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NATO
LANKSČIOJI
STRATEGIJA

Šiaurinio Atlanto santarvės 
(NATO) užsienio ir krašto ap
saugos ministeriai praeitą savai
tę vėl posėdžiavo. Penkiolikos 
kraštų atstovai tarėsi ne dėl pra
eities netesėjimų, bet nūdienių 
sąlygų pakitėjimo.

Santarvė pergyveno eilę tarp
snių. Pradžioje ji užsimojo žymiai 
plačiau. Daugelis jos planų ne
įgyvendinta. Svarbiausias tikslas 
Europoje — išlaikyti taiką ir ją 
apginkluoti jos saugumui užtik
rinti — ikišiol nerado visuotinio 
sutarimo.

Europos valstybės praeityje ne
įgyvendino apsiginklavimo pla
nų. Šiais metais JAV pradėjo ma
žinti savo įgulas Europoje. Wa- 
shingtonas skatina Europos sosti
nes didinti išlaidas gynybos rei
kalams. Santarvės kraštai dažnai 
nesutarė ne tik dėl strategijos, 
bet ir karinės politikos Europo
je. Tarpusavio ginčas Prancūzi
ją vertė atšaukti savo dalinius iš 
santarvės žinios. Ji teliko neveik- 

<liu santarvės nariu. Jos pasitrau
kimas žymiai pasunkina Europos
gynybą.

Sovietai puola
Šį rudenį Sovietai darė eilę ne

įprastų žygių, turėjusių ryšį su 
Europos saugumu. Pasinaudoję 
įtampa Artimuose Rytuose jie 
stiprina karo laivyną Vidurže
mio jūroje. Įvairios paskirties ka
ro laivai atlieka tyrimus susipa
žinti su sąlygomis. Šiuo žygiu jie 
verčia santarvę susirūpinti Vidur 
žemio jūros gynyba.

Maskvos siūlymas Fecieralinei 
Vokietijai pasitraukti iš vakari
nio Berlyno ir pripažinti jos ry
tines sienas liečia ir santarvę.

Maskva, prieš pat santarvės 
susirinkimą, gruodžio 8 d. pa
siuntė raštus didžiosioms valsty
bėms, kaltinančius Federalinę 
Vokietiją ieškojimu progos kari
niam atkirčiui.

Šiaurinio Atlanto, santarvė ga
lėjo užmerkti akis Federalinės 
Vokietijos puolimui, nes jis ne 
naujas reikalas, bet ji negali ran
ka numoti į Sovietų įsigalėjimą 
Viduržemio jūroje.

Lanksčioj i santarvės strategija
Šiame santarvės pasitarime pa

daryti nauji posūkiai. JAV atsto
vas pasiūlė atsisakyti John Foster 
Dulles visuotinės branduolinio 
branduolinio atkirčio strategijos, 

ą, Ją pakeitė nauja, lanksčiąją stra
tegija, kurios • kūrėjas yra Belgi
jos užsienio reikalų ministeris Pie 
”rre Harmelis. Jis savo siūlymą pa 

teikė prieš metus, tačiau terado 
pritarimą šiais metais, nes JAV 
krašto apsaugos sekretorius R. 
McNamara jau nedalyvavo po
sėdžiuose. P. Harmelis siūlo san
tarvei atydžiau sekti karinius bei 
politinius pakitimus ir jiems pri
sitaikinti.

Stiprieji Graikijos valdžios vyrai: vidury m'n. pirmininku pasiskelbęs 
pulk. George Papadopoulos, kairėje brig gen. S. Patakos — vicepir
mininkas ir vidaus reik. ministeris ir brig. gen. N. Makarezos — ko
ordinavimo ministeris (dešinėje). JAV vyriausybė susilaiko pripažinti 
diktatūrinį režimą.

NATO sąjungininkų ginkluotų pajėgų vadas Europoje gen. Lemnitzer 
su gen. de Gaulle — dar tuo metu, kai Prancūzija nebuvo iš savo že
mės pašalinusi NATO būstinės.

Santarvės generalinio sekreto
riaus pavaduotojas Arthur Hocka 
day šiais žodžiais aptarė lanks
čiąją stratetiją: “Naujoji strate
gija naudosis visais ginklais: įpra 
stiniais ir branduoliniais. Priešas 
nežinos kokio atkirčio sulauks iš 
santarvės. Jos esmė remtis ne kai 
kuriais, bet visais turimais gink
lais”.

Santarvės planai
Santarvės pasitarimuose, gruo- 

džio 11-14 d.d. buvo paliesta dau! 
gelis šalutinių klausimų. Kiekvie 
nas kraštas nepamiršo savo bė
dų. Dean Rusk plačiai aptarė 
Vietnamo karą, neturinčio tiesio 
ginio saito su Europos saugumu. 
Šiame pasitarime išvengta įtam
pos, kurią praėjusiais metais bu
vo sukėlęs McNamara. Kaikurios 
jo klaidos išlygintos.

Pasitarime paliesti ir būdai tai 
kai Europoje išlaikyti. JAV atsto
vai kėlė reikalą kraštams nusi
ginkluoti, branduolinius ginklus 
varžyti ar bent siekti karinio pa
jėgumo sumažinimo, nors šie 
klausimai ne lengvai įgyvendi
nami.

Nutarimų nedaug. Svarbus 
lanksčiosios strategijos nutari
mas, santarvės penkmečio apsi
ginklavimo planas, įkūrimas san
tarvės naikintojų laivyno ir leidi
mas mažoms valstybėms dalyvau 
ti branduolinės komisijos veiklo
je.

Santarvės pritarimas 1968-19- 
72 m. apsiginklavimo planui ro
do, kad po dvidešimtmečio ryž
to ir klaidžiojimų ji toliau tęs sa
vo veiklą. 1969 m. santarvės na
riai gali iš jos pasitraukti.

Šiaurinio Atlanto santarvė ir 
toliau turės tęsti darbą, nes A- 
merikos saugumas pareina nuo 
laisvos Europos, o jos laisvei gin
ti būtini JAV šarvai.

G. Galva

Vokietis — NATO -V. Euro
pos dalinių vadas. Vak. Vokie
tijos Įeit. gen. Juergen Benneck 
paskirtas vyriausiuoju Vid. Eu
ropos karo dalinių NATO vadu. 
Jis pradės eiti pareigas kitų 
metų balandžio 1 d. Ligšioliniu 
vadu taip pat buvo vokietis 
gen. grovas von Kielmansegg.

Vatikano misija 
Maskvoje

VATIKANAS.— Vatikano ži
niomis, popiežius Paulius VI pa
siuntė asmenišką laišką Rusų 
stačiatikių patriarchui. Laiške 
pareikšta vilti3, kad tarp Romos 
katalikų Bažnyčios ir Rusų sta
čiatikių būsianti pasiekta vie
nybė.

VATIKANAS. — šeštadienį 
paskelbta, kad penkių asmenų 
delegacijos lankymasis Maskvo
je prisidėjęs prie “broliškų ry
šių” su Stačiatikių Bažnyčia So
vietų Sąjungoje užmezgimo. A. 
Press žiniomis, tas lankymasis 
reiškiąs “reikšmingą žingsnį” 
prieš popiežiaus Pauliaus VI 
apsilankymą Sovietų Sąjungoje.

Misijai Maskvoje vadovavo 
vyskupas John Willebrandt~, 
Vatikano Krikščioniškosios Vie
nybės sekretorius. Maskvoje dar 
liko, be Willebrandts, jo pava
duotojas kun. John Long, JAV 
jėzuitas.

VATIKANAS. — Vakar po
piežius Paulius VI vėl laimino 
šv. Petro aikštėje susirinkusias 
minias. Kalbėdamas į tikinčiuo
sius, jis su rūpesčiu priminė 
pasauly vykdomą ginklavimosi 
karštligę.

Vėl bombos j Hanojų
SAIGONAS. — JAV aviacija 

sekmadienį ketvirtą kartą iš ei
lės, pagerėjusiu oru pasinaudo
dama, puolė Hanojaus ir Haip- 
hongo uosto sritis. Puolimų me
tu nukentėjo tiltai, geležinkelio i 
ruožai ir kiti taikiniai. Lakūnai 
pranešė, kad kelias savaites, ku
rių metu nebuvo oro puolimų 
priešas blogu oru naudodamasis 
sustiprino savo gynybą, šalia 
priešlėktuvinės apsaugos, paste
bėta žymesnė MID-21 naikintu
vų veikla.

Sausumoje kovos vyko netoli 
Kambodijos sienos, be to, netoli 
Saigono.

Alžirijoje numalšintas 
sąmokslas

ALŽIRAS. — Prezidentui Ho- 
uari Boumedienne ištikimi kari
niai daliniai numalšino kai ku
rių karinių dalinių prieš režimą 
nukreiptą perversmą. Jam vado
vavęs buvęs armijos štabo vir
šininkas pulk. Zbiri. Pranešama 
apie susidūrimus ir kelias au
kas. Alžirijos įstaigos pranešė, 
kad sąmokslą finansavo užsie
nio žvalgybos įstaigos. Krašte 
esą ramu

Svastikos ir priešamerikiniai 
šūkiai atsirado ant JAV kon
sulato pastato sienų Bremeno 
mieste, Vokietijoje.

CARACAS, Venucuela. — 
Trys seserys pasiekė bendrai 
285 m. amžiaus. Vienos amžius 
— 107 m., antros — 96 ir tre
čios — 82 m. Visos trys jau
čiasi gerai ir nė viena jų nevar
toja akinių.

JAV spaudoj apie pašto ženklą Lietuvai
Milijoninio tiražo dienraštis apie lietuvių lankymąsi pas viceprezidentą — Primine 
JAV-bių nusistatymą nepripažinti Baltijos valstybių pavergimo — Pašto ženklo išlei-! 
dimas atitiktų Washingtono nusistatymą.

CHICAGO. — Lietuvių dele
gacijos apsilankymas, gruodžio 
6 d., pas JAV viceprezidentą H. 
H. Humphrey randa atgarsio a- 
merikiečių spaudoje. Plačiai 
skaitomas, milijoninio tiražo 
Chicagos dienraštis *Sun-Times’ 
vakar, gruodžio 17 d. laidoje pa
skelbė vedamąjį “JAV pašto 
ženklas Lietuvai”.

Priminė lietuvių delegacijos 
apsilankymo tikslą

Dienraštis priminė, kad An
tano J. Rudžio vadovaujama 'de
legacija lankėsi pas viceprezi
dentą prašydama, kad pagerb- 
damos Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 50-ją sukaktį, 
JAV išleistų jai paminėti pašto 
ženklą. Esą, panašus ženklas 
jau buvo išleistas spalio m., kai

Prancūzija vėl aktyviai sugrį
žo į Vid. Rytų erdvę, atnaujin

Mažoji istorija

Du kart pakitusi prancūzų politika
dama ginklų pardavinėjimą ara- se Suezo kanalo pusėse. Steigia
bams. Izraelis iš to biznio bus 
išjungtas, nors jo vienas lėktuvų 
užsakymas jau prieš birželio ka
rą buvo apmokėtas. Izraelis ik
šiol negavo nė lėktuvų nė pini
gų. Prancūzai skuba su ginklų 
prekyba į erdvę, nes ten nebeli
ko jai varžovo — JAV ginklų da
vimą nutraukė Izraelio-Arabų ka 
rui prasidėjus ir neketina jo at
naujinti iki taikos galimybės ne- 
išaiškės.

Arabai labai susidomėję pran
cūzų Miražais (toks lėktuvo var
das), kuriais skraidydami Izrae
lio lakūnai birželio 6 rytą sunai
kino jų lėktuvus. Bet čia tikriau
siai viską lėmė ne tiek lėktuvai, 
kiek Izraelio karo vedimo takti
ka ir lakūnai. Kai Paryžiaus spau 
da pasmerkė susitarimą dėl gink
lų pardavimo Irakui, tai buvo pa 
aiškinta, jog ginklai nebus par
duodami nė Egiptui, nė Sirijai, 
nė Jordanui, nė Izraeliui, nes jie 
šešių dienų karo dalyviai.

Prancūzai į Vid. Rytus su 
kultūrine, politine įtaka

Ir žinant, kad toks Paryžiaus 
elgesys bus daug kur smerkia
mas, prancūzai visgi nesivaržy
dami paaiškino, kad to reikalau
ja Prancūzijos ūkiniai ir politi
niai interesai. Jau senokai žino
ma, kad Paryžius nori gauti Ira
ke naftos koncesijų. Atrodo, kad 
šį kartą Prancūzijai pasiseks. Ji 
turi jau ten kaikurią dalį kartu 
su JAV ir britų kapitalais, bet de 
Gaulle prancūziškai didybei to 
neužteko. Ta pati didybė reika
lauja, kad Prancūzija grįžtų į 
Vid. Rytų erdvę su savo kultūri
ne ir politine įtaka, kuriai kelias 
ir rengiamas susitarimais su I- 
raku.

Taigi per pusmetį Paryžiaus po 
litika Art. Rytuose pasikeitė du
kart. Birželio karui prasidėjus, ir 
Prancūzija prisidėjo prie ginklų 
siuntimo sulaikymo, JT nepapra
stoje sesijoje nepalaikė Sovietų 
rezoliucijos, kad Izraelis būtų 
skelbiamas agresoriumi ir apmo
kėtų arabams nuostolius. Dabar 
vėl kita daina: anądien prez. de 
Gaulle jau skelbė Izraelį esant 
agresoriumi, vėliau gi atsirado ži 
nia, kad arabai gaus jos ginklų.
Kažkur kažkas paklydo, ir tai ga-; kio, “žmogaus su svetima širdi-, 

mi’ ligą — uždegimas palietęs 
vieną plautį. Gydytojų žiniomis, j

Ii pasibaigti nelaime.
Daugiau stebėtojų Suezo 
kanalo abiejose pusėse 

Izraelis ir Egiptas sutiko, kad

paminėta Suomijos nepriklauso
mybės 50 m. sukaktis.
Patvirtintas Baltijos pavergimo 

nepripažinimas
Toliau “Sun-Times” nurodo, 

kad šalia Suomijos, visos trys 
Baltijos valstybės po 1917 m. 
atgavo nepriklausomybę. Šian
dien Suomija yra nepriklauso
ma, bet Baltijos kraštai žemėla
piuose žymimi jau kaip Sovietų 
Sąjungos dalys.

Tačiau, ir žemėlapių nepai
sant, pabrėžia dienraštis, JAV 
niekuomet nėra Baltijos valsty
bių įjungimo į Sovietų Sąjungą 
pripažinusios. Humphrey tai pa
tvirtino lietuvių delegacijai, pa
stebėdamas, kad JAV ir toliau 
palaikysiančios Baltijos kraštų 
išlaisvinimo bylą.

būtų sustiprintos J. Tautų pa
liaubų priežiūros pajėgos abiejo-

mi 9 nauji stebėjimo punktai ir mėsos pramonėje. Knygoje buvo
pridedami 47 nauji stebėtojai iš 
penkių valstybių. Penki nauji 
punktai bus rytų, keturi vakarų 
pusėje. Paliaubų priežiūra page
rinta ir ta prasme, kad stebėji
mo punktai gavo priemonių su
sisiekti vienas su kitu ne tik vie
noje kanalo pusėje, bet ir per ka
nalą. Ikšiol vieno kranto stebė
tojai veikė nežinodami kas deda
si kitame krante.

(O.L.)

Derybos su karalium 
nepavyko

ATĖNAI. — Graikijos reži
mas buvo j Romą pasiuntęs sta
čiatikių arkivyskupą Jeronimos, 
karaliaus artimą draugą — kal
binti gr’žti atgal į Atėnus ir už
imti sostą. Esą, jis išvykęs savo 
noru ir galįs laisvai grįžti. Ta
čiau po penkių valandų pasitari
mų, arkivyskupas grįžo tuščio
mis ranomis — karalius atsakė

MASKVA. — Gruodžio 15 d. 
Maskvoje baigti rumunų - so
vietų pasitarimai. Rumunijos 

neigiamai. Jis reikalauja, kad delegacija su Ceausescu prieša-
pirmoj eilėje turi atsistatydinti 
karininkų režimas. Pasitarimuo 
se dalyvavo iš Briuselio NATO
konferencijos atvykęs Graikijos munikatas buvęs pats “šalčiau 
užsienio reikalų ministeris Pipi-jSias” su khais palyginus. Ma
nelis. Jis taip pat grįžo į Atė- noma kad Maskvoje nepavyko 
nūs, kur dalyvavo vyriausybės susitarti dėl visos eiUs kiausi. 
posėdy. mų

Režimas jaučiasi izoliuotas, BELGRADAS. — Jugoslavų 
siekia užsienio pripažinimo 1 advokatas V. Veljkovic nuteis

tas trijų metų kalėjimo baus-Pulk. Papadopoulos vyriausy
bė siekė karaliaus grįžimo įvai
riais sumetimais. Svarbiausia 
jam rūpėjo, kad karaliui grįžus 
pakiltų valdžios prestižas, būtų 
apraminta užsienio viešoji nuo
monė bei Vakarų kraštai.
Tuo tarpu Vakarų valstybės ne

skuba pripažinti pulkininko va
dovaujamos vyriausybės. Svar-j 
bieji Vakarų kraštai, priešingai,1 
režimui davė antausį, buvę pa- J 
kviesti, nesutikdami susitikti su 
Papadopoulos. Tie kraštai, tai į 
JAV, Anglija, Prancūzija. Vak. j 
Vokietija ir Italija.

—o—
CAPE TOVVN, P. Afrika. — Į

Vakar paskelbta apie VVaškans-

susirgimas esąs ne grėsmingas 
ir ji tikimasi per dieną, kitą nu- j 
galėti.

Pašto ženklas atitiktų JAV 
nusistatymą

Baigdamas vedamąjį, dienraš
tis nurodo: “išleidus Lietuvai 
pagerbti pašto ženklą, tai gal 
suerzintų Maskvą ir sukeltų dip 
lomatinių sunkumų, bet tai ati
tiktų oficialų JAV nusistatymą. 
Tai būtų aiškus įrodymas pasau
liui Amerikos puoselėjamų vil
čių, kad, eventualiai, komunistų 
užimtos valstybės susilauks lais
vai išrinktų vyriausybių.”

“Raisto” autorius
Sinclair pas Johnsonę
VVASHINGTONAS. — Kong

resas gruodžio 15 d. baigė savo 
sesiją ir išsiskirstė atostogų iki 
kitų metų sausio 15 d.

Penktadienį, prezidentui pa
sirašant priimtą mėsos priežiū
ros įstatymą, dalyvavo ir žino
mas rašytojas 98 m. amž. Upton 
Sinclair. 1906 m. paskelbta jo 
knyga “The Jungle”, — apie 
skurdžias sąlygas Chicagos skei 
dyklose — buvusi paskatų susi
rūpinti geresnėmis sąlygomis

na’iestas C’ūcpg's lietuvių dar
bininkų gyvenimas.

VVASHINGTON. — Preziden
tas Johnson užvakar pasirašė įs
tatymą, kuriuo pakeliami atly
ginimai federaliniams valdinin
kams ir pašto tarifai. Atlygini
mai galioja nuo spalio 1 d. — - 
numatoma, kad papildomi mo
kėjimai bus išmokėti dar prieš 
Kalėdas.

Už paprastų laiškų ženklus 
nuo sausio 7 d. teks mokėti po 
6 ct. (iki šiol — 5 ct.), už oro 
pašto laiškus — po 10 ct. (buvo 
8 ct.), už atvirukus — po 5 ct. 
(buvo 4 ct.).

Rumunų-soviety 
pasitarimai neišlygino 

lūž o

ky jau grįžo į Bukareštą.
Pranešama kad pasitarimai

neatnešė vaisių ir paskelbtas ko

me, nes jis skatinęs rinkikus 
nebalsuoti už partijos parink
tus kandidatus. Oficialiai jis nu
teistas už “priešiškos propagarl- 
dos” skleidimą.

Po nepavykusio perversmo j Romą atvykęs karalius Konstantinas su 
savo žmona, Danijos karaliaus dukra.

Spaudoje
Dauguma prieš Amerikos 
pasitraukimą iš Vietnamo
“Chicago Tribūne” savo ve

damajame taip pat smerkia 
riaušes, demonstracijas ir pas
tebi, kad jos su patriotizmu ne
turinčios nieko bendro.

Blogiau tai, kad visa tai ran
da atgarsį pasauly, pažeidžia 
kariaujančių vyrų moralę ir tei
kia įspūdžio, kad amerikiečiams 
trūksta valios bei ryžto laikytis 
savo pasižadėjimų.

Tačiau visi apklausinėjimai 
krašte yra parodę, kad ameri
kiečių dauguma nepritaria A- 
merikos pasitraukimui iš Viet
namo.

SUGLAUSTAI
Savaitgalio nelaimes
MELBOURNE. -T Vakar į 

pietus nuo Melbourno paskendo 
Australijos min. pirmininkas 
Harold Holt, 59 m. aihž. Jis min. 
pirmininku buvo nuo 1966 m. 
sausio m.

POINT PLEASANT, W. Vir
ginia, — Sugriuvus tiltui virš 
Ohio upės šeštadienį į upę nu
garmėjo apie 70 automobilių bei 
junkvežimių. Pradžioje rasta 
aštuoni lavonai, prisibijoma, 
kad žuvusiųjų skaičius gali siek
ti iki 80.

I . , ' , "

Sniegas, pūgos, šalčiai
Sniegas, šalčiai,,pūgos paliete 

23 JAV valstijas. Nuo sniego, 
nūgų ypač nukentėjo Texas ir 
Nauj. Meksikos valstijoš. Žuvu
siųjų buvo 29, iš jų 18 — Texas 
valst. Sniegas iškrito nuo Kali
fornijos iki Dakotos. Amerikos 
vidury blogas oras su pū
gomis, sniegu siekia Jowos ir 
Nebraskos valstijas. Vakar pa
lijus ir orui atšalus ypatingai 
pasunkėjo susisiekimas Ohio

CAPE TOVVN. — Pietų Af
rikoje gruodžio 3 d. (ne gruo
džio 2, kaip klaidingai praneš
ta) įvykdyta istorinė širdies 
perkėlimo operacija nebuvo nu
fotografuota. Dabar paaiškėjo, 
kad gydytojai apie tai Fu«» pa
miršę. Neseniai JAV žurnalai 
ir televizija už nuotraukas bu
vo pasiūlę milijoną dolerių ir 
tą sumą buvo įmanoma panau
doti tyrinėjimams.

KALENDORIUS
Gruodžio 18 d.: šv. Gracijonas, 

šv. Samtana, Girdvilas, Eivilė.
Gruodžio 19 d.: šv. Nemezijus, 

šv. Fausta. Gerdvilis, Rimantė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chieago
je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, galimas lietus, temp. 
apie 40 1. F., ryt — be didesnių 
pakitimų.

Saulė teka 7:13, leidžias 4:21.
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Turistus linksminančios havajietės

HAVAJŲ ĮDOMYBES

DAN KURAITIS

Atsimenu kaip 1934 m., pir
mą kartą po 21 metų gyvenimo 
Amerikoje, keliavau į Europą. 
Išplaukėme iš New Yorko. Bu
vo naktis. Keleiviai žvelgė į e- 
lektros šviesoje skęstantį mies
tą ir kalbėjo: “Kaip arabų pa
sakoje. Miestas šviečia milijo
nu žvakių”.

Plaukėme tolyn ir pamažu 
ta milijoninė šviesa nyko, blė
so. Pirmais 21 metais ano gy
veni md Ambrikbje teko labai 
sunkiai laužtis pirmyn. Tada 
nei nesvajojau, kad susilauksiu 
tokio pasisekimo, jog galėsiu 
keliauti aplinkui pasaulį.

Sėdžiu dabar Havajuose ant 
pat viršaus Ilikai viešbučio ir 
žiūriu į “milijonu” žvakių ap
šviestą Honolulu miestą, o ki
toje pusėje — platusis Pacifiko 
vandenynas kur matosi beplau
kai maloni.

Restorane, margaspalviais 
drabužiais apsirengusios mer
gaitės, užsidėjusios vainikus 
ant kaklo, mandagiai patarnau
ja svečiams. Išvaizda draugiš
kai mlaoni.

Primityvus kaimelis

Tame gražiame Honolulu mie 
ste, kur, rodos, nieko netrūks
ta, net ir taksi būna Cadilakų. 
Visi gražiai pasipuošę. Atrodo, 
kad čia turčių sala. Bet čia y- 
ra ir primityvus kaimelis, kur 
moterys vaikšto basos, kur sto
gai šiaudiniai, tik ne iš mūsiš
kų šiaudų, o iš tokių lyg vyčių. 
Minta vietiniai bananais, žuvi
mis, kiauliena. Moterys sveria 
po trejetą šimtų svarų.

Tas kaimelis užima keletą 
mylių. Per jį teka upelis, ku
riame yra laivelių. Juose mer
gaitės šoka hulą. Įėjimas į tą 
kaimelį — doleris. Krepšiams 
ir net drabužiams gaminti jie 
naudoja medžio plaušus — iš
mirko žievę, išdžiovina, atski
ria naudingą luobo dalį, išbalti
na saulėje. To kaimelio žmo
nės atvykę iš Polinezijos.

Kaimely nesimato nei auto
mobilių, nei elektros, nei šali
gatvių. Net jų nameliai langų 
neturi. Tik suvenyrų krautuvė
je yra ir langas. Jų kalba pa
naši lyg į kinų. Jie tokio leng
vo, laimingo būdo, rodos jiems 
nieko netrūksta. Aiškus, kad 
tas kaimelis yra palaikomas tu
ristams sutraukti.

Pearl Harbor uoste

Nuvykau į vietą, kur buvo 
didžioji Amerikos tragedija, 
kur nuskandinta keliolika lai
vų ir kur žuvo penketas tūks
tančių jaunų vyrų. Gidas pa
sakojo, kad iš nuskandintųjų 
laivų tik du vandenyje beliko, 
nes vyriausybė vienus laivus 
iškėlusi atremontavo naujam 
naudojimui, o kitų medžiagą 
vėl panaudoja, pvz. geležį. Jei
gu japonai būtų žinoję, kaip 
brangiai vėliau jiems kainuos 
tas pradėtas karas, niekada ne
būtų į jį įsivėlę.

Pearl Harbor uostą lankėme 
laivu. Priplaukėme vietą, kur 
buvo nuskandinti laivai su ka
riais. Kapitono paraginti visi 
sustojome valandėlei susikaup

ti. Susimąstėme visi 3,000 ke
leivių. Man keliai drebėjo pri
siminus daugiau kaip 5,000 čia 
žuvusių karių 1941 m. gruodžio 
7 d. Mūsų laivas sustojo prie 
“Arizonos” laivo, kuris pasken
dęs, tik dūmtraukiai dar ma
tyti. Pats laivas 90 pėdų gilu
moje, tapęs kapinėmis dviems 
tūkstančiams karių. Virš dūm
traukių pastatytas baltas pa
minklas žuvusiems.

Hula po atviru dangumi
Okeano pakrantėje Kodak’o 

filmų bendrovė turi savo di
džiules programas, kurios su
traukia apie 9 -10,000 žmonių 
į atdarą parką. Programa vi
siems nemokamai, tęsiasi apie 
pusantros valandos: Havajų 
dainos, gitaros, išgarsintasis 
hula šokis. Šoka pagyvenusios 
moterys, sveriančios iki 300 sva 
rų, šoka vidutiniokės, o kai iš
eina jaunosios, tai žiūrovai akių 
nenuleidžia. Kodak bendrovė 
tai programai yra sutelkusi a- 
pie 30 moterų. Tame parke, po 
atviru dangumi tris kartus sa
vaitėje linksminamos minios 
žmonių. Keista, kad Miami, kur 
suvažiuoja tiek daug žmon’ų, 
nėra panašios programos.

Kaual saloje
Iš savo ilgų kelionių, kurių 

metu keturis kartus apskridau 
aplink pasaulį ir šiaip daug 
skraidžiau, neatsimenu tokio 
skridimo, kaip ta 21 minutė 
iš Honolulu į Kauai salą.

Toje saloje tėra 29,000 gy
ventojų. Bet ji turi savo aero
dromą ir į salą kasdien atskren 
da po kelis šimtus turistų. Čia 
yra tik du viešbučiai, bet juose 
galima ramiai pailsėti. Gali mau 
dytis jūroje ar baseine, kaitin
tis saulėje, o vakarieniaudamas 
gali klausytis ramių havajiškų 
dainų ir gerų artistų. Neabe
joju, kad ir čia įvyks tai, kas 
paskutiniais metais atsitiko 
Miami Beach, Acapulco, — ku
rie išaugo pasakiškai.

New Yorke taip pasipuošusios mer
ginos duos pavargusiems švenčių 
proga vairuotojams kavos, kad 
juos kelionėj į namus atgaivintų.

DAR VIENA MOKYTOJA LIETUVAITE

Birutė Regina Saldukaitė vie
na iš tų lietuvių jaunuolių, ku
riomis tauta gali didžiuotis. Ji 
gimė Lietuvoje, bet išaugo ir 
mokslus ėjo Amerikoje. Įstojus 
į pradžios mokyklą ji nemokėjo 
nė vieno žodžio angliškai. Kaip 
laibai gabi mergaitė ne tik greit 
išmoko kalbą, bet ir pasidarė 
pirmaujančia mokine, o Notre 
Dame akademijoj Wašhingtone, 
kurią baigė 1962 m., bemaž kas
met gaudavo premijas, o iš lo
tynų kalbos aukso medalį, kurį 
įai paskyrė “The Association 
for Promotion of Study of La- 
tin”.

Būdama visą laiką honor stu
dentė ji laimėjo stipendiją ir į- 
stojo į Maryland universitetą, 
kuriame šiais metais ir baigė 
kolegiją bakalauro laipsniu, 
pasirinkdama prancūzų kalbą už 
pagrindinę, o vokiečių ir peda
gogiką už šalutinę specialybę. 
Kaip diplomuota mokytoja da
bar dėsto tris kalbas prancūzų, 
vokiečių ir anglų Chicago vidu
rinėje mokykloje.

Jos tėvai pasiliko gyventi Wa- 
shingtone, kur jos tėvas prof. 
Ignas Saidukas yra žinomas 
geofizikas, tarnauja Depart
ment of Commerce, ir didelis lie 
tuvių kolonijos veikėjas, o moti-

Mok. B. Saldukaitė

na Birutė Saldukienė, yra dip
lomuota geologė, dirba geologi
joje. Ji yra nuolatinė Lietuvių 
Enciklopedijos bendradarbė ir 
Lituanistikos instituto sekreto
rė. Be to, dažnai parašo “Drau
ge” ir “Motery”.

Birutė Saldukaitė priklausė 
Lietuvių studentų bei lietuvių 
ateitininkų sąjungai, ir Interna
cionaliniam studentų klubui. 
1965 buvo išrinkta to klubo iž
dininke.

Maryland universitete studi
javo 23,000 studentų, tarp jų 
600 svetimtaučių, o lietuvių ne
buvo ir dešimts. Tas klubas kas
met ruošia tautinius pasirody
mus ir Saldukaitė būdavo ren
kama meninės programos vedė
ja. Tai programai ji išprašydavo 
iš Baltimores lietuvių tautinių 
šokėjų grupę. Be to, salėje buvo 
išstatoma apie 30 stalų padeng 
tų tautiniais eksponatais. Birutė 
suorganizuodavo lietuvišką sta
lą, kurį puošė žurnalai, juostos, 
medžio drožiniai, staklelės, vy
tis, koplytėlės, velykiniai margu 
čiai ir daug kitų tautinių ekspo 
natų. Publikos susidomėjimas 
buvo nemažas.

Atostogų metu Birutė sto

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 KALfiDŲ 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. 46th Place, Chicago, III. 60632

vyklaudavo Clevelando skaučių 
stovykloje, Putnamo mergaičių 
stovykloje, vėliau moksleivių 
ateitininkų Dainavos ir Kenne- 
bunkporto stovyklose ir studen 
tų ateitininkų stovykloje. Domė
josi šokių ir dainų šventėmis ir 
Jaunimo kongresu Chicagoje.
Be to, studentavimo metu vieną 
vasarą gilino prancūzų kalbą 
Lavai universitete, Quebec, Ka
nada, o kitą vasarą Chicagos 
universitete.

Kartu su tėvais ir sesute ap
lankė 44 Amerikos valstijas, 
Kanadą ir Meksiką, ypatingai 
domėdamasi muziejais, parkais 
ir kitokiomis gamtos įdomybė
mis.

Baigus kolegiją tuoj išvažiavo 
į Europą, kur aplankė Norve
giją, Švediją, Daniją, Olandiją, 
Vokietiją, Angliją, Belgiją, Pran 
cūziją Italiją, Austriją ir Švei
cariją, ten- domėjosi istoriniais 
ir kultūriniais dalykais. Daly
vavo studentų suvažiavime, ku
ris įvyko 16-to Vasario gimna
zijoje Vokietijoje.

Tokių pavyzdingų jaunų lietu
vių pageidaujame kuo daugiau 
išauginti, o Birutei Saldukaitei 
linkime ir toliau pasisekimo 
moksle, nes ji yra pasiruošusi 
siekti magistro ir daktaro laips
nių, o taip linkime sėkmės dar
be ir'veiklo je lietuvių tautos la
bui. N. Butkienė

PAGALBA PORTUGALAMS

Popiežius Paulius VI-sis, pa
tyręs apie Lisabonos apylinkę 
Portugalijoje ištikusią potvynio 
katastrofą, kurioje žuvo apie 
400 asmenų ir gyventojams pa
daryti milžiniški materialiniai 
nuostoliai, per Vatikano valsty
bės sekretorių kard. Oicognani 
pareiškė Lisabonos patriarkui 
kardinolui Cerejeira savo užuo
jautą ir nukentėjusiems šelpti 
paskyrė žymią sumą pinigais. 
Taip pat ir tarptautinis katalikų 
šalpos orgą nizacijos Caritas In- 
temationalis vykdomasis komi
tetas, bei Italijos, Belgijos, Pran 
cūzijos ir Vakarų Vokietijos ka
talikų tautinės šalpos organiza
cijos skubiai organizuoja pagal
bą rūbais, maistu ir vaistais.

Kuriam galui
mokėti daugiau ?

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

PLYMOUTH • VALIANT

BALZEKAS MOTOR 
SALES, INC. 

4030 Archer, VI7-1515
“U VVILL LIKĘ US” 

CHRYSLER • IMPERIAL

LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. VVestern Avė.

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 

Tune-iip ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533
► K******.**

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

Pasiteiraukite apie naujas

J. MIGLINAS
2549 VV. 69 St., H auk., PR 6-1063

BANGA
TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners 

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

P. Rudėnas R. Šimulis

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, automobi

lių. gyvybės, 
biznio.

Patogios išsimo
kė jimo sųlygos.

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

MOV ING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

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

visiems prieinamos

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

iiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiii

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 lkl 11 vai. ryto. Šešta
dieniais lr sekmadieniais nuo 8:80 lkl 
9:80 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

715# South Mapletvood Avenue 
Chicago. Illinois 60628

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

Telef. HEmlock 4-2413
iiiiiiiiiaimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 63rd Street 
Vak.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla
dienj uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-8228 
Res. telef. VVAIbrook 5-5076

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

AKUŠERIJA £R MOTERŲ LIGOS,
. GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA . 
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal Susitarimą..
Jed neatsiliepia, skambinti HU 18-8222

Ofisas 8148 VVest 63rd Street
Tel.: PROspect 8-1717 

Rezid.: 8211 VVest 60th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-člos lr California 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VV AIbrook 5-8048

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

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

TeL ofiso HE 4-584#. rez. 888-2286

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso — HE 4-5758.

0R. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos, antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 1#-1 v. p.p. 
Ligoniai Drtlmaml nagai susitarime

4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO., ILL. 60629. Tel. LUdlow 5-9500
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• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

Ofs. 785-4477, Rez. PR 8-6V60

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG

644# So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija lr moterį) li^n

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spedalybė akušerija tr moterų Ilgo* 
2454 VVest 7 Ist Street 

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

šeštad. 12—8 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-8081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63rd Street 
Pirmad., antrad. ketvirt. lr penkt 
nuo 18 lkl 8 v. lr nuo 5 lkl 8 v. v
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofg. FR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v.; 
šešt. nuo 9 lkl 1? vai.; arba susi 
tarus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 VVest OSrd Street

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

Ofiso ir buto tel. OLympie 2-1381

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

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

Tel. — REliance 5-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8
vai. vak. šeštad. 12-S vai., o trečiad 
uždaryta.

Tel. ofiso ir bato OLy tplc 2-415#

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street. Cicero 
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 va.a, vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
Sežtadlenlals 12 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

IR VAIKŲ LIGŲ

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenne 

Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. lr non 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vaL p. p., šeštad.
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1) 68
_______Rez. tel. 288-2819

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS

2817 VVest 71 st Street 
Telefonas HEmlock 6-8545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7778; Rez. PR 6-4789
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

antrad. ir penkt. 1 — 4 vai. 
Priiminėja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BPEOIALYBfi VIDAUS LIGOS

2454 VVest 71nt Street
(71-os lr CampbeU Avė. kampas) 

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

AS8OCIATE OPTOMETRIST8 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd St., GB 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akintos lr “con-
VaL: 9:29—12:20 ir 1:20—2:80 

Kitom valandom susitarus. 
URdaryt* astrad. Ir trečląd

• Redakcijandirba kasdien 
8:30 — 5:80, šeštadieniais 
8:30 — 12:0Q<;

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. ofiso PR 6-7800: Namu #25-76#7 

5159 South Damen Avenue
Valandos: ’l-—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečladienj

Tel. 428-2660

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

Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. lt
Trečt

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Prieš šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: pirmad., antrd.. ketv.. penkt. 
nuo 9 lkl 11 v. rvto lr nuo 6-8 v v 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lr kitu 
laiku nusitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-22*0

OR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akte lr pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė., YA 7-7881

v p- D lkl 8 v- kasdien.

OR. LEONAS SEIBUTIS
• MESTŲ PfiSLES IR PROST ATI 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 YVest 71st St. 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef PR 9-6730

0R. ALDONA^IMKŪr
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

pritaiko' akinius 
15542 S. Cicero, Oak Forest, IU. 

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 888-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

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

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo 12 lk 
2 v. p. p. Ir nuo 7 iki 8 v. v.: anlx‘ 
lr penkt. nuo 12 lki 2 v. p. p Ir 
vakarais pagal susitarimą

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas #25-8286 
Valandos. 2-8 v. v., penktad. 10-12
o J” a"8 ,vaJ- vak- 1-4 ▼. vaMSekmad. lr trečiad. — uždaryta.

______ Rez. tel. WA 5-3089.

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

LIGOS
Ofisas ir roz. 2652 VV. 59th St 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 lkl 8

iVolvV.; Šeštad- Popiet lr kita
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-61*5*

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS * 

2454 VVest 71st Street
Priiminėja ligonius tik nusitarus 
Vai.: 2—4 p. 'p. ir 6—8 ▼. vaa.

Treč. Ir šeštad. uždaryta______

Telefonas — GRovehill 6-2828.
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAa
■»

2524 West 69th Street 
Valandos 1 lkl 4 lr 6 lkl 8 v. vak.

šeštadieniais 1 lkl 4 vai. 
Trečladienj uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VASKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 S. Albany Avė- 

Vai., pirm., antrad., ketv. e—8 ti 
vak.; penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet.

Kitu laiku pagal aualtarimą 

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8107 W«« 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. p. lr 7 lkl 8 v. v. 

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą.

Iriso tel. 767-2141. Namų

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAJB

6449 So. Pulaski Boad 
Vai., pirmad., antrad., penktad. 1—4 
lr 6—8 V. v.r ketvirt 5- • v. vak 
UMad 16—9 nl



Užmojai suskaldyti

KANADOS KONFEDERACIJĄ
Šiuo metu Kanados valdžia 

turi daug ir tikrai didelių rū
pesčių. Nėra pasaulyje valsty
bės, kurios valdžia gyventų be

X rūpesčių. Bet kai jie nėra su
siję su priešų agresijos ar 
krašto skilimo problemomis, 
visi kiti rūpesčiai palyginti yra 
menki, kasdieniški, vienaip ar 
kitaip išsprendžiami, neišgyve
nant aštrios krizės.

Yra baimės, kad kanadiečių 
rūpesčiai darosi ne be kasdie
niškais. Ten, Kanadoje, esama 
ne tik tendencijos, bet ir stip
raus sąjūdžio suardyti konfede 
raciją, kuri sėkmingai gyvavo 
bei veikė visą šimtmetį. Ten 
rimtai yra keliamas klausimas, 
ar Kanadai pavyks išlaikyti 
konfederaciją, ar ji suskils į

* dvi Kanadas ?
Kanada yra artima ir gera 

bei draugiška Jungtinių Vals-
* tybių kaimynė. Todėl jos rū

pesčiai kelia rimtą susidomėji
mą ir amerikiečiuose, kuriems 
nėra ir nebus visvien, ar Kana
da pasiliks vieninga bei viena 
valstybė, ar jis suskils į dvi 
ar net tris.

*
Kaip dabar atrodo. Kanada 

galėtų suskilti į dvi — į ang
liškai ir prancūziškai kalban
čias dalis. Nėra abejonės, kad 
ir Jungtinių Valstybių yra, 
bent turi būti didelis susirūpi
nimas išlaikyti savo kaimyną 
vienoje konfederacijoje. Susi-

* skaldžiusi ji būtų nepalyginti 
silpnesnė. Ją greičiau paveiktų 
šių laikų didysis maras — ko
munizmas. Ten galėtų atsiras
ti nauja Sovietų Rusijos kari
nė bazė, kokia šiandien yra 
Kuboje. O tai būtų pavojinga. 
Turint tai galvoje, Jungtinių 
Valstybių vyriausybė, žinoma, 
nesikišdama į Kanados vidaus 
reikalus, turėtų viską, kas ga
lima, padaryti, kad išlaikytų 
tą kraštą tokiu, koks jis buvo 
visą šimtmetį.

*
Dvi Kanados stipriai atsi

lieptų į abiejų kraštų ekonomi
nį gyvenimą. Gal labiausiai at
silieptų į Kanadą. Bet paveiktų 
ir į Jungtines Valstybes. Ka
nadoje yra daug gamtos tur
tų, kuriais pasinaudoja JAV 
pramonė, iš ko turi naudą ir 
kanadiečiai. Yra ir kitų sričių, 
kurios sudaro galimybes abiem 
šalim naudotis ir bendradar
biauti, palaikant visai patenki
nantį ekonominį lygį. Kanadai 
susiskaldžius į kelias valsty
bes, daug tų galimybių auto
matiškai atkristų. Daug daly
kų atkristų ir kultūriniame bei 
socialiniame, o net ir gynybos 
bendradarbiavime.

Jei iš tikro prancūziškai kal
bančioji Kanados dalis atkris
tų, tai galėtų amerikiečių - ka-

R nadiečių ligšiolinį artimą bend
radarbiavimą nutraukti. Atro

ji do, kad to labai nori ir to sie
kia dabartinis Prancūzijos pre
zidentas Charles de Gaulle, ku
ris, besilankydamas šią vasa

Spaudoj ir gyvenime

AR LENINO ADORAVIMAS SVARBIAU 
KAIP LIETUVOS VAIKAS?

Vievyje daug rūpesčių sukelia 
stoka vietų vaikų darželyje. Oku- 
pan' kontrolėje Vilniuje leidžia
ma “Tiesa” Nr. 265 lapkr. 14 d. 
rašo: “Į voką buvo įdėti du laiš
kai: dvi motinos prašė padėti. 
R Ugnėje pabaigoje Vievio vykdo- 

P' mojo komiteto komisija nutarė 
priimti jų vaikus į lopšelį, o spalio 
pradžioje jau pats vykdomasis ko
mitetas tą nutarimą pakeitė, ir mo
tinos pasijuto nuskriaustos.”

Viena iš tų motinų — mokyto
ja, kuri nori padėti savo auklėti
niams dar pasilikdama po pamokų 
ir pamokydama atsilikusius ar la
vindama vaikus tautiniuose šokiuo 
se; be to — ji siekia dar savas stu
dijas pagilinti.

Kita motina net atsisakė pelnin
gesnio darbo, perėjo dirbti prie vai 
kų, kad priimtų ir jos vaiką. Bet 
dabar atsirado dar vienas jos kū
dikis ir su tuo jau ji neįtelpa į vai
kų lopšelį.

Reikia jį plėsti ir tam atsiranda

rą Montrealyje vykusioje pa
saulinėj parodoj, prasižengda
mas su visomis iš seno nusi
stovėjusiomis tarptautinėmis 
diplomatijos taisyklėmis, atvi
rai kurstė kanadiečius parncū- 
zus atsiskirti nuo angliškai 
kalbančių ir sukurti savo at
skirą valstybę. Tą kurstymą 
jis padarė keliose savo viešo
se kalbose ir privačiai besikal
bėdamas. Tą kurstymą jis ve
da ir iš Paryžiaus.

*
Bet de Gaulle nieko naujo 

nepasakė, kalbėdamas kana
diečiams apie Quebeko provin
cijos nepriklausomybę. Šis 
klausimas jau iš seniau buvo 
gyvas ir keliamas. De Gaulle 
tik panūdo panaudoti savo de
magogiškus sugebėjimus pa
kurstyti ir reikalą labiau su
sieti su Prancūzija, kad pro
vincijai atskilus nuo anglosak
sų pasaulio, galėtų išnaudoti 
savo interesams.

*
Atrodo, kad Kanados dabar

tinė valdžia, kuri buvo skau
džiai užgauta de Gaulle netak
tais ir kurstymais, nelaukda
ma krizės didesnio paaštrėji
mo, planuoja susiskaldymui už 
bėgti už akių. Pirmas žingsnis 
būtų pripažinti anglų ir pran
cūzų kalboms lygias teises — 
laikyti jas abi valstybinėmis 
kalbomis. Tai galėtų bent šiek 
tiek paveikti į separatistus 
prancūzus.

Yra teigimų, kad, jei Quebe- 
ko provincija pasitrauktų, ir 
britų Columbija nueitų savais 
keliais, vadinas, arčiau prisi
šlietų prie Britanijos. Kai ku
rie kanadiečiai galvoja, kad, 
jei jau būtų reikalas skaldytis, 
angliškoji dalis būtų laiminges
nė, galėdama sudaryti kokią 
nors vienybę bei uniją su Jung 
tinėmis Amerikos Valstybė
mis. Esą, būtų geresnis eko
nominis išskaičiavimas ir sau
giau, negu pasilikti mažyte 
valstybėle, kuriai visada grės
tų pavojai netekti laisvės ir 
nepriklausomybės. Šitaip ke
liami klausimai gal atidarys 
Quebeko provincijos separatis
tų vadų akis, kad susiskaldy
mas ir pačiam Quebekui būtų 
nenaudingas, net stipirai pavo
jingas.

Kanadoje gyvena ir lietuvių 
didokas skaičius. Jų esama be
veik visose provincijose. Daug 
yra ir Quebeke. Tektų manyti, 
kad ir lietuviams tiek ekono
miniais, tiek sociailiniais bei 
tautiniais išskaičiavimais būtų 
daug geriau, jei Kanada pasi
liktų konfederacija. Kitu atve
ju jie būtų atskirti vieni nuo 
kitų valstybinėmis sienomis ir 
tai trukdytų jų susisiekimą ir 
bendrą lietuvišką veiklą. Ir iš 
viso reikia linkėti, kad sepa
ratistų pastangos Kanadoje 
pasiliktų tuščios, kad jie savo 
žalingo valstybei tikslo nepa
siektų.

patalpos: “Štai į naują pastatą per 
sikelia ir kai kurios transportinin
kų įstaigos. Namas, liekantis Vil
niaus gatvėje, labai tiktų lopše
liui. Ir būtų tos trisdešimt vietų.

— Ne, — prieštarauja L. Kanap- 
ka, — transportininkai norės ten 
išplėsti raudonąjį kampelį... Mes ne
galim atimti raudonąjį kampelį...”

Argi Lenino adoravimas raudona 
jame kampelyje svarbiau kaip lie
tuvių vaikai Vievyje?

Toliau straipsnyje rašoma, kad 
Vievio miestas, ir tai ne jis vienas, 
“auga. Jis laukia iš žinybų ir bu
tų, ir patalpų lopšeliams bei dar
želiams, miestas turi vis dažniau 
užmiršti savo senuosius gyvento
jus ir senąsias reikmes, ir daugiau 
priklausyti nuo žinybų, kurių cent 
rai daugiausia Vilniuje, o kartais 
ir toliau, kurios visų pirma rūpi
nasi savais interesais...”

Teisingai. Lietuvos gyvenimas 
priklauso nuo Maskvos, o ji rūpina
si savais interesais.

Šie jauni komunistų kariai paimti Vietname 65 mylios nuo Saigono. Komunistai norėdami laimėti karą 
ir tikėdami, kad jiems tai padės Amerikoj protestuojantieji visokie neatsakingi ar raudoni asmenys ir po
litikai, grūdą į frontą visai vaikus. Žurnalistų nuomon e, tai primena Hitlerio laikus, kada į frontą irgi buvo 
siunčiami vaikai.

RUSAI PADAUŽOS LIETUVOJE
Girti rusai užpuldinėja praeivius

Rusų miestuose šiame poka
ryje ėmė siausti padaužos, ku
riuos kompartijos spaudoje va
dina chuliganais. Šis žodis ki
lęs iš pavardės airio Hooligan, 
Londono valkatos. Jo sąvoka 
neaiški. Juo galima vadinti į- 
gėrusj trrukšmadai|, bet ne 
retai ir žmogžudį.

Ne iš gero Sovietų aukščiau
sios tarybos prezidiumas 1966.
VII.26 paskelbė įsaką kovoti 
prieš padaužas. Lietuvoje jų 
skaičius sumažėjo, tačiau jie 
tebesiaučia Klaipėdoje.

Rusas puola rusus
Klaipėdos miesto valstybės 

gynėjas A. Novikovas, nepajė
gęs įsako straipsniais rusų pa
daužų sudrausminti spaudoje, 
kreipėsi į visuomenę rusams pa
daužoms suvaldyti (Tiesa. XII. 
2, Ns 280). Valstybės gynėjas 
rašo lietuviškoje spaudoje, no
rėdamas parodyti, kaip rusai 
gina rusus:

“Laivų projektavimo institu
to Klaipėdos skyriaus elektros 
žūklės laboratorijos darbuoto
jai J. Grišanovas, M. Soroki- 

I nas, L. Nikulinas ir M. Jacen- 
ka darbo metu sugalvojo iš
gerti. Išgėrę pasidarė drąsūs 
ir energingi. Pavakary jie kibo 
prie merginų, skubančių per
sikelti keltu iš Smiltynės į Klai
pėdą. Kada politechnikumo mok

JURGIS VĖTRA

Čia cituojamas straipsnis “Tieso 
je” užvardytas: “Kuo nusikalto 
Vievio vaikai ?” Galima atsakyti — 
niekuo nenusikalto, kaip ir visa ru 
sų pavergta lietuvių tauta.

J. Žvilb. |

AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ
O. NENDRĖ 

Romanas

19 "
— Drėgna ir tamsu! Būtinai reikės paieškoti jiems 

buto, — galvoja Julius.
Tuo tarpu Aldona atneša lėkštę obuolių.
— Pavaišinsiu nors obuoliais! Seni žmonės saky

davo, kad naujame name svečią reikia vaišinti, tada 
jame Dievo palaima visus globoja! — sako dėdama 
ant stalo.

Už durų pasigirsta žingsniai. Jiems bekalbant įeina 
Jonas.

— Labas rytas! — linksmai kalba jis. — Žiūriu, 
jau svečių susilaukėte! Smagu čia, pas jus, vėsu. Lau
ke jau darosi karšta!

— Ar šiandien pats užimtas? — kreipiasi į Julių: 
— Gal norėtum su mumis Tautines kapines aplanky
ti ir Vilnies piknike dalyvauti?

— Būtų labai malonu, tik nežinau ar dėdė norės 
važiuoti. Sakė šiandien blogai jaučiasi.

— Manau, tilpsime maniškiam. Bronė turės likti 
namie. Matai, mano biznyje žmogus visada turi budėti 
prie telefono.

— Labai ačiū, bus didelis malonumas su jumis pa
bendrauti! — nuoširdžiai kalba Julius.

— Išvažiuosime po dvyliktos. Pavaikščiosim po ka
pines, kol susirinks žmonės į pikniką, kuris bus prie 
pat kapinių parke. Ateisi pas mus, ar nori, kad atva
žiuočiau paimti? —klausia Jonas.

— Kaip jums patogiau?
— Užvažiuosiu! Kur čia varginsi kojas, jos bus rei

| sai nekreipdami dėmesio į smu
kimo priežastis, kurios padarė 
juos chuliganais, pavojingais 
visuomenei. Nedaro kolektyvui 
garbės ir prašymas nutraukti 
bylą. Tai paskatinimas chuliga
nams.

Prokuratūra chuliganams ne
nuolaidžiauja, ir visi keturi nu
sikaltėliai sės į kaltinamųjų 
suolą”.

Komjaunimas girtuokliauja
Rusų priespaudoje girtuoklia

vimas Lietuvoje padidėjo. Ge
ria seni ir jauni. Komjaunuoliai 
neatsilieka. Dažnai jie tampa 

’ padaužomis. Milicijos pareigū
nai sukaliojasi prie kavinių ir 

i restoranų, lyg padaužos ims 
j žmones užpuldinėti iš jų išėję. 
Klaipėdos gyventojai skundžia- 

j si, kad padaužos užpuldinėja 
žmones nuošalesnėse vietovėse.

A. Novikovas nurodo, kad 
girtuokliavimas daro didelę ža
lą. Deja, ši negerovė įsigalėjo 
rusų priespaudoje. Jo teisingas 
žodis neras atgarsio, iki rusai 
liks girtuokliško tvaiko nešė
jais:

“Galiu drąsiai tvirtinti, kad 
didžiausią chuliganų daugumą 
sudaro girtuokliai,, kad daž
niausiai nusikalsta žmonės ap
svaigę nuo alkoholinių gėrimų. 
Girtuokliavimas yra labai dide
lis blogis, kuris trukdo ramiai 
gyventi ir dirbti. Jis ardo žmo
nių sveikatą, silpnina šeimos 
ryšius. Girti neateina į darbą, 
padaro avarijas, įvykdo nusi
kaltimus.

Klaipėdos mieste yra šeimų, 
kurios kenčia dėl tėvų girtuok-

sleiviai merginas užstojo, ėmė 
gėdinti girtus vyrus, chuliganai 

[ juos išplūdo ir apmušė.
Šį negražų įvykį matę žmo

nės irgi netylėjo ir chuliganus 
griežtai perspėjo. Įsisiautėję 
Grišanovas ir Sorokinas juos 
taip pat sumušė.

Žmonių ryžtingumo dėka chu
liganai buvo sulaikyti ir atga
benti į milicijos skyrių. Jiems 
iškelta baudžiamoji byla.

Mes dar neretai susiduriame 
ir su tokiais atvejais, kai chu
liganai užtariami, kai už juos 

1 liejamos graudžios ašaros, kai 
juos mėginama paversti nekal
čiausiais avinėliais. Grįžkime 
prie jau papasakoto atsitikimo. 
Mes kreipėmės į darbovietę, 
kur dirbo chuliganai. Ten jų 
pasmerkimo nesulaukėm. Sky
riaus darbuotojai (čia dauguma 
turi aukštąjį ar specialųjį vidu
rinį išsilavinimą) stebisi, kaip 
galėjo atsitikti, kad jų geri ben
dradarbiai taip grubiai pažeidė 
viešąją tvarką ir privalės at
sakyti už savo veiksmus. Jie 
net priekaištavo mums. Girdi, 
kam sudarinėti bylą.

Mano rankose skyriaus ko
lektyvo susirinkimo, kuriame 
buvo apsvarstyti nusikaltusie- 
ji, protokolas. Matau, kad nors 
kolektyvo keturi nariai padarė 
sunkų nusikaltimą, bet jie ir jų 
veiksmai griežtai nepasmerkti. 
Dauguma susirinkime kalbėju
sių draugų pažymėjo tik tei
giamas nusikaltusiųjų puses, vi-

kalingos po kapines vaikščiojimui, piknike šokimui. 
All right! — kaip paprastai juokauja Duoba.

— O bus smagu, kad ponas Julius važiuos su mu
mis! — džiaugiasi mergaitės.

— Ar nesapnavot lokių jūs, ožkutės? — klausia dė
dė mergaites.

— Lirga, tur būt, sapnavo, nes naktį girdėjau šū
kavo, — sako Vyga.

— Sapnavau, kad erelis su savo baisiais nagais no
rėjo pagriebti mane, tai surikau ir pabudau, — prisi
pažįsta.

— O vis dėlto įdomiausios beždžionės — jos tokios 
susimąsčiusios, lyg kažką galvojančios. Man jos labiau
siai patiko, — kalba Algis.

— Iš viso didelis gražus zoologijos sodas. Kadaise 
mačiau Berlyno zoologijos sodą, kuriuo vokiečiai di
džiavosi, kaip vienu iš didžiausių Europoje, bet jis, pa
lyginus su šiuo Chicagoje, tai yra visai mažytis, — įsi
jungia į pokalbį Aldona.

— Kitą sekmadienį važiuosime vėl jo aplankyti. 
Ponas Julius pažadėjo mus nuvežti visai dienai 1 — pa
sididžiuodama sako Lirga.

— Geras tas dėdė Julius. Bet jis neturi automobi
liui vairuoti leidimo! — erzina Duoba Lirgą.

— Jūs sakėt, kad galima važiuoti autobusu! — 
Vyga gina sesutę.

— Tiesa, buvau užmiršęs! Ach, šių laikų vaikai la
bai gudrūs! — sako jis keldamasis. — Bronė prašė, 
kad ateitumet užkąsti prieš važiavimą. Tai traukime, 
jau pats laikąsi

Išėję iš rūsio jie stebisi, kad oras taip pasikeitęs: 
drėgna ir karšta.

— Kaip tik oras skatina bėgti iš miesto į miškus! 
Bus karšta diena, jau dabar, tur būt, daugiau kaip 
80 laipsnių, — sako Duoba.

NĖRA IR NEBUS TIKROS LAISVES 
SOVIETUOSE

Patys nesužlugę, bolševikai nenusileis 
DR. P- MAČIULIS

Roscoe Drummond’as, ko- 
lumnistas. toliau amerikiečiams 
pasakoja apie komunistinį reži
mą Rusijoje, aiškiai pas saky
damas, kad Sovietuose žmonės 
tikros laisvės niekad neturės 
arba patys bolševikai sunyktų.

Kai kurie stebėtojai bei ko
mentatoriai laikosi nuomonės, 
kad dabar po 50-ties metų so
vietinis komunizmas daugeliu 
atžvilgių esąs žymiai pasikeitęs 
ir kad galutinėje sąskaitoje bū
siąs labai mažas skirtumas tarp 
komunistinio ir demokratinio 
kapitalizmo.

Išoriniai, tiesa, yra daug pa
kitimų, kuriuos tektų sveikinti, 
tačiau pagrinde tai klaidinga 
išvada. Kad pakėlus komuniz
mo darbingumą, gal kad pri-

liavimo. Visuomeninės organi
zacijos ir įmonių bei įstaigų va
dovai kovoja su girtavimu. To
kių priemonių, pasirodo, nepa
kanka. Būtina alkoholikus izo
liuoti. Mūsų mieste jau nema
ža padaryta, kovojant prieš gir
tuoklius. Reikia būtinai suda
ryti tokią aplinką, kad girtam 
pasirodyti viešoje vietoje būtų 
didžiausia gėda.

Kovai su girtuokliavimu, chu
liganizmu dar nepakankamai 
panaudojamos ir ideologinio po
veikio priemonės. Reikia prisi
pažinti, kad ir mes patys, tei
singumo atstovai, per mažai 
aiškiname įstatymus, retai su
sitinkame su įmonių, įstaigų ko
lektyvais. Mažai parodomųjų 
teismų chuliganų darbovietėse.

Paprastai dažniausiai triukš
mauja, užkabinėja žmones jau
nimas, net mokyklų auklėti
niai. Tarp chuliganaujančių bū
na ir komjaunuolių. Užeik į pa
silinksminimo įstaigą. Klubuo
se pamatysi šlitinėjančių jau
nuolių. Čia pat draugovininkai, 
bet jie retai sudraudžia įsisma
ginusius triukšmadarius. Tai 
visų pirma liečia vietinio ūkio 
valdybos klubą. Ten girti chuę 
liganai vos neužmušė žmogaus, 
ten kiekvieną kartą yra girtų 
triukšmadarių. Neprideramai 
elgiamasi ir miesto kultūros rū
muose, kur taip pat dažnai ren
giami “jaunimo vakarai”. Tai 
tik pavadinimas. Visa progra
ma — tik šokiai”.

Girtuokliavimas neatskiria
mas nuo rusiškos buities. Jų 
priespaudos metu šis blogas 
paprotys įsišaknija ir lietuvių 
tautoje jos atsparumui palaužti.

— Koks pasikeitimas! Kai grįžome iš bažnyčios, bu
vo labai malonus oras! — stebisi Aldona.

— Kartais Chicagoje per pusvalandį nukrinta ar 
pakyla 20 laipsnių, — aiškina Duoba.

— Tikrai, tai reikia visada neštis apsiaustas, — 
įsikiša Julius. — Ypač vaikams, kad nenušaltų.

— Apsiaustas, kaip apsiaustas, bet megztinį toliau 
važiuodami net ir karščiausią dieną pasiimam. Ir šian
dien reikės pasiimti.

— Aš nieko nepaėmiau! Truputį palaukite, aš tuoj 
sugrįšiu, — Aldona skubiai eina atgal.

Julius atidžiai dairosi, norėdamas atsiminti kelią į 
butą. Jam pasidaro nepaprastai liūdna, kad vaikai ga
li susirgti, ligoms sąlygos rūsyje tikrai palankios.

— Kaip patinka Chicaga? — pertraukia jo galvoji
mą Duoba.

— Nedaug dar ją pažįstu. Tas pora dienų sukau
si tik šioje apylinkėje! — atsako Julius ramiai.

— Kaip su darbu? Ar jau gavai? — teiraujasi to
liau Duoba.

— Dėdė parūpino! Jau vakar dirbau.
— Jau žinau, kur dirbi. Tai 'ten būsi turbūt dženi- 

torius? — susidomėjęs klausia graborius.
— Ne, buhalteris! — kukliai atsako Banys.
Duoba negali nuslėpti savo nustebimo. Valandėlę 

tyli, nežinodamas, kaip toliau laikytis Banio atžvilgiu.
— Tai pats tikrai esi laimingas. Iš karto pereini 

į vidurinę klasę.
— Mums kalbėdami apie Ameriką instruktoriai vis 

pabrėždavo, kad joje nėra jokių klasių, kad visi žmo
nės lygūs.

—■ Prieš įstatymus taip! Bet gyvenime yra trys kla
sės: aukštesnioji, vidurinė ir žemoji!

(Bus daugiau)

laikius jį nuo sužlugimo, Krem
lius bandė griebtis privačios 
iniciatyvos, leisdamas įmonėms 
pasiskirstyti pelną, leidžiant į 
rinką gamybos produktus. Ta
čiau esminiai sovietinės siste
mos pagrindai tebėra tie patys 
— pilna visko kontrolė nedau
gelio rankose.

Tiesa yra tai, kad Sovietų 
Sąjungos viduje intelektuali
niuose sluoksniuose yra rūgi
mas: rašytojai, artistai, moky
tojai, mokslininkai, ekonomis
tai, teisininkai ir, bendrai, in
teligentija, jau Sovietuose iš
augusi, kaskart drąsiau reika
lauja daugiau laisvių, nepaisy
dami užrūstinti vadeivas, atvi
rai reikalauja panaikinti cen
zūrą.

Represija
Bet reikalaujamų lengvatų 

jie nesulaukia. Kremlius neva 
buvo bandęs kiek atleisti varž
tus, bet šiuo metu vėl grįžo prie 
senos savo tvarkos, nuteigda
mas rašytojus ir pasiųsdamas 
juos į priverčiamų darbų sto
vyklas, išleisdamas naujas spau 
dai varžyti griežtesnes taisyk
les. Susigriebta, kad, teikiant 
šiokių tokių lengvatų, reikalau
jama vis daugiau ir daugiau, 
o tuo tarpu galima laisvės riba 
tėra labai siaura.

Veiklios demokratijos Vaka
ruose ir Sov. Sąjunga yra įsi- 
vedusios socialinį draudimą, ap
rūpinimą ligoje ir t. t. Kai kam 
tas atrodo, kad abi sistemos 
jau yra panašios ar beveik ly
gios. Bet aš taip nemanau — 
toliau rašo R. Drummond’as. 
Ne socialinis aprūpinimas yra 
demokratinio kapitalizmo pažy
mys, bet laisva iniciatyva, as
meninio pelno bei nuosavybės 
teisė ir daug daug kas dau
giau. Tai asmeninė žmogaus 
laisvė, laisvi rinkimai.

Dideli skirtumai
Tarp demokratinio kapitaliz

mo ir sovietinio komunizmo 
skirtumas yra tokio dydžio, 
kaip tarp Ramiojo ir Atlanto 
okeanų. Demokratinis kapita
lizmas remiasi vyriausybės pri
tarimu — susirinkimų laisve, 
žodžio laisve, laisvais rinkimais. 
Sovietinis komunizmas remiasi 
ne vyriausybės pritarimu, bet 
visiška valdžios kontrole eko
nomijos, visokios rūšies susi
siekimo, bendra visiška cenzū
ra, ir jokios galimybės nėra

(Nukelta į 5 psl.)

/
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Ariington, Va., namai, kuriuose gyvens Lynda ir Charles Robb. Šie namai yra nuomuojami iš vieno ČIA 
tarnautojo, kuris išvykęs j užjūrį.
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SIUNTINIAI Į LIETUV# MOVING
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, m. 60682. Tel. V A 7-598H
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10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

SERENAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th P. WA 5-8063

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

Statybininkas — BĖ 8-9125

JŪRŲ LAIVAI CHICAGOS 
VIDURMIESTY

Kaip amerikiečių dienraščiai ruošiasi žiemai, santykiai 
su redaktoriais ir kti nuotykai ddžiosos spaudos rūmuose

KaS. atvyksta į Chicagos vi- 
durmiestį ir. patraukia Marina 
City link, mato Chicagos upėje 
prie “ChicagO'tPribune” ir ‘‘Sun 
- Tirpęs” rūmų stovinčius didžiu 
liūs gūrų laivus. Vasarą ir ru- 
dehįVjie reč'ifii ten rodėsi, bet 
dabar, žiemai lipant ant kulnų, 
atplaukia kas antrą ar trečią 
dieną. Didiesiems dienraščiams 
tie laivai atveža milžiniškus kie
kius popierio. Gi dabar prieš 
žiemą kraunamos tokios popie
rio atsargos, kad jų užtektų per 
šalčius, kai užšals Chicagos u- 
pė ir ežero pakrantės, nes kas 
gali žinoti, kokia bus žiema? 
Kai sandėliai bus sklidinai pri
krauti popierio, vienas kitas 
laivas su popierio atsargomis 
pasiliks žiemoti krantinėje, kad 
didžiosios Chicagos gyventojai 
dėl popierio stokos nei dienai 
neliktų be laikraščių.

Bet, iš kitos pusės žiūrint, 
dažnai skaitome, kad vienur ki
tur sustreikavo darbininkai ir 
dėl streiko sustojo dienraščiai, 
kaip kad šiuo metu yra Detroi
te? Ar negresia Chicagos dien
raščiams toks streikas? Bent 
aš, 15 metų išgyvenęs Chica
goje, tokio streiko neprisime
nu. Bet faktas, kad už poros 
savaičių — sausio 1 d. — pasi
baigia visų keturių didžiųjų 
Chicagos dienraščių sutartis su 
unija. Unija atnaujindama su
tartį 3 metams, stato savo rei
kalavimus, bendrovės vėl savo. 
Bet tikimasi, kad sutartis bu
sianti pasirašyta su tam tikrais 
laimėjimais ir nuolaidomis iš a- 
biejų pusių.

Kaip atrodo redaktoriai
•t

Kai kas klausia, kaip atrodo 
didžiųjų dienraščių redaktoriai, 
ką jįfe veikia ir pn. Per šešeris 
metus redaktorius įpratau ma
tyti dviejose pozicijose: jų ka
binetuose bei gyvenime ir spaus 
tu vėso. Kabinetuose ir gyveni
me, o ypač įvairiose žurnalis
tinėse Išvykose jie yra balta
rankiai žmonės. Tuo tarpu spau 
stuvėse ir jų rankos nuo da
žų bei metalo būna išteptos ir 
jie mažai kuo skiriasi nuo li
notipininkų, laužytojų ir kt.

Kai laužomas "Sun - Times” 
arba ‘‘Daily News”, kiekvienas 
redaktorius stovi prie savo pus
lapio formos ir nurodinėja lau
žytojui, kur kurį straipsnį, pa
veikslą ar žinią dėti. Kai pri- 
sireikia antraštės, parašo po 
kliše, ar šiaip kokios eilutės, 
dažnai pats redaktorius ateina 
pas linotipininką ir laukia tol, 
kol linotipininkas pakels į jį 
akis. Gink Dieve, čia niekas ne
sutrukdys ar nenutrauks įsigi
linusio į savo darbą.

Vieną sekmadienio popietę, 
besėdint prie “Sun - Times” ža
liosios laidos paskutinių ko
rektūrų, pribėga populiarusis 
kolumnistas Kupcinet ir man
dagiai atsiprašo, kad savo ko- 
lūmrtoje klaidingai parašęs Bing 
Crosby žmonos vardą. Su tam 
tikru nuolankumu kolumnistui 
perrinkau tą eilutę, šis manda
giai padėkojo, trumpai persime- 
tėm žodžiu kitu, taip ir pažintis 
jau yra. O jei ateityje kas svar

besnio įvyktų lietuvių gyveni
me, manau, kad jam priminus, 
gal ir atžymėtų savo kolumno- 
je. O kokia populiari Kupcinet 
kolumna, liudija tai, kad tos 
skilties korektūros žiūrimos gal 
iki dešimties kartų.

Pažintys ir talka

Ne kartą teko matyti mieląjį 
Vyt. Kasniūną spaustuvėje be
sikalbantį su “Daily News” kny 
gų skyriaus redaktorium Braed- 
ly, kuris tokių pažinčių dėka 
perskaitė A. Barono anglišką
ją knygą ir ją gerai įvertino 
“Daily News” dienraštyje, tuo 
tarpu kaip šimtai amerikiečių 

Į autorių knygų lieka visai ne
paminėtos. Taip pat skamba 
žinia, kad naujasis “Daily 
Nevv.s” muzikos kritikas Jacob- 
son, naujom pareigom atvykęs 
iš Anglijos, po “Maro” operos 
susidaręs gerą vardą apie lie
tuvius, kurių muzikinius laimė
jimus jis girdėjo pirmą kartą 
ir apie tai parašė. Šio rimto 
kritiko straipsniai apie didžiuo
sius Chicagos koncertus matyti 
kiekviename “Daily News” nu
meryje.

Kai “Sun - Times” buvo iš
spausdinta žurnalistės Kathleen 

_ Morner gan palankus straips
nis apie komp. D. Lapinsko 
“Marą” ir “Karalių Mindau
gą”, Vyt. Kasniūnas tą lapą 
net iškabino didžiulėje abiejų 
dienraščių .spaustuvėje, kad a- 
merikiečiai atkreiptų dėmesį į 
lietuvių muzikinius laimėjimus. 
Tik gaila, kad Kathleen Mor
ner, nebūdama kurio nors pus
lapio redaktore, nepasirodo 
spaustuvėje. Jei tik pasirody
tų, už tą straipsnį mes, lietu
viai, ją ant rankų panešiotu- 
mėm.

Kiek išmetama surinktų 
straipsnių

Kalbant apie redaktorius į- 
domu pabrėžti tai, kad pasku
tiniu metu abu dienraščiai — 
“Chicago Sun - Times” ir “Dai
ly News” daug pasamdė nau
jų, jaunų redaktorių. Jų veidai 
pamažu ima ryškėti ypač per
tvarkytame “Daily News” dien
raštyje, kurio populiarumas

smarkiai didėja. Taip pat mes 
lietuviai atkreipkime dėmesį, 
kad “Daily News” vis daugiau 
ir daugiau rašo apie mus, nors 
čia dieną naktį iš viso pasaulio 
kampų nesustoja ėjusios nau
jausios ir sensacingiausios ži
nios. Apie 20 G žinių ir straips
nių, jau pervestų į metalą, yra 
išmetama. Dienraščių propor
cija esanti ši: 60% vietos už
ima skelbimai, 40% ' — žinios 
ir straipsniai. Jei kurią dieną 
nesusidaro reikiamas procentas 
skelbimų, o rinkinio atsargos 
per didelės, tad dalis rinkinio 
nueina į laužą ir atsitinka taip, 
kad neberandame atspausdinto 
tokio straipsnio, kurio laukėm 
pasirodant.

Įdomu pastebėti, kad ramiau
sia dirbti nakties metu. Bet ka; 
nuo 1 - 2 vai. ryto iš visų A- 
merikos kampų ir Chicagos pra 
deda plaukti žinios apie įvai
riausius užpuldinėjimus, apiplė
šimus ir žmogžudystes, kažkaip 
darosi nejauku ir rytą grįžti į 

! namus lyg pritrenktas.
VI. Rmj.
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DE KORAVIMAS
IŠ VIDAUS IK K LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
4- RUDIS. Tel. CLiffside 4-1050 
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Juzės Daužvardienės
POPULAR LITHUANIAN 

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

Puiki dovana lietuvėms ir nelie
tu vėms.

Kaina — $2.50
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, III. 60629
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Būt each year in the United States there are more than 250,000 
babies born with birth defects.

Birth defects — The Great Destroyer — can bring death or 
dlsabiūty to any bousehold. Tbey Strike an average of one in 10 
families.

-fight birfh defects jttn MARCH ofdimes

’i A

3208 </3 West »5th Street 
Chicago, Illinois 

Tei. GA 4-8034 ir GR 0-433D

'--v. .'r. .T; .T..T. .f..T..T. .T.M ‘
SIUNTINIAI Į LIETUV#

COSMOS EXPRESS 
MARtJURTTE GIFT PARCEL SERV.

3 skyriai Chicagoje:
3008 OOth St. Tel. WA 5-2787
2501 OOth St. Tel. WA 5-2737
3212 So. Halsted St. Tel. OA 5-1804

Lietuvių bendrove, kuri turi teise 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos i Lietuva.

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

E. Ir V. Žukauskai

•♦♦♦♦♦♦♦ ..... ...... ..
RINOS IR NUTEKAMIEJI 

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

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

67th ir So. VVestern Avenue 
Telef. — 476-8780

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

Savininkas Aloyzas Kūniškas

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių,j atstumų

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

Sinclair)
RICHMOND t-įįj SERVICE
Kampas Richmond lr OSrd Street 

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

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

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus. 

Dengiame visu rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūra—“tuck
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.

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

Apskaičiavimai nemokamai

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

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS

6741 So. Maplevvood Avenue 
Chicago. IH. 60629

REAL ESTATE
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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
llllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllilll

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

REAL ESTATE
8 kamb. 12 meti, mūr. 2 pilnos

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

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

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

2 po (1 k, mūr. Viename bute 
moderni virtuvė ir vonia. 2 kamb. ir 
graži vonia rūsy. (Legalus). Gražio
je Marąuette pko. vietoje. $28,500.

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

5 kamb. mūr. rezidohcija. 1 % vo
nios. šiluma gazu. Garažas. Platus 
sklypas. Marąuette pke. $16,5ŪQ. , .

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

39 butų mūr. Labai modernūs, 
baldais apstatyti, butai: Plytelės, ki
limai, elevatorius .šiluma alyya.. pa
jamų $46,000 metams. šiaurinėj 
miesto daly. įmokėti $48,000.

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

SALES 0 MORTGAGES0 MANAGEMENT

HEALTTT
Member of M.L S.

, p? v V
Main office 5727 W. Cermak, Cicero, III. Tel. OL 6-2238

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

DĖMESIO !
< ' -....................

PASINAUDOKITE 
DRAUGO SPAUSTUVĖS

PATARNAVIMU.
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus

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

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

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

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:

“DRAUGAS”
4545 West 63rd Street

CHICAGO, ILL. 60629 Tel. LU 5-9500

Bi J'AI i'uiktiniains miomiiiinkatiis. 
Nelaukit — užsiregistruok it dabar!!
Aptarnauja pietvakarinę dalį 7 me
tus. Savininkai, kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai.
Best Agency, 2925 W, 93, PB 8 - <1032.

69 ir Campbell apyl. išnuomoja
mas apšildomas, šviesus 2-jų kamb. 
butas 2-me aukšte iš kiemo. Ga
lima užimti sausio 2 d. Skambinti
PR 6-3463 *

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av., CL 4-7450

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

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

4645 S. Ashland Avė-, LA 3-8775 
(Surrency Evchange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas

O kas Marcjuette Parke
7 kamb. liuksus mūras ir mūro 

garažas, 1% vonios, karpetai, $28,000.5 kamb. niūras, platus lotas, 2 au
to garažas, $16,500.

(i kamb. raneh. šalia 2 auto ga
ražas, air-conditioned, karpetai. 
$27,950.

Rezidencija mūras — 7 kamb. 2
auto garažas, 1 % vonios, karpetai, 
air-conditioned, įrengtas beismentas. 
$26,000.

4 butų mūras 2 auto mūro gara
žas, naujas gazo šildymas, alum. lan
gai, “over-head sevvers". $4 3.000.

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

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

13 butų — Sis.ooo pajamų. 2-jų 
aukštų mūras. $88,000 arba pasiū 
lymas.

2-jų butų gražus mūras. 2 po 6.
Įrengtas beismentas. Naujas gazu šil
dymas. 2 auto garažas. $29,000.

Liuksus 0 metų 2 aukštų mūras. 
Arti $6,500 pajamų įmontuotos vir
tuvės, brangūs kilimai. 2 auto mūr. 
garažas, prie parko. $57,000.

Atvykite — visi laukiami

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

STATOME NAUJUS NAMUS 
ir

atliekame įvairius pataisymus.
PETRAUSKAS BUILDERS, INC.

Telef. — 585 - 5285

P A R D A V I M U 1

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLEE

30 and 50 gal. — Free Delivery

5622 S. Racine 434-1113

DEM E"Š"l O 7
RADIO PROGRAMA

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

IIFI.P WANTFD _ VYRAI

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax. 
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra
BELL REALTY

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

Mfir. l$įį a. 2 butai. 6 ir 4. G. p. 
$21.800

Mūr. 11 metų 3 mieg. 35 p. skly
pas. 66 — La.wna.le. $18,500.

Med. 2 nedideli butai. M. P. Nau
jas gazo šildymas. Tik $13,900.

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

KAIRYS REALTY
2943 West 59th St. Tel. KE 6-5151

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

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

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

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

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

Warehousemen
Man to tint paint on Fisher 
machine. Another to assemhle 
orders. National firm in Ben- 
senville area. Good vvorking > 
conditions, fringe benefits, 
Union shop scale, $2.55 per hr.

PHONE 595-0450
An Eąuai opportunity employer

MAINTENANCE
ELECTRICAL

Challenging permanent positions 
availabie for electrical maintenance 
men at our evpanding food Processing 
plant. Rvporience in eleetronie trou- 
ble shooting and repair rįes4ra.ble. 
Exėellent pav and eohfpfthy "bėnefits. 
Gali for a convenient confidential 
appointment.

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

An eąual opporthnity employer

Would yoti likę to be- 
come an injėction mold- 
er and set-up man?

.4
If so, come see us.

HAUSER PRODUCTS, INO. 
1757 No. Kimball

Tel. — EV 4 - 3737

WAREHOUSE MAN VVANTED
Salary’ open. Mušt speak English. 
Good benefits. Apply —

NORTHVVEST TILE CORP. 
8844 So. Halsted St.

Gali SIR. MAKOAVSKI — VI «-40#5

HELP VVANTED — MOTERYS #

REIKALINGA MOTERIS prižiurę-^ 
ti vaikus nuo sausio 6 d. iki 13 d.

Telef. — 369-7732

CONTRACTORS

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MF-TAL 
4444 S. Western. Chicago 9, III.

Telefonas VI 7-3447

Female Assemblers
Permanent positions 

Experience not necessary 
Pleasant vvorking conditions

Paid vacations 
Free insurance

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

NEPTŪNE SYSTEMS INC.
65 Scott Street 

Eik Grove Village, Di.

Ieškoma pensininkė kompanijonė 
senyvai moteriai. Lengvas natinę 
darbas. Sąlygos pagal susitarimą

Skambint 766-2473 po 5 v.v.

HELP WANTEP — VYRAI

GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
HAS SEVERAL PERMANENT JOBS FOR:

WAREHOU SENIEM 
$2.84 Per Hour To Start

• FREE HOSPITALIZATION • PAID VACATION
• FREE LIFE INSURANCE • PAID HOLIDAYS

Apply In Person
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
501 Nieholas Blvd., Eik Grove Village, Illinois

An Kqual Opportunity Employer



SOVIETAI PROTESTUOJA PRIEŠ l 
NEO-NACIZMĄ

DRAUGAS, pirmadienis, 1967 m. gruodžio 18 d. 5

Gruodžio 8 d. ta pati žinių 
agentūra iš Maskvos pranešė, 
kad Sov. Rusijos vyriausybė jau 
antrą kartą šįmet įteikė Bon- 
nai, vokiečių vyriausybei, aštrų 
protestą prieš, kaip bolševikai 
sako, pavojingą neo-nacių par- 
Ųjos augimą bei jbs veiklą Va
karų Vokietijos teritorijoje. 10 į 
puslapių pareiškimai, įteiktas 
Amęrikos, Anglijos ir Prancūzi
jos diplomatams Bonnoje, rei
kalauja “imtis griežtų žygių, 
kad užkirtus kelią atgimstan
čiam nacizmui Vokietijoje.”

Sovietų vyriausybė skundžia 
vokiečius Bonnoje, kad jie taiko 
palankią politiką dešiniųjų link
mės tautinei demokratinei parti
jai, kurią Maskva vadina prona- 
cdlška partija. Pareiškime sako
ma, kad praeito mėnesio taut. 
demokratinės partijos kongre
sas Hannoveryje “buvusi begė
diška vokiško fašizmo demons
tracija”. Ten pat tvirtinama, 
kad į kongresą susirinkę pro- 

. Maciai mėginę “hitlerizmo nusi
kaltimus sušvelninti”. “Kaip 
Miunchenas praeity”, sako pa
reiškimas, “Hannoveris šiandien 
tapo siekiančiu valdžios prona- 
cizmo simboliu. Kaip keistai 
beatrodytų, bet kongresas vo
kiečių vyriausybės buvęs laiko
mas visai legaliu, dargi federa
linės vokiečių vyriausybės įstai
gų apsaugoje”.

Pareiškime sakoma, kad “po 
Maskvos sausio 28 dienos įspė
jimo ne tik niekas nepakito, ne 
tik nebuvo naujas sąjūdis už
gniaužtas, bet jis tebesiplečiąs”. 
Ten pat toliau sakoma, kad pa
starieji vokiečių savivaldybiniai 
rinkimai taut. demokratų skai
čių padidino tiek, kad jie tikisi 
1969 metų Vokietijos rinkimuo
se pravesti savo atstovus ir į 
parlamentą.

Kaip paprastai, i federalinei 
vokiečių vyriausybei prikišama,

kad neo-nacių augąs revanšiz- 
mas ir didėjąs vokiečių milita
rizmas kaskart toliau plečiasi. 
Be to, sakoma, kad Bonnos vo
kiečių užkulisinė politika naciz
mui palanki ir jį skatina plės
tis. Kaltina vokiečius sulaužius 
1945 metų Potsdamo nutarimus 

i dėl vokiečių demilitarizacijos bei 
vokiečių stengimąsi ir visokiais 
būdais dedamas pastangas gau
ti atominius ginklus”.

Toliau, tarsi patyčiomis, sa
koma, kad “Maskva siekianti 
gerų santykių su Bonna ir prie
kaištauja, kad esą Vakarų Vo
kietija vengianti santykius iš
lyginti.”

(Elta).

AMERIKOS KATALIKŲ 
PROTESTAS

Kaip praneša Amerikos spau
da, įvairios JAV katalikiškosios 
organizacijos pareiškė protestą, 
prieš Leningrado ortodoksų ar
kivyskupo Nikodim lankymąsi 
JAV-se. Protesto pareiškimuose 
nurodoma, kad arkiv. Nikodim 
esąs rusų — stačiatikių Bažny
čios užsienio reikalų skyriaus 
direktorius ir artimai bendra
darbiauja su ateistiniu režimu. 
Amerikos katalikų protestą iš
šaukė arkiv. Nikodim pareiški
mas spaudai, jog Sovietų Sąjun
goje religijos laisvė esanti įsta
tymais garantuota. Amerikos 
laikraščiai čia pastebi, kad ar
kiv. Nikodim pareiškimas yra 
klaidingas. Sovietų įstatymai 
garantuoja laisvę ateistinei pro 
pagandai bet draudžia religijos 
propagandą ir viešą jos skelbi
mą.

— Japonai yra tauta, linkusi mo
kintis svetimų kalbų. 92 nuoš. ja
ponų, virš 20 metų amžiaus, var
toja vieną svetimą kalbą, 53 nuoš. 
kalba dviem svetimom kalbom, 34 
nuoš. — trimis, o 15 nuoš. — ke 
turiom kalbom.

Cardinal Glennon ligoninėje St. Louis prieš laiką gimę kūdikiai laikomi naujuose įtaisuose, kur tempe
ratūroj, kraujo spaudimo ar širdies pasikeitimams vykstant, tuoj dudodamas signalas. Tai padaryta pasi
remiant astronautams išrastais įtaisymais. t

ir nebus tikros laisvės sovietuose

(Atkelta, iš 3 psl.),
pakeisti vyriausybę ramiu, lais
vu balsavimu — rinkimais. De
mokratinis kapitalizmas, kokį 
mes matome Vakaruose, sten
giasi plėstis, taikiu būdu rung
tyniaudamas, o sovietinis ko
munizmas stengiasi išsiplėsti 
ginkluota agresiją.

Kremliaus vadeivos nuolat 
tebekalba apie “taikingą sam
būvį”, bet praktikoje jie to ne
daro. Chruščiovas jau buvo pa
siekęs savo “taikingą sambū
vį”, slaptai atgabendamas toli
mos distancijos raketas į Ku
bą... Kremlius nepraktikuoja 
“taikingo sambūvio” Vidurio 
Rytuose, apginkluodamas ara
bus pulti izraelitus. Jis “tai
kingo sambūvio” nepraktikuo
ja visokeriopai remdamas ag
resiją Vietname. Tariamas “tai 
kingas sambūvis” yra sovieti
nės taktikos būdas sukelti tai
kingas nuotaikas pridengti bol
ševikinės ekspansijos smurtą.

Dr. G. Warren Nutter, Vir

ginijos universitėto profesorius, 
laikomas sovietinių klausimų 
ekspertu, vieno interview U.S. 
News and World Report metu 
pareiškė: “Pagrinde aš nema
tau jokio pasikeitimo bolševi
kų siekimuose, tiksluose, vilty
se bei jų troškimuose, ypač 
komunistų viršūnėse, kurios 
valdo Rusiją. Aš esu tos pačios 
nuomonės su Eugenijum Lyons 
pareikštu jo vertingoje knygo
je, — “Prarastasis darbininkų 
rojus”, — kur be kitko sako
ma: “Bolševikinės valstybės pa
grinduose niekas nepasikeitė. 
Jie ir negali pasikeisti, nepai
sant į tas sunkiai įžiūrimas 
nuolaidas, Kremliaus daromas 
taktikos sumetimais. Komunis
tinis režimas kitoks negali būti 
arba jis pats dingtų".

Šiuo metu didele rizika ne
tekti galvos bolševikinėje Ru
sijoje reiškiasi vyriausybės po
litikai nepritariančių eilės. Nuo
lat didėjančiam reikalavimui 
laisvės komunizmas negali at
sispirti, o didėjantis laisvės rei
kalavimas komunistinėje sant
varkoje tikslo pasiekti negali. 
Vienas ar kitas turės kitam 
užleisti kelią.

šęs į hebrajų kalbos pradedam- j tų, dar aukšt. mokyklos moks
liųjų kursą. Toyą Horn, 14 me- leivė, studijuoja vokiečių kalbą.

sP’TfRANK’S TV ^TrADIO^INcf j
(Z) 8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA a - 7252
Al DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO.
E STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORv N 
O VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI. n

SENIMAS IR JAUNIMAS 
KARTU MOKOSI

Ir jauni ir seni kartu šviečia
si Chicago City kolegijoje mies
to centre. Dailininkas Joshua 
Kaganove, 75 metų, yra įsira-

i

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Faciįities

6845 SOUTH WESTERN AVE. REpublic 7-8600

The ursi luina 
to savo lor your 
old ago ls youi

lf you are planning for retirement, 
make sure you're around I A com- 
plete health checkup each year 
will help you make lt 1,400,000 
people, living today, are 
c u red oi cancer. And a 
yearly checkup could save 
many thousanda more.
Make an appolntment wlth 
your doctor today. r >
junonom Bmtetr society \ »
THU iPAOI C0N7RI.UT.0 BYTHE ru.U.HtN

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

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

Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st Street Tai. GR 6
1410 Sa. 50th Ave., Cicero Tel. TO 3

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Norėdami geriau aptarnauti mūšy gausius klientus, perėmėme 
dar vieną restoraną Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad 
turėsite skanius valgius, skubą patarnavimą, kaip ir mūsą pir
mam^ restorane. Kviečiame ir lauksime jūsų atsilankant.

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

(2 blokai i rytua nuo Cicero Avenue)

Telef. — GArden 4-5800

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

NUO 10 IKI 800 ASMENŲ.

Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto. Sekmad. ir šventad. nuo J:00 vai. popiet.

Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)
• Skanūs valgiai

• Geras patarnavimas
• Puiki atmosfera

Y?

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

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

ir šeštadieniais iki 5 vai. ryto.

A. + A.

T H OKAS
Gyveno 8725 Hillside Drive, Hickory Hills, Illinois.

Mirė gruodžio mėn. 16 dieną 3:15 vai. popiet, sulau
kusi 71 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Mėsučių kaimo.
Pasiliko dideliame nuliūdime: sesers sūnus Adolfas Jab

lonskis, jo žmona Seimą ir jų dukterys — Loretta Maro, 
Molly Jučas ir Anne Gage, ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. Vokietijoje liko trys seserys.

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, gruodžio mėn. 18 d. 
7 vai. vakaro Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 
71st Street.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio mėn. 20 dieną, 
1 vai. popiet iš koplyčios bus nulydėta į kapines.

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

Nuliūdę lieka: Sesers supus su šeima ir kiti giminės.
Laidot. direkt. A. Petkus ir Sūnus, Tel. GR 6-2345.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2433 VVest 63rd Street, Chicago 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

A.-Į-A. SOPHIA JOSĘPHS
SĄItpiLYTE

Gyveno 3008 W. 62n,d St.
kjlirė gruodžio 15 d., 1967, 8:10 vai. ryto, sujaukus pusės 

amžiaus.
Gimė Chicago, 111.
Pasiliko didelia/ne nuliūdime vyras William S., sūnus Ken- 

neth, sesuo Helen Shilling, brolis John Samuels, sesers duktė 
Laverne Kanschat, brolio vaikai Gene, Donald ir Mary Samuels, 
3 pusbroliai Anthony Shimkus, Anthony ir Victor Dapkus ir jų 
šeimos, 3 pusseserės Štelia Lutkus, Helen Lebar ir Sophie 
Kozlik, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 West 69th 
Street.

Laidotuvės įvyks antrad-. gruodžio 19 d. iš kopi. 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į Švč. P. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kažimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame 
visus: gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, sūnus ir kiti giminės.

Laid. direkt. Steponas Lackawicz. Tel. RE 7-1213

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.

PIRKITE DABAR TIESIOG RUO 
MR. RELSSH

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas Uokas nno kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asosiacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET 
*814 2Srd PLACE

Tel. REpublic, 7-1213
Tel. Virginia 7-6872

PETRAS BIELIONAS
4848 S. CALIFORNIA AVE. Tek LAfayettf 8-8572

8807 8. LITUANICA AVE. Tel. YArda 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS

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

8819 SO. LITUANICA AVE. Tei. YArds 7-1188 — 1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 SO. fiOth AVE., CICERO. DLL. Tel. OLympie 2-1068

LA WN FUNERAL HOME 
Sigmund I. Sutkus

7909 STATE RD., OASJLAVVN, DLL.. Tek — 686 - 2820



o DRAUGAS, pirmadienis, 1967 m. gruodžio 18 d.

X Marijonų bendradarbių 
Chieago apskrities prieškalėdi
nis ir paskutinis šių metų susi
rinkimas įvyks šį trečiadienį 
gruodžio 20 d., 7 v. v. vienuo
lyno svetainėje prie “Draugo”. 
Bus vaišės, kurias paruoš aps
krities valdyba.

x “Draugo” knygyne yra 
gauta siunta “Nidos Kn. klubo” 
išleistų sieninių kiekvienai die
nai nuplėšiamų kalendorių. 
Kaina $1.50.

X Chicagos meras Richard 
Daley atsiuntė “Draugo” dien
raščiui sveikinimus šv. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga.

X Būti be knygų vienodai 
bloga, kaip būti palaidotam pra
gare (sako Fontennelle). Kad 
netektų ir mums tokio jausmo 
išgyventi, geriau nuvykime į 
“Draugo” administraciją ir įsi- 
gykime lietuviškų knygų.

x Beverly Shores, Ind., Ame
rikos — Lietuvių klubas savo 
metiniame susirinkime, kuris į- 
vyko 1 gruodžio, arch. Erdvilo 
Masiulio namuose išrinko naują 
valdybą: pirm. Visvaldas Ma
siulis, vicepirm. Danguolė Bart 
kuvienė, sekr. Dana Noreikienė, 
ižd. Jonas Eigelis. Naujoji val
dyba yra numačiusi atlikti daug 
užsibrėžtų tikslų.

X Lenore Ir Dau Lapinski, reikalais dėl stalų rezervavimo,; Sovietu Saiunea neDrinažinimo I * /• * j / xr~i •* zmsAas — šiemet gaustamhin hUnio *• , j • • >• .. , - ° vieu* ft4jungą nepnpa n pagaminti panaudota Vilniaus mokratiją, kurioje ūkis neture- d ži ausyti reta sukaktimi- 50stambių bizme- tiek dainaviecius, tiek svečius, politikos lygiai Jungtinėse Tau- _____ oziaugti reta sukaktimi. 50 me-plačiai žinomų
rių sūnelis pakrikštytas gruo- prašoma nesiteirauti pas valdy
ki0 10 d. bažnyčioje Elmhurst, bos narius. Tą reikalą tvarko 
III. James Peter vardu. Krikšto dainavietis Pranas Kavaliaus 
tėvais buvo Bernice Alis ir J. kas.
Janusauskas. Krikštynų puota 
buvo Lapinskių gražioje rezi
dencijoje. Three Oaks 16 W. 
260 Tiimiber View, Elmhurst, 
III. Dalyvavo daug žymių sve
čių. Dabar Lapinsikiai augina du 
sūnus.

X V. Janusas už “Draugo” 
kalėdinius atvirukus atsiuntė 5 
dol. Dienraščio leidėjai dėkoja 
už spaudos rėmimą.

X Jei gyvenate Čikagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $20,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 119 dol., pas Frank Zapol; 
jūs mokėtumėt 94 dol., sutau
pydami 25 dol. Pasaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)

X GROJIMO LAIKAS —12
vai., energijos šaltiniai — ketu
ri svoris — IVi svaro — tai 
savybės puikiausio nešiojamo 
magnetofono. Gradinskas, 2512
W. 47th St., FR 6-1998. (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 iki 6 
vai. v. ir sekmadieniais — nuo 
12:00 iki 5 vai. v. Adresas — 
Terra, 3237 W. 63rd SL, Chi
cago, m., tel. 434-4660. (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, baumkucheną, 
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 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 Aurelijos Paukštelienės 
trys plokšteles, “Aurelia”, “Dai
nuoju Jums” ir “Sigutė” yra 
puikus lietuviškos pramoginės 
muzikos, dainų ir pasakų rinki
nys.

Ideali dovana saviškiams, 
draugams ir pažįstamiems, (sk.)

X Kun. Vyt. Balčiūnas vie
toj kalėdinių sveikinimų atsiun
tė “Draugui” 10 dol. auką, pa
stebėdamas, kad tuo nori prisi
dėti prie to svarbaus spaudos i 
darbo, kurį jis atlieka. Leidėjai 
dėkoja už nuoširdžią paramą 
spaudai.

X Už kalėdinius atvirukus po 
pora dolerių atsiuntė K. Pal- 
čiauskas, T. Mišauskas, B. Ko
va, Z. Samuolis, M. Geciauskas, 
A. Eitutis, S. Mykolaitis, P. 
Srubas, J. Milavickas, L. Nag
lius, Z. Orvidas, J. Tvirbutas,
V. Brantas, J. Zubrickas, A. 
Rimkus, J. Vaskas, V. Poškus, 
P. Bliumentalienė, S. Shaulins- 
kas, J. Užgiris, I. Bumelis, A. 
Kučas, B. Siliūnas, P. Šilas, B. 
Krakaitis, A. Mackevičius, kun. 
J. Gutauskas, E. Wilutis, A. 
Radwill, E. Tiknius, J. ičnkus, 
A. Mondeika. “Draugo” leidė
jai dėkoja už paramą spaudai.

X Kun. A. Grausiio paskai
ta, turėjusį būti šiandien Mar
ąuette Pai’ko parap. salėj, neį
vyks. Nukeliama po švenčių.

•karikatūristo Bor-Jer’o), Nau- 
į anavo ir Kozincevo mokinys.

— Vliko pirmuiinkas gavo Scenarijų tam “lietuviškam” 
iš JAV ambasados prie Jungti- filmui Jermolajevas parašęs 
nių Tautų organizacijos atsaky- drauge su L Razarinskiu. Filmo

X W. Raceus už kalėdinius mą į laišką, kuriame buvo at- vardas __ “Posūkis” tema __
atvirukus atsiuntė 5 dol. “Drau-Į kreiptas dėmesys į L. Diržins- įvykjg Lietuvoj 1941 metų bir-
go” leidėjai dėkoja už paramą kaitės vartojamus (savotiškai £ePo 22__25 d , pirmomis vokie-
spaudai. su Lietuva susietus) titulus. įči rudų karo dienomis, atsi-

x Angelikos Tnunpijonaites Laiške, ambasadoriaus Gold-įtikęs rusų kariniam komisarui 
vestuves su Vytautu Dudenu į- bergo pavedimu, nurodoma, kad Dubrovinui) ku,rs, važiuodamas
vyksta sausio 3 d. Jungtuvių amcasadorė Patricia Harris tre- autobusu su lietuvių moksleivių
apeigos bus atliktos _ Tėviškės Šlajam, komitete yra padariusi ckskurs|K netikėtai atsidūrė „„„„„ —..........___
lietuvių liuteronų bažnyčioje, o atitinkam, pareiškimą, pabrez- >u vokleži užimtoj teritorijoj. nlme turėtų būti įgyvendinta,
puota rengiama Pakšto saleje. dama, kad L. Diržinskaite č'a
Angelių yra duktė Viliaus ir kalba vien tik kaip Sovietų Są- tus Po trij di jam kę į gali

Jlmgos atstove. Toliau laiške ipatraUlrti „„ savim ir keturis resnės apimties vienetas, to ne-
sakoma: - mes ir toliau lai- gimnazistus, vieną merginą ir turėtų imtis platesnės apimties viena iš šviesių Lietuvos as-

,, . . ... kysimes Latvijos, Lietuvos ir kagkokį seržantą. Iš to ir išėjo visuomenės organizmas. Kartu menybį„__Drei Leonardas Gi-
>■"' tikėtų įgyvendinti ir ūkinė de- ZkaŠ'- š^met" PS-

Martos Trumpijonų, 6418 South 
Troy St.

x “Dainavos” ansamblio ruo

X Dr. Balys Matulionis — 
Wallum Lake, Rhode Island 
02884, USA, renka medžiagą 
ir rengiasi rašyti plačią visuo-
memninkėa bei spairto. dabbuo- iongresaa Kongre9e ūai^ąuja
°j°9 -e lajos evi eiles pe kunigų seminarijų rėkto-

monografiją. Dr. B. Matulionis
jau yra parašęs dvi knygas —
Fraternitas Lituanica ‘— 1908- 
1958, kuri išleista 1958 m. ir 
Vladas Nagius - Nagevičius —
1962 m. Monografijos autorius Šveicarijos bei iš
bus dėkingas visiems, kurie teik , ’ .. . , •. . 1 Europos kraštų is uz geležinessis prisiųsti jam aukščiau nuro- T , •• T , •. . . • , . i uždangos: Lenkijos, Jugoslavi-dytuoju adresu savuosius atsi- __ L _______
minimus, rašytinę medžiagą ir
fotografijas iš Felicijos Bort- + « . r ,
kevičienės gyvenimo ir plačios atsnlstl savo atstovų lietuvius Alvudo Vaikų teatro pirmasis pasirodymas Mokslo ir Pramonės mu- 
visuomeni'iės veiklos kongrese atstovavo Šv. Kaži- ziejuje lietuviškoj kalėdinėj programoj. Akt. Alfas Brinką rengia grė

X Lietuvos Saulių s»j.,ug,» ™ier“ ‘ietuvi,J legijos Re™- 
centro valdyba, sveikindama ,re orius pre. as u a a. 
Kultūros kongres, ir linkėdama T"P Pat dvasinių pasaukimų 
paaštrinti kūrybinius polėkius, “S?’™“' f
pasidžiaugti pasiektais kulturi-1 _. a . .. , i
niais laimėjimais ir papurenti , Ąmenkos kraštų. Kongre-
dirv, busimajam lietuviškos 1 f darbd Programoje svarstoma 
kultūros klestėjimui, pridėjo dvasinių pasaukimų dabartines 
auką, kuri labai reikalinga, nes kr‘zas Pnezasty., budai ja, uu- 
po Kultūros kongreso liko keli ?aleU lr kum« so™™™ ■?- 
tūkstančiai dolerių nuostolio, formavmias pagal Vatikano H-
LŠST sveikinimo raštą pasirašė 
pirm. Vladas Išganaitis ir sekr. 
Petras Petrušaitis.

X Stasė ir Steponas Viščiai 
ir Jonas Andrišiūnas, gyv. 700 
W. 31st St., Chicago, III. 60616, 
vietoj sveikinimų draugams ir 
pažįstamiems, Kalėdų ir Nau
jų Metų proga, aukojame $20. 
LIETUVIAMS TĖVAMS JEZU-
ITAMS. Šia auka prisidedame dentas Borisas Jermolajevas 
prie išlaidų padengimo išlei- (vardas ir pavardė .tiesa, kaip 
džiant Mišiolą ir Apeigyną. ‘kadai Lietuvos spaudoj dirbusio

Balzeko kultūros muziejui padovanotas didžiulis Uršulės Žukauskie-
nės portretas, kurį piešė dail Mikas Šileikis. A. a. Uršulė ir Juozas užd savo )pardavimo yįeto- re atnašaus Mišias daugiau 600 
Žukauskai žinomi visuomenininkai, gyveno Palos Heights, Iii. Nuo- | ~ r . . . w v .
traukoję prie portreto matyti Stanley Balzekas jr.. dr. J. Jerome. Ives- pramones organizaci- porų šiemet švenčiančių auksi-
Pranaa Alis, Julija Alis, Apolioniju Barauskienė ir Pranciška Jankas.. jos duomenimis jie nenustoja nę 50 metų vedybų sukaktį.

ATEITIES LIETUVOS VIZIJA

Liet. Krikščionių demokratų’ biau telktis miestuose turėtų 
Chicagos skyriaus susirinkime, būti keliamas žemės ūkio vaid- 
įvykusiame gruodž'o 9 d., kun. muo, išeinant iš principo, kad 
V. Bagdanavičius, MIC, savo niekas nesužadina tiek iniciaty- 
paskaitoje svarstė principus, vos, energijos ir savarankišku- 
kuriais turėtų būti pagr stas at- mo, kaip galimybė vesti nedide- 
kurtos nepriklausomos Lietuvos (]j ūkį. Daugiau dėmesio turėtų 
gyvenimas. Artėjant 50 metų būti skiriama šeimai, kuri turi 
nuo Lietuvos valstybės atkūri- visuomenės kūrybai daug nau- 
mo, sukaktis reikalauja turėti dingų jėgų. Ji neturėtų būti pa- 
ir būsimo nepriklausomo gyve- likta beviltiškoje padėtyje ir jai 
nimo viziją, kurioje būtų numa- turėtų būti pavesta jos pajėgia- 
tyti įgyvendinti ir svarbiausi mi atlikti uždaviniai visuomenė-

Los Angeles Lietuvių dramos samtūiio vaidinto jai, gruodžio 9 d. su-į lietuvių tautos siekimai ir atei- je bei valstybėje. Apsaugoti šei- 
vadinę Jurgio Gliaudos dramą “Čiurlionis”. Iš k. į d.: J. Pupius (Vai- ties pažangos reikalavimai. mai ir visuomenei nuo kultūri-
dinęs Čiurliam), I Mažeikaitė. J. Janušauskas, D. Mackialianė (režiso- už nepriklausomą gyvenimą nio bei pasaulėžiūrinio vienodi- 

apsisprendė Vasario 16
d. aktu. Tai yra savo galios ne- ' ---------------
nustojęs lietuvių tautos apsi- ;

D. Tuminaitė, VI. Gilys, E. Dovydaitienė, Vyt. Vidugiris, V. Dovydaitis 
ir M. Prišmantas. Nuotr. L. Kanto

sprendimas, kurio nepanaikina 
jokia okupacija. To apsispren
dimo juridinės, politinės ir kul
tūrinės reikšmės niekas negali 
panaikinti. Komunizmas yra ti'k 
sutrukdęs tautos suverenumo 
vykdymą, bet jis negali jo pa
naikinti.

Atkurtoje laisvoje Lietuvoje, 
įgyvendinant bendruomenišku
mo principą, kartu turės būti 
apsaugotas ir žmogiškasis as
muo, kuris yra pati didžioji 
vertybė ir pats pagrindinis vei-
kėjas visuomenės gyvenime. Į į’ ~ 
Valstybė asmens laisvės neku
ria, ji ir negali jos atimti. Vals
tybiškai visuomeniniame gyve-

Dubrovinui reikėjo pasukti į ry- mažosios visuomenės principas,
au- Prel. L. Gižinskaa

/V ARTI IR TOL/
J. A. VALSTYBĖSE

politikos lygiai Jungtinėse iau- |studija ir būrys Vilniaus moks- į tų būti paliktas nei viską paver- |tų nUQ to laiko> kai jis pradėjo tės jubiliejus, o dabar — pūs
tose, kaip ir kitur . ( ) įeivių, kurių tarpe minima ir lie- giančio kolektyvizmo, nei sau- publicistinį__ žurnalistini dar- Kimčio metų spaudos darbo su-

IT ALI JOJ tuvių. Tipiškas gegutės kiauši- vaitaujančio kapitalizmo ranko- bą £>ar 1917 metais jis Vilniu-
— Pašaukimų ugdymo kon- |nis kielos lizde. (E.) ' se. Prieš žmonių linkimą vis la- je> laikraštyje “Lietuvos Aidas”,

gresas. Seminarijų ir univer
sitetų studijų kongregacijos ini
ciatyva Romoje “Domus Paeis” 
institute įvyko II-sis dvasinių 
pašaukimų ugdymo direktorių

riai ir dvasios vadai, bet ir Eu
ropos kraštų vyskupų konferen 1 
cijų delegatai iš Airijos, Angli
jos, Austrijos, Belgijos, Ispani
jos, Italijos, Luksemburgo,

jos, Čekoslovakijos ir Vengrijos. 
Lietuvos vyskupijoms negalėjus

jo susirinkimo nuostatus.
OKUP. LIETUVOJ

— “Gimė naujas lietuviškas Viena prispaudė revolverį prie 
filimas”, gruodžio 5 d. prane- jo kakiOj o antroji ragino: 
šė Vilniaus “Komjaunimo Tię- ..gauk jam j gaivą”. Vairuoto- 
sa . Kiekvienu atveju, taip at- * ajs Roberį Ross pareiškė poli- 
rodo pranešimo antraštė. O iš cįjaį( ka<j jos jam atrodė nar- 
paties pranešimo tampa aišku, kotįkų paveiktos.
kad tą “lietuvišką” filmą pagim
dė Maskvos kino instituto stu-

bėjas. Jonas Narukynas jam talkina, šį trečiadienį, gruodžio 20 d-, 
Alvudo Vaikų teatras rodosi antrą kartą A. Šluto vedamoj lietuviškoj 
televizijos programoj. Dekoracijos dail. Juozo Kiburo, režisūra akt. 
Alfos Brinko, pad. Aldona Sobieskienė. Nuotr. inž. J. Slaboko

CHICAGOS ŽINIOS
‘ŠAUK JAM J GALV4”

Dvi mergaitės, maždaug 18 
m. amžiaus, atėmė $32 iš CTA 
susisiekimo autobuso vairuoto
jo prie Cottage Grove ir 63-čios,

PAVOGĖ 150 EGLUČIŲ
Policijjai pranešta, kad kas 

nors pavogė 150 kalėdinių eg
lučių iš parduotuvės kiemo 
4059 Lawrence ave.

AMERIKOS VIENUOLIS 
IŠRINKTAS GENEROLU

į pasaulio judriausių oruosčių 
skaičių.

DEMOKRATAI PRAŠO 
RESPUBLIKONŲ PARAMOS

Ghicagos respublikonų kon- 
gresininkas Edward Derwinski 
gavo laišką iš demokratų parti
jos nacionalinio pirm. J. Bailey.

Dieviškojo žodžio vienuolija Laiške prasoma $i0 ar daugiau 
prie Chicagos priemiesčio Tech- aukos partijos paramai. Der- 
ny turi savo didžiausią Ameri- wįnskį atsakė su klausimu. Jei- 
koje misijinį centrą. Šiomis die- gu jįs paaukotų $10, ar auka 

būtų skirta prez. Johnsono per-nomis tos misionieriškos kon- 
i gregacijos generolu išrinktas 
pinmas amerikietis kun. Jonas 
Musinsky, kilęs išMunhall, Pa.

AUTOMOBILIŲ PARDA
VĖJAI GERBIA SEKMA

DIENĮ 600 PORŲ MINĖS AUKSINĮ
Pranešama, kad apie 95% JUBILIEJŲ

Chicagos automobilių pardavėjų Chicagos kardinolas John Co 
nuo vakar dienos sekmadieniais dy sausio 14 d. Auditorium teat-

pradėjo rašyti ir nuo to laiko 
nemetė plunksnos. Vargu rastu
me lietuvišką, katalikišką laik
raštį ar žurnalą, kuriame nebū
tų buvę spausdinta jo straips
nių: Lietuvoje, Vokietijos trem
tyje ar ir čia. Ir rašė jis ne tik 
lietuvių, bet ir anglų kalbomis, 
pvz. bendradarbiavo “The Ma- 

Į rian” žurnale.

Tiesa, Lietuvoje jis retai pa
sirašydavo savo pavarde, o var 
tojo daug slapyvardžių, kaip 
Leonas Giža, Krupaciškis, 
X.Y.Z., Senas Kunigas, K.L.G. 
ir buvo susilaukęs įvertinimo. 
Pvz. kartą Tumas-Vaižgantas, 
perskaitęs jo straipsnį, pratarė:

biznio. Ir šventadienis pagerb
tas, ir jie pasilsi.

AERODROMO SUKAKTIS
Šiomis dienomis Midway aero

dromas mini 41 m. sukaktį. Ae
rodromas pradėjo veikti 1926 
m. Tada jis buvo žinomas kaip 
Chicago Municipal oruostis, tu
rėjo tiktai vieną 1,200 pėdų nu
sileidimo taką. Aerodromas da- 
'bar rehabiiituotas ir vėl pateks

rinkimo kampanijai, o gal ji bū
tu lyg’ai paskirstoma ir kitiems 
būsimiems kandidatams, k. a., 
— Eugene McCarthy, Robert 
Kennedy ir George Wallace.

nimo prievartos turėtų būti 
įgyvendinta kultūrinė autono
mija, kurioje nebūtų atimta tei
sė įvairių pasaulėžiūrų grupėms 
auklėti vaikus pagal savo įsiti
kinimus. Tarptautinis bendra
darbiavimas bei santykių su ki
tomis valstybėmis ir jų jungi
niais organizavimas turėtų Lie
tuvai užtikrinti atitinkamą vie
tą kitų tautų bei valstybių tar-cpe.

Po paskaitos ilgokai užtruko 
gyvos diskusijos.

Į skyriaus valdybą ateinan
tiems metams išrinkti P. Spe- 
tyla, J. Sabaliauskas, A. Micke
vičius, St. Rauckinas ir A. Rep
šys. P. M.

50 METŲ SPAUDOS BARUOSE

“Brolau, Dievas Tau davė talen
tą. Neleisk savo plunksnai nu
džiūti”. Ir prel. Krupavičius jo 
pastangomis gėrėjosi: “Turi 
auksinę plunksną ,turi galvą » 
kaip svirną”. A. a. prel. Narjaus 
kas, patsai eilę metų gyvenęs 4 
Romoje, paskaitęs kun. Gižins- 
ko straipsnių seriją “Aplink žve 
jo kapą”, jam parašė: “Pažįs
tu Romą. Jūs meistriškai atvaiz 
davote jos grožį ir didybę”. Pa
našiai yra atsiliepę ir kiti.

Jo brandūs straipsniai yra 
tilpę Vokietijoje leistuose “Ai
duose”, “Naujajame Gyveni
me”. Atskirais leidiniais išėjo 
“Dievo tiesos krislai tautų reli
gijoje” (1939), Palyginamoji re
ligijų istorija.

1965 metais buvo paminėtas 
prel. Gižinsko auksinis pedago
ginio darbo jubiliejus, šių mėty 
pradžioje — auksinis kunigys-

kaktis. Šiuo metu š’s mūsų gar
bingas kultūrininkas yra pasi
traukęs pelnytan poilsin ir gy
vena Detroite (Camell Hali, 
Room 1174, 2560 Woodward
Ave., Detroit, Mich., 48201).

D. S.

ŽUVO SUSISIEKIMO 
TARNAUTOJAI

Elektrinis CTA traukinėlis 
užvažiavo ir užmušė du darbi
ninkus, betaisančius signalų sis
temą arti S. Lavergne stoties 
prie Eisenhower greitkelio. Sto
ties apylinkė tuo metu nebuvo 
apšviesta ir traukinio mašinis
tas sako, kad jis visai nematė'* 
dirbančių tarnautojų.

CIRCUIT T V & RADIO (LIETUVIAI)1 ■ Sav DAN LIUTIKAS
PASIRINKIMAS SPALVUOTU AR PAPRASTU TELEVIZIJuI! 
• RADTJU • STEREO • ORO VfiSTNTUVU • TAI8TMAS-

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL. 60629. TEL.: 471-2446
‘■SSaS'-f-J Lgggy"r--. . ,9SsSi

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO S4*T0M43%
i 5 1%

4
on savings accounts on investment bonus

NUO SAUSIO MEN. I D., 1967 M. 
Sąskaitos apdraustos iki $15,000 

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

Kas tik turi gėrę skonį,

viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet
Z’


