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Gubernatorių konferencijoje Sulphur Springs, W. Va., susitiko gubernatoriai George Romney (kairėje, 
Mich.), John Volpe (viduryje, Mass ) ir Nelson Rockefeller (dešinėje, N. Y.). Romney kai kurių res
publikonų raginamas kandidatuoti j JAV-ių prezidentus 1968 m.

RUSIJOJ TEBEVYKSTA RELIGIJOS 
PERSEKIOJIMAI

MASKVA. — Kaip praneša 
Romos laikraštis “II Giornale 
D’Italia” (gruodžio 7 d.), So
vietų Rusijoje religijos perse
kiojimas tebevyksta su nemažė
jančiu aštrumu. Paskutiniu me
tu ypač sustiprinta kova prieš 
stačiatikių Bažnyčią. Tai pla
čiai patvirtino pernai metais

RAUDONGVARDIEČIAI 
REIKALAUJA TERORO

PEKINAS. — Pietvakarių Ki-
# nija yra vienas iš tų raud. Ki

nijos rajonų, kur “proletarinė 
kultūrinė revoliucija” susiduria 
su smarkiu pasipriešinimu. Sy- 
čuanio universiteto raudongvar- 
diečiai (chunveibinai) viename 
iš propagandinių lapelių, pa
skelbtų kaip priedo laikraščio 
“Syčuan žibao”, skundžiasi, kad 
“pietvakarių Kinijoje kultūrinei 
revoliucijai priešinamasi stip
riau, negu kituose rajonuose”.

Į raudongvardiečių (chunvei
binų) ir tų, kurie juos globoja, 
nemalonę pateko Kinijos ko
munistų partijos centro komi
teto pietvakarių biuro pirma
sis sekretorius, Kinijos komu
nistų partijos centro komiteto 
politinio biuro narys Li Czin - 
ciuanis, Syčuanio provincijos 
partinio komiteto pirmasis sek
retorius, kandidatas į Kinijos

* komunistų partijos centro ko
miteto narius Liao Čžigao, Sy
čuanio provincijos liaudies ko
miteto pirmininkas, kandidatas 
į Kinijos komunistų partijos 
centro komiteto narius Li Dač- 
žanis ir daugelis kitų partinių 
vadovų. Jie visi kaltinami stoję

Kalendorius

Gruodžio 20 d.: šv. Filogonu 
§v. Atala, Sigitas, Grožvilė.

Gruodžio 21 d.: šv. Tomas 
apaštalas, šv. Edburga, Nor- 
gaudas, Girenė.

Oras

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėje dalinai 
apsiniaukę, aukščiausia oro tem 
pcratūra 40 laipsnių, rytoj — 
švelni oro temperatūra.

Saulė teka 7:14, leidž'as 4:22.

du Maskvos klebonai Gleb Ja- 
kunin ir Nikolaj Eshliman savo 
atviru laišku Maskvos patrįar- 

j chui Aleksiejui ir Sov. Rusios 
j prezidentui Podgorniui, iškel
dami sovietų valdžios priešišką 
laikyseną ortodoksų Bažnyčios 
atžvilgiu ir religinės laisvės pa- 

I žeidimą.

| prieš Mao Tse-tungo liniją ir 
, idėjas, priešinęsi “proletarinei 
kultūrinei revoliucijai”, varę 
prieš ją ardomąją veiklą.

Raudongvardiečiai pareikala
vo pašalinti Li Czinciuanį iš 
Kinijos komunistų partijos cen
tro komiteto pietvakarių biuro 
pirmojo sekretoriaus posto,, re
organizuoti šį biurą ir “išva
duoti Kinijos pietvakarių dalį”.

Raudongvardiečiai paragino 
savo bendrininkus “aktyviai at- 

I siliepti į didįjį kovinį kiniečių 
komunistų vado Mao Tse-tungo 
raginimą” ir “nukreipti ugnį į 
stabus”, t. y. į vietinius parti
nius komitetus, “nukreipti ug
nį į pietvakarių biurą, padegti 
provincijos ir miesto partinius 
komitetus”. “Tai, — pareiškė 
jie, — pagrindinė Mao Tse-tun
go nurodyta revoliucijos kryp
tis”.

Syčuanio raudongvardiečiai 
taip pat pasakė, kad jų svar
biausias “kovinis uždavinys” y- 
ra “paimti valdžią” Kinijos ko
munistų partijos centro komi
teto pietvakarių biure, Syču
anio provincijos ir Čendu mies
to partiniuose komitetuose. Rau 
dongvardiečai pareiškia, kad 
priemonė šiems tikslams pasiek
ti yra “riaušės” ir “teroras”. 
“Mes turime dabar įvesti rau
donojo teroro laikotarpį, didžių
jų riaušių laikotarpį, — pareiš
kia raudongvardiečiai iš Syču
anio universiteto, — nes tik 
taip galima sukurti naują Mao 
Tse-tungo idėjų pasaulį”.

Raudongvardiečiai aršiai už
sipuolė taip pat laikraštį “Sy
čuan žibao” — Kinijos komu
nistų partijos Syčuanio provin
cijos komiteto organą ir laik
raštį “Čendu vanbao” — pro-

Tai naujai patvirtina Pasau
lio Bažnyčių tarybos atstovas 
protestantų kunigas Nelson, 
kuris neseniai oficialiai lankėsi 
Rusijoje. Savo pranešime jis 
sako, kad iš buvusių Maskvoje 
daugiau kaip 400 cerkvių, da
bar kulto reikalams palikta vos 
keturios. Garsioji Šv. Demetri- 
jaus Salonikiečio bažnyčia Pet
rapilyje dabar paversta kino* 
teatru.. Kalugos arkivyskupas 
Hermogenas, už savo bažnyčių 
gynimą, pašalintas iš pareigų 
ir priverstinai apgyvendintas 
Gudijos miškų vietovėje Zhiro- 
viiza.

Trumpai iš visur
— Atėnų, Graikijos sostinės, 

policija surado netikrų pinigų 
dirbtuvę, kur buVo spausdinami 
amerikiečių šimto dole.ių bank 
notai.

' 1 — Devyni ^merikį ■viai ir
kolumbietis čikagietis gyvento
jas yra tarp 18 asmenų, žuvu
sių Bogotoje (Kolumbijoje) 
gruodžio 18 dieną nukritus ten 
lėktuvui besileidžiant nepapras
tų miglų metu.

— Airijos premjeras Jack 
Lynch sekmadienį atvyko į 
Londoną pasikalbėti su premje
ru Wilsonu dėl bendrų pastan
gų įsijungti į Europos Ekono
minę Bendruomenę (Bendrąją 
Rinką). Tai yra pirmasis Lyn- 
ch’o vizitas Anglijoje, tapus 
jam Airijos premjeru prieš mė
nesį.

— Indijos užsienio reikalų 
ministeris M. C. Chagla užva
kar New Delhi mieste susitiko 
su JAV-bių ambasadorium Ches 
ter Bowles ir vėliau indų vy
riausybės pareigūnas pareiškė, 
kad Indija tikisi greitai gauti 
iš Amerikos 2 mil. tonų grūdų. 
Šie grūdai reikalingi sausros 
ištiktoms Indijos apylinkėms.

vincijos administracinio centro, 
Čendu miesto komiteto organą. 
Raudongvardiečiai apkaltino lai 
kraštį “Syčuan žibao”, kad jis 
“tiesiogiai puola Kinijos komu
nistų partijos centro komiteto 
pirmininką Mao Tse-tungą”, kad 
jis “priešiškai jam nusiteikęs”, 
jog jis “neapkenčia proletarinės 
kultūrinės revoliucijos ir ją pa
kerta”.
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Vakarų Vokietija ruoš taikos sutartį
BONNA. — Naujas V. Vokie

tijos užsienio reikalų ministeris 
ir vicekancleris W. Brandtas, 
kalbėdamas šiom dienom per 
vokiečių televiziją, pareiškė, 
kad, jo nuomone, vienas iš už
davinių yra, dar aiškiau, negu 
iki šiol, parodyti, jog svarbiau
sia — stengtis V. Vokietijos 
indėliu prisidėti prie taikos su
stiprinimo.

Brandtas pareiškė, kad “nor 
malizuoti ryšius su kaimynais 
Rytuose būtų galima atkūrus 
diplomatinius santykius”. Bet 
“kita pusė neturi čia kelti neį
vykdomų sąlygų”.

Jis ragino tartis su Sovietų 
Rusija.

Pasak Brandto, V. Vokietija 
“turinti dar aiškiau parodyti, 
jog ji nesistengs turėti atomi
nį ginklą arba juo disponuoti”. 
Bet jis pabrėžė, kad V. Vokieti
ja yra suinteresuota dalyvauti, 
jei kalbama apie pakeitimus, 
svarstant klausimą ir reikšti 
savo nuomonę sąjungos lemuo
se. Vakarų Vokietija ir ateityje 
“negali nesirūpinti saugumu”, 
— pridūrė Brandtas.

Kiesingerio žodis
Vakarų Vokietijos kancleris 

K. Kiesingeris užvakar pareiš
kė, jog atomu ginkluota jung
tinė Europa vieną dieną gaiin-

— Leonidas I. Brežnevas, 
Sov. Rusijos komunistų parti
jos generalinis sekretorius, už
vakar, jo 69-(»jo gimtadienio 
išvakarėse, pripažintas “žymiu 
komunistų partijos ir Sovietų 
valstybės vadu tarptautiniame 
komunistų ir darb.ininkų są
jūdyje”. Jis taipgi pavadintas 
Sovietų Rusijos “herojum”. Jis 
komunistų partijai pradėjo va
dovauti 1964 m., nustumus 
Chruščiovą į užpečkį.

— Prie Saigono, Pietų Vietna- 
name, prasidėjusios kovos prieš 
komunistus.

Pareigūno vizitas
pas Kamareką

PRAHA, Čekoslovakija — JA 
V-ių ambasados konsularinis pa 
reigūnas penktadienį aplankė 
Vlad. Kazan-Komareką, Ame
rikos kelionių biuro agentą, ku
rį čekai komunistai areštavo So 
vietų Rusijos lėktuve nenumato
mai nusileidusiame Čekoslovaki
jos sostinėje spalio mėnesio ga
le. Lėktuvas, kaip žinoma, iš 
Maskvos be sustojimo skrido į 
Paryžių. Komunistai jį apkalti
no šnipinėjimu ir priešvalstybi
ne veikla prieš Čekoslovakiją. A- 
pie JAV-ių konsularinio parei
gūno vizitą pas Kazaną-Kama- 
reką nepranešta smulkmenų.

James Hoffa, vairuotojų unijos 
pirmininkas Detroite įsakė ketinu
siems streikuoti vairuotopams grįžti 
darban. Vairuotojai paklausė. Hof
fa seniau buvo nuteistas 8 metams 
kalėjimo už pastangas papirkti pri
siekusiųjų teismą, pralaimėjo visas 
apeliacijas ir netrukus privalės at- 
’ ktj bausmę.

Vokietija nenori paspausti atominio mygtuko, — 
pareiškė Kiesingeris

ti tapti tikruoju Amerikos part
neriu pasaulio reikaluose.

Televizijos užrekorduotame 
pasikalbėjime Bonnoje, perduo
tame New Yorke, Kiesingeris 
pareiškė, kad V. Vokietija, kaip 
tauta, neturi noro gaminti ar 
turėti nui savų atominių ginklų.

“Mes nenorime pridėti pirš
to prie mygtuko”, — pasakė 
jis.

Bet kancleris pridūrė, jei va
karų Europos vienybė nuves į 
Europos jungtines valstybes, 
“mes *urime europiečių atomi
nės jėgos klausimą palikti at
viru”.

“Šis klausimas turi būti pa
liktas ateičiai”. — pareiškė Ki :- 
singeris ir pridėjo, kad jungti
nė Europa būtų tikruoju Jung

NAUJAUSIOS ŽINIOS
— Jungtinių Amerikos Val

stybių ambasadorius Jungtinė
se Tautose A. Goldbergas va
kar įteikė generaliniam sekre
toriui U Thantui raštą, pra
šantį dėti visas pastangas, kad 
būtų pasiekta paliaubų Vietna
me. JAV-bės žada visą pagal
bą U Thantui, siekiant karimų 
paliaubų Vietname.

— Specko, apkaltinto nužū- 
džius 8 slauges Chicagoje, by
la bus svarstoma Peoria mies
te, III., 160 mylių nuo nusikalti- 
timo scenos.

— Į Pietį) Vietnamą vakar 
atvyko nauja JAV-bių divizija 
karių. Dabar Pietų Vietname 
yra 372,000 amerikiečių karių.

— JAV-bių bombonešiai va
kar smogė į komunistų stra
teginius taikinius 14 mylių nuo 
Hanojaus, Š. Vietnamo sosti
nės. Visi lėktuvai saugiai grį 
žo į savo bazes. Vietname pa
gerėjęs oras.

— Japonijos valdančioje li
beralų - demokratų partijoje di- 
dėją tarp jos vadų susikirtimai. 
Dėl to premjero Sato vyriau
sybei kyla sunkumų.

Teroro banga iš 
Havanos

CARACAS, Venecuela — Pre 
zidentas Paul Leoni gruodžio 16 
d. išėjo kovon prieš sukilėlių ko
munistų terorą, suspendavęs uni 
versiteto autonomiją, kuri pra
eityje policijai ir kareiviams ne
leido įžengti į visus studentų 
bendrabučius. Jis pasmerkė “te
rorizmo bangą, einančią iš Ha
vanos”.

Kareiviams ieškant komunis
tų sostinėje ir krašte, Leoni pra 
nešė tautai per radiją ir televi
ziją, kad negali būti “universi
teto valstybės pačioje valstybė
je”. Universitetas paliks autono
miškas mokslo ir administraci
jos srityse”.

Leoni turi galvoje Centro uni
versitetą Caracaso vidurmiesty- 
je, kuris tapęs prieglobsčiu tero
ristams. Ten prisiglaudę teroris
tai bombarduoja amerikiečių 
nuosavybes ir šaudo policinin
kus bei karius.

Armijos daliniai dar tebėra 
užėmę universitetą po suradimo 
ten ginklų ir propagandinės li
teratūros. Kariai areštavo ko
munistų vadus universitete.

tinių Amerikos Valstybių part
neriu.

Naujasis kancleris Kiesinge
ris bandysiąs išlyginti nesklan
dumus su Prancūzija ir JAV.

Užsienio reikalų ministeris 
W. Brandtas pareiškė, kad V. 
Vokietijos vyriausybė ruoš for- 

i malią taikos sutartį baigti II 
pasauliniam karui — praslin- 

j kus daugiau, negu dvidešimt 
i vieneriem metam po nacių pa
sidavimo.

Netenka laukti, kad Sovietų 
Rusija ir kiti kraštai tuojau 
patvirtintų paruoštą taikos su- 

i tartį, bet Brandtas pareiškė 
penktadienį parlamente, kad 
dėl taikos sutarties projekto 
bus tariamasi su Vakarų Vo
kietijos sąjungininkais. Vakarų 

į vokiečiai, tikimasi, prašys 3U-

— Sov. Rusija pažadėjo E- 
giptui parūpinti pakankamai 
kviečių, kad ten būtų pašalintas 
maiste trūkumas.

— Tarptautinė civilinės avia
cijos organizacija (ICAO) pra
nešė, kad 1966 metai buvę ge
riausi oriniai transportacijai vi
same pasaulyje.

Lodče Vietnamo klausimais

JAV-ių ambasadorius Pietų Viet
name Henry Cabot Lodge pareiškė 
laikraštininkams Bostone, kad jis 
tikisi grįžti į Saigoną, pasklidus 
gandams, jog jo vietoj kitas asmuo 
numatomas.

WASHINGTONAS — Henry 
Cabot Lodge, JAV-ių ambasado
rius Pietų Vietname, pareiškė 
penktadienį, jog jis nemato ženk 
lų, kad Šiaurės Vietnamo komu
nistai būtų pasiruošę kalbėtis 
taikos reikalais, nors amerikie
čių lėktuvai bombarduoja šiau
rės vietnamiečių teritoriją ir jo 
kariai žūsta pietuose.

Lodge kalbėjosi su laikrašti
ninkais Baltuosiuose Rūmuose, 
baigus pasitarimus su preziden
tu Johnsonu. Kiti dalyvavę šioje 
konferencijoje buvo gynybos 
sekretorius Robert S. McNama
ra, ambasadorius Jungtinėse 
Tautose A. Goldbergas ir keliau
jantis ambasadorius W. A. Har- 
rimanas.

Vadina eiliniu susitikimu
Nebuvo paskelbta, kokiais 

klausimais prezidentas kalbėjosi 
su Lodge, McNamara, Goldber- 
gu ir Harrimanu, bet tik ►pasa

l grąžinti apjungtai Vokietijai 
plačias teritorijas, dabar val
domas rusų ir lenkų. Šios sri
tys buvo vokiečių prieš II pa
saulinį karą.

Prancūzėj politiniai sluoks
niai Paryžiuje įsitikinę, kad V. 
Vokietija turėtų atsisakyti pre
tenzijų rytuose savo pasieniuose 
auLe’?kija prie Oderio ir Neissės 
upių.

Vietnamo steigiamas
seimas priėmė

viceprezidento postą
SAIGONAS, P. Vietnamas. — 

Pietų Vietnamo steigiamojo sei
mo nariai šeštadienį nubalsavo 
įsteigti viceprezidento įstaigą, 
kaip ir prezidento bei premjero 
būsimoje krašto civilinėje vy
riausybėje. šis projektas stei
giamojo seimo buvo priimtas 
80 balsų (prieš 28).

Steigiamojo seimo nariai, pa
sipriešinę šiam projektui, pa
reiškė, jog tai esąs “naujau
sias dalykas politinėje istorijo
je”.

Viceprezidento pareigos dar 
nenusakytos. Steigiamasis sei
mas ketvirtadienį nutarė įvesti 
prezidentinę sistemą vietoje da
bartinės ministerio pirmininko 
Nguyen Cao Ky vyriausybės. 
Prezidentas turės teisę pasiirti 
ir atleisti premjerą ir ministe- 
rių kabinetą.

kyta, jog tai buvęs eilinis pasi
tarimas Vietnamo padėties klau 
simu ir taikos pastangomis.

Po pasitarimo, kaip jau žino
ma, prezidentas Johnsonas iš
skrido į savo ūkį Texas valsti
joje švęsti Kalėdų ir, gal būt, 
Naujų Metų.

Lodge įsitikinęs, kad Šiaurės 
Vietnamas neis prie taikos kon
ferencijos stalo, kol jo komunis
tinis režimas neįsitikins, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės ir 
Pietų Vietnamas turi jėgos su
naikinti organizuoto terorizmo 
bazę.

Keturių rūšių karas
Jis išaiškino, kad Vietname 

vykstąs keturių rūšių karas — 
paprastas ginklinis karas, kuris 
sekasi; politinis karas, irgi pa
tenkinamai progresuoja, nes esą 
duomenų, kad konstitucija bus 
priimta ir rinkimai įvyksią 1967 
metais; karas prieš infliaciją, 
kuris gerėjąs, ir karas prieš te
rorizmą.

Pastarasis — karas prieš tero 
rizmą — slenka lėtai, nėra duo
menų, kad pietų vietnamiečių ka 
rinės pajėgos įgyvendintų paci- 
fikaciją 1967 metais, — pareiš
kė Lodge.

Užpraėjusią savaitę, pasakė 
jis, komunistai teroristai nužu
dė 37 civilius vadus ir pagrobė 
108.

Nors karas dar vyksta, bet 
JAV-bės ir Pietų Vietnamas jau 
planuoja, kaip bus išvystyta viet 
namiečių ekonomika pokariniais 
metais.

— JAV-bių Atominės ener
gijos komisija, Weston mieste
lyje, 30 mylių nuo Chicagos, 
statys 375 mil. dolerių kainuo
jantį atominį akceleratorių.

— Romoje šiom dienom mirė 
sesuo Liucija, buvusio Italijos 
premjero Alcide De Gasperi 
(mirusio) duktė, 1948 m. įsto
jusi vienuolynan įr ten vado
vavusi aukštesniajam institutui 
Genevoje, kur difctė literąturą-
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KALĖDOS ČIA PAT - TENEPRIAUGA 
ERODŲ

Siunta, kaip durnaropių apsiėdęs.
Lietuviška patarlė

Pradėjo dabar siusti kai ku
rie gydytojai — jie reikalauja 
leidimo negimusio žmogaus nu
žudymui tada, kai nėščioji to
kios žmogžudystės įsigeidžia ir 
jos vyras su jos gydytoju to
kiam erodiškam veiksmui pri
taria. Tai ne durnaropių apsi- 
ėdusiųjų siutimas, o mokytų — 
profesionalų: kai kurių Kali
fornijos gydytojų kova už lega
lizavimą minėtomis sąlygomis 
žmogžudystės! Už abortų lega
lizavimą, moteriškei pageidau
jant ir dviem vyram pritariant: 
jos vyrui ir gydytojui sutin
kant. Savo laiku Erodas žudė 
kūdikius be leidimo. Nauji Ero
dai prašosi leidimo — girdi, tu
ri būti laisvė kiekvienai mote
riškei nužudyti savo negimusį 
kūdikį, jei ji nenorinti jo nešio
ti savose įsčiose.

Gydytojai, atgimkime gėriui!
Žudymas yra blogis. Blogai 

elgtis pajėgia jausmais — pro
tu paliegęs žmogus. Blogis šali
namas gėrio puoselėjimu ir blo
gio sukontroliavimu. Čia didy
sis šių laikų humanistas gydyto
jas A. Schweitzeris yra mums 
pavyzdys. Ne medžiaginis ža
liukas, bet dvasios sužmogėji- 
mas jam buvo didžiausias sie
kis. Tokiam siekiui įgyvendin
ti jis dirbo visą savo gyvenimą. 
Visas turimas ir geriausiai iš
vystytas savo dvasines jėgas 
jis panaudojo gyvybės puoselė
jimui, ne jos žudymui. Medžia
ginius sunkumus, jis net di
džiausius, nesunkiai įveikdavo. 
Jis gyvybei himnus savais dar
bais giedodavo. Net skruzdžių 
lizdo neardydavo — namą ligo
ninei statant skrusdžių buvei
nes ramybėj palikdavo. Visą gy
venimą jis ne tik kenčiantį žmo 
gų darbais atjautė, bet ir dėl 
kenčiančio bet kokio gyvio dva
sioje kentėdavo.

Jis viešai skelbė, kad jis esąs 
tos rūšies gydytojas, kuris 
būna nuolat susirūpinęs sun
kiai sergančiuoju. Kada mes vi
si gydytojai persiimsime gy
dytojo A. Schweitzerio “liga” 
vien daryti kitam gerą, jokios 
gyvybės nenaikinant! Kalėdos 
čia pat — atgimkime visi Ka
lėdinės Angelų giesmės priėmi
mui ir jos turinio įgyvendini
mui dar prieš akis amžiams už
merkdami ! Turime visi — ir 
ne gydytojai — taip dirbti, kad 
pajėgtume tapti jautriais bet 
kokiai žmogžudystei. Tada 
mums Kalėdos bus tikrai kalė
diškos.

Geriausias tas gydytojas, kuris 
užbėga ligai už akių

Japonų išmintis sako, kad 
geras tas gydytojas, kuris gy
do esamą ligą: geresnis — tas, 
kuris pasitinka ateinančią ligą; 
geriausias, pagal japonus, yra 
tas gydytojas, kuris užbėga li
gai už akių. Tai šventa medi
ciniška teisybė. Jos įgyvendi
nimui mūsų tarpe reikia dviejų 
dalykų: 1. pakankamai dvasia 
subrendusių ir ganėtinai apsi
švietusių ligai kaip reikiant už 
akių užbėgti pajėgiančių gydy
tojų. 2. minėtą gydytojų ligai 
už akių bėgimą įvertinančių ir 
tokių gydytojų ieškančių pa
cientų — žmonių.

Nelaikykime savame užantyje 
lėtai mus žudančiųjų

Dabar daugumas žmonių visai 
nė pagalvoti nenori apie 
rėkiamą nuo ligų apsisaugoiji- 
mą. Ar seni laikai buvo, kad 
net šviesūs žmonės atkalbėdavo 
piliečius nuo apsaugojamųjų

skiepų prieš raupus? Ar nenie
kina kaip įmanydami dabar 
žmonės savus gelbėtojus, kurie 
saviesiems nurodinėja degtinės, 
rūkalų, netikusio maisto žalą. 
Mes nesveikai gyvenam ir taip 
gyventi ryžtamės, nors save to- 
kiuo gyvenimu žudom ir tokią 
savižudybę saviem vaikam įper- 
šam. Tai jausmais nesveiko žmo 
gaus elgsena. Taip nesveikai 
dabar pajėgia elgtis labai pro
tingi, gabūs ir net religingais 
save laiką asmenys. Mat, ne vi
sada kartu eina dvasios svei
kata su kūno stiprumu ir kū
rybiniu pajėgumu. Čia įvairus 
pajėgumo susipynimas galimas. 
Žinom, kad yra aklų ir protu 
atsilikusių jaunuolių, galinčių 
nesimokius pagroti akordeonu 
gražius, sunkius ir ilgus muzi
kos kūrinius. Yra žmoguje jė
gų pradmenys gėriui — puose
lėkime juos šių dienų žmogaus 
psichologijos mokslų pasigau- 
dami ir krikščioniškos moralės 
dėsnius pildydami. Net ir ga
biausiam mūsų spaudos kores
pondentui, neleiskime savai kul
tūrai skirtuose puslapiuose 
“juokauti”, būk degtinė gerti 
sveika, tik nereikia nuo giros 
girtu tapti. Juk tai žirgą su 
kamanėlėm pragėrusiojo svais- 
čiojimas — tik tokiam mūsiškių 
blaivinimo pastangos yra ne
suvirškinamas dalykas. Toks 
'jokiam ligai už akių užbėgimui 
nepasiduoda, nes jis sava dva- 

Į šia dar nėra parengtas būti 
sveiku. Tokie prilygsta minė
tiems Erodams — tik jie žudo 
saviškius pamažu ir kitaip, ne
gu anie Kalifornijos gydytojai 
kad nori žmogų nužudyti stai
giai ir valdžios leidimą tokiai 
žmogžudystei turėdami.

Uždekime žiburį — pranyks 
tamsa

Jokiomis pasakomis blogio 
savyje ir savoj aplinkoj nepra
šalinsime. Reikia dvasia — jaus 
mais brandaus ir šių dienų 
mokslo šviesa apšviesto žmo
gaus — tik toks pajėgs vien 
gėrį savyje ir savoj aplinkoj— 
savame artime ugdyti. Tik pa
kankamai gausiai ir užtektinai 
greitai minėtai brandžių ir švie
sių žmonių prisiauginę mes pa
jėgsime Kalėdų laukti ir jas 
praleisime žmoniškai nusiteikę. 
Minėtai susveikusiems ir apsi- 
švietusiems žmonėms nė galvon 
neateis mintis, kad kada nors 
galima kam nors pakenkti. 
Brandus ir šviesus žmogus pa
jėgia moralės dėsnius savame 
gyvenime pildyti. Brandaus ir 
šviesaus žmogaus patarnavimas 
nėra žalia spalva nudažytas — 
nėra doleriu matuojamas! Už 
tai kova prieš negimusio žmo
gaus žudymą yra kuogreitesnis 
žmoniško asmens išugdymas ir 
jo reikiamas apšvietimas. Tik 
tokių žmonių sulaukę ir juos 
visose atsakingose vietose pa
talpinę, mes pajėgsime Kalėdų 
šventėsna sugrąžinti Kristų! 
Tik kai mes asmenybės nesto
kojantį žmogų imsime gydytoju 
rengti, tada mes neturėsime 
tokių gydytojų, kurie reikalaus 
negimusio žmogaus žudymo 
vien todėl, kad nėščioji tokios 
žmogžudystės užsigeidė. Atimk 
už tokią žmogžudystę jo sap
nuojančius žaliukus... ir pama
tysi, kad dabartinis rėksnys 
nurims — jis nebus toks karš
tas abortų legalizavimo kursty
tojas.

Kalėdos tepadeda mums 
žmoniškam gyvenimui 

nusiteikti
Jokios ligos nepagydysi, jei 

žmogus nebus gijimui nusitei-

Didžiausias tėvams .artimiems ir 
visiems lietuviams bei viso pasau
lio žmonėms džiaugsmas yra kūnu 
protu ir jausmais sveikas vaikas 
bei jaunuolis. Čia trejopos sveikatos 
įsigijimui geriausi kandidatai — 
lietuvių tėvų sveikai auginami ir 
žmoniškai auklėjami vaikai.

Tik savo asmenybę ugdyda
mi ir, moralės dėsnių prisilai
kydami, šių dienų mokslo švie
sa skaidrėdami, mes pajėgsime 
savu pavyzdžiu išsiauginti to
kių gydytojų, kurie nusiteiks 
vien žmogui padėt, o ne jį, nors 
dar negimusį, žudyt. Todėl visi 
už žmoniškiausių darbų — tai 
Dievui ir žmogui patinkamiau- 
sias kalėdinis linkėjimas vi
siems šio Sveikatos Skyriaus 
skaitytojams.

Pasiskaityki: Medical Tribū
ne, Vol. 7, No. 148, December 
12. 1966.

“Riebi asmenybė” rėkdama 
bėga iš liesaus žmogaus kailio

kęs. Pirmoji sąlyga žmogaus iš 
sunkios ligos pagijimui yra jo 
žinojimas, kad jis serga. Dabar 
žmonija labai serga asmenybės 
nežmoniškumu, ir dauguma ne
žino, kad tokią ligą turi. Net 
pyksta, kad kas primena mus 
dvasiniais ligoniais esančius... 
Tokie niekada Kalėdose nepa
jus Kalėdų. Tokie per visą savo 
gyvenimą nepatirs to džiaugs
mo, kurį apturi tas žmogus, 
kuris pajėgia džiaugtis kitam 
darydamas gera.

Blogį naikinkime gėrio ugdymu 
žmoguje!

Už tai visi tie gydytojai ir ne 
gydytojai, kurie turi dar jėgos 
suprasti, kaip mes dar toli esa
me nuo ganėtinos dvasia — 
jausmais brandos, šių Kalėdų 
proga pasistenkime save išju
dinti vien tik gėrį ir grožį sa
vyje ir aplinkoje ugdančiai 
veiklai. Turi mumyse kilti toks 
žmoniškumui nusiteikimas, kad 
mes įgalintume, pvz. psicholo
giškai religiškus jaunom šei
mom skirtus pamokslus kun. 
Sabataičiui, SJ, savoj koplyčioj 
sakyti ne dviem asmenim, bet 
pilnai patalpai. Jo pamokslai 
yra atsakantys, koplyčia maldai 
nuteikianti, vieta — čia pat, tik 
reikia dvasinės sveikatos troš
kulio. Reikia mums visiems gė
riui nusiteikimo. Tada mes im
simės veržte veržtis į paskaitas, 
meno galerijas, universitetus, 
gėlynus, į parengimus be svai
galų — rūkalų — apkalbų, dva
sią turtinančias pamaldas... Tik 
ligoniui liaukimės siūlę cigaretę 
ar taurelę, o imkime jį gydyti— 
auklėti nuo dar negimusio pra
dėję... Net Rusijos dabartiniai 
valdovai savo jaunimą nuo gu
mos kramtymo, prof. Arūno 
Liulevičiaus tvirtinimu, sten
giasi pagydyti perauklėjimu, o 
ne jiem didesnio kiekio blogio 
suteikimu.

Išvada: Psichologijos profe
sorius V. Bieliauskas primena, 
kad garsūs mokslininkai seniau 
tvirtino dabartinei psichologijos 
pažangai neatsakančius daly
kus. Visi turime žengti moksle 
—- šviesoj pirmyn, kartu savo 
dvasia bręsdami. Net netiesą 
skelbiančių gydytojų neklausy
kime — girtauti patariančių, 
rūkyti žadinančių, negimusį 
naikinti balsų negirdėkime. Bū
kime kurti netiesai, nesveikatai 
ir tamsai. Šiose Kalėdose pra
dėję šviesiai ir sveikai gyventi, 
liaukimės savus gelbėtojus žu
dę. Pasimokykime iš žmoniš- 
kiausią ir gabiausią gyd. A. 
Schweitzerį niekinusių žmonių 
likimo — jie dulkėmis be pėd
sako išnyko, o minėtas gydyto
jas dabar visiems šviečia, nors 
miręs, ir bus savu laiku šven
tumo ir žmoniškumo pavyzdžiu 
laikomas, visų save gerbiančių 
žmonių.

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL ..-fig-.-J,• REMBLAKE-ROCHKES
ARTS » APOTHECARY

3213 W. 63rd Street VrJ 2421 W. 63rd Sireef
Tel. WA 5 - 4787 Tel. HE 4 -1500

DIABETINIS MAISTAS IB GAMINIAI
Mes patelefonuosime jūsų gydytojai.

TEISINGĄ PATARIMĄ 
ĮGYVENDINK — 
SVEIKESNIS BOSI

Klausimas: Esu riebi — pati 
savęs nekenčiu. Namiškiai ir 
gydytojas pataria numesti svo
rį, bet aš vis rytojui atidedu 
dietą. Jau mano keliai manų 
riebalų nepaneša, jau dūstu 
penkis laiptus pažengus, bet 
vis vien kemšu, kad net abu 
žandai kilojasi. Mėgstu kavą ir 
pyragaičius. Pastiprinkit mane!

Atsakymas: Bet kokio gėrio 
atsiekimui reikia pastangų ir 
pajėgumo. Tamstai dar už kalnų 
kalėdinė nuotaika: ramybė ge
ravaliams. Geravališkumu šian
dieninė medicina vadina asme
nybės brandumą. Žmogus turi 
jėgų kūrybiškiems darbams, 
žmogiškam elgesiui, tik reikia 
tas Dievo — Gamtos mums 
duotas jėgas išvystyti geroj 
aplinkoj gyvenant ir kūrybiš
kiems darbams nuo mažens nu
siteikiant. Čia milžiniška tėvų, 
artimųjų, kaimynų, mokytojų, 
dvasiškių, gydytojų... atsako
mybė. Geriau tegul dar šian
dien pranyksta — prieš šias 
Kalėdas išsidangina iš mūsų 
tarpo visi nepajėgūs žmoguje 
kalėdiškas nuotaikas įskiepyti 
visi virš minėti ir dar kiti to
kie asmenys... Bus Dievui ir 
žmogui geriau.

Mat “riebi asmenybė” neria
si iš kailio, kad tik išsiveržtų iš 
liesaus žmogaus kailio. Kol as
menybės “nesuliesinsim” — 
kol žmogaus nenuteiksime kū
rybiškiems darbams, žmoniš
kam elgesiui — tol niekas ne
padės žmogui suliesėti iki nor
malaus svorio. Nepadės Tams
tai gydytojo išaiškinimas apie 
skysčių kūne (elektrolitų) ba
lansavimą. Negelbės žinios apie 
kalorijų sunaudojimą. Nepeši 
nieko iš apetitą mažinančių vais 
tų. Sveikam perdidelio svorio 
numetimui ir tokio jo ilgam iš
laikymui reikia tokiam darbui 
atlikti pajėgios asmenybės. Nuo 
čia ir turi būti pradėtas kiekvie

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPBESS

MARŲUETTE GLPT PARCEL SERV. 
3 skyriai Chicagoje:

2008 W. OOth St. Tel. WA 5-2787
2501 W. OOth St. Tel. WA 5-2737
3212 So. Halsted St.. Tel. CA 5-1804 

Lietuviu bendrovS, kuri turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos i Lietuva.

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

E. lr V. Žukauskai

TV - Radio - Stereo

BANGA
Pardavimas ir taisymas

2649 W. 63rd Street
Tel. 434 - 0421

P. Rudenaa K. Šimulis

no riebulio sveikatos grąžini
mas. Psichologiniai veiksniai 
riebulių gydyme turi didžiausios 
reikšmės. Neužtenka pasakyti: 
“Nekimšk — suliesėsi”. Tai tas 
pats niekam vertas liežuvio ju
dinimas, kaip tvirtinant: “Ne- 
sisvaigink — negausi kepenų 
cirozės...”, arba, — “Nerūkyk 
— net 7S% pagerės dusulys, 
emfizema...” Sergančiam dvasia 
žmogui reikia ilgo jo asmeny
bės gydymo — sutvarkymo. Tą 
tiesą turime visi įsidėmėti ir su 
šiomis Kalėdomis pradėti visa
da ir visur tinkamai elgtis: gy
dytis ir kitiems gyti padėti! Su 
šitokiais linkėjimais Tamstai 
šis Sveikatos Skyrius trokšta, 
kad Tamsta Kalėdas praleistum, 
Naujus Metus sutiktum ir nuo 
sveikatos dėsnių draugystės per 
visą savo gyvenimą pajėgaus 
gydytojo padedama, neatšal
tum!

JERRY’S TAVERN 
AND LIQUORS 
Vietiniai ir importuoti gė

rimai parduodami pigiausio
mis kainomis.

JERONIMAS GROTUZAS 
4622 So. Western Avė. 

Telef. — 254-0175

LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. VVestern Avenue

LEONAS PRANOKUS. Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8 - 9533

VP. ŠILEIKIS. O.P.
Ortopedas, Protezistas 

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

! (Arch Supports) ir t. t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, HL 

Tel. PRospect 0-5084 
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
2858 VVest 63rd Street 

Vai. kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštad lentas 10—1 vai. Trečia
dienj uždaryta. Ligoniai priimami
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-322#
Res. telef. WA 5-5070

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

AKUŠERIJA IK MOTERŲ LIGOB 
GLNEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal sųsitarima. 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

Ofisas 3148 West «Srd Street
Tel.. PRospect 8-1717 

Rezid.. 3241 West OOth Place 
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-čios lr California 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

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

Route 25, Elgin, Illinois
Tel. ofiso HE 4-5840. rez. 388-2233

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9.
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt tik 
Susitarus.
Tel. ofiso HE 4-5758; rez. Hl 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika lr Alergija 
2751 VVest 51st Street 

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

šeštad. 1# v. r. lkl 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal susitarimų. 
Ofa 735-4477: REZ. PR 8-fl»00

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALVHF _ NERVU DR 

EMOCINES IJGOS 
CRAWFORD MEDICAL BLDG. 

0440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimų.

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001.
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

Ofiso HE 4.1414, Res. RE 7-0807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS akušerija lr moterų Ilgos
2454 VVest 71st Street

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

šešt. 12—3 ▼. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA TR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

2656 VVest 63rd Street 
Pirmad., antrad.. ketvirt. Ir penkt 
nuo 12 iki S v. ir nuo B lki 8 v. v. 
Šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 
2815 W. 71st Street

Ofiso vai.: kasdien nuo 6 iki 9 v. v 
šešt. nuo 9 lki II vai.; arba ausi 
tarus
Tel. ofiso PO 7-0000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr b 
lkl g vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta 

Tel. GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

8058 So. VVestem Avė.
Chicago, Bl. 60620

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

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

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

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIONAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS,

5540 So. Pulaski Road
Pirm., antr., ketv. Ir penkt nuo 
2—4 lr 6—9 lr pagal sųsitarima.

Tel. REUance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12—4 v. p. p.. 6—8
vai. vak. šeštad 12—4 vai., trečiad.
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLympic 0-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. tr 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KCDIKIU IR VALKU LIGŲ 

SPECIALISTfi
MEDICAL BUILDING

7150 South VVestern Aveniu, 
pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto lkl 3 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1108 
Rez. tel. 230-201*

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimų

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 6Srd Street

Valandos: pirmad., ketv. 5 — g vai., 
antrad. lr penktad. 1 — 4 

Prilmlngja tik susitarus.
Ofiso HE 4.1818 Rez. PR 0-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Avė. kampas)
Vat: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 v. vak. 

šešt. 0 v .r. — 0 v. p. p.

DR.JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vidaus Ilgos
10748 S. Michigan, Chicago 28, III

Telef. ofiso: PUUman 6-0700 
Namų BEveriy 8-3*40

PrtŠmlmo všl RaSdtee j i o e
šeštad. 1—3 popiet. Treč. uždaryta.

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

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. ofiso PB 0-7800; Namų #25-70*7 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

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

Išskyrus trečiadieni 

Tei. 423-2000

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

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lj 
_____ šešt. 8 v. r. iki 3 v, popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Prieš šv. Kryžiaus ligoninę
i .. Pirmad., antr., ketv., penkt 

?u° ® iki 11 v. ryto lr nuo 6-8 v . 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais h* 
kitu laiku susitarus telefonu;

Telef. REpublic 7-2200

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

keičiu stiklus lr rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381
^adiU,’' u’žd^tl ^ta*» 

nuo 10 v. r. Iki Į vai. pgplet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PCSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 VVest 71st St. 

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 S. Cicero, Oak Forest, IU

Kabineto tek 087-2020 
Namų tel. 830-1071 

Vizitai pagal susitarimą.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas; 4255 W. 63rd Street

Ofiso tel. REUance 5-4410 
Rez. tel. GRot'ehllI 0-0017

Valandos pirm. Ir ketv. nuo le iv, 2 v. p. p. ir nuo 7 jfcf -g nuo>13 lkl 
Ir penkt. nuo 12 lkl 2 v' n” n V. 
vakarais pagal susitarimų,' P‘ P'

dr. p. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas. 2750 West 71 Street

Telefonas 025 - 8200 
Valandos: 2-8 v v penkt 10-1J 
v. r., i—g vai. vak. šešt i . _Sekmad. Ir trečiad. — uida^tL

tel, WA 5.300*

DR. VYT. TAURAS
gydytojas ir chirurgas 

8endra praktika ir

°t«aair rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223

frikn ~ ^~^JėXPalet * Wt’

Of. tel. He 4-2123. Namfi GI 8.010

DR. V. TUMASONIS
chirurgą s

Priimi ^6St 7lBt Stre®‘ 
Priiminėja ligonius nk susltarna.

2’" "-A D. D Ii- o o _
Treč. ir fieštad. uždaryta.

Telefonas __ GItovehtU 0-2823
D R. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė AKUŠERIJA LR ~ MOTERŲ LUTOS “* 

2524 VVest 69th Street 
Valandos: 1 lkl 4 lr 8 iki « . pi Šeštadieniais i ik? < vai ' ** 
Pirmad., antrad. lr trečiad. uždaryt

Tel. PRospect 0-0400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VA6KAS)
gydytoja IR chirurge

vai 8‘ Albany Avė.
Vai., pirm., antrad., ketv 6__ R

penkt. Ir šeštad. 2 ‘ < notitKitu laiku pagal susitarimą?

Tel. ofiso PR 0-0440, rez. HH 4-0

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

3107 VVest 71st Street
5kIz p- p- tr 7 lkl 8 V 

Treč. ir šeštad. pagal ąualtarlgu

Ofiso tel. 767-2141. Namų 030-4

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 

6449 So. Pulaski Road
Vai ; pirm, antrad.. penktad 1 

5-s
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Pavojingi posūkiai

tarptautinėje politikoje
Tėviškės Žiburių” nr. 50-me 

kiek giliau paliesta tarptauti- 
°e politika ir pavergtųjų tau- 
tij laisvinimo reikalai. Kadan
gi šis laikraštis išeina Kana
dos mieste Toronte, todėl pir
miausiai kalba apie vėliausius 
to krašto posūkius užsieninė
je politikoje. Anot šio laikraš
čio aktualaus vedaptojo straip 
snio, Kanada, “nutoldama nuo 
aiškios antikomunistinės lini
jos, praranda prestižą paverg
tųjų ir aiškiai už tautų laisvę 
kovojančių kraštų tarpe”.

“T. ž.” ne be pagrindo sa
ko, kad dėl tokio, Kanados po
litinio posūkio tenka susirū
pinti. Dėl šio posūkio tarptau
tinėje plotmėje Kanada nieko 
nelaimėjusi, bet kovojančių 
tautų dėl išsilaisvinimo tarpe 
pralaimėjusi. Daugelis kana
diečių neviešai kalba, kad šiuo 
metu Kanadoje nebėra parti
jos, už kurią būtų galima bal
suoti. Įdomu, kad tokių nuo
monių jau esą galima užtikti 
ir didžiojoje spaudoje. Su dar 
didesniu nusivylimu kalba nau 
jieji kanadiečiai, “kuriems y- 
pač rūpi tvirta Kanados lai
kysena komunistinio bloko at
žvilgiu”. Todėl “T. Ž.” įspė
ja, kad “tas nusivylimas, ži
noma, pasireikš rinkimų me
tu, bet tada gali būti jau 
pervėlu. Reaguoti reikėtų jau 
dabar... Reikėtų žymiai stro
pesnio sujudimo prieš užsienio 
politikos posūkį”.

Šiuo vedamuoju “T. Ž.” įti
kinančiai ragina Kanados lie
tuvių organizacijos vadovybes 
imtis iniciatyvos ir pajudėti.

' *
Laikraštis priėjo tokių iš

vadų pažvelgęs į tarptautinės 
politikos laukus, teisingai kon 
statuodamas faktą, kad lais
vojo pasaulio ir komunistinio 
bloko kova, besireiškianti “šal
tojo ir karštojo” karo, “dar 
nerodo laimėjimo ženklų nei 
vienai nei kitai pusei”. Bet 
jau esąma atnAlfeų. Pasirodo 
plyšių abejose pusėse. Komu
nistiniame bloke Pekino ir 
Maskvos vis dar tebeaštrėjan- 
ti santykiai, o vakariečių fron 
te Prancūzijos susvyravimas.

Pasipiktinimą sukėlė Kana
dos užsienio reikalų ministerio 
kelionė Maskvon ir jo pasiū
lymai — įsileisti į Jungtines 
Tautas komunitsinę Kiniją ir 
pripažinti jos režimą. Kanados 
vyriausybė yra įsakiusi depar- 
tuoti du pabėgėlius iš Jugos
lavijos, kas sukėlė ne tik pa
sipiktinimą, bet ir protestus. 
Tai esą dabartinės Kanados 
vyriausybės nauji posūkiai. Su 
prantama, tai įvyko ne be 
Prancūzijos įtakos. Premjero 
Pearsono vizitas Paryžiun 
1964 m. buvo posūkio pradžia. 
Užsienio reikalų ministeriui 
Martinui imponuojantis iškili
mas “trečiosios jėgos” tarp 
sąjungininkų ir Sovietų Rusi
jos. Martin, “sekdamas de 
Gaulle mostą, panūdo atsiskir
ti nuo bendro fronto ir kalbėti 
su komunistų frontu atskirai”.

Naujoji Kanados vyriausy
bės užsienio politika ne be rei
kalo pavadinta “pavojinga po
litika”. Ji veda kraštą prie

* Spaudoj ir gyvenime

PREKES IR PARDUOTUVĖS

♦ *

Kaip atsitinka, kad parduotvėse 
trūkstant prekių, prekybos apyvar
ta rodo prekių kiekį padidėjus, Vil
niaus Valstiečių laikraštyje išaiški
no “Laiškas su komentarais” iš 
Trakų rajono.

Laiške vietiniai inteligentai prie
kaištauja Vievio kooperatyvui pri
klausančios parduotuvės vedėjai, 
kad iš tos parduotuvės degtinė lie
jasi. Esą, “degtinės ir vyno nieka
da netrūksta, o kitų reikalingų pre
kių dažnai nebūna”.

Laiške kitų prekių trūkumas tik 
paminėtas. Skundžiasi perdaug uo
liu degtines pardavinėjimu dieną ir 
naktį: skatinamas girtuokliavimas.

Komentaruose paaiškėja, kad 
kooperatyvų vadovybė — ta pati, 
kurios pirmininkas skelbia, kad 
prękių užtenka, tik kaimiečių ape-

suartėjimo su komunistiniu 
bloku. Tai reiškia laisvojo pa
saulio pozicijų silpninimą, ko 
aiškiai ir sistematingai siekia 
Prancūzija. To siekiama ir 
Jungtinių Valstybių iš Vakarų 
Europos politikos išjungimą. 
Gi be JAV Europa lengvai 
patektų komunistų dominaci- 
jon.

Primenamas ir kitas pavo
jingas pavergtosioms tautoms 
ir visam laisvajam pasauliui 
momentas.

Sovietų Rusijos užsienio rei
kalų komisaras Gromyko, kaip 
jau žinoma, yra pasiūlęs šauk
ti Europos saugumo konferen
ciją, nepakviečiant jon Jung
tinių Amerikos Valstybių. Vi
sai vietoje “T. Ž.” primena 
Šiaurės Atlanto sąjungos ge
neralinis sekretorius Manlio 
Brosio pareiškimą, kad “tokia 
Europa galėtų egzistuoti tik
tai tol, kol sovietai toleruo
tų”. Brosio daro ir kitą rim
tą įspėjimą, kad de Gaulle 
skleidžiama Paneuropos idėja 
patinka sovietams. Tokioj Eu
ropoj, suprantama, vyrautų 
stipriausia valstybė — Sovietų 
Rusija. Galima numanyti, ko
kio likimo sulauktų Europa.

Ne be pagrindo yra susirū
pinę Kanados lietuviai ir kitų 
pavergtųjų tautų grupių va
dovai. Kanados vyriausybės 
naujas posūkis yra pavojin
gas. Jis yra pavojingas ne tik 
pavergtosioms tautoms, bet ir 
laisvajam pasauliui, tebesan
čiam šaltajame kare su ko
munistiniu frontu ir tebesisten 
giančiam sulaikyti Maskvos 
ir Pekino agresiją. Gerai, kad 
į tą kanadiškės politikos po
sūkį reaguoja patys kanadie
čiai. Bet to neprivalo praleisti 
be dėmesio ir kitų laisvųjų 
kraštų pavergtųjų tautų drau
gai ir kovotojai dėl jų išlais
vinimo. Pirmoje eilėje globa
liniu mastu dirbąs Lietuvos 
Vyriausias Išlaisvinimo komi
tetas ne tik pats ta kryptimi 
turi stipriau pajudėti, bet ir 
kitų pavergtųjų tautų laisvi
nimo veiksnius įspėti ir su
jungtomis jėgomis kovoti ne 
tik prieš Kanados, bet ir prieš 
kitų laisvųjų valstybių gali
mus naujuosius posūkius, į 
artėjimą su komunitsiniais re
žimais, į pastangas izoliuoti 
JAV nuo Europos reikalų. 
Šiuo metu Vliko vadovybei ir 
kitiems mūsų Lietuvos laisvi
nimo veiksniams ne tik pa
tiems reikia susieiti, apžvelgti 
tarptautinę politikos padėtį ir 
(aptarti, kokius žygius reiktų 
padaryti matant šiuos pavo
jingus reiškinius, bet reiktų 
kontaktuoti ir kitų tautų lais
vinimo sąjūdžius, kad sukoor- 
dinuotų visų daromus bei da
rytinus žygius. Šiandien labai 
yra svarbu Vlikui žymią savo 
veiklos dalį mesti į Vakarų 
Europą, kur ir de Gaulle, ir 
Kanados vyriausybės atstovai 
ir kai kurie kiti savo naujais 
posūkiais, bent kaip dabar at
rodo, nori plačiau praskinti 
kelius Sovietų Rusijos agresi
jai į visą Europą. Reikia aky
lai budėti ir efektingai ir vie
ningai veikti.

ttiai perdaug išaugę, todėl prekių 
pritrūksta — nustatanti parduotu
vės vedėjai planą, kiek ji turi 
padaryti apyvartos. Jeigu nustaty
tas planas neįvykdytas, tai tas 
atsiliepia į atlyginimą. Įvykdymas 
su kaupu irgi atsiliepia: priedais.

Kiekvienas parduotuvės vedėjas 
ar vedėja todėl stengiasi padidinti 
apyvartą. O lengviausia ją didinti 
parduodant ko daugiau degtinės: 
šios netrūksta ,ir kaina gera. Pa
sirodo, jog niekas nemelavo, kai 
aiškino, kad prekių pardavimas 
padidėjo, ir kad visdėlto parduotu
vėse dažnai atsakoma žodžiais “nė
ra” arba “neturim”. Padidėjimo 
nuošimčiai nepasako, ar parduota 
daugiau batų ar degtinės.

“Apsvaigusi” prekyba vyksta ne 
tik kaime, bet ir mieste. Tiesa

Vokietija ir užsienis seks 
Bonnos žygius

Geriau "buvęs nacis" kanclerio vietoje, kaip emigrantas. Praniūzai teikia daug svorio 
Straussui ir Wehneriui. Ar Vokietijoje bus dviejų partijų sistema ateityje?

Į naująją vyriausybę Bonno
je smalsiai žvelgia ne tik V. 
Vokietijos gyventojai, kaimyni
niai kraštai, bet ir užjūris. Iš 
kanclerio Kiesingerio laukiama, 
kad jis sugebės reikiamai ba
lansuoti tarp Washingtono ir 
Paryžiaus, ir svarbiausia — la
biau suglaudins ryšius su de 
Gaulle Prancūzija. Akys kryps
ta į Willy Brandtą — politiką 
emigrantą, savo metu siekusį 
būti “vokiškuoju Kennedžiu”, 
turintį simpatijų ir Washingto- 
ne, ir Paryžiuje, ir Londone ir 
nebaidantį net ir Maskvos. Žy
musis socialistų strategas Her
bert Wehneris turės suvaidinti 
svarbų vaidmenį, jo įtaka bus 
svari santykiuose su rytų Vo
kietija. Pagaliau dinamiškasis 
Strauss turės parodyti suge
bėjimus finansų tvarkyme, jie 
gi šių dienų Vak. Vokietijoje 
teikia nemaža rūpesčių. Straus- 
sas turi savo sampratą finan
suose, ir žiūrėsime, ar ir kaip 
ją teks jam vykdyti.

W. Brandtas — kovotojas 
už laisvę

Prieš Brandtui patenkant į 
valdžią vicekancleriu ir užsienio 
reikalų ministerių, spaudoje pa 
sirodė Brandto užrašų iš emi
gracijos laikų knyga, pavadin
ta “Anapus” (Draussen). Tai 
įdomi knyga, atkreipusi dėmesį 
į politiką emigrantą. Pasirodo, 
kad Brandto politinis brendi
mas vyko kaip tik išeivijoje — 
Norvegijoje. 1933 m. emigravęs 
iš Vokietijos, Brandtas buvo 
kairiųjų socialistų grupių na
rys. Vėliau dalyvavęs Ispani
jos civiliniame kare, jis patyrė 
sovietų politiką, komunistinę 
taktiką. Jis itin nusivylė Stali
no - Hitlerio paktu, sovietų įsi
brovimų, į Lenkiją ir Suomiją. 
Dabar Vokietijoje esama nuo
monių, kad Brandtas laikytinas 
aiškiu kovotoju už laisvę ir an- 
tikomunistu. Teks palaukti, aiš
ku, kaip atrodys Brandto ve-

(lapkr. 22) pateikė tokį vaizdelį 
iš Vilniaus kavinės:

“Du kavos mėgėjai užsuko į 
‘Kregždutės’ kavinę. Paprašė ka
vos. — Kavos galime atnešti tik po 
šmtą gramų. — O konjako? — 
Tiek, kiek pageidaujate. — Kai pi
liečiai tuo nusistebėjo, padavėjos 
pareiškė, kad šitokią tvarką įve
dęs pats trestas” (valgyklų ad
ministracija).

Atseit, kava sunonmuota, tepar- 
duodama po šimtą gramų (po mažą 
puoduką). Bet kai paklaus admi
nistraciją, ar kavos trūksta, gal sa
kys — nieko panašaus, kavinių 
apyvarta padidėjo tiek ir tiek nuo
šimčių. Bėda tik su tais gėrėjais: 
kas matė, kad užsisakinėtų po tris 
-keturius puodukus. (E.)

JONAS DAILIDE
PRIE MARIJAMPOLĖS GIMNAZIJOS ISTORIJOS 

M. KRUPAVIČIUS
Ta aplinkybė sudarė Pranui geras veiklos sąlygas. 

Komisaras jo veiklos ne tik netrukdė, bet ir padėdavo. 
Jonas Cellės Šliose jautėsi visai jaukiai, ir pradėjo kiek 
stiprėti jo nelaisvės stovyklų susilpninta sveikata. Visi 
lietuviai kunigai, o su jais kartu ir Jonas manė, jog iš 
čia nebus kitur varinėjami ir grįš į savo tėvynę. Bet ap
siriko. 1917 m. lapkričio mėn. buvo gautas Ober - Osto 
(Oberbefehlshaber - Ost) vyriausios rytų žemių, kurių 
tarpe buvo ir visa Lietuva, karinės vadovybės įsakymą 
visus lietuvių vadinamo Obosto sričių kunigus iškelti į 
Cersko stovyklą, kurioje turėję būti geresnės gyvenimo 
sąlygos.

Lietuviai kunigai nelabai džiaugėsi tokiu įsakymu. 
Bet nieks jų nuomonės neklausė. Grįžusių kunigų pasa
kojimu Čerske neradę to, kas jiems buvo žadėta. Joną 
išleido nelaisviai, kaip savo artimą ir gerą draugą. Ap
dovanojo, kas kuo galėdamas — knygomis, pinigais ir 
kitomis smulkmenomis. Smulkmenas nelaisviai tik ir 
galėjo turėti. Vokiškoji spauda nelaisviams nebuvo 
draudžiama. Iš jų jie sužinodavo, kas darėsi Lietuvoje. 
Jie sužinojo apie I konferenciją Vilniuje, apie nepriklau
somybės paskelbimą, apie organizavimosi pradžią, apie 
spaudos pasirodymą ir t. t. Jonas sunerimo. Jis pradėjo 
veržtis į tėvynę, trokšdamas greičiau įsijungti į valstybės 
atstatymo darbą. Įvairias vokiečių įstaigas užvertė savo

V. ALSEIKA, Vokietija

damoji, žinoma, dar ribotų ga
limybių užsienio politika.

Kas ant ko joja ir kas galios 
užkulisyje ?

Vak. Vokietijoje paaiškėjus, 
kad susilaukiama kairiųjų ir 
krikščionių demokratų koalici
jos, “Frankfurter Allgemeine” 
dienraštis įsidėjo reikšmingą 
šaržą: vienoje pusėje pavaiz
duotas ant Brandto, socialisto, 
jojąs CDU atstovas kancleris 
Kiesingeris, kitoje — ant Kie
singerio net du politikai: Brand 
tas ir Straussas. Tiesa slypi ir 
čia ir ten. Netenka abejoti, kad 
socialistams teks atsakomybė 
už CDU - CSU partijų kai kurį 
nebūtinai sėkmingą palikimą ar 
hipoteką, teks atsakyti ir už 
ateities nesekmes, savo ruožtu 
socialistai su Straussu (Bava
rijos katalikų partijos vadu) 
lems ir Kiesingerio politiką ir 
juo labiau, kad ne tik Vokieti
joje Straussas laikomas asme
niu, kuris, kaip tariama, stovi 
galios šešėlyje (ir tos galios 
atkakliai, konsekventiškai sie
kia).

Pvz. Prancūzijos viešoji nuo
monė atvirai paskelbė, kad le
miamuoju politiku visos koali
cijos užkulisyje esąs Straussas. 
Jis lemsiąs ir visą būsimą poli
tiką. Juk ne kas kitas, kaip 
tas Straussas per savo partiją 
Bavarijoje į kanclerio sostą “į- 
sodino” ir švabą Kiesingerį, ku
ris, kaip jau čia minėta, yra 
aiškus baltų draugas.

Ta pati prancūzų spauda tei

Prez. Johnson su žmona Ladybird suruoštuose pietuose Baltuose Rū
muose, Amerikos meno darbuotojų tarybos nariams

gia, kad užsienio politikos va
dovas Brandtas vesiąs labiau 
lanksčią politiką su R. Vokie
tija ir su Sovietų Sąjunga, ne
būsią vengiama ir tiesioginių 
kontaktų. Prancūzijos “Time” 
tipo žurnalas “Express” taip 
pat Straussą laiko vyru, prieš 
kurį atsiskleisianti ateities ga
lia.

Geriau “buvęs nacis”, kaip 
emigrantas

Šiose skiltyse minėta apie 
kiek anksčiau šveicarų spau
doje, ypač “Die Weltwoche” 
savaitraštyje buvusią aštrią o- 
poziciją prieš dabartinio kanc
lerio Kiesingerio asmenį, kaip 
susitepusį “nacį”, kelerius me
tus dirbusį Ribbentroppo pro
pagandos mašinoje. Dabar tie 
balsai prieš elegantiškos povy
zos švabų politiką jau nutilo, 
nors netrūksta jų kitų kraštų, 
kad ir JAV, spaudoje. Vis dėlto 
pagal prancūzų, ir pats Brandt 
įžiūrėjęs, kad vokiečių daugu
ma daugiau pasisakys už bu
vusį nacį, negu už emigrantą,' 
buvusį svetimos valstybės, Nor
vegijos, uniformoje. Tie patys 
prancūzai apie Wehnerį; pagrin 
dinį koalicijos su krikščionimis 
demokratais vairininką, rašė 
daugiau kaip apie Brandtą. 
Prancūzai gerai pažįsta ir 
Brandtą ir Straussą. Šio pasta
rojo, kaip stipraus politiko, “pa 
vojingo vyro demokratijai” gar 
sas prancūzuose pastaruoju me 
tu yra pakrypęs labiau į pozi
tyviąją pusę.

Dar nematyti jokių bendro 
sutarimo ženklų

Dai’ kuris metas pasaulis 
svarstys dabartinės koalicinės

prašymais išleisti jį į Lietuvą. Jam vis žadėjo išleisti į 
Šveicariją sveikatai stiprinti, žadėjo net išleisti į Rusiją 
(suprask į Lietuvą). Bet pažadai pasiliko pažadais. Ka
dangi jis stovyklose buvo susirgęs džiova, tai vokiečiai, 
vieton leidę grįžti į tėvynę, išvežė jį džiovininkų ligo
ninėn.

Kelias atgal
Kiek laiko Jonas išbuvo džiovininkų ligoninėje, nete

ko patirti. Ko verta buvo ta ligoninė, taip pat nežino
ma. Viena aišku, ta ligoninė Jono sveikatos nepataisė. 
Atvirkščiai, džiova stipriau pradėjo reikštis, be to, čia 
jis susirgo plaučių uždegimu.

Esant jam ligoninėje, kilo Vokietijoje revoliucija. 
Visi nelaisviai buvo paliuosuoti. Jonas dar nebuvo vi
sai pasveikęs. Jis panūdo sirgdamas grįžti Lietuvon. Gy
dytojai jį atkalbinėjo. Jų nepakluso. Išvyko 1918 m. 
lapkričio mėn. Lapkričio mėn. oras ir kelionė tuomet 
nešildytuose vagonuose į jo sveikatą teigiamai atsiliepti 
negalėjo. Vilnių pasiekė visiškas ligonis. Greitosios pa
galbos automobilis iš stoties jį nugabeno į Savičo ligo
ninę, kuri, lietuviams valdant Vilnių, buvo pavadinta 
antrąja ligonine ir paskirta specialiai odos ligoms.

Čia kelias dienas gulėjo nekūrentame kambaryje ir 
labai menku maistu maitinamas. Joną čia rado Šv. Mi
kalojaus bažnyčios klebonas ir pasirūpino perkelti į Lie
tuvių polikliniką, kurios administratorium buvo rū
pestingas dr. Alseika. Poliklinika buvo išlaikoma labai 
gražiai. Įrengimas buvo geresnis, negu kitų to meto 
Vilniaus ligoninių. Kambariai buvo šildomi ir maistas, 
kaip tam metui, buvo palyginamai neblogas.

Saigone, Pietų Vietname, ant šaligatvių pardavinėjami kalėdiniai pa. 
puošalai.

valdžios Bonnoje gerąsias ir nei Į 
giamąsias puses. Tačiau jau i; Į 
dabar britų spauda, pvz. “Ti
mes” pripažįsta, kad toji vy
riausybė esanti gimusi iš nusi
vylimų. Rūpestį kelia tai, kad 
abi valdančios partijos nesan
čios parodžiusios sutarimo pa
grindiniuose, pvz. užsienio po
litikos klausimuose. Socialdemo
kratai pasisako už aiškesnę, la
biau lanksčią politiką sovietų 
ar rytų vokiečių atžvilgiu, tai 
pripažįsta ir kai kurie CDU at
stovai. Tačiau Kiesingeris yra 
Vokietijos pietų atstovas ir jis 
šalia Strausso bent ligšiol to
kiai politikai nebuvo pritaręs. 
Nėra nuomonių sutarimo ir dėl 
vak. vokiečių vaidmens atomi
nių ginklų srityje. Dėl to atei
ty valdžia dar gali susidurti su 
įvairiomis “povandeninėmis uo
lomis” ir... laivas lengvai pa
tektų į krizės pavojus.

Kiesingeris — buvęs nacis... 
Toji tema, atrodo, dar kuris 
metas kels kai kurių užsienio 
sluoksnių nuogąstavimą. Vokie
tijoje toji tema dar nepamirš
ta. Ją bando kelti “Die Zeit” 
savaitraštis (aiškus liberalų, 
socialistų koalicijos šalininkas), 
nors iš paskelbto vieno skai
tytojo laiško ryškėja faktas: 
10 milijonų vokiečių Hitlerio 
laikais buvo įsitraukusių ar į- 
trauktų į nacių judėjimą ir 50 
- 70 m. amžiaus asmenų tarpe 
dabar jie sudaro daugumą. Tad, 
įtaigojama, ar jau metas dėl to 
keiti aliarmą?

Ar vokiečiai pasisakys už 
2 partijų sistemą?

Užsienio politika tai sritis, 
kurioje V. Vokietija gerokai 
suvaržyta. Labiau lauktina žy
gių fmansų tvarkyme. Valdžios 
laikotarpis ga’i užtrukti lig.' 
1969 m., gal ir ilgiau. Pagal 
Katalikų Žinių Agentūros spė
liojimus, turi daug reikšmės 
Daugumos Rinkimuose įstaty
mas, kuris visiškai naują padė
tį Vokietijoje galėtų sukelti tik

per1 1973 m. rinkimus. Tuo me
tu, pagal tą įstatymą žlugus 
smulkesnėms partijoms, akis 
prieš akį susidurtų socialistai 
ir krikščionys demokratai. Vie
nai jų tektų eiti į opoziciją ir 
turėtume jau D. Britanijos pa
vyzdį. Ar vokiečiai tokiai poli- 
■ ikai jaus simpatijų, sunku pa
sakyti. Bent šiuo metu lais
vieji demokratai (FDP) karš
tai kelia balsą nr eš bet kokius 
partijų “žudytus” ateityj'3 

Kas gi tie laisvieji demokra
tai? Jie buvo pirmieji Adęnau- 
erio talkininkai, jie savo pastan 
gomis prieš kelerius metus iš 
valdžios išstūmė F J. Straussą, 
per 12 metų jie drauge valde 
su krikščionimis demokratais. 
Tik FDP balsų dėka prof. Er- 
hardui, tam nesėkmių priblokš
tam politikui, prieš trejus me
tus pavyko atsistoti valdžios 
priešakyje. Dar >r dabar, par- ‘ 
lamente teturinti 49 atstovus 
(iš 516) šioji partija, drauge 
su CDU valdo penkiuose Vo
kietijos miestuose ir su SPD 
— socialistais — dviejuose. Jie 
savo eilėse turėjo ir svaroių 
asmenų, pvz. mirusį prezidentą 
Heuss. Tai partija, kuri akty
viai reiškėsi ypač bendrosios 
vokiečių politikos klausimus 
sprendžiant. Dabar su savo 49 , 
balsais ji pasiryžusi būti griež- , 
toje opozicijoje (po nusivylimų, , 
nepavykus koalicijai su SPD), ; 
akylai sekti naujos valdžios dar 
bus ir nevengti aštrios kriti
kos. Ji turi parodyti savo vei
dą. ypač, jai dar turint kiek . 
šansų ateičiai, nes juk dar sun- . 
ku numatyti, ar vokietis rinki
kas po septynerių metų norės 
pasisakyti už dviejų, o gal ir 
už trijų partijų sistemą.

KALĖDINĖ ŠV. TĖVO 
KALBA

Oficialiai iš Vatikano prane
šama, kad Šventasis Tėvas Pau
lius VI-sis šiemet savo kalėdi
nę kalbą pasauliui per Vatika
no ^radiją pasakys gruodžio 22 
dieną.

Jonas čia atkuto. Tikėjosi pagysiąs, nors gydytojams 
jo mirtis jau buvo aiški. Jo akys džiaugsmu spindėjo. Jis 
gyveno viltimi. Jis džiaugėsi pasiekęs tėvynę, kad tėvy
nė stovi laisvės angoje, kad jis netrukus galėsiąs vėl sa
vo tautai dirbti. Visa tai jis pasakojo vienam aplankiu
siam draugui. Po kelių dienų jis planavo vykti į Mari
jampolę aplankyti savo tėvus. Draugo prašė tėvams nie
ko nerašyti apie jo ligą. Bekalbėdamas pailso ir prašė ' 
draugą užeiti ryt dieną. Jis žadėjo jam papasakoti apie 
vokiečių “kultūringumą” ir apie savo ateities darbų pla
ną. Bet mirtis jau skraidė apie Jono lovą ir tą pat die
ną, būtent 1918 m. lapkričio 27 d., turėdamas 27 m. 
amžiaus, iškeliavo ten, kur jis nenorėjo keliauti, bet kur 
jo negalėjo pasiekti vokiečių žiaurumai ir pasaulio ne
teisybės, kur nėra kovos dėl idealo, ries Amžino Gėrio, 
Tiesos ir Grožio idealas viešpatauja, kur teisingumas 
įgyvendintas ir kur kiekvienam skiriamas atpildas pagal 
jo darbus.

Jonas kovojo dėl savo tėvynės ir tautos laisvės ir 
pats žuvo dėl jos. Grįžo pilnas vilties iš naujo pradėti sa
vo vokiečių nutrauktą darbą, bet, įkėlus koją į tėvynės 
angą, prakaulė mirtis neleido jam savo kilnių sumany
mų įgyvendinti. Jono asmenyje Lietuva nustojo nenuils
tamo kovotojo už Lietuvą, už laisvę, už tiesą, už dar
bo žmonių gerovę. Kovojo su daug stipresniu priešu, ku
ris kovoje tik kumšties jėga tesivadavo, kurio jokie doro
viniai dėsniai nevaržė. Kovojo ir žuvo. Savo darbais jis 
savo vardą įrašė garbingoje Lietuvos martirologijos vie
toje.

(Bus daugiau)
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LVS RAMOVĖS IR DLK BIRUTĖS DR-JOS ČIKAGOS SKYRIAI

NAUJŲJŲ METŲSUTIKIMO BALIŲ
Š. m. gruodžio 31d. DARIAUS ir GIRĖNO didžioje salėje, 4411 South Western Avenue.

Gros p. ŠNIUKŠTOS orkestras. 
Staliukai užsakomi iš anksto. 

Auka — $7.00 asmeniui.

Veiks baras. Svečiai bus vaišinami 
skaniais valgiais ir šampanu.

Baliaus pradžia 8 v. 30 min. vak.
J

Inž. A. Semeną amžinybėn 
palydint

Nemarus mūsų tautos dainius 
Maironis gedulo eilėrašty “Var
pai” taip yra prabilęs: “Skamba 
ir žvanga, gaudžia varpai,/skau 
dų ir liūdną leisdami gandą./ 
Vėl paviliojo auką kapai,/'diena 
j dieną tiek jų atranda ”

Kapai vėl paviliojo mielą ir 
gabų lietuvį — Alfonsą Sėme
ną, diplomuotą elektronikos in
žinierių, talentingą profesc-rinio 
lygio specialistą, nuoširdų pat
riotą, sumanų visuomenininką, o 
paskutiniu laiku ir labai sėkmin
gą laikraštininką. Iš jaunatvės 
tr^pi sveikata ilgesnį laiką reiš
kėsi širdies liga. Paskutiniu lai
kotarpiu velionis buvo rūpestin- 
gQ> gydytojų priežiūroje, pasi- 
taręląmas su specialistais, bet 
širdies vožtuvas pagaliau tiek 
sutriko, kad nutarta gelbėtis ge
riausiame Chicagos universiteti
nės medicinos centre — Billings 
ligoninėje. Čia gydymas vyko 
kardiologijos departamento di
rektoriaus priežiūroje. Vieninte
lė viltis buvo širdies operacija.

Labai sunki operacija buvo pa 
daryta gruodžio 14 d. rytą. Tę
sėsi ilgas valandas. Ligonis bu
vo iš anksčiau išvargęs, nes te
ko visą savaitę laukti, kol bus 
rasta jam reikalingo reto tipo 
kraujo, o jo reikėjo arti 30 pan
čių. Jo žmona pirmoji pasisku
bino duoti. Dėka jo sesers sū
naus Algio Gaučiaus, dėka pus
brolio Vyto Radžiaus ir jo drau
gų dainaviečių bei dėka Šv. Var
do draugijos narių — kraujo 
buvo sutelkta. Operacija, rodos, 
buvo sėkminga, nors labai sun
ki — ligonio širdis operacinėje 
keturis kartus buvo sustojusi 
plakti, bet aukšto sugebėjimo 
specialistai įstengė atgaivinti.

Nakčia išsivystė kraujavimas 
iš širdies. Skubos keliu padaryta 
antra, dar sunkesnė širdies ope
racija. Ligonis lyg buvo prade
dąs pagerėti, bet gruodžio 17 d. 
5 v. 20 min. vak. mirties šaltas 
pabučiavimas jį pakvietė amži
nybėn. Iki paskutinių valandų 
jį su nuostabiu pasišventimu glo 
bojo jo žmona Stasė ir iš Madi
son, Wis. atvykusi duktė su šei
ma, o taipgi ir velionio motina.

Tai buvo tvirto būdo, geros 
valios, stipraus charakterio tau
rus lietuvis. Jausdamas pavojų, 
pasikvietė kunigą prieš operaci
ją jį aprūpinti sakramentais. Kai 
buvo daromi didieji tyrimai, spe 
daliais medicinos įtaisais per 
gyslas vamzdelius nuleidžiant 
net į pačią širdį, suprasdamas 
gresiantį pavojų, jis žmonos pra 
šė: • '■

•— Jei taip įvyks, pasakyk Ni
jolei (dukteriai), kad ją labai 
mylėjau, ir jos sūnelį Kristutį 
labai mylėjau.

Paims jis būdavo vaikaitį ant, 
rankos, nešios ir pratars:

— Tirpsta mano rankos, bet 
koks malonumas!

Fridrikas Didysis yra pasakęs: 
“Laimingi tie, kurie miršta su1 
paguodžiančiu įsitikinimu, kad 
yra nusipelnę pasiliekančiųjų a- 
šarų”. Mūsų velionis yra pelnęs 
daugelio žmonių atjautimą, bet 
ypatingai gausiai ašaros liesis iš 
jo Chicagoje gyvenančios moti
nėlės akių, jo žmonos (“Moterų; 
Gyvenimo” redaktorės), jo dūk-! 
terš Nijolės, jo sesers E Gau- 
čienės ir daugelio kitų, kurie jį i 
turėjo progos pažinti, ypač verks j 
Lietuvoje tebegyvenąs tėvelis iri 
antroji sesuo. Per ašaras nema-! 
tys visi jie Kalėdų eglutės švie-J 
sų.

— Kaip baisu, kai iš ligoninės j 
atiduoda mirusio paskutinius 
daiktelius, — pratarė velionio j 
žmona.

Velionis buvo gimęs D. Brita
nijoje, Glasgowe, kur išgyveno 
pirmus 8 savo amžiaus metus. 
Gimnaziją baigė Mažeikiuose. 
Laimėjęs technologijos inžinie
riaus diplomą Kauno universite
te ir išėjęs aspiranto kursą karo 
mokykloje, porą metų buvo in
žinierius ir viršininko pavaduo
tojas ryšių batalijono dirbtuvė
se, Šančiuose. Anglijoje išsispe- 
cializavęs radijo technikoje, 
1939 m. tapo Kauno radijo sto
ties inžinierius, o 1940 m. — paš 
to valdybos vyr. inžinierius. Bu 
vo pastebėtas jo išsimokslinimas 
ir gabumai ir jis 1941 m. tapo 
pakviestas į universitetą dėsty
toju — radijo katedros asisten
tu ir lektoriumi. Radijo kursą 
dėstė ir Kauno aukšt. technikos 
mokykloje.

Tremtyje buvo Hanau stovyk
los vadovas, anglų kalbos dėsty
tojas gimnazijoje, radijo kursų 
vedėjas bei lektorius. Kai kurį 
laiką Anglijoje dirbęs McKinley 
laboratorijoje inžinieriumi, per
sikėlė tokiam pat darbui į Chi-

A. a. inž. Alfonsas Semėnas 
savo vaikaičiu Kristučiu.

ir kt., dabar dažniau pradėjo 
duoti vertingus, net į pirmą pus
lapį dedamus straipsnius politi
kos ir kitais klausimais į “Drau 
gą”, o taip pat į “Laivą”.

Buvo nepaprasto išradingumo 
žmogus namuose. Namų rūsyje 
pats savo rankomis įrengė nuo
stabiai elegantiškus kambarius, 
prie namų pats pastatė aristo
kratišką patio. Tai žiūrėk kokį 
kambario oro drėkintuvą sukom 
binuoja, tai ką kita. Giliai per-

, , ... . gyveno faktą, kad jo fizinės jė-cagą, kol pagaliau atidarė savo . »., , i ~ . ZT> ., gos silpsta pačiame įntelektuali-elektronikos įmonę Dainą (Bnd . u j , ,4 * niame brandume ir ne kartą gi
liai atsidusdavo:geporte), kur pasižymėjo sąži

ningu patarnavimu ir dideliu su
manumu taisymuose įvairiausių 
elektroninių įtaisų. Net gi yra 
pats sukonstruktavęs eilę elek
tronikos aparatų. Paskutiniu me 
tu specialiuose kursuose išsispe- 
cializavo spalvotoje televizijoje.

Velionis nebuvo uždaras savy
je. Visuomeninis veikimas jam 
buvo svarbus. Gimnazijoje jau 
buvo skautas, universitete — 
Plieno vyri jos narys, Londone — 
vienas iš D. Britanijos lietuvių 
s-gos organizatorių ir steigėjų, 
JAV-se buvo valdybose: Lietu
vių prof. dr-jos, ALIAS centro 
ir ALIAS Chicagos skyriaus, Li
tuanistikos instituto. Kai liga 
sukliudė jam darbą savo profe
sijoje, išryškėjo jo naujas žur
nalistinis talentas. Jau anksčiau 
rašęs Lietuvos Aide, XX Amžiu
je, Savaitėje, Technikos Žodyje

— Mano dainelė jau sudainuo 
ta. Nebegyvenu, bet vegetuoju.

Prie jo lovos ligoninėje uoliai 
budėjusią motinėlę Pranę Seme- 
navičienę paskutinį kartą atsi
sveikino bučiuodamas ranką ir 
tardamas:

— Sudie, mama, gal jau nebe- 
simatysime.

Visą laiką su dideliu atsidavi
mu juo besirūpinusiai žmonai ir 
prie savo lovos ligoninėje kalbė
jo atsisveikinimo žodžius ir dar 
telefonu paskambino:

— Gyvenk laiminga.
Savo rankomis išdabintą kie

mą, berželiais ir dekoratyviniais 
medeliais apsodintą sodelį taip 
buvo pamilęs, jog tarpais jam

su rodėsi, kad čia po lietuvišku ber
želiu ir pasilaidoti norėtų. Giliai 
pergyveno Lietuvos okupaciją. 
Vis dažniau mintį sutelkdavo į 
gyvenimo filosofiją, rašydamas 
net religinius straipsnius į “Lai 
vą” ir jo pasaulėžiūra sutapo su 
tuo, ką Victor Hugo yra išreiš
kęs žodžiais:

— Kai nueisiu žemyn į kapą, 
galėsiu pasakyti: baigiau savo 
darbą, bet nebaigiau savo gyve
nimo... Mano kapas nėra akligat 
vis. Tai tik pervaža, kuri užsida
ro prietemoje, o atsiveria naujo
je aušroje...

Ligoninėje susivienydamas su 
eucharistiniu Kristumi, jis išpil
dė Šv. Augustino patarimą:

— Junkis su amžinuoju Dievu 
ir tu pats būsi amžinas.

Juoz. Prunskis

PRIEŠ 50 M ET Ų
"Draugas", 1916 m. gruodžio 20 d.

Anglai ir italai prieš taiką. — 
Anglijos ir Italijos valdžos sluoks
niai aiškiai pasisako prieš siūlomas 
taikos derybas. Londone ir Romo
je esama nusistatymo kariauti iki 
laimėjimo.

Lenkų politika, — Jau pilnai pa
aiškėjo, kad visos lenkų politinės 
partijos deda visas galimas pastan
gas, kad Lietuva nebūtų atstatyta 
atskira ir nepriklausoma karalystė. 
Kitaip sakant, lenkai nori, kad 
Lietuva taptų Lenkijos verge.

Suomiai kovoja su rusais. — Te-

lėgrama iš Stotkholmo informuoja, 
kąd Suomijos-Jūieste Kemi tarp ru
sų ir vietinių gyventojų buvo kilęs 
mūšis. Rusams j pagalbą atskubėjo 
kazokų pulkai.

Pabrango arkliena. — Vokietijoj 
valgoma ir arkliena. Jos kaina pa
kilo iki 39 centų už svarą.
♦♦ ♦ ♦* ♦ ♦ * ♦ ♦♦♦■♦ • • ♦ ♦♦♦ ♦ •

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų rūšių 
grindis. J. BUBNYS. RE 7-516*

C?

HARRY SEIGAN kviečia vyrus ir jaunuolius at
vykti ir apsirūpinti tinkamais rūbais Kalėdų šven
tėms. Įmokėję keletą doleriu galite pasirinkti rūbus, 
kuriuos atsiimsite vėliau. Kiekvienas pirkęs dabar

GAUS KALĖDŲ DOVANĄ. 
BOTANY “500” KOSTIUMAI su 2 porom kelnių .... $95.00

ir aukščiau

BOTANY “500” PALTAI ....................................... $97.50
ir aukščiau

GROSHIRE KOSTIUMAI su 2 porom kelnių.........  $125.00
ir aukščiau

Tai yra tik keletas pavyzdžių, kuriuos rasite mūsų krau
tuvėje. Švarkų (Jackets) toks didelis pasirinkimas apie ko
kį jūs negalėjote nei įsivaizduoti. Turite patys atvykti ir 

įsitikinti.

ATVYKITE 

TUOJAU PAT. 

KAD

GALĖTUMĖT 

IŠ ko

DAUGIAU

PASIRINKTI.

Pirkę kostiumą, švarką ar kelnes, jūs 
būsite patenkinti, nes mūsų siuvėjai čia 
pat vietoje jums primieruos ir pritaikins 
ir nieko už pritaikymą nereikės mokėti.

Visos berniukų aprangos gaunamos 

įskaitant stambius (husky). s

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
80 MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVĖ

CHICA GO SA VIHGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 S0. WESTERN AVE. CHICAGO. ILL. 60636
CHICAGO SAVINGS AND i.OAN BENDROVE, viena tarp žy- 
iiiesiiiiĮjįi krašto finansiniu ištaigų, aptarnauja šios apylinkės 
gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai Jau virš 42 me
tus, visuda prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, palygi
namai. aukšta dividendą. Per paskutinius 10 metu Chicago 
Savings išmokėjo savo taupytojams virš 12 milijonu doleriu di
videndais. šiab. metais išmokami dividendai sieks beveik du 
milijonus doleriu. Mes nesiveržiame tapti pačia didžiausia ben- 
drove, bet stengiamės būti stiprūs finansiškai ir teikti pačius 
geriausius imtarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuviu organizaci
jomis, noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad galėtu |>a- 
siekti geresniu gyvenimo sąlygų- Kviečiame visus taupymo ir 
ivaskolu reikalais kreiptis j Chicagos Taupymo ir Skolinimo 
Benrovę, išaugusią j virš 880,000.000 turto ištaigą.

METAMS

SEIGAN’S
VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVE 

4640 South Ashland Avenue
TEL. YA 7-1272

Atidara vakarais: pirmad., ketvirtad., o kitomis 
dienomis iki 6-tos valandos vakaro.

Sekmad. 10 — 4 v. p. p.

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS 

NUO 8. M. SPALIO 
1 DIENOS

J

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos iki 

$15,000.00
TEL. GR 6-7575

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

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

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

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS-

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

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

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

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

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

order checks. No service chargė 16. Two large Free Parking Lots 
to members. J t 17. Free Theatre tickets two

Saturdays monthly for your 
children and rauthers 

18. Christmas party with gifts to 
College Bonus Members

12. U. S. Postai Stamps Machine] 
Service

13. We sėli Travelers Checks
14 Save-by-mail Kits
15 Notary Public Service

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAY ....................... 12:00PJM.—8:00 PJĖ
TUESDAY ....................... 9:00 A.M.—4:00 P.M.
WEDNESDAY .............. Closed Ali Day
THURSDAY ................... 9:00 A.M. — 8:00 P.M.
FRIDAY ......................... 9:00 A.M. — 8:00 P.M.
SATURDAY...................9:00 A.M. — 12:80 P.M.
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F. K. LITUANICA RENGIA LINKSMĄ

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO VAKARA-ŠOKIUS
1 LIETUVIŲ AUDITORIJOS SALEJE

| Populiari J. ŠNUKŠT muzika
Puikus bufetas

PRADŽIA 8 VAL. POPIET

Kaina — 4 dol. asmeniui

= Bilietus galima gauti Liths klube,
3133 SOUTH HALSTED STREET |

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

1966/67 m. kadencijos Los Angeles sk. inž. arch. s-gos naujoji valdyba. 
Iš k. j d : inž. T. Mickus, arch. Edtn. Arbas, inž. V. Vidugiris, v-bos pirm., 
inž. R. Kaminskas ir inž R. Buzeika. Trūksta inž. Petraičio ir inž. 
S. Karužos.

INŽINIERIŲ — ARCHITEKTŲ
S-GOS REIKLOS

Rudenį Inž. R. Kaminsko iš
taigingoj sodyboj (482 Patri- 
cian Way, Monrovia) Los Ange
les technologai suruošė gran
diozinį jaučio kepimą ir alutį.

Ta proga Los Angeles tech
nologai slaptu balsavimu pasi
sakė už susijungimą su Ameri
kos lietuvių inžinierių architek
tų sąjunga ALIAS, kurios nauji 
įstatai atitinka Los Angeles 
technologų nuostatams. Kores- 
pondencinį balsavimą sudarė 
specifinė visuotino susirinkimo 
išrinktoji komisija: inž. J. Stei
kūnas, inž. T. Mickus ir inž. M. 
Sodeika. Jaučio kepimo metu, 
pagal pasiūlytus kandidatus, 
buvo išrinkta naujoji 1966/67 
kadencijai L.A. skyriaus valdy
ba: inž. V. Vidugiris, pirm., inž.
R. Bureika — vieepirm., inž. T. 
Mickus — vieepirm. spaudos 
reikalams, inž. R. Kaminskas, 
vicepirmininkas technikiniams 
reikalams, inž. R. Petraitis — 
v-bos sekr., inž. R. Karuža — 
jaunimo organizaciniams reika
lams, arch. Edm. Arbas — 
v-bos nutarimu įeina pataria
muoju balsu, kaip senos v-bes 
pirmininkas.

Naujos v-bos adresas: Inž. 
Vidugiris, 27923 San. Nicolas 
Av., Palos Verdes, Calif. 90274.

L. A. inž arch. sąjunga, norė
dama konkrečiai pagelbėti savo 
tautiečiams, numato steigti pro
fesinio lavinimo kursus norin
tiems dirbti technikinėje srity
je, mechanikos, elektronikos 
braižytojų ir kitų. Raštiškai 
registruotis pas inž. R. Kamins
ką (482 Patrician Way, Mon
rovia, Calif.). Kursai bus lega
lizuoti profesinių įstaigų., susi
darius pakankamam skaičiui 
klausytojų.

L. A. inž. arch. Naujuosius 
Metus sutinka drauge, L. A. 
(Bendruomenės rengiamajame 
bankete. Vasario pradžioj šau
kiamas visuotinas narių susi
rinkimas su profesine ir meni
ne programa. Gegužės mėn. tra

Šis 11 m. dailininkės Rasutės Arbaitės paveikslas, '“Gyvenimas mėnu
lyje” (fantazija) Santa Monikos. Calif.. meno festivalyje laimėjo pir
mąją premiją Jis taip pat laimėjo ir populiarumo premiją, nes už šį
paveikslą pasisakė ir lankytojai

dicinio jaučio kepimo vieta ir 
tikslus laikas bus paskelbta vė
liau.

Rugsėjo mėn — profesinė iš
vyka į jūrą su rašytojais ir dak
tarais.

Nutarta pravesti “Technikos 
žodžio’’ vajus. Ed.

RASUTĖ E. A. ARBAITĖ 
IR VĖL LAIMĖJO

Rasutė Arbaitė, 11 m.

Rasutė Arbaitė, 11 m., vėl 
laimėjo meno premiją. Ji mo
kosi Santa Monikos katalikiš
koj mokykloj, 6 sk. ir Lietuvių 
šeštadieninėj mokykloj Santa 
Monikoje.

Mene Rasutė pradėjo reikštis 
nuo 4-rių m. amžiaus.

Pirmoji 8 m. Basutės paro
dėlė surengta 1963 m. birželio 
2 d. Jaunimo šventės metu, 
talentų pasirodyme. 1964 m. 
dalyvavo Šv. Kazimiero parapi
jos “Lietuvių dienų” surengtoje 
meno parodoje, 1963 m. “Tė
vynės Žvaigždutė” už geriau
sius piešinėlius Rasutei pasky
rė 2-rą premiją, 1964 m. Cali
fornia Federation of Chaporal 
Poets už Rasutės konkursinį 
eilėraštį “Fun in the Spring” 
davė aukščiausią atžymėjimą. 
1964, 65 ir 66 m. “Tėvynės

Žvaigždutė” už geriausius tų 
metų piešinėlius Rasutei pasky
rė pirmas premijas.

1965 m. kovo m. 13 d. Los 
Angeles Kultūros klubas su
rengė Rasutės meno piešinių 
parodėlę, kurioje buvo išstaty
ta 58 pav. tempera ir aliejum, 
14 grafikos darbų ir 12 scenos 
drabužių ir šukuosenų projek
tų. 1965 m. spalio 23 d. iš 
1200 parodoje dalyvavusių dai
lininkų teisėjų komisija E. Fei- 
telson, meno kritikas, R. Kuntz, 
meno akademijos dekanas ir 
Ben Abril.— dail. “Amateur” 
grupėje Rasutės paveikslui 
“Motina ir sūnus” paskyrė pir
mą premiją (Redondo Beach 
meno festivaly).

Vėliausias įvertinimas

1966 m. rugsėjo 27 d. Santa 
Monikos 5-tajame Meno festi
valyje teisėjų komisija (Dr. W. 
Kasza, R. Landman ir J. Haw- 
kins — meno kritikai ) Rasu
tės paveikslui “Life On The 
Moon” paskyrė pirmą premiją 
jaunųjų grupėje.

Tas pats paveikslas gavo ir 
Popularumo jaunimo klasėje 
dalyvaujančių dailininkų prem-i 
ją (nubalsavo slaptu balsavimu 
parodos lankytojai).

Rasutė priklauso ateitininkų 
ir skautų organizacijoms, mėgs
ta skulptūrą, grafiką, drabužių 
kompoziciją ir poeziją.

> Į . I , .... 4, . 'K'OįT-'

DVIGUBA ŠVENTĖ

Lapkričio 19 d. šv. Kazimiero 
bažnyčioje susituokė inž. Min
daugas Petokas su Ina Stadal- 
ninkaite. Šią gražią lietuvišką 
porą sujungė ir Šv. Mišias at
laikė prel. Jonas A. Kučingis. 
Vestuvėse dalyvavo didelis bū
rys svečių. Iš Chicagos buvo at
vykę jaunojo tėvai Stasys ir 
Aleksandra Petokai, o iš Cleve
land, Ohio — jaunosios dėdė 
Stadalninkas su ponia. Sekan
čią dieną po dukros vestuvių 
Vytautas ir Leokadija Stadal- 
ninkai šventė savo 25 metų 
vedybinę sukaktį. Ta proga bū
relis artimiausių draugų jiems 
iškėlė pietus Michael restorane.

Ginkūiuts

DAUGĖJA LAISVŲ TAUTŲ
Buvusi Anglijos kolonija, 

Barbados sala, Atlanto Mažųjų 
Antilų salyne, gavo pilną ne
priklausomybę. Nuo 17-jo šimt
mečio ji priklausė anglams, bet 
turėjo plačią autonomiją. Sa
los gyventojų tarpe nemažas 
procentas priklauso katalikų 
Bažnyčiai. Popiežius Paulius 
VI-sis ta proga per Vatikano 
valstybės sekretorių kard. Ci- 
cognani naujai respublikai pa
reiškė savo sveikinimus ir ge
riausius linkėjimus.

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS 4065 Archer 
Chicago, DL 60682, Tel. YA 7-5980

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
SAVO DRAUGAMS IR LANKYTOJAMS LINKI

ROCKVVELL CLUB 
ONA ir BALYS MULIOLIAI, sav.

VIETINIAI IR UŽSIENINIAI GĖRIMAI, 
pradedant šampanu ir baigiant konjakais bei midnoliu.

3950 So. Rockivell St. VIrginia 7-8413

& RADIO (LIETUVIAI' 
Sav. DAN LIUTIKĄ? 

NAUJU PARDAVIMAS — VARTOJAMU TAISYMAS 
GREITA8 patarnavimas — GARANTIJA — KREDITAS i

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

CIRCUIT T V
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MOVING
SERfiNAS perkrausto baldus lr 

, kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfi 5-8063
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VISI JĄ MYLĖJO, NES JI VISUS 
MYLĖJO

Atsisveikinimas su a. a. Paulina Raulinaitienė 

DR. G. VALANČIUS

Gruodžio 2 d. Los Angeles 
mieste staiga mirė Paulina Rau
linaitienė - Gervaitė, žinomojo 
Neprikl. Lietuvos politiko, vi
suomenės veikėjo, docento dr. 
Pr. V. Raulinaičio žmona. Die
vulis taip patvarkė, kad jos iš
keliavimas įvyktų taip reikšmin 
gą jos gyvenimo dieną, per pa
tį 65-tąjį jos gimtadienį. (Gi
mė 1901. XH. 2 d. gero vardo 
ūkininko šeimoje, Kalniečių kai 
me, Panemunio valšč., Rokiškio 
apskr.). Trejopai išsišakojusi 
(du sūnūs, dvi marčios ir ke
turi vaikaičiai). Raulinaičių šei 
ma priklauso tai nedidelei lie
tuvių inteligentų šeimų grupei, 
kuri išaugo prancūziškai krikš
čioniškojo humanizmo kultūros 
dvasioje, puikiai suderintoje su 
šalkauskiniu lietuviškumo ir 
religiškumo idealu. Tos šeimos 
širdis buvo velionė. Ir kokia 
širdis! Tai didelės kultūros mo
teris, reta moteris. Krikščioniš
kojo žmoniškumo ir meilės vi
siems žiburėlis, kuris negęsta. 
Visi ją mylėjo, nes ji visus 
mylėjo. Būdamas artimu tos 
šeimos bičiuliu (branginu šią 
privilegiją) ir dažnu svečiu 
nuo pat seimo ir Palangos “Gin 
taro” laikų iki paskutinių metų 
Californijoj, turėjau gerų pro
gų stebėti, matyti ir gėrėtis. 
Niekad nemačiau Paulinos be 
šypsnio veide. Įr vargu kada 
kas matė ją kitokią, kaip spin
duliuojančią patraukliu ir gera
širdišku bičiuliškumu visiems.

Turtingai gyveno? Nebūtinai 
ir nevisuomet. Aristokratai? 
Taip. Dvasinės , kultūros aristo
kratai šio žodžio prasme. Kau
niškė — palangiškė ir dalinai 
kaliforniškė gerovė, ne pavel
dėta, o velionės ir jos vyro pa
sigėrėtinu rūpestingumu, suma
numu ir bitelės darbštumu su
lasyta. Ji dirbo šypsodama, dai
nuodama, rožinį kalbėdama. 
Labai dažna eucharistinė duona 
ją gaivino ir stiprino. Tremty, 
nuo Friburgo iki Melburno ir 
Los Angeles matė daug vargo. 
Išaugino du sūnų tokiu, kokių 
kiekviena motina gali tikrai pa
vydėti. Išvedė juos už rankų į 
tikrą, tiesų kelią, kuriuo eina 
tiesiai ir nesvyruodami, L. A. 
liet. kolonijos garbei ir pasidi
džiavimui. O ir vaikučiams, to
kių rankų išnešiotiems, nutau
tėjimo ar nukrikščionėjimo 
pavojai negresia.

Apie velionės visuomeninius, 
spaudos ar viešojo auklėjimo— 
mokymo darbus, kaip diplomuo
tos pedagogės, nedaug kas pa
sakytina. Ne čia glūdi jos as
menybės didybė. Jos didumas 
apsireiškia mažume, kuklume, 
paslaugume kitiems, pavyzdy 
ir geraširdiškame šypsnyje vi
siems — namuose, svetur bei

Paulina Raulinaitienė

visuomenėje. Namuose pavyz
dingiausia švara, tvarka iki de
talių, viešumoj bičiuliškumas, 
sieloje taika, gėris ir giedra. 
Žmogus, kuris keičia žemę, ap
linką, darydamas ją mielesnę 
joje gyventi. Keičia žmones, 
švelnindamas jų širdis. Ir orga
nizuotoje visuomenėje velionė 
buvo veikli, savaip veikli. Kuk
liai, švelniai, nepastebimai ir 
be veržimosi. Lietuvoje veikė 
ateitininkuose, kat. moterų or
ganizacijoj, lietuvių - prancūzų 
dr-joj, tremtyje — tose pačiose 
organizacijose, plius Balfas. 
Melbourne (Australijoj) įsteigė 
Liet. kat. moterų draugiją ir 
jai vadovavo, pirmininkavo to
kiai pat dr-jai Los Angeles 
mieste, buvo dažna vietos Bal
fo skyriaus valdybos narė, pils
tė kavą, kepė pyragus organi
zacijų sueigoms ir mokino jau
nas ponias kaip tai daryti. Bu
vo joms pavyzdžiu, autoritetu 
moters vaidmeny visuomenėje.

Mokytojauti velionei, diplo
muotai pedagogei kaipo profe
soriaus, advokato ir parlamen
taro žmonai, taip kaip ir nete
ko. Tačiau žmonių bei visuome
nės pedagogės uždavipį su kau
pu atliko, kaip tesugeba tik la
bai reta moteris, auklėtoja. Kū
rėjas apdovanojo ją dideliu 
auklėjančiu talentu.

Taip maža gerų draugų, o ir 
tų eilės retėja. Iki pasimatymo 
brangi Paulina. San Fernando 
Misijos kapinėse Californijoje 
žydės rožės ir gruody ir gegu
žy. Tu turi daug draugų. Paci
fiko, kurį Tu perplaukei, sau-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiuiiiiiiiiiiiiiii'
LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 

IR VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Neptūne Motors Ine
6516 South IVestern Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS 60636 

Telef. — 925 - 5121

Išsimokėjimai mažu nuošimčiu
I per banką.
J Atdara kasdien: Pirm., Penktad. —

9 iki 9 v. vak. šeštad. nuo 9 Iki
|6 vai. v. Sekmad. ll iki 5 v. vak.

Parūpinami automobiliai pagal 
klientų reikalavimą.

lė švies visas ir ištisų metų 
dienas, šypsosis tau, kaip tu 
šypsojaisi žmonėms žemėje.

Raminkis, guoskis brangus 
bičiuli daktare, Algi ir Juliau, 
sesutės Lietuvoje, žinome gerai 
ko jūs netekote čia žemėje. 
Paguoda — ji šypsosis jums ir 
mums ir Tenai, amžinai.

Lux perpetua luceat ei.

REAL ESTATE

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAŠ-PAR 
DAVIMAS • NOTARIATAS • PA
TVIRTINTI VERTIMAI • TMIGRACI- 
JOS POPIERIAI * PAJAMŲ MOKĖS 

ČIAI — INCOME TAX 
Ola gaunama soc. draudimo knygelė 

lietuviu k. Kaina 11.00.

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St. Tel. 925-601S

•. JR JRJR^R 7i. JR^R^R ^R^R .R ^R 2R ̂R ̂R ̂RJR^R 3R^R^R^R7
Namu Pirkimas Pardavimai

INCOME TAX
KATILIUS REAL ESTATE 

2456 W. 69tb Street. RE 7-8399

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

L & L. INSURANCE AGENCV 
AND REALTY

A. LAURAITIS
1645 S. Ashland Avė., LA 8-8775 

(Currency Exc.hange patalpose) 
Sąžiningas Patarnavimas

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

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Avė., CL 4-7450

REA L ESTATE
2 po 4 kamb. mūr., skiepas tr pa

stogė. Garažas. Geri miegamieji. Ar
ti bažnyčios Brighton pke.

8 butų mūr. Geros pajamos. Ge
rai prižiūrėtas. Neaukšta kaina.

Mūr. buagalotv, 6 kamb. Dideli , mas. Marąuette P-ke. 
miegamieji Centr. gazu šildymaa

ŠIMAITIS REALTY & INSURANCE
Notary Public — Income Tax Service

2737 West 43rd Street Tel. — CL 4-2390

SALES ° MORTGAGES0 MANAGEMENT

M.mber oi M.L.S.

Main ottioe 5727 W. Cermak, Cicero, IU. Tel. OL 6 - 2288 
Branch ofc 2617 W. 7Ist St., Marąuette Parke, tel. 925 - 5256

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

R E A L ESTATE
Labai puošni 7 kamb. rezidencija.

2 34 dvigubos vonios, marmuras, ther- 
mo langai, centrai, vėsinimas, puikiai 
Įrengtas poilsio rūsys, prijungtas 2 34 
auto mūr. garažas Teiraukitės.

8 kamb. apynaujis gražus mūras 
i 34 vonios, karšto vandens šiluma, 
iškelti vamzdžiai, alumin langai, ki
timai, garažas. $22,000.

fl kamb. mūr. Karšto vandens ši
luma gazu, alumin. langai, spinte
lės, plytelės, kilimai. 2 auto garažas. 
M. pke. $19.900.

9 po 5 kamb. mūr. Atskiri šildy. 
mal gazu, modernios vonios, alumin. 
langai, 2 auto. garažas. 38 p. skly
pas. Netoli mūsų Įstaigos. $27.900.

.2 po 5 kamb. mūr., 2 kamb. rū
sy. gražiai įrengtas butas savininkui

NERIS REAL ESTATE
6924 South Western Avenue Tol. 471 - 0321

REAL ESTATE PARDAVIMUI
Med. 134 aukšto, 5 mieg. M. p. Ga

zo šild. Tik $14,800.
Mūr. 6 k., garažas, naujas šild. 

66—Mozart. $19,500.
Mūr. 5 metų. Gage p. 2 butai U 

ofisas. $37.800.
Med. labai geras. 3 mieg. M. p. 

Skubiai už $16,900.
Mūr. 5 kamb., naujas gazo šildy

mas. Labai gera vieta, $17,500.

KAIRYS 2943 West 59th Street, Tel. HE 6-5151

REAL ESTATE

PASIRINKIMAS
Gražus 134 -a. mūr. 6 lr 4 kamb, 

Įrengt. rūsys, garaž. namas tik 7 
m. Viskas modernu, prie parko. 
$89,800.

Itaneli 534 k. mūr., 14 met 
Washer-dryer lr kiti Įrengimai. 60 
p. riki y pas. Oak Lawn, arti 79 Ir 
Cicero. $17,000.

.3 būt. mūr. 6, 5 ir 3 kamb. bu. 
tai, garaž. $200 nuom. mėnesiui Ir 
didelis butas pirkėjui. Marą. pk. 
$27,800.

2 butų Brlgh. pk. 2 po 4 kamb. 
butai, atskiri gazo šildym. sausas 
rūsys, garaž. $15.600.

Biznis ar ofisas ir du butai. Mūro 
namas, garaž. centr. šildym., gera 
vieta. Marą. pk. $27,000.

Nagingam vyrui proga. Geroje 
vietoje 5 butų apkaltas medints. Tra 
beismentas. garažas, atskirt gazo šil. 
dymai.. Apie $200 nuomos. Prašo 
$12,000.

Našlė už $21,000 parduoda gera R- 
Jų butų namą. garažą, 50 pėdų skly
pą ir apie $260 mėn. pajamų. Neto. 
Ii mūsų ofiso.

4 butų mūras, prie parko. Gazu 
šildymas alumin. langai, mūro ga
ražas. $46,000.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. OOth St. RE 7-7200

Didelis namų, sklypų, biznių 
ir žemės ūkių pasirinkimas.
LINARTAS REALTY
4936 W. 15th St., Cicero 652-4848

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2288•...  ...... . . . .... . .1... ' .H.,-.—

Mūras 6 butų po 5 kamb. Geroa 
pajamos 5 maš. garažas. Tik $60,000.

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

Marąuette pke. Mūr. 1 34 aukšto, 
2 po 5 kamb., 11 metų senumo, 
Įrengtas rūsys. $27,900.

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

Remkite tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienr. “Drauge”.

Gage p-ke.
13 butų mūr. $16,500 metinių pa

jamų. Namas kaip lėlė. Tik $25,000 
įmokėti.

2 po fl kamb. mūr. Central, felldy-

ir $146 mėn. pajamų. 2 auto 
žas. Tik $28,900..

9 po & kamb. mūr. M. pke. Nau
jos vonios, plytelės. nauja šiluma 
gazu, pusiau įrengtas rūsys, 2 auto. 
mūr. garažas. Pasiteiraukite

Labai švarus 6 kamb. medinukes. 
Naujas šildymas gazu. Alumin. lan
gai, garaž. Netoli mūsų. Tik 214,900.

Labai graži mūro rezidcnicCa, pri
jungtas mūro garažas, puikiai įreng
tas rūsys, daug priedų. Tik $29,600.

8 butų mūr. Brighton pke. Naujas 
centrai šildymas gazu 2 butuose, ki
tuose gazo pečiukai. Alumin. langai, 
apsauga nuo potvynio, naujas stogas, 
labai geros pajamos. Tik $39,600.

Marąuette Parke 10 butų mūr. 
Naujas ritogas. Dideli gražūs kamba
riai. Savininkas pats finansuoja. 
$76.000.

Mūr. 2x534 k. Gage p. 10 metų. 2 
gazo šild. Garažas. $41,900.

Mūr. 4 butai po 6 34 kamb. M. p. 
Platus sklypaa $46,600.

Mūr. 2 po # M. p. Naujas šildy. 
mas. Mūr. garažas. $28,900.

Mūr. 134 a, 2 būt, 6 apač. tr S 
virš., $21,600.

Mūr. S mieg. 10 m. Marą. pk., ga
raž.. killm. $21,600.



Mūsų kolonijose
Newark, N. J.
INŽ. V. DILIO PAGERBIMAS

Inž. V. Dilis gruodžio 4 d. 
jam surengtame bankete New- 
ark., N. J., buvo atžymėtas 
kaip daug nusipelnęs lietuvybei 
vyras. Jis 50 metų nepavargs- 
tamai, noriai ir kantriai nešė 
ir neša lietuvybės išlaikymo naš 
tą įvairiose organizacijose, ko- , 
mitetuose, komisijose, labdaros I 
baruose. Jis visuomet pajuda j 
ten, kur jį kviečia, ar kur jo 
buvimas reikalingas.

Jis yra korektiškas, didelis Į 
tolerantas, gerbia kito nuomo
nę ir niekad neparodys pyk
čio.

Buvo džiugu matyti atvyku
sius jo gimines ir artimuosius 
į pagerbimo pobūvį vietos lie
tuvių parapijos salėj. Dalyvavo 
300 svečių.

Rengimo komiteto pirm. A. 
Rugys, atidaromajame žodyje 
palietė inž. Dilio ir ponios bio
grafinius bruožus ir drūtai ak
centavo visuomeninės veiklos 
nuopelnus. Ypatingai pabrėžė 
LB dirvoje nuveiktus darbus. 
Visiems dalyviams sugiedojus 
Ilgiausių metų, banketo vado
vavimas buvo perduotas prof. 
dr. J. Stukui, kuris įprastu su
gebėjimu ir dideliu patyrimu 
gražiai valdė visą šios dienos; 
pobūvio eigą.

Meninėj daly sol. L. Juodytė 
su dukra Janina išpildė po tris 
daineles. Joms akompanavo mu
zikas A. Kačanauskas.

Užkandžių metu buvo per- 
Bkaityta sveikinimai: atstovo 
Rajecko, gen. kons. Stašinsko, 
kons. Simučio, Bačiūno, St. 
Barzduko ir kitų.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
LB tarybos pirm. inž. V. Vo
lertas, kuris 2 min. laikotarpy 
sugebėjo pasakyti daug ir gra
žiai.

Pažymėtina, kad rengėjų bu
vo nustatyta sveikinimo kal
boms 2 min. Gi ilgiau kalbėju
sieji mokėjo už minutę po 5 dol. 
stipendijų fondui. Ši naujenybė 
sukėlė gražaus juoko, o kalbė
tojai noriai mokėjo.

Žodžiu sveikintojų buvo visa 
eilė: pik. Šlepetys, dr. P. Vi
leišis, prel. Kemėžis, prel. Kel
melis, adv. V. Abraitis, inž. V. 
Mėlinis, kun. Dabušis, p. Pocie
nė, p. Grigaitytė-Graudienė, J. 
Kontrimas, Šipaila ir kiti.

Svečiai ir nepajuto kaip pra
bėgo 3 vai. Retai pasitaiko, kad 
negirdėtum bet kokių nusiskun
dimų. šį kartą tik džiaugsmas 
ir rengėjams pagyrimas.

Ponams Diliams buvo įteik
tas visų pasirašytas adresas, 
o p. Dilienei lietuviška lėlė.

Trumpu ir. prasmingu žodžiu

p. inž. V. Dilis svečiams ir ren
gėjams padėkojo.

LB N. J. Apygardos valdy
bai priklauso didelė ir užtar
nauta padėka, kad jos iniciaty
va buvo surengtas šis pobūvis. 
Prie šio darbo prisidėjo Vyčiai, 
Balfas, Altas, Taut. sąj., Mo
terų klubas, LB apylinkių atst. 
ir kitos organizacijos. K.

CLASSIFIED GUIDE
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 

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

DRAUGAS 
4545 W. 68 St.. Chicago, III. 60629

Telefonas — LU 5-0500 .

MISC.ELLANEOU8

HELP VVANTED — VYRAI

DINGSTA SIDABRAS

Italijos parlamento vienas at 
stovas užklausė finansų minis- 
terį Kolombo, kur dingo 5 mili
jonai sidabrinių lirų, po penkis 
šimtus kiekviena, kurios buvo 
išleistos italų poeto Dantės 
700 metų gimimo sukaktuvių 
proga.

Ministeris atsakė, kad tos li
ros dingo numizmatikų ir už
sieniečių kišenėse.Esą kasmet Ita 
liją aplanko 20,000,000 turistų, 
kurie pasiima atminčiai mone
tų. Dabar italai išleido pinigus 
po 500 lirų, bet popierinius.

Schęnectady, N.Y., Kalėdų senelį 
vaidina šįtaip apsirengusi Karen 
Ercole.

AUKOS LIETUVIŲ FONDUI
Š. m. spalio - lapkričio mėn Lietuvių fondui aukojo 1,000 Damaras ir 

Olga Braukliai. Po $250 : Juozas Sajonas ir dr. Pranas ir Ada Sutkai. 
Po $200: — a. a. Jono Rinkevičiaus atm. įnašas, a a. Jadvygos Ma- 
černienės atm. įnašas, a. a. Ligijos Bieliukienės atm. įnašas, Antanas 
ir Bronė Banioniai, Petras ir Vanda Žolynai $145. — a. a. Broniaus 
Budgino atm. įnašas. $135. — a. a. Vlado Sasnausko atm. įnašas. 
Po $100 — a. a. Onos Andrešiūnaitės ir Juozo Antanaičių bei jų gimi
nių atm. įnašas, Vladas ir Stefanija Akaviekai, Vincas Anelauskas, 
Gytis V. Kvedaras, Pranas ir Marytė Puškoriai, Feliksas Eidimtas. 
Erich Unger, Kazys Narbutaitis, a. a. Prano Drąsučio atm. įnašas, 
a. a. Antano Elsbergo atm. įnašas, a. a. Mykolo Šleževičiaus atm. 
įnašas. X (prašė pavardės neskelbti), Emilija Vaišnoraitė, Juozas Ga
linis, Liuda Juodelienė, Juozas Radžiūnas, Congresman VVilliam T. 
Murphy, Zigmas ir Bronė Rimai, a. a. Marijos Krevienės ir a. a. 
Julijos Vaškienės atm įnašas, Andrius Naujokas, Julius Paulėnas, 
Aleksandras ir Olga Andriušaičiai.

Tuo pačiu laiku savo įnašus pakėlė: Stasys ir Dr. Danguolė Suran- 
tai iki $500. Jonas šepetys iki $150, Bronius ir Juzė Krokiai iki $250, 
Lietuvių Am. Piliečių klubas Melrose Parke iki $125, Juozas Miglinas 
iki $1,000, Juozas ir Ona Briedžiai iki $1,000, dr. Jonas Škrinska iki 
$1,000, a. a. Dr. Jono Kalpoko atm įnašas iki $500, LD Kng. Birutės 
K.Š.M.D-ja iki $1,000, Jonas Jankauskas (Čikaga) iki $300, LB Auroros 
Apylinkė iki $145, Elena ir Pijus Mičiuliai iki $200 ir Nežinomo Lietuvos 
Partizano įnašas iki $1,124.50 LF vaJd. (pr.)

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA
NamS, automobilių, 
gyvybes, sveikatos

ir biznio
Patogios Lšslmokėjl- 

mo sąlygos

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

STEREO

SIA8YS 
BARAS

AUVIiAfimilMS llCiiJMMl.'. fiiSti A1SA MtKAOKHUI MAMHlfSlM MSd

Geriausia šventėm Dovana 
STASIO BARO BARANAUSKO OPERŲ ARIJOS,

įdainuotos su Stuttgarto Simfonijos orkestru, diriguojant D. Lapinskui 
Mond $6.00 Stereo $7.00

Plokštelę galima įsigyti “Serida Records” leidykloje ir 
ir pas platintojus.

Prisiimtus adresą ir $10.00, leidykla pasiunčia plokštelę tiesiog 
oro paštu į Lietuvą, Australiją ir visus Europos kraštus.

Siųskite užsakymus:
SERIDA RECORDS 

3723 VVest 68th Street, Chicago, Illinois 60629

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SĄ-TOM.

43%
4

On savings accounts
5n

4
on investment bonus

NUO SAUSIO MĖN. I d., 1967 
Sąskaitos apdraustos iki $15,000

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

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

Kas tik turi gėrę skonį,

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE PK., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

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

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
RINOS IR NUTEKAMIEJI

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

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778
nininiiiiiininnimnnmniimnnniinim
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio paS

FRANK ZAPOLIS
3208 H VVest 85th Street 

Chicago. Illinois 60642 
Tel. CA 4-8034 ir GU 0-4330

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

J. MIGLINAS
2546 W. 69 St.* II auk., PR 6-1063

DEKORAVIMAS
IS VIDAUS IR IS LAUKO 

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

■IIIIIIIIIIĮIIIII.IIIIIIIIIIIIIIIUIIII
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiu

IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  
-......—.

V «A» W *i,»y r -A» -A- • A» «A» ■A.V’Af ■ZLa- »A»-A» A- »A» »A» »Ar «A« »A« «A« •AT ’■ - - • - ■' * N* J^^B ^B ^B ^B rr: ^B
SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 . vai. ryto. Šešta
dieniais lr sekmadieniais nuo 8.80 iki 
S: 30 vai. ryto. Vakarais pirmadle. 
niais 7 vai. vak.

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

Telef. HEmlock 4-2413 
7130 South Maplewood Avenue

Chicago, Illinois 00620

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois
.....tiShiuiiimuuiiiiiti

llllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllll
A. ABALL ROOFING C0.

Istegta prieš 49 metus. 
Dengiame vistų rūšių stogus. Taiso

me arba dedame naujus kalninius, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą — "tuck
pointing’'. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.

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

Apskaičiavimai nemokamai
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A. VILIMAS
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų 
8415 So. Lituanica Avenue 

Tel* FRontier 6-1882

HELP VVANTED — VYRAI

ASSISTANT 
SUPERINTENDENT 

AUTOMATIC 
SCREW MACHINE

Man needed to take charge of dept. 
of multiple spindles Brown & 
Sharpe and Davenport screw ma- 

| chines.
This is a permanent position 

with an aggressive expanding co. 
Good salary — profit sharing and

other attractive benefits. 
Located In Eastern Cleveland Area 

CALL. IVRITE OR WIRE

KERR LAKESIDE 
INDUSTRIES, INC.
26841 Tungsten Rd., 

Cleveland, Ohio

HELP VVANTED — MOTERYS

Reikalinga moteris prižiūrėti 6 me
tų mergaitę 5 d. į savaitę nuo 7:30 
v. ryto iki 12:30 vai. Marąuette 
Pko. rajone. Skambinti vakarais po 
5 vai. 568 - 2957

COOK
For old peoples home.

Salary plūs room and board. 
Benefits & Vacation.

Tel. — 775 - 7383

EMPLOYMENT F O K
HOUSEKEEPER 

Marywood High School.
Salary good.

2128 Ridge Ave., Evanston, 111. 
Tel. — 328 - 5363

IMMEDIATE OPENINGS 
NOVV AVAILABLE FOR

FEMALE
MACHINE

OPERATORS
Gen ai atmosphere, where your 
work is appreciated. Excellent 
verking conditions and fine com
pany benefits.

Call Immediately

HAUSER PRODUCTS C0. 
1757 N. Kimball Ave. 

Tel. — EV 4-3737
_ t

COMPUTER
OPERATOR

For 360 tapė and disk installation. 
Should have 1 year experience 
tapė or disk 360. Experience not 
necessary. Mušt operate and wire 
519. 087, and 083. Salary com
mensurate with ability. Hours 8:30 
to 5 P.M.

For interview call 
MR. FRANK RAISUTIS 

*CL 4-4500. Ext. 200

M I D A S
INTERNATIONAL CORP. 

4101 VV. 42nd PL, Chicago, Hl.

VVAREHOUSE MEN AND 
ORDER PICKER - PACKER

For drug sundry house
Miduest VVholesale Drug Company 

2901 South 19th Avenue 
Broadvieiv, Illinois

EXPERIENCED CLERK
For Exclusive Wine Shop

Should be knowledgeable or highly 
interested in imported Avines. We are 
vvtlling to train an aggreslve man.

Call for appt. MI 2-3002

JANITORS
(4:45 P.M. To 1:15 A.M.)

Mušt have previous janitor ex- 
perience with industrial plants. Age 
25 to 50. 40 hour week. Five nights 
Saturday and Sunday off Apply 
or call

SIMPSON ELECTRIC C0.
400 N. Laramie At Lake St. L. 

_______ Tel. — ES 9-1121________

EXPERIENCED JANITORS
Wanted for night shift. Inąuire at

WILDING, INC.
1345 Argyle St.

CHICAGO, ILLINOIS

EXPERIENCED

MACHINISTS
Modern electro-mech. shop needs 
ųualif’d machinist.*) who are capnble 
of earning top wages. Well eųuip- 
ped, air oonditioned shop \vith excel. 
hosp and surg. coverage. Vacation 
plan and six paid holidays. Steady 
employment.

Apply, cal] or ivrite

R. C. CAN C0.
5295 Shelby Drive, Memphis, Tenn.

IŠNUOMOJAMA UOK RENT

IŠNUOM. 2 kamb. butas su bal
dais. Vienam asmeniui. 6410 So. 
California, GR 6-6462.
Marąuette Parke išnuom. 5 kamb. 
butas nuo sausio 1 d., ir beismente 
3 kamb. butas. 6819 S. Campbell Ave. 
Skambinti visą dieną 476-3560.

CONTRACTORS

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau Se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning > 
naujus ir senus namus. Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
ko.m a.l

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAI*

4444 S. Westem, Chicago », m. 
Telefonas VI 7-3447

PARDAVIMUI

VYRAI IR MOTERYS

COMMERCIAL OR SAVINGS 
TELLER

Exper. preferred būt not necessary. 
Age 20—45. Salary open. Ask for Mr.
Mason.

DEVON BANK 
6445 N. VVestern. HO 5-2500

Perskaitę “Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

EXPERIENCED
MARK ANDY PRESSMAN

Excellent pay—Congenial working 
conditions.

Call — 344-6611

DRAFTSMEN
Age 22 to 30

High School Grad

Desirable to have drafting work 
experienc© and konwledge of sound 
Communications circuitry.

EKCELLENT OPPORTUNITY 
Northwest Side of Chicago

Call Will Cummings

622-5200
j .

OESIGR DRAFTSMAR 
MECHARICAL

Man with at least one year Mecha- 
nical Engineering to assist project 
engineer in preparation of design 
layouts and in design development 
of mechanical parts. Prefer three 
to five years experience in design 
of molded, scrėw machine and 
sheet metai parts.

SIMPSON ELECTRIC C0.
400 N. LARAMIE STREET

(At Lake Street “L”) 

EXPERIENCED

AUTOMATIC 
SCREW MACHINE 

SĖT UP MEN
on Brown & Sharpe and Multiple 
Spindle. — Mušt have job shop 

i experience.
DAYS & NIGHTS 

Steady work for ąualified men. 
Good hourly rate plūs overtime 
& shift premium. Full benefits in- 
cluding uniforms & profit sharing.

KERR - LAKESIDE
INDUSTRIES. INC.
26841 Tungsten Rd., 

Cleveland, Ohio — 261 - 2100

SERVICE MAN — TRAINEE — 
SINGLE

High School graduate to learn Office 
machine repnir. Mušt have owh car. 
Live North or (ęoc,hwest, city "or 
suburb. '•

S. C. M. Corp., 775-5616

ELECTRICIAN VVANTED
Medium sized Sbuthside Mfg. firm 
reąuires maintenance electrician for 
inside work. Permanent employment, 
excel. benefits. top rates.

.MIRATILK PAŠEI. PRODl’CTS, 
Contact Noriu Ileauchamp,

Hl' 8-4000

CHEMIST OR TECHNICIAN
For Petroleum Testing Lab. 

Exp. desired bųt not necessary. 
Medical and heaTth insur. Good 
starting salary. Call for appoint.
Mr. Kennelly GL 5 - 4500

GARBAGE DRUMS I
VVITH COVERS & HANDLES 

80 and 50 gal. — Free Delivery

5622 S. Racine 434-1113

Skelbkites “Drauge”

HELP VVANTED —- VYRAI

PRESS BRAKE 
PUNCH PRESS

SHEAR OPERATORS
$118.00 TO $130.00 A VVEEK

Mušt be able to make own Set-ups and read Blue Prints.
• Fully Paid Company Benefits
• Hospitalization and Major Medical Insurance
• Life, Sickness and Accidents Insurance
• VVork Clothes Furnished
• 9 Paid Holidaya
• Paid Vacation
• Cost of Living Allotvance

STRICK CORPORATION
9300 SO. DREXEL, CHICAGO, ILLINOIS 
- Opportunity Employer —

DRAFTSMEN
National truck-trailer manufacturer has immediate openings 

for design draftsmen. Mušt be high school graduate with a 
minimum of 2 to 3 years experience.

EXCELLENT SALARY AND FRINGE BENEFITS 

Call — T. B. EVVERS

STRICK CORPORATION
731 -1100

"An Eųual Opportunity Employer”

HELP VVANTED — VYRAI

MECHANICAL INSPECTORS 
ELECTRONIC TECHNICIANS

TĘST TECHNICIANS
EXPERIENCED TRANSISTORIZED AMPLIFIERS

These positions offer a genuine career opportunity vvith a well 
established non-defense expanding eleetronie component mann- 
facturer offering. ..

TOP SALARY
GENEROUS BENEFITS, GROWTH POTENTIAL 

Interviews all week

CONTACT PERSONNEL DEPT., MR. MONETTE, OL 6-2020

VIKING INDUSTRIES
830 MONROE STREET, HOBOKEN, NEVV JERSEY 

An eąual opportunity Employer

Remkite tuos. kurie skelbiasi dienr. Drauge.

a



A. A. MOKYTOJAS STASYS TIJŪNAITIS A. A. BROLIUS PAUKŠČIUS 
PRISIMINUS

Savaime suprantama, kad 
kiekvienas žmogus svajoja kuo 
ilgiau gyventi žemėje. Kuo il
giau žmonės gyvena, tuo giles
nę atmintį po savęs jie palieka,

* ypaė tie, kurie pašventė visą sa 
v° gyvenimą savo artimiesiems 
ir tautai, ypač jaunimui. Vienas 
iš tų, kuris po savęs paliko ne
mirtingą atmintį, yra a. a. mo
kytojas Stasys Tijūnaitis.

Jis gimė 1888. V. 8 d. Varei
kių Daržininkuose, Deltuvos 
valse., Ukmergės a pskr. Nuo

* 1902 m. mokėsi Taujėnų, vėliau 
* Deltuvos pradžios mokykloje.

1908 m. baigė Ukmergės mies
to vidurinę mokyklą. Išlaikė eg
zaminus į Seinų kunigų semina
rija, bet gubernatorius nepa
tvirtino jo įstojimo; tada velio
nis įstojo į Veiverių mokyto
jų seminariją.

Spaudos ir visuomenės darbe 
pradėjo reikštis labai anksti. 
Spaudoje bendradarbiavo nuo 

yl906 metų. Pasirašinėjo pavar
de ir slapyvardžiais (Tijūno sū
nus, Draugas J., S. T-is ir kt.). 
Bendradarbiavo Skaitymuose, 
Spinduly, Vainikėly, Vilty, Pa
vasary, Sargyboje, Santūroje, 
Lietuvos Mokykloje, švietimo 
Darbe, Tautos Mokykloje ir k.

Jau 1908 m. kai kurį laiką 
dirbo šv. Kazimiero draugijoje

Šių metų lapkričio 30 d. su-, naziją, už ką buvo net apdova- 
eina metai nuo a. a. Kazimiero j notas diplomu.
Paukščio mirties. Greitai bėga

Mok. Stasys Tijūnaitis 1965 m.

Seimo atstovas krikščionių de
mokratų frakcijoje. 1923 m. bu 
vo išrinktas į pirmąjį seimą, o 
1925 m. į antrąjį seimą.

laikas, nusinešdamas amžiny
bėn darbus, įvykius ir žmones. 
Tai griežtasis nepakeičiamos 
realybės žodis. Tas, kas atsire
mia į tą Amžinąjį žodį, įpras
mina savo gyvenimą ir darbus, 
tuo būdu lyg uždedamas ant 
jų amžinybės žymę.

Gausios, net devynių brolių, 
Paukščių šeimos nariai buvo 
visada pasiruošę tarnauti tiems 
aukštesniems idealams ir dėl 
jų, progai atėjus, pasiaukoti. 
Štai vienas jų, kun. Jonas 
Paukštys, SJ, išbuvęs Sibiro 
taigose dešimts metų, buvo 
grąžintas Lietuvon, bet ir vėl, 
jau savo noru, ten išvažiavo, 
nes norėjo tarnauti vargo žmo
nėms. Ten galutinai paliegęs 
sugrįžo į Lietuvą mirti. Kitas, 
kunigas Bronius, salezietis, tuo 

Ilgesnį laiką buvo Lietuvių! pačiu, tikslu liko Lietuvoje. Ne- 
sąjungos geniai Š. Amerikoje mirė jų vykatalikų mokytojų 

centro valdyboje. Organizavo 
Pamierio pr. mokyklą. Uogoniš- 
kiuose pradėjo redaguot žvaigž 
dutę. 1924-28 Kulvos pr. mk. 
vedėjas. 1928-1948 Kėdainių 
pradž. mok. vedėjas, vėliau Kė
dainių miesto mokyklų direkto-

Kaune, vėliau tais metais per- rius. Mirė pensininku, 
ėjo dirbti į seiniškio Šaltinio ir Be t(J Tijūnaitis veikė Vii-
Šaltinėlio redakciją, pastarąjį 
laikraštėlį kai kurį laiką reda
gavo.

1911 m. dirbo Laukaičio, Nai- 
jausko, Dvaranausko b-vės lei
džiamų knygų ir laikraščių ko
rektorium, o nuo 1912 m. vėl 
Šaltinio redakcijoje. 1915 m. ku 
rį laiką dirbo A. Dovydaičio 
redaguojamame dienraštyje Vii 
tyje. 1923-1933 leido ir redaga- 

»vo vaikams laikraštėlį žvaigždu
tę, o 1934-1940 Kregždutę.

Tijūnaitis buvo išleidęs ne
maža knygučių: Lietuvos atgiji 
mas, 1911; Lietuvos istorija 
(Žmonių knygynėlis) 1911- 
1914; Vidurinių amžių istorija, 
I — IV, 1912 — 1914 metais, 
Alkoholiką 1924; Mūsų pasakos 
I—-V; 1927 — 1932, Mūsų pa
sėtos I, 1938, H — 1939; Mū
sų pasakos, 1958, Mįslės, 1958.

4 Bet ir mokytojo bei visuome
nės veikloje jo darbas šakotas.

Vilniuje dėstė vakariniuose 
kaimo mokytojų kursuose. Sei
nuose atgaivino Žiburio bei Ly
ros draugijas; Bubelių pradžios 

"Inokyklos vedėjas. Seinų atsto
vas Vilniaus konferencijoje 
1917. IX. 18-22. Nuo 1918. XI. 
18 Seinų Žiburio gimnazijos or
ganizatorius ir mokytojas. Ak
tyviai veikė katalikiškose orga
nizacijose. Lietuvių krikščio
nių darbininkų d-jos Seinų sky
riaus pirmininkas, pavasarinin 
kų vadovas.

Lenkams okupavus Seinus, 
pasitraukė į Lazdijus. Atgaivi
no Žiburio gimnaziją ir buvo 
pirmas jos direktorius. Vietos 
savivaldybių pirmininkas. 1920. 
V. 15 — 1922. X. Steigiamojo

niui vaduoti sąjungoje, blaivi
ninkuose ir esperantininkuose

resnysis brolis Vincas, senas 
ateivis, o 1955 metais, Kolum
bijoje, mirė Antanas Paukštys. 
Jis buvo baigęs lituanistinius 
mokslus Lietuvos universitete, 
o taip pat dainavimo studijas. 
Dirbo pedagoginį darbą ir reiš
kėsi kaip dainininkas ir rašy
tojas — žurnalistas. (Su juo 
kartu suredagavome du pir
muosius ten ėjusius laikraščius

Aidus). Buvo labai kilnaus bū
do patriotas, visų labai mėgia
mas ir gerbiamas.

1912 m. buvo išleidęs knygų- Kolumbijos Lietuvį ir Tėvynė? 
tę “Tarptautinė kalba — Espe
ranto”. Dalyvaudavo esperanti
ninkų suvažiavimuose užsieny
je- Pernai miręs Kazimieras

Būdamas didelis idealistas, Paukštys buvo baigęs chemi- 
nemaža kam yra padėjęs išeiti j°s inžinieriaus mokslus, Kau- 
į žmones. Tad neabejotina, kad "e dirbo universiteto laborato- 
nemaža draugų bei mokinių liū rij°se asistentu. Gerai mokė- 
di kartu su velionies šeima: damaa keletą svetimųjų kalbų 
žmona, šūnumi ir dukra ir jų lr karo metu, Vokietijoje, ga- 
šeimomis. | lėJ° atlikti įtakingas pareigas

I —dirbo Unroje, kur ne vienam 
1925 m. liepos .5 d. nutrau- lietuviui galėjo padėti, 1949 

kė jo kūrybinį darbą. Dabar jis į metais atvykęs į Š. Ameriką 
ilsisi savo brangiosios tėvynės vjSą laiką gyveno Chicagoje ir
žemėje.

N. Butkienė
dirbo savo srities darbą. Veikė 
ateitininkuose. Universitete 
pirmininkavo korp. Humani-

; tas, kurios buvo vienas iš įkū
rėjų. Tremtyje dalyvavo vy- 

— Didžiausiame neturte ir var- .
ge gimsta genijai, ir tik noras ir1 ciV, profesorių, at. Sendraugių 
darbas daro žmones didžiais. j ir kitose organizacijose, stip-

— Fr. R, Chateaubriand riai rėmė Vasario 16-sios gim-

A. -į- A.
Inž. ALFONSUI SEMĖNUI mirus, 

gilaus liūdesio prislėgtas žmoną STASĘ ir dukrą 
NIJOLĘ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Sofija ir Juozas Graužiniai 
ir Emilija Petrauskaitė

A. -Į- A.
Inž. ALFONSUI SEMĖNUI mirus, 

jo motiną PRANĘ SEMENAVIČIENĘ ir seserį EMILIJĄ 
GAUČIENĘ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Marija ir Bronius Macevičiai 
Dr. Julija Monstavičienė

✓ SOPHIE LORENCE
Gyveno 3659 West SOth Street.

MirS gruodžio 16 d., 1966,
sulaukus 59 m. amžiaus.

Gimė Chicago, III.
Priklausė šv. Teresės dr-jai, 

Kazimiero Sės. Rėmėju dr- 
Holv Cross AiuclHary, Rieš

ėj Sacrament Girele 649, 
fįiuK'hters of Isabel, Savanga &apter 67 lr T. Marijonu Rė-
įnėjd dr-jai.

I.aldotuvės įvyko pirmadienį, 
„.-.Mid 19 d. Po gedulingu pa- 
S „mu Švė P Marijos Gimimo Unijos bažnyčioje velionė 
K nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

jtuflOdft VIrginia
llio, žentas Ralph, Ir anūkai.

A.-f-A.
Dipl. inž. ALFONSUI SEMĖNUI mirus, 
jo žmoną STASĘ SEMĖNIENĘ, dukrą ir kitus arti

muosius nuoširdžiai užjaučiame liūdėdami kartu.

“Plieno” Vyrija

A. -f- A.
Inž. ALFONSUI SEMĖNUI mirus, 

jo žmoną STASĘ, dukterį NIJOLĘ su šeima, motiną, 
seserį ir kitus gimines nuoširdžiai atjaučiame.

BALF’o Chicagos Apskrities 
direktoriai, valdyba ir skyriy nariai

A. a. Kazimieras, kaip ir vi
si kiti Paukščiai, iš gyvenimo 
pasitraukė per anksti, vos su
kakęs 56 metus. Dar buvo la
bai reikalingas savo šeimai. 
Paliko vieną dukrą Gražiną, 
jau ištekėjusią ir du sūnus — 
Keistutį, studentą, ir Vytautą,

dar gimnazistą. Visa šeimos
našta krito ant žmonos, dail. 
Jadvygos Paukštienės pečių. 
Taip pat jis buvo brangus ir 
reikalingas asmuo ir lietuvių 
bendruomenėje, uoliai visur da
lyvavęs ir rėmęs visus lietu
viškuosius reikalus.

Nors praėjo jau metai nuo 
a. a. Kazimiero Paukščio mir
ties, bet jo šeimai ir kitiems 
artimiesiems jo gedėjimo ilge
sys išrodo dar labai didelis, nes 
jo trūkumas yra ryškus.

Em. Petrauskaitė

Pranešame giminėms, draugams bei pažįstamiems, kad 
š. m. gruodžio 17 d. 5:20 vai. vakare mirė mūsų mylimas vy
ras tėvas, sūnus ir brolis

A. A.

Inž. ALFONSAS SEMĖNAS
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. 

Western Avenue.
Trečiadienį, gruodžio 21 d. 9 vai. ryto iš koplyčios bus 

nulydėtas į švenčiausios Panelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią gedulo pamaldoms. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Giliai nuliūdę lieka: Žmona,, duktė, žentas, vaikaitis, mo- 
| tipą, tėvas ir seserys.

Šeima pageidautų vietoje gėlių paaukoti lietuvių labdary
bei bei kultūriniams reikalams.

A. + A.
INŽ. ALFONSUI SEMĖNUI mirus, 

jo žmoną STASĘ LAPAITĘ-SEMENIENĘ, gimines ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu giliai liūdi

Ona lir Romas šiaudikiai 
Antanina ir Pranas Urbučiai

A. -f- A.
TEOFILEI PUNDZEVICIENEI 

mirus, su dideliu liūdesiu reiškiame gilią užuojautą 

generolui S. PUNDZEVIČIUI ir jo sūnui.

BI
Sofija ir Ignas šešplaukiai

A. -f- A.
Janinai Gustaitytei-Jonynienei 

mirus, jos vyrui VYTAUTUI, dukrai GIEDREI, sese
riai GRAŽINAI ir broliui ALGIRDUI gilią užuojautą 
reiškia

Sofija ir Antanas Saliai

A. -j- A.
INŽ. ALFONSUI SEMfiNUI mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame — motinai PRANEI 
SEMENAVIČIENEI. seseriai EMILIJAI GAUČIENEI, 
žmonai ST. SEMĖNIENEI bei jų artimiesiems.

Albina ir Pranas Čepėnai 
Ina ir Vytas Užgiriai

Didelio liūdesio dienomis
A. + A.

Janinai Gustaitytei-Jonynienei 
mirus, jos vyrui dail. prof. VYTAUTUI K. JONYNUI 
ir dukrai GIEDREI bei kitiems giminėms reiškiame 
gilios užuojautos žodžius ir kartu su jais liūdime.

Adomas Varnas su šeima 
Zenonas Kolba su šeima

-

A.-f-A.
Teofilei Kmeliauskaitei - Pundzevičienei 

mirus, jos vyrui generolui STASIUI PUNDZEVIČIUI 

ir sūnui RIMUI reiškiame gilią užuojautą.

Vincas Ruseokas ir šeima

Mūsų mielam bendradarbiui

Diplomuotam inžinieriui
A. -f- A.

ALFONSUI SEMĖNUI mirus,
jo žmonai "Moterų gyvenimo" skyriaus redaktorei 
STASEI SEMĖNIENEI ir visiems artimiesiems nuo
širdžiai užjaučia ir kartu liūdi

“Draugo” redakcija, administracija 
ir spaustuvės tarnautojai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYAIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ii kitų papuošimų
2443 West 63rd STREET 

Telef. PRospect 8-0833 PRospect 8-0834

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telef. LA 3-0440 ir LA 3-9852

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOKPLYCIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

MAZHKsEYANS

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

ftzrJcmg Facilitiaa

6845 SOUTH WESTERN AVE. BEpubBt 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69tb STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette S-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-3401

8354 S. HALSTED STREET
POVILAS J. RIDIKAS

TeL YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138 — 1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVE. CICERO, DLL. Tel. OLympio 2-1003

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

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



DRAUGAS, antradienis, 1966 m. gruodžio 20 d.

X Prasminga dovana Kalė
doms — “Draugo” prenumera
ta, kuri per metus kasdien pri
mins užsakytoją ir jo puikią 
dovaną. Jau mažai bevartojan- 
tiems liet. kalba, galima užsa
kyti liet. dvasioje leidžiamą 
anglų kalba mėn. žurnalą “The 
Marian”. Kitiems tinka ir religi
nio turinio savaitraštis “Lai
vas”.

X Leokadijos ir Juozo Žvy- 
nių naujoj ir puošnioj reziden
cijoj gruodžio 3 d. buvo susi
rinkęs didelis būrys artimųjų 
ir bičiulių Leokadijos pasvei
kinti jos vardadienio proga. 
Tarp svečių buvo matyti inž.
J. Jurkūnas su žmona, Šiaudi- 
kiai, Modestavičiai, Armaliai, 
Valiukėnai, Patlabai, Kašubai, 
Dargiai, Daunorai, Griganavi- 
čiai, Džiugai ir kt. Ta proga 
prie vaišių Leokadijai buvo su 
gieduota “Ilgiausių metų” ir iš 
reikšta daug linkėjimų.

X Prel. P. Marcinkus, kilęs 
iš Cicero, kaip skelbia Chica
gos didžioji spauda, Vatikane 
prie Sv. Tėvo turi labai svar
bius postus. Yra paruošęs Sv. 
Tėvo keliones į užsienį, o taip 
pas jis nuolat matomas šalia 
Sv. Tėvo audiencijų metu.

X Sendraugių Vyčių kuopos 
mėnesinis narių susirinkimas į- 
vyks vyčių namuose, 2455 West 
47 St., gruodžio 20 d. 8 v. v. 
Susirinkime kalbės Pov. Dirkis 
apie kalėdinius papročius. Į su
sirinkimą kviečiami visi vyčiai 
su šeimomis ir artimaisiais.

X Istorijos mėgėjas negali 
praleisti progos susipažinti su 
lietuvių tautos religiniu gyve
nimu ir Marijos kultu. Tam rei 
kalui daug padės kun. dr. J. 
Vaišnoros, MIC, parašyta kny
ga “Marijos garbinimas Lietu
voje”, kuri gaunama “Draugo” 
administracijoje.

X “Ateities” Naujų Metų su
tikimui kvietimai jau išsibaigė. 
Užsisakiusieji prašomi paimti 
iki gruodžio 23 d. Nepaimti 
kvietimai bus parduoti kitiems, 
nes yra labai daug norinčių.

(pr.)
X Jūs galit išsirinkti Tele

funken magnetofoną net iš pen
kių modelių ir tuoj gauti — pas 
Gradinską, 2512 W. 47 St., FR
6-1998. (sk.)

X Velykų dovanomis nerei
kės rūpintis — Klaipėdos Uos
to mugėje sausio mėn. 22 d. 
įsigysite lietuvių jūrų skautų 
pagamintų puikių rankdarbių.

(pr.)
X Brangūs akmenys skirtingi, 

paviršium jie apgaulingi; 
tad kad nuostolių išvengti, 
reik pas Tverą tik įžengti. 
2646 W. 69 Street, (sk.)

X Stasys ir dr. Danguolė Su
rastai, nuoširdūs lietuviai kul
tūrininkai, gyv. Rockforde, UI., 
įsirašė į Lietuvių Fondą su 500 
dol. auka. kovojančiai tautai. 
LF adresas: 6643 S. Maplewood 
Avė., Chicago, UI. 60629. (pr.)

X Antanina ir Pranas Urbu
siai vietoje kalėdinių kortelių 
paaukojo Lituanistiniam Peda
goginiam Institutui $40.00.

(pr.)
X Pakšto salėje Naujųjų 

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

X “AURELIA”. _ Graži lie
tuviška A. Paukštelienės plokš
telė, puiki Kalėdinė dovana 
draugams ir giminėms, taip pat 
sau. (sk.)

X TERRA iki Kalėdų atdara 
kasdien iki 9 vai. vak., šeštad. 
iki 6 vai. vak., sekm. nuo 11 
iki 5 vai. 3237 W. 63 St., tel. 
434-4660. (sk.)

X Inž. Kostas Dočkus, prieš 
Keletą dienų buvo išvykęs j 
Newark, N. J., American Elec 
tro Plating dr-jos inžinierių su
važiavimą. Jis ten buvo siųstas 
Borg Wemer b-vės Chicagoje, 
kurioje yra aliuminijaus suvi
rinimo be rūkščių projekto vyr. 
inžinierius.

XPLJ Kongreso fnansų kom.
atstovu Chicagoje yra pakvies
tas ir tas pareigas sutiko eiti
K. Barzdukas. Tikslas — padėti 
sutvarkyti finansinius ir turto 
reikalus, kuriuos tvarkė stud.
R. Sakadolskas ir jo pagalbi
ninkai, kurie dabar studijuoja, 
neturi laiko.

X Meno draugijos Šatrijos 
susirinkimas poetės Julijos Šva 
baitės bute sekmadienį buvo la
bai darbingas. Buvo pagerbta 
rašytoja Danutė Brazytė Bin- 
dokienė, neseniai davusi naują 
knygą vaikams: “Pelytės kelio
nė į Mėnulį”. Taip pat buvo dis 
kutuota Giedrce premijuotasis
A. Barono romanas “Trečioji 
moteris”, aptariant jo literatū- 
rinęvertę charakterius. Nusista
tyta ateinančių metų pradžioje 
specialiu parengimu plačiau su 
pažindinti visuomenę su naują-! 
ja prof. A. Maceinos poetine,

IŠPLAUKE PENKIEMS ME
TAMS APLINK PASAULĮ

Chicagos šešių asmenų šeima, 
jo, £^17’ Martin Roelfer, jo žmona ir ke- gcj spausdina Look žurnalą, ku
Šis OgUteratūrinis° Vakarojimas 'turi sūnūs išPlaukė Robin* riame sutrumpintoje atkarpoje 
baigtas šeimininkų skaniai pa- hood> Me” uosto savo 52 pėdų pasirodys kontroversinė auto-

. .... . jachta penkių metų kelionei ap- riaus William Manchester kny-ruostomis vaišėmis. Pobūvi pra- f. ” F/s Imk pasauli. Jie žada užkrauti ga—Death of a President. Buvvedė Šatrijos pirm. C. Gnnce- V T ___ _____ s-------
vifiius. Nuotaikingą novelę “Tu.
ristė” paskaitė kun. dr. J. Vaiš
nora, MIC.

SIŪLO PALIKTI TAS PAČIAS. lu”bla k'Ub°
LENTELES

Chicagos Better Government 
sąjunga siūlo projektą nekinta
mai automašinų registracijai, dė šešių mėnesių ginčą dėl Mc- linois kasyklos iškasė 5,836,435 
Pagal planą, automobilių ir sunCormick salės praplėtimo. Jis tonas anglies., 
kvežimių savininkai gautų pas- pasiūlė užmiršti 15 mil. dole- p r^VES STUDIJĄ LORETTO 
tovią registracijos lentelę galio rių planą praplėsti salę į pie- LIGONINĖJE
jančią mažiausiai trims me- tus palei ežerą, ir nurodė kad Hospital sąjunga
tams. Kasmet būtų išduodamas galima salę praplėsti į vakIrus parfnko 5Q UgoniniU(
priklijuojamas to paties nume- iki Illinois Central geležinkelio kurioge bug £ravesta \ studija 
rio ženklas. Planas valstijai su bėgių. Projektų komisija vien- J* slaugymQ
taupytų pinigų ir policijai būtų balsiai pritarė ir priėmė mero reiRalingi Ugoniai turį
naudingas. planą.

Trečiadienį, gruodžio 14 d. Dariaus ir Girėno posto salėje, Lietuvių Pre
kybos Rūmai suruošė prieškalėdinį pobūvį, kuriame programą išpildė 
Pranciškos Gramontienės vadovaujamas Ateities Atžalynas. Atžalynas 
jau užsisakė Clevelande kankles savo narių orkestrui, kurios kainuoja 
$700.— Šio pasirodymo proga Stanley Balzekas Sr. kanklių pirkimui pa
aukojo pirmuosius $100.— Nuotraukoje pirmoje eilėje Atžalyno šokėjos, 
iš kairės: Suzana Radavich, Carol Petrošius, Kate Gench ir Judita 
Yocius. Antroje eilėje: Atžalyno orkestro vadovas Faustas Strolia, 
Pranciška Gramontiene, Stanley Balzekas Sr. Eleonora Zapolienė — 
Atžalyno chorvedė, Adolfas Baliūnas — pirm. Lithuanian Chamber of 
Commerce ir Pranas Zapolis. Nuotr. V. Račkausko

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ALVUDO KŪČIOS Kalėdines mintis pareiškė ir

jaunųjų atstovas Rimas Vikto-
Jaudinantis lietuviškų tradi- raa. uždegant žvakutes ir susi- 

cijų pergyvenimas buvo Aivų- kaupiant buvo pagerbti žuvu- 
do Kūčios, praeitą sekmadienį šieji bei mirusieji. D. Peterso- 
suruoštos Gimimo Švč. P. Ma naitė pagiedojo “Tyli naktis”, 
rijos par. salėje. Susirinko apie Naujos nuotaikos įnešė akt. A. 
340 žmonių. Visų dėmesį traukė Brinkos deklamacijos už sce- 
visą sceną užimąs Betliejus, ku- nos.
rio figūros aprengtos lietuvių Alvudo vaikų teatras, vado- 
tautiniais drabužiais, tai A. Kir vaujant akt. A. Brinkai ir pade- 
vaitytės nuopelnas. dant A. Sobieskienei pastatė Kū

Apeigą atidarė Alvudo pirmi čioms pritaikytą vaizdelį, su de 
ninkė O. Ankienė, pakviesdama klamacijomis, giesmėmis, daino- 
kalbėti Zuzaną Juškevičienę, mis ir kitais paįvairinimais. Čia 
kuri išryškino, kaip pasauliui dalyvavo trys sesutės Bružai- 
reikalingas atgimimas ir kad tės, dvi ūsevičiūtės, R. Taut- 
jis turi eiti per kūdikį; sveikas kūtė, V. Sobieskytė, Audrius ir 
kūdikio auklėjimas išugdys žmo Rimas Viktorai, A'. Žygas, V. 
niškumu žėrinčias ateities kar- Ankus, R. Žukauskas ir kt. Dė
tas. ikoracijos dail. J. Kiburo, garsų

Baltimorės studentai Birutė Dulytė ir Remigijus Balčiūnas pademons
truos lietuv Skus papuošalus prie lietuvi.kos eglutės Kalėdų rytą 10 vai. 
per VVBAL-TV (tinklas 11). Programa bus pakartota Kalėdų antrą 
dieną 9 vai. r.

CHICAGOS ŽINIOS
ATKARPOJE SPAUSDINA

KONTROVERSINE KNYGĄ 
R. Ronnelly spaustuvė Chica-

100,000 mylių. Jachta Mirage, i prez. Kennedžio žmona Jakveli- 
su visais vėliausiais navigaci- na teismo keliu nori sustabdy- 
jos įrengimais, kainavo $150,-; ti tų straipsnių ir pačios kny- 
000. Roefer yra Chicagos Co- gos spausdinimą.

KIEK ANGLIŲ IŠKASĖ 
NUMALŠINO ŠEŠIŲ MENE- Illinois kasyklų departamen- 

SIŲ GINČĄ to direktorius Leon Ruff pra-
Meras Richardu Daley nutil- neša, kad lapkričio mėn. 68 H-

65 m. ir daugiau palyyginus su 
turinčių mažiau 65 m. ligonių 
slaugymu. Viena tu ligoninių 
yra Chicagos seserų kazimierie 
čių vedama Loretto ligoninė.

PAGALBA RAUPSUOTIEMS

Italijoje įkurtas sąjūdis raup 
suotiems padėti šiomis dieno
mis pasiuntė į Madagaskarą mi 
lijoną du šimtu tūkstančių lyrų 

i sumą. Vien Ambrositra lepro- 
! soriume Madagaskare randasi 

g j 700 raupsuotųjų, kuriais rūpi- 
i naši katalikų vienuoliai, čia į- 
steigta speciali mokykla raup
suotųjų vaikams auklėti ir mo
kyti.

techn. inž. J. Slaboko. Eglutės 
pedagoginius papuošalus parū
pino mok. A. Abromaitienė, 
šiaudinukai Bosų ir Šulaičių.

Didelis programos praturtini
mas buvo giesmės ir dainos so
listės A. Kalvaitytės, pianu pa- 
lyydint A. Kalvaičiui.

Programa visiems labai pati
ko. Prel. V. Čemauskas net 
susijaudinęs dėkojo rengėjams.

Gausią skaniais patiekalais 
Kūčių vakarienę paruošusios M. 
Bosienė, talkinant J. Bružienei,
D. Viktorienei, V. Stakėnienei, 
O. Vitkauskienei, J. Bosui, M. 
Goceetienei, J. Kaunui, E. Kli
mavičienei, P. Ankui, St. Ter
minui, A. Sobieskienei ir kt. Salę 
išpuošė J. Kaunas, St. Skudzin- 
skas, St. Terminas ir kt. vado
vaujant Z. Juškevičienei.

Susirinkusius pasveikino ir 
auką įteikė prekybininkas Bur- 
štein. Mok. Valaitis paskaitą 
iš savo rinkinio Laišką iš Vor
kutos.

Vaikams ypatingo džiaugsmo 
suteikė Kalėdų senelis (A. Brin 
ka) su didžiu dovanų maišu. 
Kūčias ruošiant daug gražios 
iniciatyvos parodė dr. J. Ado
mavičius ir dr. O. Vaškevičiū- 
tė. J. Žvilb.

Išarti ir toli

VOKIETIJOJ
— Rita Giedrytė siunčia šven

tų Kalėdų proga sveikinimus iš 
Paryžiaus visiems savo pažįs
tamiems. Ji gyvena ir dirba 
Vokietijoje, Augsburge, ameri
kiečių ligoninėje kaip registruo 
ta slaugė. Savo atostogų ir sa
vaitgalių laiką praleidžia įdo
mesnėse vietose. Neseniai grį
žo iš Italijos susižavėjus Ro
ma. Apvažinėjo Vokietijos, Au
strijos ir kitas šalis..

— Muenchene įvykusioj So
vietų Sąjungos Studijų institu
to konferencijoj, skirtoj per
žvelgti bolševikinės veiklos 50 
m. pažadų ir tesėjimų balansui, 
buvo pateikta 20 itin aukšto ly
gio paskaitų. Ypač spalvingas 
buvęs prof. Richardo Pipes iš 
Harvardo universiteto praneši
mas apie tautybių problemą So 
vietijoje. Čia paaiškėjo, kad ne 
rusų tautose per pastaruosius 
50 metų tautinis susipratimas 
ne tik neišblėsęs, bet greičiau 
paryškėjęs ir sustiprėjęs. Ne
paisant ūkinių ir kultūrinių nu
tautėjimo pastangų, apie suru- 
sėjimą nesą nei kalbos. Prie
šingai tautiniai kadrai reikalau 
ja daugiau)įtakos,ęgalios ir tau 
tinės sąmonės pasireiškimo aš
trumas esąs arti sprogimo.

Amerikos lietuvis prof. dr. 
Stasys Vardys patvirtinęs pra
nešėjo nuomonę, tik jis manąs, 
kad sovietai, tikrai pripažinda
mi kalbines ir kultūrines tei
ses, galėtų tautinių junginių lo 
jalumą patraukti bendros vie
nybės naudai. Konferencijoje 
dalyvavę apie 150 sovietologų, 
jų tarpe eilė tauptautinio mąs
to tyrinėtojų.
— Vokietijoj Friedrichsdorf/ 

Taurus įvykusioj studijų savai
tėj buvo nagrinėti lietuvių — 
latvių — estų santykiai su vo
kiečiais. Lietuvių — vokiečių 
santykius dėstė prof. dr. Zeno
nas Ivinskis ir prof. Hellma- 
nas. Latvių — vokiečių prof. 
Valters ir prof. Rimscha; estų 
— vokiečių prcf. Angelus iš 
Lundo ir prof. Weiss. Dr. Nam 
sons iš Koenigsteino kalbėjo 
apie tautybių santykius Balti
jos kraštuose, — naujų laikų 
istorikas dr. Kranhals pateikė 
II-jo Pasaulinio karo vokiečių 
okupacinės politikos Baltijos 
kraštuose apžvalgą, o dr. Isch- 
reyt iš Lueneburgo kalbėjo apie 
sovietinę okupacinę politiką.

PERU
— Lietuvaitė pranciškonė mi- 

sijonierė Marija Širdies Jėzaus, 
dirbanti tarp puslaukinių, vie
name laiške rašo: “Man pada
rė didelį įspūdį, kad daktarai 
atrado, kaip čia, Rekenoj, ir ap 
linkumoj labai daug sergančių 
raupsais ir daug daugiau džio
va. Nestebėtina — maistas blo
gas, ir to negalima gauti, tie
siog nėra pakeitimų: ryžiai ir 
ryžiai. Pupelės be galo bran
gios, mėsos negalima gauti. Ei
na į turgų 3 — 4 valandą ryto

Rytų ir Vidurio Europos kilmės Amerikiečių konferencija, kuriai va
dovauja prel. J. Balkūnas ir kuriai priklauso įvairios bulgarų, vengrų, 
latvių, estų, lietuvių, čekoslovakų. lenkų, rumunų ir ukrainiečių orga
nizacijos, savo dešimtmečio veiklos sukaktį minėdama pagerbė šen. 
Thomas J. Dodd (dem. Conn) už jo nuolatinę pagalbą pavergtųjų tėvy
nių laisvės kovą vedant. Jam įteikta lentelė su jo nuopelnus aptariančiu 
įrašu, ši fotografija vaizduoja vieną iškilmės epizodą Iš k. į d.: šen. 
T. J. Dodd, prel. Jonas Balkūnas, pobūvio vedėjas ukrainietis adv. J. 
Lesawyer, P. Vietnamo atstovas prie J. Tautų, pavergtųjų tautų drau
gas žurnalistas John Chamberlain ir P Korėjos atstovas

Nuotr. L Tamošaičio

įr jau nieko negali gauti. Dar
žovių visai nėra, bulvės 4 kar

atus brangesnės už ryžius.
“Vienas tėvas misionierius sa 

kė, kad anksčiau turėjo geresnį 
maistą, bet kaip neturi jokių 
pajamų, eina kitur valgyti, kur 

i kainuoja 3 kartus mažiau, bet 
' blogas maistas. Pats yra darbi 
ninkas, stato bažnyčią, kerta 
medžius. Visi gyventojai jį la
bai myli, jis valdo visus; bet 
kai neturi beveik jokių pajamų, 
tai ir labai sunku. Turėjo įdo
mią ir labai pavojingą ekspedi
ciją per tuos neįžengiamus mi- 

Iškus, kur nori pravesti kelią.
I Ėjo su 15 vyrų. Nakčiai atė- 
ijus ištiesė nepermerkiamą me- 
i džiagą, ant žemės pasistatė pa
lapinę ir visi drauge ilsėjos. 
Patys vyrai atėjus nakčiai pra 
dėjo prašyti tėvo, kad visi kal
bėtų šv. Rožančių, nori melstis. 
Ryte atrado sutriuškintą gyva
tę, mat miegojo ant jos. Po 
mėnesio kelionės apdriskę, bet 
laimėję, grįžo. Ar nebūtų tam 
misionieriui aukų šv. Mišioms?

“Tėvų misionierių gyvenimas 
yra tiesiog herojiškas, todėl ir 
taip maža pašaukimų! Jaunuo

Washingtone Kalėdų eglutė yra 
aukštesnė už paminklą. Ji yra 65 
pėdų aukščio, apytikriai 80 metų 
senumo.

liai matydami jų taip sunkų 
gyvenimą, nors ir turėdami pa
šaukimą, praranda.

Mes tiems misionieriams pa
dedam, kaip galim: maistu, su- 
taisydamos jų baltinius, pada
rydami ką jų bažnytėlėms ir t.t.

“Šiomis dienomis turėjome be 
galinius karščius, ir kai nelyja, 
neturime vandens, kurs čia taip 
reikalingas. Nors turime dide
lius rezervuarus, bet tiek daug 
mergaičių—greitai pasibaikia”.

Tos seselės adresas: Maria 
Širdies Jėzaus, F.M.M., Cc-legio 
“Maria Inmaculada”, Reųuena, 
Peru, S. A. Aukas galima siųs
ti ir per kun. J. Prunskį, “Drau 
go” adresu.

OKUP. LIETUVOJ
__ “Valstiečių laikraštis”

redakcija Vilniuje sakosi gau
nanti nusiskundimų, kad kai
mo žmonės dar dažnai parduo
tuvėse išgirsta pardavėjų atsa 
kymus: “Nėra, neturime”.

Klausė kooperatyų sąjungos 
pirmininką, kodėl taip yra: 
“Ar prekių sumažėjo?”.

Pirmininkas atsakė, jok pre. 
kių net padaugėjo apie 15%, 
o kad parduotuvėse visdėlto sa 
ko "neturime”, tai dėl to kal
ti esą patys kaimiečiai: per
daug nori. Sako: “Kada kaimo 
žmogus pirkdavo trejus-ketve- 
rius batus? Ar išdrįsdavo jis 
vilktis prabangų importinį pus
paltį? Ar būdavo kada kaime 
tokia paklausa baldų, elektros 
prekių? O kas dedasi dabar?”

Toks kaimiečių “drąsumas” 
parduotuvėse atsiradęs todėl, 
kad jų pajamos per paskuti
nius devynis mėnesius pakilu
sios 26.6%.

Taip pirmininkas ir išsisuko 
neatsakęs į klausimą, kodėl 
parduotuvėse tebeskamba tas 
“nėra, neturim”. Jeigu jo min- 
nimi nuošimčiai ką nors reikš
tų, tai išeitų, kad vistiek ne kai 
miečiai, o prekių tiekėjai atsi- 
liea, nes prisipažįsta, kad pre
kių pateikė tik 15% daugiau, 
kai pirkėjų piniginės pastorė
jusios 26.6%: atsilikimas dau
giau kaip dviem penktadaliais. 
Tik kai iš viso ko nors nėra, 
tai nustoja reikšmės ne tik 

'nuošimčiai, bet ir ketvertų ba
tų paklausa: jeigu nėra, tai 
nieko nereiškia, jei kauniečiai 
net ir karakulio kailių teirau
tųsi. (E.)

— šešiems Sovietų sąjungos 
konditeriams (saldainių - cuk
rainių gamintojams) Maskvoje 
pripažino konditerio - meisterio 
vardą. Trys iš jų lietuviai (iš 
Trakų, Šilalės ir Joniškio).

Nors Lietuvoje dabar gami
namų saldainių - cukrainių ko
kybė dar toli neprilygsta ne
priklausomybės meto gaminiu 
kokybei, bet Lietuvos kondite
rijos gaminiai “garsėjo visoje 
šalyje”, atseit geresni už rusų 
gaminius. Be to, ir tų gaminių 
kiekis, sako, “Lietuvos vartoto
jų kooperacija užima antrą vie 
tą broliškų respublikų tarpe. Ją 
pralenkia tik Rusijos Federaci
ja” (apie 40 kartų didesnė)., 
Vien vadinamosios kooperaci- 
nės konditerijos įmonės Lietu
voj pagamina saldainių - cuk
rainių maždaug už pusę milijo
no rublių kas mėnuo. Didžiumą 
pardavinėja “visoj šaly). (E.)

— Iš Lietuvos komunistų “Vai 
&tiečių laikraščio” (lapkr. 13 
d.) paaiškinimų matyti, kad 
Lietuvoj už sodybinius sklypus 
(daržus) imamas žemės moke
stis po 35 kapeikas už arą. Jei 
kas yra gavęs sklypą didesnį, 
negu numatyta, tas moka dvi
gubą mokestį. Tad už normalų 
sklypą reikia mokėti 21 rublis 
kas met. Nepriklausomoj Lie- 
tuvoų vidutinis žemės mokestis 
buvo septyni centai už arą. 
Skaitant kapeikos vertę apytik 
riai kaip už centą žmonėms 
dabar už paliktus daržus ten
ka mokėti penkeriopai didesni* 
mokesčiai. Lietuvos valstybė 
už visus žemės mokesčius su
rinkdavo apie 18 milijonų litų, 
o sovietai už nepilnus penkis 
jos procentus surenka apie sep 
tynis milijonus rublių.

0102. BRITANIJOJE *,
— “Nidos” klubo išleistas 

1967 m. kalendorius jau pasie
kė savo prenumeratorius. Ka
lendorius yra sieninis, kasdien 
nuplėšiamas ir kiekviename la
pelyje apart kalendorinių žinių-* 
yra ir trumpų pasiskaitymų.

— Londone gruodžio 11 d. 
įvyko tėvų susirinkimas. Ap
tarti jaunimo reikalai, sekma
dieninė mokykla ir išrinktas 
mokyklos globos organizacinis 
komitetas.




