūs valgiai — skubus patarnavimas
VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA PRIVATUS KAMBARIAI 

NUO 10 IKI 800 ASMENŲ.

Atdara kasdien nuo 8:80 vai. ryto. Sekmad. ir šventad. nuo 1:00 vai. popiet.

Artesian Restaurant
2432 VVest 63rd Street (63rd & Artesian]
• Skanūs valgiai

• Geras patarnavimas 
• Puiki atmosfera

JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS. 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622
Atdara sekmad. ir ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 vai. ryto. Penktad. 

ir šeštadieniais iki 5 vai. ryto.

sios Kražių skerdynės, knyg
nešių pasiaukojantis herojišku
mas, Sibiro tremtinių kančios 
ir tūkstančių išvežtųjų verga
vimas ir žuvimas atskleis ki
toms tautoms mūsų tautiečių 
meilę laisvei ir jų heroizmą.

St. S.

DVASINIAIS REIKALAIS 
PATARS TELEFONU

Bendromis katalikų ir protes 
tantų pastangomis Austrijos 
sostinėje Vienoje įkurtas pasto
racijos centras padėti tikintie
siems dvasiniuose reikaluose te
lefonu. Kaip rodo patirtis įvai
riuose Europos didmiesčiuose, 
ši moderni sielovados priemonė 
labai daug padeda tikintiesiems 
ir ieškantiems tiesos žmonėms. 
Vienos naujame institute šiuo 
metu dirba 90 asmenų, kurių 
tarpe yra kunigų, gydytojų, 
psichologų, teisininkų ir kitų 
specialistų galinčių atsakyti į į- 
vairius iškeltus klausimus.

AMERIKOS KATALIKŲ 
PAGELBA

Kaip praneša Amerikos kata
likų Informacijos centras, JAV- 
ių katalikų vyskupų vadovauja

Kas tik turi gėrę skonį,

viskę perka pas Lieponį!
■ .'r t-z fff " ■

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 62 H S. Western , PR 8-5875
Vedėjas — J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai Kitom 
dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro 

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

ma šalpos organizacija “Catho
lic Relief Services” šiais metais 
Indijai gelbėti pasiuntė maisto 
produktų viso dvylikos milijonų 
dolerių vertės. Maisto produk
tams dalyti Indijoje buvo įreng
ti penki tūkstančiai pagalbos 
centrų. Be to Amerikos katalikų 
šalpos organizacija šiemet pa
skyrė pusantro milijono dolerių 
sumą žemės drėkinimo įrengi
mams labiausiai sausros palies
tose provincijose įrengti.

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų 

rūšių grindis.
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
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SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 Iki 11 vai. ryto. SeSta- 
dieniats lr sekmadieniais nuo 8:80 Iki 
9:80 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

715# South Maplevrood Avenue 
OhlcaKO. Illinois 6062#

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

Telef. HEmlock 4-2418
iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiii



CUKRINIŲ NENDRIŲ IR 
ANANASŲ SALOJE

DAN KURAITIS

Dan Kuraitis (dešinėje) su vietiniu 
havajiečiu ir dar viena turiste.

Kuai saloje auginamos cuk
rinės nendrės. Iš jų išsunkia 
saldumą, veža į Kaliforniją, kur 
išvalo ir dalį gryno cukraus 
vėl grąžina j salą. Cukraus nen 
drių laukai čia banguoja kaip 
Lietuvoje rugiai ar kviečiai. Gi
das sakė, kad Kuai sala yra 
slapiausia visame'pasaulyje, čia 
daugiausia lyja. Irigacijai 
vesti skardų grioveliai. Siurb
liai jais varo vandenį kur rei
kia. Pusę metų užtenka drėg
mės nuo lietaus, o paskiau rei
kia leisti vandėnj drėkinimo 
kanalais. Nendres augina 18 
mėnesių, o paskiau pjauna ir 
veža iš jų- šiaušti saldumą.

Ana pasai

Antrą Kaliai salos specialybė 
tai ananasai į pine apple). Jų 
čia ištisi laifkąi.šie vaisiai iš 
čia eksportuojami į JAV ir Eu
ropą. Kadabgi yta daug lietaus 
ir daug saulės, ananasai užau
ga saldes ių .skanūs.

Treči&s'šidŠ^&Ios įplaukų šal- 
tini^y^S. ’ Smiliai. Saloje yra 
kelios upės, tarp kurių yra veš
lios žęlės laukai. Ten galvijų 
nereikia nei atskirai šerti, nei 
girdyti, nei jų ganyti. Galvijai 
patys auga, veisiasi, savininkai 
tik veža juos į skerdyklas.
Autobusu po kalnuotą salą
Praleidome visą dieną kol ap

važiavome salą, kurios aplin
kui yra 113 mylių. Čia keliau
jant ir kalnais reikia lipti, ir 
ties stačiais kriaušiai sustoti, 
gėrėtis Pacifiko vaizdais.

Turistai vežiojami nedideliais. 
10 asmenų talpinančiais, auto
busais. Gido pareigas atlieka 
moterys, puikiai mokančios an
glų kalbą, įnešančios gražaus 
humoro. Autobusas po kalnus 
rangosi labai atsargiai.

Turistų viešbuty
Mūsų viešbutis turi apie tris 

šimtus kambarių, trijų aukštų. 
Vidury gražus žolynas su mau
dymosi baseinu. Antrame aukš
te, užpakaly — salionas, baras, 
valgykla. Čia skamba pianinas, 
havajų dainos, trys gitaros, trys 
dainininkai. Salione baltieji a- 
merikiečiai, pasitaiko ir euro
piečių. Malonu čia, bet bonka : 
alaus..-. 80 centų.

Čia moterys dėvi spalvingas, 
skaisčiai raudonas sukneles, vy
rai — ryškių spalvų marški
nius.

Nors esu "žemo luomo” žmo
gus, bet kelionėn įsidedu porą 
eilučių, kad vakarieniaujant bū
tų galima gražiau apsirengti. 
Ir nepadariau klaidos. Jei ta
čiau Europoje ar net Miami pa
matysi svečius ir su toksidu, o 
moteris — su brangiais kailiais, 
čia to nėra. Naktiniame klube, 
kur -už butelį Coca Colos rei
kėjo sumokėti (cover charge) 
$6, tik ivieną vyrą temačiau su 
kakĮĮraiščiu ir tamsiu kostiu
mu. Visi kiti, gal trys šimtai 
porų, be švarkų, be kaklaraiš
čių, daugumoje trumpomis ran
kovėmis marškiniais, rodos į 
kokį “pikniką” suvažiavę. Čia, 
Havajuose, net turtuoliai filmų 
aktoriai, suvažiuoja be puošnių 
drabužių, kad įsimaišytų į mi
nią, užsimaskavę tamsiais a-

kiniais, ii' jaustųsi laisvai.
Maui saloje

Viena iš didesnių Havajų sa
lų yra Maui. Čia taip pat au
ginami ananasai, cukraus nen
drės, gyvuliai. Netgi auginama 
daug kopūstų. Matėme milijo
nus jų galvų. Maui sala yra du 
kartu didesnė už Kauai salą. 
Čia akras žemės kainuoja tūks
tanti dolerių. Kai kurie čia nusi- j 
perka po akrą ir sako: kai ūži 
keletos metų lėktuvai ims skris- f 
ti po 1,800 mylių per valandą, 
mes čia savaitgaliams atlėksi
me...
Viešbučio restorane, okeano 

pakrantėj
Viešbučiai čia statomi vie

nas po kito. Tik užbaigė Hilto- 
nas, ir rezervacijos jau trims 
mėnesiams pirmyn padarytos. 
Yra žmonių, kurie gali keliauti.

Ištaigingame restorane sėdė
damas, pro langą stebėjau van- | 
denyną. "Tylusis Pacifikas” ne I 
taip jau tylus. Saulutei švie
čiant ritosi aukštos mėlynos , 
bangos. Viduje rūpestingai pa-. 
tarnavo mergaitės ir jauni vy
rai, Havajų kostiumais pasipuo
šę.- Girdėjosi švelnūs Havajų. 
gitaros balsai, kurie visus nu- i 
teikė svajingai, o man priminė | 
kitados girdėtus akordus plokš- j 
teles “Skambančios stygos”. '
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Juzės Daurvardienės
POPULAR LITHUANIAN 

RECIPES
4-ji pagerinta, iliustruota laida 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
receptų anglų kalboje.

Puiki dovana lietuvėms ir nelie- 
tuvėms

Kaina — $2.50
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street
Chicago, III. 60629 
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HIGH RATES

4.75 ifih 5.25’
per annum 

on regular savings
per annu'm 

on investment bonus

Savings Insured to $15,000.00

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

Būt each year in the United States there are more tha n 250,000 
babies born with birth defecta.

Birth defecta — The Great Destroyer — can bring death or 
disability to any household. They Strike an average of one in 10 
familiea.

-fight birth defects {Itin MARCH of DIMES

Mūsų kolonijose
Grand Rapids, Mich.

PRASMINGAS VAKARAS
Gruodžio 9 d. Moksleivių atei

tininkų Pakšto kuopa suruošė 
gražų bei prasmingą vakarą 
p. Kušlikių namuose. Šio vaka
ro tikslas buvo paminėti 40 me
tų jubiliejų nuo pirmos atei- 
ninkų federacijos konferencijos 
Palangoje ir išpildyti savo pa
sižadėjimą tapti Lietuvių fon
do nariu Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 50 metų su
kakties proga.

Kuopos nariai svečius pasiti
ko trumpa, tačiau gražia pro
gramėle. Programėlę išpildė šie 
Pakšto kuopos nariai: Zita Gir
ginaitė, Daina ir Rima Puodžiū- 
naitės, Eglutė Turūtaitė, Benius 
ir Algis Kušlikiai, Robertą Ja- 
šinskaitė ir Jūratė - Simutė Jo
naitytė. Svečius pasveikino ir 
'programėlę pravedė Pakšto kp. 
pirmininkė Alberta Astraitė.

Pinigams telkti ateitininkai 
suruošė dovanų dalinimą. Ast- 
rienės meniškai iš šiaudų pa
darytą ir šiam tikslui paauko
tą paveikslą laimėjo V. Jonai
tis. Gauta 50 dol. pelno. Pinigai 
pasiųsti į Lietuvių fondą. Pri
dėjus šią sumą prie anksčiau 
fondan įneštų pinigų, mokslei
vių ateitininkų Pakšto kuopa 
tapo Lietuvių fondo nariu. Šią 
kuopą jau septyneri metai glo
boja A. Lukoševičiūtė.

Po programos kuopos nariai, 
tėvai ir svečiai vaišinosi pyra
gaičiais ir kitais skanėsiais. Be
rods visų mėgiamiausias valgis 
tai buvo Kušlikienės namuose 
kepta lietuviška ruginė duona.

V. J.

The ursi tfilng 
lo save lor your
ri iis you!

Ii , -j i ot,
mukę sure you're aiound ! A r-?rn- 
plete health checkup each - ar 
will halp you make lt. 1,4C .00 
peopia, living today, are 
cured of cancer. And a 
yearly checkup could save 
many thousands more.
Make an appointment with 
your doctor today. •

American cancer Soči;1.
THIS S°*ce CONTRIBUTEO BY THE P

CLASSIFIED GUIDE
M1SCELLANEOUS
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SIUNTINIAI I LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

t*. NEDZINSKAS, 4065 Archer A\. 
Chicago, III. 6063 i. Tel. H 7 WSil 
HIltlIlIlIlIlIllIlt'llllIhUKIUIllIll > HtlIM

10% — 20% — 30% pik iui mokėsit
už apdraudą nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 t-į VVest 93th Street 
Clileagu, Illinois 

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4330

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV.
3 skyriai Cliieagoje:

3008 OOth St. Tel. VVA 5-2787
2501 OOth St. Tel. VVA 5-2737
3212 So. Halsted St. Tel. CA 5-1804

Lietuvių bendrovė, kuri turi teis© 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu Iš Chicagos i Lietuvą.

Didelis pasirinkimas griausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. tr V. Žukauskai

«
RINOS IR NUTEKAMIEJI 

VAMZDŽIAI
Ekspertiškaai uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar
bas garantuotas.

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

’IIIlHhlllUltillIlIlII IIIIIIBIIItilialVIIIIlItvl*

DE K 0 R A V I M A S
IŠ VIDAUS IR H LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi 
J. RUDIS. Tel. CLiffside t-1050
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MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
828 WEST 34fh PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882

—
Perskaitę "Draugą", duo

kite jj kitiems pasiskaityti.

REAL ESTATE
8 kiunb. 12 metų mūr. 3 pilnos 

vonios, plytelės, šiluma gazu, alumin. 
langai, kilimai, 2 a. garažas. 70 ir 
Pulaski. $27.900.

6 kamb'. mfir. . Koklinės plytelės, 
ugniakuras, įrengtas rūsys, karšto 
vand. šiluma gazu. 2 a. garažas, ant 
50 p. sklypo, ir dar 33 p. kampi
nis, tuščias sklypas. Marąuette pke. 
$39,500.

5JS kamb. labai švarus medinu
kas. Moderni vonia, plytelės, garažas. 
Netoli mūsų įstaigos. Tik $14,300.

2 po 6 k. mūr. Viename bute 
moderni virtuvė ir vonia. 2 kamb. ir 
graži vonia rūsy. (Legalus). Gražio
je Marąuette pko. vietoje. $28,500.

NERIS REAL ESTATE
6924 South VVestern Avenue Tel. 471-0321

SALES o MORTGAGES ° MANAGEMENT

Member of M L t
Malu Office 5727 W. Cermak, Cicero, (U. Tel. OL 6-2288

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

DĖMESIO !
t^~'

PASINAUDOKITE
“DRAUGO” SPAUSTUVĖS 

PATARNAVIMU.
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos moderniškesnės spaustuvės vi
soje Amerikoje.

Draugo spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas knygas, 
programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems gy
venimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.

Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitus 
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street

CHICAGO, ILL. 60629 Tel. LU 5-9500
, ......... —-/P

MISCELLANEOUS 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦-
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MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baidus ir 

kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. «7th P. IVA 5-8003

\Š/nčiinr)
RICHMOND SERVICE
Kampas Richmond Ir 03rd Street

Užsieninių ir vietinių automobilių 
taisymas. Priklauso Chicago Motor 
Club. Nelaimės atveju, skambinkite: 

GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Sav. — Juozas (Joe) Jūraitis

A. ABALL ROOFING C0.
(steigta prieš 49 metus. 

Dengtame visų rūšių stogus. Taiso
.ue arba dedame naujus kaminus, ri 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo 
me iš lauko. Taisome mūrą—-‘‘tuck
pointing". Pilnai apsidraudė Visas 
darbas garantuotas.

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

Apskaičiavimai nemokamai

CONTRACTORS

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning bei 
naujus ir senus namus. Stogi) 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATJNG & SHEET METAL 
4444 S. VVestern. Chicago 9, III.

Telefonas VĮ 7-3447

REAL ESTATE
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NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS 
PARDAVIMAS * NOTORIATAS 
- PATVIRTINTI VERTIMAI * 

IMIGRACIJOS POPIERIAI * PA 
IAMŲ MOKESČIAI BET TNCOMF 

TAX
LEONAS REAL ESTATE

2785 W. 71st St. Tel. 925-6015
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiinii

Skelbkitės “Drauge”.

14 butu mūras. Visos vonios kok
linių plytelių, pusę butu su koklinių 
plytelių virtuvėmis. Nauja elektra. 
Labai dailus namas ir geros paja
mos. Marąuette pke. Galima perimti, 
morgičius iš/5%%. Teirautis.

5 kamb. mūr. rezidencija. 1 Vį vo
nios. šiluma gazu. Garažas. Platus 
sklypas. Marąuette pke. $10,500.

Gražus 4 butu mūr. Remodeiiuoti 
butai. Mūro garažas. Gražioj Mar
ąuette pko. vietoj. $48,500.

39 butų mūr. Labai modernūs, 
baldais apstatyti, butai: Plytelės, ki
limai, elevatorius .šiluma alyva. Pa
jamų $46,000 metams. šiaurinėj 
miesto daly. (mokėti $48,000.

REAL ESTATE

MARQUĘTTE PARKE
6540 S. Maplevvpod Avė. 
Naujas 2-jų butų namas. 

Statybininkas — BE 8-9125

I .. ...1IIS..9 H fleita
,,a tarnavimas visais Real Estai e 
įeikalais. Be to, veikia Notarirata7 
daromi it liūdi.jimi vertimai tvai 
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax u atliekami kitokį 
natiirna vima

stmtfS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av„ UL 4-74 e

——— •
KJkįAL ESTATE — INCOME T.AX 
DRAUDIMO IR KT. (E1KALA1 »

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY
i. LAI KAITI h

164a S>. Ashland Avė., l.A 8-8775 
(Surrency Exchange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas

O kas Marquette Parke
7 kamb. liuksus niūras ir mūro 

garažas, 1 (į vonios, karpetai, $28,000.
5 kamb. mūras, platus lotas, 2 au

to garažas, $16,500.
6 kamb. randi, šalia 2 auto ga

ražas, air-eonditioned, karpetai. 
$27,950.

Rezidencija mūras — 7 kamb. 2
auto garažas, 1 Įį vonios, karpetal. 
air-eonditioned, (rengtas belsmenias. 
$26,000.

4 butų niūras 2 auto mūro gara
žas. naujas gazo šildymas, alum. lan
gai, ‘‘over.head sevvers". $43,000.

2 aukštu pajamų. Mūras (r 2 auto 
garažaR. Geras biznieriui. $22.000.

8 kamb. piūrąs, 214 vonios, 2 auto 
naujas garažas. gazu šildymas. 
$22,800.

13 butų — $13,000 iiajnmi). 2-jų 
aukštu mūras. $88,000 arba pasiū
lymas.

2-Jv butu gražus mūras. 2 po 6
įrengtas beismentas. Naujas gazu šil
dymas. 2 auto garažas. $29.000.

Liuksus H metu 2 aukštu niūras. 
Arti $6,500 pajamų Įmontuotos vir
tuvės. brangūs kilimai. 2 auto mūr 
garažas, prie parko. $57,000.

Atvykite — visi laukiami

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

STATOME NAUJUS NAMUS 
'r

atliekame įvairius pataisymus.
PETRAUSKAS BUILDERS, INC.

Telef. — 585 - 5285

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax. 
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra
BELL REALTY

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-22331 i i "■■■■' 1

Mflr. a. 2 butai. 5 ir 4. G. p.
$21,800

Mur. 11 meti) 3 mieg. 35 p. skly
pas. 66 — I-awnalę. $18.500.

Med. 2 nedideli butai. M. P. Nau
jas gazo šildymas. Tik $13.900.

Mur. 10 butų. Puikiai prižiūrėtas. 
60 ir Kedzie rajone. $85,000.

KAIRYS R EALTY
2948 West 59th St. Tel. HE 6-5151

Prie 82 ir Fairfield liuksus 7 
kamb. rezidencija. 9 metų senumo, 
60 p. lotas. Priversti parduoti. 
$52,000.

Marąuette pke. naujas 2-jų butų 
po 6 kamb. $42,500.

Brighton pke. 2 namai Ir taver
na su visais įrengimais. $25,000.

Mfir. namas. 3 butąl. Geros pa- 
larnos. Tik $13,900.

V A I H A REALTY
2517 W. 71st St — BE 7-9515

CLEANING
W O M A N

AGE TO 55; FULL TIME 
HOURS: 4 P.M. TO 12 A.M 
Good salary And Benefits.

Close To Transportation 
CALL PERSONNEL DEPT.

State National Bank
1603 ORRINGTON. EVANSTON

BR 3 - 5000
An EqUa] opportunity employer

; į r. a ... j i" 'f™ ■ ■ 1
HFJ-P WĄNTED - VYRAI

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIU

| Electrical Technicians (
= We have excellent opportunities at various levels depending on S 
E education and work experience. Technical knovvledge of electronic E 
= circuitry involving transistor circuits, electronic control devices E 
E and solid statė digital circuitry is desired.

A knowledge of integrated Circuit experience wouid be 5 
E helpful.

| B R U N I N G |
Div. of Addressograph-Multigraph Corp.

1800 W. CENTRAL ROAD MT. PROSPECT, ILL.

| Tel. — 255-1900 |
We are an eąual opportunity employer.

FjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiimiiiiiiiiiuiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiĘ

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie- 

ruvlų dienraštis Gi skelbimų kai- 

ms visiems prieinamos

IŠNUOMOJAM — FOR RENT

R* rinktiniams nuomininkams. 
Nelaukit — užsiregistruokit dabar]!
Aptarnauja pietvakarinę dalį 7 me
tus. Savininkai: kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai.
Best Agency. 2925 VV. 63. PR 8-6032.

pardavimui

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLE!

30 and 50 gal. — Free Delivery

5622 S. Racine 434-1113

DfiMESIO !

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro^ 

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos. ve:k’a sek- 
madien'ais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: vėlauttų 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kre'ptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadivav. So. Boston, Mass. Tei. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

HFI P ŪIVTFn "Z.“vYRAl“

Warehousemen
Man to tint paint on Fisher 
machine. An'other to assemble 
orders. National firm in Ben- 
senville area. Good working 
conditions, fringe benefits, 
Union shop scale, $2.55 per hr. 

PHONE 595-0450 
An Eąual opportunity employer

MAINTENANCE

ELECTRICAL
Challenging permanent positions 
availabie for eleetrica] mafntenapce 
men at our erpanding food Processing 
plant. Kxperienee in electronic trou
ble sbooting and repair des4r.-i.lile. 
Excellent pav and eonipany benefits. 
Call for a convenient confidential 
appointment.

GENERAL MILLS, INC.
SA 1-2900. Ext. 233

An eąual oppozr t u n i ty employer

WAREHOUSEMAN
For large plumbing shop 7 a m. to 
3:30 p.tn. Vic. O’Hare, excelent 
co. benefits.

Phone Mr. Hary 824-3100

SETUP MAN
For punch press and drill press.

Mušt kno\v roll and dial feeds. Well 
Ėst. Co. Call Mr. Betiey 431-2973 or 
apply in person to:
MII)WEST ELKCTRIC MFG. CQRP. 

1639 U'. \Valnut Street
1639 $y. \Valiuit Street
(Nr Lake - Ashland)

HELĮ* WANTED — MOTERYS

CLERK TYPIST
Vąriety of Duties 

5 Day Week
Pleasant tvorking conditions 

Permanent Position

Apply in person

OORMEYER INDUSTRIES
3418 N. Milvvaukee Avė.

Bus stops at door
An Eąual Opportunity Employer



PAŠVENTINTAS PROF. JONO 
ŠIMOEIONO PAMINKLAS Dainaviečiui

JURGIUI LAŠINSKUI ir šeimai, 
jo seseriai

A. + A.
ZOFIJAI MACEŽINSKIENEI mirus, 

gilią užuojautą reiškia

L. M. Ansamblis Dainava

prisiminė pirmuosius susitiki
mus su Šimoliūnu Lietuvos atsi
kūrimo laikotarpyje, Vytauto 
Didžiojo universitete, tremtyje 
Vokietijoje ir čia Amerikoje, 
kur jiedu artimai susidraugavo.

Racine lietuvių organizacijų 
vardu kalbėjęs M. Tamuiėnas, 
ap:būdino velionio jautrumą lie
tuviškam reikalui, neblėstantį 
nuotaikos giedrumą ir nuolan
kaus mandagumo kupinumą, 
kurie buvo susikaupę profeso
riaus asmenyje.

Inž. J. Jurkūnas nurodė, kad 
profesoriaus nueitame gyveni
mo kelyje aiškiai švietė trys 
dorybės: meilė Lietuvai, atsida 
vimas mokslui ir stiprus valingu 
mas.

Inž. Br. Nainys kalbėjo JAV 
LB, inž. Tamošiūnas — vyrijos 
“Plienas” ir inž. K. Burba — 
Korp! Fratemitas Baltiensis 
vardu.

Giminių vardu kalbėjęs VI. Ši 
moliūnas padėkojo paminklo 
statymo komitetui, kurį sudarė 
prof. St. Dirmantas, inž. K. 
Burba, inž. Alg. A. Didžiulis, 
arch. A- Kerelis, inž. Gį ,J. La
zauskas ir Alf. Valatkaitis, pa
minklo projekto autoriui arch. 
N. J. Statkui ir visai lietuviškai 
visuomenei, kuri materialiai ir 
dvasiniai pagerbė nusipelnusį lie 
tuvių tautos sūnų. Minėjimą 
pravedė inž. K. Burba.

P. šilonis

Šilti vejai iš lenką 
pastogės

Gruodžio 10 d. 6:30 v.v. per 
radijo stotį WOPA (Oak Park 
Illinois), iš kurios ir Sofijos Bar- 
kienės vardo lietuviškos progra- 

sklinda, teko nugirsti labai 
didelio pagyrimo ir įvertini- 
pranešimą apie lietuvių “ko
dėl laidojimo paprdčių ir net 
žodžio ‘Lietuvių’ kapinėse pa

naikinimo ir visko kas norima su- 
tarptautinti. Lenkų programų ve
dėjas dr. W. Z. Sikora, kuris dau
gel kartų pakartojo žodžius — 
mūsų broliai lietuviai, jie nori kad 
būtų laikomasi senųjų papročių, 
kuriuos jiems įskiepijo tėvai at
vykę iš Kauno, Vilniaus ir ki
tur, tik mes lenkai, sako prane
šėjas, kažkodėl su viskuo sutin
kame.

mos

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVE. REpublic 7-8600

Lapkričio 3 d. Šv. Kazimiero 
kapinėse Chicagoje, pašventin
tas prof. Jonui šimoliūnui pa
minklas, statytas visuomenės 
lėšomis. Šventinimo apeigas 
atliko kun. J. Vaišnys, SJ, o po 
jw sugiedotas Lietūvos (himnas. 
Prieš šventinimą tėvų jėzuitų 
koplyčioje mišias už mirusiojo 
sielą aukojo kun. Bruno Markai 
tis, SJ.

Profesoriaus prisiminimas ir 
giminių paruošti pietūs .įvyko 
Račiūnų svetainėjfcliJh . .ii

Prisiminimą pradėjo prof. St. 
Dirmantas, uždegdamas žvakę 
prie mirusiojo kolegbs portreto, 
dengiamo lietuviškos trispalvės, 
kuri profesorių lydėjo nuo Kau
no iki kazimierinių!’ Toliau jis

Tiesa, tas pats pranešėjas prieš 
keletą savaičių pradėdamas vaka
rines sekmadienio programas bu
vo įsivedęs žinių skyrelį iš “Už
grobtų kraštų”, atseit Vilniaus ir 
Lvovo lenkų gyvenimo, bet dau
giau nebegirdėti.

Šiaipjau jis duoda kasdien va
karines žinias iš ten pat 8 vai. 
15 min. vak. su savotiškai įdo
miais komentarais ir dažnai tokių 
naujienų, kurias iš kitų šaltinių 
nenugirsti daug vėliau.

A. Balsys

Prie Ohio upės įlūžo Point Pleasant, W. V. — Kanauga, Ohio tiltas. 
Žuvo keliolika asmenų ir kiti tebeieškomi. Dešinėje matyti geležinkelio 
naudojamas tiltas.

EUDEIKISLENINGRADE VYKSTA 

TERORISTŲ” TEISMAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Trys Modemiškos Koplyčios:

4605 -07 South Hermitage Avenue i. ‘
Telefonas — YArds 7-1741-2 

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

AP pranešimu iš Maskvos 
šiuo metu Leningrade vykstąs 
keturių tariamų teroristų teis
mas, kaltinamų ginkluotu pasi
ruošimu, kaip viena grupė, pasi- 
sklaidžiusiųjų plačiosios Rusijos 
teritorijoje, sąmokslininkų prieš 
sovietinę vyriausybę.

Kai bolševikų slaptoji policija 
suėmė juos Leningrade, buvę 
rasta dėžės ginklų, įskaitant gra 
natas, kulkosvaidžius ir t. t.

Antrame po Maskvos Rusijos 
didmiestyje ši grupė buvusi są
lytyje su panašiomis slaptomis 
grupėmis Ukrainoje ir dideliame 
pramonės centre Sverdlovske, 
Urale, prie didžiojo kelio į Sibi- 
riją, sako tie patys šaltiniai. 
Jiems, girdi .gręsia mirties baus 
mė neva už terorizmą — jėga 
nuversti sovietinį komunizmą. 

’ Bolševikų cenzūruojama spau 
da apįė teismą Leningrade žinių 
neduoda. Šias informacijas tei- 
kią šaltiniai praeityje buvo vi
siškai patikimi, bet juos at
skleisti neįmanoma. Jie prane-

ties bausmės, bet kalėjimo baus 
rnę iki gyvos galvos.

(Elta).

Aj A
JULIUS JUSKELIS

PETKUSGyveno 2512 W. 39th Plaee.
Tragiškai mirė gruodžio 17 d., 1967, sulaukęs 43 m.

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Lazdijų apskrities.
Amerikoje išgyveno 8 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Zita (Lukoševičiūtė), 

sūnus Vitas, uošviai Emilija ir Bruno Lukoševičiai, švogerkos 
Elena Žilinskas sų šeima ir Wanda O. Gvildys, jos vyras Juo
zas ir šeima, kįtį giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 S. 
Hermitage Ave. Laidotuvės įvyks treč.. gruod. 20 d. iš koply
čios 8:45 vai. ryto bus atlydėtas į Sv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velioniės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Prašome gėlių nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žimona, sūnus, uošviai ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. YA 7-1741.

IEVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KC
2533 West 7 Ist Street 
1410 Se. 50th Ave., Cicero

Alvudo, gira visus1 gąiyiną: «Ota fk&ljtflrinė.i vakaronėj Marąuette Parke 
dalis svečių: Jurgis 'Janušaitis! Jonas Indriūnas, muz. Juozas Bertulis, 
Kostas Petrauskas’..^; : r Nuotr- inž. Juozo Slaboko

ALVUDO KŪČIOS GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 

2433 VVest 63rd Street, Chicago 
Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Lietųvišl<a; nuotaiką ir^labtia- 
ros idėja bei rūpestis geru vai
kų auklėjimu prisideda, kad Al
vudo Kūčios susilaukia gražaus 
pįuisekimo. Šiemet Įjos suruoštos 
sekmadienį, gruodžio'17 d., Gimi 
mo &vč. M. Marijos parapijos 
salėje.

' HT1
Jas pradėjo malda prel. V. 

Černauskas. Sveikinamo kalbą 
pasakė V. Sobiesky£e. Dail. J. 
Kiiburo rūpestingaį dekoruotoje 
scenoje buvo įruoštas Betliejus 
su žmogaus dydžio figūromis, 
aprengtomis lietuvių tautiniais 
drabužiais, čia daug pasidarba
vusi įr kanklininku įĄnelė Kir- 
vaitytė, apšvietimą gį, parūpino 
Vyt. Žygas.C i ■ • '

Prie prakartelės pasirodė pie
menėliai: Ant. Skrebys, R. Juo
dis, V. Ankus, K.‘ Černiauskas. 
Gausu buvo dekla^riatprių: A. 
Žygas, R. Tautkute,*R. Stražins- 
kaitė, D. ir R. Aleksiūnaitės, D. 
Morkūnaitė (trys pastarosios 
tik 2%—4 metukų). Deklamaci
jos buvo patraukliai religinės ir 
patriotinės. Scenoje pagiedojo 
K. Brazdžionytė, cr' •smuiku pa- 
griežė R. Kėkštaitė. Pasirodė ir 
grėbėjos: R. Tautkūtė; D. Čer
niauskaitė, R. Zulytė, L. ir R. 
Slonskytės.

Gausus vaikų dalyvavimas 
scenoje rodė, kad Alvudas yra 
į savą veikimą įtraukęs nemažai 
mūsų jauniausiųjų. Programą 
paruošiant ir pravedant daug 
pasidarbavo aktorius A. Brinką 
ir A; Sobieskienė.

Ir visa publika buvo įtraukta 
į kalėdinių giesmių giedojimą, 
vadovaujant solistei A. Kalvai
tytei. Pianu palydėjo komp. J. 
Bertulis.

Visos kūčios pravestos gražioj 
tradicinėj, religinėj įr patrioti
nėj nuotaikoj. Ir privaišinti bu
vo svečiai skaniai ir sveikai pa
ruoštais kūčių valgiais, čia sėk

mingai pasidarbavo M. Bosienė 
su savo talkininkėmis.

Alvudo darbui vadovauja: dr. 
J. Adomavičius, dr. O. Vaškevi- 
čiūtė, inž. J. Slaibokas, Ant. Sta- 
kėnas. Pirmininkė — Ona An- 
kienė. Alvudas planuoja pasi
statyti namus, kur būtų teikia
ma dar didesnė globa vaikams 
ir seneliams. Tam reikalui ren
kamos aukos. Ir šio parengimo 
metu $100 paaukojo Ant. Sta- 
kėnas ir Ud. Sadauskas, po $50 
paaukojo prekybininkas N. Burš 
teinąs, Z. Girdvainytė, Romas ir 
Adelė Kaunai.

Kūčiose dalyvavo arti 400 
žmonių. Jų tarpe matėsi ir kun. 
J. Kuzinskas. Visi skirstėsi pa
tenkinti, o ypač vaikai, kuriuos 
apdovanojo Kalėdų Senelis.

J. Žvilb.

— Du iš suimtųjų prisipažino 
dėl jiems pateiktų kaltinimų, 
be kitu du neprisipažino. Dabar 
vykstąs teismas jau kuris laikas 
yra prasidėjęs, faktinai jis buvo 
pradėtas po slaptosios policijos 
įvykdytų kovo mėnesi 25 inte
lektualų areštų, kurių skaičiuje 
buvo rašytojų, profesorių ir 
studentų iš Leningrado univer
siteto filosofijos fakulteto.

Vienas žinių teikėjas, prane
ša, kad neva vienas sov. kariuo
menės karininkas esąs pakaltin
tas, nes jis neva grupę aprūpi
nęs ginklais.

Šį faktą bolševikai rimtai pri
ėmę dėmesin, buvęs sušauktas 
slaptas partijos centrinio komi
teto posėdis, kaip aukščiausia 
partijos įstaiga, o per ją visos 
Sov. Sąjungos.

Atrodo, kad c. komitetas rei
kalavęs pritaikyti aukščiausią 
bausmę, tačiau netaikant mir-

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
po sunkios ir ilgos ligos mirė 1967 m. gruod. 17 d. mūsų myli
mas vyras ir tėvelis VIRKITE DARAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON
SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

1911 West lllth Street
Didži&nsiae Paminklams Planą 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas ano kapinių

A. -į- A.

Vet. Gyd. VINCAS KATELE
Prof. Dotnuvos Žemės Ūkio Akad.

Gyveno 2450 W. Marąuette Rd.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 20 m.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 

Western Ave.
Laidotuvės įvyks ketv., gruod. 21 d. iš koplyčios 10 vai. ryto 

bus atlydėtas į šve. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona ir duktė.
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600

— Visame gyvenime svarbu tik 
tai, kad save statytume antroje 
vietoje.

J. S. Turgenevas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asosiacijoa Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET 
2814 W. 28rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
TeL VIvginia 7-6672A. f A. JONUI NAKUI

Lietuvoje mirus, dukteriai ELENAI NAKAITEI - AR 
BIE.NEI ir sūnui ALFONSUI NAKUI su šeimomis nuo 
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Gražina, Aldona, Irena ir 
Vincas Ignaičiai

PETRAS BIELIŪNAS
4848 8. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 8-8572

4807 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-S401

ANNA PILIPAUSKAS LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 SO MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228Gyveno 7137 So. California Ave.

Tragiškai žuvo t>ru<xl. 17 d., 1907, 5:45 vai. ryto, sulaukus 74 
m. amžinus.

Ginu* IJetuvoje. Kilo iš Panevėžio apskrities, Krekena\o pa
rapijos, Žiedeliu kaimo. Amerikoje išgyveno 52 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime sūlnis Charles, marti Ijaverne, 
duktė- Ann IVaitkus. žentas Adeilnh. arnikai Charles, Katlileen. Ita- 
niel, Ttnvid. Adolpli .Tr., Ann Ir Casiniira. ir kili giminės, draugai 
ir pažįstami.

Priklausė šv. Kazimiero Akad. Rėmėju ir Tretininku dr-joms. 
Kūnas ttašamotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 7lst St.

Ijaidotuvės Įvyks ketv., įpuod. 21 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta j Svė. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulhiieos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus: Rimines. draugus tr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: SPxrs. ItCKTR, MARTI, ŽENTAS TR ANTKAT, 
laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR. (1-2345.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. -f- A.

STELLA (STANIULYTĖ) VOIGHT
Jau vieneri metai kai staigi mirtis 1966 m. gruodžio 19 d. at
skyrė iš mūsų tarpo, mielą žmoną ir sesutę.

Paliko nuliūdusius:
Vyrą Elmer C. Voight,
Sesutes: Bronę Bijunienę ir Salomėją Čerienę-Mulks

8819 SO. IJTCANICA AVE. Tel. YArds 7-1188 — 1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 SO. AOth AVE., CICERO. ILL. Tel. OLympio 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund I. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN, ILL.. TeL -



8 DRAUGAS, antradienis, 1967 m. gruodžio 19 d.

X Chicago Sun Times” dien
raštis praėjusį sekmadieni para
šė gražų vedamąjį apie Lietuvą 
ir jos kovas prieš komunizmą. 
Skaitytojai galėtų parašyti pa-
dėkos laiškų Chicago Sun 
Times, 401 N. Wabash Avė., įsigyti ir “Šventąją Auką”. 
Chicago, III. 60611. j X F. Collins už “Draugo”

x šv. Kryžiaus bažnyčioje kalėdinius atvirukus atsiuntė 5 
per Kalėdų vidurnakčio 12 vai. dol. Dienrašč’o leidėjai dėkoja 
nakties mišias solistės Pr. Bič- i už lietuviškos spaudos rėmimą.
kienė ir Roma Mastienė giedos 
duetą įš F. Mendelsono “Garbi
nimo giesmes”.

x Chicago “Daily News” 
praėjusio šeštadienio laidoj pla
čiai aprašė dail. A. Valeškos 
skaldyto stiklo studiją įsidėda
mas ir pora nuotraukų. Tai jau 
kelintas kartas kaip aprašomi 
šio dailininko darbai, kurių jis 
yra sukūręs įvairiose Chicagos 
vietovėse. Pažymėta, kad Valeš
kos studijos langai yra daryti 
O’Hare aerodromo restorane, 
pro kur praeina milijonai žmo
nių. Pažymėta, kad dailininkas 
lietuvis ir malonu, kad jis taip 
puikiai garsina Lietuvos vardą.

x Algirdo ir Vandos Žemai
čių, 2422 39 st., N. W. Wa- 
shington, D. C. 20007, naujas 
adresas. Anksčiau Žemaičiai 
buvo ilgamečiai Chicagos gyven
tojai.

X K. Janulis už “Draugo” 
kalėdinius atvirukus atsiuntė. 5 
dol. Dienraščio leidėjai dėkoja 
už paramą spaudai.

X Balzako kultūros muzie
jaus tarybos ir talkininkų posė
dis įvyko gruodžio 12 d. muzie
jaus patalpose. Dalyvavo St. 
Balzekas, Ed. Bogus, Casimir 
Baltramaitis, Vai. Ramonis, 
Frank Zapolis, Paulius Žumtoa- 
kis Audra Kubilius, Liud. Kai
rys ir Jurgis Kasakaitis.

Muziejaus veikla 1968 m. bū
sianti dar labiau suaktyvinta.

X Po 8 dol. už “Draugo” ka 
ledinius atvirukus atsiuntė B. 
Strimaitis, A. Vinick, P. Alek
sa, J. Vaidotas, A. Aleįtsis 2.50 
dol. Dienraščio leidėjai dėkoja 
už paramą spaudai.

X P. Vaina atsiuntė 5 dol. už 
kalėdinius atvirukus. “Draugo" 
leidėjai dėkoja už spaudos parė
mimą.

X Knygos yra šalti, bet tikri 
draugai (sako Hugo). Jų drau 
gyste niekada nenusivils;me. 
Šioms šventėms prisiminti įsi- 
gykime sau knygų ir padovano
kime kitiems. “Draugo” admi
nistracijoje rasime kiek tik no
rėsime ir kokių pageidausime.

x Prel. M. Krupavičius vie
toje šventinių sveikinimų 10 dol. 
paaukojo Kultūros Fondui. Au
kas ir K. F. leidinių užsakymus 
siųsti kasininkui: Vincas Greb- 
liūnas, 6941 S. Washtenaw 
Avė., Chicago, III. 60629, tel. 
434-2375. (pr.)

X Kazys ir Adelė Lietuvnin
kai, Chicaga, įteikė Lietuvių 
Fondui į Nežinomo Lietuvos 
Kario Įnašą $10.00 vietoje kalė
dinių ir N. Metų sveikinimų.

(pr.)
X Balio Pakšto salėje Naujų 

Metų sutikimas. Teirautis tel. 
YA 7-8722. (sk)

X Vyčių Choras rengia Nau
jųjų Metų sutikimą. Staliukus 
galima užsakyti pas Zakarką, 
tel. HE 4-7785. (pr.)

X Terroj Kalėdoms dovanų 
didelis pasirinkimas. Nuo dabar 
iki pat Kalėdų Terra atdara 
kasdien nuo 9:30 iki 9 vai. v., 
šeštadieniais — nuo 9:30 iki 6 
vai. v. ir sekmadieniais — nuo 
12:00 iki 5 vai. v. Adresas — 
Terra, 3237 W. 63nd St., Chi
cago, III., tel. 434-4660. (Sk.)

X Dovanų Centras ant 71 ir 
Campbell kampo atidarytas 
kiekvieną dieną iki 9 v. v. šeš
tad. ir sekm. iki 6 v. v. Karve
lio Prekybos Namai, 2501 W. 
71 st St. (sk.)

X “šventoji Auka”, grožinis 
leidinys apie šv. Mišias, gauna
mas “Drauge”, kaina $6. Apie 
jį “Tėviškės Žiburiai” šitaip ra 
šė: “Mūsų religinė literatūra j 
nėra turtinga iškiliais leidiniais. 
Nedažnai joje padvelkia gaivus 
naujumas. “Šventoji Auka ’ — 
tai pasigėrėtinas darbas, vertas 
plataus dėmesio. Kartu tai puiki 
dovana kiekvienam, besidomin
čiam ne tik religiniais klausi
mais, bet ir menu.” Pirkdami 
kalėdines dovanas, nepamirškite

X Chicagos Lietuvių slidinė- 
tojų klubas primena, kad re
zervacijos dėl išvykos į Boyne 
Mountain, Mich., sausio 12—14 
d. 1968.

Dėl informacijos ir rezervacijų 
prašome kreiptis pas Aldoną 
Ališauskaitę. Tel. WA 5-4371.

(Pr.)
X Po pora dolerių už “Drau

go” kalėdinius atvirukus at
siuntė V. Snapstys, J. Šaulys, 
A. Trečiokienė, A. Kalvaitis, L. 
Ancerys, F. Putrius, K. Martin-
kus, A. Rimkus, F. Pumputis, kai baigė Chicagos 
J. R. Valaitis, A. Pupelis, A. akademiją ir šiomis 
Tamošaitis,
Sihaske, V. 
chunas, L.

A. Dančiunas, V. laukia paskyrimo. Baigusiųjų 
Bitinas, M. Krau- sąraše yra keletas lietuviškai
Kupcikevičius, J. skambančių pavardžių.

Kazickas, B. Soiblinskis, J. Ku
ras, V. Barisas, M. Klimas, K. ŠUKYTĖ RADIJO OPEROJE
Lietuvninkas, A. Šimkus, V. Į Radįjo stotis WGN gruodžio 
Šmaižienė. Dienraščio leidėjai 23 d 1;30 po piet gyvai iš Me. 
dėkoja už paramą spaudai.

X Carol Dočkus šventė sa tropolitan scenos transliuoja
Humperdincko operą Hansel 

vo gimimo dieną. Ta proga jos &nd Gretel> kurioje Sandmano 
tėveliai Lottie ir Peter Dočkus,
134 W. 107 St., savo dukrelei 
iškėlė šaun’ą puotą. Dalyvavo 
apie 80 svečių, jų tarpe ir kun.
Stanevičius. Dockai visus malo
niai priėmė ir pavaišino.

x F. K. Lituaniea rengia 
linksmą Kalėdų šokių vakarą,

SUDEGĖ TEISMO RŪMAI
Ugniagesiai septynias valan

das gesino gaisrą D’Arcy pasta-
kuris įvyks gruodžio 25 dieną, Joliete> Rur yra Wills aps-
B. Pakšto svetainėje, 38-ta ir krities teismo rūmai. Du ugnia- 

‘gesiai buvo sužeisti. Teismo do
kumentai buvo išgelbėti. Nuo-

California. Pradžia 7 vai. vak.
(pr.)

x Sol. Roma Mastienė at- 'stalių padaryta apie $500,000.
siuntė, per Cicero LF įgal. kun. ------- ------------------------------------
P. Baltrumą, Lietuvių Fondui x jfe§įOjamas stereo Magne- 
$200., padidindama savo moti- tof{mas _ sterw) radijas _
nos a. a. Emilijos Vilčinskieiiės
įnašą iki $300. Tam pačiam įgal. 2512 W. 47th Str., FR 6-1998.
tarpininkaujant, į LF narių eiles [ 
įsijungė kun. A. Juška su $100, 
įnašu. progra-

A. šienienė, Chicago, atsilan- I mos jaunieji rėmėjai, Kalėdų 
kė į T .F būstinę ir įamžino savo dieną, Baleto-teatro salėje, 2515 
mirusį vyrą a. a. Kazimierą Šie- W. 69 St, rengia šokių vakarą, 
nį, įnešdama Fondan velionio Jaunimas kviečiamas ats’lanky- 
vardu $100. LF adresas: 6643 ti. Šokiams gros Arvydo Tumo- 
S. Maplewood Avė., Chicago, III. sos vadovaujamas “Lincoln
60629 (pr.) /Park Zoo” orkestras, (pr.)

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
DARIAUS - GIRĖNO POSTO skutinį patarnavimą ir atsisvei- 

AM ŽINI NARIAI kinimą.
Dariaus - Girėno posto Ikoman Amžinais nariais (Life Mem- 

deris Ben Pocius paskyrė komi- berslhip) tapo Carl Adamonis, 
siją, kuri išrinko 25 narius I-jo John Andranis, Constant Andri- 
pas. karo veteranus. Paul Bag- 1 jauskas, Petr. Berštonas, John 
well įnešė ir Joseph Kibert pa- Blazauskas, Charles Braza'tis. 
tvirtino, kad nariai būtų posto Vincent Bulauskas, Stanley Dan 
amžini nariai už jų darbštumą bar, Theodore Daučiunas, Jo- 
posto veikloj pereitus 10 metų. seph Delnikis, John Jakubs (Ja- 
Daugiausia jų dalyvavo beveik kubauskas), Louis Kareiva, 
kiekvieno posto nario laidotu- Stanley Kazin, Ben Mason, Stan 
vėse, nes Amerikos legionierių lėy-Mitcihell, George Nevaraus- 
pareiga atiduoti velioniui pa- kas, Joseph Pakudaitis, Frank 

Piųiškiewizc, Anton Radzukinas, 
iWalter Rage, Anton Shimkus, 
Charles Stankus, Frank Vaišvil, 
Jerome Vitas, Antone Yuškin.

J. Jakubs
CICERO KOLONIJOJ

— Sveiksta. Grįžo iš ligoni
nės Teklė Mikolaitienė, M. Vai
čiūnienė, Petraitis.

— Namų savininkų klubas 
gruodžio 12 d. turėjo savo prieš 
metinij susirinkimą, kurį prave
dė P. Kimbarkas. Filmą de
monstravo Dan Kuraitis.

— Linkiu visiems su geru ūpu
Standard Federal taupymo ir &ko- laukti ŠV. Kalėdų ir Naujųjų
linimo įstaigos prezidentą J. Mac-,Metų, o po to vėl eiti savo pa-
kevičių. jr., S. Balzekas, jr., ap- reįgas gekti savo spaudą, lan-
dovanoja atžymėjimu už pagalbą ... „(rinkimus sėkmingai 
Lietuvių kultūros muziejui Chica-' . susirinkimus, sėkmingai

I goję. Vidury taupymo b-vės tarv-1 užbaigti Balfo vajų.
j bos direktorius J. Mackevičius, sr. 1 K. P. Deveikis

Lapkričio mėnesį trejų metų kadencijai išrinkta, gruodžio 1 d. parei
gomis pasiskirsčiusi, nauja Lietuvių žurnalistų sąjungos centro valdyba. 
Sėdi, iš k. į d.: vicepirm. Antanas Gintneris, pirimin. Vytautas Alantas, 
vicepirm. Vladas Mingėla: stovi ta pačia tvarka: sekret. Alfonsas
Nakas ir ižd. Vladas Selenis. Nuotr. Jono Gaižučio

CHICAGOS ŽINIOS
NAUJI POLICININKAI

Prieš kelias dienas 33 naujo
policijos

dienomis

(sk.)
X Margučio radijo

MERAS IŠGELBĖJO OPERĄ
Chicagos meras Richard Da

ley sukvietė konferencijon muzi
kantų unijos ir Lyric operos pa
reigūnus. Jam tarpininkaujant,

rolę dainuos Lilija Šukytė. Me- sudarytas priimtinas kontrak- 
tropolitan trupė šią operą pa- tas, kuris užtikrina 1968—69 
skutinį kartą transliavo radijo metų operos sezoną. Anksčiau 
bangomis 1947 m. sausio mėn. unijos nariai buvo atmetę 4 

kontraiktus.

ypatinga dovana. Gradinskas,

IŠSIKELIA FUTBOLO 
RATELIS

Kai susijungė National Soccer 
(futbolo) lyga su United Soccer 
sąjunga, Chicagos Spurs rate
lis, čia neturėjęs savo stadiono, 
spėjama, išsikels į Milwaukee. 
Chicagoje pasiliks Mustangs ra 
telis.

PARDUODA JOHNSONAITĖS 
VESTUVIŲ! SUKNELĘ

Carson Pirje Scott krautuvė 
Chicagoje parduoda prezidento 
Johnsono dukters Lyndos vestu- * 
vių suknelės kopijas. Originali 
suknelė kainavo $1,200. Kopijos 
parduodamos už $140. Už tą pa
čią kainą parduodamos kopijos 
Lucės Nugent suknelės. 
MEDALIAI JAU IŠPARDUOTI

Jau išparduota 10,000 sidab 
rinių ir 225,000 bronzinių meda
lių, mininčių Illino’s valstijos 
150 metų sukaktį. Už juos gauti 
$294,000 bus panaudoti įvairių 
minėjimų ruošimui.
SURINKO 39,000 SKARDINIŲ 

MAISTO
Park Ridge priemiesčio 3,600 

Maine Tovvnship aukšt. mokyk
los moksleivių surinko 39,000 
skardinių maisto, kuris bus iš
dalintas neturtingoms šeimoms.

SIMFONIJOS PREMJERA
Chicagos simfonijos orkestras 

gruodžio 21 ir 22 d. duoda šią 
programą: premjerą Paul Cres- 
tono Chtonic Ode, Blocho Sche- 
lomo ir Čaikovskio simfoniją nr. 
5. Solistas čelistas Leonard Ro
se. Diriguoja svečias Sixten 
Ehrling.

NEBUS EGLUČIŲ 
BAŽNYČIOSE

Chicagos ugniagesių patvar
kymu, draudžiama viešose įstai 
gose ir pastatuose naudoti gyvų 
kalėdinių eglučių. Prisitaikant 
prie patvarkymo, Chicagos baž
nyčios bus papuoštos tiktai dirb 
tinėmis eglutėmis. Eglučių par
davėjai skundžiasi, kad jiems 
bus didelis nuostolis ir daug eg 
lučių liks neparduota.

GIMTOJI KALBA MIŠIOSE

Pirmuoju advento sekmadie
niu visuose Vakarų Vokietijos 
katalikų bažnyčiose krašto vys
kupų nutarimu leidžiama šv. 
Mišių kanone vartoti vokiečių 
kalbą. Panašius nutarimus pa
skelbė ir Prancūzijos vyskupų 
konferencija bei kitų Europos 
kraštų (Katalikų vyskupai.

/ Š A R
i. A. VALSTYBĖSE

— New Yorko apylinkėje 
šiais metais Naujųjų Metų suti
kimą organizuoja “Laisvės Ži
burio” radijas naujai atremon
tuotoje Saievos salėj. 260 
Knickerbocker Avė., Brooklyn,
N. Y. Vietas iki gruodžio 27 d. 
rezervuoti New Yorke pas G. 
Mažeikienę (212) VI 5-6332, 
New Jersey pas B. Macijausk'e- 
nę (201) 998-6797. Pradžia 9 
vai. Auka 12 dol.

— Marianapolio parengiamo
sios mokyklos direktorius kun. 
J. Petrauskas, MIC, praneša, 
kad gautas raštas jog mokykla 
yra ir toliau New England kole
gijų ir vidurinių mokyklų d-jos 
narė. Toks patvirtinimas gautas 
iš d-jos pirm. ponios Phelps, 
kuri sveikina ,kad Marianapolio 
mokykla gražiai veikia, nepai
sant 1964 m. ištikusio gaisro. 
Marianapolio mokykla yra 360 
akrų apimančioje vietovėje, turi 
153 mokinius.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Vliko pirm. dr. J. K. Va

liūnas keletą dienų viešėjo Lon
done. Ta proga gruodžio 8 d. 
Lietuvių namuose padarė aktua
liais klausimais pranešimą. Sve
čias lengvai suprantamais žo
džiais apibudino Vliko veiklą ir 
jo daromus žygius atsiekti Lie
tuvai laisvę. Ir prašė, kad visų 
kraštų lietuviai jo žygius parem 
tų. Nes jis atlieka tremtyje Lie
tuvos vyriausybės pareigas ir 
reprezentuoja trečdalį tautos. O 
remiantis Lietuvos partizanų i- 
galiojimu, jis turi teisę kalbėti 
ir visos tautos vardu. Prašė vi
suose kraštuose sudaryti delega 
cijas, kurios, minint Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 50 
m. sukaktį, kreiptųsi į savo vy
riausybes prašydamos Lietuvai 
nepriklausomybės. Skatino tė
vus, kad savo vaikus leistų į 
aukštuosius mokslus ir siektų, 
kad lietuvių tauta būtų akade
mikų tauta. Pasibaigus praneši
mui pirmininkas atsakinėjo į 
klausimus ir vėliau asmeniškai 
susipažino su Londono lietu
viais.

— Londono skautų Vyt. Di
džiojo draugovė gruodžio 9 d. 
suruošė iškilmingą sueigą. Be 
vietinių skautų sueigoje dalyva
vo iš Derbio Anglijos rajono 
vietininkas s. B. Zinkus. J vy
resniškumo laipsnį pakelti: kun. 
S. Matulis, į vyr. skiltininko, S. 
Kasparas ir A. Jakubaitis, į skil 
tin’nko, A. čerbauskas, P. Vir- 
žintas ir S. Kačinas į paskilti- 
ninko laipsnį. Sueiga buvo paį
vairinta vasaros stovyklos bei 
pasaulio lietuvių skautų gyveni 
mo filmais.

— Lietuviška žiemos pradžia. 
Gruodžio 8d. visą Angliją pa
dengė storas sniego sluoksnis. 
Stebėtinai, kad jo gerokai iš
krito ir pietinėje Anglijoje, kur 
paprastai sniegas yra retenybė. 
Kai kuriuose ruožuose visai bu
vo sustabdytas susisiekimas.

(V. Vyt.)

OKUP. LIETUVOJ
— Kaune prasidėjo šių metų 

Sovietų Sąjungos krepšinio var
žybų pirmasis ratas Kauno 
“Žalgirio” nepaprasta pergale 
prieš vieną iš stipriausių Rusi
jos komandų, Sverdlovsko 
“Uralmašą” — 105:64 ir 104:82. 
Rungtynių vertintojai apsidžiau 
gė ir nusigando tos pergalės: 
kad tik žalgiriečiai nepasijustų 
perdaug saugūs ir negautų nesi
tikėtos pylos. Mat, “Uralo maši
na” netikėtai atvyko be savo 
kapitono (kurio žmona staiga 
sunkiai susirgusi), ir jie Kaune 
pasirodė beveik bejėgiai.

Kauno “Žalgiris” šiose varžy
bose irgi neturi savo žvaigždės 
— pasaulinio čempiono M. Pau
lausko: jis perkeltas į Sovieti- 
jos rinktinę. Vieną dieną teks 
Paulauskui grumtis ir prieš sa
vuosius.

Pagal Kauno tradiciją, ši 
“Žalgirio” komanda labai lietu
viška: iš dvylikos dalyvavusių 
rungtynėse prieš “Uralmašą” 
buvo tik du rusai, ir tie patys

T I / R T
'per abejas rungtynes neįmetė 
nė po vieną kamuolį. (E.)

— Vilniaus sanitarijos sto
ties gydytoja ir aukštųjų mo
kyklų inspektorius viešai (Kom. 
Tiesoj lapkr. 28) pareiškė, kacĮ 
Vilniaus universiteto sporto sa
lės ištikrųjų esančios apleistos, 
nešvarios, aptrupėjusios ir tvan 
k’os lindynės, visiškai netinka
mos naudotis savo paskirčiai.

(E)

NAUJOJI ZELANDIJA
— Boiševikijos propagandis

tų užsimojimas pagarsinti savo 
sukaktuves net Naujojoj Zelan
dijoj suteikė progą tenykščiams 
lietuviams, latviams bei estams 
atkreipti N. Zelandijos visuome
nės dėmesį į tos propagandos 
kėslų nedorumą Lietuvos atžvil
giu, apie ką jau “Drauge” buvo 
rašyta.

N. Zelandijos Baltiečių Klubo 
vadovai — Juhan Tork (estas), 
Albert Brunners (latv’s) ir Čes
lovas Liutikas (lietuvis) vietos 
pareigūnams laiškuose išdėstė, 
kad filme “Niekas nenorėjo mir
ti” Lietuvos drama bandoma 
parodyti perkreipta, bolševizmo 
interesams pritaikyta prasme, 
kad Lietuvos la;svę heroiškai 
gynusieji rezistentai prieš oku
pantus tendencingai rodomi 
kaip žemos moralės bei nusigir- 
tuokliavę dorų žmonių žudikai, 
o herojų aureolė dedama oku
pantų kolaborantams. Laiško au 
toriai siūlė bent tą filmą iš pa
rengimo programos išimti.

Paskelbtasis filmų rodymas 
tuo nebuvo sustabdytas, bet 
žiūrovų buvo mažai.

Pažymėtina, kad šis brukte į 
užsienius brukamas filmas už
sieniečių žiūrovų dėmesio nepa
traukia. Tik Maskvoj jį kelia 
“ant šakių”: po dviejų anksty
vesnių premijų, dabar neseniai 
jo gamintojams paskyrė net ir 
didžiausiąją — lenininę premi
ją.

Ona Šalčiūnienė ir Ona Pliuškonie- 
nė duete, Philadelphijoje. choro 
VILTIS krikštynų metu, gruodžio 
9 d. Nuotr. K. Čikoto

MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

JAV LB Pietryčių apygardos 
mokytojų suvažiavimas, suorga
nizuotas apygardos valdybos, 
įvyko gruodžio 3 d. Baltimorė
je. Nežiūrint blogo oro, daly
vavo iš Washingtono, Philadel- 

' phijos ir Baltimorės 28 moky
tojai bei švietimo darbuotojai. 
Suvažiavimą pradėdamas Piet
ryčių apygardos vald. pirm. B. 
Raugas pastebėjo, kad “Bend- Į 
ruomeninė mintis, kad lietuvy-, 
bės ateitis priklauso nuo mū
sų prieauglio, buvo pagrindinė 
paskata kviesti šį pirmąjį Piet
ryčių apygardos mokytojų su-! 
važiavimą”. Kun. K. Pūgevičiui 
sukalbėjus prasmingą įvykiui 
pritaikintą invokaciją, prezidiu
mą sudarė visų trijų mokyklų ; 
vedėjai: R. Ardienė (Phila.), 
R. Pemkiuvienė (Wash.) ir A. 
Radžius (Balt.).

Pagrindinę suvažiavimui skir
tą paskaitą skaitė A. Masionis, 
buvęs nepriklausomoje Lietu
voje gimnazijos direktorius, o 

1 dabar jau 7 metus dirbąs ame
rikiečių aukštesniojoje mokyk
loje. Jis savo paskaitoje nag
rinėjo šeštadieninių lituanisti
nių mokyklų darbo klausimus, 
juos spręsdamas rėmėsi prak
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— Kun. P. Butkus “Draugo” 
redakcijai ir skaitytojams at
siuntė sveikinimus specialiai iš
spausdintame atviruke, kuriame 
yra šios poetinės mintys: "Že
mės nakty sušvitęs, žodi, ramjįį 
be ir viltim mus guodžąs, — 
nušvieski tamsumas ateinančias 
— niūrios tremties pavėsį — 
kol dar gyvybė neišblėso, 
skaidrios širdies gelmėse. Kad 
ir kančia pažadinti dėl tavo už
miršto buvimo, pajuskim gyvą 
žodį alsavime Kūrėjo.

ITALIJOJE
— Pamaldos už Persekioja

mąją Bažnyčią. Tarptautinės 
popiežiškosios Marijos akade
mijos iniciatyva, gruodžio 8 d., 
Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventės proga, Ro
moje Maria Maggiore bazilikoje 
buvo surengtos pamaldos už per* 
sekiojamąją Bažnyčią. Šv. Mi
šias Bizantijos apeigomis auko-ų

ukrainieč’ų titulinis arki- 
evysk. Bučko, giedant ukrainie
čių šv. Juozapato kunigų semi
narijos studentų chorui. Pamal 
dose dalyvavo lietuvių Šv. Ka
zimiero kolegijos Romoje vado
vybė ir studentai bei įvairių 
tautų atstovai, kuriuose tebėra 
varžoma religinė laisvė.

DID. BRITANIJOJ
— Lietuvių sodyboje vietos 

anglai turi įsirengę šaudymo 
aikštelę. Jie ten atlieka mažojo 
kalibro sportinius šaudymo pra
timus. šaudymo sekcija turi 
virš 100 narių ir įvairius subuvi 
mus ruošia sodybos patalpose.

KRIKŠČIONYS KENIJOJE
Naujausi statistikos duome

nys skelbia, kad penktadalis vi
sų Kenijos respublikos gyvento
jų Afrikoje yra krikščionys, bū
tent: pusantro milijono katalikų 
ir apie milijonas protestantų. 
Katalikai šiame krašte turi vie
ną arkivyskupiją, aštuonias vys
kupijas ir vieną apaštališkąją 
prefektūrą, kuriuose tikinčiuo
sius dvasiniai aptarnauja 500 
misijonierių ir š’mtas vietinių 
kunigų.

DĖKOJA KATALIKAMS
Indijos Bihar provincijos vy

riausybė specialiu raštu Patna 
katalikų vyskupijos šalpos ok$, 
ganizacijaį “Catholic Oharities 
of India” aukštai įvertino kata
likų Bažnyč'os įnašą kovoje 
prieš alkį ir badą Indijoje. “Ka
talikų Bažnyčia — pažymi raš
tas — pati pirmoji Bihar pro
vincijos istorijoje, be valdžios 
pagalbos, daugiausiai prisidėjo 
nelaimingųjų gelbėjime...”

tiška patirtimi, teigimus vaiz
duodamas gyvais pavyzdžiais. 
Jis vykusiai išanalizavo šių die
nų lietuvį mokytoją ir mokinį, 
aptarė sąlygas kuriose tenka 
dirbti ir davė praktiškus patari
mus, kaip pasiekti geresnių re
zultatų, temokant tik vieną die
ną savaitėje.

Paskaita sukėlė gyvas disku
sijas, kuriose reiškėsi veik visi
suvažiavimo dalyviai.

Suvažiavimas priėmė porą re
zoliucijų, skirtų LB vadovybei. 
Be to, vienbalsiai nutarė šito
kius suvažiavimus šaukti kas
met, pradedant mokslo metus. 
Nutarta šiuos mokslo metus vi
sose mokyklose baigti tą pačią 
dieną, Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 50-čio paryškini
mui visų mokyklų mokinius su
vežti į Washingtoną ir paprašy
ti min. Kajecką, kad jis įteiktų 
baigusiems lituanistines mokyk 
las pažymėjimus.

Suvažiavimą žodžiu sveikino
Donelaičio metų Į anglų kalbą 
vertėjas N. Rastenis, o raštu 
JAV LB CV pirm. B. Nainys 
ir švietimo tarybos pirm. J. Ka
valiūnas. B.


