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Prisaikdintas
ministerių

naujas Kongo 
kabinetas

JA V-bes stiprins karines jėgas P. Vietname

LEOPOLDVILLE, Kongas. — 
Kongiečių prezidentas J. D. Mo- 
butu, 35 metų, armijos vadas, 
užvakar prisaikdino naują vy
riausybę. Po to jis paprašė par
lamentą patvirtinti naują vy
riausybę. Parlamentas 257 bal
sais patvirtino naują premje
ro L. Mulambos ministerių ka
binetą, tik du atstovai susilai
kė.

Vadinasi, sekmadienį buvo 
baigtos septynių mėnesių grum
tynės tarp pašalintojo prezi
dento J. Kasavubos ir jo buvu
sio premjero M. Tshombės. A-

Pagerbtas Maskvos 

tarnas

VILNIUS, okupuota Lietuva 
— M. šumauskas, statybinės 
valdžios premjeras Lietuvoj, 
lapkričio 15 dieną buvo tos val
džios viršūnėse surengtų specia
lių iškilmių centre. Tą dieną jam 
suėjo 60 metų. J. Paleckis iš 
Maskvos atvešė šumauskui Mi
kojano sveikinimus ir Lenino or
diną.

Šumauskas priešsovietiniais 
laikais buvo spaustuvės darbi
ninkas Kaune. Komunistų par- 
tijon įsijungė 1924 metais, bū
damas 19 metų amžiaus. Į sovie
tinio respublikinio premjero pos-

NEW YORKAS. — Kipro už
sienio reikalų ministeris Spy- 
ros A. Kyprianou lapkričio 27 
d. apkaltino Turkiją, jog ji va
dovauja terorizmui, bandydama 
suskaldyti jo kraštą.

Jis teigė, kad “Turkijai ne
rūpi apginti turkų kipriečių tei
ses, bet ji tenorinti suskaldyti

tą iškilo prieš beveik devynerius saią”.
metus, kai iš tų papreigų buvo Kyprianou perspėjo, kad bet
atleistas M. Gedvilas. (Gedvilas 
po kiek laiko grįžo valdžion, bet 
jau tik kaip švietimo ministeris. 
Tose pareigose jis tebėra, bet 
šįmet, mokslo metų pradžioje, 
ministerijos vardu viešai kalbė-
jo jo pavaduotojas Juozas Ka- Turkijos užsienio reikalų minis
valiauskas).

Į respublikinės valdžios cent
rines pareigas Šumauskas pakilo 
tuoj po Stalino mirties. Chruš
čiovo laikai buvo ir šumausko 
žydėjimo metai. Pastaruoju me
tu Šumauskas viešumoj rečiau ir 
kukliau besireiškia savo premje- 
riškam vaidmeny. (E.)

— Indija dar turi kasmet im
portuoti nuo 3 mil. iki 4 mil. 
tonų maistinių grūdų nuo 1950 
metų, nors maistinių grūdų ga
myba pakilusi nuo 58 mil. to
nų iki 80 mil. tonų per metus.

KALENDORIUS
Lapkričio 30 d.: šv. Andrie

jus, apaštalas, šv. Justina.
Gruodžio 1 d.: šv. Eligijus, 

šv. Natalija, Butigeidis, Gied- 
rūnė.

Oras
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėje šiandien 
aukščiausia oro temperatūra 30 
laipsnių.

Saulė teka 6:57, leidžias 4:22.

bu konkurentai beveik liko pra- kuris Tshombės šalininkų lai
laimėtojais tarp visų Kongo 
fronto linijos politikų.

Saugomas stovykloje
Kasavubu dar tebesaugomas 

stovykloje Leopoldvillės užmies 
tyje. Tshombe negavo portfelio 
naujoje vyriausybėje.

Premjero Leonardo Mulam
bos ministerių kabinete yra vy
rai, vadovavę Kasavubos iš
vertimui iš prezidento kėdės, 
kad tuo būdu palaužta Tshom
bės jėga. Nauju užsienio rei
kalų ministerių paskirtas Jus
tin Bomboko, kuris šį postą tu
rėjo buvusio premjero Cyrille 
Adoulos valdžioje.

Vėl kabinete
Vėl į ministerių kabinetą pa

teko pašalintasis vidaus reika
lų ministeris Victor Nendaka,

Kiprietis perspėjo Turkiją dėl teroro

koks smurtiškas įsiveržimas iš 
Turkijos ginti 100,000 turkų kip 
riečių, kurių yra vienas prieš 4 
graikus kipriečius, bus sutiktas 
su “ryžtingu pasipriešinimu”. 

Ministeris atsakė į nesenus

i terio I. S. Caglayangil ir Kipro 
viceprezidento F. Kutchuko pa
reiškimus, kalbėdami turkų kip 
riečių vardu.

Kyprianou ir Caglayangil se
kančių kelių dienų bėgyje savo 
vyriausybių pažiūras išdėstys 
Jungtinių Tautų politiniam ko
mitetui. Abi vyriausybės papra
šė šio komiteto apsvarstyti kip
riečių įtampą, kuri periodiškai 
iššaukia smurtą nuo 1951 metų,

Tarptautinė paroda
MONTREALIS, Kanada. — 

Sovietų Rusija pareiškė daly
vausianti Montrealio tarptauti
nėje parodoje. Tam reikalui su
daryta net 29 asmenų sovietų 
delegacija, kuri entuziastingai 
ėmėsi darbo.

Sovietų Rusija labiausiai do
misi “Man the explorer” pavil
jonu, prie kurio statybos ir į- 
rengimo ji prisidės.

— Britanijos užsienio reikalų 
ministeris Stewart vakar atvy
ko į Maskvą tartis su Sovietų 
Rusijos vadais Vietnamo klau
simu.

komas genijum veikti prieš jų 
vadą. Nendaka paskirtas susi
siekimo ministerių, į daug ma
žesnės reikšmės postą nei turė
jo.

Politiškai ministerių kabine
tas daugiau palaiko kongiečių 
demokratinį frontą, kuris rėmė 
Kasavubu, negu Tshombės kon
giečių nacionalinę konvenciją. 
Naujame kabinete dvylika yra 
fronto ministeriai ir aštuoni 
Tshombės patrijos ir du neut
ralūs.

Paleis Gemini-7
CAPE KENNEDY, Fla. — 

Kaip buvo numatyta, kosminis 
laivas Gemini-7 su dviem astro
nautais bus paleistas iš Cape 
Kennedy aplink Žemę gruodžio 
4 dieną. Šis kosminis laivas 
skries 14 dienų aplink Žemę.

salai gavus nepriklausomybę iš 
Britanijos.

Savo pasikalbėjime Kypria
nou teigė, kad negalima taikiu 
būdu pašalinti Kipro krizės, 
nes, girdi, “karininkai iš Turki
jos vadovauja subversijai ir te
rorizmui šioje Viduržemio salo
je”-

Turkų užsienio reikalų minis
teris New Yorke praėjusią sa
vaitę pasakė, kad Kipro prezi
dentas Makarios bando sunai
kinti mažumos politines teises, 
o gi viešai kalba, jog jis norįs 
derėtis.

Turkija reikalauja laikytis da 
bartinės kipriečių konstitucijos, 
kuri garantuoja turkams kiprie- 
čiams politines teises kaip at
skirai bendruomenei.

Kovos tarp turkų ir graikų 
kipriečių prasidėjusios 1963 m. 
gruodžio mėn., kai prezidentas 
Makarios pradėjo modifikuoti

LSktuvaa šeštadienį nukrito 20 mylių pietuose nuo Salt Lake City. Trylika asmenų žuvo lėktuvo katas
trofoje. Lėktuvas skrido iš Salt Lake City į Alfeuguergue, N. M.

SAIGONAS, Pietų Vietnamas. 
__ Jungtinių Amerikos Valsty
bių keturi senatoriai, vadovau
jami JAV-ių senato daugumos 
vado Mike Mansfieldo, lankėsi 
Paryžiuje, Varšuvoje, Maskvo
je, Bukarešte. Sekmadienį jie 
lankėsi Saigone, o vakar buvo 
uuvykę į Kambodiją, kuriai rau 
donoji Kinija duoda karinę pa
galbą. Tai pasakė Kambodijos 
princas N. Sihanouk.

Šios senatorių grupės — dvie
jų respublikonų ir trijų demo
kratų — kelionė laikoma reikš
minga, nes M. Mansfield yra

Sukamo pakeitė
aviacijos viršininkus

JAKARTA, Indonezija. — Pre
zidentas Sukamo užvakar atlei
do iš pareigų savo aviacijos va
dą, aviacijos vicemaršalą Omar 
Dhani ir paskyrė aviacijos vi
cemaršalą Muljono Herlamban- 
gą į šį postą.

Nežinia, kodėl padarytas šis 
pakeitimas.

Bet politiniai stebėtojai sako, 
kad pašalintasis aviacijos vadas 
buvo įsivėlęs į nepasisekusį su
kilimą prieš prezidentą Sukar- 
ną spalio 1 dieną.

, Dhani paskirtas aviacijos pra 
monės viršininku. Tai yra nau
ja organizacija vystyti indonezų 
aviacijos pramonei.

— Jungtinės Amerikos Val
stybės šiais biudžetiniais me
tais išleis daugiau kaip 100 bi
lijonų dolerių. Biudžetiniai me
tai baigiasi liepos 1 d.

1960 metų konstituciją. Jis pa
reiškė, kad turkam kipriečiam 
parlamentaram duota veto tei
sė įgalina mažumą paralyžuoti 
parlamentą.

Paskutiniais mėnesiais nebu
vo rimtų kovų. Nuo 1964 metų 
liepos mėn. Jungtinių Tautų ka
riniai daliniai palaiko taiką Kip
re.

— Charles H. Percy apsi
sprendė siekti JAV-ių senate 
vietos, kurią dabar turi Paul
H. Douglas (D., III.).

— Draugija yra tautinės kul
tūros veiksminga talkininkė.

Lietuvis kuria ir palaiko religi
nes, kultūrines, jaunimo, savišalpos, 
profesines ir kitas lietuvių draugi
jas.

Lietuvių Charta

Penkių JAV-ių senatorių kelionės misija
JAV-ių senato daugumos vadas 
ir prezidento L. B. Johnsono 
patarėjas. Be to, jis su savo 
grupe Maskvoje ir kitose sos
tinėse tarėsi su atsakingais po
litikais Vietnamo klausimu. Po
litiniai stebėtojai įsitikinę, kad 
šie keliaujantieji senatoriai ti
ria taikos galimybes Vietname, 
nors Šiaurės Vietnamas nerodo 
noro sėstis prie taikos derybų 
stalo ir toliau vykdo agresiją 
prieš laisvą Pietų Vietnamą, ku 
rį komunistai nori pasigrobti.

Pastaruoju metu Pietų Viet
name vyksta smarkios kovos, 
ypač la Drang slėnyje, kur už- 
praėjusią savaitę buvo nukauta 
1,200 Šiaurės Vietnamo karei
vių ir nemažas skaičius ame
rikiečių. JAV-ių bombonešiai 
bombarduoja šiaurės Vietname 
karinius įrengimus ir strategi
nes vietoves.

JAV gynybos sekretorius Ro

Sovietai ištremia amerikietį laikraštininką
MASKVA. — Sovietų Rusi

ja įsakė lapkričio 26 d. ištrem
ti Stephen Rosenfeld, “Wash- 
ington Post” Maskvoje kores
pondentą. Tai buvo komunistų 
kerštingas veiksmas, kai mini
mas laikraštis atsisakė nustoti 
spausdinęs išgarsėjusio Oleg V. 
Penkovskio, sovietų nužudyto 
šnipi, reikšminguosius atsimi
nimus.

Užsienio reikalų ministerija 
apkaltino Washington Post re
dakciją vedant “antisovietinę 
kampaniją, atspausdinant “The 
Penkovskiy Papers”. Tai esanti 
“gerai apgalvota akcija — šal
tojo karo bjauriausia išdava, 
nieko gero neduodanti, bet prie
šingai, smarkiai pakenkianti 
sovietų ir amerikiečių įtemp
tiems santykiams”.

Rosenfeld, korespondentu čia 
nuo pat pirmųjų “Washington 
Post” biuro atidarymo dienų 
lygiai prieš vienerius metus, bu
vo pašauktas į užsienio reikalų 
ministeriją atsiimti ištrėmimo 
popierius. Jam buvo įsakyta ap
leisti kraštą per septynias die
nas.

JAV ambasada išreiškė ap
gailestavimą tokiu rusų neatsa
kingu žygiu. Tačiau atsakingieji 
sluoksniai pareiškė, kad joks 
oficialus protestas nebuvo pla
nuojamas, nes nebuvo laukia
ma, kad tai pakeistų sovietų 
nusistatymo.

Rosenfeld yra jau trečias JA 
Valstybių korespondentas rusų 
ištremiamas šiais metais. Va
sario mėn.. “Baltimore Sun” ko
respondentui Adam Clymer bu-

bert McNamara užvakar atvy
ko į Saigoną, Pietų Vietnamo 
sostinę, ir vakar lankėsi kovos 
laukuose, kur susipažino su ka
rine padėtimi. Pietų Vietnamo 
ir JAV-ių karinė vadovybė pa
prašė gynybos sekretorių Mc 
Namarą atsiųsti daugiau ame
rikiečių karių į P. Vietnamą, į 
kurį š. Vietnamas siunčia vis 
daugiau kareivių.

JAV gynybos sekretorius pa
žadėjęs sustiprinti karines jė
gas Pietų Vietname. Bus pa
siųsta daug amerikiečių karių 
į Pietų Vietnamą. Taip pat bus 
pasiųsta daug karinių sunkveži
mių ir helikopterių.

— JAV-ių gynybos sekreto
rius McNamara vakar pareiškė 
Saigone, kad Amerika nebepra- 
laimi karo Vietname.

Pietų Vietname bus padidin
tos amerikiečių karinės jėgos 
nuo 165,000 iki 300,000 vyrų ir

Stephen Rosenfeld, “Washington 
Post’’ korespondentas Maskvoje, 
ištremiamas iš Sovietų Rusijos. 
Jam sovietų pareigūnai įsakė per 
septynias dienas apleisti Sovietų 
Rusiją.
vo įsakyta apleisti kraštą. Jis 
buvo apkaltintas primušęs poli
cininką studentų demonstracijų 
prieš amerikiečius metu.

Rugsėjo mėn. amerikiečių ra
dijo kompanijos koresponden
tas Sam Jaffe buvo ištremtas 
už paskelbimą Washingtone, 
kad vadovybės viršūnėje Krem
liuje vyksta persitvarkymas.

Lapkričio 14 d. Washington 
Post vedamajame pabrėžė, kad

Indonezų komunistų
vadas esąs nušautas
TOKIJAS. — Indonezijos ko

munistų partijos vadas D. Ai- 
did esąs nušautas spalio 22 d., 
,kai jis bandęs pabėgti iš kalėji
mo netoli Surakartos, vidurio 
Javoje, — pranešė laikraštis 
“Asahi” vakar.

Laikraštis “Asahi” pranešė, 
jog jis sužinojęs iš patikimų 
šaltinių, kad indonezų komunis
tų vadas Aidit nušautas. Kad 
Aidito nebėra gyvųjų tarpe šio 
laikraščio korespondentui pasa
kęs Indonezijos armijos vadas 
gen. Suharto ir, atrodo, prezi
dentas Sukamo yra informuo
tas.

— Pietų Korėja 1971 m. bus 
nepriklausoma nuo užsieninės 
ekonominės pagalbos, — pa
reiškė šeštadienį vicepremjeras 
Chan Key - young.

— Septyni komunistai tero
ristai užvakar nužudyti ir 102 
suimti vidurio Javoje, Indonezi
joje-

sustiprinti užpuolimai iš oro 
Šiaurės Vietnamo tiekimo lini
jos, einančios per Laosą.

Bus. taip pat sudarytos kitos 
orinės kavalerijos divizijos.

Oro kavalerijos 16,000 vyrų 
ir daugiau kaip 450 helikopterių 
dėl greitesnio transporto bus 
pasiųsta į kovos lauką, pasakė 
McNamara.

— Tūkstančiai supykusių is
panų studentų užvakar nužy
giavo prie Italijos ambasados 
Madride ir išdaužė ambasados 
langus, protestuodami prieš an- 
ti Franco demonstracijas Mila
ne, Italijoje.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės turi daugiau kaip 10,000 
atominių sprogalų, skirtų Šiau
rės Atlanto sąjungos (Nato) 
strateginėms jėgoms ar sukaup 
tų Europoje. Tų atominių spro
galų padidės 20 procentų šešių 
mėnesių bėgyje.

šis laikraštis “atsisako priimti 
bet kokių pasiūlymų, ką jis turi 
spausdinti ir ko ne, nors sovie
tų valdžiai tai ir būtų nepriim
tina”.

12 iš 14 straipsnių serijų jau 
buvo atspausdinta, kai rusai 
pareiškė savo pirmąjį protes
tą. Laikraštis ir po to atspaus
dino dar du likusius straipsnius 
laiku, kaip buvo numatyta.

A. Smn.

Trumpai iš visur
— Raudonosios Kinijos va

dovai vakar vėl apkaltino Sov. 
Rusiją, kad ji su Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis nori val
dyti pasaulį.

— Laikinasis Domininkonų 
prezidentas Garcia Godoy va
kar pranešė, kad grupė asmenų 
Santo Domingo mieste bandė 
nuversti jo režimą. Užpraėjusį 
pirmadienį irgi buvo ruošiamas 
sukilimas prieš Godoy režimą.

— Britanija vakar nutarė pa
siųsti karališkosios aviacijos da 
linių į Zambiją saugoti pasie
niui, kuris susisiekia su Rode- 
zija.

Sunki katalikų

padėtis Sudane
ROMA. — Šiom dienom į Va

tikano II-ojo visuotinio Bažny
čios susirinkimo užbaigiamąją 
sesiją atvyko vienintelis Afri
kos Sudano katalikų vyskupas 
Irėnėjus Dud. Jam sudaniečių 
vyriausybė davė leidimą pasilik 
ti Sudane po to, kai buvo iš
tremti visi kiti katalikų vys
kupai, 400 misionierių ir vieti
nių kunigų.

Dabartiniu metu keturis šim
tus tūkstančių Sudano katali
kų dvasinius reikalus aprūpina 
tik dešimtis likusių katalikų 
kunigų.

— o —
Naujasis Filipinų
prezidentas pasiųs
karių j Vietnamą

WASHINGTON, D. C. — Nau
jas Filipinų prezidentas F. E. 
Marcos užvakar pareiškė, jog 
jis planuoja pasiųsti filipiniečių 
kareivių į Pietų Vietnamą po 
savo inauguracijos ateinantį 
mėnesį.

Marcos ketina pasiųsti 2,000 
filipinų karių į Vietnamą kovo
ti prieš Vietkongo komunistus 
kareivius.



KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

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

Sveikatos reikalu raitus - klausimus siųsti adresu:
KELIAS J SVEIKATĄ, 2319 VVest Garfield Blvd., Chicago, IU. 60636 
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MANKŠTINKIME ŠIRDĮ PROTINGAI

Kūno raumenys, sudarydami 
pusę žmogaus kūno svorio (50 
proc.), žmogui esant ramumoje 
sunaudoja tik 15% sunaudoja
mo kūne deguonio kiekio ir tik 
20% širdies išpumpuojamo krau 
jo kiekio.

Laike mankštos — darbo rau 
menys reikalauja 80-90% kū
ne sunaudojamo deguonio ir 
tiek pat cirkuliuojančio kraujo.

Kad dėl mankštos atsiradu
sius minėtus kraujotakos pa
kitimus patenkinus, be nuoskau
dų, reikia, kad širdis ir krauja
gyslės būtų pajėgios minėtiems 
reikalavimams prisitaikyti.
Protingai mankštinama širdis 

ilgiau tveria
Dabar prieiname labai opų 

klausimą. Daugelis mūsų tiki 
mediciniškiems prietarams, būk 
mankštinama širdis tai vargi
nama širdis, todėl reikia ilsė
kis — gulinėti nesiimant darbo. 
Tai didelė klaida. Mediciniška 
šiandieninė teisybė yra štai ko
kia š'rdies mankštos__jai dar
bo uždavimo reikalu. Įtemptas 
darbas ir sportas nesumažina 
žmogaus amžiaus, nors ir už
deda naštą širdžiai ir grauja- 
gyslėms. Tas tvirtinimas remia
mas naujausiais sportininkų ir 
jų širdžių tyrimais. Priešingai, 
gauta duomenų, kad sportinin
kai turi didesnes širdies jėgų 
atsargas. Mat, žmogus besi- 

I mankštindamas įgauna stipry- 
, bės sekančiu būdu: jis taip iš
mankština kūną, kad pastarasis 
įpranta visos uždėtos kūnui dėl 
sportavimo naštos neperduoti 
širdžiai. Todėl visi nebijokime 
protingai mankštintis — dirbti. 
Kitą kartą apie sergančios šir
dies darbą.

Pasiskaityti: Gregg, D. E., in 
Best, C. H. and Taylor, N. B. 
(eds): The Physiologic Basis 
of Medical Practice, ed. 7, Bal
timore, William and Wilkins 
Co, 1961.

TEISINGA PATARIMA 
ĮGYVENDINK — 
SVEIKESNIS BOSI

Vidaus ligų medicinoj yra 
svarbu nustatyti reikiamą šir
dimi negaluojančiam žmogui 
darbą.Sėdėjimas nieko nevei
kiant nėra gydymasis — toks 
elgesys nebūtinai yra teisin
gas, nors neribotai mankšti
nantis ir dirbant galima sau 
pakenkt.

Mediciniška tiesa
I

Dabar dažnai žmonės įgyja 
naujus prietarus — jie po šir
dies atakos ima nieko nedirb
ti. Kiti, bijodami širdies ligos, 
nustoja dirbę. Vis tai mediciniš
ki dalykai mediciniškų reikalų 
tvarkyme. Kol žmonės savomis 
asmenybėmis taip susitvarkys, 
kad pajėgs gydytojo patarimą 
savame gyvenime pildyti, tol 
bet koks mediciniškas patari
mas jiems nesuteiks naudos. 
Tiems, kurie jau pasirengę pri
imti medicinišką tiesą rodykl'u 
savam sveikatingumui, pravers 
sekančios teisingos žinios apie 
mankštos įtaką širdžiai.

Mankšta ir susijaudinimas 
įtakoja širdį

Mankšta ir jaudinimasis yra 
du svarbiausi ir nuolatiniai kas 
dieniniai širdies ir kraujagyslių 
apsunkinimai. Normalus širdies 
mušimas žmogui esant ramybė
je yra nuo 60 iki 100 dūžių į 
minutę. Po stipraus pasitampy- 
mo širdies mušimas pakyla iki 
160 -180 minutėje. Sveikiems 
jaunuoliams po trumpo stipraus 
pasitampymo pulsas gali pakil
ti iki 240 - 270 per minutę. Tokį 
širdies mušimą — tachycardia 
— tvarko kaklo šonuose esą nėr 
viniai mazgai (carotid sinus, ca- 
rotid baroreceptors). Dirban
čiuose raumenyse išsiplečia 
kraujagyslės; tada sumažėja 
arterijose kraujospūdis; tai re
flekso keliu paveikia minėtus 
kakle esančius nervinius maz
gus. Pastarųjų veikimo pasėko
je širdis ima smarkiau mušti.

Laike pasitampymo bendras 
kraujospūdis pakyla. Dažno pul 
so atsiradimas besimankštinant 
išaiškinama dar ir antru būdu. 
Tai smegenų aukštųjų centrų 
tiesioginio į širdį veikimo išda
va,

širdis ramumoje perpumpuo
ja 5 - 6 litrus kraujo per minu
tę. Įtemptai mankštinantis minė 
tas širdies darbas padidėja nuo 
septynių iki devynių kartų: ta
da širdis perpumpuoja nuo 35 
iki 45 litrų kraujo per minutę. 
Kadangi širdies mušimas bedir
bant pakyla minutėje nuo pus
antro iki trijų kartų, tai reikia 
sutikti, kad jos vienu kartu iš
pumpuojamo kraujo kiekis 
(stroke volume) padidėja 2-3 
kartus. Tokiuo būdu širdis pa
didėjusį kraujo pareikalavimą 
į dirbančius raumenis pristato 
dvejopai besielgdama: padidin
dama mušimų skaičių ir pakel
dama išpumpuojamo vienu sy
kiu kraujo kiekį. Pastaruoju 
būdu širdis pristato dirbantiems 
raumenims reikalingo kraujo 
kiekio pusę (50%) kiekį. Pas
taruoju būdu širdis pristato dir
bantiems raumenims reikalingo 
kraujo kiekio pusę (50%).
Širdis turi atsakyti į užduotą 

jai apsunkinimą
Besimankštinant persitvarko 

bendra kraujotaka ir deguonio 
sunaudojimas kūne. Žmogaus 
smegenys, širdis, kepenys ir 
žarnos su inkstais sudaro apie 
7% viso kūno svorio. Nežiūrint 
savo palyginamo mažumo, mi
nėtos kūno dalys — ramumoje 
žmogui esant — sunaudoja 60 
proc. visam kūne sunaudojamo 
deguonio kiekio; tos dalys gau
na nuo 60 iki 70% kraujo apy
takoj tekančio kraujo.

SIRGTI BE LIGOS KARTAIS 
ESTI BAISIAU NEGU DEL 

LIGOS NEGALUOTI
Klausimas: Būkite toks ma

lonus, padėkite mano reikale. 
Sergu be ligos! O gal su liga? 
Jau kelios savaitės jaučiuosi la
bai pavargusi. Negaliu visą die
ną dirbti namuose. Svaigsta gal
va ir skauda pakaušį, sprandą, 
kairę ranką ir turiu tokį įkyrų 
skausmą virš širdies. Rodos ne
išlaikysiu — mirsiu.

Prieš trejetą metų buvo pa
našiai užėję — lyg mažiau. Gy
dytojas darė elektrokardiogra
mą ir sakė — “nieko ypatingo”. 
Prirašė “Peritrate” dėl krūtinės 
skausmų, “Tensodin” — kai tin 
gėsiu, ir “Purodigin”. Sakė im
ti kelias savaites; po to — tik 
kai jausiuos negerai. Taip ir 
dariau. Ilgą laiką neėmiau ar
ba kelias dienas imdavau ir vėl 
sustodavau. Dabar jau kelias 
savaites nei tie vaistai negelbsti 
— imu visus iš karto, o kartais 
bijau iš viso imti. Gal jie man 
kenkia? O tas daktaras išsikė
lė į Kaliforniją.

Pas kitą eiti beveik nedrįstu, 
ir vėl išlaidos, po kurių pasa
kys, kad “nieko ypatingo”... 
Mielas daktare, būkite atviras, 
pasakykite kas man yra? Gal 
nervai? Dėl aiškumo — esu 51 
metų. Ūgis 5’3”, svoris 120 sv. 
Kraujo sp. 120/60. Hg. 75. Mė
nesinės labai nereguliarios pa-

Ketvertas lietuvių jaunuolių, besidžiaugiančių Palangos parko grožiu 
Alvudo globojamos, mok. M. šulaitienės vedamos Marijos Pečkauskai
tės vardo vaikų aikštelės Brighton Parke vadovus apdovanoję vaiku
čiai. Iš kairės dr. J. Adomavičius, P. šulas, mok. M. Šulaitienė, dr. O. 
Vaškevičiūtė, kan. Juknevičius. O. Algminienė. Nuotr. inž. J. Slaboko

sidarė — kas 2-5 savaitės. Y- 
pač jų metu ir prieš joms pra
sidedant ypatingai blogai jau
čiuos. šiaip jokiomis ligomis 
nesu sirgusi, šeimoje gražiai su 
gyvename.

Mėgstu knygą, bet iškylos ma 
ne labai vargina. Ypač mašina 
negaliu ilgiau važiuoti — gazo
lino kvapas erzina skrandį: ve- 
miu ir net nualpstu. Išėjus į gry 
ną orą greitai atsigaunu. Kai 
buvau Lietuvoje — klasėje ar 
kelionėje — būdavo nualpstu, o 
atsigėrus šalto vandens atsigau 
davau. Ten daktaras sakė sau
gotis nuovargio, bet tada — 16 
metų būdama — nuovargio ne
jausdavau.

O dabar tokia keista baimė 
rodos, greitai mirsiu. O taip no- 
rėč au dar pagyventi dėl šeimos
— jie manęs dar reikalingi. Mie 
las Daktare, kas daryti, kad 
pra’lginčiau gyvenimą. Už visus 
patarimus būsiu Jums labai dė
kinga.

P. S. Ta pačia proga, Gerb. 
Daktare, leiskite Jums nuošir
džiai padėkoti už visus patari
mus ir įspėjimus mūsų tautie-| 
čiams. Ypač girtavimas jau per I 
daug leidžia šaknis mūsų kul
tūriniuose parengimuose. Ačiū j 
Jums už drąsų žodį. Jo labai 
mums reikia, nes nebėra pas 
mus blaivybės apaštalų!

Atsakymas: Kas Tamstai iš 
tikro yra — galės pasakyti tik 
nuodugniai Tamstą ištyręs gy
dytojas. Iš laiško matosi, kad 
Tamstai dabar negali padėti į 
joks gydytojas, nes Tamsta esi 
dvejopai nepajėgi: 1) Reikiamai 
nesigydai. Gydytojo protingai 
nuraminta ir patarta vartoti 
Peritrate ir Purodigin. Tai vais
tai labai rimtai sergančiai šir
džiai. Jie imtini reguliariai — 
gerai ar blogai jautiesi. Tokie 
ligoniai su tokiais vaistais turi 
lankytis pas gydytoją regulia
riai mažiausia^ kas mėnuo. Taip 
apžiūrimi yra tokie ligoniai , 
Cook apskrities ligoninės šir- i 
dies ligonių klinikose. O Tams-,
ta elgiesi visai priešingai__nei
vaistų reikiamai neimi, nei tin
kamai gydytojo nelankai, šir
dies liga — tai ne sloga, kuri ir 
negydoma praeina, širdies li
gos reikiamai nesigydydama, ne 
sistebėk dėl negerų pasėkų. To
kie stiprūs vaistai Tamstai rei
kalingi ar nereikalingi, priklau
somai nuo ligos; dabar Tams
ta elgiesi abejais atvejais ne
gerai; 2) Aprašyti nusiskundi
mai gali būti ir dėl jausmų 
netvarkos, o tai gali kartais bū
ti dar net už negaluojančią šir
dį sunkiau sutvarkomas daly
kas. Reikia pas pajėgų gydyto
ją tvarkytis, save rimtai į lan
kas suimant.

O dėl gazolino kvapui jautru
mo — nesijaudink. Mat, reikia 
ilgesnį laiką — kelis mėnesius
— nesujaudint savęs ta's kva
pais. Tada organizmas atsistos 
į beveik normalų jautrumą: ir 
vėl žmogus gali pakęsti nedaž
ną tais kvapais įsijautrinimą. 
Atsimink, visada liksi jautri ga
zolinui. Su juo privalėsi rečiau 
už nejautrų jam susidurt.

Tamsta iškėlei daugelio žmo
nių turimą negerovę — sudė
tingų dalykų mėginimą išspręs
ti paprastai. Šitokio dalyko nė
ra gyvenime. Sudėtingi negala
vimai turi būti tvarkomi įvai
riomis tinkamomis priemonė
mis. Taip elgtis, gydytojo pa
dedama, Tamsta ir pradėk.

Ačiū už domėjimąsį kūrybin
ga ir sveika veikla — tai pa
skatina dirbančiuosius dar ener

Gyd. pediatrė Aldona Rugienė Al
vudo dvasines sveikatos kursuose 
skaito paskaitą apie neprižiūri
miems vaikams padaromas žalas.

Nuotr. inž J. Slaboko

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

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., II auk., PR 6-106.3

Sąžiningas Patarnavimas 
REAL ESTATE — INCOME TAX, 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY

A. LAURAITIS
4645 S. Ashland Avė., LA S-877o 

(Currency Exchange patalpose)

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FfitANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijom 
Tune-ups ir Motorą remontas

5759 So. Western Avenue
Kampas 58th Street

Telefonas PRospect 8-9533

gingiau dirbti, visai žąsų bei 
gaidžių kalbos negirdint ir ne
suprantant. Tamsta savu blai
viu gyvenimu skatini į tokį sto
vį jaunuosius — ačiū Jums. Sėk 
mės pradėjus tinkamai tvarky
tis savas negales!

Kai negalima žmogaus įtikinti 
dėl šviežaus oro reikšmės

Klausimas: žiemą sudėjus
dvigubus langus visai užblokuo
jamas gryno oro įėjimas į kam
barius. Yra žmonių, kurie nesu
pranta gryno oro reikšmės svei 
katai ir tuo klausimu negalima 
jų įtikinti. Ar sveika būti per 
dieną kambaryje, kuriame yra 
daug vazonų gėlių?

Atsakymas: Nė vieno žmo
gaus nėra be mediciniškos nuo
dėmės — vienokios ar kitokios, 
Yra žmonių — neurotikais juos 
medicina vadina, kurie turi ne
sveikų įsitikinimų ir jų jiems 
niekas iš galvos neišims. Tokių 
tarpe esti bijančių skersvėjo, 
šviežio oro... Nieko nepadės bet 
koks aiškinimas tokiam, kol jo 
asmenybė nenusiteiks sveikaton. 
Neverta su tokiuo bartis — ge
riau nutylėti ir kaip nors sau 
gryną orą užsitikrinti. Visi ži
nom, kad nevėdinti kambariai 
yra sveikatai žalingi. Bet mes 
taip pat žinom Dešimt Dievo 
įsakymų, o kuris mes juos išpil- 
dom? Taigi, vien žinių nepakan
ka — reikia asmenybės, kuri 
pajėgtų naudingas žinias sava
me gyvenime* vykdyti. Dažniau
siai šeimos skiriasi, kai du ne
pataisomi neurotikai susituokia: 
vienas ir kitas savame užsispy
rime nenusileidžia. Todėl, bent

vienas šeimoje turi būti jaus
mais tvirtesnis ir kitą užsispy- 
rusįjį turėtų laikyti ligoniu ir 
jam padėti, o nesivaldyti su juo. 
Vienam nus’leidžiant, reikia 
laukti progos, kad kas užsispy- 
rusjjį paveiktų — tada pastara
sis gali pradėt tvarkytis.

Žaliuojančios gėlės kambary
je yra sveika laikyti — jos die
ną grynina orą, nes sunaudoja 
žmogaus iškvėpuotą anglies dvi
deginį. Naktį žaliuojančios gėlės 
kvėpuoja taip, kaip ir žmogus— 
sunaudoja deguonį. Todėl nie
kada nelaikytina gėlės miega
muose kambariuose. Ypač žy
dinčių gėlių nereikia laikyti ten, 
kur nuolat būna žmonės. Čia, 
žinoma, tas neliečia trumpalai
kio gėlėmis pasipuošimo, kad ir 
žydinčiomis. Taip pat neturi jo
kios reikšmės sveikatai mažos 
gėlės, nežiūrint kur jas laiky
tum. Visko — ir gėlių reikia su 
naiku. Nesibartina ant žmonos, 
jei ji yra gėlių mėgėja ir tvar
kingai jas prižiūri. Čia, Ameri
koje, daugumoje kambariai yra 
erdvūs, visiems — žmonėms ir 
gėlėms — kambariuose dažniau
siai vietos pakanka ir niekieno 
sveikata nuo gėlių nenukenčia. 
Tik reikia saugotis primulių — 
kai kurie žmonės yra joms aler
giški.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PAROKI. 
SERVICE

2608 lr 2439 VVest 69th Street 
Chicago 29, Iii. Tel. WA 5-2737 

8212 South Halsted Street 
Chioago 8, IU. Tel. CA 5-1834 

Lietuvių bendrove, kuri turi teisę 
siuntinius sflųstl be tarpininką tiesiai 
iš Chicagos j Lietuvų.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų lr kitą prekių žemomis 
kainomis.

K. Ir V, Žukauskai

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk. 
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais ir dekmudleniais nuo 8:80 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.

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

Telef. HEmlock 4-2413 
7150 South Maplevvood Avenue, 

Chicago, Illinois 30320

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Protezai, Med. ban 
dažai, Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t. t.
< iRTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAI*. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospect 3-5084 
Vai. 9-4 ir 8-8. Šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 V- 

■ ak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-322*
Res. telef. WA1brook 5-5073

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimų. 
Jei neatsiliepia, Skambinti MI 8-0001

TELEVIZIJAS:

Ofisas 3148 West 83rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Resid.: 3241 West OOth Place 
Tel.: REpublic 7-7838

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ ER VIDAUS LIGOS

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 88-čios lr California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 473-4042 

Rezid. tel. YVAIbrook 5-3048

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

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

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai. pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-6. treč. Ir žešt. tik 
susitarus

Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-3325

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika lr Alergija 
2751 VVest 51st Street

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penktad. 10 v. r. lkl 9 v. v..

Šeštad. 10 v. r. lkl 1 v. popiet. 
Ligonius priima ragai snsltsrlms
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Ofiso 785-4477; Rez. PR 8-3030

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

EMOCINES LIGOS
CHAWPORD MEDICAL BLDG. 

3440 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimų

Rez. GI 8-0873

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

6182 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-3837

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija lr moterų ligos 
2454 VVest 7 Ist Street

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

Šešt. 12—-8 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

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

0R. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2058 YVest 83rd Street
Pirm., antrad., ketvirt. ir penkt. 

nuo 11 iki 1 vai. ir nuo 4 lki 7 v. v 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VV. 71st Street 
Ofiso vai.: kasiden nuo 4 lkl 0 v. v.; 
šešt. 11 lki 4 vai. popiet: arba susi
tarus.

Tel. ofiso PO 7-3000. rez. GA 3-7278

OR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marąuette Road
Valandos: 9—12 lr 7—9 v. t. pagal 
siusitarimų, Išskyrus trečiadienius už
daryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court. Cicero 
VAL.: kaBdien 10-12 ir 4-7. Trečiad
lr šeštad. tik susitarus.

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

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5540 So- Pulaski Road

Pirm., antr., ketvirt. ir penkt. nuo 
2—4 lr 6—9 ir pagal susitarimų.

TeL REliance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penkt. nuo 12—4 p. p., 6—8
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso lr buto Olympic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. I5th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 polpet

OR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTfi 
MEDICAL BUILDING 

7158 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11
vai. ryto Iki S vai. p. p. ,

Ofiso tel. RE 7-1188.
Res. teL 230-2019.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7lst Street 
Telefonas IIEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimų

Ofiso PR 8-7778, Rez. PR 3-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63 str.
Valandos: pirmad. ketvirt. 6—8 

antrad.. penkt. 1—4
Prllmlnlla tik susitarus

e Redakcija dirba kasdien = 
8:30 — 5:30, Šeštadieniais s 
8:30 — 12:00.

e Administracija dirba kas- s 
dien 8:30 — 5:00, Šeštadie- ■= 
niais — 8:30 — 12:00.

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 3-0801

0R. 1. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71«t Street 
Specialybe — vidaus Ilgos 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v
šešt. 9 v. r. — 2 v. p. p.'TV a 3 fa d tonini a ftrf o

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
Vidaus ligos

GYDYTOJA IR CHIRURGE
10748 S. Michigan, Chicago 28, 111. 

Telef. ofiso: PUllman 5-3703 
Namų: BEverly 8-3043 

PriBm. vai.: kasdien 6-8 v v. šefit
______1-2 P- P- Ir treč. uždaryta

Tel. ofiso PR 0-7800; Namų 025-7807

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue

Valandos: 1-9 p. p.
Išskyrus trečiadieni

UK. t. KINGUS
RENTGENOLOGAS 
9760 S. Kedzie Avė.

Vai.: pirmad. antrad., ketvlrtad n 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. ii 

šešt, 8 v. r. iki 8 v. popiet

UR. ZIGMAS RUDAITIS
6PEC. ORTHOPEDINfiS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
VAL^p*}? Kryžla’’8 Hgoninę
nuo 9 iki nav' rvtotri’ ketv" Penk» 
šeštad. nuo 2-5yt ®'.8 v- ’
kitu laiku Nusitarus tifonu" “ 

lėlę f. RlflpnbUn 7-2290.

Dr. Ant. Rudokas, Opi?
lik rina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė., YA 7-788]

Rez. tel. PR 9-8730

DR. L. SEIBUTIS
Ofisas: Naujas adresas: 2454 YVea.
šnipas), (tef°8778. 188™’”’““ AVenUf 

Valandos pagal sfljsltarlmų

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

Oliso tel. REliance 5-4410
e?- ,el- GRovehill 3-0317

Valandos pirm. ir ketv. nuo 12 Iki 
2 v. p p. ir nuo 7 lk, g 
lr penkt. nuo 12 lkl 2 v p.' p £ 
vakarais pagal susitarimų, P'

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir chirurgija 

Marųuette Parko ofisas: 2750 W
71 Street, telefonas 025-8208 

-- , „ BCS- ***• VVA 5-3099.
Valandos: 10—12 r. Ir 7—8 v vak.

šešt. 10—12 v. ryte.
Kitas ofisas: 4844 So. Ashland

Avė., tel. CL 4-2806 
Valandos: 2—6 p. pietų kasdien. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais

________abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 8-5671 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr
penkt nuo 2 Iki 4 lr nuo 6 lkl 8 
y. v. šešt. 2—4 v. popiet lr kitu lai 
k u — pagal susitarimų.

Of. tel. HE 4-2123. Namq GI 8-6105

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71at Street
Prllmlu6ja ligonius tik suslta.-us 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p.

__ Treč, Ir šeštad, uždaryta

Telefonas — GRovehill 3-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 lki 6 v. v 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 3- 9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKzVS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenne 
Ofiso vai. kasdien: 6-8

Tik svarbiais atsitikimais susitarus

Tel. ofiso PR 6-3143, rez. HE 4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p p. Ir 7 lkl 8 v. • 

Treč Ir *s«tad pagal sutarti



Prekiaudami su raudonaisiais

REMIAME SAVO PRIEŠĄ

Kad sulaikytų komunizmą 
nuo didesnės ekspansijos, Jung 
tinės Valstybės yra išleidusio3 
bilijonus dolerių. Joms daug 
kainavo ir kainuoja Marshalio 
plano vykdymas, kuriuo buvo 
išgelbėta Vakarų Europa nuo 
komunistinės dominacijos. Kai 
savo laiku Graikijai ir Turkijai 
Sovietų Rusija grėsė okupaci
jos pavojum, prezidentas Tru- 
manas pristatė tiems kraštams 
ir dolerius, ir ginklus, ir mais
tą, kad pašalintų grėsmę. Tuo 
vadinamu Trumano planu bei 
populiariau žinoma doktirina 
Graikija ir Turkija buvo išgel
bėtos. Skubia akcija ir greitu 
susiorientavimu keliais atve
jais ir Berlynas buvo išgel
bėtas.

Šiaurės Korėjos komunistinis 
režimas, komunistinės Kinijos 
ir Sovietų Rusijos skatinamas 
ir gelbstimas, ginkluotomis jė
gomis užpuolė Pietų Korėjos 
respubliką ją pavergti komu
nizmui, ir šiuo atveju Jungti
nėms Valstybėms teko pakelti 
didžiausią naštą karo finansa
vimo ir karo jėgų atžvilgiu. A- 
merikos dolerių ir karo vyrų 
dėka komunistai buvo išstumti 
lauk iš Pietų Korėjos.

Šiuo metu didelės pinigų su
mos klojamos apginti Pietų 
Vietnamą nuo komunistų. Jau 
nemažai ir amerikiečių karių 
šio karo laukuose savo galvas 
paguldė. Be to, Jungtinės Val
stybės turi ir turėjo daug kitų 
rūpesčių ryšium su komuniz
mo ekspansija. Net jų pačių 
kaimynystėje — Kuboje ir Do
mininkonų respublikoje.

*
Santykiuose su komunistiniu 

pasauliu yra padaryta ir la
bai daug netikslumų. Dažnai 
atrodo, kad Amerika su ko
munizmu pasielgia, kaip tėvas 
su savo vaiku: viena ranka 
jį rykštėmis nuplaka, kita pa
glosto. Keistai skamba, bet 
taip yra, kad Jungtinės Valsty 
bės, daugiausiai nemalonumų 
pakėlusios ir bilijonus dolerių 
išleidusios komunistinei agre
sijai sulaikyti įvairiuose pašau 
lio kraštuose, tiesioginiu ir ne
tiesioginiu būdu yra skyr.usios 
bilijonus dolerių komunizmui 
sustiprinti ir palaikyti. Atro
do neįtikėtina.

Daug Amerikos paramos to
kiai Sovietų Rusijai ir jos sa
telitams ir tuo pačiu, žinoma, 
komunizmo bei jo ekspansijos 
stiprinimui nueina pašaliniais 
keliais — prekyba, dovanomis 
maistu ir kitomis gerybėmis. 
Užtat šiandien įvairiuose šio 
krašto gyventojų sluoksniuose 
reiškiamas nepasitenkinimas ir

Spaudoj ii gyvenime

BULVES, JAVAI IR MOTERYS LIETUVOJ

Okupantų įvestoje kolchozinėje 
sistemoje tiek netvarkos ir skriau
dų, kad net Vilniuje leidžiama “Tie
sa” nr. 269 lapkriėio 16 d. įsidėjo 
tuo klausimu straipsnelį, pavadin
tą “Skauduliai”.

Čia visų pirma nusiskundžiama, 
kad didelė netvarka su ūkio maši
nomis :

“Bulvių kasamąją kaip metė, 
taip ir stovėjo surūdijus. Pirmą 
dieną išėjus į darbą, ji sulūžo ne
pataisomai. Tada pirmininkas sunk
vežimiu išvažiavo naujos pirkti. 
Grįžo trečią dieną — ir vėl vaišės 
pas Rosleką. Tik darbuose naujo
sios bulviakasės beveik nesijautė. 
Dvi savaites bulves kasėme ranko
mis”.

Naujieji raudonųjų dvarų ponai 
— išdidūs. Kaišedorių rajono “Tai
kos” kolūkyje.

“Pirmininkas su kolūkiečiais ne
labai draugiškas. Kalba tik su tais, 
kuriuos myli ar kurių bijo. O jei 
kolūkietis ateis į kontorą su rei
kalu, tai pirmininkas nosį įkiš į 
laikraštį ir sėdi.”

O jau už savo darbadienius kol
chozininkai gauna grūdų, kurių 
negali valgyti: X

“Pirko šiemet kolūkis ir grūdų 
valomąją. Bet kai davė rugius už 
darbadienius, pasirodė nevalyti, su 
visokiom priemaišom, tik gyvu
liams šerti tinkami. O miežius iš 
kombaino supylė į sandėliuką be

siūloma padaryti žymių pakei
timų kai kuriose užsienio po- 
ltiikos srityse.

*
Siūlomieji pakeitimai dau

giausiai liečia prekybos su ko
munistiniais kraštais klausi
mą.

Viau rimtumu pradedama 
statyti Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybei klausi
mą, ar jau yra pribrendęs lai
kas plačiu mastu prekiauti su 
Sovietų Rusija ir kitais komu
nistiniais kraštais?

Tuo tarpu nesulaukiant tei
giamo atsakymo iš valdžios 
sluoksnių, patiems tenka į jį 
atsakyti. Mūsų dienraštis to
kį atsakymą jau seniai yra pa
teikęs. Bet yra žmonių kon
grese, darbininkų organizaci
jose, spaudoje, švietimo įstai
gose, pramonininkų ir preky
bininkų tarpe, kurie neigia
mai pasisako tuo reikalu. Ma
noma, kad dabar yra pats lai
kas prekybos ar kitais susi
tarimais sustoti stiprinti ko
munizmą, siekiantį pačios A- 
merikos ekonominį gyvenimą 
tiek sugriauti, kad jis prilygtų 
ekonominiai ir kitais atžvil
giais subankrutavusias raudo
nąsias valstybes, kad sugriau
tų ir jos demokratinę santvar
ką .garantuojančią laisvę ir 
lygybę visiems žmonėms. Jei 
kada, tai dabar laikas yra už
kaišioti visus plyšius, per ku
riuos eina doleriai ir visokios 
gėrybės komunizmui palaiky
ti.

*
Kitas labai svarbus klausi

mas šiandien keliamas, ir ge
rai, kad keliamas, ar Jungti
nės Valstybės medžiaginiai ir 
kitais būdais privalo remti tas 
valstybes, kurios prekiauja su 
raudonaisiais kraštais? Klausi
mas yra labai rimtas ir labai 
svarbus, todėl ir atsakymas 
turi būti jam atitinkamas, aiš
kus ir griežtas.

Nė pati vyriausybė nepriva
lo remti bei teikti pašalpą su 
komunistiniais režimais pre
kiaujančioms valstybėms ir 
taip pat turi prižiūrėti, kad ir 
Amerikos privatinės instituci
jos paliautų jas rėmusios vie
nu ar kitu būdu. Juk čia yra 
vienas plyšys, per kurį ir ta 
Amerikos paraųia, kuri yra 
skirta žomnių šalpai, jų gero
vei kelti, daugeliu atvejų nuei
na į komunistinius kraštus ko
munizmui stiprinti ir palaiky
ti.

Šie klausimai yra labai svar
būs. Jie privalo susilaukti ir 
vyriausybės ir visuomenės rim
to dėmesio.

ventiliavimo, ir jie drėgni pradėjo 
.kaisti. Tada išdalijo kolūkiečiams, 
kurie visaip išsidžiovino.”

Įvairūs kolchozo pareigūnai, daž
nai paskirti partiniais sumetimais, 
reikiamai nenusivokia ūkio tvarky
me, dėl to pasitaiko klaidų kaip 
ši:

“Traktorininkas purškė miežius 
nuo piktžolių. Klausia pirmininką, 
kur antros brigados miežiai. Tas 
nežino. Važiuodamas sutinka patį 
brigadininką Motiejų Stalerūną. Šis 
paaiškina, kur yra apie 15 hektarų. 
Traktorininkai ir pradėjo purkšti 
iš eilės. O ten greta buvo trys hek
tarai mišinio. Avižos liko, o žirniai 
ir vikiai nuleido galvas. Atbėgo ki
tą dieną Stalerūnas šaukdamas. 
Stalerūnienė kuo gražiausiai išpaišė 
agronomę ir įdėjo į sienlaikraštį — 
girdi, ji kalta. O juk ji nematė, jos 
niekas neklausė. Tada abi agrono- 
mes ir neištvėrė. Apsiskundė kom
jaunime, kad jas kolūkyje šmeižia 
ir persekioja. Ten liepė karikatūrą 
išimti. Stalerūnienė įtūžo, kad sien
laikraštį sudarkė, tai bent kitą 
sienlaikraštį prirašė, kad agronome 
į antrą brigadą niekada neateina. 
O kolūkiečiai, priešingai, parašė į 
rajoninį laikraštį, kad labai malo
ni agronome, dažnai apsilanko ant
roje brigadoje...

Kolūkiečiai kalba — kada gi mū
sų kolūkyje bus tvarka.”

J. žvilb.

Vliko sesijos posėdžio dalyviai. Posėdis įvyko praėjusį savaitgalį New Yorke. Nuotr. P. Ąžuolo

ATSISVEIKINANT VISUOTINI VATIKANO SUSIRINKIMĄ
(Pabaiga)

K’ekvienam aišku, kad, bai
giantis susirinkimui, nesibaigia 
jo nei tikslai, nei darbai. Su
sirinkimo darbų ir nutarimų vi
sas turinys yra ateičiai, ne toli
mai, o pradedant ta diena, ku
rią kuris nutarimas paskelbtas. 
Jeigu kai kurių nutarimų galio
jimo data nukelta kiek ateitin, 
kaip pvz. pasauliečių apaštala
vimo į 1966 m. birželio 29 d., 
tai tik todėl, kad jų vykinimui 
reikia paruošti taisykles. O gi 
visi žinome, kad, antai, liturgi
jos srityje darbas jau pradė
tas ir vyksta toliau. Po susi
rinkimo liks visa eilė naujų in
stitucijų, kurių uždavinys bus 
vadovauti susirinkimo nutari
mų įgyvendinimui.

Vykdant nutarimus visi ka
talikai kiekvienas pagal savo 
išgales, vadovaujami savo dva
sinės vyresnybės, turės daly
vauti ne tik ta prasme, kad 
klausys ir savo asmeniniame 
gyvenime pildys tuos nutari
mus, bet ir aktyviai bendra
darbiaus kartu su visais kata
likais jų kilnesniam ir tobules
niam įgyvendinimui.

Iaiikas lr vieta apspręs veikią
Nutarimus vykdant daug kur 

reikės derintis prie vietos ir lai
ko sąlygų. Tuo tikslu įvyks šis 
tas naujo Bažnyčios vadovybės 
veikloje. Pop. Paulius VI jau 
paskelbė, kad bus peržiūrėti 
kongregacijų, t. y. Apaštalų 
Sosto įvairių pagrindinių in
stitucijų statutai, jų personalo 
sąstatas. Bus šaukiami sino
dai, kokių iki šiol nėra buvę. 
Pirmas toks sinodas bus sušauk 
tas 1967 m.

Atskiri kraštai ar mažieji 
kraštai keli kartu turės vyoku- 
pų konferencijas. Sinodai bus 
šaukiami apsvarstyti iškylan
čius specifinius klausimus. Kiek 
vieno sinodo svarstytina me
džiaga bus išsiuntinėta vysku
pų konferencijoms bent 6 mė
nesiais iš anksto. Pagal klausi
mų turinį vyskupų konferenci
jos parinks į sinodą tai vienus, 
tai kitus savo atstovus. Šaiia 
vyskupų konferencijų atstovų

RADVILA JUODASIS 
- TEOLOGAS

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC.

5. Tautiniai aspektai

Vitrelinas viename savo laiške Wolfui, šveicarie- 
čiui, duoda progos iškelti klausimą, kokia tauta ar ko
kios tautos buvo šio ginčo kėlėjai.

Vitrelinas pirmiausiai prašo šveicariečių, kad jie 
raštais reaguotų į čia keliamus klausimus. “Dabar vis 
labiau ir labiau esame reikalingi jūsų raštų, kad šiuos 
naujintojus būtų galima Dievo žodžiui palenkti. Tai 
nereiškia, kad Lenkija būtų pilna eretikų; nenoriu jos 
šiuo kaltinimu apsunkinti. Tačiau jos svetingumo vi
siems be pasirinkimo dėka, ji viską priima ir yra be 
galo išsiilgusi naujumų. Nes, jei žiūrėtum tiek dvasios, 
tiek kūno reikalų, ji neturi nieko, ko nebūtų gavusi iš 
kitur. Ir jei kiekviena tauta savo drabužius atsiimtų, 
lenkams neliktų kuo rengtis. Italų papročius ji taip 
studijuoja, kad ir tikėjimą anksčiau jų dėka pakeitusi 
ir dabar italų tikėjimo laikosi. Nors Italija visada 
Lenkijai sudarė daugiausia sunkumų. Ir dabar tie, ku
rie šiuos marus sukėlė, Stankaras ir Blandrata, nors

VYSK. .V, BRIZGYS

Šventasis Tėvas kvies ir savo 
nuožiūra vienus ar kitus asme
nis pagal sinodo programos 
klausimų turinį. Sinodai nebus 
tas pat, kas visuotinis susirin
kimas. Jis bus tik patariamoji 
institucija. Vienokius ar kito
kius nutarimus darys ir skelbs 
Šventasis Tėvas ar atitinkama 
kongregacija.

Darbą, kuris teks sinodams, 
iki šiol atlikdavo kardinolų ko
legija ir kongregacijos. Mūsų 
laikais Bažnyčiai praplitus vi
suose pasaulio kraštuose, išky
lant naujiems klausimams, pa
sikeitus susisiekimo priemonėm, 
yra galima ir bus naudinga daž 
niau sušaukti kartu iš viso pa
saulio vyskupų atstovus.

Vyskupų konferencijos kai 
kur buvo jau seniai, Lietuvoje 
tarpe 1926 ir 1944 metų vys
kupai rinkdavosi konferencijon 
bent du kartu metuose Dabar 
jos turės būti visur, turės dau
giau pareigų ir kompetencijos. 
Kur yra maža vyskupų, kaip 
antai Skandinavijos kraštuose, 
ten kelių kraštų vyskupai su
darys vieną konferenciją. Tos 
konferencijos ateityje svarstys 
susirinkimo nutarimų vykdy
mą, būsimų sinodų medžiagą, 
kurs visam kraštui ar diecezi
joms komisijų ar kitokiais var
dais vienetus vadovauti įvai
riems darbams bei reikalams. 
Kiekviena tauta įneš savo dali

Šiame visuotiniame Bažnyčios 
atsinaujinime krikščioniškam 
gyvenimui ir savo misijai bu3 
gera dirva kiekvienai tautai, 
kiekvienam kraštui parodyti sa
vo dvasią. Yra kraštų, kur Ka
talikų veikla buvo tiek organi
zuota, kad jų pavyzdžiu pasekė 
susirinkimas, kurdamas kai ku
riuos nutarimus, kuriuos verta 
pasekti ir kitiems kraštams. Ir 
anie pavyzdingieji kraštai susi
rinkimo nutarimuose ras sau 
pagalbos dar labiau sustiprėti, 
atsinaujinti dvasioje. Tame vi
suotiniame katalikų Bažnyčios, 
o tikėkimės, kad ir visos žmoni

jos tarsi naujame gyvenime, ir 
mes lietuviai patys pamatysi
me ir kitiems parodysime, ko
kie esame. Tikėkimės ir ateity
je būti ne paskutiniųjų tarpe. 

Tikroviškas Bažnyčios vaizdas

Susirinkimo nutarimai nėra 
viskas bent jo dalyviams. Ke
turiais atvejais po kelis mėne
sius beveik kasdien susieidavo
me kartu vyskupai ir kiti iš visų 
pasaulio kraštų, šešių eilėje, ku 
fioje šiais metais yra mano vie
ta, iš eilės esame iš Afrikos, 
Ceilono, Lietuvos, Libano, Fili
pinų ir Jugoslavijos vyskupai. 
Kiekvienas su daugeliu susipa
žinome tik šia proga ir gal nie
kad daugiau nesusitiksime. Pa
žinome vieni kitų būdingas pro
blemas, skirtingas pažiūras įvai 
riais klausimais. Skirtumų ne
slėpėme, kiekvienas savo mintį, 
pažiūrą reiškėme labai laisvai 
kas raštu, kas ir žodžiu. Susi
kūrėme kiekvienas labai pilną, 
realų visos Bažnyčios vaizdą. 
Vito to pasėkoje ir būsimų nu
tarimų projektų tekstai buvo 
keisti kai kurie šešis, kai kurie 
net aštuonis kartus.

Galutinai pasiekėme to, kad 
antai du paskutiniu tekstu, dėl 
kurių pradžioje buvo daug skir 
tingų nuomonių, priimti .būtent 
dieviškojo Apreiškimo šalti
nių konstitucija 2305 balsai už, 
2 nepatenkinti. Kai komisijų na
riai diskusijų išvadoje gauda
vo kokį 1,000 ir daugiau pasta
bų raštu, bazilikoje prisiklausy
davo sunkaus savo darbo kar
tais aštrių kritikų, tai tie reiš
kiniai niekad nesukėlė tarp vie
nų ir kitų kokio nors atšalimo 
jausmo. Priešingai, juo ilgiau 
susirinkimas užtruko, juo atvi
riau pasisakyta, juo labiau savo 
tarpe suartėta. Priešingos pa
reikštos nuomonės ne vienam 
buvo tiesioginė proga gyvenime 
pirmą kartą susitikti, susipažin
ti ir susidraugauti. Suartėjome 
iki to, kad skirstysimės nuota
koje, kaip vienos geros šeimos 
nariai išsiskiria su mintimi su
sitikti gal tik amžinybėje.

Anądien šią mintį vienas ki
tam pasakę visi trys — iš raa-

patys sau prieštarauja, yra italai. Stankaro mokslas 
man padarė daug sunkumų, nes esu išmestas iš savo 
vietos ir netekęs turto, nes nenorėjau su juo susidėti” 
(195 psl.).

Vitrelinas yra garbingas kovotojas už tiesą ir 
nesiduoda grasinimais palenkiamas jos atsisakyti. Ta
čiau jo tvirtinimas, kad visas šis sąjūdis yra itališkos 
kilmės, nėra pilnai įtikanantis. Tiesa, šio sąjūdžio at
stovai, jo teoriniai nešėjai yra italai. Ta pačia proga 
galime pastebėti, kad italai kultūrininkai 16 šimtmety 
bus vaidinę didelį vaidmenį Lietuvoje. Tačiau visą 
bėdą už šį teologinį ginčą kalvinistų tarpe sumesti ita
lams, rodos, būtų per drąsu.

Visas šis ginčas savo turiniu yra savotiškas arijo- 
nizmo aidas. Arijonizmas tačiau vak. Europoje buvo 
baigtas 676 m. su Toledo susirinkimu Ispanijoje. Kada 
jis buvo baigtas Vidurio ir Rytų Europoje niekas ne
žino, kaip niekas nežino ir kada jis čia yra atsiradęs. 
Viena yra tikra, kad jis Rytų Europon yra atėjęs iš 
graikiškosios kultūros pirmiau, negu šie kraštai oficia
liai tapo krikščioniškais. Dėlto, kai turime savitą ari- 
jonizmo atgimimą Lietuvoje 16 šimtmetyje, negalime 
sakyti, kad jis atėjo iš Vakarų. Ko kas neturi, to ne
gali ir duoti. Vakarai šiuo laiku kėlė didžiąsias išga
nymo problemas. Tai liudija liuteranizmas ir kalviniz- 
mas. Seni trejybiniai klausimai čia mažai kam buvo 
įdomūs. Kas kita buvo rytinėje Europoje. Iš šių kal
vinistų laiškų matome, kaip tas klausimas čia buvo

STATYBOS NEGALAVIMAI 
LIETUVOJE

Kompartija giriasi statybos laimėjimais, o komunistai 
jos negalavimais

JURGIS V15TRA

Statybos ministerijos žinioje 
yra 12 statybos trestų, 9 staty
bos valdybos. Ji vykdo apie 80 
proc. visų statybų, kuriomis 
kompartija nepaprastai giriasi. 
Vien tik ministerijos organiza
cijose dirba 53,000 statybos dar 
bininkų.

šiame pokaryje daug pasta
tyta, tačiau miestelėnai gyvena 
glaudžiai suspausti, kaip silkės 
statinėje. Žemdirbių gyvenvie
čių statyba įšalusi, o senosios 
jų sodybos ne tik sunykusios, 
bet jau ima net griūti. Kom
partija vis tebešaukia: staty
ba vyksta nepaprastai sparčiai, 
kai komunistai atvirai šneka 
apie pakrikimą statyboje.

Kaip statoma Kaišiadoryse
Ne eilinis pilietis, bet Kaišia

dorių rajono pirmasis sekreto
rius L. Vilčiauskas graudžiai 
prabyla apie statybas rajone 
(Tiesa, X1.2, Ns 258):

“Kaišiadorys pasikeitė neat
pažįstamai. štai tik viena gat
vė — K. Požėlos. Dar neseniai 
ji, pabėgėjusi mediniais namu
kais kelis šimtus metrų nuo 
geležinkelio, pasibaigdavo dyk
viete. O dabar ją puošia žvil
gantis asfaltas, abipus išsiri
kiavę mūriniai pastatai — uni
versalinė paųduotuvė, paštas, 
vidurinė mokykla su plaukymo 
baseinu, kino teatras, buitinių 
paslaugų paviljonas, poliklini
ka, keliolika dviaukščių bei tri
aukščių gyvenamųjų namų. Mie 
ste atsirado ištisai naujos gat
vės.

Kaišiadorys ir šiandien staty
bų pastoliuose. Į kurią pusę be
pažvelgsi, visur pamatysi kelia
muosius kranus. Tačiau kaip tik 
čia, naujose statybose, svečio 
klausimai mus privertė rausti. 
Pavyzdžiui, žvilgtelėjęs į renčia
mą penkių aukštų gyvenamąjį 
namą, jis paklausė, kada įkur
tuvės. Ir ką galėjome atsakyti, 
jeigu įkurtuvės turėjo būti at-

no kairės ceilonietis, iš dešinės 
libanietis ir aš susigraudinome 
ir visi trys sutarėme, kad, jeigu 
susirinkimas būtų ir nieko dau 
giau nedavęs, tai vien už šią 
progą viso pasaulio vyskupams 
susitikti, pasikeisti mintimis, 
jausmais liekame dėkingi pop. 
Jonui XXIII, kuris bene pirmas 
Bažnyčios istorijoje taip grei
tai, tik po trejų metų nuo mir
ties sulaukė palaimintojo pro
ceso — dar ne titulo.

švento Petro bazilikos ir ki
tų Romos bažnyčių varpams 
skambinant, gruodžio 8 dieną 
tokiose nuotaikose skirstysimės 
kas sau viso pasaulio vyskupai, 
ir nežinia, kuriame šimtmetyje 
kiti vėl taip visi susirinks.

gyvas ir kaip daug pasėkų jis turėjo net politinėje sri
tyje.

Vilniaus kalvinistiškoji dvasiškija 1561 m. siuntė 
prašymą Kalvinui, kad jis susitaikytų su Blandrata 
(111 psl.). Tai buvo greičiausiai ne kas kita, kaip vil
niečių atsakymas į Kalvino Radvilai perspėjimą, rašy
tą 1560 m. Vadinasi vietinė veikla buvo gyva. Laury
nas Zemlimas, rašydamas Bullingeriui 1564 metais ari- 
jonų sąjūdį suplaka su tautiniu. Jis sako: “Karalius 
uždraudė ypač Krokuvoje spausdinti arijoniškus arba 
tautinius dalykus” (221 psl.). Šis sąjūdis turėjo gy
vus ryšius su graikiškąja kultūra. Mordavoje įvykusia
me Lietuvos kalvinistų sinode buvo laukiamas graikas 
kunigaikštis Heraklid Basilikus (190 psl.). O vienas 
kalvinistas ta proga rašo: “Dabar negaliu daug rašyti, 
skubinuosi į Lietuvos bažnyčių sinodą, kuris įvyks bir
želio 4 d., kad tie broliai neužsikrėstų tautiškumu.” 
(190 psl.).

Panašiai dalyką apibūdina Jonas Lasitius, rašy
damas 1570 m. iš Heidelbergo Wolfui apie religinę ir 
politinę situaciją Lietuvoje. “Lenkijoje ir Vengrijoje 
žydi arianizmas” (322 psl.). Kodėl šiame ginče turima 
reikalo su arianizmo atgimimu, tai yra bendra to me
to kalvinistų pažiūra. Italai šiame sąjūdyje vaidino tik 
nuomonės reiškėjų vaidmenį. Jiems, nors kalvinistais 
tapus, šalta filosofinė Dievo sąvoka buvo svetimesnė, 
ir jie sugebėjo geriau suprasti vietinius religinius niu
ansus.

(Bus daugiau)

švęstos jau seniai, praėjusių me 
tų pabaigoje. Deja, namo sta
tyboje — dar aibės nebaigtų 
darbų. Paklausė svečias ir ka
da kraustysimės į rekonstruo
tus Tarybų rūmus. Ir vėl teko 
nurausti: rūmai turėjo būti su
tvarkyti taip pat praėjusių me
tų ketvirtame ketvirtyje, bet 
rekonstravimo darbams galo ne
simato. Jau antri metai į rūmus 
tiesiama, bet vis niekaip nebai
giama šiluminė trasa.

Smarkiai uždelsta ir kitų svar 
biausių objektų statyba. Tai, 
pirmiausia, autotransporto kon
tora, katilinė, Lietuvos Veteri
narijos mokslinio tyrimo insti
tuto fiziologinis skyrius, kurie 
turėjo būti baigti praėjusiais 
metais, Žąslių vidurinė mokyk
la — šių metų viduryje, šito
kie “tempai” brangiai atseina 
valstybei. Sakysime, kiek klijų 
fabrikas galėjo pagaminti, jei jį 
statybininkai būtų atidavę lai
ku, praėjusių metų ketvirtame 
ketvirtyje. Deja, įmonė dėl sta
tybininkų kaltės į rikiuotę “pa
vėlavo” net vienuolika mėnesių. 
Kaip praėjusią žiemą Kalvių ta
rybinio ūkio žemdirbiams buvo 
reikalinga veršidė. Tačiau ir 
juos statybininkai apvylė ir, 
jau spaudžiant šalčiams, teko 
laužyti galvą, kur laikyti ver
šelius. Panašių faktų yrą ir dau 
giau”.

Pakrikimas
statybos organizacijoje

Rodos, ministerija, tvarkanti 
statybas, galėtų pašalinti visus 
organizacinius nesklandumus ir 
pasirūpinti statybos kokybe. Ji, 
deja, neišsiskiria iš kitų kom
partijos žinybų, kai vienur iš
mintingos vadovybės trūksta, 
kitur lūžta, štai ką pasakoja 
komunistas L. Vilčiauskas apie 
statybos negeroves tik Kaišia
doryse:

“Nepatenkina mūsų ir darbų 
kokybė. Kartais atsitinka tie
siog kurioziški dalykai: pavyz
džiui, 55 butų gyvenamasis na
mas pastatytas trumpesnis, ne
gu numatyta projekte, Tarybų 
rūmuose perdenginiai sudėti ne
lygiai, pertvaros padarytos krei 
vos, ir jas teko laužyti, dėti iš 
naujo.

Kas gi kaltas?
Penkių aukštų gyvenamąjį na 

mą, autotransporto kontorą bei 
kitus pastatus stato Elektrėnų 
statybos valdyba. Į mūsų pagei
davimus bei pretenzijas valdy
bos vadovai atsako: “Mes vos 
susidorojame su statybomis E- 
lektrėnuose, o Kaišiadoryse...” 
Taip, mūsų miesto statybos jiem 
— tarytum podukros. Kai ku
rių pastatų statybą vykdo Kau

(Nukelta į 4 psl.)
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Klasikines kalbos mėgėjai

Pripuolamai užsukęs į Šv. Vin 
cento kolegiją, Latrobe, Pa., bū
si nepaprastai nustebintas. Jau
nieji seminaristai ten turi vie
ną iš geriausių, veikliausių kraš

Du atskirų valstijų klubo pareigū
nai peržiūri knygas. Kairėj Frank 
Ralph, vicepirm., ir ižd. Albertas 
Grigonis iš Evanston, III.

te klubų — Šv. Vincento pa
ruošiamosios mokyklos Jaunių 
klasikinės sąjungos skyrių.

Įsteigtas 1961 m. rudenį Šv. 
Vincento paruošiamosios mokyk 
los lotynų skyriaus vedėjo kun. 
Herman F. Ubinger, OSB, klu
bas gana smarkiai išaugęs ir iki 
dabar savųjų tarpe priskaito 
94% visų į mokyklą įstojusių 
skaičiaus.

Beveik nuo klubo pradžios, na 
riai pradėjo leisti vienintelį lo
tynišką laikraštuką visoje kraš
to organizacijoj, kuri priskaito 
virš 100,(KM) lotynų kalbos mė
gėjų iš beveik 2,000 skyrių. Da
bar po keturių metų laikraštu
kas skaitytojų turi vakaruose 
net Britų Kolumbijoj, rytuose 
net Massachusetts ir pietuose 
net iš Louisiana. Laikraštukas 
išeina kiekvieną mėnesį mokslo 
metais ir jo jungtinės skiltys 
žinomos tūkstančiams lotynų 
kalbos mėgėjams. Praėjusis lai
kraštuko numeris, kuris pavadin 
tas “Litterula” (Laiškelis), tal
pino vedamąjį straipsnį apie 
Vietnamą ir futbolą. Viena iš 
mėgiamiausių skilčių yra pata
rimų skiltis skirta vienpusiškos 
meilės aukoms — lotynų kal
bos studentams ir mokytojams. 
Laikraštuko redaktorius šiais 
metais yra Frank Ralph, pas
kutinio kurso studentas iš Ir- 
win, Pa., kuris vadovauja maž
daug 25-ių berniukų štabui. Da
bar planuojama sausio mėnesį 
laikyti antrą lotynų kalbos se
minarą. Tai kitas sumanymas 
davęs naudos išgarsinti šį klu
bą. Tikimasi, kad gausus būrys 
studentų iš artimų ir tolimų 
mokyklų suvažiuos į Šv. Vin
cento kolegiją išklausyti kokį 
tuziną paskaitų apie lotynų kal
bos įtaką dramoje, mene, bo
tanikoj, istorijoj, anglų kalboj, 
sociologijoj, fizikoj, chemijoj, 
filologijoj, moksle, ekonomijoj, 
teisėje, šių dienų kalbose ir bio
logijoj. Pernai metų seminare, 
be kitų kalbėtojų, paskaitas 
skaitė ir Šv. Vincento kolegijos 
viršininkas, pirmininkas, deka
nai ir beveik visi skyrių vedė
jai. Tie, kurie dar paskaitų ne
skaitė bus pakviesti antram se
minarui sausio mėnesyje.

Šiems metams pakviestas ku
nigas Roman Verostko, OSB, 
dar neišleistos naujos Katalikų 
Enciklopedijos dailės redakto
rius.

Suvažiavimas bus baigtas lo
tynišku vaidinimu, kurį pasta
tys klubo nariai.

Bet šv. Vincento klubas ne
apribotas vien tokia akademi
nio pobūdžio veikla. Tur būt, 
geriausiai jis žinomas savo me
tinėmis lotynų dainų pasilinks
minimais. Praėjusį kovo mėnesį 
virš 2,400 lotynų studentų iš 
trijų valstybių dalyvavo viena
me pasirodyme. Nors sekantis 
pasirodymas teįvyks tik balan
džio 22 ir 23 dienomis, prašy
mai su užsakymais jau dabar 
ateina net iš tolimesnių mokyk

lų kaip iš Long Island, New 
York. Apie tuzinas įvairių mo
kyklų dainuos kiekviename pa
sirodyme šiais metais. Dainos 
apims liaudies dainas ir dainas, 
kur'os jaunimui patinka. Vie- 
n'ntelis skirtumas tai, kad žo
džiai bus išversti į lotynų kal
bą. šis darbas paprastai atiten
ka mokytojams.

Šv. Vincento klubas lotynų 
savaitę švenčia kasmet. Švie
siausia šių iškilmių dalis yra 
vergų varžytinės, kuriose tre
čio kurso nariai yra išvaržyti 
“perdėtomis” nuo 5 centų iki 1 
dolerio kainomis. Dvidešimt ke
turių valandų laikotarpyje jie 
yra savo ponų malonėje: jiems 
turi pakloti lovas, nublizginti 
batus, nešti knygas į klasę ir 
kitus darbelius atlikti. Šiais me 
tais į klubo veiklą įtraukta dar 
nauja lotynų kalbos akademija, 
kur pažangūs studentai gauna 
ypatingus pamokymus apie se
nųjų ir viduramžių lotynų ra
šytojų padavimus ir raštų iš
traukas.

Šių metų klubo valdybos na
riais yra: pirm.'Lawrence Piet- 
ropaoli, pirm. pavad. Patrick 
Richards, sekr. Robert Pezzoli, 
John Rodgers, istorikas James 
Stevens.I

Jaunių klasikinės sąjungos tik 
slas įkvėpti jaunuose studentuo
se senosios Graikijos ir Romos 
literatūros, meno, civilizacijos 
vertę, meilę jai ir duoti jiems 
šiokią tokią sąvoką palyginti 
mūsų kultūros lygį su senovės 
klasikine. K.

Catherina Capossella sėdi prie 
savo namų New Yorke, kur jai bu
vo priteista sumokėti iš automobi
lių draudimo bendrovės 740,000 
dol. Mašina iššokus iš kelio įšoko 
į jų namus ir nuo išgąsčio mirė jos 
vyras. Tai didžiausias bet kada iš
mokėtas atlyginimas už tokią ne
laimę, kuri įvyko 1958 m.

WHY are they 

talking about me?
Because America is no longer 
ashamed to talk about me and 
other children with birth de- 
fects. And America is doing 
something to stop birth de- 
fects through March of Dimes 
treatment and research. 

FIGHT BIRTH DEFECTS 
įū MARCH 0F DIMES

CLASSIFIED G U IDE

STATYBININKAI HELP VVANTED

REAL ESTATE
NAMAI IR ŽEME PARDAVIMUI

VACYS
1 coHsraūcnoN co.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!I

J 2457 VVest 69th Street J Tel. HE 4 - 7482

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame pilną remonto darbą 

IR DAŽOME

Decor Home Builders, Ine. 
A. Markauskas 

Telefonas: 863 - 4666

CONTRACTORS

’ Heating Contractor
• Įrengiu naujus lr perstatau se

nus visų rūsių namo apSildymo 
pečius lr air eonditioning J 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters) vandens šildy
mui boilerius Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit lr sąži
ningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern, Chicago 9, Hl.ĮSIGYKITE DABAR!
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STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines

Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail- VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.10.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųsti:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, III. 60629
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MISCELLANEOUS

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208% VVest 05th Street, 
Chicago, Ulinoto. 60642.

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339

Plan Your Future VVith

PACKAGE
MACHINERY COMPANY
E. LONGMEADOVV, MASS.

This well established company has 
excellent prospects for continued 
growth and steady ėmployment. 
IMMEDIATE OPENINGS ON 2= d 

or 3rd SHIFTS
• BORING MILLS
• TURRET LATHES
• ENGINE LATHES
• I.D. GRINDING
• O.D. GRINDING
• MIELINO MACHINE
• MACHINE ASSEMBLY
• PARTS INSPECTION
• TIME CHECKING

Also men with mechanical aptitude 
will be seleeted for machine shop 
training. Excellent wages, bene
fits, vvorking conditions.

Apply in person, call or wire:

pnnrnnF
MACHINERY COMPANY

Department D.I.
330 CHESTNUT STREET 

E. LONGMEADOVV, MASS. 
Tel. — 525-6441

— An eąual opportunity employer —

10 butų, 4 metų mūras. “Bullt-ln’s”. 
vėsintuvai. Pajamų $14,800 metams 
$83.000.

14 butu mūras. Marąuette parke.
$84,000.

Gražus 8 butų mfir. Nauja elekt
ra, nuo potvynio apsaugotas rūsys, 
alum. langai. Garažas. Tik $73,600

8 butai lr 2 bizniai. Mūr. Alumin 
langai, nauja šiluma gazu. Marąuet
te pko. $68.600.

3 butai lr 2 bizniai. Mūr. Labai
geros pajamos. Naujai atremontuo
tas. Brighton pke. Tik $37,000.

2 po 5 kamb. ir 3 kamb. b’ismen- 
te. Ant plataus sklypo. Garažas. Tik
$29,800.

Rooining House. Įrengtas pagal 
miesto potvarkius (no violations). 
$17,000 metiniu pajamų Pirkaite už 
$42,000.

1 aukšto mūr. 6 lr 4 Kamb. 
Marąuette pke. $24.800.

1% aukšto, 6 tr 3 kamb Geram 
stovy medinis. Modern. virtuvė ii 
vonia, 1 *4 auto. garažas. Netoli mū 
sų įstaigos $18,260.

2 po 4Į4 kamb. 9 mūras
Marąuette pke. $33,60»

2 aukštų mfir. 5 lr 4 kamb Ura 
žūs butai. 2 auto garažas Marųuetl* 
pke. $26,000.

4 miegamų, 15 metų mūras. Ap 
saugotas nuo potvvnio rūsys, 2 aute 
garažas. $17,600

4 miegamų mūras. Netoli mūs ’ 
įstaigos. Tik $13,760 '

6 kamb. liuksus rezidencija sbvi 
ninku! Ir 4 kambarių, su pilnu rū 
siu. medinukas. Gage ->ke. 12 4. fino

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

4936 VVest 15th Street, Cicero 50, Illinois
Phones: Office — 0L 6-2233 Residence — 0L 2-8907

Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside ir kituose va
kariniuose priemiesčiuose. Mūsų įstaigoj jūs galite išsirinkti jums • pa
tinkamą nuosavybę iš katalogo.

Vieninteliai iš lieti vių priklausome prie M.L.S.
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PUIKI DOVANA BET KADA 
ANGLIŠKAI KALBANTIEMS
“Vytautas the Great”

parašyta prel. Juozo B. Končiaus 
Knygos gavėjas turės progos susi 
pažinti su lietuvių tautos garbin
gąja, gražia preitinii ir jos kovo
mis dėl laisvės 14 -15 šimtmetyje 
Tuomi supažindinsime su lietuvių 
tauta ir įgysime jai bičiulių, kurie 
šiais laikais mums yra labai rei
kalingi. Knyga gaunama “Drauge” 
kaina $3 kitais viršeliais $4 
INIIIIIIIIIIIIlilllllllllllllllllf|l|ll||||||||||r

Kacu prisiėmė oarašyti «r pas* 
yti v<eną kitą sakin, angliška 
<>■ iabm vėr»)nga uagalha

Viliaus Pėteralčio

UETUVIŠKAI ANGLIŠKAM*
ŽODYNE

Šis žodynas yra vertingaa tuo 
xud jis turi labai tikslius lietuvių 
Laibos atitikmenis angliškiems žo 
džiams Jis nieko nesuklaidinp ne
tiksliomis prasmėmis.

Taip pat visi tie, kurie nori iš
mokti lietuviškai ar paskaityt! 
modernias lietuviškas knygas, šia
me žodyne ras labai tikslią lietu
viškų žodžių prasmę angliškai, kas 
darbą padarys imanomu.

Litftuanian-English
Dictionary

ii lama iytji1 ui. išleido Dfc 
ikiiygou Klubas. XV 586 psl. Kie 
tai įrištas. Kainuoja 7 doL

.zaakymus su pinigais ilųaklt*.

“DRAUGAS"
4545 VVest 63rd Street 

utliCAGO 2b. IU

MISCELLANEOUS

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AM) HANDDES 
30 and 50 gal. Free Delivery 

5757 S. Halsted & 5622 S, Racine 
Tel. 224-4862 484-1118

MO VI NG
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.
A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Ave. 

Tel. FRontier 6-1882

Stirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
“Geresnė ir pigesne alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS
6741 So. Maplevvood Ave 

Chicago, III. 60629

POLISHERS - BUFFERS
DAY AND NIGHT SHIFTS

Fully experienced on white metai & 
brass. A good man ean earn top 
wages under our incentive plan. 
Steady work, 7 paid holidays. Free 
hospitalization, life tos., paid vac., 
and excel. profit sharlng plan. 
THE sni ri l. CO„ 525 VV. Superlor

8HIPPING * RECEIVING CEEItK 
Exporienced oi will train. Mušt 

drive. We offer good starting wage, 
salary inereases, vacation tvith pay, 
hospitalization insurance, profit shar- 
ing, plūs! other fringe benefits. We 
are a growing 24 yr„ oid. data Pro
cessing supply flrm in need of 
another new team member. Reąuires 
honesty and tvillingness to work. CO
1-1037.

Excel. job opportunity. Good fu
ture, modern pleasant Office. Co. 
benefits. TWO GIRLS needed, age 
20 to 35. Light steno and typing.

BRAND INSULATIONS

$31,900
2-jų butų mūr. bungalow. Vienam 

bute 3 miegamieji, puiki moderni
zuota virtuvė su kabinetais ir pasku
tinių madų įrengimais. Pastogėj nau
jai įrengtas 4 kamb. butas stu mo
dernizuota virtuve ir vonios kamba
riu Dabar gyvena giminės; nuoma 
galėti} būti $100 į mėn. Bevelk už
baigtas 2-jų kamb. batas skiepe. Duo. 
kit pasiūlymą.

$21,500
Cicero MediniiI pajamų namas ir 
axtra sklypas. 6 kamb. butas 1-mam 
aukšte ir 3-jų kamb. butas pasto
gėje. Karšto oro alyvos šiluma. 2 
mašinų garažas. Žemi nuosavybės 
mokesčiai.

$28,500
Cicero 3-jų butų mūrinis. 1-naSbu 
tas 3-jų kambarių, vos porą metų 
kai įrengtas, ir 2 švarūs butai po 
5 kamb. Karšto vandens gazo šilu
ma. 2 auto garažas.

$30,500
Cicero $660 pajamų į mėnesį. 2 bu
tai po 5 kamb 1-nns 2-jų kamba
rių ir 4-ri švarūs furnlšiuotl mie
gamieji. Pulkus mūrinis namas lr 
2-jų auto. garažas.

$24,500
Cicero 3-jų butų mūrinis. 6, 4, lr 2 
kamb. Pilnas) rūsys. Gazo karšto

vandens šiluma, naujas boileris. 2-jų 
mašinų mūrinis garažas. Namas la
bai švariai išlaikytas. Geros paja 
mos.

$25,500
Cicero Mūrinis namas lr 2 auto, ga
ražas. Pilnas rūsys. 2 atskiri gazo 
boileriai. Virtuvės naujai moderni
zuotos. Vienas vonios kambarys ir
gi modernizuotas. Partneriai skiria
si. Galima nupirkti su mažu |mo- 
k ėjimu.

$22,500
Cicero 2-jų butų mūrinis. lr 6
80 pėdų sklypas. Pilnas rūsys. Karš 
to vandens šiluma. Modernizuotos 
virtuvės ir vonios.

$39,500
Cicero 6 butų mūrinis Kiekvienas 
butas turi po 2 mieg. Nuomininkai 
už gazą, elektrą lr karštą van. 
denį užsimoka patys. Nuomos galėtu 
būti po $76 už butą. Palikimas. Pa
sinaudokite proga

$75,000
Cicero Naujas 6 butų mūrinis. 4 po 
2 lr 2 po 1 mieg. Centrallnls šil
dymas. Apie $10,000 metinių paja
mų. Arti suSisiekimo ir didžiųjų 
krautuvių.

$165,000
Cicero 2-jų metų senumo. $23,006 
metinių pajamų. 17 butų. Metinės 
išlaidos — $7,310. Kiti Interesai
Savininką verčia parduoti žemiai’ 
kainos.

A. ABALL ROOFING C0. "
Įsteigta prieš 49 metus.

Dengtame viltu rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą - “tuck
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Skambinkite bet kuriuo laiku. 
Apskaičiavimai neinoluunat

2350 W. Fulton: Phone 226-3612

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

Ekspertiškal uždedam naujus lr tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar 
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-0047 arba RO 2-8778

Apsimoka akelbtip DRAUGE 
;ies jis plačiausiai skaitomas lie 
ruvių dieuraėtis Gi skelbimu k« 
i' * vuHęms prieinamo

IEŠKO DARBO

Moteris ieško darbo — prosyti, vir
ti ir kepti. Negerianti, nerūkanti. 
Mėgsta vaikus. Kreiptis WA 5-8760

HELP W A N T E D

WOW! $150.00

a week. Ali you need is a 

car. Call — 282 - 8979.

ZENITH
HAS OPENINGS FOR 
W0MEN
ASSEMBLERS 
WIRERS 
SOLDERERS 
INSPECTORS 
MACHINE OPER’S

The above jobs are available 
on both the

1ST SHIFT AND 2ND SHIFT
These positions offer excellent 

wages and generous benefits. For 
your convenience, our ėmployment 
Office is open from 8 AM to 1 PM 
each Sat., and 8 AM to 4 PM on 
weekdays.

ZENITH RADIO

Tuoj galima užimti. Mūr. 4 k. 43 
p. sklypas, naujas gar. 44 ir Kil- 
patrick. Namas, kaip lėlė. Galima 
pirkti su mažu imokėjimu.

14 butų, 2 krautuvės. 20 auto tai
symo dirbt. 26,000 metinių pajamų, 
savininkas duoda paskolą. Brighton 
Parko biznio centre.

2 po 6 medinis, Brighton Parko
centre. $16,600.

8 batu mūrinis — $22,900 Brigh
ton Parke

Mūr. lį-4 aukšto, 6 lr 4, 10 metų 
senumo, garažas, labai gražus kie
mas, daug rožių. 46 lr Ktlpatrlok.

Med. 3 butai. $12,600. Brighton 
Parke

2 aukštų mūrinis: 8 butai ir mai
sto krautuvė, butai kaip naujo na
mo. Nepaprastai gerai sutvarkytas 
namas ir pulkus biznis. Brighton 
Parke.

Turime 13 metų patyrimą, kvali
fikuotas personalas, didžiausia dėme 
sys jūsų interesanto. VisadoB pasitar 
kitę mūsų ištaigoje.

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE 
2737 West 43rd Street Tel. — CL 4 - 2390

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom. 21/2 kamb. su apšild. ir
elektra, 2-me aukšte iš kienmo. 
Naujai dekoruotas. Arti 65 ir Tal
man. Skambinkit savaitgaliais ir 
po 4:30 tel.: 246-4124.

PLATUS PASIRINKIMAS 
NAMŲ PIRKIMUI.

BUTŲ NUOM. — INCOME TAX

Apdraudę Agentūra
Patarnauja visais draudimo reikalais

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Ave, PR 8-2233
Marąuette pk. naujame name iš
nuom. atskiras miegam, kambarys. 
Skambinti PR 8-8868.

gEMESIO 1

Sąžiningas lt greitas patarnavimas 
visais Real Estate reikalais Velkis 
no taria tas

1500 NO. KOSTNER

TRAINEE
For automatic screw machine. Mušt 
be mechanically inclined and some 
knowledge of machinery. Mušt 
speak English. Call Mr. FIALA — 
BI — 7 - 6161 — 7 a.m. to 3 pjn. 
MODEL MAKER. Mušt be ex- 
perienced in light gage sheet metai 
fabrication. To work salaried in 
research and development dept.
Call MR. LOPATKA, OR 3-6610, 

Skokie
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RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko- 

i mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda 

I Steponas J. Minkus. Biznio reika- 
j lais kreiptis į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadtvay, So. Bostone, Telefonas 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
“Draugas”.
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIH1IIIII1IIUIIIIIIIUII1IIIIIIIIHELP VVANTED — REIKALINGI DARBININKAI

• M O L D E R S 
• DI E SETTE R S 
• FI N I S H E R S

AN INCREASE IN OUR PRODUCTION ACTIVITIES HAS 
CREATED A LARGE NUMBER OF OPENINGS FOR EX- 
PERIENCED AND TRAINEE PERSONNEL ON ALL SHIFTS. 
Some experience in plastics or related industries is desired. būt is 
not essential.

These are permanent jobs tvith excellent potential for future 
advancement.

Good starting rates tvith incentive pay — Progresą profit sharing 
plan, paid holidays and vacations and group insurance.

CALL: DI 2-29000 OR APPLY IMMEDIATELY

CHICAGO MOLOED PRODUCTS CORPORATION 
1020 No. Kolmar Avenue, Chicago 51, Illinois
2 blocks east of Cicero Ave., % block north of Augusta Blvd.

ŠIMKUS, REAL ESTATE — 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Ave.
Cl, 4-7450, arba VA 7-2046

Didelis namų, sklypų, biz
nių ir žemės ūkių pasirinki
mas

LINARTAS REALTY
1437 S. 49 Av., Cicero 652-4343

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI
Atvirukai yra nedidelio formato 

kelių spalvų pagaminti “šilk 
screen” būdu. Yra sekantys rinki
niai;

Vardadienio ................... 10 atv.
Gimtadienio ..............  10 „
Padėkos ......................... 10 „
Užuojautos ..................... 10 „
Vestuvių ......................... 10 „
Vestuvių sukaktuvių .. 10 „ 
Padėka už užuojautą .. 10 „ 
Draugas gali išpildyti užsaky

mus tik pilniems pakeliams (po 10 
štukų) aukščiau išvardintų atviru
kų. Šių atvirukų gamintojas dar 
yra paruošęs vieną rinkinį maišy
tą, sudarytą iš vardadienio, gim
tadienio, padėkos, užuojautos ir 
kt. viso 10 atvirukų. Atvirukų 
kaina $1.00 už pokelį.

“D R A U G A S”
4545 IVest 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Platintojams duodama nuolaida

NAMŲ PARDAVIMAS 
BOOKKEEPING NOTARIJATAS

INCOME TAX SERVICE
KATILIUS REAL ESTATE 

2456 W. 69th Street RE 7-8899

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 
NAMŲ IR BIZNIŲ PASIRINKI

MAS * APDRAUDA

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St VVAIbrook 5-6015

Mūro 6 kamb. bungaloiv. Central.
gazo šildymas, įrengtas rūsytf, gara
žas, blokas iki Marąuette pk. Pirkai
te nebrangiai.

Gage p-ke. Med. 5 kamb. namas. 
Naujas gazo šildymas!. $9,500.

Prie 66 ir Campbell. 6 kamb. 
mūro namas. Garažas $17,900.

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

Mfir. 7 kamb. M. p. $18,900.
Mūr. 8 būt. M. p. $75,000.
Meti. (I kamb. 65 Talman. $13,900. 
Mfir. 2x4 M. p. $26,500.
Mūr. 4 bnt. M. p. $40,000.

KAIRYS REAL ESTATE
2501 W. 69fch St. HE 6-5151



DIDĖJA GALIMUMAI LIETUVIŠKOS 
OPEROS PASTATYMUI

DRAUGAS, antradienis, 1965 m. lapkričio 30 d. 8

Tradicinis Chicagos operos 
balius visada susilaukia didelio 
susidomėjimo, nes lai vienas di 
dėsnių lietuvių balių, turįs kon
kretų kultūrinį, ne tik pramo
ginį tikslą. Praėjusį šeštadienį 
Keymens klubo salėje vykusia- 

-?ne operos baliuje dalyvavo 660 
svečių, kuris skaičius galėjo bū 
ti daug didesnis, nes dėl vietos 
stokos daugelis nebegalėjo pa
tekti.

Prieš programos pradžią Lie
tuvių operos pirmininkas Vyt. 
Radžius pasveikino svečius, iš
kėlė salėje esančių Liet. operos 
globėjų Marijos ir inž. Antano 
Rudžių operai nuopelnus ir il
gėliau prisiminė salėj buvusio 
Lietuvos gen. kons. dr. P. Dauž 
vardžio 70 m. sukaktį. Vyt. Ra
džius pažymėjo, kad mūsų gar
busis sukaktuvininkas yra veik
lus ir darbštus, kad yra visuo
menės, o ne kabineto žmogus, 
aktyvus visuose mūsų kultūri
niuose ir politiniuos pasireiški
muose, siekiąs Lietuvos išlais
vinimo. Linkėjo, kad tas troš
kimas greičiau išsipildytų.

Programai vadovavusi Mar
garita Momkienė pristatė eilę 
cperos rėmėjų ir pakvietė pro
gramą išpildyti baleto šokėjus 
Violetą Karosaitę ir Jaunutį 
Puodžiūną. Pažymėtina, kad 
Violeta šoka Lyric operos pa
statymuose ir greitu laiku su 
šituo vienetu išvyks gastrolėm 
po Ameriką ir Europą. Jaunu
tis gi yra baleto šokių mokyto
jas. Pora pašoko Kas bernelio 
sumislyta (Bitniko filosofija), 
ir Lietuviškų melodijų popurį, 
pagal smuikininko Hofmeklerio 
orkestrą, kurių choreografiją 
sukūrė pats baleto meistras J.

Prelegentai Am. Liet. Montessori d-jos ruoštose diskusijose: mode
ratorius R. Mieželis, kun. G. Kijauskas, S.J., mok. V. Tijūnėlytė, dr. J. 
Jakševičiene ir psich. V. Černius. Nuotr. VI. Juknevičiaus

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PANEVĖŽIEČIŲ SUSIRINKI

MAS
Lapkričio 14 d. Jaunimo cen

tre įvyko Panevėž'ečių klubo 
rudeninis narių gausus susirin
kimas, kuriame nauja valdyba 
pristatė veiklos planus, supa
žindino su klubo piniginiu sto
viu, pagerbė atsistojimu ir minu
tės susikaupimu mirusį klubo 
narį Algirdą Kaulėną ir patei
kė kaip ir kada paminėti klubo 
dešimtmetį. Susirinkimas pasi
sakė už dešimtmečio minėjimą 
ir tam reikalui išrinko komisiją 
iš P. Masilionienės, A. Juknevi
čienės, P. Dirkio, J. Betkausko, 
P. Peleckio ir P. Žumbakio.

Darbotvarkėje buvo numaty
tas klubo statuto svarstymas, 
kurį paruošė valdybos narys P. 
Dipkis, bet dėl laiko stokos tas 
klausimas buvo atidėtas kitam 
kartui.

Po apsvarstymo klubo orga
nizacinių reikalų buvo J. Žilio 
paskaita apie laisvės kovas Pa
nevėžio rajone pirmaisiais ne
priklausomybės metais. Paskai
tininkas buvo pasiruošęs, nes 
turėjo net ir schemą kovos vie
tovių, kuriuose bolševikai su pa 
sisekimu kariavo, bet apie Pa
nevėžio kovotojus beveik nieko. 
Kadangi klubo narių tarpe bu
vo buvusių tų kovų ne tik ste
bėtojų, bet ir aktyvių dalyvių, 
tai buvo nepasitenkinusių ir

Puodžiūnas. Svečiai šokėjus su
tiko šiltais plojimais, ypač šo
kius pagal lietuviškų dainų mo 
mentus, nes šokių judesys tik
rai išreiškia mūsų dainų pras
mę.

Pačios Lietuvių operos augin 
tinis, choro narys baritonas Al
gimantas Grigas padainavo ari
ją iš Pajacų ir Udrio ariją iš 
Klovos operos Pilėnų. Solistas 
buvo šiltai sutiktas, nes tai be
ne jo pirmasis kaip solisto pa
sirodymas, maloniai nuteikęs 
svečius, kad Lietuvių opera ne 
tik apjungia žvaigždes, bet ir 
pati sugeba išsiauginti vilčių 
teikiančių solistų. Akompanavo 
muz. A. Kučiūnas. Jeigu jau 
skundžiamasi, kad kai kuriose 
mūsų salėse blogi pianinai, tai 
šios salės pianino blogumą ga
lėjo pastebėti beveik kiekvienas, 
ne tik juo viešai pasiskundęs 
akompaniatorius.

Balius darė iškilmingą vaiz
dą, nes didelė viešnių dalis bu
vo pasipuošusios balinėm suk
niom ir šiaip jau visa buvo iš
kilminga. Grojo Bichnevičiaus 
orkestras, svečiai buvo pavai
šinti pačių operos narių ruoš
tais valgiais.

Vakaro pelnas bus skiriamas 
šįmet statomos Traviatos išlai
doms apmokėti. Tokių balių sa
vo operoms paremti amerikie
čiai taip pat daro ir malonu, 
kad Lietuvių operos nėra tik 
tuštumo pademonstravimas, bet 
svarbi parama šiam kultūri
niam užmojui. Ypač labai malo
nią žinią savo kalboj akcentavo 
Vyt. Radžius patikrindamas, 
kad lietuviškoms operos pastaty
mas šiuo metu yra realesnis, 
negu bet kada anksčiau.

—L. Augšt.

klausiančių kodėl giriamas Že
maičių batalionas, kuriam vado 
vavo žinomas Baltušis-Žemaitis 
ir skaitėsi bolševikų karo da
liniu.

Po paskaitos buvo draugiška 
kavutė, kurią paruošė klubo 
narės: Biežienė, Baleišienė, Bet 
kauskienė, Jucdviršienė ir k. Ka 
vutės metu klubo narys Juod
viršis prisiminė klubo garbės 
pirmininko dr. St. Biežio nuo
pelnus klubui ir Amerikai. Jis 
buvo pasveikintas ir jam buvo 
sugiedota Ilgiausių metų. Klu
bo narys J. Masilionis iškėlė 
klubo narės Biežienės atliktus 
darbus lietuvybei ir klubui. Ji 
buvo pakelta į klubo garbės na
rius. Klubas dabar turi tris gar 
bės narius: dr. Biežj, Biežienę 
ir J. Kazanauską.

Susirinkimą pravedė pirm. A. 
Baleišis ir sekr. Juozaitis.

P. E. D.

STATO BAŽNYČIĄ
Kaip praneša “Slowo Pow- 

szechne” lenkų laikraštis, šio
mis dienomis bus pradėta sta
tyti pirmoji katalikų bažnyčia 
Lenkijos naujame, pavyzdinia
me socializmo mieste “Nowa 
Hutą” netoli Krokuvos. Bažny
čios statybai leidimą užtikrino 
Lenkijos komunistų partijos po 

i litinio biuro narys Kliszko, kal-

Auto nelaimėje žuvus tėvui ir motinai Kerzman, netoli Elgin, N.D., liko našlaičiais 15 vaikų, kurie čia 
matyti tėvų farmoje. Jų čia yra 14, nes penkioliktasis dar tik 3 dienų ir motina buvo greitąja pagalba 
vežama j ligoninę, o susidūrus su sunkvežimiu žuvo abu tėvai ir mašinos šoferis Bartels, palikęs 7 vai
kus. Sunkvežimio vairuotojas Hass, 15 m., sužeistas.

DISKUSIJOS VAIKŲ 
NAMELIUOSE

Lapkričio 17 d., Am. Liet. 
Montessori d-jos globojamuose 
Vaikų nameliuose buvo susirin
kęs gausus būrys draugijos na
rių ir svečių. Tą vakarą Montes 
šori d-ja savo susirinkimo lai
ką paskyrė visų jaunų tėvų la
bui, pateikdama diskusinę te
mą “Vaiko religinis, psichologi
nis ir fizinis vystymąsis”. Dis
kusijose dalyvavo visuomenei 
žinomi psich. V. Černius, kun.
G. Kijauskas, S J, dr. J. Jak- 
ševičienė ir mok. V. Tij’ūnelytė., 
moderuojant R. Mieželiui.

Draugijos pirmininkė I. Kriau 
čeliūnienė atidarė susirinkimą 
ir pristatė diskusinės grupės 
dalyvius. Psichologinį vaiko au
gimą aiškino V. Černius, išryš
kindamas vaiko mokymosi pro
ceso faktorius. Pati mokymosi 
pradžia susidaro iš juslinių pa
tyrimų, kurie vėliau yra sukrau 
narni atmityje. Kada vaikas iš 
šitų sukrautų atsiminimų suge
ba išrinkti tik jam tuo momen
tu reikalingus, ir pagal juos nu 
statyti savo tuometinio veikimo 
planą, jo mokymosi ciklas yra 
išsivystęs. Pats didžiausias vai
ko pajėgumų vystymąsis vyks
ta iki 6 m. amžiaus. Kiek vai
kas savo potencialus išaugina pri 
klauso nuo daug faktorių: jo 
šeimos socialinės pozicijos, vai
ko eilės šeimoje, jo emocinio 
stovio, motivacijos, kūrybingu
mo polinkių ir t.t.

| T. Tijūnėlytė savo komentuo 
i se perėjo į vaiko socialinį vys- 
i tymąsi, pabrėždama, kad vai
kui nuo 2 iki 5 metų amžiaus 
yra begaliniai svarbus bendravi 

; mas su savo amžiaus vaikais. 
Tada jis pajunta savo paties ir 
kitų asmenų individualumą. Kon 
taktas su bendraamžiais paįvai
rina vaiko aplinką, o tai padeda 
jam vystyti savo įgimtus gabu
mus, jei yra duodama užtenka
mai laisvės juos panaudoti.

Dr. Jukševičienė sustojo dau
giau prie vaiko priešgimimo lai 
kotarpio, išryškindama motinos 
maitinimosi ir laikysenos svar
bumą. Taip pat buvo paliestas 
ir vos gimusio kūdikio amžius, 
primenant svarbiausius jo fizi
nei ir protinei gerovei gręsen- 
čius pavojus.

Kun. Kijauskas ragino vaikui 
religiją pristatyti pagal jo am
žių ir protavimo išsivystymą. 
Paaiškinime turėtų vyrauti Die 
vo artimumo ir didingumo prin 
cipas. Geriausia Dievybę vai
kui pateikti einant nuo konkre
taus, pvz. gamtos reiškinių, į 
patį abstraktų Dievo pažinimą. 
Tėvų įtaka čia yra itin svarbi,

SOCIALIZMO MIESTE
bedamas su Krokuvos arkivys
kupu. "Slowo Powszechne” laik 
raštis taip pat praneša, kad 
kartu su bažnyčia bus statoma 
ir klebonija. Vietos klebonas 
pareiškė savo ir katalikų tikin
čiųjų padėką vietos valdžios į- 
staigoms ir paprašė jų savo 
aukomis prisidėti prie statybos 
darbų įvykdymo.

lies iš jų vaikas ir pasisavina 
entuziazmą arba apatiją religi
jos atveju. Jeigu dar jaunam, 
kaipo draugo ir idealo sąvoką, 
amžiuje vaikas pasisavina Dievą, 
jarti ir subrendus šios mintys 
nebus beprasmės.

Prelegentam pristačius tiek 
daug gyvų minčių, sekė labai 
įvairiai šokinėjančios diskusi
jos. Jautėsi susidomėjimo ir at
virumo dvasia, nes kiekvienam 
tėvui savo vaiko auklėjimo to
bulinimas yra vienas iš pagrin
dinių gyvenimo tikslų. Prie ka
vutės diskus antai ir toliau dali
nosi mintimi, susiskirstę į kelias 
tematines grupeles.

Mylimai motinai, uošvei ir senelei, 
ZINAIDAI GALVYDIENEI 

mirus, Ninai Galvydytei - Petronienei, Sta
siui Galvydžiui, Oskarui ir Jurgiui Petro
niams gilią, bičiulišką užuojautą reiškia 

Volertu šeima

A. f A. JULIA GRICIUS
PO TĖVAIS TERĄŠKIUTE

Gyveno 6614 So. Sacramento Avė. Mirė lapkr. 27 d., 1965 
m., 7:45 vai. vakaro, sulaukusi pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 61 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Pearl Meldazis, žen

tas Michael ir Franees Vondrak, žentas James: 2 sūnūs: Edward 
Walenches, marti Harriet ir Raymond Walenches, marti Madge: 5 
anūkai, 3 proanūkai ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Stepono Lackawicz koplyčioje, 2424 West 
69th Street. Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio mėn. 1-rną 
dieną iš kopi. 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. Panelės Marijos Gimi
mo parap. bažnyčią, kurioj įvyks ged. pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai, sūnūs, marčios ir kiti giminės. 
Laidotuvių direktorius: Steponas Lackawicz, Tel. RE 7-1213.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 VVest 6Srd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834
Pranešame giminėms, bičiuliams ir pažįstamiems, kad šių 

metų lapkričio mėn. 26 d., penktadienį, mirė mūsų motina, uošvė [ 
ir senelė

ZINAIDA GALVYDIENE
Velione Lietuvoje virš dvidešimties metų buvo “Spaudos”, 

eentralinės laikraščių ekspedicijos, savininkė. 1944 m. nuo bol
ševikų pasitraukė į Vokietiją, o 1950 m. atvyko į JAV. Nuo 
tada gyveno Philadelphijoje, Pa.

Laidojama Riverside, N. J., kapinėse, antradienį, 1965 m. 
lapkričio mėn. 30 d., po gedulingų mišių šv. Petro bažnyčioje 
(Riverside, N. J.), kurios už mirusios sielą bus atnašaujamos 
8 vai. ryte.

Skausmo prislėgti:
duktė Nina Galvydytė-Petronienė, sūnūs Stasys 
ir Aleksandras* Galvydžiai, žentas Oskaras* 
Petronis, anūkai Jurgis ir Rimantas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 3-3572

3307 LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-3401

3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel- COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 — 1139

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

Visiems pareiškusiems mums užuojautą dėl 
orangaus

A. f A. ČESLOVO KIZLAUSKO 
mirties, nuoširdžiai dėkojame.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiii
Angliškai skaitančiam bus tikrai 

įdomi Aloyzo Barono knyga

FOOTBRIDGES 
AND ABYSSES

Knyga yra dailiai išleista, įrišta 
į kietus viršelius, skoningas dail. 
P. Lapės aplankas, kaina 5 dol.

Apie šią knygą anglų literatūros 
profesorius Charles Angoff įvade 
sako:

“Footbridges and Abysses” yra 
didinga prozinė poema ne vien apie 
skaudžią bei garbingą Lietuvos is
torijos dalį, bet liečiantį visą ep
ocha žmonijos istorijoje. Tai yra 
tragiška prozinė poema, bet ji kar
tu nuskaidrina ir išaukština ir ji 
yra labai svarbus įnašas į nesens
tančią žmonijos literatūrą.”

Knyga gaunama „Drauge“. 
IIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

SENUS, MOTINA, BROLIAI IR DĖDĖS 
SU ŠEIMOMIS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARŲUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

' SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcresf 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
k 4605-07 South Hermitage Avenue 
| Tel. YA 7-1741-2

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852



6 DRAUGAS, antradienis, 1965 m. lapkričio 30 d.

X Marijonu šv. Kazimiero 
provincijos taryba lapkričio 29 
d. vienuolyne prie Draugo su
sirinko apsvarstyti ateinančių 
metų veiklos planų. Provincijo
lui kun. V. Rimšeliui vadovau
jant, dalyvauja iš Milwaukee 
atvykęs viceprovincijolas kun. 
J. Dambrauskas, iš Marianapo- 
lio—kim. A. Gurklys, iš Plano
— kun. J. Kupris ir iš Claren
don Hills — kun. P. Cibulskis. 
Jie čia bus iki šios savaitės 
pabaigos.

X Inž. Donatas Bielskus 
lapkričio 25 d. kartu su sūnum 
Mindaugu kelionėje buvo gana 
sunkiai sužeistas. Paguldyti 
abu Nevvberry, Mich., ligoninėj.

X Putnamo seselių rėmėjų 
susirinkimas įvyks gruodžio 1 
d. 7 v. v. pas O. Gradinskienę, 
2612 W. 47 St. Maloniai kvie
čiami dalyvauti apygardos ir 
skyrių valdybų nariai.

X Kun. Antanas Sabaliaus
kas, misionierius salezietis, ap
lankęs Italijoje liet. saleziečių 
gimnaziją prie Torino ir Romą, 
keletą dienų sustojęs Madride, 
Ispanijoje, jau grįžo atgal į J- 
AV, savo nuolatinėn gyvenvie- 
tėn prie Cedar Lake, Ind.

X Vladas Vijeikis, visuomet 
nuotaikingu humoru pasižymįs 
kultūrininkas, praves programą 
LB Chicagos apygardos valdy
bos ruošiamame humoro vaka
re, sausio 9 d. Baleto mokyklos
- teatro salėje.

X Teis. Kazys MaJonis ir 
Vaclovas Simutis pažadėjo ir 
toliau tęsti “Azijos milžino”, 
kun. Petro M. Urbaičio ruošia
mos knygos apie Kiniją, prenu
meratų vajų.

X Petras Macnorius darbe 
buvo sunkiai sužeistas ir guli 
Christ Community ligoninėj 95 
ir Kilboum ave kampas. Anks
čiau netiksliai buvo paskelbta 
kita ligoninė.

X Be jokių rankelėlių— mo
dernus kabinetas, geriausia apa
ratūra — tai pats naujausias 
Telefunken hi fi stereo apara
tas. Gradinsko TV, radijų, mag
netofonų krautuvė, 2512 W. 47 
St., FR 6-1998 (sk.)

X Metropolitan operos sol. 
Al. Brazis dainuos Balfo vajaus 
užbaigimo koncerte, kuris įvyks 
gruodžio 12 d. Jaunimo centre 
3 v. p. p. Bilietus galima gauti 
“Marginiuose” Marąuette Par
ke po $3 ir rinkėjų šeimos na
riams po $2, gi patys aukų rin-1 
kėjai betarpiai iš linkimų būs
tinės gaus nemokamai, (pr.)

X Linksmą ir smagų tradi
cinį NAUJŲJŲ METO SUTIKI
MO BALIŲ, kuris įvyks Da
riaus ir Girėno Amerikos legio
no posto didžiojoje salėje, 4410 
S. VVestern Ave., Chieagoj, ben
drai kartu su LK Birutės dr-ja 
rengia Veteranų sąjungos Ra
movės, Chicagos skyrius. Skel
biant apie tai jau dabar, iš ank
sto, kviečiama Chicagos visuo
menė, birutininkės - ramovėnai 
su savo šeimos nariais, viešnio
mis ir svečiais 1966-jų metų su
tikimo baliuje dalyvauti.

—Rengėjai 
(pr.)

X Paskutinė proga pamatyti 
ANTRĄ KAIMĄ! ši satyros- 
humoro įsceiizuotojų grupė su' 
visai nauja programa. Paskuti
nį kartą pasirodys šių metų 
gruodžio mėn. 3 ir 4 dienomis 
Chicagos Baleto Mokyklos-Te- 
atro salėje, 2515 W. 69th Str. 
Pasirodymai yra statomi kaba- 
retinėj formoj ir publika bus 
priimama nuo 8 v. v. šešt. bei 
penkt. ir nuo 6 v. v. sekm. Įė
jimui yra reikalingos rezerva
cijos, dėl kurių prašome skam
binti N. Stakauskienei, PR 8- 
6804. iki 9:30 v. v. Įėjimo kai
na $2.50. (pr.) I

X Inž. Kostas Dočkus, LB 
Chicagos apygardos valdybos 
ir trečiosios dainų šventės ka
sininkas praneša, kad Dainų 
šventės organizaciniams reika
lams jau išleista 1,100 dol. Pi
nigai išleisti daugumoje reper
tuaro ir patalpų nuomos reika
lams. Šventės organizaciniai rei 
kalai eina smarkiai pirmyn.

X LB Chicagos apygardos 
valdybos posėdis įvyko šių me
tų lapkričio 21 d. Jaunimo cen
tro patalpose. Pirm. inž. B. Nai 
nio pakviesti posėdyje dalyva
vo LB centro valdybos pirm. J. 
Jasaitis ir LB švietimo tarybos 
pirm. J. Ignatonis.

X Domas, Valė Dobrovolskis 
ir dukra Alvina tapo Jaunimo 
mecenatai, apmokėję šimto do
lerių siuntą “Garbė Dievui” gie 
smynėlių Dainavos stovyklai.

X Chicagos Anglijos Lietu
vių klubas iš gražiai pavykusio 
linksmavakario, Lietuvių fon
dui įmokėjo $100. Paskyrė au
kų: Nottinghamo (Anglijoje) 
Jaunimo židiniui $50, Vasario 
16 gimnazijai $25, Balfui $25. 
Taip pat kiekvienais metais pa
remia skautų stovyklą. Ligos 
ar nelaimės metu šelpia lietu
vius, gyvenusius Anglijoje.

X Alto valdybos lapkričio 19 
d. nutarimu Vliko darbams pa- 
i emti paskirta $2,000. Tokiu bū
du šiais metais Vlikui yra pa
siųsta $14,000.

Vliko lapkričio 26—27 dieno
mis atstovavo Altą įgaliotas 
valdybos sekretorius dr. VI. Ši
maitis.

X Sol. Onutė Jameikienė - 
Blandytė paskutinį sekmadienį 
prieš adventą, Aušros Vartų pa 
rapijos bažnyčioje, sumos me
tu pagiedos solo tam sekmadie
niui pritaikytą Offertorium: 
“De profundis”. Muzika J. Ber
tulio.

Lietuvių mokytojų suvažiavimas įvyko praėjusį savaitgalį Chieagoje. čia matyti dalyviai iškilmėse prie 
Žuvusiems paminklo Jaunimo centro sodelyje. Nuotr. A. Gulbinsko

IŠ ART! IR TOL!
OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— A. a. Juozas Uogintas, bu

vęs stambus ir pavyzdingas ūki 
rinkąs Iždagų km., Sintautų 
valsč., Šakių apskr., kuris val
dęs 130 margų sodybą, pasku
tiniu metu gyveno Kud. Nau- j 
miestyje, kaip visko netekęs 
žmogus. Jisai darbavosi klebo
nijoje, patarnaudamas vietos 
klebonui. Jo žmona Marija Guo 
gaitė iš Janeių km., Lekėčių 
valsč., yra mirusi prieš kelioli
ka metų. Jų vaikai gyvena JA- 
V ir kitur. Dar yra gyvi jo bro 
lis ir sesuo — Pranas ir moky 
toj a. Velionis mirė sulaukęs 90 
m. Dirbo iki pat savo mirties. 
Mirė širdies smūgiu.

— Lietuvoje buvo iš anksto 
girdėjusių apie lapkričio 13 die

psnis pradedamas pasipiktini- [ nyčioje Toronte įjungta pasau- 
niu “lietuviškais buržuaziniais liečiai į mišiose tekstų skaity- 
nacionalistais”, nes: “Jie bei-, mą. Lietuvių kalba perskaito- 
c'žiasi į JAV valstybės departa- j ma mišių įžanga, po skaitymo 
mento ir Bonnos kanceliarijų gradualas, aukojimo ir komuni- 
duris, beviltiškai skeryčiojasi jos maldos. Pagal Bažnyčios

| su plakatais New Yorko dango 
raižių paunksmėje ir veža peti

cijas į Washingtoną. Jie deda 
viltis į Amerikos imperialistus 
ir vokiškuosius militaristus, ti
kėdamiesi, kad šie pasuks isto
rijos ratą atgal”. Tai rodo, kad 
čia mūsų vedama kova pras
minga.

KANADOJ
— Justo Laureckio motina,

77 m. atskrido į Kanadą, Delhi, 
Tillsonburg. Kai ji 1944 m. pa
laimino savo sūnų išleisdama į 
Sedos kautynes, tai daugiau ir

ną rengiamą manifestaciją. Tad nebemate Per 21 metus. Prieš 
vargu ar atsitiktinai tos dienos pOrą met^ sūnus pradgJ° for' 
rytą vilniškėj “Tiesoj” pasirodė malumus motinai atsikviesti i
straipsnis “Su kuo jie ėjo, su 
kuo jie liko”, kurio turinio pra
dinė dalis pavadinta tai dienai 
itin reikšmingais žodžiais — 
“Balsai iš anapus”. Straipsnio 
autorius — S. Laurinaitis, vie
nas iš “Tiesos” redaktorių, ku
ria specialybė yra polemika su 
Lietuvos politine išeivija. Strai-

Kanadą. Pagaliau šios apylin
kės federalinio parlamento ats
tovui padarius žygių, ji staiga 
gavo išvykimo dokumentus.

— Šv. Jono Kr. lietuvių baž-

LIETUVIŲ TAUPYMO BENDROVIŲ 

, BANKETAS

KULTŪROS RŪMAI CHICAGOJ 

lų statyba paskelbta Jaunimo centro vakarienėj

naują liturginę mintį norima vi 
sus pamaldų dalyvius daugiau į- 
jungti į sekmadieninę auką.

— K. Kregždė, Toronto LB 
apyl. kasininkas, būdamas pen
sininku ir turėdamas laiko, po 
namus vizituoja lietuvius, rink
damas solidarumo įnašų mokės 
čius. Minėti pinigai apylinkės
valdyboje paskirstomi lietuvių veiklą lietuviškos kultūros tar-

Jaunimo centro vakarienė sek
madienį buvo labai turtinga sve 
čiais — pilna salė. Lietuvišką 
nuotaiką čia liudijo scenoje vy
tis ir trispalvė. Rūmų šeiminin
kas kun. J. Kubilius vakaro ve
dėju pakvietė dr. L. Kriauče- 
liūną, kuris įžanginėje kalboje, 
darniai paįvairintoje humoru, 
iškėlė didelius tėvų jėzuitų pa- 
sitarnavimus lietuviškajai visuo 
menei.

Ypatingai gerai visus nuteikė 
Martinaitytės ir J. Kelečiaus 
vaidinimas apie senelių porą, 
kuri pripuolamai susitiko mie
sto sode, ėmė gyventi praeities 
prisiminimais ir išryškėjo, kad 
tai buvo kitados įsimylėjusieji.

Vaidintojai savo uždavinį at
liko ypatingai puikiai. Smagus 
humoras, profesionališka vaidy
ba, visiems ryškus siužetas la
bai buvo prie širdies publikai. 
Vaidino vienameiksmį “Saulėtą 
rytą”, sukurtą ispanų brolių 
Quintero (vertė N. Jankutė).

Savo kalboje jėzuitų provin
ciolas tėv. Br. Markaitis prisi
minė, kad jėzuitai Chieagoje į- 
sisteigė 1948 m. ir plečia savo

kultūrinei veiklai plėsti. Uolu
sis rinkėjas yra 75 m. amžiaus, 
pasižymėjęs kaip nepriklauso
mybės kovų dalyvis, yra kūrė
jas savanoris.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— “Europos Lietuvis” Nr. 46 

praneša, kad DBLS valdyba 
nutarė išleisti Britanijos lietu
vių metraštį. Metraščio išleidi
mo mintis yra sena ir ji buvo 
keliama visoje eilėje sąjungos 
atstovų suvažiavimų.

nyboje. Jaunimo centras jau pa 
sidarė per ankštas ir tėvai jė
zuitai nutarė statyti papildo
mas patalpas. Reikia skaityk
los, knygyno, jaunimui kavinės, 
sporto salės; darbo patalpų mū 
sų operai, klasių Pedagoginiam 
institutui, erdvės Lietuvių ar
chyvui, Muzikologijos archyvui, 
patalpų jaunimo pobūviams.

Naujuose užsimojimuose jė
zuitai pasitiki visuomenės palan 
kurnu ir pagalba, ypač, kad šis 
planas labai svarbus lietuviškai 
bendruomenei ir mūsų jauni-w 
mui.

Vakarienės dalyviai šį provin 
cijolo pranešimą sutiko griaus
mingu plojimu, o programos ve 
dėjas dr. L. Kriaučeliūnas už
tikrino visuomenės paramą 
šiam planui.

Sekė skaniai paruošta vaka
rienė. Pagrindinė šeimininkė bu 
vo p. Norvilienė. Stalus aptar
navo A. Strasevičienė su savo 
pakviestomis poniomis ir Aukšt. 
lituanistinės mokyklos bei Pėda 
goginio lituanistikos instituto 
mergaitėmis.

Dail. J. Pautieniaus paveiks
lą laimėjo p. Galinis iš Lemon
to. Sekė bendras visų dainavi
mas, vadovaujant Alg. Trinkū
nui ir panaudojant iš anksto at 
spausdintus tekstus. Jaunimo 
centro išlaikymui suaukota stam 
besnė suma.

Jaunimo centro praplėtimui
— naujiems kultūros rūmams
— pirmoji su savo auka atsis
kubino moksleivė Danguolė Kvi 
klytė, įteikdama savo santau
pas 10 dol. ir pareikšdama, kad 
ji žavisi tuo taip reikalingu su
manymu. J. Dauparas paauko
jo $500 ,o dr. Ruibys su ponia 
$200.
’ Visuose buvo jaučiamas 
džiaugsmas dėl šios kūrybingos 
jėzuitų iniciatyvos. J. Daugi.

SĖKMINGA DAILĖS PARODA

Dariaus Girėno lituan. mok. vedėjas J. Kavaliūnas su svečiu iš Califor
nijos Jonu Daniu.

Amerikos Lietuvių dailininkų gai vadovauja pirm. VI. Vaitie-

CHICAGOS ŽINIOS

Povilas Ridikas

Sekmadienį Martiniąue resto
rane — Sky Room patalpose į- 
vyko naujos Lietuvių lygos ap
draustų taupymo bendrovių vai 
dybos pristatymas. Banketo ko 
mitetą sudarė: Albert J. Au
kers, Frances Sadauskas Bu- 
czek, E. Fennell Phillips ir Wil- 
liam Sebastian. Banketui vado
vavo Albert J. Aukers — Dist
rict Savings prezidentas, pa
kviesdamas sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnus. Invokaciją - 
maldą atkalbėjo prel. D. Mozeris. 
Meninę dalį išpildė D. Stankai- 
tytė, akompanuojant A. Kučiū- 
nui — A. Kačanausko — Vai 
gražu, gražu ir S. Rombergo—

Softly as in a Morning Sun- 
rise.

Naują valdybą pristatė Ju- 
stin Hulman, Illinois valstijos 
taupymo ir skolinimo komisio
nierius. Lygos prez. — Povilas 
J. Ridikas, viceprez. — Juozas 
Grabauskas ir Eugenijus R. Pet 
kevičius, sekr. — Frances Sa
dauskas Biczek, ižd. — Adolfas 
Baliūnas, William Sebastian — 
Public Relatfon ir Frank Zogas 
— teisių patarėjas. Povilas J. 
Ridikas, gavęs medinį plaktuką

j kaip valdžios ženklą, padėkojo 
Į už pareikštą pasitikėjimą ir pa
žadėjo sąžiningai eiti savo pa
reigas. Po to sol. Dana Stan- 
kaitytė padainavo ariją iš ope- 
ios Tosca, o jai A. Baliūnas 
įteikė rožių puokštę. Visą laiką 
dalyvius linksmino lietuviško
mis melodijomis Jono Byansko 
orkestras, kuris vėliau grojo 
ir šokiams. Be lygos bendrovių 
bankete dalyvavo ir Metropoli
tan State banko prez. Robert 
W. Wallastedt, egz. P. V. Phi
lip Phillips, ižd. viceprez. An
tanas Valonis, viceprez. Berai- 
ce Zaura ir kiti banko tarnau
tojai. Bankete taip pat dalyva
vo ir Jonas Pakel, sugrįžęs iš 
Taupymo bendrovių konvenci
jos Californijoje. A.

AUTOMOBILIŲ REGISTRA
CIJA

Gruodžio 1 d. prasideda mie
sto automobilių registracija 
1966 metams. Nauji užklijuoja
mi ženklai vaizduoja Chicagos 
miesto vėliavą. Už automobi
lius, turinčius mažiau 35 arklių 
jėgos, ženklelis kainuoja $15, 
virš 35 arklių jėgos — $30.
PASKYRĖ MILIJONUS UŽ 
PATENTŲ PIKTNAUDOJIMĄ

Rajoninis teismas Chieagoje 
įsakė Hazeltine korporacijai su 
mokėti $14,837.189Zenith radijo 
korporcaijai už patirtus nuosto 
liūs, kad pastaroji negalėjo 
1959-63 metais parduoti savo 
radijų ir televizorių Anglijoje 
ir Australijoje dėl Hazeltine 
korporacijos sudarytos “užsie
nio patentų rinkos”. Anksčiau 
Zenith korporacijos buvo priskir

D?l!s Sv. Antano parapiečių dalyvavusių met'r.’am? bankete Cicero, sekmadienį, lapkričio 21 d.
Nuotr. V. Račkausko

ta 19 mil. dolerių už patirtus 
nuostolius Kanadoje tais pa
čiais sumetimais.

NEGRAI PRIEMIESTYJE

.Chicago Heights priemiesty
je yra apie 7,000 negrų. Beveik 
visi gyvena rytinėje miestelio 
dalyje.

PELEDŲ SUSIRINKIMAS
Jau kelinta diena, kai aštuo

nios ilgiausės pelėdos tupi di
delio gluosnio šakose prie Al
bert Tucek namų, 2245 Oak 
St., Northbrook priemiestyje.

UŽMOKĖJO $25,000 UŽ VA
KARIENĘ

Chicagos advokatas Sidney 
Kirshak padengė katalikų Loyo 
los universiteto Stritch vardu 
medicinos mokyklos vakarienės 
išlaidas, sumokėdamas $25,000 
Conrad Hilton viešbučiui. Vaka 
rienės metu mokyklos naudai 
surinkta $283,000.

UŽPUOLIMAS LĖKTUVE

United oro linijos inspekto
rius įlipo į prieš valandą iš Ne- 
warko atskridusi į O’Hare ae
rodromą Boeing 720 lėktuvą 
daryti patikrinimo. Pilotų ka
jutėje jis ūžt; ko įsibrovėlį, ku
ris jį apdaužė, bandė peiliu nu
durti ir pabėgo. Po ilgesnio pa 
tikrinimo, lėktuvui buvo leista

j vėliau išskristi.

sąjungos meno paroda Čiurlio
nio galerijoje baigėsi sekmadie
nio vakarą. Ją aplankė apie 300 
žmonių. Parodoje buvo išstaty. 
ti 45 paveikslai dvylikos daili
ninkų: J. Andrišiūno, J. Bura 
čo, M. Markulio, S. Lukošiaus, 
M. Mercedes, J. Mieliulio, A. 
Petrikonio, V. Stančikaitės, M. 
Tubelytės, V. Vaitiekūno, V. 
Vaičaičio ir V. Vijeikio. Vyra
vo aliejaus tapyba.

Lankytojų balsavimu pirmoji 
premija teko A. Petrikoniui, an 
troji J. Mieliuliui, trečioji sės. 
M. Mercedes. J. Pautieniui ir 
V. Vaičaičiui. Šitoks lankytojų 
balsavimas atitiko ir dailininkų 
nuomonę, pvz. parodą stebėjęs 
dail. V. Petravičius buvo tos 
nuomonės, kad pirma premija 
skirtina A. Petrikoniui, antra 
J. Mieliuliui. Ir paveikslų par
davime A. Petrikonis buvo lai
mingiausias.

Amerikos Lietuvių dailininkų 
sąjunga turi apie 39 narių, kas 
met ruošia savo parodas. Sąjun

kūnas, sekr. A. Petrikonis, 
din. M. Laurinavičienė.

iž-

Žvilb

— Mokykla yra tautinės dvasios 
židinys. Kiekvieno lietuvio kilniau
sioji pareiga būti lietuvių mokyklos 
rėmėju. Lietuvių Charta
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KALĖDINĖS KORTELĖS
Christmas Cards

"Drauge” jau galima gauti kalė
dinių kortelių.

RINKINYS Nr. I
{vairūs gražūs relig. ir gamtos Ka

lėdų vaizdai su lietuviškais sveikini
mo tekstais. DSžutSj yra 15 korte
lių. Kaina $1.00.

RINKINYS Nr. 2
V. Tubelienčs KalSdinSs kortelSa 

specialiai šilko tJpausdinimo būdu 
pagamintos su lietuviškais piešiniais 
ir sveikinimais. Dčžutčj 10 kortelių. 
Kaina $1.00.

RINKINYS Nr. 3
Įvairūs gražūs religiniai Kaigdų 

vaizdai su angliškai^ sveikinimų 
tekstais. Kaina $1.00.

Užsakymus siųsti:

Užsakymus siųsti:

Draugas, 4545 W. 63rd St.,
Chicago, Illinois 60629
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Marijonų vienuolija tarnauja 
Bažnyčiai misijose, parapijose, 
mokyklose, spaudos darbuose.

Kviečiami įsijungti į tuos 
darbus pamaldūs vyrai ir ber
niukai, kurie jaučia dievišką 
šaukimą gyvenimą aukoti aukš
tesniems tikslams.

Ypač reikalingi nauji pašauki
mai iš lietuviij tarpo, nes vie
nuolijos lietuviškosios įstaigos
tiek galės tesėti, kiek joms pajėgs vadovauti patys lie
tuviai.

Jei yra noras savo gyvenimą įprasminti antgamtiniu 
būdu, Dievo balsui neužkietink širdies ir drąsiai ryžkis 
tarnauti Dievui ir savo žmonėms.

Kreiptis į pašaukimų direktorių adresu:
6336 So. Kilbourn Avenue 
Chicago, Illinois 60629

Dievo Tarnas A.r.kiv. Jurgis 
Matulaitis (Matulevičius), 
Marijonų Vienuolijos Atnau
jintojas.

..S



1965 m. gruodžio 5 d. Svithiod Singing Club salėje, Koncerte bus atliktos specialiai sukurtos B. Markaičio, S.J., 
624 W. Wrightwood Avenue. Pradžia 5 vai. popiet. VI. Jakubėno, L. Šimučio Jr., F. Strolios ir J. Zdaniaus dainos.

Alice Stephens dainininkių 25 m. sukaktuvinis koncertas-vakarienė
1OAC —— C J C.  ] O* • 1 1" IZ___«_X_ 1   _X,I1_X  ■ i; •  1 x__ C* T 17!..! l..,i«XO._.! .!»I........ 4! 1 nlitinn . A GGZ.tl C T?o>^rialz1 OI?Visi kviečiami dalyvauti! Bilietus platina: A. Stephens, 6656 S. Fairfield, PR 

6-2815; G. Mačytė, 6803 S. Rockvvell, GR 6-6337; J. Mileriūtė, 1119 Wesley 
Ave., Evanston, SU 7-8706 ir A. Daukienė, 7159 S. Maplevvood, HE 4-2413.

BOSTONO ŽINIOS Mūsų kolonijose
“ŽVEJŲ” VIENAS VEIKSMAS

Lapkričio mėn. kultūriniam Į 
subatvakary programą atliko 
Bostono lietuvių dramos sambū
ris, vadovaujamas Aleksandros 
Gustaitienės. Subatvakarį pra
dėjo inž. Edmundas Cibas, pa
kviesdamas rašytoją Stasį San
tvarą jo pravedimu:.

Su liūdesiu pradėjo Santva
ras, kad šiandien subatvakary 
nesą nuolatinio lankytojo Lietu- 
vių Enciklopedijos leidėjo Juozo 
Kapočiaus, kuriam dar tik va
kar dirbant spaustuvėj jo ranka 
buvusi pagauta mašinos ir labai 
sunkiai sužalota. Po šio liūdno 
pranešimo pakvietė programos 
išpildytojus. P. žičkus trumpai 
supažindino su sambūrio darbų 
nematoma puse, kiek čia įdeda
ma darbo, kol toks poros ar tre- 
jato valandų veikalas išvysta 
rampos šviesą. Visi “aktoriai” 
duoną pelnosi kur nors kitur, o 
dramai atiduodama daug laisva
laikio valandų. Jis sakė, kad re
peticijoms neturima pastovios 
vietos, o repetuojama, kur tik 
gaunama prisiglausti, net rū
siuose. O vis dėlto tie pastaty
mai išeiną geri. Taip pat davė 
vaizdelį iš “Brandos atestato” 
repeticijų, kuris sekančią dieną 
buvo vaidinamas Waterbury, 
Conn. Ir ta sunkioji dramos 
sambūrio darbų dalis gulinti 
ant režisorės Aleksandros Gus
taitienės pečių. Toliau buvo vy
kusiai suvaidintas rašytojo St. 
Santvaro “Žvejų” pirmas veiks
mas. Vaidino: Rita Ausiejutė, 
Marija Gineitienė, Angelė Va- 
kauzienė, Zita Zarankaitė, Ire
na Žukauskienė, Antanas Januš
ka, Jurgis Jašinskas, Algis Lap- 
šys ir Jonas Valiukonis. Šis 
“Žvejų” veiksmas tiktų bet ko
kioms meninėms gastrolėms, 
kur reikalinga trumpa progra
ma (apie 45 min.) arba priedu 
prie kitų programos išpildytojų. 
Šis veiksmas yra gyvas ir pa
trauklus vaizdelis iš mūsų žvejų 
natūralaus gyvenimo.

Po šios programos Santvaras 
prisiminė dramos meną nuo 
Egipto, Graikijos ir net senesnių 
laikų iki šių dienų, šios rūšies 
menas ėjęs kaip valdovų pa- 
linksmintojas, kaip valkatų ke
liavimas, kaip žmonių gyvenimo 
vaizduotojas ir ryškintojas, o 
lietuviams dar ir kaip tautos ža
dintojas. Jis ėjęs per kaimų klo
jimus, per mokyklų sales, per 
bažnyčias iki karališkų rūmų. 
Šiandien komunizmas bandąs 
pasikinkyti jį savo reikalams. Į 
šią meno sritį buvę žiūrima vi
saip, net ir iš neigiamos ir mo
ralės pusės, nes kai kur akto
riai savo elgsena ir gyvenimu 
prie to privedę. Lietuvos dra
mos keliai esą vingiuoti ir sun
kūs, bet kartu ir gražūs. Kad 
ir šis Bostono dramos sambūris 
jau esąs išgyvenęs penkioliką 
metų ir davęs gralių pastaty
mų, gi kai kurie aktoriai galį 
lipti į betkokias teatro scenas.

Santvaro žodis buvo tik grei
ta prabėga per dramą, nes tai 
milžiniškai plati tema. Jis pri
minė net ir absurdo teatrą, ku
ris gal ir liksiąs tik absurdas. O 
šį Bostono dramos teatrą pava
dino Gustaičių teatru. A. Gus
taitienė surandanti aktorius ir 
režisuojanti, o A. Gustaitis esąs 
‘direktorius”, “menedžeris” ir 
net visų “juodųjų” teatro darbų 
atlikėjas. Abu Gustaičiai irgi ta
rė po labai šiltą žodį.

Subatvakaris nesutalpino atsi
lankiusių ir dešimtys jų turėjo 
grįžti nuo durų. Gi laimingieji, 
kurie pateko, tikime, tikrai ne
sigaili atsilankę.

Pirmasis koncertas
Polymnia choras, vadovauja

mas muz. Jeronimo Kačinsko, 
duos pirmąjį 1965-66 metų seri
jos koncertą gruodžio 5 d. 4 
vai. po p. Melrose Memorial sa
lėje, Melrose, Mass.

Koncerto programą sudarys 
kalėdiniai vokalinės muzikos kū
riniai.

Šį chorą sudaro 50 patyrusių, 
gerą balsinę medžiagą turinčių 
dainininkų. Choras yra išpildęs 
daug stambių mišių, oratorijų 
ir kantatų orkestrui pritariant.

Koncerto programoje bus ke
turios plačiau išvystytos Kalėdų 
giesmės: Magnificat Andries- 
sen’o ir kalėdinė Handelio 
“Mesijas” dalis su “Aleliuja” 
pabaiga. Choro nariai Eleonora 
Schloesser (sopranas), Joan 
Keohan (altas), Philip Morrison 
(tenoras), Albert Hiatt (bas — 
baritonas) ir James Stewart 
(bosas) atliks solo partijas iš 
“Mesijo” ir kitų kūrinių.

Kalėdinis koncertas
Polymnia choras taip pat ma 

Joniai sutiko sekmadienį, gruo
džio 12 d., 2:30 vai. p. p. duoti 
koncertą šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje So. Bostone. 
Jie išpildys kalėdines giesmes.

Įėjimas į koncertą nemoka
mas. Kas norės, galės savano
riškai suteikti auką. Surinkta 
pinigų suma bus skiriama para
pijos mokyklų remontui.
Metropolitan operą aplankius
Lapkričio 23 d- atvyko į Bos

toną su savo gastrolėmis The 
Metropolitan opera iš New Yor
ko. Metropolitan opera bene vie
nintelė visoje Amerikoje, kuri 
turi nuolatinius spektaklius 
New Yorke, o su savo gastrolė
mis aplanko ir kitus didžiuosius 
Amerikos miestus. Nuo šių me
tų operos vadovybė sudarė an
trąjį sąstatą, kuris bus tik gas- 
trolinis sąstatas. Toks sąstatas 
jau pradėjo gastroles Bostone. 
Teko dalyvauti atidarymo pir
muose dviejuose spektakliuose. 
Pirmasis buvo “Carmen” o an
trą dieną “Madame Butterfly”.

Bandžiau palyginti Lietuvos 
nepriklausomo gyvenimo Kauno 
operą su šia. Ir įsitikinau, kad 
mūsų opera buvo tikrai aukšto 
lygio, tiek solistų dainavime, 
dekoracijose, režisūroje, tiek vi
same operos pastatyme. Didžia
jam laikrašty The Boston Globė 
operos kritikai labai blogai atsi
liepė apie šiuos du pirmuosius 
pastatymus. Bet vis dėlto, ne
paisant silpnųjų spektaklio pu
sių, buvo mielas atsigaivinimas 
ištrūkus iš “džiunglių” ir “beat
les” melodijų, judesio ir visokių 
baisių garsų.

Prez. Johnson savaitgalį praleido 
malonus oras, temperatūra apie 80

savo farmoje Texas, kur buvo 
1.

Aukojo parapijai
South Bostono lietuvių šv. 

Petro parapijai paaukojo po 50 
dol. Mildred M. Kovai ir Myko
las ir Elzbieta Marozas.

KARIUOMENES ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimą rengė Lietuvos vete
ranų sąjunga lapkričio 21 d. 
(sekmadienį). Minėjime pagrin
dinę kalbą pasakė Vliko pirm. 
Vaclovas Sidzikauskas. Minėji
mas pradėtas šv. mišiomis Šv. 
Petro bažnyčioje, kur buv. Lie
tuvos kariai ir jaunimo organi
zacijos dalyvavo su vėliavomis.

Iškilmingas minėjimas pradė
tas vėliavų įnešimu, kuriam va
dovavo Amerikos legiono St. 
Dariaus posto vadas Strazdas. 
Buvo sugiedoti Amerikos ir Lie
tuvos himnai. Čia pat buvo pa
gerbti studentai: Giedrė Galiny- 
tė, Aušra Kubiliutė ir Uogintas 
Kubilius, kurie su kitais studen
tais demonstracijos metu New 

Į Yorke saugumo tarybos posėdy
je pareikalavo priimti Pabaltijo 
valstybes į Jungtines Tautas.

Meninę programą minėjime 
atliko solist. St. Liepas, muz. 
Julius Gaidelis ir akt. Vitalis 
Žukauskas iš New Yorko.

ŠLYKŠTUS MELAS
“Naujienose” VI. Bakūnas, 

rašydamas apie žygį į Jungti
nes Tautas, skelbė šlykštų melą. 
Tarpe to melo buvo paminėtas 
ir Bostonas, kad iš jo buvo tik 
delegacija, vadovaujama “Kelei
vio” redaktoriaus Jackaus Son- 
dos. Tikrumoje iš Bostono buvo 
penki pilni autobusai ir virš po
ros desėtkų automobilių, kurie 
irgi atvežė kokią šimtinę daly
vių. Sonda nebuvo jokiuo vado
vu.

Gražu, kad “Keleivis”, tos pa
čios socialistų grupės laikraštis, 
tą melą atšaukė, net pasakyda
mas: “Gal ir visa kita jo infor
macija apie žygį paremta to-

Prez. Johnson vyresnioji dukrelė Linda Bird atostogauja Acapulco, 
Meksikoj ir ji čia matyti su aktoriumi George Hamilton.

kiais pat “tikrais” šaltiniais ir 
tik tiek teisybės joje ir tėra”.

ANTANO SMETONOS 
KONCERTAS BOSTONE

Žygio į Netv Yorką aidams 
nuskambėjus, grįžtame atgal 
prie savo nuolatinių darbų. No
rėčiau tokio nuoseklaus ir nuo
latinio darbo pavyzdžiu laikyti 
Naujosios Anglijos Baltų drau
gijos rengiamų trijų metinių 
koncertų serijos amerikiečių vi
suomenei. šie metai yra sukak
tuviniai — pradedama jau de
šimtoji koncertų serija. Per tą 
laiką koncertų serija įsigijo 
daug nuolatinių draugų, kurie 
paremia daromas pastangas įsi
gydami sezoninius bilietus į vi
sus tris koncertus iš karto. Per 
tą laiką jau daug mūsų muzikos 
meno atstovų, daug lietuvių, lat 
vių ir estų kūrinių buvo prista
tyta amerikiečių visuomenei ir 
išvaryta plati vaga viso Bosto
no kultūriniame gyvenime. Mū
sų koncertai susilaukia didžio
sios amerikiečių spaudos vertin
go dėmesio ir svarios kritikos, 
mūsų vardas ir vargai ten daž
nai minimi. Be to, toks darbas 
ir bendradarbiavimas glaudžiau 
sugretino vieningam darbui vi
sas tris baltiečių tautas. Skaity
čiau kad viena iš mūsų tremties 
tragedijų yra dar labai mažai į- 
vertintas tokio bendradarbiavi
mo reikalingumas. Tad Baltų 
draugija kviesdama lietuvius į 
dešimtąją koncertų seriją, kvie
čia kartu išvystyti ir platesnį 
bendradarbiavimą trijų tragiško 
likimo paliestų baltų tautų tar
pe.

Dešimtoji Baltų koncertų se
rija Bostone prasidės pianisto 
Antano Smetonos koncertu gruo 
džio 3 d. (penktadienį), 8:30 v. 
v., Jordan Hali (netoli Mass. ir 
Huntington Ave. kampo).

Antanas Smetona, pirmojo ir 
paskutiniojo neprilkauso mos 
Lietuvos prezidento sūnėnas, 
yra jau iškilęs žymus pianistas, 
nepaisant savo jaunų metų. Jau 
sešerių metų amžiaus pradėjęs 
koncertuoti, jis baigė garsiąją 
Juilliard School of Music magis 
tro laipsniu, dabar nuolat tobu
linasi Vokietijoje ir kitur spe
cialiai paskirtomis stipendijo
mis. Tuo pačiu laiku yra pla
čiai koncertavęs po JAV ir Eu
ropą, dalyvavęs daugelyje mu
zikinių varžybų ir gavęs meda
lius Vercelli, Paryžiuje ir Žene
voje. Po paskutinių varžybų Že
nevoje, Journal de Geneve taip 
rašė: “Antanas Semtona turi 
galingą techniką. Iš tikrųjų jo 
pirštai yra tarsi plieniniai. Nie
ko netrūko jo pasirodyme nei iš 
techniško, nei iš muzikinio pa
jutimo požvilgio — kas yra re
ta tokių natūralių talentų tar
pe-” ., . .

Bostone A. Smetoną įsgirsi- 
me jau antrą kartą. Prieš kele
tą metų jis sėkmingai koncerta
vo I. Gardner muziejuje rengia-

Grand Rapids, Mich.

Pirmosios kregždės

Lietuvių bendruomenės inicia
tyva, visuotiname narių susirin
kime, buvo išrinkta grupė na
rių rinkti grandrapiečių tarpe 
LF aukas. Po pirmojo pasita
rimo - posėdžio išrinktoji komi
sija pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas Pr. Turūta, vicepirm. 
K. Seniūnas, sekr. J. Puodžiū
nienė ir ižd. L. Raubienė.

Buvo nutarta vajų tuojau pra 
dėti, bet, kadangi nedidelėj ko
lonijoj susidūrė dar trys rink
liavos tuo pačiu laiku, tai LF 
vajus buvo atidėtas. Įgaliotinis 
(pirm.) su savo bendradarbiais 
ruošėsi neoficialiai, kalbindamas 
pavienius asmenis, kurie buvo 
numatę aukoti stambesnėmis 
sumomis, žie neapvylė. Į ku
riuos buvo kreiptasi — aukojo, 
o likusius numatyta aplankyti 
art mi ausiu laiku, štai pirmieji, 
kurie įstojo nariais įnešdami 
100 ir daugiau dolerių.

Petronė ir Kazimieras Seniū
nai įnešė 200 dol. ir pažadėjo 
įnašą padidinti, Liuda ir Jonas 
Treškai — 100 dol., pažadėjo 
įnašą padidinti, Bronė ir Domi
ninkas Malakauskai — 100 dol. 
ir Pranas Turūta — 100 dol. 
Pinigai pasiųsti ir gauta kvitai. 
Be šių pirmųjų, gauta pasižadė
jimų iš kitų asmenų. Manoma 
surinkti daug daugiau. Anot 
vienos aukotojos: “Duodu šią

muose koncertuose. Gruodžio 3 
d. koncerte Jordan Hali, Bosto
ne, Antanas Smetona skambins 
Čiurlionio, Chopino, Beethove
no ir Schuberto kurinius.

Sekantys Baltų koncertai bus 
1966 m. kovo 25 d. ir balandžio 
1 d. Pirmajam pasirodys estų 
solistė mezzo-sopranas Irene 
Loosberg, antrajam latvių solis
tas bosas—baritonas Janis Kla-
vins.

Vyt. Izbickas

Kuriam galui
mokėti daugiau?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
KITE NUO $500 IKI $1,000.

BALZEKAS MOTOR 
SALES, INC.
.‘U WILL LIKĘ US”

CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • VALIANT

4030 Archer-VT 7-1 51 5

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

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

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

vVA 5-9209 Chicago, III.

BANGA
TV - Radio - Stereo 
Pardavimas ir taisymas 
2740 W. 63rd Street

Tel. - 434 - 0421
P. Rudėnas — K. šimulis

kuklią auką Lietuvių fondui, nes 
jaučiu, kad esu skolinga savo 
tautai už tai, ką esu gavusi. Ši 
kukli auka tebūnie nors dalis 
procentų — sumą aš paėmiau 
gyvendama Lietuvoje”. (pt) 

Hartford, Conn.

romovėnų nt
KARIUOMENĖS ŠVENTE
Kaip kas metai, taip ir šie

met romovėnai surengė savo ir 
kariuomenės šventę. Tik šiais 
metais šventė praėjo daug efek
tingiau. Šventė buvo surengta 
lapkričio 21 d.

Šv. Trejybės lietuvių bažny
čioje 10 vai. buvo iškilmingos 
pamaldos. Kaip pats klebonas 
kun. J. Matutis pažymėjo, tai 
pirmos lietuviškos šv. mišios ir 
pamaldos šioje bažnyčioje. Mi
šias aukojo ir pamokslą pasakė 
klebonas kun. J. Matutis. Prie 
durų buvo išdalinti lapeliai — 
šv. mišių eiga ir giesmės bei 
maldos lietuvių kalba. Per mi
šias maldas skaitė Vytautas 
Zdanys. Prie altoriaus stovėjo 
JAV ir Lietuvos vėliavos su 
skautų palyda. Mergaitės buvo 
tautiniuose rūbuose.

Mišiose evangelija buvo skai
toma irgi lietuviškai (po to sa
kykloje — angliškai). Savo lie
tuvių kalba pamoksle kun. J. 
Matutis apibūdino Lietuvos ka
riuomenės reikšmę ir lietuvių 
kovas dėl laisvės. Per mišias 
giedojo Hartfordo “Aido” cho
ras. Pabaigai sugiedotas Lietu
vos himnas.

Po pamaldų šventės organiza
toriai surengė Lietuvių Ameri
kos Piliečių klubo patalpose 
šaunius pusryčius. Pusryčiuose 
dalyvavo apie 80 asmenų.

Besivaišinant buvo išklausy
ta per “Tėvynės Garsų” radijo 
valandą Konstantino Rūko pa
skaita apie Lietuves kariuome
nę. Be to, čia pat prof. Valeri

jonas Balčiūnas pasakė kalbą 
apie dabartinius politinius įvy
kius ir perspektyvas Lietuvos 
iaisvinimo reikalu.

Pa užkandžių pirm. Vaclo
vas Nenortas padėkojo visiems, 
prie šios šventės prisidėjusiems 
ir joje dalyvavusiems: klebonui 
kun. J. Matučiui už lietuviškas 
pamaldas ir įspūdingą pamoks
lą; skautams ir jų vadovams — 
I. Petniūnui ir K. Marijošienei
— už vėliavų tvarkymą ir daly
vavimą šventėje; L.A.P. klubui 
už patalpas; A. Gižienei už gė
les, kuriomis buvo papuošti str 
lai; šeimininkėms — Leokadijai 
Pilvelienei, Konstancijai Nenor- 
tienei ir Aleksandrai Dapkienei
— už valgių pagaminimą; mo«. 
Eleonorai Demikienei už paly
dėjimą bažnyčioje giesmių var
gonais; Polekauskienei už mais- 
sto prduktus; J. Pakalniui už 
duoną; Brooklyn Bacing co., 8 
John Str., Waterbury, Conn., už 
tortą ir nariams bei svečiams už 
gausų dalyvavimą pamaldose ir 
iškilminguose pusryčiuose.

J. Bernotas

BAŽNYTINIAI RŪBAI K 
VESTUVINĖS SUKNELĖ? 
Konvertitas Michael Childs

priėmė kunigystės šventimus 
Šv. Jono bažnyčioje, Manches
ter, N. H. Šventimų mišiose jis 
dėvėjo bažnytinius rūbus paga
mintus iš jo mirusios žmonos 
vestuvinės suknelės. Jo kieliką 
puošia kryžius padarytas iš 
žmonos vestuvinio žiedo. Jo 
žmona pasimirė metus po jų ve
dybų.

MOVING
R. SERfiNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda
2047 W. 67 PL. Wfl 5-8063

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus

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

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET
DIDELIS PASIRINKIMAS 
RADTO STEREO APARATŲ

ĮVAIRIAUSIŲ
PARDAVIMAS

Telef. — CA 5-7252
TELEVIZIJOS, 

IR TAISYMAS,
ORO VĖSINTUVAI — SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

i4^
current dividend

5%
on investment bonus 

I 4J$ % DIVIDENDU MOKAMA PAGAL VISAS TAOTYMO SĄSKAITAS. 
' L’i 1 metų investavimo bonus mokama 4$£% dividendu kas pusmetj lr 

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

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 
i Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. Ir .šeštad) 9 v. r. — 4:30 p. p. 

Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v, r. — 8 v. v.

& RADIO (LIETUVIAI) 
Sav. DAN LIUTIKAS 

TAISYMAS yra mūsų SEPECIALYB8. VISU GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimu • GARANTIJA • KREDITAS 

471-2446

CIRCUIT T.V.

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629 TEL.:

Kas tik turi gėrę skonį,

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS MAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

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



DRAUGAS, antradienis, 1965 m. lapkričio 30 d.

GRAŽI DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 

SUKAKTIS

Tenka kalbėti apie malonią 
sukaktį. Apie nueitą kelią Alice 
Stephens (Steponavičienės) dai
nininkių, išėjusių su laisva dai
na Amerikos žemėje, tuo pa
čiu laiku, kai raudona okupan
to koja tėvynėje laisvą dainą 
sumindžiojo.

Simpatingąją A. Stephens a- 
nądien aplankėme su kolega P. 
Petručiu. Svečių kambaryje ant 
stalelio lietuviškais marginiais 
juosta, apkrauta lietuviška spau 
da. Po kelių minučių atsiranda 
kava su saldumynais. Įsikalba
me.

— Dairotės į lietuviškus laik
raščius. Lyg ir nustebę. Rodos, 
kad aš nelietuvaitė. Taip, pas 
mane rasite beveik visą šio kraš 
to lietuvių periodinę spaudą. 
Aišku, komunistinę išskyrus.

— Nu, ne. Stebiuosi tik iš tų, 
pas kuriuos lietuviškos spaudos 
nematau. Argi nenormalu, po
nia, kad lietuviai skaito lietu
viškus laikraščius?

Pamažu priartėjame prie rū
pimo klausimo — jos daininin
kių įsisteigimo metų. Sunku ką 
nors ištraukti, nes garbioji mu
zikė ir dirigentė apie save labai 
vengia pasakotis.

— Ną, bet jeigu jau reikia. 
Taigi, norėčiau pradėti nuo to, 
kad penki kompozitoriai mūsų 
sukakčiai parašė dainas, kurias 
išpildysime minėjime, būtent: 
J. Zdanius, F. Strolia, L. ši
mutis, jr., Br. Markaitis, S J, 
ir prof. V. Jakubėnas.

Ar ir daugiau bus naujų, 
negirdėtų?

— Taip. Bus ir senesnių ir 
naujesnių, moderniškų ir nemo
derniškų, tačiau tik lietuvių kom 
pczitorių parašyti ar harmoni
zuoti kūriniai. Pasinaudojant 
proga, leiskite įterpti mažą pa
stabą. Kada leidome pirmąsias 
dvi plokšteles, susidomėjimas 
buvo didelis, ir jas greit išpir
ko. Su trečiąja, paskutine, kiek 
kebliau. Mat ji modernios mu
zikos dvasia paruošta. Manau, 
kad mūsų visuomenei nelabai 
patinka ar nelabai suprasta.

— Gal ir Jūsų tiesa. Saky
kit, kaip atsitiko, kieno buvo 
mintis, kad prieš dvidešimt pen 
kerius metus išvedėt daininin
kes į sceną ?

— Mat, kaip ir dabar, ir ta
da turėjau dainavimo studiją. 
Ir pati kažkada esu buvusi dai
nininke, — nusišypsojo. — Su 
"Pirmyn” choru dainavau solo 
partijas, net buvau į Lietuvą 
kartu nuvažiavusi.

— Jūs senokai šiame krašte?
— Aš čia gimusi, — links

mai atkirto. — Taigi, susita
riau su mokinėmis ir įsteigiau 
Alice Stephens dainininkes. Aiš
ku, visos dainininkės turi dides
nį ar mažesnį muzikinį pasiruo
šimą. Be muzikinio išsilavinimo 
dainininkių tarpan nepriimame. 
O norinčių visais laikais buvo 
daug, ir dabar atsirastų. Dėl 
to, grupė niekad nebuvo per
šokusi keturiasdešimties. Dau
giau nepriėmėme, šiuo metu tu 
rime 28-nias. Jos ir dalyvaus 
minėjimo programoje.

Pagrindinis akstinas daininin
kėms steigtis buvo mano stu
dijos pasirodymas “Chicago Tri 
bune” ruoštame festivalyje. Stu 
dijos mokinių choras laimėjo 
pirmąją vietą čikagiškėje ap
skrityje. Ūpui pakilus, suorga
nizavau dainininkių grupę. Pra
džioje savimi nepasitikėjome. 
Pirmąsyk pasirodėme Grigaičio 
mažoje salėje šiaurinėje miesto 
dalyje, kitais metais jau Da
riaus ir Girėno salėje. Svečiai 
netilpo, tada pradėjome galvo
ti apie platesnius pasirodymus. 
Pasakysiu, rizikavome smarkiai, 
kada nuomojome trijų tūkstan
čių vietų Orchestra Hali. Ta
čiau viskas baigėsi palankiai. 
Amerikiečiai kritikai paskelbė 
geras recenzijas. Pasisekimas 
įgalino dar tris panašius kon
certus įgyvendinti. Muzikai ste

bėjosi lietutviškų dainų gyvu
mu ir skambumu. Jie net siūlė 
lietuviams su koncertais pasiro- į 
dyti plačiai ir tik lietuviška pro
grama. Tikiu, kad tais koncer
tais prisidėjome savo kukliu į- 
našu prie Lietuvos atstovavimo 
darbo svetimųjų tarpe. Bet tai , 
dar neviskas. Kimball, 8-tos 
gatvės, Civie ir kituose ameri
konų teatruose dešimts kartų 
skambėjo mūsų dainos. O kur 
išvykos į kitus JAV ir Kana
dos miestus. Tai tik ameriko
niškai visuomenei. O saviesiems 
koncertavome nepalyginamai 
daugiau. Neatsisakinėdavome 
dalyvauti Vasario 16 ir kituose 
minėjimuose.

Prisimenu įspūdingą koncertą 
Lietuvių auditorijoje. Buvome 
prisidarę skolų, pirkdami dai
nininkėms naujus rūbus. Neri
mavome. Atsikvėpėme tik po 
koncerto, kai įsitikinome,
gautas pelnas mūsų skoleles ap
mokės. nomesnių. Vieną juoką pridė- 

Tai, tur būt, šimtais skai- i čiau; mano balsas žemas, tai iš 
čiuojate savo pasirodymus ? | kalbos kai kada vyru palaiky-

— Gerai nežinau, reikėtų per- davo.
žiūrėti. Būtų iki šešetos šimtų 
koncertų.

— Tai Jūsų ansamblis niekad 
nebuvo kieno nors priklausomas 
ar su kuo susirišęs?

— Niekad. Visuomet veikė ir 
veikia savistoviai. Tačiau tal
kon mielai einame: dainų šven
tėms, dabar partizanų minėji
me (Reąuiem ir Vilniaus var
pai) ir t.t.

— Ar ir savo koncertus vie
nos atlikdavote?

— Ne. Kviesdavnmės lietu
vius solistus: Anną Kaskas, Pau 
Imą Stoską, Algirdą Brazį, Zu
zaną Griškaitę, Rapolą Jušką, 
Ipolitą Nauragį, Stasį Barą ir 
kitus. Akompanuoti dažnai su
tikdavo Aleksas Kučiflnas.

Serž. James Kent demonstruoja ginklą, kuris turi teleskopą ir kuriuo 
galima nušauti priešą net už 1,000 jardų.

Statybos negalavimai Lietuvoje

Atkelta iš 3 pusi.
no 45-oji statybos valdyba bei 
5-oji mechanizuota kolona, Liet
koopsąjungos Šiaulių (iki kurių 
nuo Kaišiadorių — vos 200 ki
lometrų!) statybos valdyba. Ta
čiau ir šios organizacijos turi 
“iki kaklo” statybų savuose mie 
stuose. Ir vėl mūsų rajonas lie
ka užmirštas.

Žymiai paspartėtų darbų tem 
pai, pakiltų jų kokybė, jeigu 
rajonas turėtų statybos valdy
bą. Jos reikalingumą patvirtina 
smarkiai išsiplėtusi statybų ap
imtis (mieste dabar statoma 
daug įvairių pastatų, o kaime 
statybų sąmatos kitais metais 
siekia 2 milijonus rublių), o 
taip pat būtinumas pašalinti 
tarpžinybinius barjerus, page
rinti darbo organizavimą, su
stiprinti auklėjamąjį darbą sta
tybininkų tarpe.

Pavyzdžiui, buvo uždelsta kli
jų fabriko statyba. Regis, išei
tis viena — išanalizuoti atsili
kimo priežastis, imtis priemo
nių joms pašalinti. Bet Elektrė
nų statybos valdyboje, matyt, 
tebepripažįstama viena “priemo

A. Stephens dainininkių valdybos narės: G. Mačytė, J. Bobinienė (pirm.) 
ir J.Mileriūte. Trūksta: Zapolienės, Nakutytės ir Vasaitytės.

Nuotr. V. Noreikos

— Girdėjau, kad radio ir te
levizijos programose teko da
lyvauti ?

— Televizijoje pradėjome ro
dytis jau tada, kada dar žmo
nės neturėjo aparatų. Eidavo 
klausyti į viešas vietas: taver
nas, valgyklas ir t.t. Stotis tu
rėjo tokias mokslo valandas. 
Čia įkišdavome lietuviškų dai
nų. Programos vedėjai klausda
vo žinių apie Lietuvą. Stengda-

jog vomės atsakyti, kad tik Lietu
vos ir lietuvio vardas taptų ži

Dainuodavome ir radio pro
gramose. Koncertuodavome ka
ro metu ligoninėse sužeistiems 
kariams. Žinoma, ir už tai turi
me įvertinimo ženklų. Liečiant 
mane, jei karas nebūtų kilęs, 
nebūtų okupacijos Lietuvoje, 
būčiau seniai sėdėjus Kauno ar 
Vilniaus konservatorijose, nes 
kvietimą josna profesoriauti jau 
iš anksčiau turėjau.

Neužmirškite paminėti, kad 
iš mano studijos nemaža gerų 
dainininkų išėjo, o ir pačiame 
ansamblyje turime tercetą, sek
stetą ir kitus balsų junginius.

Kas nevertina A. Stephens 
dainininkių ir jų mokytojos ir 
dirigentės? Iš kelių eilučių ga
lime susidaryti bendrą vaizdą, 
kad padaryta labai daug, ypač 
._ —

nė” — šturmavimas. Bematant 
iš kitų mieste statomų objektų 
visi darbininkai buvo perkelti į 
klijų fabriką. Suprantama, be 
mechanizavimo, nesant suma
naus darbo organizavimo, dar
bininkams nebuvo ką veikti. Kli
jų fabrike jie neturėjo darbo, 
o kituose objektuose stigo dar
bo jėgos!

Daug neaiškumų ir nesklan
dumų iškyla ir aprūpinant iš
sisklaidžiusias statybines orga
nizacijas medžiagomis.

Tarpžinybiniai barjerai atve
ria kelius kadrų tekamumui. 
Žiūrėk, vienoje statybinėje or
ganizacijoje tinkuotoją, išgerian 
tį darbo metu, arba mūrininką, 
“ilgo rublio” mėgėją, ruošiasi 
bausti, auklėti, o jis, net ne
atsisveikinęs, pereina į kitą or
ganizaciją. Po mėnesio — į tre
čią... Taip ir sukasi ratas, o 
nuo to kenčia ir tempai, ir ko
kybė”.

Kompartijos statybininkų or
ganizacijoje daug nesklandu
mų, kurių iki šio meto nesuge
ba kompartija pašalinti. Žymios 
dalies negerovių šaltinio reikia 
ieškoti Maskvoje.

Lietuvos atstovavime svetimųjų 
tarpe.

Atsisveikindami pasiūlome 
dainininkėms išleisti monogra
fiją, kad jų darbai nebūtų nie
kad pamiršti ir, kad Lietuvos 
istorija, reikalui esant, galėtų 
rasti medžiagos. Prižadame at
silankyti į sukaktuvinį koncer
tą - vakarienę, gruodžio 5 d. 
5 vai. v. Svithiod Singing Club, 
624 West Wrightwood gatvėje.

J. Vaičiūnas

JOHN PAKEL 
Chairman of the Board

Sėkmingai darančią biznį ir aptarnaujančią 

lietuvius virš 40 metų

Kai ruošiate planus ateičiai, turėkite galvoje 

kaimynystėje esančią finansinę įstaigą —

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Savo nariams turime pilną patarnavimą:
• Bonai mokslui baigti
• Paskolos namams
• Kalėdų Klubas
• Atostogų Klubas
• Šeimos apdrauda
• Notaro patarnavimas
• Visokių rūšių apdraudos
• Nemokamas kambarys 

susirinkimams
• Mokame čekius ir duodame 

nariams specialius Money 
Orderius

• JAV pašto ženklai
• Parduodame ir išperkame 

JAV bonus
• Du dideli kiemai automo

biliams pastatyti
• Vokai taupyti paštu
• Saugios depozitų dėžės
• Keleivių čekiai.

IMIGRACINES PAINIAVOS

Naujasis imigracijos į JAV 
Įstatymas (PL 89—236) prade
da veikti šį m. gruodžio 1 d.
Lapkričio pabaigoje Valstybės 
departamento pareigūnai su
kvietė imigracija besirūpinan
čių organizacijų (ir Balfo) at
stovus ir aiškino naujojo įsta
tymo praktišką pritaikymą. Iš
valdžios pareigūnų paaiškėjo . , . . . , „ ., . , . . , mzmo pabėgusiųjų (refugees)kai kurie ir mums lietuviams r ° u* ' o
įdomūs dalykai.

1. Dėl vizų išdavimo padidė
jusio darbo greičiausiai bus pa
keltas mokestis iki 50 dol.

2. Vizoms gauti ir toliau bus 
reikalingi afidevitai (Balfo afi- 
devitai visur pilnai pripažįsta
mi).

3. Po š. m. gruodžio 1 d. dau
geliui imigrantų reikės turėti 
be afidevito dar ir darbo pažy
mėjimus. Tų pažymėjimų ne
reikės senukams, vaikams, li
goniams ar vykstantiems dirb
ti, pvz., šeimininkės, tarnaitės 
darbą. Darbo sekretorius suda
rys sąrašus tų darbų, kuriems 
JAV-se visad trūko darbininkų

KURIOJE JŪSŲ, KAIP TAUPYTOJO, pleurai yra geriau
siai apsaugoti ir neša Jums papildomas pajamas.

• PRAKTIŠKA — galite taupyti bet kokią sumą bet ku
riuo laiku, pagal jūsų taupymo planų reikalavi
mus.

• PELNINGA - — didesnis negu vidutiniškai mokamas
dividendas du kartu į metus pridedamas prie Jūsų 
sąskaitos leidžia lengviau siekti tikslų.

• PARANKI — vieta patogi ir Seniai Įvestas taupymo
paštu skyrius leidžia dar daugiau sutaupyti.

• SAUGI — nes visos santaupos Iki S10.000.00 apdraustos
valstybinSd JAV valdžios Įstaigos.

KAIP SAMŲ PIRKĖJAS Jūs galite gauti paskolą pagal 
savo reikalavimus lr paruošta biudžetą.

• NAMĄ GREIČIAU ĮSIGYSITE, nes mūsų paskolos lei
džia greičiau išmoksti skolas ir tapti d&vlninku.

• ĮSIGYSITE JĮ LENGVIAU, nes mūsų 1 nuomą panašūs
mSnesiniai išmokėjimai apima paskolą, nuošimčius 
lr kitus mokesčius.

• ĮSIGYSITE JĮ BE RŪPESČIŲ, nes kaimynystėje esanti
draugiška mūsų Įstaiga yra pasiruošusi Jums pa
tarnauti.

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 So. Westem Avenue Tel.: GR 6-7575

VALANDOS:
PIRMADIENĮ . . 
ANTRADIENĮ . .

(pvz. ūkiui, kasykloms, namų 
ruošai ir pan.). Tiems darbams 
pažymėjimų nereikės.

4. Sena privilegijuota regist
racija emigracijai bus pervesta 
į naują, atskirai persiregistruo
ti nereikės.

5. Kiekvienais metais į JAV 
galės atvykti 10,200 nuo komu-

6. Protiškai nesubrendę irgi 
galės lengviau pas savo arti
muosius į JAV atvykti, jei Vals
tybės gynėjas tokiam atvyki
mui pritars (protiniai ligoniai 
prilyginami džiovininkams).

7. Žymiai pasunkės atvykimas 1 
į JAV Pietų Amerikoje gimu- 
siems. Jiems yra dabar nusta
tyta kvota, be afidevito, dar 
reikės net ir giminėms turėti 
darbo pažymėjimus.

8. Jei imigrantas savo pra
gyvenimui JAV-se turi pakan
kamai pinigų, tokiam darbo pa
žymėjimo nereikės.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
dar daug imigracinių problemų 
neišspręsta ir naujų instrukci

12:00 P.M. — 8:00 P.M. 
9:00 A.M — 4:00 P.M.

TREČIADIENĮ visą dieną uždara.
KETVIRTADIENĮ . . 9:00 A.M. — 8:00 P.M. 
PENKTADIENĮ ... 9:00 A.M. — 8 ">0 P.M. 
ŠEŠTADIENĮ 9:00 A.M. — 12:30 P.M.

jų, formų, taisyklių neparuoš
ta. Atrodo, kad ne tik imigraci
nės įstaigos Amerikoj, bet ir 
Amerikos konsulatai yra per
krauti darbu ir painiavomis. 
Kokį pusmetį imigracija į JAV 
vyks neplaningai ir norintieji 
atvykti į JAV turės vargo ir 
nesusipratimų, tačiau atrodo, 
kad pagal naująjį įstatymą į 
JAV atvyks žymiai daugiau 
žmonių. Kad atvyks daugiau 
lietuvių, jokios vilties nėra, — 
okupantai neišleidžia.

K. L. Jankus

LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 
IR VARTOTŲ

AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Neptūne Motors Ine.
6516 South Western Avenue 

CHICAGO, ILL. 60636 
Telef. — 925-5121

Išsimokejimai mažu nuošimčiu 
per banką.

Atdara kasdien: Pirm. - F jnktad. — 
9iki 3 v. vak. šeštad. nuo 9 iki o 
v. vak., Sekmad. 11 iki 5 v. vak.

Parūpinant automobiliui pagal 
klientų reikalavimą.

Turtas virš 
- $50,000,000.00


