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SUKILO
PRIEŠ
DIKTATŪRĄ
GRAIKIJOJE

Karalius atleidžia karininkų vy
riausybę iš pareigų, reikalauja 
kariuomenės ištikimybės, žada 
atstatyti demokratinę santvarka 
ir įsipareigoja nekerštauti. Kons
tantinas, gruodžio 13 d., apleido 
Atėnus ir laikinai įsikūrė Naou- 
soje, pusiaukelėje nuo Jugoslavi
jos ir Salonikų (graikiškai The- 
ssaloniki) uosto. Vakar jis su šei
ma, buv. ministerių pirmininku 
atskrido į Romą.

Karaliaus kalbos buvo perteik
tos iš Salonikų ir Larisos, kurio
je yra Šiaurinio Atlanto santar
vės būstinė Graikijoje. Karalius 
buvo paskyręs ministerių pirmi
ninku buvusį krašto apsaugos mi 
nisterį P. Gaoufalias.

Kas vertė išsilieti kantrybės 
taurę?

Graikijoje užsiliepsnoja naujas 
karas. Kretos saloje vyksta mū
šiai. Vėl prasideda naujas krau
jo praliejimas. 1940 m. graikai 
kovojo prieš užsienio remiamus 
komunistus, šiandieną veda ko
vą prieš karinę diktatūrą, už
gniaužusią laisvę.

Ji suvedė sąskaitas su savo prie 
šais, nors jau praslinko veik 8 
mėnesiai nuo jos įsigalėjimo. Ji 
žadėjo Siaurinio Atlanto santar
vės atstovui paskelbti naują kon-

Akys krypsta j Makarios, 
Kipro valdžios galvą.

stitueiją, bet netesėjo. Pastaro
siomis dienomis bandė kiek at
leisti diktatūros varžtus. Tai bu
vo jos silpnybės ženklas.

Kraštas pergyveno įtampą ir 
ūkinį sunkmetį. Nuolaidos Kip
ro byloje, atšaukimas iš salos 
12,000 karių ir palaidojimas Eno 
sis — Ki;'- > p. .jungimo prie Grai 
kijos, buvo paskutinis lašas, ver
tęs išsilieti taurę. Graikijos ka
riuomenė buvo pažeminta. Šiau
rės Graikijoje esą daliniai telau
kė ženklo. Jį davė karalius, ap
leidęs sostinės rūmus ir nuvykęs 
pas bendrus nuversti karinę dik
tatūrą, kurios vyriausybę jis buvo 
patvirtinęs.

Makarios ištvėrė, bet karinė 
diktatūra bylą pralaimėjo.

Kipro byloje ištvėrė tik preziden-

Vak. Vokietijos kariai manevruose — vokiečiai sudaro, po amerikiečių, 
pajėgiausią NATO ramstį karių skaičiaus bei ginklų atžvilgiu.

NATO gen. sekretorius Manlio Bro- 
8io (dešinėje) pranešė apie tarp
tautinio laivyno organizavimą. Jis 
numatytas atsispirti sovietų verži- 
muisi Viduržemio jūros srity. Į 
dešinę nuo Brosio — Olandijos at
stovas R. Pekelharing.

tas. Jį, Makarios, kaikas perdėtai 
lygina su Graikijos ministerių 
pirmininku Eleutherios Venize- 
los, garsiuoju Kretos advokatu, 
turėjusiu valios apspręsti 1910— 
193 OGraikijos likimui.

Gruodžio 3 d. jis užgyrė J. Tau 
tų sekretoriaus siūlymą sumažin
ti Graikijos ir Turkijos karinius 
dalinius Kipre rėmuose 1960 m. 
sutarties, kuri leidžia Graikijai 
laikyti 950, o Turkijai 650 karių. 
Kiti šalių kariai turi salą apleis
ti per 45 dienas.

Kipro prezidentui Makarios pa
vyko apginti tautinių sargybų da 
linius ir pažadėti, kad jie glau
džiai bendradarbiaus su J.T. ka
riais. Jis atšaldė turkus ir išven- 

! gė jų karinių veiksmų. Jis buvo 
nepaprastai santūrus, kad žodžiu 
ar veiksmu nepažeidus Turkijos 
ir vietos turkų, kurių klausimas 
lieka neišspręstas.

Makarios padaręs nereikšmin
gų nuolaidų Turkijai ėmė stip
rinti jėgas. Jo tyliu pritarimu stip 
riausia Kipro darbo partija ( A- 
KEL), turinti sąlytį su komunis
tais, kurie anksčiau ne kartą įsi
jungė kovon prieš vietos turkus, 
kuria savo karinę organizaciją, 
galinčią talkininkauti tautiniams 
daliniams (Tautinei gvardijai) 
kovoti prieš vietos turkus.

Karinė diktatūra iš tikrųjų 
pralaimi

Karinė diktatūra, kuriai sukili
mo metu ėmė vadovauti pulk. 
Georgios Papadopoulos, pergyve- 

Į na sukrėtimą. Tuojau po pervers 
' mo ji žadėjo graikams Kiprą pri- 
| jungti prie Graikijos. Šiam tiks- 
j lui Kipre buvo telkiama kariuo- 
1 menė, kurią Graikija atšaukė. Vi i suomenei nuraminti karinės dik
tatūros vadovai nutarė paaukoti 
ministerio pirmininko pavaduo
toją ir krašto apsaugos ministe
rį Gregorios Spandidakį. 

j Atšauktieji Graikijos kariai Kip 
i re kaltina Atėnų karinę vyriau
sybę dėl pralaimėjimo. Famagus- 
toje išvykstantys kariai, nors bu
vo prez. Makarios palydėti, jau
čiasi pažeminti. Kai spaudos at
stovai darė jų nuotraukas, Grai
kijos kariai suriko: neįamžinki-

Pabaltiečiai turi plėsti bendradarbiavimą
15 “Batun" suorganizuoto pabaltiečių pasitarimo New Yorke — Kitais metais ska
tinama rengti bendras pabaltiečių demonstracijas, birželio m. savaites — Plėsti bend
ru prieškomunistinį frontą.

New York. —Kaip praneša 
“Batun” (Pabaltiečių kreipima
sis į J. Tautas), š.m. gruodžio 9 
d. Statler Hilton viešbuty, Nevv 
Yorke, įvyko platus pabaltiečių 
organizacijų JAV-se susirinkimas. 
Iš 57 dalyvių, lietuvių buvo 24, 
latvių — 17 ir estų atstovų — 16. 

Prel. J. Balkūno pranešimas
Pagrindinį pranešimą padarė 

prel. J. Balkūnas. Jis ypatingai pa 
brėžė visų trijų Baltijos kraštų 
organizacijų bendrą veiklą, pasiū 
lęs toliau plėsti pabaltiečių ben
dradarbiavimą bei sudaryti orga
ną, kuris įgyvendintų šiame su
sirinkime numatytus žygius bei 
pasiūlymus.

Susirinkimui iš lietuvių pusės j 
pirmininkavo H. Kulber, sekre
toriate buvo Nastutė Umbražai- 
tė ir rezoliucijų komisijoje D. Bul 
garaitė. Pabaltiečių bendradar 
biavimo svarbą palietė ir latvių 
bei estų organizacijų atstovai. 
Pasiūlyta 1968 m. rengti Baltijos i 

savaitę
Diskusijose kalbėtojų dalis siū

lė 1968 m. surengti masinę pa
baltiečių demonstraciją, paskelb

Karalius išskrido, režimas tebesilaiko
Graikijos karalius Romoje — Režimas neatsisako monarchijos, paskyrai re ?ntą — 
Buvo žinių apie kovas — Sąmokslas versti diktatūrą buvo išduotas — JAV ir brita: 
nepripaž'insią Atėnų režimo.

tegyvuoja Graiki-ATĖNAI. — Karinis režimas šarvuotų pajėgų korpo vadas vienybėje, 
Graikijoje, tik vienai parai pra-j buvo aiškiai stojęs karaliaus ja!” 
slinkus, atrodo,, bus įveikęs ka- pusėn.
raliaus Konstantino vadovautą 
sąmokslą. Pats karalius, su sa
vo šeima ir balandžo 21 reži
mo paskirtuoju min. pirminin
ku Kolbas, vakar savo kariniu 
lėktuvu nuskrido į Romą. Pulk. 
—G. Papadopoulos, buvęs reži
mo “pilkąją eminencija”, pasi
skelbė esąs ministerių pirminin
ku, buvo prisaikdintas ir vie
toje karaliaus regentu pasky
rė Įeit. gen. George Zoitakis. 
Per radiją kalbėdamas diktato
rius Papadopoulos pareiškė.
kad “prieš tautą nukreiptas są- toje karaliaus paskyrę regentą 
mokslas sugniužo. Pamoksi nin- jje, atrodo, linkę ir tobau Grai
kai pašalinti”. kijoje išlaikyti monarchiją.
Suimti trys generolai, pranešta Atėnuose vakar buvo ramu.

o gyventojai, lyg nieko nebūtų 
apie kau ynes , įVyjęę ruošėsi Kalėdų šventėms.

Parai po įvykių pradžios pa-; slankiojo gatvėmis, 
sibaig-is, buvo pašalinti parla- KaraIi„s griežtai pasisaUė prieš 
mento (kur yra režiminė būs- (
t;nė) ir kitus pastatus saugo- komunistus
ję šarvuoti automobiliai bei ka-; Savo atsišaukime pec radiją, 
riniai daliniai. Tačiau sargybos trečiad:enį, karalius Konstanti- 
paliktos Atėnų pakraščiuose. nas nurodė, kad Atėnų režimas 

Iš šykščių pranešimų buvo slenkąs autoritetinės santvar 
įspūdžio, kad karniai daliniai kos kryptimi ir pažeidžia^ de- 
krašto šiaurėje buvo karaliaus mokratijos dėsnius. Tuo tarpu, 
pusėje. Tebuvo pranešta apie jo žodžiais, “mes siekiame drau- 
susišaudymus Elefsis aviacijos i gų užsieny, mums reikia sąjun-
bazėje netoli Atėnų ir Kretos 
saloje.

Iš trijų suimtų generolų, vie-1 
nas, gen. Peridis, 3-jo armijos

gos su Vakara;s. mumj rUkia 
ūkinės bei karinės paramos... 
visa tai buvo rimtai pažeista į 
ir mes vos išvengėme konflikto I

___________________________  su savo kaimynu Turkija”.
te gėdos! ' Toliau jis išdėstė save j”ž:ū-

Šiame sąvartos laikotarpyje ras dėl santykių su komunis- 
graikai ieško valstybės vairuoto- tais; “Su komunistais negali 
jo. Vienų akys krypsta į arkivys- būti susipratimo, nes jiems rū- 
kupą Makarios, kitų į buvusį mi- bi kraštą įklampinti į k’tastro- 
nisterį pirmininką Constantin fą. Per pastaruosius 25 metus 
Caramanlis, kuris š.m. XI.29 “Le komunistų mažumai terūpėjo 
Monde” paskelbtąjį pasikalbėji- nuvergti valdžią, komunizmas 
mą pradeda šiais žodžiais: “Ma- smurto priemonėmis teatnešė 
no šalis pergyvena sunkias va- nelaimes ir griuvėsius. Jis ».e 
landas. Naujus pavojus iššaukė tik darko jaunimą, bet sudaro 
įvykiai Kipre. Karinė diktatūra grėsmę ir taikai”. Atsišaukimas 
turi būti pašalinta ir atstatyta baigtas žodžiais: “Graikai, Be
teisėta tvarka". kitę manimi tautinio atgimimo

G. Galva į kryptimi, žygiuokime pirmyn

ti Baltijos savaitę (tinkamiausias 
laikas pasiūlytas kitų metų bir
želio 8-16 d.), kurios metu galė
tų įvykti Baltijos kongresas. Prel. 
J. Balkūnas siūlė plėsti draugiš
kumą pabaltiečių tarpe, P. Vyte- 
nus skatino pabaltiečius kitų tau
tybių atstovus plačiau supažin
dinti su Baltijos kraštų likimu.

Susirinkimą baigiant priimta 
10 pasiūlymų — rezoliucijų ir 
sudaryta 16-kos (po 6 nuo kiek
vienos tautybės) komisija šiems 
pasiūlymams įgyvendinti.

Prel. J. Balkūnas uždarant po
sėdžius pareiškė, kad “kiekvienas 
lietuvių, latvių ir estų vardu tar
tas žodis pasiekia mūsų tautas ir 
prisideda prie jų ryžto išsilaiky
ti”.

Priimtos rezoliucijos, pasiūlymai
Čia pateikiamos kai kurios pa- i 

siūlytų rezoliucijų mintys: pirmoj 
je eilėje pasiūlyta, kad vietose, 
kur yra daugiau Baltijos kraštų 
buv. gyventojų, būtų surengta 
Baltijos savaitė su masiniais su
sirinkimais. Pritarta BATUN pa
siūlymui 1968 metais pabaltie- 
čiams rašyti laiškus vyriausybių 
galvoms, prašant jų paramos Bal

Atėnuose ramu ir vyrauja 
kalėdinė nuotaika

Papadopoulos vakar per ra
diją padėkojo “Graikiją ir jos 
vienybę išgelbėjusiems” Graiki
jos kariniams daliniams ir... 
tautai.

Kad sąmokslas nuversti dik
tatūrinį režimą nepavyko, aiš
kinama ir vieną valandą prieš 
sąmokslo pradžią paaiškėjusia
“paslaptimi”
buvo painformuoti. Dabar vie-, tame krašte. Visi bėgfai Ro-

tijos valstybių išlaisvinimo reika
lu. Visi svarbieji 1968 m. bendri 
parengimai, susirinkimai, savai
tės turėtų įvykti birželio 8-16 d.d. 
Toliau, susirinkimas pasiūlė bu
vusius Kersteno komiteto (1953 
m.) tyrinėjimus Baltijos okupaci
jos klausimu perduoti J. Tautom 
bei jų įvairiom įstaigom.

Memorandumas J. Tautų 
pilnaties pirmininkui

Iš kitų pasiūlymų minėtini: su 
daryti, pasauliniu mastu, Balti
jos tautų akademinį koordinaci
nį komitetą — jis turėtų parū
pinti kalbėtojus Baltijos kraštų 
klausimais.

Taip pat pasiūlyta, kad sukak
tuviniais 1968 metais būtų pa
ruoštas ir įteiktas J. Tautų pil
naties pirmininkui memorandu
mas, kuriame būtų reikalaujama 
laisvės Baltijos valstybėms. Para
šai būtų surinkti iš viso laisvo
jo pasaulio. Memorandumo nuo
rašai būtų paskleisti visų J. Tau
tų narių tarpe. Reikia sudaryti 
ir bendrą informacijos biurą. Pa
galiau, pasiūlyta sudaryti jungti
nę Baltijos tarybą, kuri rinktųsi 
kas metai.

Ar karalius ves kovą iš Danijos 
ar Londono?

Vakar anksti rytą, 4:55 vai., 
išlipęs iš lėktuvo Romoje su 
žmona, dviem vaikais, motina, 
min. pirmininku Kolbas, kara
lius buvo santūrus ir iš pradžių 
neskeibe savo ateities suma
nymų. Težinoma, kad Danija, 
kurios karalius yra Konstanti
no žmonos tėvas ir, atrodo, Ąn- 
glija neteiks sunkumų karaliaus

režimo vadai I šeimai įsikurti viename ar ki-

NATO metinė konlerencija Briusely baigėsi. Tamsiai pažymėti NATO 
sąrangai priklausą kraštai.

Pabalt;ečiai svarsto New Yorke bendros prieškomunistinės veiklos 
klausimus I’ dešinės p'rmas — prel. J. Balkūnas. antras — Alb. Tre
čiokas. gilumoje kalba P. .C. Vytenus.

NATO, VIETNAMAS IR JAV
BRIUSELIS. — NATO kon

ferencijos dalyviai užvakar pri
ėmė belgų pasiūlytą planą stip
rinti NATO, siekiant dažnesnių 
bei svaresnių pasitarimų narių 
tarpe. Pasitarimai būsią reika
lingi ne tik vystant santykius 
su komunistiniais kraštais, bet 
ir kitais, pvz. Vokietijos ap
jungimo, nusiginklavimo ar gy
nybos klausimais. Tai ypač lies 
grėsmingas sritis, pvz. ir Vi
duržemio jūros sritį, kurioje 
vis labiau įsigali sovietų lai
vynas.
JAV liks europinių 

sprendėju
reikalų

Patvirtintas planas nukreip
tas prieš gen. de Gaulle, nes 
prinaž’^tama jog JAV tenka 
tirėti balsą Europos klausimus 
sprendžiant.

JAV atstovas D. Rusk siūlė 
daryti žygių šiam planui įgy
vendinti. Ta proga Rusk gynė 
Amerikos politiką Vietname. E- 
są, JAV sustabdytų Š. Vietna
mo orinius puolimus, jei tai 
vestų prie sėkmingų pasitarimų 
dėl taikos. “Jūs — teigė Rusk

pirmąjį Graikijos karalių, prieš 
137 metus, buvusį bavarų kil
mės, visi kiti buvo kilę iš danų 
karališkosios šeimos.

JAV nepripažįsta režimo 
Atėnuose

Valst. departamento JAV-se 
nuomonės reiškėjas McCloskey 
vakar pareiškė, kad JAV susi
laiko nuo Atėnuose įsivyravu
sio režimo pripažinimo.

Šiuo klausimu JAV vyriausy-
moje la kinai įsikūrė Graikijos bė turi pasitarimus su savo są- 
ambasadoje. Į jungin nka’s ir NATO. Britai

Kaip ir visi kara’iai, ir Grai- ' Pareiškė svarsta- nepripažinimo 
kijos jaunasis Konstantinas laušimą.
buvo neryžtingos, silpnos as- Anglija vakar paskelbė su A- 
menybės pavyzdys. Jis nebuvo tėnais nutraukianti diplomati
nė graikiškos klmės. Išskyrus nius santykius.

— negalite sustabdyti karo jam 
įpusėjus. Jūs negalite apleisti 
Vietnamo, jei priešas vis teoe- 
siunčia savo dalinius į krašto 
pietus”. Rusk aiškino NATO 
nariams, kad Vietnamo karas 
vykstąs teisinga kryptimi. Jis 
pareiškė viltį, kad NATO su
pranta, jog būdamos ištikimos 
savo sąjungininkams Europo
je, JAV-bės privalo būti ištiki
mos sąjungininkams ir Pacifi- 
ke. . Jį)

SUGLAUSTAI
Traukiasi Kanados 
min. pirmininkas

L. Pearson

TORONTO. — Kanados min. 
pirmininkas Lester Pearson 
vakar paskelbė pasitraukiąs iš 
savo pareigų. Numatoma, kad 
naujas min. p:rmininkas bus iš
rinktas ateinančių metų pra
džioje. L. Pearson — liberalų 
partijos pirmininkas, valdžioje 
yra išbuvęs 5 metus, partijos 
vadovybėje buvo 10 m., gi vie
šojoje tarnyboje — 40 m.

Bombos i Hanojų
SAIGONAS. — JAV aviacija 

vakar keliomis bangomis puo
lė Hanojų. Tass agentūra skel
bė, kad amerikiečių lėktuvai 
puolę patį miesto’centrą. JAV 
aviacija neteko 2 bombonešių, 
priešas gi skelbė, kad netekta 
keturių.
Žinios apie sėkmingą savaitę
Paskelbta, kad pasibaigusi 

praėj. šeštadienį savaitė kari
niu atžvilgiu buvusi sąjunginin
kams labai sėkminga, nors ir 
atnešusi nemažų nuostolių.

Penki JAV jūrininkai - bėg
liai, buvę Maskvoje, per Suo
miją išvyko į Švediją.

KALENDORIUS

Gruodžio 15 d.: šv. Kandidas, 
šv. Nina, Kovotas, Vingilė.

Gruodžio 16 d.: šv. Euzebi
jus, šv. Albina, Vigaudas, Al- 
vinė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
giedra, temp. apie 30 1. F.; ryt 
— debesuota, be didesnių temp. 
pakitimų.

Saulė teka 7:11, leidžias 4:21.



DRAUGAS, penktadienis, 1967 m. gruodžio 15 d.

Redaguoja J. ftollftnas,
6641 S. Albany, Chicago, III. 60629

SPORTAS CHICAGOJ E

Neretai nusiskundžiame, jog 
Chicagos lietuviškas jaunimas y- 
ra apsnūdęs. Sakoma, kad nėra 
išnaudojamos geros sąlygos. Taip 
nėra bent su sportininkais. Spor
to jaunimas jau yra aktyviai įsi
jungęs į įvairias vietos sporto pir
menybes ir net keliolika koman
dų dalyvauja varžybose, kurios 
vyksta beveik kas dieną.

Dabar turi pajudėti mūsų vi
suomenė, kuri supranta sporto 
reikšmę jaunimui. Neužtenka 
jaunimą užtai ti ar žodžiu pagir
ti. Reikia savo atsilankymu į run 
gtynes jį bent moraliniai parem
ti. Tokio rėmimo turėtų susilauk 
ti visų šakų sportininkai. Šiuo 
metu Chicagos lietuviškasis jau
nimas jau dalyvauja krepšinio 
ir tinklinio pirmenybėse. Jis žai
džia visas įuilgtynės mums žino
mose salėse ir todėl tas sales su
rasti neturėtų būti jokio vargo.

Patogiausia yra Marąuette Pk. 
sporto salė (Marąuette Blvd. ir
S. Kedzie Avė.). Čia kiekvieną 
sckmadiebį nuo pietų vyksta vy
rų krepšinio lygos pirmenybės. 
Jose dalyvauja net trys lietuvių

CHICAGOS MIESTO 
LIETUVIŲ KREPŠINIO 

TURNYRAS
LSK NERIS gruodžio 30-31 d. 

Marąuette Parko salėje rengia 
krepšinio turnyrą visose klasėse.

Jaunių klasifikacijos metai: A 
kl. gimę 1949 m. ir jaunesni. B 
kl. gimę 1952 m. ir jaunesni.

Turnyrui registracijos data: 
gruodžio 24 d.

Starto mokestis: vyrų kl.—$7.- 
50 sumokėti prieš kiekvienas run 
gtynes, jaunių A kl. — $3.

Registraciją prašoma siųsti: A. 
Kareiva, 7030 So. Roekvvell Avė. 
Tel. 776-0588. Smulkesnė infor
macija bus išsiuntinėta užsire
gistravusiems.

LSK NERIS

ŠALFASS-OS CENTRINIŲ 
ORGANŲ RINKIMAI

ŠALFASS-os garbės teismas ga 
vo iš dviejų vietovių kandidatų 
sąrašus į ŠALFASS-os centrinius 
organus.

Chicagos sąraše yra šie kandi
datai:

L Bagdonas, Jonas,
2. Grybauskas, Vytautas,
3. Kareiva, Antanas,
4. Kožėnas, Romas,

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— JAV komanda įveikė Bel

giją korespondenciniu šachmatų 
olimpiadoj santykiu 3^-2^, 
skelbia ICCF organas FERN- 
SCHACH nr. 11/67-

JAV Belgija
E. Shapiro, N. Y. i/2-i/2 Coolen 
H. W. Hickman, N. J. 1-0

Vandezande 
E. Kandel, Md. Vk-% Henrotay 
R. B. Potter, Texas 0-1 Leroy 
W. Muir, Virginia 1-0 Maton
K. Merkis, Mass. V-ž-Mj Boyen 

Kitą pergalę JAV koman'da iš 
kovojo prieš Japoniją 6-0! Visi 
šeši JAV komandos dalyviai pa
krovė po tašką. K- Merkis įveikė 
dr. T. Hayashi iš Funabashi
City.

— .J. Parancevičius trečias 
Kanadoj. Kanados 1965-66 metų 
korespond. šachmatų pirmeny
bės užbaigtos šitaip: 1. R. C. 
Morris, 2. Dr. K. Winterton, 3. 
J. Parancevičius. Toliau A. Pat- 
rick, T. Carleton ir kt.

Parancevičius įkeltas 5-ju Ka
nados komandon rungtynėse su 
Olandija, kurios pradėtos spalio 
1 d. ant 25 lentų. Parancevičiaus 
priešininkas — de Jong.

— Clevelando tarpklubinėse

komandos: Neris, Neo-Lituania 
ir Lituaniea. Marąuette Parko 
jaunių lygoje taip pat žaidžia 
Neries jaunių komanda A ir B 
klasėse. A klasės varžybose Neris 
jau yra laimėjusi 3 rungtynes ir 
pralaimėjusi vienas.

Kas norėtų prisidėti prie Ne
ries jaunių krepšininkų yra kvie
čiami atvykti į treniruotes, ku
rios vyksta pirmadieniais.

Nesnaudžia ir lietuvaitės tin- 
klininkės. Šiuo metu vietos ame
rikiečių pirmenybėse dalyvauja 
Neris ir Vėtra. Jos žaidžia Gage 
Parko (Western Avė ir Garfield 
Blvd.) salėje. Taip pat abu vie
netai dalyvauja mėnesiniuose 
Chicagos moterų tinklinio tur
nyruose. Mergaičių klasėje reiš
kiasi trys klubai: Cicero Sporto 
klubas, Vėtra ir Neris.

Gruodžio 17 d. Vėtra ruošė 
mergaičių tinklinio turnyrą Na- 
vy Piere. Pradžia — 10 vai. r. 
Be lietuvaičių dalyvauja latvai- 
tės ir ukrainietės. Prašoma alsi-' 
lankyti.

J. Š.

5. Šoliūnas, Jonas,
6. Valaitis, Jonas
7. Visockis, Algirdas,
8. Žiupsnys, Zigmas,
Iš Clevelando kandidatuoja 

šie asmenys:
L Barzdukaitė, Aušra,
2. Bielskus, Algirdas,
3. Jokūbaitis, Vtyautas,
4. Karalis, Kazimieras,
5. Motiejūnas, Algis.
,ŠALFASS-os garbės teismas, 

patikrinęs aukščiau minėtų kan
didatų priklausomumą ŠALFASS 
-ai, pripažino, jog visi kandida
tai yra ŠALFASS-os nariai ir tu
ri teisę kandidatuoti į centrinius 
organus.

KREPŠINIS CHICAGOJE
....Šį sekmadienį, gruodžio 17 d., 
Marąuette Parko krepšinio lygos 
pirmenybėse žaidžia:

12:15 vai. — Lituanica-Red- 
man,

1:30 vai. — Neo-Lithuania — 
Daly.

2:45 vai. — Neris-Orland.
Pereitą sekmadienį Neo-Litu

ania nugalėjo savo priešininkus 
75:57, o Neris — 70:56.

Visa lietuviška visuomenė yra 
kviečiama į rungtynes atsilan
kyti. Įėjimas — nemokamas.

dr. A. Nasvytis lošia už ukrai
niečius 2-roj lentoj.

— Bostono tarpklubinėse Lin
coln įveikė Lietuvių I 3į^-% su 
1 nebaigta. Lietuvių B. pelnė 5- 
0 iš Boston oniversiteto, pasta
riesiems neatvykus.

— Worcesterio, Mass, tarpklu 
binėse dalyvauja lietuvių “Mai
ronio Parko” komanda. Apie tai 
mus informuoja Mr. Barham, 
tarpklubinių varžybų vadovas.

— Danijos didmeisteris Bent 
Larsen, kuris neseniai laimėjo 
tarpzonines pirmenybes Tunise 
ir prieš tai Havanos ir Kana
dos tarptautinius turnyrus,, prie 
šaky Sovietų didmeisterių, vėl 
eina pirmuoju Majorkos tarp
tautiniame turnyre. Po 7 ratų 
Larsenas turėjo 5V6 taško, Gli- 
gorič 5. Botvinik, Smyslov ir 
vengras Portisch po tš-

Kazys Merkis

— Anglijos pašto valdyba 
lapkričio 27 'd. išleido antrą se
riją Kalėdoms skirtų pašto ženk 
lų. Abidvi laidos papuoštos me
niškais Kristaus gimimo vaiz
dais.

San Vince Hartke, (D. - Ind.) ir šen. Georgė Murphy (R. - Calif.), su
silažino dėl futbolo rungtynių ir kadangi Murphy pralaimėjo, tai turi 
patarnauti kaip padavėjas laimėjusiam.

TREČIOSIOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS REIKALAI RIEDA PIRMYN

Gruodžio 6 d. Amerikos Lie
tuvių tarybos patalpose įvyko 
Trečiosios tautinių šokių šven
tės komiteto posėdis. Posėdį 
pradėjo komiteto pirm. dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, sveikinda
mas komiteto narius ir kvietė 
šiame posėdyje apsvarstyti visą 
eilę su švente susijusių klausi
mų. Posėdžiui vadovauti pakvie
tė vicepirmininką, V. Kleizą, 
kuris posėdi pravedė pasigerė-

LB tarybos suvažiavimo įmetu 
V. Adamkavičius skaito tautinių 
šokių šventės komiteto pirm. dr. L. 
Kriaučeliūno pranešimą.

Nuotr. V. Pliodžinsko

tinai tvarkingai, puikiai formu
luodamas iškilusių klausimų 
mintis ir patiekdamas sprendi
mus.

Lietuvių Tautinių šokių insti
tuto pirm. Br. Shotas pranešė, 
kad šiai šventei jau ruošiamasi 
prieš metus. Sunkiausias darbas 
— repertuaro paruošimas ir 
šokių išspausdinimas užėmė 
daug laiko ir pastangų, tačiau 
jau darbai baigiami. Vaikų šo
kiai jau visoms grupėms išsiun
tinėti. Suaugusių grupėms pa
skutinieji du šokiai bus išsiųsti 
prieš Naujus Metus. Laiko pa
kaksią šokius išmokti.

Komiteto sekretorė Irena Ku- 
čienė pažymėjo, kad iki šiol 
jau yra užsiregistravusios 43 
šokėjų grupės: 29 grupės su
augusių ir 14 grupių vaikų. 
Dar raginama, kad visos tauti
nių šokių grupės paskubintų 
užsiregistruoti ir kad šventėje 
galėtų dalyvauti tinkamai iš
mokę visus tautinius repertuare 
numatytus šokius.

Netrukus komitetas painfor
muos specialiu aplinkraščiu dėl 
šokėjų aprangos ir nurodys ki
tas detales.

Muzikinių reikalų vadovas 
muz. Zdanius kreipė ypatingą 
dėmesį į choro suorganizavimą 
ir orkestro apimtį, bei nusakė 
maždaug kokio dydžio turėtų 
būti choras ir orkestras.

J. Paštukas turi nelengvą už
davinį — suorganizuoti bent 
100 choristų chorą. Tuo reikalu 
jis vedąs plačius pasitarimus 
su įvairiais chorais bei “Rūtos” 
ratelio mokinėms ir tikimasi, 
kad choras suorganizuoti pa
vyks. Į šį chorą turėtų jungtis 
visi gali dainuoti, nes tai nebus 
perdaug sunku išmokti keletą 
dainų, kuriomis bus palydėti 
tautiniai šokiai.

Su šios šventės surengimu 
glaudžiai rišasi ir finansai. Šią

sunkią pareigą nešą komiteto 
iždininkas, ryžtingas vyras, Chi 
cagos Alto pirm. Julius Pakal- 
ka. Posėdžio dalyviams jis pa
tiekė provizorinę šventės paja
mų bei išlaidų sąmatą, kuri sie
kiantį iki 36,000 dol. Suma ne
maža, tačiau žinant, kad amphi- 
teatiras talpina iki 10,000 žiū
rovų, manoma, kad sąmata bus 
išpildyta. Jau dabar pradėkime 
planuoti savo vasaros keliones, 
kad liepos 7 dieną viešėtume 
Chicagoje ir dalyvautume šioje 
gražioje šokių šventėje.

Komitetas nutarė, kaip ir 
anksčiau, taip ir šioje šventėje 
dalyvaujančioms šokių grupėms 
apmokėti 50 procentų kelionės 
išlaidų. Prof. Žilevičiui pagei
daujant, muzikologijos archy- 
van bus perduota po 3 egz. visų 
repertuaro komisijos išspausdin
tų tautinių šokių knygų. .

Bėgamuose reikaluose mesta 
žvilgsnis į Tautinių šokių šven
tės emblemos reikalą. Prisimin
ta žurnalisto M. Valiukėno iš
kelta mintis, kad į šią šventę 
reikėtų pakviięsti kaimynus — 
atstovus su vėliavomis, kurie 
dalyvautų parade. Kiek plačiau 
sustota prie atskirų komisijų 
sudarymo, pramatant joms ir 
tinkamus žmonęs. Komiteto su
dėtyje dar dirbs finansų, bilie
tų platinimo, nakvynių, leidinio 
ir technikinė komisijos.

Komiteto pirm. dr. Leonas 
Kriaučeliūnas savo žodyje pasi
džiaugė komiteto darbštumu ir 
sutartinu darbu ir pabrėžė, kad 
taip dirbdami šią šventę paruoš 
tikrai vertą pasididžiavimo. Pa
žymėjo, kad po Naujų Metų bus 
tartasi su JAV aukštais parei
gūnais, kurie bus kviečiami 
šventėj dalyvauti. Amphiteatro 
salė išnuomota, galutinai susi
tarta dėl visų sąlygų ir pasira
šyta sutartis, šiame reikale 
daug padėjo Br. Shoto gera pa
žintis su salės administracija, 
todėl dr. Kriaučeliūnui ir Br. 
Skotui drauge derantis, buvo 
gauta salės žymiai pigesnėmis 
kainomis.

Šokių šventės išvakarėse į

KALĖDŲ ŠVENTES 
DŽIUGINA VISUS!

Tas džiaugsmas bus žymiai didesnis ir pilnesnis, kai turėsite 
lietuviško skonio kepyklos gaminių. Čia j pagalbą ateina BRIGHTON 
BAKERY. Sav. ANTANAS MACKEVIČIUS, kuris perėmė iš savo 
tėvo Felikso Mackevičiaus netik kepyklą, bet ir visą kepimo meną 
taip mėgiamų BRIGHTON BAKERY kepinių. Jisai kaip ir jo tėvas 
teikia pagalbą šeimininkėms visokių iškilmių progomis, bet svar
biausiai KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga.

Feliksas Mackevičius savo gaminiais pasižymėjo Kaune Nepri
klausomoje Lietuvoje ir kelioliką metų Čikagoje, o dabar visą savo 
sugebėjimą perdavė savo sūnui ANTANUI MACKEVIČIUI.

Artėjančioms Kalėdų Šventėms pasiruošė gerai, bet prašo ir šeiminin
kių bendradarbiavimo — paduoti užsakymus kiek galima anksčiau, kad 
galėtų visokiais gaminiais aprūpinti visus ir tinkamu laiku.

Be visiems jau gerai žinomų savo puikiu skoniu tortų, medauninkų, 
marciponų, lietuviškų baravykų, šližikų ir kitokių gaminių, taipgi 
ir pagarsėjusį puikiu skoniu RAGUOLĮ (Baumkucheną). Visi gaminiai bus 
pritaikinti Kalėdų šventėms ne tik skoniu, bet ir atitinkamais papuošimais.

Savo užsakymus perduokite telefonu Virginia 7-1250 TUOJAU 
PAT ir galėsite ramiai laukti šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų.

BRIGHTON BAKERY
2457 W. 461h Place, Chicago, III. 60632

vyks priėmimas trijose to pa
ties amphiteatro salėse, kur 
suvažiavęs jaunimas — šokėjai, 
svečiai galės kultūringai pra
leisti laiką.

Po to dr. Leonas Kriaučeliū
nas posėdžio dalyviams perskai
tė paruoštą LB tarybos sesijai 
specialų pranešimą apie Trečio
sios tautinių šokių šventės atlik
tus, dirbamus ir planuojamus 
atlikti darbus. Pranešimą posė
džio dalyviai priėmė.

Pažymėtina, kad Šokių šven
tės komitetas dirba su dideliu 
užsidegimu ir ryžtu, kad ši 
šventė būtų iškili ir ženklinanti 
mūsų valstybės atkūrimo 50 
metų sukaktį. Be minėtų, posė
dyje dalyvavo ir gražių minčių 
iškėlė Domarkaitė, J. Jasaitis 
ir Vyt. Radžius, kurtį komitetas 
pasveikino už sėkmingą “Maro” 
pastatymą. Jurgis Janušaitis

MARIHUANA IR VĖŽYS
Vokiečių spauda praneša, kad 

rasta marihuanos dūmuose me
džiagų, kurios padeda žmoguje 
išsivystyti vėžio ligai. Glasgowo 
universiteto (Britanijoje) pro
fesorius dr. John Stenlake pers
pėja visus tuos, kurie ligi šiol 
mainė, jog marihuanos rūkymas 
nėra kenksmingas.

DR. AjNNA BALIUNAS
V KIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS

2858 West 63rd Street 
Va, kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-322*
Res. telef. WAlbrook 5-5078 

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Craivford 
Medical Buiiding) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal Susitarimą 
lel neatsiliepia, ikamblntl HU 8-322:

Ofisą* 3148 VVest «3rd Street
Tel.: PROspect 8-1717 

Hezld.: 3241 West OOth Plao.
Pel.: REpublic 7-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl S: tre. 
čladlenlals uždaryta. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čios Ir California 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal susltar 
Ofiso telef. 470-4042 

Reald. teL WAIbrook 6-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 

425 N. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-584*. rez. 388-223*

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiao — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos, antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais l*-l v. p.p. 
Ligoniai nrilmaml nagai susi turim.
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• rteuaaeija straipsnius ta 
•o tavo nuožulni Ne.iuua. 
dotų straipsnių nesaugo juo 
grąžina uit iš anksto susita 
ua Redakcija už skelbimų 

turtai neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčianv • 
prašymu*

OfB. 735-4477, Re». FR 8-8»8<.>

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

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BLDG 

644* So. Pulaski Road
Valandos nasrai susitarimą

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-8887

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija Ir moterų ligos 
2454 VVest 7 Įst Street 

(71-oe Ir Camsbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak 

šeštad. 12—8 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel PR 8-2220 
Namu — rez. PRospect 8-*081

OR. JANINA JAKŠEVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Pirmad., antrad. ketvirt. ir penkt 
nuo 12 lki 8 v. Ir nuo 5 lkl 8 v. v
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Of*. PR 6-6022 Rez. PR 8-6900
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CilIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street 
iflso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v., 

įešt. nuo 9 lkl 1? vai.; arba susi 
tarua.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
0R. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 VVeet 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
lkl 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court. Cicero

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

Tel. —- REIlanoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas),
8925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8
vai. vak. šeštad. 12-3 vai., o trečiad 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto OLy įplc 2-415*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Street. Cicero 
Kasdien 1—S vai. Ir 6—8 »«. vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
šeštadieniais 12 lkl 4 popie.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7158 South YVestern Avenue 
Pirmad.. antrad., ketvirt. Ir penkt. nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. lrnA 
J — 8 vai, vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p. p„ šeštad.
11 vai. ryto lkl s vai. p. n.

Ofiso tel. RE 7-1(88
Rez. tel. 2S«-2»if

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmiock 6-8545

(Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773; Rez. PR 4-4739
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

antrad. Ir penkt. 1 — 4 vai.
_______Priiminėja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 8-0801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

2454 VVeet 71*t Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v. 
Šeštad. 9 ▼. r. — 2 v. d. P-

ASSOCIATE OPTOMETRIST8 
Tšron fWk*l kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
8424 VV. 68rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir “con
tact lenses’'.

VaL: 9:89—12:10 ir 1:30—8:80 
Kitom valandom susitarus 
Ošdarvts aatrad Ir trečiad

Kedakc.ur

.«■

Urba kasdiei 
e*tąd lenta'

• sdmii attja dirbs as* 
nen 3:30 -*• 5:0o, šeštadie

■ s in >7 ■ 12:00

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tek ofiso PR 8-7800: Namu *25-78*1 

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

Išskyrus trečiadieni 

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

Vai., pirmad., antrad., ketvirtad lt 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. t 
šešt. 8 v. r. lkl 8 V. nopiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Prieš šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: pirmad., antrd., ketv., penkt. 
nuo 9 lkl 11 v. ryto Ir nuo 6-8 V. ▼ 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir kita 
laiku susitarus telefonu:

____Telef, REpublic 7-22*0

OR. ANT. RUDOKAS, Opf.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. California Avė., YA 7-788)
VAL.: 1 v. p. p iki 8 v. v. kasdien, 
rečladlenlals uždaryta; šeštadieniais 
įuo 10 v. r. lkl 1 vai. popiet.

DR: LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATf 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 VVest 7lst St.

V'al antrad. nuo 2—5 popiet 
ketvirtad nuo 6—8 vak

Ofiso telef. 776-2880 • ' •
Rez tplef,,, JE*R 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKTŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 8. Cicero, Oak Forest, Dl.

Kabineto tel. 887-9020 u 
Namu tel. 83S-1071

_____ Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REIlanoe 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 8-0817

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo 12 iv. 
2 v. p. p. ir nuo 7 lkl 8 v. v.: antr. 
Lr penkt. nuo 12 lkl 2 v. p. p. Ir 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas *25-82*8 
Valandos. 2-8 v. v., penktad. 10-12 
v. r., 2-8 vai. vak. šešt 1-4 ▼. vak.
Sekmad. lr trečiad. — uždaryta. 

_______Rez. tel. VVA 5-30**.

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

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 

Tel. PRospect S-1223 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. 19 
penkt. nuo 2 lki 4 Vai. lr nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet lr Utn
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-01*8

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Priiminėja ligonius tik susltarn.
Vai.: 2—4 p. p. ir 6—8 ▼. vaz- 

Treč. Ir šeštad. uždaryta 

Telefonas — GRovehill 8-2822.

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKUŠERIJA EB 
MOTERŲ LIGOS 

2524 VVest 69 th Street 
Valandos 1 lkl 4 lr 6 lkl 8 V. vak 

Šeštadieniais 1 lkl 4 vai. 
Trečiadienį nedaryta

Tel. PRospect 8-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
IVAlSKiai

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 S. Albany Avė- 

VaL. pirm., antrad., ketv. o—> V. 
vak.; penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

Kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 8-8448, rez. HE 4-2158

DR. F. C. NINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVeet 71*t Street
VaL: 2 lkl 4 v. p. p. lr 7 iki 8 v. V. 

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą.

Ofiso tel. 787-2141. Namu 828-4858

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

6449 So. Pnlaski Road

4Mt>d i ą—«
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Lietuviais esame mes gimę,

LIETUVIAIS TURIME IR BŪT!
Šiandieninė Vatikano diplomatija

Popiežių pasisakymus nagrinėja viso pasaulio valstybininkai

IR GENEROLAI Į PAMIŠĖLIŲ NAMUS
Jei nepritari diktatūrai, ta iesi pamišėlis

Šio straipsnio autorius jau 
nuo pernykščių metų laiko po 
ranka Chicago Daily News ko- 
lumnisto Mike Roy ko reporta
žą apie š o miesto švedų gy
venimą ir veiklą. Laukta tin
kamos progos vieną kitą saki
nį paimti iš to reportažo ir pa
rodyti mūsų skaitytojams, 
kaip švedai brangina savo tau 
tybę bei kilmę, kaip jie ja di
džiuojasi ir ją garsina ne tik 
tuščiu žodžiu, bet gyvais pa
vyzdžiais ir savo veiksmaiss. 
Tiesa, šis tas iš to reportažo 
buvo panaudota, kai šioje vie
toje pasirodė straipsnis apie 
Lietuvių aikštę (Lithuanian 
Plaza) Ma; ąuette parke, Chi- 
ca^oi'e. Royko rašinio iškarpą 
iš Daily News mums prisiuntė 
viena mūsų bendradarbė, gy
vai besirūpinanti ir besisielo
janti lietuviškais reikalais, A- 
merikoje gimusi ir augusi lie
tuvaitė.

*
Kadangi šiuo metu ir mūsų 

spauda ir veikėjai, besidarbuo
ją įvairiose mūsų organizaci
jose ir parapijose, pažymėtinai 
Chicagoje rodo daug susirūpi
nimo pačių lietuvių rankomis, 
ir pastangomis sukurtų insti
tucijų lietuviškumu, gal bus 
pats laikas bent trumpai pa
vaizduoti, kaip kitos tautinės 
grupės šiame krašte rūpinasi 
savo įstaigų ir savo tautybių 
išlaikymu. Šį kartą kaip tik 
tiks prisiminti Chicagos šve
dus, kurie neprarado savo tau
tinių tradicijų, tėvų ir senelių 
bei prosenelių atvežtų iš Šve
dijos.

Žurnalistas bei kolumnistas 
Royko, aplankęs vieną švedų 
apgyventą Chicagos miesto a- 
pylinkę, žavisi visu tuo. ką jis 
surado švediško. O surado la
bai daug. Surado krautuves, 
restoranus, didesnes ir mažes
nes prekyvietes., ir kitokias į- 
stfaigas, pavadintas švediškais 
vaidais, o daugiausia jų tie
siog “švedų”, “švediškų” ir 
panašiai: Vilią Sweden res
taurant, Swedish Style Shop, 
Swedish Restorant, Swedish 
Fish Store, Swedish Candy 
Kitchen ir t. t.

*
Anot Royko, kai daugelis 

mieste apylinkių netenka savo 
pirmykščio charakterio, švedų 
“kolonija” stiprėja savo šve- 
diškumu. Koloniją sudaro jau 
kelintos Amerikon atvykusios 
kartos švedai. Kai nuo lietu
viškųjų įstaigų, net tokiame 
Marųuette parke, pavadinta
me Lietuvių aikšte pačios mie
sto valdžios, pačių lietuvių ran 
komis nuimami lietuviški pava
dinimai, lietuviškosios emble
mos, švedų kolonijoj bei ko
lonijose jų pavadinimų skai
čius didinamas ir tais pavadi
nimais didžiuojasi, o pramoni
ninkai ir medžiaginės naudos 
turi, nes ir kitų tautybių žmo
nes patraukia į savo krautu
ves bei įmones.

Skandinavai jau seniai čia 
yra įsteigę savo ligonines ir

Spaudo] ir gyvenime

KARO NUSIKALTĖLIUS BEGAUDANT
Okupantų kontrolėje leidžiamas 

dienraštis "Tiesa” Nr. 269 lapkr. 
19 d. su pasigardžiavimu įsidėjo 
žinią, kaip už maskolio Piliušen- 
kos ištekėjusi Diržinskaitė Jungt. 
Tautose kalbėjo apie tariamus ka
ro nusikaltėlius, prisiglaudusius 
JAV-se, suminėdama Impulevičių, 
kun. Jankų, be to — protestuoda
ma, kad Vokietija nutarė 1969 m. 
nutraukti tolimesnį karo nusikaltę 
lių persekiojimą.

Nei Impulevičiaus, nei kun. Jan
kaus nusikaltimai nėra įrodyti. Iš 
kitos pusės, mes aiškiai žinome 
apie baisius nusikaltimus, įvykdy
tus lietuvius žudant Pravieniškė
se, Rainių miškely, Panevėžyje, 
Zarasuose ir daugelyje kitų vietų. 
Žinome apie baisius nusikaltimus į 
Sibirą išvežant keliasdešimt tūks
tančių nekaltų lietuvių.

Kodėl nei Diržinskaitė, nei "Tie 
sa” nekelia balso, kad reikia suras
ti Iteiminalinius nusikaltėlius, ku
rie įvykdė šiuos baisius veiksmus?

pavadinę “Swedish Hospital” 
ir “Norwegian Hospital”, bet 
tie pavadinimai ir dabar tebė
ra tie patys. Ir pasiliks. Ir 
tai nekenkia jų pasisekimui, 
kokį visais laikais turėjo ir te
beturi. Tais pavadinimais jie 
d'džiuojasi, kaip lygiai jie di
džiuojasi savo švediška ir nor
vegiška kilme. O mes savo 
rankomis pradedame plėšyti j 
lietuviškus pavadinimus nuo 
savo institucijų ir jau turime 
atsitikimų, kad mūsų atsako- ; 
ming; asmenys kitataučių aki- ; 
vaizdoje pasiako besigėdiją e- 
są lietuvių kilmės. Tokie tu
rėtų žinoti, kad išsižadėti bei 
gėdytis savo tėvų, atseit, savo 
kilmės yra ne tik nežmoniška, 
negarbinga, bet ir nekrikščio
niška.

*
Švedai ir bendrai visi skan

dinavai tautiniu atžvilgiu nė
ra fanatikai. Jie moka sugy
venti ir sugyvena su visais. 
Bet jie moka reikale ginti tai, 
kas yra jų, ginti ir palaikyti 
savo kilmę, ginti savo tėvų 
kraštą, švediškumas jiems ne 
tik nekenkia prasimušti į šio 
krašto politinį, ekonominį bei 
socialinį gyvenimą, bet dargi 
padeda. Jie laikomi taip pat 
gerais ir ištikimais Amerikos 
piliečiais, kaip ir patys “ge
riausi amerikiečiai”.

Jei laikome, kad mums nė
ra pavyzdys airiai, kurie fa
natiškai laikosi savo tautybės 
ir kiekviena proga dėl jos ir 
už ją kovoja, tai geras pavyz
dys gali ir turėtų būti švedai. 
Mat, airių čia yra daug. Jie 
pirmauja politikoj, ekonomi
joj, Bažnyčios gyvenime. Nors 
netik čia, bet ir pačioj Airijoj 
airiai prarado savo tautinę 
kalbą, bet savo tautybę jie 
išlaikė ir išlaiko. Ja didžiuo
jasi. Dėl to yra keista ir net 
skaudu, kai jų tarpe atsiran
da politikoj ar kur k'tur aukš
tas vietas užimančių, kurie 
panūsta kitų tautų kilmę nie
kinti ar net naikinti jų įstai
gas, bandyti paveržti iš jų va
dovybės, jas subendrinti. Mes, 
lietuviai, turime duoti jiems 
ir kitiems bandantiems mus 
nutautinti tinkamą atsakymą: 
jūs laikotės savo tautinių tra
dicijų, didžiuojatės savo kilme, 
taip pat ir mes laikysimės lie
tuviškųjų tradicjų, didžiuoja
mės ir didžiuosimės savo tau
tybe, duota mums paties Su
tvėrėjo.

Nesiduokime bet kieno būti 
paveikiami savo rankomis nai
kinti mūsų tėvų pastatytų, iš
augintų ir išlaikytų instituci
jų, kokios jos bebūų. Būkime 
ištikimi savo paskirčiai, nes 
lietuviškumas nekliudo, bet 
dar gi padeda eiti savo parei
gas,nepaisant, kaip aukštos ir 
atsakomingos jos bebūtų. Šve
dai yra geras mums pavyzdys. 
Galime daug ko pasimokyti iš 
žydų, graikų, taip pat ir airių 
ir kitų, kurie per šimtmetį ir 
daugiau išlaikė čia savo tau
tybes ir jomis didžiuojasi.

Piktinamasi, kad Vokietija pra
slinkus 25 metams, pripažindama 
įsisenėjimo teisę, nutraukia toli
mesnį nusikaltėlių persekiojimą 
Bet juk per visą tą laiką tūkstan
čiams nacių buvo iškeltos bylos, 
daugelis nubausti mirtimi ar kalė
jimu. Tuo gi tarpu Sovietų Sąjun
ga per visą tą laiką nei nepradė
jo ieškoti tų nusikaltėlių, kurie 
žudė nekaltus žmones suminėto
se vietose. Okupantai uoliai kėlė 
bylas ir- baudė laisvės kovotojus 
partizanus, bet nei piršto nepajudi 
no prieš tuos, kurie žudė ir trė
mė nekaltus žmones.

J. Stvilb.

— Jeigu aš imu abejoti, ar yra 
piktasis, teprivalau tik žvelgti pats 
į savo vidų. Čia jis yra, tas visų 
blogybių šaltinis. Žmonės mate jo 
šešėlį, tačiau jie neatkreipia savo 
akių į jį.

Carl Sandburg

Pasaulio sostinės labai stropiai 
parenka ambasadorius prie Šv. 
Sosto. Paryžius, Bonną, Mad
ridas, Maskva ir Washingtonas 
popiežiaus kalbas rūpestingai se
ka ir išnagrinėja. Bet kodėl tiek 
daug skiriama dėmesio tokios ma 
žos valstybės diplomatijai, kokia 
yra Vatikanas?

Popiežius nėra 500,000,000 ka 
talikų politinis vadovas, nė gink
luotųjų pajėgų vadas, dėlto jis ir 
girdimas tokios didelės pasauli
nio masto auditorijos. Jonas XX- 
III ir Paulius VI prisistatė kaip 
visuotinio taikos troškimo kalbė
tojai. Šios naujos plotmės dabar
tinės Vatikano diplomatijos at
siranda santykyje su Vatikano 
II susirinkimo dvasai. Popiežius 
dabar save laiko visos žmonijos 
ganytoju, o ne vien savosios a- 
vidės. Dėlto jis labai susirūpinęs 
visomis pasaulio problemomis, iš 
kurių pirmoji yra taikos išlaiky
mas.

, '
' Vatikano diplomatijos 

pagrindiniai tikslai
Taikos bei karo klausimais 

Vatikanas netiki j stebuklus. Jis 
nėra pacifistas ir jis nesiūlo krikš 
čioniškosioms tautoms visai atsi
sakyti karo. Vatikano diplomati
ja stengiasi dvejopai nustatyti są
lygas taikai, būtent stiprindama 
tarptautinės bendruomenės pa
grindus ir ugdydama tautų vie
nybę. Šv. Sostas yra pilnateisis 
narys tarptautinių organizacijų, 
kaip pvz. Tarptautinės atominės 
energijos agentūros, Pasaulinės 
pašto unijos, Tarptautinės tele
komunikacijos unijos ir J. Tau
tų ekonominės bei socialinės ta
rybos. Turi savo stebėtojus pa
saulinėse sveikatos bei mitybos 
organizacijose. 1965 m. Paulius 
VI pats atvyko j J. T. generali
nį susirinkimą. Jis, tarp kitko, ra
gino Indoneziją (kuri tada ap
leido J.T.) sugrįžti ir išreiškė vil
tį, jog kom. Kinija bus priimta 
į J. T. (nors Vatikanas tebepri- 
pažįsta Formozą). Taigi, aišku, 
kad Vatikanas tą pasaulinę or
ganizaciją įvertina.

Ugdydamas tautų vienybę, Va 
tikanas jau Pijaus XII laikais drą 
sino Europos bendrąją rinką, nes 
Vakarų stiprinimas buvo laiko
mas netvarkos šalinimu iš tarp
tautinės bendruomenės ir komu
nizmo pažabojimu. Tie tikslai 
jau dalinai pasiekti, bet Vatika
nas ir toliau drąsina tampriau 
jungtis europiečiams, o paskuti
niuoju laiku ir Pietų Amerikai, 
ypač šią pastarąją ragindamas į- 
kurti - bendrąją rinką Lotynų A- 
merikoje.

Šiems tikslams pasiekti 
priemonės

Amžiais išbandytoji tradicinė

AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ
O. NENDRĖ 

Romanas
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— Mačiau, kad parėjot su pirkiniais. Ateinu pasa

kyti, kad turiu didelį šaldytuvą, galiu užleisti pusę, ga
lite susidėti. Pas mus labai karšta ir drėgną, tai viskas 
greitai genda. Tie visi jūsų pirkiniai reikalauja šaldy
tuvo! — žiūrėdama į Aldonos dedamą ant stalelio 
maistą, sako Talienė.

— Labai ačiū! Mielai pasinaudosiu jūsų pasiūly
mu! — Aldona pasiima savo nusipirktą maistą ir ei
na paskui.

— Tegul ir mergaitės ateina! — sako šeimininkė 
mergaitėms.

Šeimininkė turi tik du kambariu ir didelę virtuvę. 
Savo ankstyvesnį butą pertverė ir pusę išnuomoja. Bu
tas gražus, sutvarkytas, švarus. Šaldytuvas pustuštis.

— Matai, koks didelis ir tuščias! Mano vyras la
bai retai namie valgo, tai daug neperku, tik tam kar
tui, o kiek čia senam žmogui reikia, tai. neaugan
čiam! — kalba šeimininkė.

— Ar jūsų vyras dar negrįžo iš darbo?
— Jis dar dirba. Labai gerai uždirba, bet man ma

žai tenka, nes viską palieka tavernoj!
— Vargšas! — užjaučiančiai sako Aldona.
— Jis pats gailisi, vis žada mesti tavernas, bet kai 

gauna pėdę, tai ne namo pareina, o su draugais į taver
ną. Kai kada net į darbą nenueina, vis manau, kad 
jį atleis, bet kai negeria, gerai dirba, tai neatleidžia.

Tuo tarpu pasirodo Duoba ir Algis.

diplomatija Vatikanui padeda 
palaikyt diplomatinius santykius 
su didžiuma kraštų per nuncijus 
bei internuncijus. Vakarų kraš
tuose, kuriuose neturi paskirtųjų 
diplomatinių pasiuntinių (JAV, 
Anglijoj bei Skandinavijos kra
štuose), Vatikanas atstovauja
mas apaštališkųjų delegatų, ku
rių paskirtis teoretiškai yra gry
nai tikybinė, bet jie iš tikrųjų 
atlieka ir didesnius diplomati
nius uždavinius. Tokį apaštališ
kąjį delegatą turi ir Jugoslavija, 
nors šiaip komunistiniai kraštai 
neturi reguliarių diplomatinių 
santykių su Vatikanu (yra vil
čių ir čia).

Nuncijų, internuncijų ir apaš
tališkųjų delegatų, kurių yra iš 
viso apie 115, veiskmams diriguo 
ja Valstybės sekretoriatas, turįs 
apie 200 tarnautojų ir vadovau
jamas kardinolo Cicognanio. Ta 
įstaiga padalinta į du skyrius. 
Pirmoji ir didesnioji sekcija tva
rkoma kardinolo Samorės (ku
ris neseniai yra paskirtas ir Pie
tų Amerikos pontifikalinės ko
misijos pirmininku). Tos įstaigos 
apimtyje yra konkordatų suda
rymas bei kiek yra galimi prak
tiški reikalai su rytų Europos 
kraštais. Antrajam skyriui vado
vauja kard. Angelo Dell’Aųua; 
jo reikalai — popiežiaus kores- 
pondecija bei nuncijų paskyri
mai (šiuo metu jis paskirtas ir 
finansų tvarkytoju).

Dabar Vatikano diplomatijo
je pirmiausia norima įvesti mo
dernių metodų tarnyboje: spe
cialių popiežiaus pasiuntinių lai
kinės misijos, popiežiaus ke- 
kionės. Anksčiau popiežiais, jei
gu vykdavo, tai tik į tradicinius 
katalikų kraštus. Dabar jis vyks
ta bet kur. Popiežius priima ne 
tik katalikiškųjų valstybių gal
vas, bet ir komunistų prasikišu- 
sias figūras. Popiežius reguliariai 
kalba iš Šv. Petro bazilikos aik
štės ir nuolat nuodugniai nagri
nėja pasaulinės tąikos klausimus. 
Taigi popiežius, Šiandien palikęs 
diplomatinio meno plonumus, 
išėjo kalbėti masėms.

Vatikano diplomatijos 
pirmaujantieji plotai

Rytų Europos kraštais rūpina
si msgr. Casaroli. Jis yra paskir
tas kalbėtis ir rūpintis Bažnyčia, 
kad ji ten išliktų nesunaikinta. 
Pastebėta, kad tų kraštų skriau 
džiamos Bažnyčios yra priešin
gos tokiems pasikalbėjimams su 
ateistais, nes tokiu būdu ati
mama iš jų visa iniciatyva, kaip 
pvz. atsitiko Vengrijoje ir Čekos
lovakijoje. Lenkijoje tokių prak
tiškų susitarimų su komunistais 
nepadaryta, nes Bažnyčia ten jau 
čiasi gana stipri. Labiausiai pa
tenkinami susitarimai pavyko su 
megzti su Jugoslavija.

Burmoj, Sudane ir Haiti, kur 
katalikų mažumos bei misijonie- 
riai buvo persekiojami bei nu
stumti į žemesniąją piliečių kla
sę, kantriais pasitarimais Vatika
nas pagerino padėtį ir, kaip Hai
ti ir Sudane, pasiekė net visai 
patenkinamų išdavų.
Pomininkonų respublikoj nun

cijus msgr. Clarisio dėjo pastan
gas kad būtų sulaikytas kraujo 
praliejimas. Domininkonų respu 
blikoje tai pavyko. Buvęs Itali
jos povandeninių laivų kapelio
nas msgr. Pignedolis ir Kanados 
dabartinis apaštališkasis delega
tas nepajėgė apčiuopiamų rezul
tatų pasiekti Vietname. Vatika
nas tačiau vistiek dirba taikai. 
.Šiandie Kanados sostinė Ottavva 
yra centras, kuriame Vatikanas 
yra sukaupęs taikos diplomatijos 
pastangas. Kartais popiežius Pau 
liūs VI ir stačiai be jokių diplo
matinių kanalų pasiunčia laiš
kus pvz. Mao tse-tungui ar pre
zidentui Johnsonui.

Ispanijoj Vatikanas stengiasi 
išlaisvinti Bažnyčios susirišimą 
su politiniais autoritetais ir sten
giasi gen. Franco įtikinti, kad 
pakeistų konkordatą.

Pietų Amerika. .Šiuo metu Va
tikano diplomatija yra labiausiai 
veikli. Dabar ten vyksta įvairių 
tautų Bažnyčios atsinaujinimas, 
kurio tikslas — atversti nukrik- 
ščionėjusias mases. Šiuo metu to
kio judėjimo pirmūnai yra jėzu
itai, o taip pat kun. Wekema- 
nas su Recife arkivyskupu. (Va
tikano įsimaišymo dėka šis ar
kivysk. išvengė bausmės už Bra
zilijos vyriausybės kritikavimą). 
Panamoje šia linkme smarkiai 
darbuojasi msgr. MacGrathas.

Vatikanas norėtų matyti apsi
jungusią Lotynų Ameriką ir ro
dė palankumą Kennedžio Pažan 
gos Santarvės idėjai, bet dabar, 
atrodo, suinteresuotas besivystan 
čia krikščioniškąja demokratija 
Lotynų Amerikoj.

M. Pis.

Šen. Robert Kennedy ir šen. Eug. McCarthy New Yorke suruoštuose 
demokratų pietuose. Kalbama, kad McCarthy stato savo kandida
tūrą į prezidentus pakurstytas šen. Kennedy, kadangi šis nori žino
ti kiek stiprus yra prezidentas Johnsonas.

— Jau judu parvažiavot iš stoties su daiktais? — 
nustemba Aldona.

— Neškite į beismantą! Parodysiu, kur sudėti, — 
šeimininkė sako vyrams.
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Pasieniais rūsyje stovi ant stulpelių lentiniai suo
lai įvairiais daiktais apkrauti. Šeimininkė savo daiktus 
sustumia, sudeda vienus ant kitų ir padaro vietą at
vežtiems iš stoties Aldonos daiktams.

— Tur būt dažnai plauna grindis, kad ant grin
dų nieko nededa, — žiūrėdama į švarias grindis gal
voja Aldona.

Sutvarkę daiktus, Jonas ir šeimininkė išeina. Algis 
pasakoja, kaip juodu važiavo, kad dėdė Jonas pažadėjo 
rytoj po laidotuvių juos nuvežti į Brookfield zoologi
jos sodą.

— O kas ten yra? — susidomi Vyga.
— Didelis zoologijos sodas! Mamyte, prisimeni, 

kaip mes buvome Muenchene? —Algis džiaugiasi sa
vo vizitu net po kelių metų.

— Smagu gyventi Chicagoje! — Lirga prideda.
Šeštadienį visi nueina į lietuvių bažnyčią. Po Mi

šių užeina į kleboniją pasiteirauti apie vaikų mokslą. 
Susitinka jauną kunigą, kuris labai gražiai taisyklin
gai kalba lietuviškai. Jis paaiškina apie Chicagos mo
kyklas, pataria mergaites leisti į katalikišką šios para
pijos mokyklą, pažada pakalbėti su sesele vedėja, kad 
jas priimtų jau dabar, nors jau netoli mokslo metų pa
baiga. O Algis galėtų lankyti netoli esamą viešąją mo
kyklą. Ji visai nebloga, turi gerą vardą, nes šios apy
linkės gyventojai yra dori.

— Ar nebūtų galima su sesele vedėja dabar pakal
bėti? — klausia Aldona.

Visame pasaulyje pamišėlių 
namuose laikomi pakrikusių nėr 
vų, psichiniai ligoniai, kurie yra 
pavojingi sau ir visuomenei. 
Tuo tarpu Sovietų Sąjungoje 
pamišėlių namai turi kitą pas
kirtį: ten patenka tie, kurie 
išdrįsta pasakyti tiesos žodį 
prieš s.oyietipį režimą, kurie iš
drįsta savo laisvą žodį prašmu- 
geliuoti į Vakarus. Neseniai į 
pamišėlių namus ats'dūrė ir bri
gados generolas Piotr Grigovič 
Grigorienko, buvęs Frunzės var 
do karo akademijos profeso
rius. Jis buvo degraduotas po 
to, kai pasisakė viešai prieš 
valdžios sauvalę ir prieš Si- 
niavskio bei Daniel pasmerkimą 
ir jaunų rašytojų — Ginzburg, 
Galanskov ir Dobrovolski areš
tą.

Protestas prieš Chruščiovą
Jau nuo 1961 m. Grigorienko 

pakartotinai protestavo prieš 
Chruščiovo politiką, dėl ko bu
vo iš karto perkeltas į Toli
muosius Rytus, o vėliau užda
rytas į pamišėlių namus. Po 
keturiolikos mėnesių išleistas į 
laisvę jau neturėjo ramybės. 
Prieš jį buvo imtasi žiaurių per 
sekiojimo priemonių. Dar bandė 
ieškoti teisybės, skųsdamas s 
karo ministerijai, vyriausiam 
Sov. Sąjungos prokurorui, vyr. 
teismo pirmininkui ir kitur. Tų 
skundų pasėkoje buvo pašauk
tas į Maskvos regijono karo 
valdybą, kur jam pagrasinta 
atimti pensiją, jau ir taip su
mažintą per pusę.

Bet Grigorienko nenurimo. 
Jis 1965 m. kovo 5 d. drauge 
su rašytoju Aksiomovu, poete 
J. Moritz, kunigu Dudko ir ki
tais dalyvavo demonstracijoje, 
protestuodami prieš Stalino re- 
habilitaciją. Pora mėnesių vė
liau gen. Grigorienko parašė 
laišką savo rajono rinkikams, 
aišk'ndamas, kodėl nebalsuosiąs

— Dabar aš negaliu jūsų nuvesti. Turiu čia būti, 
bet jūs pati galėtumėt..! Seselės gyvena gretimame na
me. Užeikite visi! — maloniai šypsodamasis atsako ku
nigas.

— Ar ir man eiti? — klausia Algis, išėjęs iš kle
bonijos. — Gal aš galiu eiti namo?

— Eik! — sutinka motina, — Mes ilgai neužtruk- 
sim, tuojau grįšim.

Seselių namas dviejų aukštų. Antrame aukšte gy
vena seselės, o pirmame mokykla ir raštinė. Lirga pa
spaudžia varpelį. Joms atidaro seselė kazimierietė.

— Gal galėtume pasikalbėti su mokyklos vedėja? 
— kreipiasi Aldona į seselę.

— Prašau į vidų! — pasitraukdama į šalį ir įleis
dama jas sako seselė. — Prašau sėsti, tuojau prane
šiu seselei vedėjai. Tur būt, šias mergaites norit 
užrašyti į mokyklą?

— Norėčiau, kad jos pradėtų pamokas pirmadienį.
— Seselė vedėja pasakys! —išeidama sako seselė.
Netrukus įeina vyresnio amžiaus vienuolė. Ji malo

niai linktelia galva, Aldona su mergaitėmis atsistoja.
— Esu Aldona Duobienė. Užvakar atvažiavome į 

Chicagą. Gyvensim visai netoli, norėčiau, kad mergai
tės lankytų šią mokyklą, — Aldona kalba seselei.

— Lietuviams mūsų mokykloje visada yra vietos. 
Mano vardas sesuo Veronika,—tiesdama dešinę Aldo
nai sako seselė vedėja. — Prašau sėstis. Protingas mer
gaites turite. Bus malonu jas turėti šioje mokykloje. 
Kiek jos metų mokėsi? — teiraujasi vedėja.

— Vyresnioji, Vyga, jau baigusi pirmąją gimnazi
jos klasę, o Lirga keturis skyrius.

— Kiek Vyga metų?
— Dešimties.

(Bun daugiau 1

būsimuose rinkimuose už Kosy
giną. Tų laiškų nuorašai buvo 
pasiųsti visiems sovietų laik
raščiams. bet, žinoma, nė vie
nas jų nespausdino. Viena tų 
laiškų kopija pasiekė ir Vaka
rus; Gen. Grigorienko norėjo, 
kad Vakarai sužinotų, kokioje 
padėtyje yra jis pats ir jo 
šeima ir tuo būdu savo atve
ją atskleistų laisvojo pasaulio 
viešajai opinijai.

Kovosiu visomis priemonėmis
Štai to laiško turinys:
“Aš, žemiau pasirašęs genero

las Piotr Grigorevič Gregorien- 
ko, leidžiu bet kokiam demo
kratinės spaudos laikraščiui pa
skelbti ištisai šį mano pareiški
mą ir prie jo pridedamą laišką 
draugui Kosyginui tuo atveju, 
jei aš būsiu areštuotas ar už
darytas į pamišėlių namus. Jau 
kuris laikas, kai karinio te'smo 
prokuroras ir KGB man pa
grasino: jei aš nesiliausiu pro
testavęs prieš neteisėtus veiks
mus mano atžvilgiu, bus man 
pritaikytos aukščiau minėtos 
sankcijas. Iki šiol pasiunčiau 
laiškus karo ministeriui, vyr. 
Sovietų Sąjungos prokurorui, 
vyr. teismo pirmininkui, drau
gams Brežnevui. Šelepinui, kom 
partijos centro komitetui. XXIII 
kompartijos kongresui, o šios 
dienos data siunčiu laišką drau
gui Kosyginui. Daug kam esu 
rašęs ir todėl esu laikomas psi
chiniai nesveikas, ieškąs vien 
tik priekabių. Pasinaudodamas 
šia proga noriu paaiškinti, kad 
mano laiškų turinys yra veik 
vienodas. Kiekviename jų sta
tau tokį klausimą: tuo atveju, 
jeigu aš iš tikrųjų esu nesąmo
nės stovyje padaręs kokių veiks 
mų, už kuriuos 1964 m. buvau 
areštuotas (redagav'mas ir pla
tinimas atsišaukimų prieš val
džią), tai visos neteisėtos ir be 
teismo man pritaikytos priemo
nės yra nelegalios, nes tokiu 
būdu baudžiamas žmogus. už 
neatsakingus veiksmus. O jeigu 
psichiatrų ekspėrtyza yra klai
dinga, tada valdžia turi parei
gą ne tik nuimti nuo manęs 
pažeminantį apkaltinimą ir nu
bausti tuos. kurie normalų 
žmogų uždarė į pamišėlių na
mus drauge su pamišusiais kri 
minaliniais nusikaltėliais, o ma
no atžvilgiu taikyti normalų iš- 
tardymą, juo lab’au, kad pas
kutiniu laisvės metu nenorėjau 
niekur pabėgti ar slėptis nuo 
teisingumo organų. Tuo atveju, 
jei būtų prieita prie aukščiau 
paminėtos išvados, tada reika- 
lauiu, kad būčiau teisiamas vie
šai ir išteisintas nuo apkaltim-

(Nukelta J 4 psl.)



BALTIJOS KRAŠTŲ 
DRAUGYSTĖS DIENOS

Ruoškimės ateičiai 

DR. ANSIS KARPS

Jau laikas mums, Baltijos entuziazmo darbuotis savo tau- 
kraštų žmonėms, rasti būdus tų labui.

Nėra klausimo, kad tokiu bū 
du suorganizuoti mūsų pasireiš
kimai ats'šauks mūsų gimtinė
se ir tuom padrąsins mūsų tau
tiečių rezistenciją gėdingam o- 
kupantui. Vakarų demokratijos 
neturi priežasties didžiuotis per 
eito karo vaisiais Europoje. 
Klaidos turi būti pataisytos.

visiems kartu prakalbėti tą pa
čią dieną, kad tuo atkreipus 
pasaulio opinijos dėmesį.

Turime pasauliui parodyti, 
kad tebesame gyvi po visų ka
rų ir revoliucijų, kad nesiekia
me vien atstatyti mūsų kraš
tuose padėtį kokia ji egzistavo 
prieš karą. bet kad turime nau

Snieguole Jurskytė, • jubiliejinių metų komiteto vardu, reiškia padė
ką Drmazu’ Braukliui už $150 auką, lietuviškos knygos anglų kalba 
parodai paremti. Paroda vyks visą vasario mėnesį, Free Library of 
Ph'lodUV'hia. centrinėje mieseto bibliotekoje. Nuotr. K. Čikoto

jų politinių koncepcijų. Turime' Mes tikime, kad tos demokrati-
prakalbėti nauju balsu,nešančiu 
naujas idėjas; neužtenka dai
nuoti senas melodijas.

Viena iš priemonių tokiam 
pasisakymui — Baltijos kraš
tų draugystės dienos, kurias iš
kilmingu stilium turėtume or
ganizuoti kur tik yra baltieč-ų. 
Tokios dienos turėtų būti kaip 
'šeimos festivaliai, kur šeimos 
nariai diskutuoja svarbias pro
blemas, c kartu ir pasilinksmi
na šokiais ir daina. Taip kaip 
šeimos suėjimai atnaujina se
nas emocijas ir atminimus, taip 
ir draugystės dienos atgaivins 
mūsų tautinius siekius ir mūsų 
energiją darbuotis už mūsų pa
vergtus brolius ir seseris.

Įvairios kultūrinės parodos 
galėtų būti organizuojamos to. 
dienų proga mūsų kaimvnams 
vieni su kitais susipažinti.

Mūsų jaunimas turi daug nau 
jų idėjų. Svarbu, kad tas jauni
mas turėtų progos susieiti, su
formuluoti savo siekius, įgyti

jos parems mūsų pastangas. 
Draugystės dienų organizavi

mą turėtų atlikti mūsų cent. 
nės organizacijos; jos turėtų 
parinkti datas. Tos dienos pa
demonstruotų mūsų visų, lietu
vių, latvių ir estų solidarumą, 
siekiant įgyvendinti laisvės ir 
demokratijos viziją Baltijos pa t

MŪSŲ KOLONIJOSE
East Chicago, Ind.

PAGERBTAS A. G. VINICK
Vietos Šv. Pranciškaus letu-

Rochester. N. Y.
NIJOLĖS DEDINIENES 

PIANO KONCERTAS
'krantėse. Nepriklausomos Bal- vjų parapijos patalpose, gruo- 
tijos valstybės nesudarvs savo džio 9 d. iškilmingai pagerbtas
kaimynams jokio pavojaus.

Mes tikime, kad teisingumas 
laimės ir kad kolonializmas ir 
vergija išnyks iš Baltijos kraš
tų.

I)r. Ausis Knrps, medicinos dak
taras iš Watertown. VVisconsin. yra 
žinomas latvių vrikčiss ir di'pda 
Baltijos kraštu draugystės 
Jic,s’ vra vienas i® tu. Vii’-ie įe^r-i- 
Ba’t ’ios kraštu d,*,au°pvst^<j įhpnpta 
Treii Vnr*J; 'is ėmėsi in*cT,'ii'ves 
išver-d'nt' ir išleisti dr. ,T nimmuv 
knvga. apip tauta ir tautine ’Mvj. 
mvfce i latviu kalba R1'. Karus 
dnlvvnvo Chicagos kultūrom kong
rese.

sukaktuvininkas Albertas G.
Vinick, kuris šioje letuvių ko
lonijoje 1942 m. suorganizavo 
Alto .skyrių, buvo išrinktas pir
mininku, o vėliau kas metai per
renkamas. Šiais metais suėjo I zarto kūrinius. 
25 meta’ kai su lietuvišku nuo
širdumu darbuojasi Lietuvos iš
laisvinimo darbų bare. Iš vietos 
lietuviškųjų organizacijų buvo 
sudarytas komitetas, kurio pas 
taniomis ir buvo suruošta ši 
pagerb;mo vakarienė.

Gruodž o 9 d. vakare univer
siteto moterų klubo patalpose 
(494 East Ave.)i įvykęs pianis
tės N. Dėdinienės piano kon
certas visus maloniai nuteikė. 
Pianistė meistriškai išpildė: J. 
S. Bacho, Listo, Chopino ir Mo-

IR GENEROLAI Į PAMIŠĖLIŲ NAMUS

(Atkelta iš 3 psl.)
mo varęs antisovietinę propa
gandą. Daugelis mano parašy
tų laiškų nėra grafomanijos 
ženklas, priešingai, labai neno
riai redagavau tuos laiškus, ži
nodamas, kad už juos susilauk
siu tik naujų grasinimų ir bau
dų. Nusprendžiau nepasiduoti 
smurtui ir prieš jį kovosiu, pa
naudodamas visas mano turi
mas priemones.

Jeigu tie, į kurių rankas pa
teks šis mano pareiškimas, ras, 
kad mano elgesys yra psichiš
kai neatsakingo žmogaus dar
bas, tenekreipia į jį jokio dėme
sio. Bet jeigu susidarys prie
šingą įspūdį, tai karštai prašau 
šj mano raštą skaityti oficia
liu dokumentu ir pateikti ma
no atveją Žmogaus teisiu ko
mitetui prie Jungtin u Tautų

kad visa tai yra mano ranko
se, ji pareiškė nustebimą, kad 
iki šiol visa tai dar nepanau
dota Vakarų demokratinėje 
spaudoje.

To pat mėnesio 10 d. vėl nu
vykau į Levo Tolstojaus gatvę, 
bet šį kartą namą saugojo mi- 
l'cininkai. Aš pats buvau tardo 
mas porą valandų ir man pa
reikšta, kad negaliu palikti vieš 
bučio, kol nebūsiu dar pakar
totinai apklausinėjamas. Bet 
tai įvvko jau Minske KGB į- 
staigoje”. V. Mar.

Vakare pagerbimui A. Vini
cko į parapiios salę prigužėjo 
gražus lietuviškosios visuome
nės skaičius. Svečių tarpe atsi
rado: Alto centro valdybos pir
mininkas :nž. A. Rudis, vietos 

1 lietuviu parapijos klebonas kun. 
Ign Vichuras. kun. dr. Ign. 
Urbonai Šv. Kazimiero lietu
viu parapiios klebonas, Gary, 
Ind.. kun P. Jakulevičius. Ma-

Inž. Juozas Laukaitis, draugų 
ir gerbėjų vardu pianistei įteik
damas puikių rožių puokštę, 
dėkojo už tokį retą ir mielą šir
džiai piano koncertą, o susirin
kusieji ilgais pįojimais nenorė
jo pianistės paleisti nuo pia
nino.

vais su teise pasikviesti į pa
galbą sau reikalingus talkinin
kus.

Ateinantis toks pobūvis, rašy
tojo Jankaus pranešimu, turėtų 
įvykti Šv. Jurgio liet. parapijos 
salėje, į kurį yra sutikęs at
vykti poetas Jonas Aistis.

Šiame pobūvyje gausiai at
silankė kone visa jaunoji lie
tuvių akademikų karta, o taip 
pat buvo atvykę svečių ir iš 
toliau: solistė Birutė ir Mindau
gas Matulioniai iš Cleveland, 
Ohio, prof. Adolfas Gaigalas iš 
Binghamton, Nč Y., sol. Vida 
ir inž. G. Talandžiai iš Ithaca, 
N. Y., ir kt.

— Lietuvos nepriklausomy
bės 50 metų atstatymo minėji
mas įvyks vasario 18 d., sek- 

. madienį, 3 vai. p. p. Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos salėje. Pas
kaitą skaitys Algirdas Kasiu- 
laitis, jaunosios kartos žymus 
veikėjas, L. Krikščionių demo
kratų partijos c. v. pirmininkas. 
Minėjimui su atsidėjimu rengia
masi.

— Labiausiai perkamos kny
gos ir plokštelės. Čia šiuo me
tu knygos yra perkamos šios 
naujai pasirodžiusios: Jurgio 
Jankaus “Peilio ašmenimis*’ 3 
veiksmų drama iš Lietuvos par
tizanų gyvenimo. J. Budrio at
siminimai “Kontražvalgyba Lie
tuvoje”, J. Švaisto atsiminimai 
“Dangus debesyse”, Kazio Al
meno apysakos “Gyvenimas tai 
"kekė vyšnios”, A. Vaičiulaičio 
“Gluosnių daina”, Renės Rasos 
romanas “Meilė trikampyje” 
ir kt.

Be to, visų dėmesio vertos 
knygos, neseniai išspausdintos: 
dr. J. Girniaus “Idealas ir lai
kas”, Ant. Paplausko - Ramūno 
“Iš sutemų į aušrą”, Dwen J. C. 
Norem “Timelesg Lithuania” 
ir Vlado Šlaito eilėraščiai “34

Pianistė Nijolė Bogutaitė-Dė- 
dinienė 1960 m. baigė Baltimo
rės univers, piano klasę baka
lauro laipsniu, o vėliau ir dai
navimo mokėsi Duguesne uni- į eilėraščiai” ir kt.
versitete, Pittsburgh Pa., įsi-į piokštelgs; «Lietuva brangi”, 
gydama bakalauro laipsnį. <lgenos įr naujog Uetuvių d&._

Po kavutės įvykusiame pa
sitarime, rašyt. Jurgiui Jan-

tėsi svečių tarpe keletas East kui vadovaujant, paaiškėjo, 
Chicagos. Ind.. aukštu miesto kad tai pirmas Rochesterio LB
nsne'gūnu B”vo trumpa meni
nė programa: N. Aukštuolienė 
solo padainavo keletą dainų, 
stud. E. Juodvalkytė padekla
mavo dar niek”r nespausdintą 
Putino edėraštį. Inž. A. Rudas 
savo sveikinimo kalboje plačiai 
ir išsamiai papasakoio ;š Ame
rikos Lietuvių tarybos delega
cijos Baltuosiuose Rūmuose pa- 1 
tirtuosius įspūdžius, kur dele
gacija gruodžio 6 d. buvo pri
imta vicenrez’dento H. H. Hum- 
phr.ey. Kalbėta Lietuvos laisvi
nimo reikalais, šis pasikalbėji-

valdybos bandymas organizuoti 
panašius meninius - kultūr'nius 
pobūvius. Esą, jau seniai buvo 
jaučiama šitokių pobūvių sto
ka, o ypač pastaraisiais metais,

nos”, “O Ramunėle” ir kt.
Šias ir visas kitas knygas

'bei plokšteles galima gauti Šv. 
Jurgio liet. parapijos žemuti
nėje salėje (555 Hudson Aven., 
14605), arba pas Ant. Sabalį, 
32 Simpson Rd., Rochester, N. 
Y. 14617. Ten pat galima užsi
sakyti ir prenumeratą pratęs-

kada čia atsirado gražus bū- ti v:sų lietuviškų laikraščių ir

AMERIKA AZIJOJE
P. INDREIKA

(pabaiga)
Padėtis Filipinuose

Netolimas Japonijos kaimynas 
— Filipinai, begyvenantis karšto 
je ttogrąžų juostoje, nors tvarko 
si demokratiškai, kaip buvusi A- 
merikos kolonija, bet vis dėlto tu 
ri ir degančių problemų. Čia že
mės valdymo sistema ir socialinė 
struktūra tebėra nuo amžių ne
pakitusi, nes turtingieji tebevalgo 
iš auksinių lėkščių, turi nuosavus 
lėktuvus ir laiko poni arkliukus 
maloniam laiko praleidimui. 
Tuo tarpu neturtingoji klasė žiū 
ri su pavydu, nuolat bekartoda
ma: kiek dar esi skolingas savo po 
nui?l Jei nebus imtasi reformų, 
Filipinai neužilgo gali tapti ant
ru Vietnamu.

Jie yra dėkingi Amerikai už 19 
46 m. dovanotą nepriklausomy
bę ir 2 bilijonų dol. paramą, bet 
šiandien jie jau šukteli, kad Fili
pinai filipiniečiams ir “Yankee 
go home!”

Prezidentas Ferdinand E. Mar: 
cos atrodo supranta padėtį sakv- ! 
damas, kad Filipinams pavojus 
grąso tik nucrvidujinio priešo...

Turtuolių luomas tesudaro 10 
proc. krašto gyventojų, kurių ra
nkose yra ir valdžia ir tai daugu
moje kiniečiai nepripažįsta Fili
pinų pilietybės. Čia pilietybė iš
vedama pagal kraujo ryšį, o ne 
pagal gimimo vietą. Jei gimei ki 
niečiu, tai ir esi Kinijos piliečiu. 
Tarp pusalkanių gyventojų komu 
nistai randa plačią sau veikimo 
dirvą. Nuolat prasiveržiantieji 
slaptos organizacijos “Huk” veik 
smai sukelia nemažai rūpesčio ne 
tik vyriausybei, bet sudaro dide
lių nuostolių ir amerikiečių ka
rinėms bazėms. Dėl nepastovios 
krašto santvarkos užsieninis ka
pitalas nenoromis plaukia, bet ne 
žiūrint to, amerikiečiai čia yra in 
vestavę nemažas pinigų sumas. 
Politikai yra prižadėję įvykdyti 
žemės reformą, bet iki šiol jos ne 
įvykdė ir alkani žmonės dažnai 
metasi į komunistinį glėbį, nes 
nebeturi ko prarasti, todėl nenuo 
stabu, kad “Huk” dažnai pasi
beldžia į Manilos vartus.

Reikalauja aukos

jėgs Amerika pakelti šių tautų 
karinį pajėgumą, sustiprinti jas 
ekonomiškai ir pakelti kultūrinį 
lygį? Ar pavyks sukurti didžiąją 
Pacifiko bendruomenę ir t. t. Pa 
sigirsta balsų, kad jau užtenka, 
mes pavargome ir mūsų aukso at 
sargos, kurios dengia dolerį, per 
20 metų nusmuko nuo 20,083,- 
000,000 iki 14,587,000,000 dole
rių sumos. Kam šis auksas buvo 
panaudotas ir kiek vietiniai žmo
nės iš to turėjo naudos? Tik už
sienis! Iš kurio nesusilaukta jo
kios padėkos.

Supranta ir girdi Amerika, kad 
Pacifiko bangos dar nešnera per 
galės triumfu, jos reikalauja kas
dieninės aukos, nes raji Kinija ne 
rimsta savyje ir grąso laisviesiem 
Azijos kraštams, o kartu ir vi
sam pasauliui ir tik vienintelė A 
merika gali jai pastoti kelią, jei 
gu ji teisingai supras savo istori
nę misiją. Teisingai sako gen. 
Wheeler, “We vvill be involved 
out there till the end of the 
cen tūry.”

Stirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4*6264
PETER STIRBIS

6741 So. Maplevvood Avenue 
Chicago, (11. 60629

LUIZ’S ^,nc^irl SERVICE

671 h ir So. Western Avenue 
Telef. — 476-8780

Tune-ups — Stabdžiai — Patarne 
vimas kelyje. Karoserijos (Body) 
ir sparnų (Fender) taisymas. Pil
nas motorų pataisymas ir plovimas.

Savininkas Aloyzas Kūniškas

AUSTRALUOS KATALIKŲ 
PARAMA

Australijos katalikų šalpos 
organizacija šv. Vincento Pau- 
liečio draugija šiemet jau pa
siuntė ūkiniai atsu kusiems kra ' mas duodąs daug gražių vilčių, 
štams padėti vaistų, drabužių ! Be. to. bnvo visa eilė sveik’n- 

ir tarptautinei juristų organiza- ir maisto produktų 150-ties mi- ■ lietuvių ir anglų kalba,
cijai. Pasirašęs generolas Piotr i lijonų lirų vertės. Šv. Vincento j ‘ žuvininkui įteiktas garbės 
Grigorevič Grigorienko. Mask- Pauliečio šalpos draug ia, šie-! a?resas Daruf,šė dail. Ai
va, 1966 m. gegužės 21 d.” ! met švęsdama savo isikūr’mo ’ firil Gurauskais. Pokyliui va-

Net žumal’stą tardė šimto metų sukaktį V’s labiau
Šis raštas pateko i Vakarus ; Plečia savo veiklos ribas įkur- 

po to, kai senas gen. Gripo- dama naujus skyrius Indiūie,
Pakistane. Indonezijoje, Tailan- 
dijoje, Pil’pinuose ir Hong Kon
ge.

rys jaunosios kartos, jau š ame 
krašte baigusių akademikų. Ir 
iš tikrųjų, pianistės Nijolės Dė
dinienės koncertan prisirinko 
pilna universiteto moterų klubo 
salė ir, beveik visi iš jaunosios 
kartos, kurie entuziastingai pri
tarė šitokiam Jurgio Jankaus 
pranešimui.

Po trumpų pasisakymų, dr. 
Jonas Dėdinas, LB apyl. pirm. 
ir Jurgis Jankus pakviesti me-

žurnalų. Koresp.

Geriausios ir naujausios 
Kalėdinės Plokštelės yra

REQUEST RECORDS
Apsilankykit Jūsų apylinkės par
duotuvėje. Neimkite pakaitalų Ra
šykite dėl nemokamo katalogo:

REQUEST RECORDS, INC.
66 Mechanic Street

Prabėgomis pralėkus pro Ame
rikos krantų apsaugos liniją ir 
pro azijinį vulkaną, vis dėlto ky
la klausimas, kaip ilgai mes ten 
galėsime išsilaikyti, kokios dar 
problemos iškils ateityje: ar pa-

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST S4th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882

.'SLSSs'^LJ ■ -wTS53ff'"r9J__ __  __
FRANK’S TV and RADIO. INC. 0

3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252 S
I DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO 
STEREO APARATŲ PARDAVTMAS IR TAISYM AS TATPGT OR*J W 

1 VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI. r/

New Rochelle, New York 10801
n nių - kultūrinių pobūvių vado-

dovavo 7 Moliejus. Vakar'enė 
buvo kukli, bet gerai pasiruoš
ta ir nakerbtas toks asmuo, 
kuris tikrai vra su lietuvišku 
nuoširdumu įsijungęs į Lietu
vos laisvinimo darbą. J. Ervydis

LIETUVIŲ FOP.'DO BARIAI

rienko draugas žurnalistas Ma
rio Arno aplankė Grigorienko 
šeimą Maskvoje. Tas žurnalis
tas pareiškė spaudoje:

“Rusų laikraščio “Grani” pa
vedamas, šių metų rūgščio 8 d.
Maskvoje nuvvkau į skurdų 4 ...... • r • * • r-T-,. . „ . x-, _ i s- 111 lapkričio men. Lietuvių Fon- Tuo pačiu laiku savo įnašus pa

gen. Piotr Gngorev C Grego- das padidė,o šiais naujais narias. i didino:

rienko butą. Pasinaudojant mo- $1.000 — Dr. Jono Basanavičiaus

mentu, kada miliciids saugoji- Atm h>a5as — paaukojo Tomas ir

mas susilpnėjo, man pavvko tai ?»e^lž,Ser^kf1', Po $5T00 auko)°: Kun
1 Mykolas K rk las ir Jonas ir Verutėpadaryti.

Kalbėjau su gen. Grigorienko 
sūnumi, ir šis man pasakė, kad 
tėvas yra uždarytas psichiatri
nėje ligoninėje. Generolo sū
naus kambaryje yra tik miego
jimui vieta, vienas stalas ir vie
na kėdė. Pats jaunuolis labai 
vargingai apsirengęs. Ten pat 
galėjau pasikalbėti ir su gene
rolo žmona. Atrodo turinti apie 
55 metus, irgi nrastai ansiren- 
gusi. Moteris, atrodo, pakanka
mai terorizuoja. Savaime su
prantama, kad jos gyvenimas 
yra pragaras. Mane pakv’etė j 
prieangį. Vis dairėsi aplinkui, 
drebėdama, kain epušės lapas. 
Ji patvirtino autentiškumą to, 
kas vyro parašyta laiške ir “pa
reiškime”. Kai jai pasakiau.

’aov ai: $250. — Lietuviai Jurbark'e-

$200. Fulgentas ir Marija Ja-

"oniai. Po $100 — a. a. Eugenijos 

Onos Bertul'enės Atm. Įnašas, kun. 

luozas Prunskis. Antanina Puškoriūtė. 

X. (pavardės prašė neskelbti), kun. 

Antanas Juška. a. a. Kazimiero Šir

mo Atm Įnašas, a. a. Majoro An

tano Rackos Atm. Jnašas. Mindau

gas ir Regina Ban'oniai. LB New 

lersev C’ty Apvbnkė. Rolandas 

Kainas Roma Kamaitė. Inž Anta

nas Tuzelskis. a. a. Jurgio ir AootOS 

Atm. įnašas, a. a. Romo Duls- 

kio Atm Įnašas, a a. kun. Dr. Bo- 

-e!Fr« Atm. įnašas. Detroito Dramos 

Sambūris. Mariona Druktėnienė. 

Vidmantas ir V'ta Matusa'č'a’ a a. 

Gen. Konsulo Vytauto Stašinsko 

Atm Tna’as a. a. Stas-'o Zižmaus- 

t'n-Z'ko Atm. įnašas Tonas AlrHs 
Nav'ckas Ateitininku Merl'ku Kor

poracija "GAJA". Balys Brazdžio

nis, Danutė Kezytė, kun. Algimantas 

Kezvs S.J.. Viktoras Motušis

Dr. Juozas ir Agnė K'Z'ai iki $1000 

Dr Augusp'nas Laucis iki $800. Ateiti

ninkė Sendr Sąjunga Iki $200, Emi- 

I'ios V;!č5nskienės Atm. Jnašas iki 

štnn Tomas ir Teklė Sereikai iki 

S500 Veter. gvd Antanas ir Halina 

M’lą' n'a’ ’ki $1.000. Jonas Gužą’tis 

iki $300 Nežinomo Lietuvos Kario 

lnača<! (k< SS4O Zu-ana Arlauska'tė- 

Mikšienė >ki $125. LB Grand Ra- 

<3'ds Apvl’nkė -''-i $478 0q Antanas 
Kruklvs >k: $200 vvsk. Kazinnero 

Paltaroko, Atm Įnašas iki $160. 

'Tadas ir Req>na Tnūėlevičia’ ’ki 

tgop Kn"sta^c:,>>s P1ncha”ič'enės 
Afm įnašas ik' M 50 Illfrtio E’duke- 
vič'aus Atm Įnašas ’kf S14I L'etu- 

v’u Teisin ėk,, D-ios Cbicaoos skv- 

£.400 T .R A.i"n7oar-

'Mc -*!»■: $900 TiiO'7'*** Kano-

čūis ’ki $300. LB Auroros Apylinkė 

ik' 5ioi; V'-t->ras ir Antanina Ma- 
sa’čiai iki $500.

Š m. lapkričio mėn. 1 d. Lietu

viu Foude buvo $381 364 17 paorin- 

din’o kao'fa'o ir 1707 pilnateisių 
narių. LF adresas: 6643 S. Maple

vvood Ave. Chicago. III 60629 (pr )

....

' ė

Long Eeach. Calif.. Queen Mary laivo kapitonas Jonės1 atiduoda pa
garbą, kai ant jo laivo pakeliama vėliava tą laivą paverčiant j vieš
butį, muziejų, restoraną.

LITHUANIAN
B A K E R Y 

2450 W. 59th Street
Chicago, Illinois 60629
Tel. HEmlock 4-7434

KEPA ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KEPINIUS
PRIIMA tortų ir kt. gaminių užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJ A GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai ir šviežios lietuviškos dešros.

Atdara nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak. Uždara sekm. ir pirm.

Savininkas ANTANAS KAZILIONIS

ĮVESTOI >0!) LHMJORS
2441 West 6Sth Street, Chicago, III. 60629 

Telefonas — PRospeet 6- 5951

Ypatingas Atpiginimas

Kviečiame apsirūpinti Kalėdų šventėms reika
lingais gėrimais. Nelaukite paskutinių dienų.

Pas mus didelis pasirinkimas vietinių ir užsie
nio gėrimų- Atsilankę įsitikinsite, kad kainos yra 
labai žemos. Didesnius užsakymus pristatome Į na
mus. Aleksandra ir Antanas Severinai, sav.



PAMINĖTA
PERSEKIOJAMOJI

BAŽNYČIA

Moterų s-gos 36 kp. sureng
tas gruodžio 10 d. naujosios 
lietuvių parapijos auditorijoj 
persekiojamos Bažnyčios Lie
tuvoje, minėjimas susilaukė per 
150 žmonių. Buvo ir tokių, ku
rie, negalėdami dalyvauti, įsi
gytus pietų bilietus skyrė savo 
aukai.

L.K.D.S. Centro valdybos pir
mininko A. Kasulaičio paskaita 
apie persekiojamą Bažnyčią 
Lietuvoje visų buvo išklausyta 
su ypatingu dėmesiu.

Parapijos klebonas kun. J. 
Angelaitis pareiškė padėką Mo
terų sąjungos 36 kp. ir jos pir
mininkei J. Čepienei už sureng
tą jau seniai lauktą paminėji
mą. Prašė visų, užėjus bet ku- 

' riuo laiku į kleboniją, įs'gyti 
Kūčių plotkeles, o už jas gautas 
aukas perduosiąs Lietuvių re
liginei šalpai. Kuopos va'd.

CLEVELANDO DRAUGIJŲ 
DĖMESIUI

ALT Clevelando skyrius Lie
tuvos valstybės atstatymo 50 me
tų sukakties minėjimo proga ruo
šiasi išleisti istorinę monografi- 
ją-programą. Draugijos (ir nori
ntieji pavieniai veikėjai) pada
rykite sau gražią atmintį.

Rengimo komisija kviečia visas 
Clevelando lietuviu draugijų vai 
dybas priklausančias Alte ir ne, 
tame leidinyje įsidėti savo drau
gijų pilnus pavadinimus ir val
dybų vardus. Kurios valdybos no 
ri, gali įsidėti ir*' savo nuotrau
kas.

Išsikirpkit šį pranešimą, ir tuo 
jau savo tarpe susitarkit ir sutei
kit apie save duomenis. Kitokio 
pranešimo rengimo komisija ne
darys.

Šis pasiūlymas yra laisvam ap
sisprendimui. Pačios draugijų 
valdybos apsispręskit ar norėsit 
pasinaudoti ar ne.

Už įtalpinimą draugijos pava
dinimo ir valdybos vardų kaina 
$5.

Už draugijos pavadinimą ir 
valdybos vardus su nuotrauka, 
pusei puslapio, kaina $15. Orga- 

4 nizacija norinti užimti visą pus
lapį su savo valdybos nuotrauka, 
su trumpa istorija, moka $30. 
(Rengimo komisijai darbą palen 
gvinti, visais trimis ■ atvejais, su 
vardais ir nuotraukomis priduo-
kit ir pinigus.)

Nuotraukas draugijų valdybos

LB tarybos suvažiavimas Cieveiande gruodžio 9-10 d Nuotr. V. Pliodžinsko
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F. K. LITUANICA RENGIA LINKSMĄ {
KALĖDŲ ŠOKIŲ VAKARĄ j

KURIS ĮVYKS Š. M. GRUOD. 25 D. B. PAKŠTO SVETAINĖJ, 38th ir California Avė. Pradžia 7 vai. vakaro. |

gali pasidaryti tuoj susitarus su 
fotografais Pliodžinsku, Garla, 
Bacevičium ar kitais ir paskuti
niu atveju sueiti Šv. Jurgio para
pijos ar naujos parapijos salėje, 
po pamaldų sekmadienį, sausio 
7 d. Ten fotografas bus, tik su
sitarkit susigrupuoti.

Fotografijas ir vardų sąrašą 
priduoti programos spausdinimo 
komisijai ne vėliau sausio 12 ar 
13.

Valdybos dedančios tik savo 
vardus, be nuotraukų, sąrašą pri 
duokit komisijai tuoj po sausio 
1 d., kartu su $5.

ALT Clevelando skyriaus 
valdyba

ČIURLIONIO ANSAMBLIO
MONOGRAFIJOS REIKALU
Pavėluotai pradėjus Čiurlionio 

ansamblio monografiją ruošti 
spaudai, darbas užsivilko. Mono
grafija rengiama paduoti spau
dai, ir anksčiau užsisakiusieji ir 
aukotojai knygos sulauks.

Dar yra galimybė tapti rėmė
jais ir jūsų vardai bus atspaus
dinti leidinyje. Garbės rėmėjai 
skaitomi aukoją nemažiau $50: 
rėmėjai nemažiau kaip $25. Pre
numeratos kaina knygai iš anks
to užsisakant $5.

Draugijos, organizacijų kuo
pos prašomos prisidėti, skirti sta 
mbesnes aukas. Prenumeratoriai 
siųskite savo užsakymus dabar.

Monografija leidžiama paminė
jimui ansamblio veiklos per 25 
m. pradedant nuo Vilniaus, trem 
ties vakarų Europoje, ir šiame 
vakarų pasaulyje, Amerikoje.

Daugelis matė ir girdėjo Čiur
lionio ansamblį šiame krašte 
koncertuojant. Kiti nematė ir ne
matys., Mažai kas žino apie pra
džią Vilniuje 1940 m. ir veiklą 
tremtyje. Šioje knygoje ras pla
čius aprašymus, daugybę nuot
raukų vaizduojančiij šią garsią 
dainininkų grupę. Kurie patys 
dalyvavote ansamblyje ir jums 
bus malonu matyti savo nuot
raukas iš ansamblio ankstyvų 
veiklos laikų.

Užsakymus ir aukas siųskite: 
Čiurlionio Ansamblis, 10908 Ma
gnolia Drive, Cleveland, Ohio 
44106, iždininkei D. Dundurie- 
nei.

Monografijos komitetas

SPORTO KLUBO ŽAIBO 
SUSIRINKIMAS

Šį šeštadienį, gruodžio 16 d., 
7 v. v. Čiurlionio ansamblio na
muose šaukiamas metinis LSK 
Žaibo narių susirinkimas. Pro

gramoj : sportinės vadovybės 
rinkimai, klubo veiklos apžval
ga, sportininkų atžymėjimas, 
einamieji’ reikalai, ateities pla
nai. Visi nariai, tiek suaugę, 
tiek ir vaikai, privalo dalyvau
ti. Tėvai ir sporto bičiuliai kvie
čiami atsilankyti.

LSK Žaibas

PALYDĖJUS GARBINGĄ
LIETUVĮ Į AMŽINYBĘ

Su mumis persiskyrė a. a. 
Alekas Banys, kuris ir nūnai 
dar gal būtų gyvas, bet negrai 
jį taip skaudžiai sumušė prįe 
pačių namų, kad vos tegalėjo iš
gyventi tris savaites ir mirė. 
Velionis paliko atrimą giminai
tę Al. Jucienę, kuri daug rūpi
nosi savo dėdės palaidojimu, 
nes daugiau artimųjų giminių, 
berods, šioje šalyje ir neturėjo. 
Bet mūsų a. a. Aleką Banį paži
nojo visa Clevelando lietuviškoji 
visuomenė, nes jis buvo neeili
nis žmogus, bet didis savo tė
vynės Lietuvos gynėjas ir jo
sios rėmėjas.

A. a. Aleksas Banys su mu
mis persiskyrė lapkričio 14 d. 
ir buvo pašarvotas Adelės Ja
kubs ir sūnaus laidotuvių kop
lyčioje. A. a. Aleko Banio kars
tas buvo papuoštas Lietuvos vė
liava ir daugybe gražių gėlių. 
Per du vakaru, ypatingai penk
tadienio vakarą — lapkričio 17 
d., buvo perpildyta A. Jakubs 
ir sūnaus koplyčia a. a. Aleko 
atsisveikintojais, draugais ir pa
žįstamais. Šiame vakare buvo 
pasakyta ir kelios atsisveikini
mo kalbos, kurias pradėjo gra
žiai ir jausmingai pravedė Lie
tuvių salės b-vės direktorių 
pirm. Jurgis Malskis, kuris di
rektorių vardu pasakė jausmin
gą kalbą. Kaz. Karpius tarė at
sisveikinimo žodį liet. senosios 
kartos vardu, Pr. Eidimtas — 
Balfo, Z. Dučmanas kaipo Liet. 
salės biznio reikalų vyriausias 
vedėjas, Juozas Sadauskas vy
čių senjorų vardu, V. Knystau- 
tas karių romovėnų, o jaunimo 
vardu — G. Gailiušytė. Po vi
sų kalbų, Čiurlionio ansamblio 
Vyrų choras, kuriam vad. muz. 
Al. Mikulskis, jausmingai sugie
dojo “Tėve mūsų”. Po visų kal
bų ir jausmingo maldos sugiedo
simo, kun. K. Žemaitis atkalbė
jo rožančių, kurio metu visi gy
veno liūdesyje, netekę didelio 
savo tautos sūnaus, ypatingai, 
kad a. a. velionis mirė ne nor
mai5 a mirtimi, bet mirtinai su
muštas.

Laidotuvėse grabą nešė salės 
direktoriai, a. a. Aleko Banio 
ilgamečiai bendradarbiai, su ku
riais velionis ilgus metus glau
džiai darbavosi. Ką Liet. salės 
b-vės direktoriai parodė a. a. 
Aleko Banio laidojime, tai gal 
būtų to nepadarę nė artimiausi 
giminės. Tebūna jiems ačiū, nes 
a. a. velionis dolerių niekam ne-

LB tarybos suvažiavimo darbo prezidiumas. Iš k. įd.: LB tarybos 
pirm. J. Kapočius, kun. V. Dabušis ir Arv. Barzdukas.

Nuotr. V. Pliodžinsko

JAV LB TARYBOS SESIJA
Gruodžio 9 ir 10 dienomis po

sėdžiavo LB taryba, šios sesijos 
pagrindinis uždavinys buvo baig 
ti išklausyti pranešimus, kurie 
V-sios tarybos I-ie sesijoj nebuvo 
suspėta atlikti, ir pasisakyti 
svarbiausiais ateities veiklos 
klausimais.

Sesijoje dalyvavo 20 tarybos 
narių, 6 Centro valdybos nariai 
ir 3-jų apygardų pirmininkai. Da 
lyvių sąstatą sudarė: dr. K. Am
brozaitis, A. Barzdukas, T. Blins
trubas, dr. A. Butkus, kun. V. 
Dabušis, J Gailiušytė, J. Ja
saitis, V. Kamantas, J. Kapo
čius, dr. K- Keblys, 'dr. P. Ki
sielius, dr. A. Klimas, dr. V. 
Majauskas, K. Miklas, Br. Nai

paliko, jie daugiausiai buvo su
aukoti lietuvybės reikalams.

Nulydėjus a. a. Aleko kūną 
į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kuri buvo artipilnė, Šv. Mišias 
atnašavo klebonas kun. B. Iva
nauskas, o jam asistavo kun. 
Al. Goldikovskis ir kun. K. Že
maitis. Pamaldų metu, iškiliai 
ir jausmingai vargonais grojo 
ir giedojo muz. P. Ambrazas. 
Po pamaldų apie 50 mašinų pa
lydovų, nulydėjo į Kalvarijos 
kapines, kur paskutines maldas 
atkalbėjo kun. K, Žemaitis, at
sisveikinimo paskutines kalbas 
pasakė Zenonas Dučmanas, sa
lės reikalų vyriausias vedėjas 
ir inž. A. Pautienis, LB vardu. 
Nuo kapinių palydovai grįžo į 
Liet. salę, kur salės direkcijos 
pastangomis, visi svečiai buvo 
priimti, pavaišinti ir visiems 
padėkota.

A. a. Alekas Banys, kada bu
vo jaunas ir pajėgus, dirbo Cle
velando liet. visuomenės ir drau 
gijų tarpe. A. a. Aleksą Banį 
- Banevič’ų, už didelius pasidar
bavimus dėl savo ir mūsų visų 
tėvynės Lietuvos nepr’klauso- 
mybės, jis ypač rėmė finansiš
kai, kada Lietuvai reikėjo bū
tiniausiai finansinės pagalbos, 
Nepriklausomosios Lietuvos vai 
džia šį savo ištikimąjį sūnų pa
puošė Lietuvos kunigaikščio Ge
dimino ženklu, kurį a. a. Alekas 
Banys visada nešiojo didesniuo
se Lietuvos paminėjimuose. A. 
a. Alekas ilgus metus buvo Liet. 
fondo skyr. pirmininkas ir jame 
jis įdėjo daug savo uolaus dar
bo ir dolerių. A. a. Alekas Ba
nys, jaunesniuose metuose, pri
klausė ir prie Lietuvos Vyčių 
25-tos kp. ir čia jis nemažai pa
sidarbavo rengiamųjų vakarų 
komisijose, už tai jis buvo pa
gerbtas L. Vyčių organizacijos 
trečiojo laipsnio ženklu, kuriuo, 
kad ir nepriklausydamas dau
giau prie L. Vyčių organizaci
jos, iškilmėse pasipuošdavo. Ve
lionis daug veikė C. L. Drau
gijų sąryšyje ir nemažai prisi
dėjo su doleriais ir darbu. A. a. 
velionis yra pasakęs daug pat
riotiškų kalbų savo tėvynės Lie
tuvos naudai ir garbei.

A. a. Alekas Banys gavo mir
tinai sumušti, kada jis buvo 
pagerbtas L. Salės direktorių, 
jo 75 m. gimtadienio paminėji
mo naktį.

nys, dr. A. Razma, J. Smeto
na, D. Tallat Kelpšaitė, A Za- 
parackas, kun. K. Trimakas, A. 
Matjaška, St. Ingaunis, Z- Dič- 
pinigaitis, V. Adamkavičius, St. 
Džiugas, K. Dočkus, A. Kairys, 
J. Kavaliūnas ir P. Petrušaitis. 
Sesijos posėdžius sekė visa 
PLB valdyba, Clevelando apy
linkių pirmininkai ir gražus bū
rys Clevelando visuomenininkų.

Posėdžiai vyko Sheraton vieš 
buty, Clevelando miesto centre.

Šį kartą sesija savo užsibrėž
tą programą išpildė Reikėjo tik 
vienos valandos sesijos pratęsi
mo. Daugelis pranešimų buvo 
kondensuoti ir puikiai paruošti. 
Todėl jų diskusijas ir pataisy-

Nors ir negalėjai sugrįžti ir 
gražiajame Žemaitijos kampe
lyje džiaugsmingai ir amžinai 
pailsėti, didis tėvynaini, tebūna 
tau lengva šios šalies žemelė, 
ilsėkis ramybėje. Senelis

“ŽIEMOS PASAKA”

šį sekmadienį, gruodžio 17 d. 
3 vai. p. p. lietuvių salėje į- 
viyksta Vysk. M. Valančiaus 
lituanistinės mokyklos Kalėdinė 
eglutė.

Programoje: Pauliaus Jur
kaus vaizdelis “Žiemos pasaka”. 
Režisuoja akt. Petras Maželis. 
Vaidina lituanistinės mokyklos 
mokiniai. Kanklininkės išpildys 
keletą dalykėlių. Tautinių šo
kių grupė pašoks. J. Pažemio 
vadovaujamas orkestras, kuris 
groja ir Grandinėlės šokėjams, 
duos keletą linksmų kompozici
jų. Kalėdų senelis visus vaikus 
apdovanos.

Visi vaikai, kurie lanko ar 
nelanko liutanistines mokyklas, 
kviečiami atsilankyti. Kviečiami 
tėvai dalyvauti va’kų šventėje.

NAUJŲJŲ MEIŲ 
SUTIKIMAS

Nuotaikingai 1968 metus su
tiksime šv. Jurgio parapijos 
salėje. Užsakyti apvalūs stalai 
po 10 asmenų, specialus apšvie
timas, papuošta salė, John Med- 
vesek-Accordeonist and Orches
tra — kapela, O. Jakubaitienės 
paruoštos vaišės, gėrimai ir šam 
panas. Asmeniui — 7.50. Stalus 
rezervuoti ir pakvietimus įsigy
ti galima pas J. Mikonį ,tel. 
531-2190 arba 481-6900, pas V. 
Rociūną, tel. 531-5264, F. Ei
dimtą ,tel. 8811921, J. Žilionį, 
tel. 486-5275. Rengia LF Bičiu
liai.

— Amerikos Lietuvių konser
vatorių klubas kviečia Clevelan
do lietuvius ir organizacijas į iš
kilmingą gruodžio 17 d. minėji
mą, kuris įvyks penktadienį, 
gruodžio 15 d., 8:30 vai. vaka
ro Union Savings salėje, Monti
cello ir Richmond Road kampe, 
5106 Wilson Mills Road. Paskai
tą skaitys šios istorinės lietuvių 
dienos dalyvis pulk. Vladas Bra- 
zulis tema “Gruodžio 17-osios 
priežastys ir eiga.” Po paskaitos 

;— pašnekesys ir kuklios vaišės.

mus buvo galima lengviau ir grei 
čiau padaryti.

Šitoje sesijoje pirmą kartą bu 
vo mėginama vadovautis JAV 
LB susirinkimų tvarkos taisyk
lėmis, kurias paruošė tarybos 
sekretorius Arvydas Barzdukas. 
Šis kruopščiai atliktas darbas 
padės ateity išvengti įvairių ne
susipratimų ir neaiškumų ve
dant susirinkimus, posėdžius ir 
t. t. Tai tikra šios rūšies studi
ja, kokios dar lietuvių kalboje 
neturėjome. Autorius naudojosi 
net šešiais tos rūšies leidiniais, 
autoritetingais veikalais. Gera 
būtų, kad šios taisyklės būtų 
priimtos ne tik LB ir naudoja
mos visuose lietuvių susirinki

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SJį-TOM

43?
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on savings accounts on investment bonus
NUO SAUSIO MĖN. I D., 1967 M. 
Sąskaitos apdraustos iki $15,000 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 00632

PlOn IIT T V * RADIO (LIETUVIAI) h LmKUUII T.V- Sav. DAN LIUTIKAS P
PASIRINKIMAS SPALVUOTŲ AR PAPRASTŲ TELEVIZIJŲ M 
• RADIJŲ • STEREO • ORO VĖSINTUVU • TAISYMAS 

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL. 60629. TEL.: 471-2446 ?
rbiJeS&'L ^s'btSS'taJSS'fc! SSttSSl-.-SSS csJSS l’

Kas tik turi gerą skonį,

viskę perka pas Lieponį!

Z

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

(IIKKIIIIIIIIIIIIHIBI9BIIIIIIH
! SKIP'S Self Service S 
1 LIOUOR STORE §
■ Mg 5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202 g
■ »

DECEMBER - GRUODŽIO 14, 15 ir 16 D. D. £

OTARD IMPORTED COGNAC Fifth $4.98
CAMUS GRANDE Fine CHAMPAGNE

COGNAC Fifth $5-^8
MONNET V.V.L. COGNAC Fifth $4.29
GRAIN ALCOHOL liNI Prooi C-S.P. Fifth $4.89
GANCIA Imported Dry or Svveet 

VERMOUTH 30 oz. Bottle $ . 7 9

TRYS DEVYNIOS (999) BITTERS Fifth $3-79
ROYAL CANADIAN, 6 yr. old 86 Prooof

Imported CANADIAN WHISKY Fifth $4.79
TAITTINGER Imported Brut

FRENCH CHAMPAGNE Fifth $4.98
POLISH Imported VODKA WYBOROWA Fifth $4.98

j AUGSBURGER BRIS Bavarian Type Beer
Case of 24—12 oz. Throvv avvay bottles Case $4.59 g

muose.
Pirmosios sesijos protokolą 

skaitė Jūra Gailiušytė. Praneši
mus padarė: c. v. pirm. inž. Bro
nius Nainys, švietimo tarybos 
pirm. Jonas Kavaliūnas, Kultū
ros fondo pirm. rašyt. Anatoli
jus Kairys, organizacinių reika
lų vedėjas Petras Petrušaitis, 
jaunimo reikalų vedėja Dalia 
Tallat Kelpšaitė. Įstatų keitimo 
klausimu kalbėjo dr. K. Keblys. 
Išklausytas Tautinių šokių šven
tės komiteto pirm. dr. L- Kriau- 
šeliūno pranešimas. Pasaulio LB’ 
valdybos pranešimą padarė St. 
Barzdukas. Perskaitytas dr. B. 
Nemicko paruoštas pranešimas

(Nukelta į 7 psl.)
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DRAUGAS, penktadienis, 1967 m. gruodžio 15 d.

J. Centro vakarienė — p.p. Milauekai ir jų visa šeima

6

Mieli Lietuviai,
Nuoširdžiai dėkojame Jums už 

pagalbą ruošiant J. Centro jubilie
jinę vakarienę ir dovanų paskirs
tymą. Didžiausia padėka, žinoma, 
tenka dovanų davėjams:, Bowers 
Dodge, 73 S. VVestern avė., pp. 
Gradinskams, 2512 W. 47 str., pp. 
LieponiaMis 6211 So. VVestern avė., 
Llndon Appliances 63 ir Rockwcll. 
pp. Burstein, 190 N. State str., 
suite 204, pp. Kriaučeliūnams. 6132 
Harlem avė. Taip pat reiškiame pa
dėką mūsų artistams: St. Bara
nauskui, J. Šalnienei, D. Lapinskui. 
J. Centro Studentų ansambliui ir 
A. Dikiniui. Be dovanų davėjų ir 
jų vakarienė nebūtų buvusi tuo, 
kuo ji buvo. Didžiausią staigme
ną padarė laike vakarienės ph- 
A G. Milauekai, įteikdami 18 tūks
tančių dol. J. Centro statybos va
jui. Atrodo, kad jiems lietuviški 
reikalai yra brangesni už asmeni
nius. Širdingas ačiū jiems visų lie
tuvių vardu.

Ponia St. Semėnienė labai nuo- 
širdfeame vakarienės aprašyme, 
greičiausiai dėl neturėjimo pilnų in
formacijų. nepaminėjo pp. Dr Raz
mų, kurie pirmieji davė tūkstantį 
dol..'J. Centro statybos vajui. Taip 
pat Drs Dubinskai įteikė antrą 
tūkštantį, Inž. Stankai ir Dr. Kr’ati- 
čellūnąi yra davę jau virš dviejų 
tūkstančių, pp. Gradinskai 1500 
dol., Pspia M. pmulkštienė. savo a.a. 
vyro Vinco Šmulkščio atminimui

ŽMOGAUS KŪNO RAUMENYS
Žmogus po Oda turi sluoksnį 

raudonos masės, kuri vadinama 
raumenimis. Raumenys dengia kau 
lūs, juos sutvirtina, išlygina visus 
įdubimus ir. tuo būdu suteikia kū
nui' gražią išvaizdą. Tačiau svar
biausias raumenų darbas yra ju
dinti wmogaus kūną ir atskiras jo 
dalis.

Raumenys sudaryti ne iš viena
lytės masės, o iš daugelio įvairaus 
didumo atskirų dalių. Kiekviena 
raumenų dalis yra sudaryta iš dau 
gelio celių, arba ilgų raumeninių 
skaidulių.

Iš skaidulių susidaro raumenų 
judinamieji audiniai, kurių tarpe 
tam tikrose vietose būna ir jungia
mųjų audinių. Jungiamieji audi
niai arba gyslos reikalingos rau
menims ir kaulams surišti.

Raumenų skaidulių pluoštai ap
vilkti plona plėvėje ir išilgai, įki- 
pai ir skersai susikryžiavę, susi
pynę. Tė tai galima matyti, stebint 
pačius raumenis ir jų darbą. Rau- 
mėnų audinių celių protoplaz
mos yra mažai, o daugiau raumeni 
nės medžiagos, kuri sugeba trauk
tis.

Raumenų darbas

Raifmenys įgalina visas žmogaus 
kūno dalis judėti. Ar žmogus kal
ba, ar jįs vaikščioja ar lankstosi, 

ar kokius nors sunkumus kilnoja, 
visur harmoningai dalyvauja rau
menys. Dalies raumenų darbą žmo
gus atlieka savo noru ir jis gali 
juos valdyti; todėl jų darbas vadi
namas valdomuoju. Tačiau širdies, 
skiltio, žarnų ir kitų raumenų 
darbą vadina nevaldomuoju (ne
valingais raumenimis).
Be to, įvairūs raumenys atlieka 
įvaikius uždavinius. Vieni stam
būs, trumpi tipka didelei jėgai pa
reikšti (sunkumams kilnoti, že
mei kasti ir kit.) ; kiti ploni, ilgi, 
daugiau pritaikyti Vikriam, grei
tam judėjimui (pianisto, smuiki
ninko, mašininkės darbas) Kuo 
daugiau kuri dalis atlieka darbo, 
tuo stambesni ir tivirtesni toje vie 
toje išauga raumenys. Todėl tie 
žmonės, kurie fizinio darbo nedir
ba arba jo turi per maža, tai kad 
jų raumenys nesusilpnėtų, turi 
jiems darbo parūpinti sporto ir 
mankštos pavidalu. Nuolatiniais 
mankštymais raumenų jėga gali 
labai sustiprėti.

Vadinas, žmogaus kūnas pana
šus į garo mašiną, kuri dirba tol, 
kol ją kūrena. Žmogui išeikvotas 
jėgas papildo maistas. Kuo žmo
gus daugiau ir sunkiau dirba, tuo 
daugiau ir geriau jis turi maitin
tis, ,

1000 dol. Šitie mūsų geradariai 
nebuvo pilnai paminėti p-nios Se
mėnienės aprašyme. Taip pat nebu
vo paminėtos šeimininkės: Skučie
nė ir Stropienė ir studentės, sodi
nusios svečius: R. Kviklytė, D. 
Statkytė, A. Valaitytė. A. Kubiliutė 
ir kitos.

Dėkoju visiems, kurie kuo nors 
prisidėjo prie vakarienės1 pasiseki
mo. bet ypač spaudai, radijo sto
tims. Liet. televizijos ir visiems da
lyviams ir visai lietuvių visuome
nei, prisidėjusiais1 aukomis. Daug 
yra davę po 100 dol., arba papil
dę savo šimtinę. Jų pavardes pa
skelbsime tam skirtame rašte.

Turiu Jums su džiaugsmu pra
nešti. kad Jūsų aukos artina mus 
prie užsibrėžto tikslo: — praplėsti 
J. Centro patalpas jubiliejiniais 
Lietuvos Nepriklausomybės metais. 
Ta;p pat, dar re’kės darbo ir pa
stangų. kad galėtume pradėti sta
tyti. Reikia dar sukelti bent 40 
tūkst. iki kitų metų balandžio mėn. 
galo. Todėl mes dar kartą prašome 
neatsisakyti neatidėliojant pasiusti 
savo paramą Jaunimo Centro Sta- 
tvbos Vajui. 5620 So. Claremont 
avė.. Chicago. IĮlįnęis 60636.

V’sii« nuoširdžiai sveikinu Šv. 
Kalėd” proga ir linkiu laimingų 
ir sveikų 1968 metų.

Tėvas J. Kubilius,
Statybos Vajaus Komiteto vardu.

(pr.)

Poilsis

Raumenys reikalingi poilsio.Kaip 
menkai prižiūrima ir per daug ap
krauta mašina labai greit sugenda, 
taip ir netvarkingas raumenų dar
bas gali juos sutrukdyti. Patirta, 
kad lengvesnį darbą dirbant, ma
žiau ir ne taip greit pavargstama, 
o sunkesnį darbą dirbant, pavargs
tama greičiau. Nuovargis yra į- 
spėjimas, kad raumenys reikalingi 
poilsio.

Dėlto, dirbant lengvesnį darbą 
turi būti retesnės ir trumpesnės 
pertraukos poilsiui, sunkesnį — 
dažnesnės arba ilgesnės. Nuvar
gęs žmogus, dirbdamas be poilsio, 
ne tik kenkia savo sveikatai, bet 
jam menkiau ir darbas sekasi.

J. Mškns

Robert Culp. vaidinęs televizijos 
programoj T Spy”, susituokė yu 
aktore Nuyen.
iiiiiilt I lliiilitlliiilif imi llilliillliliiiii imi

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

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

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 $4 West »5th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-433*

»• • • • ♦♦ ♦ • ♦
MISCELLANEOUS
*»«**«• ♦ * »*» *• . <

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS ENPRESS 

MAiujuE'rrrc giet parcei, skrv. 
3 skyriai Clileagoje:

0»fh St. T«l. VVA 5-2787
2501 ISOtli St. Tel. VVA 5-2737
3212 So. Halsted St. Tel. CA 5-18(14

Lietuviu bendrovė, kuri turi teise 
siuntinius siusti be tarpininku tiesiai 
savo vardu iš Chicagos j Lietuvą.

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

E. lr V. Žukauskai

APDRAUDŲ AGENTŪRA

Ct Namų, automobi
lių. gyvybSs,

sveikatos, biznio
Patogios išsiimi 
kėjimo sąlygos.

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

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdf&ugtas perkraustymas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiimiiiiiiiimiiiiiiiii

SOPHIE BARČUS RADIO 
SEIMUS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 Iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais lr sekmadieniais nuo 8:80 lk] 
B:BO vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

71 S* Soutb Maplevrood Avenue 
Ohlcago. Illinois 0082*

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

Telef. HEmlock 4-2413
iiHiiiHiimiiimiiiiuiiiiiHiuiiitiiiiiiimiii

BANGA
TV, Radio, Stereo Air-Couditioners 

Pardavimas ir taisymas 
2649 W. 63rd St. Telef. 434-0421 

P. Rudėnas R. Šimulis

LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. Western Avė.

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 

Tune-up ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533

lllllllllllllmlnlllllulllllllllllllllllllllllllll

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

Pasiteiraukite apie naujas

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

.. ...................... —— —.......... . ..............

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

Ekspertiškaai uždedant naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas.

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

............

Sinclair!
RIChMGNDLįŠ-/SERVICE
Kampas Richmond ir 03rd Street

Užsieninių lr vietinių automobilių 
taisymas. Priklauso Chicago Motor 
Club. NelaimSs atveju, skambinkite: 

GR 0-3134 arba GR 0-3353 
Sav. — Juozas (Joe) Juraltls

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus. 

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

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

Apskaičiavimai nemokamai

illlliilllllllllllliillilillllllliuiliillllllliiin

DE KORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR K LAUKO 

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

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 

kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei' 
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th P. VVA 5-8063 

c Jtč

CLASSIFIED GUIDE
CONTRACTORSREAL ESTATE

O kas Marquette Parke
7 kamb. liuksus mūras ir mūro 

garažas, 1 % vonios, karpetai, $28.000.
5 kainb. niūras, platus lotas, 2 au

to garažas, $10,500.
(i kamb. rauch. šalia - 2 auto ga

ražas, air-conditioned, karpetai. 
$27.950.

Kezideneija mūras — 7 kainb. 2
auto garažas. 1 % vonios, karpetai, 
air-conditioned, įrengtas beismentas. 
$2 6,0 00.

4 butu mūras 2 auto mūro gara
žas, naujas gazo šildymas, alum. lan
gai, ‘'over .head sewers". $43.000.

2 aukštų pajamų. Mūras ir 2 auto 
garažas. Geras biznieriui. $22,000.

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

13 butų — 813,000 pajamų. 2-jų 
aukštu mūras. $8S,000 arba pasiū
lymas.

2-Jų butų gražus mūras. 2 po 6. 
{rengtas beismentas. Naujas gazu šil
dymas. 2 auto garažas. $29.000.

Liuksus (> metų 2 aukštų mūras. 
Arti $6,500 pajamų {montuotos vir
tuvės, brangūs kilimai, 2 auto mūr. 
garažas, prie parko. $57,000.

Atvykite — visi laukiami

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

MARQUETTE PARKE 
6540 S. Maplevvood Avė. 
Naujas 2-jų butų namas.

Statybininkas — BE 8-9125

STATOME NAUJUS NAMUS
ir

atliekame įvairius pataisymus.
PETRAUSKAS BUILDERS, INC. 

Telef. — 585 - 5285

NAMŲ) PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax.
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233
Mūr. 1$^ a. 2 butai. 5 ir 4 G. p.

$21,800
Mur. 11 metų 3 mieg. 3 5 P skly-

pas. 66 -—■ L,awoale. $1 8,500.
Med. 2 nedidejl butai. M. P. Nau-

jas gazo šildyntąs. Tik $13,900.
Mūr. 10 butų. Puikiai prižiursiąs. 

60 ir Kedzie rajone. $85,000,

KAIRYS REALTY
2943 VVest 59th St. Tel. HE 6-5151

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

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

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

Mur. namas. 3 butai. Geros pa
jamos. Tik $13,900.

V A I N A R E A L T Y
2517 W. 71st St. — RE 7-9515

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Rea] Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariratas 
daromi ir liūdijimi vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
įatarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av„ CL 4-7450

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT, REIKALAIS

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

1645 S. Ashland Avė., I.A 3-8775 
(Surrency Evc-hange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas

llllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS- 
PARDAVIMAS * NOTORIATAS 

* PATVIRTINTI VERTIMAI * 
IMIGRACIJOS POPIERIAI * PA
JAMŲ MOKESČIAI BEI INCOME 

TAX
LEONAS REAL ESTATE

2735 W. 71st St. Tel. 925-6015
IIIHI|IIIIIIIIIHmiHIIIIHIIIHH«lll»IIIHIIHI

ĮSIGYKITE DABAR !

Gulbe, karaliaus pati
Vaikam* pasaka JAV kultūrom 
Fondo leidinys. Iliustruota V Pet
ravičiaus. Kaina $1.25. Gaunama 
‘Drauge” 4545 W. 63rd St., Chica- 
i»c 60629. Taip pat“Drauge” gali
ma gauti ir kiti Kultūros Fonde 
leidiniai

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

1 30 and 50 gal. — Free Delivery

I 5622 S. Racine 434-1113

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

1JOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MI6TAU 
44-14 S. VVestern, UĮileago 0, III.

Telefonas VI 7-8447

G

Apsimoka skelbtis D R A L G E. 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis Gi skelbimų kai 

. i; e<n. prieinamus

HELP WANTED — MOTERYS

IMMEDIATE OPENING FOR

Therapeutic Dietitian ADA
FULL TIME PERMANENT POSITION

5 day — 40 h'our week (-every other week end). Excellent salary 
with regular inerementg, benefits include retirement plan. If you 
are interested, ęall collect.

SISTER DORTHY MARY — (513) 271-8800 
or apply in person

OUR LADY 0F MERCY HOSPITAL
ROWAN HILL DR. 7 CINCINNATI, OHLO 45027

HELP IVANTET VYRAI

PROJECT ENGINEERS
Guntinu,ęus gr,owt{i has ereated several excellen,t carėer opportunities for 
high ealiher engineers with esperience in one or more of the follouing:

Logic Circuits * Data Transmission 
Supervisory Control * Computer Systems 

Telecommunications
These are responsible ąnd chajlengin.gr positiojis in Industrial Electronics. 
Please send resume and salary reąuirements to the Personnel Dept.

QUINDAR Electronics, Ine.
60 Fadem Road SPRINGFIELD, N.J.

W, .11', III, eųual oppnrtunit, eniployei

F O R E M A N 
MELTIHG AND MOLDING (Steel)

Mušt have ęxperleųce of at least 5 years in melting, pourtng. and 
molding operatlon's iri a Steel foundry. He syill have additiorial operating 
responsibilities of shake-out, and sand preparation units. Mušt have 
prior supecyjsory exųerience, kpow sand, and how to p romute eo^4 
reduetion. l‘«»ition is witb- .lųedium size transportatiion Controls company 
located in VVestern New'York. Liberal benefits prograrri with fine 
chance for advancement. Starting saiai-y bepveen $8.500—$10,000 plūs 

profit incentive. Please reply in confidence with copy of resume to: 
LOUIS C. WII.LIAMS Jr., Supervisor, Employment and Employee 
Communications.

GENERAL RAILWAYS SIGNAL CO.
Box 600 ROCHESTER, New York 14602

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIII||||||||||||||||IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||4£

i Electrical Technicians i
£ We have excellent opportunities at various levels depending on ; 
= education and work experience. Technical knowledge of eleetronie E 
E circuitry involving transistor circuits, eleetronie control devices = 
= and solid statė digital circuįtry is desired.

A knowledge of integrated Circuit experience would be 5 
5 helpful.

Div, of Addressograph-Multigraph Corp.
1800 W. CENTRAL ROAD MT. PROSPECT, ILL.

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

FdiiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliniiiiBliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

REAL ESTATE

B R U N I N G

8 kanili. 12 metų mūr. 2 pilnos 
vonios, plyteles, šiluma gazu, ajunjin. 
langai, kilimai, 2 a. garažas. 70 ir 
Pulaski. $27.900.

(i kamb. mūr. Koklines plytelės, 
ugniakuras, Jrengtas rūsys, karšto 
\and. šiluma gazu. 2 a. garažas, ant 
50 p. sklypo, ir dar 33 p. kampi
nis, tuščias sklypas. Marąuette pke. 
$39,500.

5J/4 kamb. labai švarus medinu
kas. Moderni vonia, plytelės, garažas. 
Netoli mūsų Įstaigos. Tik $14,300.

2 po 0 k. mūr. Viename bute 
moderni virtuvė ir vonia. 2 kamb. ir 
graži vonia rūsy. (Degalus). Gražio
je Marąuette pko. vietoje. $28,500.

NERIS REAL ESTATE
6924 South Western Avenue Tel. 471-0821

MORTGAGES o MANAGEMENT

Member of M.L.S.

Main office 5727 Cermak, Cicero, IU. Tel. OL 6-2233
ALEX ŠATAS — Realtor

Turime šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Parke ir 
kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašom užsukti į mūsų įstaigą ir 
l&siripkti iš katalogo

. i KAI IK MOTERYS

ASSEMBLERS — MEN, WOMI£N
Clean plant — pleasant vvorking 
conditions, liberal benefits.

HALO LIGHTING
934)1 Bryn Mawr Avė.

1 (Just off Kennedy Exp. at River 
i Road South )

Eveellent Inunediaie Open.ngs 
Op|M>rlunJties 

l’ųr Malė Or Eeiųale

CRIEF PHYSICIL 
TIIERAJHST, REGISTERED

ALSO MEDICAL 
LABORATORY TECHNICIAN

Eor 94-bed general hospital. Salary 
cominąnsuyale vvjth exp,erlence and 
abtllity. Ui borui personnel policies. 
Apply. coli or wrlte to Adminiatrutor.

PERSON COUNTY 
MEMORIAL HOSPITAL 

fiox 451
Roxboro, North Caroltoa

14 butų mūras. Visos vonios kok
linių plytelių, puse butų su koklinių 
plytelių virtuvėmis. Nauja elektra. 
I^abai dailus namas ir geros paja
mos. Marąuette pke. Galima perimti, 
morgičius iš 5%%. Teirautis.

5 kajnb. mūr. rėzidenciju. 1 % vo
nios. šiluma gazu. Garažas. Platus 
sklypas. Marąuette pke. $16,500.

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

3# butų mūr. Laitai modernūs, 
baldais apstatyti, butai: Plytelės, ki
limai. elevatorius .šiluma alyva. Pa
jamų $46,000 metams. šiaurinėj 
miesto daly. (mokėti $48.000.

HELP VVANTED — VYRAI

S E C U R I T Y 

G U A R D S
AGE NO BARRIER

REGULAR BANKING HOURS 
Five Day Week 

Exce!lent Working Conditions 
Company Benefits'

. Call Or See 
MISS MOG.ENSEN 

First National
Bank of Dės Plaines

733 LEE ST., DĖS PLAINES

Tel. 827-4411

Wsrehous2men
Man to tint paint on Fisher 

^machine. Ar,other to assembie 
orders. National firm in Ben- 
senville area. Good working 
conditions, fringe benefits, 
Union shop scale, $2.55 per hr. 

PHONE 595-6450 
An Eųual opportunity employer

WAREHOIJSE MAN WANTED
Salary open. Mušt speak English. 
Good benefits. Apply -—

NORTHVVEST TILE CORP. 
8344 So. Halsted St.

GaJĮ MR. M.tkOiVSKI — VI 0-4O85

HELP WANTED — MOTERYS

EVE-SUPERVISOR
FOR NURSING SERVICE

Excellei)t opportunity for ąualified 
person vvith B.. S, N degree exper- 

ience in supervision.
128 bed fully eąuipped hospital in 
pleasant living area of suburbau 
Atlanta. Salary oommensurate tvltli 

Experienee & Education.

ALSO

REG’D NURSES
PER M A NENT POSITIONS 

TOP EMPI.OYEE PROGRAM. 

WRITE M R. EEE NĮCHOI-S

HOLY FAMILY HOSPITAL
Faiburu H Sėwel! Roailt S. IV. 

ATLANTA, GEORGIA
(All intei’views confidčntial)

Ieškoma pensininkė kompanijonė 
senyvai moteriai. Lengvas namų 
darbas. Sąlygos’ pagal susitarimą

Skambint 766-2473 po 5 v.v.

Female Assemblers
Permanent positions 

Experience not necessary 
Pleasant tvoLking conditions

Paid vacations 
Free insurance

Hours 8 a.ra. to 4:30 p.m 
Tel. — 439-5510

NEPTŪNE SYSTEMS INC.
65 Scott Street 

Eik Grove Village, III.

GENERAL OFFICE
Dės Plaines area distribution center 
is interested in people that prefer 

variety in their work. We offer gen
eral office work that is both ėhaį- 
lenging and revvarding- If you are 
not afraid to work and to learn, call 
for an appointment.

Mr. R. Zlonts, 296-7241

Cole Steel
Equipment Company

Division Of Litton Industries
1770 Sherwin Avė., Dės Plaines

An eąual opportunity employer. ’

KEY PUNCH* 
T R.A I N E E

Will consider bright, young giri 
recently graduated from K. P. 
school or good typist wishing to 
learn Key Punch.

LOOP LOCATION
FI 6-7440 ext. 28

D C! M E S I O I

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvi 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 lr ko
mentarai. muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų kraut a vę, 502 R. 
Broadway, So. Boston, Mass., Tel. 
AN 8-0489. Ten pat g*""*—-iir ir
Drangas”.

Skelbkites “Drauge”.
—-

chajlengin.gr


MISIJŲ SUKAKTIS AFRIKOJ
Togo respublika Afrikoje iš

kilmingai atšventė 75-ikerių 'me
tų sukaktį nuo pirmųjų rtiisi'o- 
nierių atvykimą į kraštą. Iškil
mėse dalyvavo visi Togo krašto 
vyskupai, Togo vyriausybės 
aukštieji pareigūnai, didžiulė 
minia tikinčiųjų bei gausūs' sve
čiai iš kaimyninių Dahome, Ni- 
geria, Senegal ir kitų Afrikos 
respublikų. Šventąsias Mišias ta 
proga aukojo Afrikos kardino
las Paulius Zoungrana su vietos 
vyskupais prie jūros krante pa
statyto altoriaus toje vietoje, 
kur išlipo pirmieji misionieriai, 
priklausantys vokiečių “Dieviš
kojo žodžio’’ misijų kongregaci
jai. Po šv. Mišių evangelijos To
go sostinės Lome arkivyskupas

DRAUGAS, penktadienis, 1967 m. gruodžio 15 d

(Atkelta iš 5 psl.) 
apie Lietuvos nepriklausomybės 
50 metų minėjimo paryškinimą.

Priimta ir patvirtinta JAV 
LB c. v. sąmata. Nutarta, kad 
JAV bendruomenę Pasaulio lie
tuvių seime atstovus tarybos 
nariai ir astuoni nariai bus ta
rybos išrinkti iš centro valdy
bos narių ir apygardos pirminin 
kų. Priimta eilė rezoliucijų, ku
rios bus paskelbtos spaudoje. 
Pirmininkavo tarybos pirm. J. 
KapočiuSj vicepirm. kun. V. Da
bušis ir sekr. A. Barzdukas.
Dvi dienas užtrukusioje sesijo

je JAV LB taryba atliko daug 
svarbių nutarimų, nusmaigstė 
gaires savo ateities veiklai. Po 
visų pranešimų buvo gyvos, gi
lios ir dažniausiai konstrukty
vios diskusijos. Tiktai tarybos 
narys J. Smetona savo “ne j te
mą’’ kalbomis, kaltinimais ir iš
sišokimais dažnai bereikalingai 
gaišino laiką ir trukdė normalią i 
sesijos eigą.

Dėl atskirų pranešimų bus vė 
liau pasisakyta. V. R.

perskaitė specialų šventojo Tė
vo Pauliaus VI-jo laišką, skirtą 
šiai progai ir suteikė visiems 
tikintiesiems popiežiaus apašta
liškąjį palaiminimą.

“Krikščionių tikėjimas ir;, mūsų 
laikų visuotinis atsakingumas!” 
Iškilmėse dalyvavo gausūs Vo
kietijos kultūrinio ir religinio 
gyvenimo atstovai.

NAUJI RCMAI
— Ekvadoro katalikų vysku

pai Pietų Amerikoje nutarė 
50,000 hektarų bažnytinės že
mės išdalinti žemės darbinin
kams. Tuo būdu 1,250 ūkininkų 
šeimų bus aprūpinti žeme trijo
se Ekvadoro respublikos provin
cijose.

Freiburge Vakaių Vokietijoje 
buvo iškilmingai pašventinti 
nauji Freiburgo arkivyskupijos 
Katalikų akademijos rūmai. Ta 
proga oficialią kalbą pasakė 
Austrijos respublikos kancleris 
dr. Klaus nagrinėdamas temą:— Romoje palaidotas žymiau 

sias šių laikų lotynų kalbos ži
novas ir poetas jėzuitų kunigas 
Vittorio Genovesi. Velionis pali
ko visą eilę lotynų kalba rašytų 
poezijos veikalų.

kimų negalima perduoti okupan 
tų interesus atstovaujantiems 
advokatams, nes įpėdiniams iš
mokama beverčiais rubliais. Ap
saugojimui įpėdinių Massachu
setts, Connecticut ir kaikurios 
kitos valstijos yra išleidusios 
specialius įstatymus, kurie lei
džia palikimus pervesti daiktais 
t. y. siuntiniais. Įpėdinių inte
resų apsaugojimui New Yorko 
valstija iš viso neleidžia perves 
ti palikimų į kraštus esančius 
anoj pusėj geležinės uždangos. 
Kas atsitinka su palikimu, kai 
jis pš.tėnka į okupantų intere
sus atstovaujančių advokatų 
rankas matyti, kad ir iš tokio 
pavyzdžio. Prieš porą metų vie
noje palikimo byloje adminis
tratorius perdavė keliais atve
jais •sbvi'ėtų interesus atstovau
jančiam advokatui po 250 dol. 
pervesti okupuotoj Lietuvoj gy
venantiems įpėdiniams. Iš gau
tų laiškų matyti, kad už kiek
vienus 250 dol. įpėdiniams Lie
tuvoje buvo išmokama tik po 
149 rublius ir 30 kap.

Susitaręs su savo advokatais 
Lietuvos generalinis konsulatas 
New Yorke baigia ruošti infor
macijas apie tai kaip apsaugoti 
palikimus nuo pakliuvimo į 
okupantų rankas. Šių informa
cijų pageidaujantieji malonėkite 
rašyti: Consulate Geheral of
Lithuania, 41 West 82nd Street, 
New York, N. Y. 10024.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Trys Moderniškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 
4330 - 34 South California Avenue 

Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

Fort Walton Beach, Fla., nusiaubė stiprus viesulas. Čia matyti vaiku 
čiai benešą iš sugriautų namų daiktus. Buvo sužeista 250 asmenų.

PETRUI GERULAIČIUI
Lietuvoje mirus, jo dukreles, mūsų mieląsias 
VALENTINĄ MAŽEIKIENĘ iš Lake Zurich ir AN
GELĘ GUDELIENĘ iš Elmhursto su šeimomis ir 
mielą mamytę nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
liūdime.

Aldona ir Bronius Beinoriai 
Irena ir Antanas Kyrai 
Praurime ir Leonidas Ragai 
Vida ir Vaclovas Tumasoniai 
Janina ir Rimas Vienužiai

PALIKIMAI IR TESTAMENTAI
Okupavę Lietuvą ir apiplėšę 

jos gyventojus okupantai dar 
tuo nesitenkina -r- -jie uoliai šie 
kia užgrobti palikimus, kurie 
turėtų tekti okupuotos Lietu
vos gyventojams iš Amerikoje 
ir kitose laisvojo pasaulio šaly
se mirusiųjų giminaičių.

Jei anksčiau vien tik seno
sios kartos emigrantų palikimai 
sudarė problemą Lietuvos kon
sulams Amerikoje, tai dabar vis 
daugiau atsiranda palikimų ir 
tų, kurie dėl okupacijų yra atsi
dūrę laisvojo pasaulio šalyse.

Pati didžiausia

FUNERAL HOME

THREE 1
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVE. REpublic 7-8600

DVYLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTISpriežastis, pantai, apsirūpinę is įpėdinių 
kuri okupantams sudaro geras išgautais įgaliojimais bando 
sąlygas tiesti nagus į lietuvių palikimus išgauti kartu siekda- 
paliklmus, atsiranda tais atve- rni įteisinti4 ir Lietuvos okupa- 
jąis, kai mirusysis nepalieka CU4-
testameūto, arba palieka blogai Okupantus atstovaujančių ad 
surašytą testamęųtą. Dėl oku- vokatų kišimosi į lietuvių pali- 
paeijos susidariusiose sąlygose kimus būtų galima išvengti, jėi 

nedažnas advokatas orien |tuo būtu pasirūpinta iš anksto, 
tuojasi, kaip testamentas turėtų | Daugelis teismų žino, kad pali-

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME ŪLHF
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist Street Tel. GR 6*2345 - 8
1410 Se. 50th Ave., Cicero Tel. TO 3-2108-08

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Simonas Kuizinas
Gyvenęs 4508 S. Honore St. IfllBLdMilk .JI

Jau suėjo dvylika metų, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvelį ir senelį, kurio netekome 
1955 m. gruodžio 18 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašytos šv. Mišios. Prašome velionį prisi
minti savo maldose. Liūdinti Siimiono Kuizino šeima

Norėdami geriau aptarnauti mūšy gausius klientus, perėmėme 
dar vieny restorany Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad 
turėsite skanius valgius, skuby patarnavimą, kaip ir mūšy pir
mame restorane. Kviečiame ir lauksime jūsy atsilankant.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 

2433 IVest 6Srd Street, Chicago 
Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Kilty s Restaurant A. j- A

SOPHIE STANKUS PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. HELSOR

SAVININKO
SAINT CASIMIR

MONUMENT CO.

3911 West lllth Street 
Didžiausias Pamlnldams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių

4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois
(2 blokai į rytus nuo Cicero Avenue)

Oi\ Telef. — GArden 4-5800

Jauki atmosfera — skanūs valgiai — skubus patarnavimas
■ • ....

VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA PRIVATUS KAMBARIAI 
NUO 10 IKI 800 . ASMENŲ.

Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto. Sekmad. lr šventad. nuo 1:00 vai. popiet.

Gyveno 701<! S. Artesian Ave., Chicago, 111.
Mirė gruodžio 14 <1., 1907, 7:05 vai. ryto, sulaukus 71 ni. ainž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Kaltinėnų parapijos 
AUlertkoJe išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nidiūdllne vyras Charles ,duktė Irene

Taranda, sūnus AĮbert, 3 anūkai: Konald, Timntby ir Richard. .Ir. 
ir kiti giminės, draugai lr pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo lr 3 broliai.
Priklausė Dariaus - Girėno Ant Ijegion Post 271, Auxlli«try, 

Chicagos Liet. dr-jai, žemaičių klubui, Liet. Piliečių klubui ir —. 
SLA — kp. 200.

Kūnas bus pašarvotas penktad., 0 v. v. Petikaus Marųuette 
koplyčioje, 2533 W. 7 Ist. St.

Laidotuvės Įvyks pirmad., gruod. 18 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta j svė. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero Rapiiles.

Nuoširdžiai kviečiame tisus: gimines, draugas b- pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: VYRAS, DUKTĖ, SŪNUS IR ANŪKAI.
Laidotuvių direktorius A. Petkas ir Sūnus. Tel. GR 0-2345. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asosiacijoa NariaiRestaurant
(63rd & Artesian)

Artesian
2432 West 63rd Street
e Skanūs valgiai 

• Geras patarnavimas 
• Puiki atmosfera

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

Tel. REpublic 7-1213
Tek VIrginia 7-6672A. -Į- A.

AUGUSTINAS LIGMALYS PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVE.

Gyveno 4606 N. Central Ave.

Mirė gruod. 13 d., 1967, 9:40 vai. vak. sulaukęs 61 m. 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vilkaviškio apskrities, Bartninkų 
parapijos, Vartų kaimo.

Amerikoje išgyveno 15 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Magdalena, 2 dukterys, 

Onutė ir Marytė Janickas, anūkė Regina, pusbrolis Jonas Preuss 
su šeima, pusseserė Irena Oversotaitė, ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mount Clare koplyčioje, 6900 West 
Belmont Ave. Laidotuvės įvyks šetšad., gruod. 16 d. iš koply
čios 10 vai. ryto bus nulydėtas į Šv. Juozapo kapines.

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

Nuliūdę Žmona, dukterys ir anūke.

Laid, direkt. Mount Clare Funeral Home. Tel. NA 2-9300

8807 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
8864 SO HALSTED STREET Tet YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUBMIN
8819 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1188 — 1189

VASAITIS — BUTKUS
1440 SO. SOth AVE., CICERO. ILL. Tel. OLympio 2-1008

LAWH FUNERAL HOME 
Sigmund I. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN, ILL.. TeL - 686 - 2820

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

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

ir šeštadieniais iki 5 vai. ryto.
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X Lietuvių Šv. Kazimiero ka
pinių Chicagoje pakeitimų rei
kalaujantieji klausimai buvo 
svarstomi šių metų gruodžio 13 
d. 7:30 vai. vak. Jaunimo centre 
Amerikos Lietuvių Kat. federa
cijos Chicagos apskričio valdy
bos sukviestame posėdyje. Va
dovavo apskr. pirm. A. Dzirvo
nas. Posėdyje dalyvavo Liet. 
Kat. federacijos centro vald. 
pirm. K. Kleiva, lietuviškų pa
rapijų nariai ir šių katalikiškų 
organizacijų atstovai: Katalikų 
federacijos, Katalikų susivieni
jimo, Katalikių Moterų sąjun
gos, Ateitininkų, Lietuvos vy
čių ir šv. Vardo draugijos. Po
sėdis ir sudarytas komitetas 
vieningai sutaria, kad šv. Kazi
miero kapinės liktų lietuviško
mis ir būtų padaryti reikiami 
pakeitimai (plačiau ateinančio
mis dienomis).

x Dail. J. Mielulis kalbia 
per Algimanto Kezio, S J, foto 
parodos atidarymą: “Fotografi
ja — nauja vaizdinio meno tech 
nika”. Parodos atidarymas bus 
šj šeštadienį, 7:30 v. v. Čiurlio
nio galerijoje.

x Vertinga knyga yra ne 
draugas, bet vienatvė, kurioje 
mes užsimirštame patys su mū
sų vargais (sako Bailey). Įsigy- 
k’rne “Draugo“ administracijoje 
gerų knygų, tada nesiskųsime 
vienatve, bet mes jos ieškosime, 
kad galėtume perskaityti turi
mą knygą.

X Kazys ir Gražina Musteikiai, 
Cikgga, įnešė Lietuvių F®ndui j 
Nežinomo Lietuvos Kario Įnašą 
$10.00 vietoje sveikinimų draugams 
ir pažįstamiems Kalėdų ir N. Me
tų proga. (pr.)

X Leokadija Žvynienė ir Sta
sė Urbonienė, Marąuette Deli- 
catesen savininkės, 2553 West 
71 Street, tel. PR 6-2717, ma
loniai pramena klientams, kad 
jau laikas užsisakyti mūsų ga
mintus produktus Kūčių stalui 
ir Kalėdų šventėms. Iki malo
naus pasimatymo, (sk.)

X Leokadijos Brazdienės 
maisto produktų krautuvė, 2618 
W. 71 St., tel. PR 8-2030, KŪ
ČIŲ ir KALĖDŲ stalui paruoš
ta: 5-kių rūšių silkių patieka
lų, 5-kių rūšių vinigretus, aguo
nų pieną, šližikus, barščių ir 
grybų ausiukes, baumkuaheną, 
medauninkus, įvairių rūšių tor
tus, įvairius mėsos ruliadus ir 
viskas, ka3 tik reikalinga Kū
čių ar Kalėdų stalui. Užsisaky
kite i šaukšto, kad spėtume 
jums paruošti. (sk.)

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

X Čia ne tik įsigysit gerą 
vertingą daiktą, k. a. aukso žie
dą, apyrankę, laikrodį, brang
akmenį ir t. t., bet kartu gau
sit nuoširdų, sąžiningą žodį dėl 
prekės vertės, stiliaus, mados, 
etc. A. Tvero juvelyrinėj krau
tuvėje,. 2646 W. 69 St. (sk.)

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

X Linksmų Kalėdų ir kt. 
L’et. plokštelės, sveikinimo kor
telės, AM FM SW . Radijo ne
šiojami ir staliniai, Grunding, 
spalvotos TV Motorola ir 
Zenith, įvairaus dydžio, dova
nos. Ką tik reik, tai pas Balį 
Brazdžionį užeik 2646 W. 71 
Str. Tel. PR 8-5374. Krautuvė 
atd. nuo 9 iki 2 v. popiet sekm.

(sk.)

x LITO BENDROVE siūlo 
pirkti savo akcijas, duoda pa
skolas geromis sąlygomis. 
Kreiptis į Litas Investing Co., 
Ine., 6755 So. Western Avė., 
Chicago, III. Tel. GR 6-2242. 
Treč. 7—9; šešt. 10—3 vai. (sk ) j

P. Kraučiūnienė, jos sūnus Ray- 
mondas ir St. Balzekas lietuviu 
kultūros muziejuje religiniame sky
riuje, kuris plečiamas ir kur daug 
talkininkauja Raymondas. Apie 
muziein inu ne kartą plačiai rašė 
amerikiečių spauda.

x Frank Zapolio suruoštame 
kalėdinių papuošalų gaminimo 
konkurse pirmą vietą laimėjo 
William. Waddell, 2 — Ross B. 
Walker, 3 — Wanda Visin, 4— 
Lietuvos Jūros skautai, 5 — 
Betty V. Phillips, 6 — Gene
vieve Nowieki, 7 — Lucille Ve 
Soto, 8 — Josephine Sto j, 9 — 
Lucille Ve Soto, 10 — ponia 
Lindsay. Papuošalai išstatyti 
Balzeko kultūros muziejuje ligi 
sausio 5 d.

X A. Karikauskas už kalė
dinius atvirukus atsiuntė 5 dol. 
“Draugo” leidėjai dėkoja už pa
ramą spaudai.

x Po du dol. už “Draugo“
kalėdinius atvirukus atsiuntė 
kun. V. Cukuras, A. Kalinaus
kas, B. Underys, A. Žukauskas, 
V. Švarca, A. Antikausikas, V. 
Kuzmickas, K. Jasiulevičius, B. 
Rėklaitis, St. Gaidamavičius, 
Al. Varnas, K. Kaunas, E. 
Sventickas, Z. Navickas, E. Bu- 
delskienė, J. Baranauskas, L. 
Grumulaitis, G. Žukauskas, B. 
Zvinakis, A. Severinas, J. Rau
dys, B. Agurkis, E. Žemaitaitis, 
Spauda, Z. Sabataitis, B. Zin
kevičius, kun. A. Naujokas, B. 
Dapkus. Dienraščio leidėjai dė
koja už paramą spaudai.

X Tauragės Klubas rengia 
Naujų Metų sutikimą gruodžio 
31 d., 8 v. v. Marąuette salėje, 
6908 So. Western Avė. Grieš 
populiarus Kosto Ramausko or
kestras. Įžanga su vakariene 
5 doleriai. Vietom rezervuoti 
paskambinus šiais telef. GR — 
6-8417 — GR 6-6008. (pr.)

,x J. F. Gribauskas Šv. Anta
no Taupymo ir Skolinimo įstai
gos egzekutyvus sekretorius 
“Tautos Praeitis“ leidimui L. I. 
Draugijos dešimtmečio proga 
paaukojo 100 dol. (pr.)

x Nepaprastas Philips AM 
FM radijas su laikrodžiu — ide
ali dovana. Gradinskas, 2512 W. 
47th Str., FR 6-1998. Atd. 
sekm. 11—4. (sk.)

x K. Ambrozaitis už “Drau
go” kalėdinius atvirukus at
siuntė 5 dol. Dienraščio leidėjai 
dėkoja už paramą.

x Vysk. Vincentas Brizgys 
T. Jėzuitų koplyčioje atnašaus 
Šv. Mišias a. a. inž. Alfonso Ši
mėno mirties metinėse gruodžio 
17 d., sekmadienį, 11 vai. Mišių 
metu giedos solistas Stasys 
Baranauskas, (pr.)

X Alvudo kūčios visiems lie
tuviams Marąuette Parko liet. 
kat. parapijos salėj šį sekmadie
nį, gruodžio 17 d., 2 v. p. p. Pa
kvietimai Marginiuose ir pas 
alvudiečius. (pr.)

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

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

Chicagos lietuvių susirinkimas, įvykęs gruodžio 10 d Lietuvių auditorijoj, šv. Kazimiero kap’nių reikalu. 
Susirink:me didžiausią dalį sudarė senosios imigracijos lietuviai. Balkone esančių lietuvių nematyti.

A Nuotr. A. Gulbin&'ko

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Bowdom kolegijoj (Bruns 
wick, Maine) yra stipendija lie
tuviui studentui. Informacinia
me tos kolegijos leidinyje (Bow 
doin College Bulletin, Septem- 
ber, 1967) stipendijų fondų są
raše įrašyta: “Antanina Kuni- 
gonis - Marcinkevičius Bachulus 
Fund (1964), Given by John 
Matthew Bachulus 1922. Prefe- 
rence to a student of American 
citizenship and Lithuanian des- 
cent, or a foreign student of 
Lithuanian origin.”

Fondo dydis nurodytas — 
$11,931. Informacijos apie stu
dijų apimtį toj kolegijoj yra 
minėtame leidinyje. ■ Smulkesnių 
informacijų apie stipendijos ga
vimą teirautis pas: Director 
of Admission, Bovvdoin College, 
Ma:ne, 04011. (E.)

— Detroite Mergaičių choras 
pirmą Kalėdų dieną giedos per 
lietuviškas Mišias (10:30) Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje. 
Šv. Mišias atnašaus parapijos 
klebonas kun. V. Stanevičius. 
Kalėdinių giesmių generalinė re
peticija įvyks šį sekmadienį 
gruodžio 17 d. nuo 12 vai. iki 2 
vai. p. p. Tėvai prašomi savo 
dukras laiku pristatyti į gene
ralinę repeticiją, nes ji bus pa
skutinė ir daugiau šiais metais 
jų nebus.

CHICAGOS žinios
NAUJA APSKRITIES 

LIGONINĖ
Cook apskrities tarybos pre

zidentas Richard Ogilvie, kandi 
datas į Illinois valstijos guber
natorius, pasiūlė pastatyti nau
ją 50 mil. dolerių ligoninę, kuri 
būtinai reikalinga. Ji atstotų 
seną Cook apskrities ligoninę, 
kuri pasidarė per ankšta. Nauja 
l'goninė būtų pastatyta į šiaurę 
nuo dabartinės ir jos 20 aukštų 
būtų vietos 2,000 lovų. 

PAGERBS BEETHOVENĄ
FM bangų radijo stotis 

WFMT rytoj per visą 19-kos 
valandų transliavimo dieną 
transliuoja tiktai Ludviko 
Beethoveno kūrinius, tuo pami
nėdama kompozitoriaus 197-ąjį 
gimtadienį.

PARKŲ DISTRIKTO 
SĄMATA

Chicagos parkų distriktas siū 
lo priimti 1968 m. sąmatą 
$75,927,331 sumoje. Sąmata, 
kaip dabar pasiūlyta arba patai
syta, turi būti patvirtinta prieš 
Naujuosius metus.

X Dienraštyje dedamas už
sakymų iapelis yra skirtas 
tiems, kurie ryžtasi kalėdine 
dovana užprenumeruoti “Drau
gą”. Lapelį reikia iškirpti, už
pildyti, 'dėti į voką ir išsiųsti 
‘Drauero” administraciia)

x Nau ja knygelė mažiesiems 
— nedidelio formato, dailiai iš
leista J. Narūnės parašyta, gau
siai iliustruota. Tarp spalvotų 
R .M. Kulmanienės paveiksliu
kų palikti “pilkšvieji” tam, kad 
mažieji galėtų nuspalvinti. Kai
na tik 0,95 ct. Gauti Drauge ir 

j pas kitus platintojus.

SLAUGĖS ŽADA 
STREIKUOTI

Apie 1,200 Cook apskrities 
ligoninės slaugių žada gruodžio 
21 d. išeiti į streiką, jeigu ne
gaus algų pakėlimo. Jos 1968 
metais nori gauti nuo 10 iki 
28% algų pakėlimo, bet kol kas 
apskrities siūlomas biudžetas 
joms pramato tiktai nuo 5 iki 
10% pakėlimo. Jeigu derybos 
nepavyks, teks uždaryti ligoni
nę, kurioje dabar yra 2,125 li
goniai.

PRIĖMĖ MIESTO BIUDŽETĄ

Chicagos miesto taryba 45 
balsais (tiktai prieš 3) priėmė 
1968 m. biudžetą $724,656,276 
sumoje. Numatyta, kad 1968 m.

Cris Haile, 5 m. berniukas, vie
nas iš trylikos išsigelbėjusių lap
kričio 20 d. įvykusioj ’ėktuvo ka
tastrofoj Cincinnati aerodrome, ba 
gia sveikti savo senelės namuose 
Cincinnati mieste. Jo tėvai žuvo 
kartu su kitais keleiviais. Iš viso 
žuvo 69 asmenys.

— JAV ir Kanados Lietuvių 
fronto bičiulių naujai išrinktoji 
centro valdyba pasiskirstė pa
reigomis : Juozas M;ikonis — 
pirm., 24526 Chardon Rd., 
Richmond Hts, Ohio, 44143, 
tel. (216) 531-2190, 481-6900;
vicepirmininkai — Juozas Žilio
nis ir dr. Juozas Skrinska; sekr. 
Vladas Gyvas, ižd. Jonas Vasa
ris ir biuletenio re’kalai — Va
cys RįOc'ūnas ir Viktoras Palū- 
nas.

LB tarybos^ suvažiavimo metu 
Člevelande gruodžio 9-10 d. J. Gai
liu y tė skaito pi mosios tarybos se
sijos, įvyku&'ios New Yorke, proto
kolą. šalia arch. A. Barzdukas.

Nuotr. V. Pliodžinsko

DID. BRITANIJOJ
— Pabaitietės moterys Lat

vių namuose gruodžio 1—3 d. 
suruošė kalėdinį bazarą. Visuo
se trijuose skyriuose tėra aps
čiai moteriškų rankdarbių: au
dinių, mezginių ir siuvinėjimų. 
Estai dar turėjo įvairių plasti
kos ir odos dirbinių. Lietuvių 
skyrių domino 3 iš Suvalkų tri
kampio atvežti lietuviški ranks- 
luoščiai. Viename iš jų išaustas 
Lietuvos himnas, kitame — da
lis Maironio “Kur bėga Šešupė” 
ir trečiame — “Graži ir derlin
ga brangi Lietuva”. Tai tikrai 
gražūs ir vertingi rankdarbiiai. 
Kiekviena tauta turėjo pasi- 
skyrusi sau dienas ir savos ga
mybos pyragaičiais ir arbata 
vaišino lankytojus. Meninėje da 
lyje pasirodė lietuvių jaunių 
tautinių šokių grupė.

— “Darbininkų Balso” gruo
džio mėnesiui skirtas numeris 
jau pradėjo lankyti savo skaity
tojus. Tai iš viso jau yra pa
skutinis numeris, nes laikraštis 
daugiau nebeišeis. Anglijoje leis 
tas “D. B.” lankė savo skaity
tojus apie 11 metų. Išleista 73 
numeriai. Kaip praneša redak
cija, tai greitu laiku bus pra
dėtas leisti naujas panašios 
minties žurnalas. (V. Vyt.)
nuosavybės mokesčiai pakils gal 
iki 21 cento už kiekvieną $100 
nuosavybės vertės. Sąmatoje į- 
skaityta algų pakėlimas 32,000 
miesto tarnautojų, įskaitant po
licininkus ir ugniagesius. Pra
matoma pasamdyti 700 naujų 
policininkų.

MILŽINIŠKAS ŠVIESŲ 
KRYŽIUS

Prudential dangoraižis miesto 
centre Kalėdų švenčių proga 
papuošė pietini fasadą milžin’š- 
ku 275x150 pėdų šviesų kryžiu
mi. Kryžiaus išvaizdą sudaro 
uždegtos 22 aukštų šviesos tų 
aukštų raštinėse ir kontorose.

DU ŽUVO GAISRE
James Poe ir jo mažametis 

sūnus žuvo gaisre, sunaikinusia
me jų namus 2331 S. Kenneth 
Av. Gaisrą sukėlė sugedęs tele
vizorius. Mažas namukas sudegė 
iki žemės. Nuostolių padaryta 
apie $10,000.

300 IŠBĖGO IŠ DANGORAIŽIO
Apie 300 asmenų turėjo iš

bėgti iš 41 aukšto Randolph 
Tovvers dangoraižio 188 W. 
Randolph st., kai gaisras įvy
kęs 15-ame aukšte sukėlė tirš
tų dūmų. Sudegė Brodkin ir 
Bieber advokatų raštinė, kur 
nuostolių , padaryta apie 
$15,000.

STATO NAUJĄ 
VIENUOLYNĄ

Tėvai benediktinai, vedą Šv. 
Prokopijaus kolegiją, prakasė 
žemę naujam vienuolynui Lisle 
priemiestyje. Nauja statyba 
kainuosianti 2.5 mil. dolerių. 
Kolegija galės plėstis, nes vie
nuoliai dabar gyvena mokyklos 

[administraciniame name.

PASKAITA APIE VAIKĄ IR 
RELIGIJĄ

Grupė tėvų, lapkričio 30 d. 
vakarą praleido labai įdomiai ir 
naudingai Montessori draugijos 
vaikų nameliuose (2743 W. 69- 
ta gatve), klausydama kun. 
Vaišnio, SJ, paskaitos “Vaikas 
ir religija”. Paskaita buvo išsa
mi ir labai įdomiai perduota.

Kun. Vaišnys vaizdžiai sujun
gė vaiko psichologiją ir religiją. 
Vaiko vystymasį padalino į tris 
periodus: nuo 1 iki 7 metų, nuo 
7 iki 14 metų ir nuo 14 ilki 21 
metų. Šis padalin'mas naudotas 
jau Aristotelio laikais. Tas pir
masis periodas įr buvo paskai
tos tikslas. Tiksliau tariant, 
pirmojo periodo antrasis la’ko- 
tarpis, taip vadinamoji antroji 
vaikystė, tarp 3 ir 6 metų. Pre
legentas pastebėjo, kad dabar 
vėl grįžtama į pirmuosius am
žius, kada vyravo pagarba vai
kui. Kun. Vaišnys ragino iš
naudoti tą jautrųjį ir imlųjį vai
ko amžių, kada jis atviras Die
vui ir religijai. Yra nuomonių, 
kad kaip gerai religijos atžvil
giu tas laikotarpis bus išnaudo
tas, taip gera bus ir jo vėlesnė 
religija. Kaip visur kitur, taip 
ir religijoj, yra laibai svarbu 
duoti gerus pavyzdžius. Pagrin
dinis dalykas yra praktika: pa
rodymas vaikui bažnyčios, už
ėmimas į ją drauge su vaiku (ge
riau kai ji tuščia), kryžiaus pa
bučiavimas ir panašūs dalykai. 
Taip pat vaikas turėtų būti 
pratinamas prie maldos: pasi
sveikinant iš ryto su Dievuliu ir 
vakare labanakt jam pasakant.

Artėjant Kalėdoms nėra rei
kalo užmiršti senelio, bet būtų 
labai gera, kad Betliejus atsi
stotų virš eglutės ir senelio. Į- 
domiai pasakojama Betliejaus 
istorija, vaikui būtų lygiai taip 
pat įdomi kaip ir pasaka apie 
kalėdų senelį. Tik vėliau, išny
kus gražiai senelio pasakai, 
Betliejus pasiliktų tikras ir ne
mirštantis. Nesiimu perduoti 
visos paskaitos, visų pavyzdžių, 
ir patarimų, nes vistiek nesu
gebėčiau to padaryti.

Po paskaitos mokytojos Juk
nevičienė ir Plačiene pademons
travo Kalėdų eglutės papuošalų 
gaminimą. Prieš Kalėdas tuos 
papuošalus vaikai patys dirba 
vaikų nameliuose. Papuošalai 
nekomplikuoti, vaikui labai pri
einami ir suteikia nepaprastai 
daug džiaugsmo ir pasitenkini
mo.

Pakilia nuotaika skirstyda

Člevelande LB tarybos suvažiavime, pertraukos metu įspūdžiais dali
jasi J. Smetona, JAV LB c. v. pirm. inž. B. Nainys ir kun. K. Trima
kas, SJ. Nuotr. V. Pliodžinsko
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miesi tėvai jautė išsinešą naujų 
minčių, naujų pasiryžimų ir da
lį namelių ir jų vaikų pasaulio 
dvasios. Klausytoja

ATSISVEIKINIMAS SU 
PUTINU

Prieš pusmetį okupuotoje Lie 
tuvoje mirusiam lietuvių litera- 
tūros klasikui ir profesoriui 
Vincui Mykolaičiui-Putinui pa
gerbti atsisveikinimo vakaras, 
kurį ruošia Pedagoginis Litua
nistikos Institutas, Chicagoje 
bus ateinančių metų vasario 3 
d. Statomas vienas iš naujausių 
Putino kūrinių — “Prometėjas”. 
Tai atliks Instituto studentai. 
Sceninės programos paruošimui 
vadovauja kompozitorius ir re
žisorius Darius Lapinskas.

Pasitarus su Chicagoje gyve
nančiais buvusiais V. Mykolaičio 
-Putino klausytojais, atsisveiki
namojo vakaro proga vietoj šer 
menų vainiko numatytas išleisti 
ir dviejų naujausių Putino kūri
nių — “Vivos plango" ir “Mor- 
luos voco” — leidinys, kuris 
reikštų ilgiau išliekančios pagar 
bos ženklą. Tuo tikslu prieš ku
rį laiką per laikrašč’us buvo 
kviečiami atsiliepti, o atsiliepu
sieji prie minėto pagarbos žen
klo išleidimo prisidėti ir už Chi
cagos ribų gyvenantieji buv. V. 
Mykolaičio-Putino klausytojai. 
Toks prisidėjimas kiekvienam 
atsieitų nedaugiau 10-ties dole
rių. Atsiliepusieji smulkiau apie 
tai informuojami atskirais laiš
kais.

Kurie dar nebūtų atsiliepę, o 
norėtų prie m:nėtos pagarbos^ 
pareiškimo prisidėti, prašomi 
netrukus atsiliepti, kad galėtu
me suspėti minėtame leidinyje 
sudėti jų pavardes. Atsiliepimai 
laukiami ir iš Putino kūrybos 
gerbėjų. Rašyti šiuo adresu: P.
L. Institutas, 5620 So. Clare
mont Avė., Chicago, Illinois 
60636.

Pirmiesiems atsiliepimams 
sudarius viltingą pagrindą, mi
nėtas leidinys jau atiduotas 
spaustuvei. Leidinio grafine iš
vaizda rūpinasi lietuvių dailės 
istorijos lektorius grafikas Al
girdas Kurauskas. PLI

— Meksika yra pažangiausias 
P. Amerikos kraštas. Nuo 1930 
m. raštingųjų skaičius pašoko 
nuo 30% ligi 70%. Gyventojų 
— nuo 15 mil., ligi 45 mil.


