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LIBA NE
Kautynės aprimo,

laukiama paliaubų
Paliaubos ir Sirijos kariai 

ties siena
DAMASKAS. — Sirija ties Li

bano siena šiomis dienomis su
telkė 5,000 karių. Tai laikoma 
nauju Spaudimu Libanui.

Kaire, savo ruožtu, tebevyksta 
pasitarimai krizei baigti. Juose 
dalyvauja ir Al Fatah partizanų 
vadas Y. Arafat. Užvakar dar 
tebevyko partizanų kautynės su 
Libano kariais, vakar veiksmai 
buvo aprimę ir turėjo būti pa
skelbtos paliaubos. Egiptas skel 
bia pasieksiant susitarimo.

R. Reagan, Kalifornijos valst. 
gubernatorius, pareiškė:: valstijos 
tarnautojai, dalyvausią šio mėn. 
demonstracijose prieš karą, gali bū
ti atleisti.

Lėktuvo grobikas Italijos 
kalėjime

Nusikaltėlis, italas emigrantas R. Minichiello šiuo me
tu italų "Dangaus Karalienės" kalėjime — Vėl rūpestis 
keleivinių lėktuvų saugumu — šeši lėktuvų grobikai sa
vo noru grįžo iš Kubos į JAV.

Suimtas Dieviškosios meilės 
koplyčioje netoli Romos

Izraelis šaukia daugiau 
atsarginių

Komunistai vėl apie 
Europos saugumų...

Pasiūlė kitais metais, Helsinky

Washingtone
R. Nixonas šiandien 

kalba
Viena svarbiausių prezidento 

kalbų

JERUZALĖ. — Izraelio vy
riausybė tebevykdo karinę ruo
šą — dabar atsarginių, šaukia
mų atlikti karinę prievolę, bent 
mėnesį per metus, amžiaus riba 
nuo 49 metų pakelta iki 55.

Tai antroji karių stiprinimo 
priemonė po 1967 m. karo. 1968 
m. Izraelis 1968 m. karinės prie
volės naujokams laiką nuo 30 
mėn. buvo prailginęs ligi 36 mė
nesių.

VIENA. — Spalio 30-31 d. 
Prahoje vykusiame septynių ko
munistinių kraštų, Varšuvos su
tarties šalių, užsienio reikalų 
ministerių pasitarime pasiūlyta 
siekti “Europos saugumo sanda
ros, atsisakant naudoti jėgą ir 
ypatingai santykiuose tarp jvai
rių europinių kraštų.’’

Prof. Jan Tinbcrgen, olandas, gavęs 
Nobelio ekonomikos premiją.

Baigiamajame pranešime pa
siūlyta: Europos “saugumo kon 
ferencija’’ turėtų įvykti kitų me 
tų pirmojoj pusėje, Helsinkio 
mieste, Suomijoje.

Septynių pranešime dar pažy
mėta, kad reikia plėsti,lygiomis 
teisėmis pasirėmus, visų kraštų 
prekinius, ūkinius, technikos — 
mokslo ryšius.

ROMA. — Spalio 31 d. pradė
tas “oro pirato” žygis, keleivinį 
“TWA” lėktuvą su šešiais įgulos 
nariais nukreipus per visą JAV 
kontinentą ir per Atlanto vande
nyną, jau baigtas, bet ne Kairo 
mieste, kaip pradžioje manyta, 
bet grobiko gimtojo krašto sos
tinėje — Romoje, tiksliau — 6 
mylios nuo miesto, ties Apijos 
keliu, katalikų Dieviškosios mei 
lės koplyčioje, kur nusikaltėlis 
tikėjosi pasislėpti. Tai buvo Vi
sų šventųjų dienos rytą.

Grobikas 1963 m. su tėvais 
emigravęs į JAV ir įsikūręs Seat 
tie mieste, dabar yra italų įstai
gų žinioje. Jo vardas ir pavardė, 
kaip dar lėktuvui skrendant bu
vo patirta, yra Rafael Minichiel
lo, gi suėmimo dieną, lapkričio 
1, jam suėjo 20 m. amžiaus.

rinų daliny ir buvęs už drąsą ap
dovanotas.

Tačiau vėliau jis įnirtęs, nes,, 
jam esant'Vietname, iš sutaupy
tų 800 dol., tegavęs 600. Kalti 
marinai — jis teigė. Neseniai jis 
įsiveržęs į kariuomenės bazės 
Kalifornijoje, Camp Pendleton 
prekių krautuvę, buvęs sugautas 
ir šiomis dienomis turėjęs stoti 
į karinį teismą. Bet... jis nupir
kęs lėktuvo bilietą Los Angeles 
mieste ir, lėktuvui jau skrendant, 
jį nukreipęs į rytus.

6,900 mylių kelias, 
ligi 50,000 dol. nuostolių

Lėktuvo 39 keleivius ir dvi pa 
lydoves išlaipinus Denvery, Co-

Vietnamo marinas, nusivylęs 
Amerika

R. Europa ir Bonnos 
siūlymai

Komunistų laikysena — jie 
dar neapsisprendę

R. Berlynas. — Vak. Vokieti
jos kanclerio Willy Brandto spa
lio 28 d. paskelbtas siūlymas — 
pradėti artimesnius ryšius su ry
tų Europos, komunistinio režime 
kraštais, juose rado atgarsį. Jis 
— kiek palankus, bet ir santū 
rus. Šiuo metu turima įspūdžio, 
kad tie kraštai dar nėra apsis
prendę, kokią jiems vykdyti kryp
tį-

R. Berlyne teigiama: Bonnt 
turėtų parodyti savo veiksmus... 
Kiek daugiau aiškumo laukiama, 
po Prahoje įvykusio Varšuvos 
sutarties užsienio reikalų minis
terių pasitarimo — jis Čekoslova
kijos sostinėje vyko spalio 30-31 
dienomis.

“Neues Deutschland”, R. Vo-

Britų princesė Anne, aplankiusi jjrę 
žiaius Norfolk pakraščiuose.

Tai būtų “istorinės reikšmės 
įvykis”

Tokia “Europos saugumo rei
kalais” pasitarimo mintis buvo 
iškelta š. m. kovo mėn. Budapeš
te. Dabar tariama, kad ji būtų 
ne tik “šio kont'nento, bet ir vi
ro pasaulio gyventojams istori
nės reikšmės” ir palengvintų eu
ropinio saugumo bei taikos klau 
simą.

Svarstė naujos Bonnos 
vyriausybės planus

Pranešime nepaminėta vak. 
Vokietija, nors, kaip pranešama 
iš Vienos, pasitarimo dalyviai 
naujos vyriausybės Bonnoje pa
žiūroms bei planams buvo skyrę 
itin daug dėmesio.

Pranešimą Prahos Černin rū
muose pasirašė, be sovietų A. 
Gromyko, Bulgarijos, Čekoslo
vakijos, Lenkijos, Rumunijos, R. 
Vokietijos užsienio reikalų mi
nisteriai ir Vengriją atstovavęs 
užsienio reik. ministerio pava
duotojas.

kietijos partinis organas, Brand- 
tui prikišo: šis nepaminėjęs, spa
lio 28 d. kalboje, tokių klausimų, 
kaip Europos sienų oficialaus pri 
pažinimo, Vak. Vokietijos noro 
atstovauti visus vokiečius ar vad. 
Hallsteino sampratos panaikini
mo klausimo.

Teigiami, atsargūs kitų 
vertinimai

Lenkijos, Čekoslovakijos ir Ru
munijos atgarsiai, Brandtui pa
siūlius “rytų politikos planus”, 
yra kiek teigiami, bet ir atsar
gūs.

Lenkija rado “pozityvių žy
mių” Bonnoje. Čia vykę abiejų 
kraštų pasitarimai prekybos klau 
simais, nutraukti vienai savaitei. 
Prahos “Rude Pravo” dienraš
tis nurodė, kad Brandto pasiūly
muose galima įžiūrėti daugiau 
“tikrove paremtą politiką.’*

Rumunijos nuomonės — dau
giausia Bonnai palankios. Politi
niai vadai, Ėrandtui paskelbus 
vyriausybės programą bei norus 
artėti su Rytais, tai laiko “inicia- 
tyya, kurios tikslas — mažinti į-

Minichiello ligotas tėvas tebe
gyvena skurdžiame kaime, netoli 
Neapolio, Melito Irpino, gi mo
tina su seserimi — Seattle mies
te. Jaunasis Rafaelis, 18 valan
dų buvęs pasaulio garsenybe ir 
kaustęs kelių kontinentų dėmesį, 
yra Vietnamo veteranas, kovo- 
įęs 1967-68 m., 13 mėnesių, ma-

WASHINGTON. — Preziden
tas R. Nbconas šiandien vakare 
kalba kraštui karo Vietname ir 
galimų naujų sprendimų klausi
mu. Tai labai svarbus žodis, tu
rėsiąs įtakos prezidento pasiti
kėjimui bei santykiams su kraš
to gyventojais bei su respubli
konų partija. Šen. M. Mansfieldo 
nuomone, tai galinti būti pati 
svarbiausia kalba Nixono karje
roje.

Ji televizijoje ir per radijus 
perduodama 9:30 vai. vak. rytų 

(8 30 vai. vak. vid. Amerikos)
laiku.
Laukiama skelbiant apie karių 

atitraukimą
Ką prez. Nixonas šį vakarą 

skelbs, — tėra spėliojimai. Gali 
būti, kaip pastebi politiniai ste-

S. M. Young, 80 m. amžiaus, pats seniausias JAV Senato narys ties 
parlamento pastatų. Jis paskelbė pasitrauksiąs iš pareigų, jo tarny
bos tarpsniui pasibaigus.lorado valst., vėliau lėktuvui pa- kad Nixonas paskelbs

ėmus degalo New Yorke, milži
nas sprausminis lėktuvas su 7
asmenimis (jų tarpe su “oro pi
ratu”) buvo nukreiptas skristi 
per Atlantą į Europą. Pakeliui 
jis nusileido Shannon aerodro
me, Airijoje, paimti degalo ir po 
poros valandų jis nusileido Ro
moje. Čia “odisėja”, pirmas toks 
aviacijos istorijoje įvykis, buvo 
baigta.

New Yorke paskelbta, kad 
TWA bendrovė, “pagrobus” jos 
lėktuvą, turėjo nuostolių tarp 
40,000 ir 50,000 dol. Čia neįskai
tomos įgulos netekto darbo va
landos ir kt.

apie numatomą bent 50,000 ka
rių atitraukimą iš Vietnamo. 
Nesitikima, kad jis kalbėtų apie 
vienašališkas paliaubas.

Jo kalba, tikima, turės įta
kos į lapkričio mėn. vidury ren 
giamas demonstracijas prieš ka 
rą — į jų pobūdį bei dalyvių 
skaičių.

R. Nbconas savaitgalį, trečią 
iš eilės, vėl praleido Camp Da
vid ir kalbos tekstą galutinai 
ruošė, patarėjo užsienio klau
simais, dr. Hc Kissingerio, tal
kininkaujamas.

Naujausios žinios
Į auto mašiną ir į tikinčiųjų 

italų būrį

Lėktuvų grobikai 
grįžta. . .

Grįžo į JAV savo noru
PLATTSBURG, N. Y. — še

ši amerikiečiai, nuo 1968 m. “pa
grobę JAV keleivinius lėktuvus 
ir juos nukreipę į Kubą, savo 
noru pasiryžę grįžti į JAV, už
vakar Kubos laivu atgabenti į 
Montrealį ir iš ten kanadiečių 
grąžinti amerikiečiams, FBI įstai 
goms, į New Yorko valstiją.

Jų kilmės vietose laukia baus
mės tarp 30 metų ligi mirties 
nuosprendžio.

Prof. Rągnar Frisch iš Norvegijos, ku
riam, drauge su prof. J. Tinbergen, pa
skirta pirmoji Nobelio ekonomikos 
premija

“Oro piratas’’, jaunuolis-emi- 
grantas, nutarė pasilikti Italijo
je, gimtajame krašte.

Romoje jis išlipo iš lėktuvo, 
jo įgulai atsikvėpus, įlipo į aero
dromo policijos vado P. Guli au
tomobilį, jam grasindamas šau
tuvu, įsąkė yykti už miesto ir po 
keliolikos minučių nusikaltėlis 
iššoko iš mašinos, dingo ir vėliau 
prisijungė prie tikinčiųjų, tuo 
metu lankiusių bažnyčią. Tačiau 
jo laikysena bei apdaras (trum
pos kelnaitės) atkreipė klebono 
dėmesį, ir jis pranešė policijai. 
Jam iš lėktuvo Romoje išlipus 
ligi suėmimo akimirkos buvo 
praslinkusios penkios valandos. 
Dvi pirmas naktis jis praleido 
“Dangaus Karalienės” kalėjime.

Italai ar amerikiečiai teis?

Lokūnas kaltino FBI

ROMA. — Lakūnas Donald J. 
Cook, lėktuvo įgulos vadas, 
NYT atstovui vakar pareiškė, 
esąs nusivylęs FBI agentų laiky
sena, lėktuvui nusileidus New 
Yorko Kennedy aerodrome. Jie 
bereikalingai zuję aplink lėktuvą 
ir statę pavojun įgulos narius. 
Kitas lakūnas, Hastings, FBI 
nekaltina.

Streikai plinta Italijoje
Kilo dar šešiuose miestuose

Vietname
Priešas vėl puola

Teko evakuoti dvi stovyklas

SAIGONAS. — Priešas vakar 
puolė JAV ir sąjungininkų “spe 
cialių dalių” bei artilerijos bazes 
ties Kambodijos pasieniu. JAV 
su sąjungininkais neteko vieno 
kario, 17 buvo sužeista. Prieš 
tai amerikiečiai turėjo evakuoti 
dvi bazes. Priešas numušė tris 
malūnsparnius.
Vakardienos puolimai buvo stam 
biausi per pastaruosius mėne
sius.

KOM. KINIJOS KLAUSIMAS 
VĖL JUNGTINĖSE TAUTOSE

Karšti svarstymai kom. Kinijos 
klausimu

J. Tautos. — Šį pirmadienį, t. 
y. lapkričio 3 d„ J. Tautose pra
dedami kasmetiniai įkyrūs, ašt
rūs debatai kom. Kinijos priėmi
mo į J. Tautas klausimu. Kaip 
mum praneša, greičiausiai ir šiais 
metais Pekinas turės nusivil
ti — jis nebus priimtas į tarptau
tinės organizacijos narių šeimą.

Praėj. metais už kom. Kinijos 
priėmimą buvo pasisakę 45 na
riai, tuo tarpu 58 balsavo prieš. 
1967 m. už balsavo 45 ir dar 
metais anksčiau — 46.

Įdomi Kanados laikysena 
Ypatingą dėmesį kelia Kana

Indija nurodo į Kinijos 
agresiją, subversiją

ROMA. — Streikų banga, pa
lietusi Italiją pastaruoju metu 
išsiplėtė dar į šešis miestus. 
Protestai kilo dėl paorangusio 
pragyvenimo ir aukštų būti] 
nuomų. Kai kuriose pramonės 
srityse padaryta nuostolių, ku
rie siekia milijonus dolerių.

• Žemės drebėjimas palietė 
Baja California, Meksikoje.

JAV įstaigos reikalauja nusi
kaltėlį grąžinti. Jam grėstų ne
mažiau kaip 20 metų ar mirties 
bausmė. Tačiau italai nesiryžta 
Minichiello išduoti ir linkę jį j 
teisti — čia bausmė už įvairius 
nusikaltimus siektų 30 metų ir 
po to- — “Mes galėsime jį išduo 
ti amerikiečiams”.

Šiuo metu vyksta abiejų kraš
tų diplomatiniu / keliu pasitari
mai — kas teis “oro piratą”?
Jaunuolis — gal būt psichiniai 

nesveikas

KALENDORIUS

Lapkričio 3 d.: Vėlinių diena. 
Šv. Kristijonas, šv. Silvija, Vid
mantas, Nora.

Lapkričio 4 d.: šv. Karolis 
Bor., šv. Modesta, Manivydas, 
Vaida.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, temp. vakarais sieks 30 
ir daugiau, dienomis — 40 ir

Pasaulio dėmesį atkreipęs jau- 
nuolis-marinas teikia linksmo vy 
ruko įspūdį. Tačiau jo “žygdar
bis” kelia įvairių klausimų. Ita
lai mano: jei jis, buvęs nepaten
kintas dėl 200 dol., taip elgiasi, 
ar jis gali būti sveikas? Tėvo gi 
nuomonė: taip, jis pasiilgo tėviš
kės, bet, gal būt, karas Vietna
me jį buvo sukrėtęs.

Visa eilė keistų aplinkybių vis 
dar kelia neaiškumų. Kodėl lėk
tuvui nusileidus New Yorke, 
FBI agentai neišdrįso šauti, kaip 
buvo numatyta, į lėktuvo pa

dangas? Kodėl Romoje nusikal-daugiau L F., galimas lietus. ___ ___ ___________*_______
Saule teka 6:23,lelc22aj» 4; 42 j tėliųi buvo ramiai leista įlipti į

Indijos parlamento 51 narys 
neseniai telegrama kreipėsi į Ka
nados min. pirmininką Trūdeau 
ir kvietė jį pasisakyti prieš Kini
jos priėmimą į J. Tautas. Indai 
atkreipė dėmesį į “Kinijos ko
munistų vykdomus priešiškumo, 
subversijos ir agresijos prieš Azi
jos kraštus ir ypatingai prieš jos 
kaimynus, veiksmus.”

65 J. Tautų nariai pripažįsta
Formozą arba tautinę Kiniją
Dr. LĮ.K. Tang Yang, tautin. 

Kinijos Taivane (Formozoje) už
sienio reik. ministerio pavaduoto
jas, neseniai JAV spaudai yra pa
reiškęs, kad 69 kraštai (ir 65 esą 

pripažįsta 
Tšiang-kai-šeko taut. vyriausy
bę Taivane Formozoje. Tuo 
tarpu kom. Kinija diplomatinius 
ryšius palaiko su 45 kraštais ir 
iš jų 44 yra J. Tautų nariais. 

Pekino pasitarimai — tai 
“politinis manevras”

dos delegacijos J. Tautose laiky- j ^autų nariais) 
sena. Kanada yra kom. Kinijai
pardavusi savo kviečių derliaus 
perteklius ir pastaruoju metu, 
kaip jau buvo skelbta, Ottavos 
vyriausybė rengiasi su Pekinu už 
megzti diplomatinius santykius. 
Praėj. metais Kanada buvo susi
laikiusi nuo balsavimo. Britai, 
kurie Pekiną pripažįsta, jį rėmė, 
bet JAV pasisakė prieš.

auto mašiną ?
Ar ras priemonių užkirsti kelią 

lėktuvų “pagrobimams”?
Šiais metais “oro piratams” 

JAV-se “pagrobus” 46 lėktuvus, 
vis labiau svarstomas klausimas: 
kokių priemonių reikia, siekiant 
tiems nusikaltimams užkirsti 
kelią ?

Mechaniško pobūdžio priemo
nių nepakanka, teigiama. Bene 
svarbiausios, tai teisinės priemo 
nės, — kai tie nusikaltėliai ne
delsiant grąžinami į kraštą, kur 
jie vykdė “pagrobimą” ir... griež 
tai nubaudžiami, gi apie bausmę 
plačiai paskelbiama. Svarbiau
sioji sąlyga — juos tuoj grąžin
ti. Tačiau... blogiausia, kai tie 
“piratai”, pvz. tokioje Kuboje 
gauna politinę globą ir jie ne
grąžinami. Todėl pasaulis ir ypa 
tingai JAV-bės susiduria su sun
kiu klausimu. Tokie įvykiai var
giai įmanomi tvarka pasižymin
čiuose Europos kraštuose (pvz. 
Vak. Vokietija ar Skandinavija) 
ir visiškai neįsivaizduojami dik
tatūrinėse šalyse su Sovietų Są
junga priešaky.

Dr. Yang. sovietų-kinų pasita
rimus, šiuo metu vykstančius Pe 
kine, laiko “politiniu manevru”. 
Taut. Kinijos atstovai griežtai 
priešingi “dviejų Kinijų” J. Tau
tose minčiai.

Tas planas prieš 3 metus bu
vo iškeltas Italijos delegatų, ir... 
jis visiškai nuščiuvo. Tai liudija 
balsavimo duomenys.

Trejus metus iš eilės “dviejų 
Kinijų” planas vis buvo nubal
suotas prieš, pvz. 1968 m. prieš 
jį pasisakė 67 ir už —vos 30. 
Italai vėliau atsisakė savo pasiū
lymo.

Tšiang-kai - Šiek, taut. Kinijos 
Formozoje (Taivan saloje) prezi
dentas, spalio 31 d. sulaukęs 82 m. 
amžiaus. Jis įsitikinęs būsipiA Įti- 
tūjcft TŠisve.

■
I



DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. lapkričio mėn. 3 d.

DEŠIMTMEČIUI PAMINĖTI
■O"

1059 m. spalio 17 dieną ati
darant Kristijono Donelaičio 
vardo šeštadieninę lietuvišką 
mokyklą susirinkusiųjų mokinių 
skaičius teprašoko vos trisde
šimtį. Mokykla prisiglaudė Tė
viškės parapijos patalpose.

1 * r " : ; . /Sunkios dienos
Mokyklai patalpos nors iš šir

dies duotos, nebuvo tinkamos, 
bet tuo metu apie tinkamesnes 
patalpas nebuvo galima ir gal- 
voti. Juo labiau, kad pradinis 
mokinių skaičius irgi buvo ne
džiuginantis. Praėjus pirmie- 
:sifems mokslo metams, buvo 
laukta, kad mokykla gali ir už
sidaryti. Mokytojų ir tėvų pas

tangomis antrieji metai pradėti 
su žymiai didesniu mokinių skai 
čįųmi ir su klausimu, — jeigu 
mokinių skaičius didės, kur pri- 

: Siglausime ? Trečiaisiais metais 
blokiniai jau netilpo Tėviškės 
parapijos patalpose. Buvo gau
ta patalpų dalis valdiškame par 
ko pastate. Mokiniai buvo iš
dalinti. Tai buvo bene sunkiau
si mokyklai metai.

Mokyklos vedėjas prisiminęs 
tuos metus išsitarė: “Stebiuosi, 
kaip ištesėjome”. Dar po metų 
mokyklai pasidarė ankšta ir par 
ko pastate. Reikėjo ieškoti nau
jų, labiau pritaikytų patalpų. 
Nelengvomis sąlygomis mokyk
lai gauta Francis M. McKay 
pradinė mokykla.

Mokyklos augimas
Persikėlus į naujas patalpas 

mokykloje mokinių skaičius žy
miai padidėjo. Štai duomenys 
paskutinių penkių metų:

rektorius yra mok. Julius Šilką. 
Tai mokytojas, kuris švenčia 
dešimtmetį darbo mokykloje 
kartu su mokykla. Kiti mokyto
jai keitėsi.

Šiuo metu mokykloje dirba 
30 nuolatinių ir 4 pagelbiniai 
mokytojai. Mokykloje be litu
anistinių dalykų (kalbos, isto
rijos, geografijos, tikybos ir 
kt.) taip pat mokoma tautinių 
šokių ir dainų. Šiais metais pas
kutinėse klasėse įvestas ir Lie
tuvių bendruomenės mokslas.

Mokytojams talkininkauja 
klasių globėjai, o visus išlaiky
mo rūpesčius neša tėvų komite
tas. Šiais metais tėvų komite
tą sudaro: Bernardas Vindašius 
(pirm.), Kazys Kaminskas, A- 
niceta Mažeikienė, Leopoldas 
Kupcikevičius, Zina Pocienė, Vi
da Kosmonienė, dr. Petras Ba
sutis, Angelė Dirkienė ir Alber
tas Vengris, šis tėvų komitetas 
rūpinasi dešimtmečio paminėji
mu skirtu tėvams, kuris vaka
rienės forma įvyks lapkričio 8d., 
7 vai. Inu Motion salėje, 5820 
So. Kedzie-Avė. Vakarienės me
tu įdomia ir įvairia programa 
bus paminėtas mokyklos dešimt 
mėtis. Šis minėiimas skirtas tik 
tėvams ir svečiams. Komitetas 
tikisi, kad, kaip mokyklą užpil
do mokiniai, taip šiam minėji
mui skirtą salę užpildys tėvai 
ir jų svečiai. —

Iškilmingas mokyklos dešimt
mečio minėjimas, kuriame da
lyvaus mokiniai, jų tėvai ii sve
čia įvyks Vasario 16-sios minė
jimo proga. J. Alksuė

v*
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Kr. Donelaičio mokyklos mokslo metų užbaigimo iškilmėse mokiniai ir 
svečiai. Svečių tarpe matyti kun. A. Trakis, Al. Kerelis LB Marąuette 
Parko apylinkės pirm.. ir kt. Nuotr. V. Noreikos'
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Amerikos Lietuvių Tarybos 
pranešimas

Amerikos lietuvių septintasis 
kongresas Detroite 1969 m. rug 
piūčio 30 ir 31 d., apsvarstęs 
Sovietų Sąjungos daromas pas
tangas laisvojo pasaulio akyse 
pateisinti Lietuvos okupacijai, 
priėmė tuo reikalu tokius nuta
rimus :

1. Laiko šio meto svarbiausiu 
Amerikos lietuvių uždaviniu ir 
tautine pareiga atsispirti tauti
nį vieningumą ardančioms ap
raiškoms.

2. Kviečia visas Amerikos lie
tuvių organizacijas derinti savo 
veiklą ir visada remti Lietuvos 
vadavimo žygius.

3. Įpareigoja Amerikos lie
tuvius atsiriboti nuo bet kurio 
bendradarbiavimo su Lietuvos 
okupantu ir jo patikėtiniais, nes 
yra grėsmė pakenkti Lietuvos

1865 — 1966 mokslo metai 300 mokinių valstybės tarptautiniam pripa
1968 — 1967 11 37G žinimui, o apsiriboti tik grynai
1967 _ 1968 M n 408 ’> privačiu bendravimu su paverg
1968 — 1969 11 ii 430 11 tais lietuviais.
1969 — 1970 11 ii 444 11 Šios rezoliucijos buvo pas-

Paaiškėjus, kad paskutiniųjų 
dviejų skyrių mokiniai nutrupa 
mokyklos nebaigę, Kr. Donelai
čio mokykloje mokymas buvo 
pritaikytas taip, kad per dešim
tį metų mokiniai baigtų pradžios 
ir aukštesniąją mokyklą. Aukš
tesnioji Kr. Donelaičio mokyk
la pradėjo veikti prieš penkerius 
ipętusf

Pertvarkius mokslo metų skai 
čių buvo išleisti specialiai mo
kyklai pritaikyti pratimų sąsiu
viniai. Vadovėlius mokykla nau 
doja tuos pačius, kaip ir visos 
kįtos lietuviškos mokyklos. 
Taip. pat t laikosi LB švietimo 
tarybos nustatytų mokslo pro
gramų. Pertvarkius mokslo me
tų skaičių, pasirodė, kad labai 
maža mokinių dalis baigusi pra
dinę šešerių metų mokyklą ne
lanko aukštesniosios.

Prieš dešimtį metų mokslo 
metus pradėjusi mokykla su 
trisdešimčia mokinių, švęsdama 
dešimtmečio sukaktį, ji yra ta
pusi didžiausia lietuviška mo
kykla Jungtinėse Amerikos Vai 
styfoėse ir antrąja didumų lais
vajame pasaulyje.

Dešimtmetį minint
Nuo pat mokyklos įsisteigi- 

mo pradžios jos vedėjas ir vė
liau aukštesniosios mokyklos di

NUSTOSI GYVENIMO
Kartą tūlas studentas išplau

kęs nedideliu motoriniu laive
liu jūron. Kiek paplaukęs ėmė 
(klausinėti laivelio vairuotoją:

— Ar tamsta esi susipažinęs 
su astronomija?

— Ne, pone, — atsako jis.
_ Bet jau geoigrafiją puikiau

šiai moki?
— Ne, nieko apie tai nežinau.
— Na, tai turbūt esi geras 

matematikas bei fizikas?
. — Apie tokius mokslūs man 

nė girdėti •nieko .neteko, — at
sakė vairuotojas: •* *'»••»» • •

_  Tai labai blogas ir apgai
lėtinas dalykas! Galiu pasaky
ti, jog tamsta esi praradęs 
ketvirtą dalį viso savo gyveni
mo! — išdidžiai kalbėjo studen
tas.

Staiga ėmė laivelin sunktis 
vanduo ir nebuvo medžiagos, 
kuria galima būtų skylę užkiš
ti. Tuomet vairuotojas laivelio 
klausia studentą, ar jis moka 
plaukti. Tačiau studentas pasi
sako nemokąs plaukti. Tuomet 
vairuotojas saiko:

—. Na, tai blogai bus! Gali 
nustoti tamsta viso savo gyve
nimo.

kelbtos lietuvių visuomenei 
spaudoje ir per radiją. Tokios 
pat rezoliucijos panašaus turis

nio buvo priimtos 1966 m. sau
sio 22 d. Clevelande Lietuvos 
laisvinimo veiksnių konferenci
joje. Nepaisant aiškių lietuvių 
patriotinės visuomenės pasisa
kymų ir įspėjimų dėl okupan
to daromų pastangų kenkti Lie
tuvos laisvinimo darbui, atsiran 
da pavienių asmenų ir susigru
pavusių į paskirus vienetus, ku- ' 
rie rūpinasi kviesti okupuotos 
Lietuvos menininkus, ruošia 
jiems koncertus, kai kurie vie
šai bendrauja su Maskvos pri
siųstais pareigūnais, kai kurie 
laikraščiai ir radijai viešai gar
sina okupuotos Lietuvos atsto
vų ir okupantų agentų pasiro
dymus ir t. t.

Amerikos Lietuvių taryba pri
mena ir įspėja lietuvių patrioti
nę visuomenę, kad panašūs veik 
smai nesiderina su organizuotos 
patriotinės lietuvių visuomenės 
nusistatymu ir kviečia laikytis 
laisvinimo veiksnių ir Amerikos 
lietuvių septintojo kongreso nu
tarimų./ -■/ ■

Amerikos Lietuvių Taryba

MŪSŲ KOLONIJOSE
New Haven, Conn.

madienių biuletenyje ir leidimu 
pasinaudoti sale. Vaišėmis rū
pinosi ir paruošė A. Plečkaitie
nė, M. Merkevičienė ir J. Kron- 
kaitienė. Alb. Lipčienė

IR TOKIŲ KEISTUOLIŲ 
BŪNA

17 amžiuje Londone gyveno 
toks W. Figy, kuris 20 kartų 
per dieną (keisdavo marškinius. 
Tuo jis ir buvo žymus. Ne kar
tą jis savo elgesiu stebino lon- 
donieeius, kai imdavo valkstytis 
gatvėje. Kartą užsilikęs bažny
čioje persivilko kitais marški
niais. O Ikai valgykloj užeidavo 
valgyti, tai nebaigęs pietų bėg
davo namo persirengti. Kai jis 
mirė buvo sudeginta 300 marš
kinių, nes tokia jo buvo valia.

— Holland tunelis tarp New 
Yorlko ir New Jersey atidarytas 
1927 m. lapkričio 13 d.
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Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

uals 2—9 V.. šeštadieniais 10—1 p. p 
Ligoniai priimami pagal susitarimą

•Mokilc- dietų užbaigimas Kr. Donelaičio mokykloje. Kalba, mokyklos ve- 
dėj_j x direkorius Julius Sirka. Ant stalo sudėtos, knygos kaipo dovanos

Kiekvieno skyriaus ir klasės geriausiems- jaofcįilauis.
IMuotu-K Moanteį.

POPIETE KULTŪROS 
ŽIDINIUI PAREMTI

L.R.K. Moterų s-gos 33-eia 
kuopa spalio 26 d, suruošė po
pietę - icaviitę Kultūros židinio 
statybai paremti: Buvo atvykę 
tėvai pranciškonai dr. V. Gidžių 
nėtFrir R>|ne-
tę trumpa kalba atidarė kuopos 
pirm. M. Jokubaitė vaizdžiai 
pristatydama Kultūros židinio 
reikalingumą. Pakvietė tėv. 
Liaubą pakalbėti plačiau šiuo 
reikalu. Vėliau sekė meninė pro 
gramėlė, kurią išpildė M. Pet
rauskienė, Hartfordo 17 kn. pir
mininkė: Jai akompanavo Ele
onora Miniukienė, dabar vargo
nininkaujanti mūsų parapijoj 
lietuviškų pamaldų metu. Po 
dainų St. Leikienė ir V. Gruz- 
dienė surinko aukas.

Ruošiant šią popietę, nesiti
kėta didelės finansinės para
mos. Norėta vietinius arčiau su
pažindinti su pranciškonais, jų 
tikslais ir milžiniškom pastan
gom lietuvybei palaikyti ir iš
laikyti. Žmonių prisirinko dau
giau negu buvo tikėtasi, o aukų 
gauta dešimteriopai, negu kas 
nors galėjo manyti. Ir šj sykį 
newhaveniečiai pasirodė jaut
rūs ir dosnūs lietuviško jau
nimo ir kultūros reikalui. Ne
tikėtai stambios aukos šiai die
nai — Radžiūnų mirusios moti
nos palikimas $1,200, Onos ir 
Jono Girdauskų 100 dol. Tėvas 
Liauba padėkojęs pasakė, kad 
čia ne visos New Haveno aukos. 
Jau yra gauta nemažai betar
piškai.

PO pertraukos parodyta fil- 
mūčiu iš Navz Haveno lietuviu 
kolonii&s veiklos Visi sucirin- 
kusieji pavaišint’ be jokio at
lyginimo. Kuopa dėkinga vi- 
iitattg. ątaiiariIeirajaaBg ir

siems auką židiniui. Didelė pa
dėka klebonui kun. A. Zanavi- 
čiui už skelbimus, keletą sek-

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 6Srd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Jr 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai Trečia 
dien) uždaryte ligoniai priimami su
sltarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3222 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070 

Resid. Telef. 289-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO 
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą
Jei neatsiliepia, skambinti 174-801 ’

DR. C. K. BOBELIS
’nkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 Elgin 
426 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, tlllnols

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 6Srd Street 
Kampas 63-čIor lr Callfornla 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 
Šeštadieniais 2—4 vai.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal outart 
Ofiso telef. 470-4042 

Resid. tel. VVAlbrook 5-8048

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

0R. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71at Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-0, 
auir. p,akuui i-a. treč U teki m 
AlIMltArvI*

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
Teh — GR 6-2400

Vai. pagal susltarlma: Plrmad. <r 
ketv 1—4 lr 7—9; antrad. Ir penk
tad. 10—4; šeštad. JO—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0000

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

8PECLALYB® — NERVU IR 
EMOCINIUS LIGOS

Crawford Medinai Building 
0440 So. Pulaski Road 

Valandoe pagal susltarlma

Rez. Tel. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

61S2 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

finmiiiiiiiiniiiiiiinHMiiihiiiiiitnM

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

ll*llllllUIIIIHIlllllllllllllllllllllHIIIIIIIHIIIIIIIIII|lllllfllllllllHIIIIIII!IIHHIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIMIIIWlllUlllllllfllUlUIIIIUIIlimilllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllHIIIHIIIIHIIIIIIillllllllBHIIIIII11l

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. JIYestern PR 8-5875
f. LIEPONIS

Pirmadieniais Ir ketvirtadieniais nuo 9 Iki 9:80. Kitom dienom nuo 
9 Ilki U vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl 5 v. v.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu rez. PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 68rd Street 
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai ir nuo 5 iki 8 v.v.
Sefitad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. V., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: aroa susita 
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VV. 6Srd Street

Vai.: kasdien nuo 1—-4 p.p. lr 6 
iki H vai. Trečlad ir šefitad uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLymplo 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

-e

1407 Se. 49th Court. Cicero
Vai. kasdien 10-12 tr 4-7. Trečiad 
tr šeštad tik susitarus.

Tel. — REUanee 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(įdėtuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad antrau ketvirtad 1 
penktad. nuo 12 - 4 vai. p. p., 6 - 
vai. vak., Seštad. 12 ■ 2 vai. p. p 
trečiad uždaryta

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampas. 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 

Sefitad. 9 v. r. — 2 v. popiet

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — TeL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius lr

"contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 025-7607

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarime 

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lr 
fiefitad. 8 v. r. iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69tb Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 71st Street

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet 
I ketvirtad. nuo 6—8 vaka-o

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5544

OR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, DI.

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

Vizitai pagal susltarlma

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovelbUI 6-0617 

Valandos: pirm Ir ket: nuo 1-2—vAl
1UK i-vaL.-,p.p ir nut» 7 ik F 6-v vak 
antr ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai p.p 
Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS rR CHIRURGAS

Bendra praktika Ir ohlrnrgija 
Ofisas 2750 W. 7 įsi Street. 

Telefonas — 9?5-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 3-8 v. vak. fiefitad 1 -4 v va
karo. Sekmad ir trečlad. uždaryto* 

Rezid. tel. VVA 5-3099

Tel. ofiso tr buto OLympic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th St., Cicero
Kasdien 1—S vai. Ir 6—8 vai. vak 

Išskyrus trečiadienius. 
Sefitadienlals 12 lkl 4 popiet-

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU I« VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING
7150 South VVestern Avenue 

Plrmad.. antrad ketvlrt. Ir penkt 
nuo 11 vai lkl 1 vai. p p. Ir nuo
I — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
tl vaL ryto iki 1 vai p.p.. Neįtari
II vaL ryto iki S vai. p.p.

Ofiso telef. RH 7-1188 
Rez. tel. 230-2010

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ TJGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tol. PR 8-7773. Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., 5—8 vaL.
antrad. ir penkto 1—4 vai. 

m___^Įdandos_jagal__susitarinT^___

Platinkite “Dcaugg”,

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA 111 MOTERŲ 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St.

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč Ir 

'penkt nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. fiefitad. 2—4 vai popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik slsltanir 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. tr fiefitad. uždaryta 

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
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Amerikos negeroves ir

PREZIDENTAS NIXONAS
SUNKIAI SPRENDŽIAMAS KLAUSIMAS

Gyventojų prieauglis ir žmonijos ateitis

“Amerikiečiai turi įgimtą 
palinkimą savo didvyrius kaip 
galima greičiau ant piedestalo 
pastatyti, netrukus po to su
puvusiais kiaušiniais ir pami-

> dorais apmėtyti”, šitaip ame
rikiečių tautą charakterizuoja 
vokiečių kolumnistas Joachim 
Schwelien savaitraštyje “Die 
Welt”. Ir tikrai įvairiomis pro
gomis, ypač rinkiminių kampa
nijų įkarštyje kai kurie asme
nys per daug jau neįprastai iš
keliami, tiesiog nebe žmonė
mis, o dievais laikomi.

Šį teigimą mes čia minime 
todėl, kad jis tinka pačiam 
JAV prezidentui R. Nixonui.

Praėjo dar tik trys ketvir
čiai R. Nixono prezidentavimo 
pirmųjų metų, naujasis prezi
dentas dar tik pradėjo j val
džios darbus įsitraukti, o ta
čiau jam vienam suverčiamos 
viso krašto senosios bėdos.

S. Kiekvienas naujas prezidento 
žingsnis, netgi jo pastangos su 
įvairiom negerovėm kovoti yra

' negailestingai kritikuojamos, 
kiekviena nesėkmė spaudoje ir 
kitur išpučiama, tuo tarpu jo 
geri darbai, sumanymai, girti
nos pastangos lyg ir nepaste
bimos, mažos klaidelės ar ne
sėkmės tautai lyg per padidi
nimo stiklą rodomos.

*
Labiausia prezidentas puola- 

< mas dėl Vietnamo karo, “mū
sų jaunimo žudymo”, šiuo rei
kalu prieš R. Nixoną ir jo vy
riausybę ruošiamos didžiulės 
demonstracijos, eisenos, triukš 
mingi mitingai, netgi pamaldos 
kai kurių tikybų bažnyčiose. 
Visuose šiuose parengimuose 
karo kaltė suverčiama dabar
tiniam prezidentui, pamirštant, 
kad šis karas ne Nixono prezi- 
dentavimo metais pradėtas. 
Niekas nebekaltina nei prez. 
J. F. Kennedžio, nei J. B. 
Johnsono, kai pirmojo kaden
cijos metu karas buvo pradė
tas, antrojo laikais išplėstas.

Demonstrantai, degindami ir 
trypdami savo krašto ir iškel
dami priešo vėliavas, reikalau
ja “taikos”, kitais žodžiais ta
riant, besąlyginio JAV kapi-

♦ tuliavimo ir ne tik P. Vietna
mo, bet ir visos pietryčio Azi
jos apsaugos likvidavimo, prak 
tiškai eilės Azijos kraštų ati
davimo komunizmui. Preziden
to akivaizdžios pastangos grei
tai užbaigti karą palaipsniui 
atitraukiant kariuomenę yra 
nepastebimos, nekreipiama į 
jas dėmesio.

*
Ir daugiau sunkumų turi 

prezidentas. Vienas didžiausių 
•— infliacija. Kainų kilimas ir 
darbininkų atlyginimų didėji
mas taip smarkiai vienas su 
kitu lenktyniauja, kad sunkiai 
įmanoma ką nors teigiamo, ne- 
siimant staigių ir amerikie
čiams taikos metu neįprastų 
priemonių padaryti. Čia, be 
valdžios pastangų, turėtų pla
čiau pasireikšti gera pramoni
ninkų ir darbo žmonių bei jų 
unijų valia: pirmieji turėtų 
sustabdyti kainų kilimą, ant
rieji nereikalauti didžiulio be
atodairiško algų kėlimo. Perei-

, namuoju laikotarpiu gal pra-
> verstų ir kainų tvarkymo įstai

gos įkūrimas. Tokios įstaigos 
paprastai atsiranda dažnose 
valstybėse nenormalios pinigi
nės infliacijos metu. Kainų 
tvarkymo įstaiga, kaip prisi
mename, savo laiku ir nepri
klausomoje Lietuvoje.

Rasinės problemos, kurios 
dažnai gaisrų ugnimi degina

Spaudoj ir gyvenime

MEDALIAI KOLONIZATORIAMS
Okupuotos Lietuvos spaudoje 

protarpiais vis skelbiami sąrašai 
apdovanotųjų garbės vardais, 
garbės raštais ir 1.1. Tarp tokių 
pagerbtųjų “Tiesa” nr. 231 (19- 
69.X.4) paskelbė ir šiuos koloni

Amerikos miestus ir žudo žmo 
nes, taip pat nėra Nixono vy
riausybės įvestos. Tai senas 
ir labai nemalonus paveldėji
mas, kurio neišsprendė R. Nix- 
ono pirmtakūnai, neišspręs 
greitai ir jo įpėdiniai. Šimtme
čių bėgyje atsiradusi rasinė 
nelygybė, jų turtiniai, intelek
tualiniai, socialiniai ir kitokie 
skirtumai vargiai būtų išlygi
nami rasinės revoliucijos ke
liu, todėl tiksliau juos spręsti 
evoliucijos būdu ateinančių de
šimtmečių metu.

Su Vietnamo karu ir rasi
niais neramumais JAV-se vis 
daugiau auga kraštutinės kai
rės pasireiškimai. Kas yra šis 
“naujas judėjimas”, amerikie
čiai sunkokai supranta. Tačiau 
mums jo kilmė žymiai aiškes
nė. Neturėdami galimybės pa
žvelgti į jo metrikus, turime 
gerą progą pažinti šį judėjimą 
iš jo darbų. Šiandien nebėra 
abejonės, kad tarptautinės ko
munistinio judėjimo instituci
jos, negalėdamos geresnio gy
venimo ir aukštesnio standar
to pažadais patraukti plačiųjų 
JAV darbininkijos sluoksnių, 
ima sau šalininkų ieškoti ki
tur. Jų randa kai kuriuose in
telektualų sluoksniuose, pairus 
auklėjimo bei švietimo siste
mai. Bolševikai į intelektualų 
tarpą jau ne nuo šiandien gud
riu būdu infiltruoja savo agen
tus. Lygiagrečiai į kraštutinės 
kairės judėjimą traukiamas ir 
padugnių elementas, kuriam 
žadamas “geresnis gyvenimas” 
nieko nedirbant. Toks jungi
nys, turėdamas atitinkamose 
mokyklose gerai paruoštus va
dus, yra labai aktyvus. Ir jo 
darbas nėra perdaug sunkus, 
nes visada lengviau griauti 
kaip kurti.

*
Viena planinga ranka “iš 

kažkur” planuoja kraštutinės 
kairės darbus .nurodo gerovės 
šalies griovimo būdus. Dažnai 
susidaro klaidingas įspūdis, 
kai saujelė griovėjų, gyvento
jų masei esant pasyviai, dre
bina Ameriką ir siekia ią už
valdyti. Laimė, kad JAV pre
zidentas ir platūs gyventojų 
sluoksniai gerai žino, ką atneš
tų kraštui kraštutinės kairės 
judėjimas.

Betgi ir šį judėjimą R. Nix- 
onas, perėmęs krašto vairą, 
jau rado išaugusį. Jam beliko 
tik piktžolių žiedus skinti.

Taigi dar nėra atėjęs laikas 
ant JAV prezidento pečių už
dėti naujus sunkumus arba, 
kaip sako lietuviškas priežo
dis, “visus šunis karti”. R. 
Nixonas nėra nei blogas, nei 
nepajėgus prezidentas. Jis y- 
ra tik gavęs blogą palikimą, 
ne tiek jo pirmtakūnų, kiek 
tam tikros gyventojų dalies 
sukurtą. O harmonizuoti mu
zikos instrumentą su perdaug 
atsileidusiomis ar perdaug iš
temptomis ir net nutrukusio
mis stygomis nėra lengva. Ne
lengva ir todėl, kad preziden
to priešų pusėn prie kraštuti
nės kairės stoja visa eilė ne
apdairių -politikierių, mokslo 
žmonių, net dvasininkų ir kon
greso narių.

Negerovių Amerikoje yra 
daug. Ilgus metus tauta buvo 
tariamų “didžiosios laisvės ša
lininkų” nuodijama, kad pa
ruoštų kelią didžiajai nelais
vei. Planingai įdiegtų nuodų 
veikimas pradėjo reikštis. Tai
gi ir negerovių gydytojui — 
valstybės galvai reikia ne 
kenkti, ne jį smerkti, bet vi
sokeriopai padėti. b. kv.

zatorius:
Tamara Ktitorova — Vilniaus 

V vidurinės mokyklos mokytoja, 
Galina Sidiakova — Vilniaus 
XXIII vidurinės mokyklos direk- 

Juzefą Sta-

Per 38 dienas priauga pasau
lyje gyventojų New Yorko dy
džio miestui užpildyti. 1966 m. 
pasaulyje gimė 122 mil.. mirė 
57 mil. Anais metai3 gyventojų 
prieauglis siekė 65 mil. Didžiau
sias prieauglis buvo Azijoje, P. 
Amerikoje ir Afrikoje, ūkiškai 
atsilikusiuose žemynuose. Ten 
žymi dalis nedavalgė ar naudo
jo nepatenkinanti maistą.

Šio amžiaus medicinos ir tech 
nikos pažanga darė įtakos į gy
ventojų prieauglį. Daugelyje 
kraštų gimimų skaičius suma
žėjo ar, pvz. Indijoje, dirbtinai 
mažinamas. Mirimų skaičių 
sparčiau sumažinus, amžių pra
ilginus, gyventoju prieauglis ė- 
mė sparčiai didėti. 1920 m. pa
saulio gyventojų skaičius siekė 
1,86 bil., kei 1960 m. jau arti 
3 bil., o šiais metais siekia 3,49 
bil.

1970 m. numatomas gyven
tojų skaiči is sieks 3,58 mil., o 
2000 m. sukakti-’. — 6,13 bil.

Gyventojų prieauglis sukėlė 
ryškius teor tinius nesutarimus. 
Vieni teigia, kad ateityje ne
gresia badt pavojus. Optimistų 
nuomone gyventojų prieauglio 
nėra prasmes varžyti, nes atei
ty žemės turtai būsią geriat, 
panaudoti, nauji išradimai ’ir 
žmogaus išmonė daugiau mais
to parūpins.

Pesimistinis požiūris
Robert Thomas Malthus 

(1766 — 1834), anglų ekonomiš 
tas, atstovavo pesimistinei prie
laidai. Jo pažiūroms neabejoti
nai turėjo įtakos patyrimas In
dijoje. Gyventojai, esą, auga 
geometrine progresija, o mais
to gamyba tik aritmetine. Jei 
gyventojų skaičius nesumažė-1 
siąs, badas, epidemijos ir karai 
išskinsią dalį gyventojų, kad 
likusi jų dalis g'alėtų išsimaitin
ti.

Jo pasekėjai, vadinami nau
jieji Malthaus pasekėjai, nesi
tenkina susilaikymu, vėlybomis 
vedybomis, bet siūlo medicinos 
priemones gyventojų skaičiui 
mažinti. Mažoji piliulė sukėlė 
didelį, neužbaigiantį ginčą.

Abi pažiūros »nepasiteisino. 
Optimistai turi pripažinti, kad 
visuomet kai kuriuose ūkiškai

nevič — Vilniaus XXVI vid. 
niakov — Eišiškių rajono 
Šalčininkų mokyklos - internato 
direktorius, Klavdija Volčkova - 
Vilniaus Valstybinio peda
goginio instituto Sovietų komu
nistinės part. istorijos ir moksli
nio komunizmo katedros docen
tė, Valentina Diman - Vilniaus 
gamybinio kombinato meistrė, 
Klotilda Suboč - Vilniaus gamy
binio - mokymo kombinato dar
bininkė, Larisa Zabotin - Vil
niaus rajono, Juodšilių specialio
sios mokyklos mokyt.

Rusai, grįžkite namol J. Žvibl.

KRAUJO BALSAS
Romanas

BENB BASA

7t v
— Labas, Aukse, —atskambėjo Vytauto balsas lyg 

iš tolimos praeities. Širdis staiga suvirpėjo, lyg norėda
ma lėkti jo pasitikti.

— Vytautai! Taip seniai... — pradėjo ir nebežinojo, 
kaip kalbėti. Ji pasijuto kita, nei Vytautas ją pažinojo, 
tokia sunki, nerangi, lyg tas fizinis pasikeitimas turėjo 
pakeisti ir jų santykius.

— Norėčiau tave sutikti, Aukse. Gali? — paklau
sė jis po trumpos pertraukėlės.

— Kur?
Ji nenorėjo, kad Vytautas dabar ją matytų, bet ži

nojo, kad eis, kur jis pasakys.
— Esu miesto centre. Jei galėtum ateiti į kavinę 

prieš pašto rūmus, laukčiau prie durų, — pasiūlė jis.
— Gerai, Vytautai. Būsiu už pusvalandžio, —atsa

kė ir padėjusi ragelį sėdėjo susiėmusi rankas, lyg norė
dama sukaupti jėgas, kurių, atrodė, staiga pritrūko.

— Jis pamatys mane, — pagalvojo. —Ar žinos? — 
ir priėjusi prie veidrodžio pradėjo apžiūrėti save.

Ne, ji gerai atrodė. Po apsiaustu tikrai nieko nema
tys. O veidas buvo lygus, kiek paraudęs, akys pilnos 
žiburių. Auksė nusijuokė. Ji norėjo būti graži, kad ir da
bar, vistiek norėjo jam gražiai atrodyti.

Lauke skraidė vienišos snaigės.

GEDIMINAS GALVA

atsilikusiuose kraštuose maisto 
trūko ir šiandieną tebetrūksta. 
Tarptautinis bendravimas, kitų 
kraštų parama maisto trūkumą 
kiek sušvelnino, bet iki šio me
to milijonų badmiriavimas ne
pašalintas. Ūkiškai atsilikusiuo
se kraštuose apie 1,5 bil. žmo
nių neturi ko sočiai pavalgyti, 
506 mil. nedavalgo ir menamais 
duomenimis dėl maisto trūku
mo ir nusilpimo kasmet miršta 
apie 10 mil. žmonių.

Pesimistinė Malthaus pažiūra 
taip pat nepasiteisino. Nepap
rastas, Malthaus tiesiog neįsi
vaizduojamas gyventojų prie
auglis nesukėlė visuotinio bado 
ar epidemijų. Du visuotiniai ka
rai paliko randus tik Europoje, 
kurios gyventojų prieauglis to
li atsilikęs nuo ūkiškai nepa- 
žangiųjų žemynų.

žvilgsnis ateitin
Gyventojų skaičius nėra es

minis matas kraštų svarbai ap
spręsti. Europos gyventojų prie 
auglis menkas, bet žemyno kul
tūrinė ir ūkinė įtaka yra ir dar 
ilgai bus lemianti pasaulyje.

Atskiruose žemynuose ir net 
kraštuose gyventojų prieauglis 
nėra pastovus. 1900 m. kinas 
buvo kiekvienas ketvirtas pa
saulio gyventojas, šiuo metu 
kinai sudaro penktadalį, o po

Amerikiečiai kariai netoli Saigono išsiskalbia baltinius ryžių palaukėje. 
Kadangi kovos aprimę, kariai nebijo surizikuoti ir pasidėję ginklus 
plauti rūbus.

— Jau ir žiema, — pagalvojo skubiais žingsniais ei
dama kavinės link. Oras buvo šaltokas ir neįprastai 
šviežias. Taip ir norėjo prisitraukti pilnus plaučius gai
vinančios drėgmės^ Šalimais skubėjo žmonės.

— Kur jie skuba? — stebėjosi greitai žingsniuoda
ma šaligatviu. Ji turėjo tikslą. Negi ir jų kas laukė?

Jau iš toli pamatė Vytautą.
— Koks jis aukštas, — pagalvojo ir prisiminė tą 

kartą, kai pirmą sykį jį sutiko: jis bėgo prie jos svėidinio 
pasiimti. Kokie seni laikai! Ir kokia ji sena! Bet ne, ne
sijautė sena, tik apsunkus.

Ir Vytautas ją pamatė. Dideliais žingsniais atsku
bėjo pasitikti. Jo veidas ir dabar atrodė jaunas!

— Aukse, — ištarė jis ir nusišypsojo.
Ji vėl žiūrėjo ja mį akis ir jautėsi laiminga, tokia 

graži ir jauna, atrodė, kad net žmonės gatvėje pralinks
mėjo.

— Einam į vidų, ten bus ramiau, — vedė jis ją už 
parankės.

Jie susirado nuošalų staliuką. Žmonių beveik nebu
vo, vieni išėjo, kiti atėjo ir niekas nekreipė į juos dėmesio.

— Nusirenk, bus šilta, — pasiūlė Vytautas, bet ji 
papurtė galvą.

Susėdo vienas priešais kitą ir jis suėmė jos rankas:
— Tu taip gražiai atrodai, Aukse! Taip sveikai. 

Nebėra tų tamsių paakių, —žiūrėjo Vytautas į ją.
Auksė nusijuokė:
—Esu sveika. Kur buvai pražuvęs? Maniau, kad jau 

niekad nebesusitiksim, — nukreipė ji kalbą.
— Buvau išvažiavęs, vakar tik grįžau, — jis atro

dė labai rimtas ir net liūdnas.
— Taip staiga? — paklausė Auksė.

Taip. Aš išsikeliu, — atsakė ir nutilo.

30 metų teturės šeštadalį pa
saulio gyventojų.

Šio amžiaus pabaigoje gyven
tojų prieauglis bus spartus y- 
pač ūkiškai atsilikusiuose kraš 
tuose. Kinijos gyventojų skai
čius bus prašokęs 1 bil., Indi
ja turės 981 mil.. Sovietai — 
353 mil., JAV — 318 mil., Bra
zilija — 212 mil., Nigerija — 
176 mil. Pateikti skaičiai apta
ria tik linkmę, nes jie gali būti 
paveikti ypatingų, šiandien ne
numatomų, - sąlygų.

Nepaprastas gyventojų prie
auglis numatomas Indijoje, Bra 
zilijoje ir Nigerijoje, kurios 
šalyje, vadinamoje Biafra, ir 
šiandieną nėra užsibaigęs ba
das.

Visuose kraštuose numato
mas miestelėnų skaičiaus padi
dėjimas. Nūdieniai JAV did
miesčiai praras pirmavimą, nes 
Japonijos didmiestyje gyvens 
apie 56 mil., Kalkutoje — 40 i 
mil. Kaire — 14 mil. gyventojų. 

Ateities našta

Kiekviena karta turi naštą. 
Ir ateityje ji nesumažės. Ūkiš
kai atsilikę kraštai ir ateityje 
turės didesnį gyventojų prie
auglį. Varge gimsta daugiau 
vaikų, kurie nesumažina skur
do. Pažangieji kraštai, turį ma
žesnį gyventojų skaičių, tur
tėja, kai biednesnieji priversti 

(Nukelta į 5 pusi.)

Už darbą ir aukojimąsi savo 
kraštui, už nuopelnus valstybės 
saugumui žmonės buvo gerbia
mi, apdovanojami ordinais ar 
kitais garbės atžymėjimais. Tik 
valstybės priešai nekentė pat
riotų, nes jie pastodavo jų blo
giems darbams kelią. Laikai kei 
čiasi, ir šiandien yra kitaip. Šian 
dien bandomas sustabdyti gy
venimo laikrodis, kad nutiltų 
rodęs tikrą ir teisingą laiką. 
Patriotizmas ir darbas tėvynei 
šiandien verčiamas nusikaltimu. 
Šiam teigimui patvirtinti duosi
me porą gyvenimo pavyzdžių.

Senatoriaus McCarthy laikais 
buvo reikalaujama atleisti iš 
Harvardo universiteto fizikos 
profesorių Wendel Furry. Sena
to komisijoj į klausimą, ar jis 
priklauso komunistų partijai, 
Furry neatsakė ir prisidengė 
5-ju konstitucijos papildymu, 
nes atsakydamas galįs inkrimi
nuoti save. Universiteto vado
vybė ir kolegos profesoriai gy
nė prof. Furry įrodinėdami, jei
gu jį atleistų, būtų pažeista u- 
niversiteto akademinė laisvė. 
Jis buvo apgintas .nors visi žino 
me, kam komunistai dirba.

Garsusis Massachusetts Tech 
nologijos institutas atleido vie
ną garsiųjų mokslininkų prof. 
dr. Charles Stark Draper. Jeigu 
amerikiečiai astronautai pasie
kė mėnulį, saugiai ant jo nusi
leido ir vėl sugrįžo, tai dr. Dra
per dėka. Dr. Draper įsteigė 
ir vadovavo M.I.T. instrumentų 
laboratoriiai. Dr. Draper su sa
vo pagalbininkais suprojektavo 
ir pagamino Apollo 11 visą kont 
rol’avimo sistemą, kitaip ta
ri? nt, tas labai sudėtingas sme
genis, kurių dėka pasisekė pir
mųjų žmonių kelionė i mėnulį 
ir atgal į išsigimstančią žemę.

Naujosios kairės veikla
Kodėl dr. Draper buvo at

eistas? Tai Amerikos naujos 
kairės nuopelnas. M.I T. instru- 1 
mentacijos ir Linco'n laboratori 
jos yra Amerikos techrolofrijos 
smegenys, šiose laboratorijose 
yimsta Amerikos sudėtingiausi 
-akėtų, radaro, povandeninių 
'aivų ir kiti modern:škiausi val
dymo, kontroliavimo, stcMi’i- 
mo, apska’čiavimo ir panašūs 
instrumentai. Jeigu Amerika 
sėkmingai ky’a į erdves .lei
džiasi į didžiuosius vandenynų 
gylius, tai dr. Draper ir jo bend 
dradarbių bei studentų darbo 
vaisiai. Iš tų laboratoriių išei
na Amerikos pasididžiavimas ir 
saugumas. Bet pasirodo, kad 
dirbti savo kraštui yra nusi
kaltimas, už kurį žmonės yra 
baudžami atleidimu iš darbo.

Šių laboratorijų žmonės dir
bo ne vien mokslui, žinojimui,

PATRIOTIZMAS VERČIAMAS 
NUSIKALTIMU

Komunistų simpatikai užtariami, patriotai atleidžiami

PAULIUS ŽIŪKUS
išradimams, bet Amerikos, o 
tuo pačiu net ir kitų laisvų tau
tų saugumui. Todėl šių labora
torijų vadovai, o ir pačios la
boratorijos yra nepakeliui A- 
merikos priešams. Šios labora
torijos yra didžiuoju taikiniu 
Amerikos naujos kairės judėji
mui. Pačiame M.I.T. yra ling
vistikos profesorius Noam 
Chomsky ir fizikos prof., buvęs 
prezidento Kennedy patarėjas, 
prof. Jerome Wiesner. Jeigu jie 
lr nevadovauja, tai yra tos nau
jos kairės didieji šulai, kurie 
kairiųjų studentų padedami ir 
išstūmė dr. Draper iš vadovau
jančių pareigų.

Destruktyvi nedidelė grupė

Kairiųjų studentų organizaci
ja SDS jau pereitais metais rei
kalavo nutraukti visus Ameri
kos valdžios užsakymus ir už
daryti tas laboratorijas. SDS 
studentų vadovas Jonathan Ka
bat pereitą pavasarį pasakė 
M.I.T. vadovybei: “Mes nepra
šome sustabdyti valdžios užsa
kymų, mes juos sustabdysime”. 
Tai negausiai SDS studentų gru 
pelei reikalaujant, universiteto 
prezidentas Johnson sudarė ko
misiją, kuri studijuotų darbą 
ir užsakymus tų laboratorijų. Į 

tą komisiją, šalia kitų, pakvie
tė profesorius Chomsky ir Wies 
nėr, o taip pat SDS studentų 
vadus Kabat ir Cohn. Komisijos 
ir universiteto profesūros posė
džiuose Chomskis ir jo bendra
darbiai dr. Draper ir jo bendra
darbius vadindavo kriminalis
tais.

Taigi pirmuoju atveju raudo
nas prof. Furry buvo ginamas 
universiteto vadovybės, o ant
ruoju dr. Draper buvo pešalin- 
tas.

Žinoma, laboratorijom tuo 
tarpu didelės tragedijos nėra, 
nes dr. Draper bendradarbiai 
pasilieka. Tačiau pats faktan, 
kad žmonės, kurie dirba savo 
krašto garbei ir saugumui yra 
paverčiami nusikaltėliais, yra 
baisus. O tuo pačiu yra dar vie
nas įrodymas, kad mažytė gru
pė, kuri nori sugriauti savo val
stybės pamatus, yra pajėgi ir 
diktuoja didžiajai daugumai. 
Tai yra skaudus ir baisus reiš
kinys. Žumahstas Joseph AIsop, 
kuris visada gina Ameriką, sa
ko, kad šis įvykis yra ne tik 
pasikėsinimas į universiteto lais 
vę bet ir Amerikos saugumą. 
Kitame straipsny tame pačiame 
“The Boston Globė” rašoma 
kad M.I.T. pasiduoda nauios kai 
rėš diktatui. Nors laikraštis y- 
ra kairiai liberalus bet dėl dr. 
Draper atleidimo rašo su susi
rūpinimo tonu.

Joje kažkas suvirpėjo. Ji nežinojo, ar tai jos kūdikis 
ar širdis.

— Kur, Vytautai?
Jis suspaudė jos rankas ir paskendęs mintyse tylėjo.
— Vytautai! — ji pajudino rankas.
Jis lyg atbudo.
— Bus geriau, jei aš išvažiuosiu, brangute, — kal

bėjo jis ramiai, lyg užsisvajojęs. — Mes blaškomės savo 
jausmuose, ardome vienas kito ramybę ir nesąmoningai 
griauname tavo šeimos gyvenimą. Taip toliau negali 
būti. Iki jausmai slepiami, juos lengviau apvaldyti, bet 
mes esame per toli nuėję. Atgal kelio nėra, o pirmyn jis 
neįmanomas. Tu supranti, brangute? — jo balsas buvo 
švelnus, pilnas susirūpinimo.

— Taip, — atsakė Auksė, o jos ausyse dar vis 
skambėjo “brangute”. Jai patiko, kai jis ją taip vadino.

— Gavau darbo pasiūlymą su geru atlyginimu ir 
jį priėmiau. Buvau nuvažiavęs apžiūrėti. Man patiko. Ši
to mėnesio pabaigoje išvažiuoju. Savo kabinetą Gibsone 
jau pardaviau, — kalbėjo jis kapotais sakiniais, lyg jam 
būtų sunku.

— Kur, Vytautai? Kur? — klausė ji jau kelintą 
kartą.

— Anchorage. Labai gražus miestas, naujas, gali 
sakyti, nauja ligoninė... Tai Aliaskoje...

— Tik skamba taip toli, bet iš tikrųjų nuo Seat- 
tle tik keturios valandos lėktuvu. Prisimeni Seattle? — 
jis nusišypsojo ir vėl surimtėjo. — Žiemą daug sniego, 
bet sausa, saulėta, o vasarą — gėlės, čia pat jūra... — 
balsas atrodė užkimęs.

—O, Vytautai! Ar tu nuo manęs į pasaulio kraštą 
bėgi? — sudejavo Auksė.

{£u* daugiau}
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KOJŲ PRIEŽIŪRA '
rekomenduoja, nemažiau vienosDažnai minime įvairias kūno į 

dalis ir jų negalavimus, bet retai 
teprimename kojas, nors jos ne
šioja per visą gyvenimą, visą kū
no svorį. Letenos susideda iš 52 
kaulų ir 214 kremzlių puikiai su
jungtų, išlaikymui svorio balan
so. Maždaug nuo vienerių metų 
amžiaus, kojos perimą kūno svo
rį ir suteikia jam judėjimą. Kol 
jaunas, kojos nesudaro didelių 
rūpesčių, nebent įsidūrimai, suvel 
tos pūslės bei nuospaudos nuo 
perdidelio vaikščiojimo bei blo
gos avalinės. Jaunos kojos greit 
atsigauna - pailsi.

Kada kojos panešioja kūną 50 
- 60 metų, pradeda įsimesti įvai
rūs negalavimai. Jei jauną nuos
paudos dar nesulaiko nuo vaikš
čiojimo, tai senesnį verčia atsi
sakyti nuo didesnio judėjimo. 
Sveikatos tikrinimo komisijos nūs 
tatė, kad kas kart daugiau jau
nimo ateina su neišvystytais 
muskulais, silpnomis kojomis, tai! 
įvyksta dėl mechanizuoto gyve-! 
nimo. Senesniems taipgi yra rei
kalinga daugiau judėti ir dau
giau kreipti dėmesį kojų priežiū
rai. Daugelis senesnių žmonių 
turi blogą kraujo cirkuliaciją že
mutinėje kojų dalyje. Dėl blogos 
kraujo apytakos, - kojos nebeįsten 
gia kovoti su įvairiomis ligomis.

Geriatrics žurnale rašoma, kad 
dėl blogos kraujo cirkuliacijos 
pas daugelį žmonių kojose nebe
jaučiamas pulsas ir nuo mažo 
sužeidimo lengvai įsimeta užkrė
timai. Nurodoma, kad apie 70 
proc. turi kojų negalavimus kaip: 
tirpimai, išsiplėtimai, sutinimai, 
šalti padai, kraujagyslių užsikim
šimai ir Lt. Dėl stokos judėjimo, 
silpnėja kojų muskulai, savo eile 
silpnėja kraujo apytaka. Esą pa
prasčiausias ir geriausiai veikian
tis būdas pagerinti kraujo cirku
liaciją yra daugiau vaikščioti. 
Širdies ligų specialistas Dr. P.D. 
White pažymi, kad kojų muskulų 
mankštinimas atliekamas pagal
ba vaikščiojimo, yra vienas ge
riausių metodų palaikyti švarias 
gyslas, apsaugant nuo susidary
mo krešulių bei užakimo. Vaikš
čiojant kojų muskulai padeda 
širdžiai varyti kraują. Todėl jis į

Ohio universiteto studentas savanoriškai valo Athens, Ohio, kalėjimo 
sienas. Tokių studentų savanorių buvo ir daugiau.

1
5%
INTEREST 
O N SAVINGS 
CERTIFICATES

Member Federal Reserve System 
Member Federal Deposit Insurance Corp.

Marquette National Bank
63rd and Western Avenue 
GRovehill 6 - 5100

Free parking Open Thursday night. Open Saturday Iii 2 pap-

valandos vaikščiojimą kasdien.
Kiti gydytojai nurodo, kad tu

rint kojose krešulius pradėti 
vaikščioti iš lengvo, nesiskubi
nant, vengiant aštresnio skaus
mo Pradėjus skaudėti, sustoti ir 
palaukti iki praeis. Nepataria 
verstis vaikščioti su aštriai 
skaudančia koja, nes toks vaikš
čiojimas silpnina raumenis.

Kad palaikyti sveikas kojas, pa
tariama:

1. Mankštinti savo kojas, sten
giantis daugiau vaikščioti ne tik 
seniems, bet ir jauniems.

2. Palaikyti normalų svorį.

3. Nerūkyti, nes rūkymas silp
nina kraujo cirkuliaciją.

4. Pirkti gerai pritaikytus ba
tus, kad būtų laisva koja, o va
sarą nekaitintų.

5. Dažnai patikrinti vaikų iš
augančius batus ir kojines.

6. Dažnai plauti kojas ir koji
nes.

7. Nagus nukarpyti tiesiai sker
sai, ne apskritai.

8. Tuojaus gydyti nuospaudas, 
iššutimus, sužeidimus ir kitus 
negalavimus.

Batus pirkti geriausia po dides
nio vaikščiojimo, kada koja yra 
pabrinkus. Senus batus patikrinti, 
kad neturėtų išplyšusių vietų, 
kurios suvelia pūsles. Nuo prakai
tavimo naudoti pudrą arba pa- 
purkšti prieš prakaitavimą skys
čiu. Iššutusias vietas greit išgy
do A ir D Vitaminų tepalas, gau
namas krautuvėse. Nenaudoti gu
mas užveržiančias blauzdas, ko
jinių palaikymui, nes susilpnina 
kraujo apytaką. Turintiems užsi
kimšusias kojas, negalima masa
žuoti, kad kartais krešulio dalis 
nepakliūtų į širdį bei plaučius. 
Jei naudojama šildymo pagalvėlė 
ar kita priemonė, būti atsargiem, 
nes turintieji blogą kraujo cirku
liaciją yra nejautrūs karščiui ir 
galima nusideginti. Turint nuos
paudas arba įaugusius nagus, rei
kia kreiptis pas gydytoją.

A.P-Iis

MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

t. NEDZINSKAS. 4065 Archer A v. 
Chicago, UI. 69632. Tel. FA 7-5980

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitniiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plaunant; ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. BE 7-5168 
ililllllllllllllllllllllllllilllllilllllllllllllllll*

DAŽ ¥ M A S
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 
J. RUDIS — Tel. CL 4-1050

vuurtj įntkf

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namo, gyvybės.

automobilio, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios Išsl- 
mokSjlmo są
lygos.

J. BACEVIČIUS
0455 So. Kedzie Avė.. PR 8-2283

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Maruuette Pke. 

2846 W. 69th Street 776-1480 
Namų tel. — PR 6-1068

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prie* 49 metus 

Dengiame viso lūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da 
tome Iš lauko. Taisome mūrą •‘tuok 
polnting”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS EX PRESS 

8501 W. 69 St. Tel. WA 5-2737
2«0»-W. 69 St. Tel. WA 5-2767
3333 S. Halsted Tel. 254-3320
Didelis Jvalriu prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams.

E. ir V. Žukauskai

RICHM&ND AUTO SERVICE 
•' 2984 VVest 68rd Street

l Asteniniu ir vietinių auto taisymai- 
Patyrę mechanikai Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arini GR 6-8363 
Savininkas .1 uozase-(Joe) Juraitis

iniuiiiuuiiioiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiiiniH^BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. Ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-8607 
P. Rudėnas K. šimulis

OIMUniMIIIIUIIIIIIIM
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10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdraudų nuo ugnies ir automo
bilio IMIS
FRANK ZAPOLIS

3208 <4 West 95th Street 
Chicago, Illinois 

TeL GA 4-8654 Ir GR 6-4339
'iHifflimwmiiminiiittiiMiiirtninimiinininiiiimi!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHHHiiiii
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Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie* 
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai- 
■ios visiems prieinamos
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII’IIIIIIIII

Is tjour home SAFEj2

An lub and ,hewer eąuipped I 
wilh non-tkid matt? 1

Mambom ot M.L.B.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main office 5727 W. Cermak Rd., CHeero, DL Tet OL 6-2288 
Tarime šimtus namų Clceroje, Benvyne, Rlveraide, LaGrange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigų 
ir Išsirinkti iš katalogo.
iiimmiiiiiimiimiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiimiiiiiiiiimiiimimiiimi

NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471-0321

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS

DAUGYBE LIETUVOS MIESTE
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros 
MIC, knygoje:

“Marijos garbinimas 
Lietuvoje”

Knyga nėra tik teologinė, ji dėl 
įdomių vietovių aprašymo ir dėl joe 
gausios istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besidominčiam Lietuvos istorija ar 

\ jos vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psl. — Kaina tik $3.00 
Galima įsigyti “DRAUGE”.

MOVING
SERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei 
dimai ir pilna apdrauda.

2047 W. 671 h Place — VVA 8063

RADIO PROGRAMA
— o —

Seniausia t Jotu vlų ftadio Pro 
gi amu Naujoj Anglijoj, iš stotie! 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. perduodama, vėliausiu 
pasaulinių žinių santrauka ir ko 
mentarai muzika dainos ir Mas 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic FloriBts — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas Ii 
dienraštis “Draugas”.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumu

A. VILIMAS
828 VVEST 84th PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

REAL ESTATE

Savininkas parduoda 6 kamb. mūr. 
bungalow. Naujas karšto vandens 
gazu šildymas, siena nuo sienos ki
limai, 2 maš. garažas. Apyl. 72 ir 
California. Skambinkit 925'422S
Parduodamas 8 butų namas Mar
ųnette Parke. $13,800 pajamų. Pri
ims mažą nuosavybę mainais.

Tel. — HE 4-2323
Brighton Parke parduodamas 3-jų 
butų po 4 kamb. ir Marąuette Par
ke 2 po 6 kamb. gerai išlaikyti mū
ro namai. Dėl informacijos skam
binti — 778-2236.

Remkite “Draugę”.

A L ESTATE
IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

REAL ESTATE

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus 

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

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

SIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av.. CL 4-7450

Beveik naujas 4 modernių butų
maras — 3 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
69 ir Kedzie. $75,000.

Maisto krautuve - Brighton Parke.
2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais 

šildymas. Garažas. 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 Ir Rockwell. 
$13,600.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Tax 
Notary Public

2737 W. 43rd SL — CL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Kiekvienam naudinga
2 butų mūras, 2 auto garažas, Ge

ležine tvora, platus* lotas. Marų. pr. 
$20,200.

1 butų mūras, garažas. Viskas 
kaip nauja. Prie pat Marąuete pko. 
Įmotkėti $12,000.

8 kamb. gražus mūras, 1 % vonios, 
mūro garažas. Tuoj galima užimti. 
Pamatykit. Įmokė kilt $6,000.

kamb. lahai tvarkingas namas 
ir 2 auto garažas, gazo šild. Prie 
šv. Ritos, Jmokčti $4,000.

8$6 butu mūras. Apie $7,000 paja
mų per metus, modernus namas. Mar
ąuette pke. Įmokėti $12,000.

(i kainb. mūras, 2-jų auto garažas, 
1% vonios. Arti 71 ir California. 
Įmokėti $5,000.

2-jų butų mūras — 6 ir 5 kamb. 
Modernizuota. Marąuette pke. $7,000. 
Įmokėti.

štai 4 butų puikus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. ir 2 ma
žesni butą t. Gazu šildymas. 8 auto 
mūro garažas. $40,400.

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

Marąuette Pke. Mūr. S butai ir pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$43,000.

Brighton Pke. Mūr. namas — 5 
kamb. butas ir taverna. Labai geras 
biznis. $32,500.

Marąuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

Prie Homan ir 73-čios. Mūr. 6 
kamb. bungalow. 10 metų senumo. 
Reikia apžiūrėti. $20,900.

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

5 kamb. mūr. bungalovv prie 71 
Ir Roekwell Galima tuoj užimti. 
$13,600.

6 kamb. švarus mfir. bungalow
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,500.

■2 butai po 4 kamb. Ir 2 kamb. rū
sy. Mūr. prie 71 ir Rockwell, $26,700'

6 kamb. (4 mieg.), 18 metu mūr. 
bungalow. prie 72 Ir Callfornia 
$24,700.

1H aukšto švarus med. prie 65 Ir 
Western. 5 ir 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

5 kamb., 20 metu mūr. rezidencija 
prie 72 Ir Albany. 2 maš. garažas 
$19,500.

11 butų, 10 metų, 2-Ju aukštu mO.r 
namas prie 71 ir Callfornia. $162,000

31 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 Ir Maplevvood t 10.600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2785 VV. 71st Str., TeL 925-6015

HELP VVANTED — MOTERYS

Reikalinga ateinanti vyresnio amž. 
moteris prižiūrėti vaikščiojančią 
ligonę. Apie 6 vai. į dieną nuo pir
mad. iki penktad. Netoli nuo 95-os 
ir Western. Skambinkit 445*6186
REIKALINGA ŠEIMININKE dak
taro namuose. Gyventi vietoje, 
priemiesty. Nėra mažų vaikų. Va
karais skambinkit 446-8723, dieno
mis 341-7263.

Reikalinga
VidutinioMOTERISamžiaus

Bendram raštininkės ir mašinraš
čio darbui.

BRIGHTON SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

4071 Archer Avė., Chicago 
TEL. — LA 3-8248

GENERAL OFFICE CLERK
Interesting variety of duties in our 
Produetion Department. No experi- 
enoe reąuired. Will train. Good salary 
and company benefits.

Apply or call M. Pundt
P.M.S. COMPANY 

7346 N. Central Park 
Skokie, Illinois. 675-1110

~"vYRaTiR MOTERYS*

P A R E N T S
We presently have openings for 
ąualified young people betvveen 1 
and 16 yrs of age who are capable 
of doing professional model,ing work. 

Contact Mr. A. Hemlerson
t:\TVERSAB PRODUOTIONS .

421-2455 463-2389

CONTRACTORS

REZIDENCINIAI, 
jKOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlISJ 3457 VVest 69th Street J Tel HE 4-7482 1

Heating Contractor
įrengiu naujus Ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir alr-oondltlonlng — ‘ 
naujus ir senus namus. Stogų 
rlnas (guttera), vandens šildy
mui boUerius. Turiu tr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai. Apskaičiavimas nemo-kfl.mfl.t

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET METAL 
4444 S. VVestern, Chicago 0, 111.

Telefonas VI 7-3447

jiW!.......................... ........ "MJJIUMI   nu,1,llilllllllll,llllllll,III,II,HllIlMII,,
.......................... ................... įminiu,IiiJi,nu,

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros, Sto
geliai, Durys 

i Langai, Ryn- 
os ir Turėklą

IIIIIIIII, lllll,IIIIUIIIIIIIIIUimiUIIIIIIIIUIIIIUlJlll.lllllliniUlllinlIlIlUIHIIUHIlIlIUlUU,II  lllll,  iiiiiiiihuį

DfiMESIO!

DRAUGE galima gauti vidu
tiniško formato Aušros Vartų 
Marijos paveikslų, kurių kaina 
tik po 25 cL

Paveikslai tinkami įrėminti, 
prisiminimui garsiosios švento
vės Vilniuje.

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 VVest 68rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
oiiiiiiiiiinuiiiiNiiiiHinniiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiuiNiiiiiM

PARDAVIMUI

lOllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIUIIIIIII

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

80 and 60 gat Free delivery 
5622 So. Racine, 434-1113

Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti

HELP VVANTED — VYRAI

WE NEED
JANITORS & 
MATERIAL 
HANDLERS
Start at $2.66 per hour, 

with automatic increases & 
have liberal company bene
fits. 10 paid holidays and a 
real oppcrtunity to advance.

You mušt have a good 
work record and have own 
transportation.

Apply —

HONEYWELL
8330 No. Austin,

i
or Call 966-5400

An Eąual Opportunity Employer

MAN
To learn truck-driving and other 
light duties. Full company benefits. 
Oppdrtunity for overtime. $2.50 an 
hour to start.

EDWARD WAX CASING 
COMPANY

4021 So. Normai Avė. 
Tel. 0A 4-1221

FACTORY HELP VVANTED
Steady Work.

Paid Vaeations, Holidays
Life and Hospital Insurance. 

Top Pay.
Good Working Conditions.

Apply at VVatchmau’s Office
COLUMBIA TOOL STEEL 

COMPANY 
I4th & Stati' Street 

Chicago Heights, Illinois

MACHINISTS
Class A

Setup and operate all types of 
machine tools. Steady work in 
clean, modern shop. lst, 2nd and 
3rd shifts. ,Excellent employee ben
efits. Contact:

W. H. Hutchinson 
& Son

1031 N. Cicero Avenue

SHIPPING — RECEIVING 
CLERK 
Steady Work

Mušt Speak Englisli"
• PAKULA & COMPANY- ’ 
218 S. VVabash, 7th' Floor

VVAREHOUSE VVORK
Steady, excell. pav, all co.tesite, .in.cluri.uig~ in kut ■,, ranaięn
plan.
OHIO MEDICAL PRODUCTS 

3100 S. Homan, LA 3-6292 
AUTOM. SCREW MACHINEMAN

To sėt up & operate.
B. &S. — Skokie. Illinois 

Tel. — 677-0270

HELP VVANTED — MOTERYS

BRIDAL FITTER
FULL OR PART TIME 

Good starting rate. Experienee re
ąuired. GILMORE’S, Oak Park 
Avenue, at Lake.
OAK PARK, ILL. — Tel. 388-2800

SECRETARIES
We are presently aeeepting appllca- 
tlons for exceptlonal secretarial posi- 
tiona tvhieh exlet In our offiees. The
se positions involvė full secretarial du
tles including typing, shorthand, and 
filling. Applieants mušt be able to ac- 
cept responsibility and work under a 
minimum of supervision.

Position offers excellent salary. 
working conditions and fringe bene
fits.

If you are interested, telephone or 
visit our Personnel Office. All inąui- 
rles held in striet and oomplete con- ,,, 
fldence.

For an appointment please call
MR. G. L. GOCKEN. 225-4522

THE METRIX
CLINICAt, DIAGNOSTIC8 DĮV. 

ARMOUR PHARMACEUTICAI. CO.
530 SL žįst St, Chisago, g,

Remkite “Drauge”.

Skelbkites “Drauge”.
.... i tt-.ū,-.--- r- a--.



A. A. KAP. KOSTAS ČELEDINAS
Kapitonas Čeledinas nrseniai 

mirė savo gimtinėje — Endri- 
jave, Kretingos apskr., sulau
kęs 70 metų amžiaus. Ten pat 
ir palaidotas. Prieš I-ii pas 
karą buvo pradėjęs lankyti gim 
naziją. Bet dėl karo audrų mok
slą turėjo nutraukti. 1918 m. 
atkūrus nepriklausomybę mo
kytojavo. Vėliau buvo pašauk
tas kariuomenėn. Dirbdamas 
raštinėje turėjo progos pasi
ruošti reikiamam cenzui stoti į 
karo mokyklą. Baigęs mokyk
lą ir pakeltas leitenantu, ilgiau
siai tarnavo 8-tame pėstininkų 
pulke Šiauliuose. Iš čia koman
diruotas į Varnių koncentraci
jos stovyklą politinių kalinių 
priežiūrai. Kaliniams nebuvo 
žiaubus. Bu Vienu jų (pavardės 
nebeatmenu) net susidraugavo. 
Tas kalinys jaunam leitenantui 
pagelbėjo ruoštis egzaminams

RET6JA SIBIRO TUNDRŲ AUKOS
Šių metų rugsėjo pradžioje Ka- padarė.

nadoje, Hamiltone, sulaukęs gra 
žaus amžiaus (87 metų), mirė 
garbingas aukštaits - dusetiŠVis 
Juozas Svilas, kuris dar jaunystė
je pamilęs savo tėvų žemę, ją 
pureno ir tobulino, kol pasidarė 
pavyzdingas Drageliškių ūkio sa
vininku. Buvo labai Švelnaus 
būdo, lengvai sugyvenamas ir to
dėl kaimynų, giminių ir artimų
jų buvo labai mėgiamas ir ger
biamas.

> Viena didžiausių jo dorybių 
buvo meilė lietuviškam žirgui. 
Jis tie tik juos augino, gerino ir 
treniravo, bet ir kitus stambes
nius ūkininkus ragino juos au
ginti. Jis buvo vienas iš pirmu
tinių organizuotų arklių lenkty
nių Dusetose ant Sartų ežero 
rėmėjas ir dalyvis. Kai 1932 m. 
vasario 2 d. (grabnyčiose) įvyko 
organizuotos lenktynės, kurio- 

' mis net Žemės ūkio rūmai susi
domėjo, Juozas Svilas buvo pir
masis lenktynininkas, atkreipęs 
dėmesį net Žemės Ūkio d-jos, ku
ri įvertindama jo meilę žirgui ir 
tikėdama jo nuoširdžiam eiklių
jų žirgelių tobulinimui, patikė
jo jam Sovietų Rusijoje brangiai 
nupirktą Orlovų veislės eržilą,
kuris vėliau pasismaugė.

J. Svilas su Rytų Lietuvos žir
go mylėtojais, kaip Griškonių 
Grižas, Žvilbučių Prunskis, Šli- 
minkos Gučius ar Utenos Grau
žinis, prašė, kad duotų antrą 
žirgą žęmės .Ūkicii jninisjerija ir

SUNKIAI SPRENDŽIAMAS...

♦-- ‘.•-dAtskelta iS ’S-'pUBl.)

dar labiau skursti”Is”amerikie- 
čių šeimos maisto išmetamų at
liekų galėtų 4 dienas pragyventi 
viena indų Šeima.

Pietų Amerikos vieno gyven
tojo pajamos tesiekia 344 dol 
vienam asmeniui, kai Azijoje ir 

' Afrikoje 2,3 bil. žmonių viduti
niškai vieno asmens pajamos
tesiekia 125 dol. per metus.

Indija šiuo metu jau apvaldė 
badą, nors milijonai “šventųjų” 
pelių maistą naikina maistą ir 
60 mil. “šventųjų” karvių pa
daro milžiniškus nuostolius, 
nors karvė teduoda tik pusę 
litro pieno per dieną. Nelemto 

4 praeities palikimo Indijoje ne
lengva bus atsikratyti ir atei
tyje.

Technikos pažangai įgyven
dinti reikalingas kapitalas. Nė 
vienas bankas labdarybe nesi
verčia, nes kapitalas įdedamas 
naudai gauti. Indijos vyriausy
bė jau daibar nėra linkusi nau
dotis užsienio paskolomis, nes 

+ jų palūkanos jos ūkiui yra ne
pakeliamos. šis pavyzdys tin
ka ir kitiems ūkiškai atsiliku-
siiems kraštams.

Sunkai sprendžiamas ir socia
linis klausimas. Socialinė įtam
pa Pietų Amerikoje sumažino 
grūdų gamybą. Prieš 30 metų 
grūdus išveją kraštai juos įsi
veža. Gyventojų prieauglio klau 
simą sunkiau išspręsti, kaip 
žmogui mėnulį (pasiekti.

iš gimnazijos kurso. Vėliau bu
vo paaukštintas j kapitono laips 
nį ir paskirtas Tauragės apskr. 
šaulių rinktinės vado pavaduo
toju. Lankydamas ir instruktuo 
damas šaulių būrius įsigijo 
daug draugų ir populiarumo, 
nes su visais buvo draugiškas. 
1940 m. bolševikams okupavus 
Lietuvą buvo pervestas į inten
dantūrą. 1941 m. vokiečių ir 
rusų karo metu Vi1 niaus srityje 
atsipalaidavo nuo rusų dalinių. 
Grįžo į tėviškę ir ūkininkavo. 
Be to, ėjo valsčiaus viršaičio 
ir kitas pareigas. Įvedus kol
chozus — dirbo miškų žinyboje 
iki išėjo į pensiją.

Ilsėkis ramybėje, mielas Kos
tai, nors priešo okupuotoj, bet 
savo gimtinėje. Žmonai, sūnui 
dukrai ir giminėms tesuteikia 
Visagalis suraminimą.

A. Razutis

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ IR PARAPIJOS 

VAKARIENĖ

Šv. Pranciškaus parapija spalio 
26 d. šventė Kristaus Karaliaus 
šventę ir rengė savo parapijos 
vakarienę.

Šv. Mišios laikytos Kristaus Ka
raliaus garbei, sakyti atitinkami 
pamokslai, aukotasi Švenč. Jė- 

kol enkavedistai neužtiko zaus Širdžiai. Per vakarines mi

Laimingai pergyvenęs pirmą
ją bolševikų okupaciją, Juozas 
Svilas antrosios jau pabūgo ir pa
sitraukė į Žemaitiją.

Juozas Svilas ilgai slaptėsi pas 
vieną geradarį Žemaitijos kuni
gą.
ir areštavę nuvežė į Utenos ka
lėjimą. Iš čia jį išvežė į Sibirą.
Po 8 vargo, kančių ii- nevilties 

metų, Juozas Svilas buvo sugrą
žintas, labai suvargęs ir be svei
katos, tėvynėn ir buvo leistas 
apsigyventi savo ūkio kampelyje, 
paties pasistatytoje vargingoje 
lūšnelėje. Gi, jo žmona, išven
gusi Sibiro, dešimts metų išgyve
no baimėje, netikrumoje ir be 
žinios apie savo šeimos likimą. 
Jų kančioms galas atėjo tik tada, 
kai duktė dr. Leonilda Giedrai
tienė, gyvenanti Amerikoje ir sū
nus, gyvenąs Kanadoje, juos at
siėmė ir apgyvendino Kanadoje. 
Tačiau neilgai seneliui teko pa
sidžiaugti laisvuoju gyvenimu ir 
rūpestinga savo sūnaus globa 
gražiame jo ūkyje netoli Hamil
tono. Sibiro tundrose sugriauta 
sveikata neatsistatė. Pergyvenęs 
sunkią operaciją vienoje Hamil
tono ligoninių, užmerkė akis am
žinajam poilsiui.

Liūdi jo žmona, liūdi jo duktė 
ir sūnus, o taip pat ir visi zara- 
siškiai, kurių ne vienas savo lai
ku juo nepaprastai didžia vo- 
mės.

’r Ilsėkis; Juozai, ramybėje.

Jugoslavijoje įvyko žemėn drebėjimas, čia matyti drebėjimo' paliestas 
60,006 gyventojų miestas Banja Luką. Darbininkai šiame sugriautame

namų bloke ieško užgriautųjų

Turtingo Prancūzijos gyventojo Duguets dukrelė, 3 m. amžiaus, buvo pa
grobta ir pareikalauta 180.000 dol. išpirkimo. Sumą tėvai sumokėjo ir duk
relė buvo rasta automašinoje, netoli Paryžiaus. Čia ji matyti su tėvais, ku
rie yra turtingi žemių savininkai.

MOŠŲ KOLONIJOSE
Lawrence, Mass. Cambridge Nekalto Prasidėji

mo bažnyčios klebonas kun. Si
meonas Saulėnas ragino lietu
vius vieningai veikti, branginti, 
saugoti lietuviškumą, nesiduoti 
gyvi laidojami.

Kun. K. Kuzminskas, religinės, disla’us JodaitisT Kaž’ys' Genahis 
salpos Lietuvai atstovas paminė-' jr Įreme Piontek. 
jo sunkią bažnyčios ir kunigų pa- Naujį nariai ‘ priimti peter 
dėtį Lietuvoj. _ Douckus, Martinas Ruopis, Geor-

Kun. A. Janiūnas, Vyčių dva- ge Debesaitis ir Leonardas Da- 
sios vadas, pasidžiaugė, kad Law- vidonis.
renco Vyčių choras, muziko — Antanas Radeckas sulaukės 
Jono Narkaus vadovaujamas, pe- 47 metus amžiaus, neseniai mi- 
reitą vasarą dalyvavo apygar- rė Californijoje. Buvo Gardnerin 
dos Vyčių suvažiavime Worces- parvežtas ir palaidotas. Paliko 
terY- brolį Albertą. Feliksas Maželis 77

Po kalbų. muziko J°no Nar- m. amžiaus, ir John Miller, 53 
Jam akompanavo muzikas Jero-Į ka“S mokįįį J,uozas Bįževičius m. amžiaus, mirė kiek seniau, 
nimas Kačinskas. Larry 1Uedeau gražia! pas- Koresp.

šias 5 v., nors jos buvo laiko
mos anglų kalba, bet atvykęs iš 
So. Bostono solistas Benediktas 
Povilavičius gražiai pagiedojo.

Vakare 6 v. savoj parapijos 
salėj įvyko parapijos vakarienė.' 
Suvažiavo čia buvę vikarai- ku
nigai Antanas Baltrašiūnas, Si
meonas Saulėnas, Aloyzas Kli
mas, Alb. Janiūnas irK. Kuzmins
kas. Prie garbės stalo be savos pa
rapijos klebono kun. Petro Šaka
lio ir vikaro Jono Bematonio su
kviesti visi anksčiau minėti ku
nigai, vietos lietuvis gydytojas 
Miškinis su žmona, miesto val
dybos nariai James O Neill, Jo
nas Stundze, bažnyčios kolekto
rių atstovas teisininkas Harold 
Morley su žmona, solistas Bened. 
Povilavičius ir komp. Jeronimas 
Kačinskas su žmona. Salė buvo 
pilna vakarieniautojų, apie 250 
asmenų.

Sumani šeimininkė Juzė Sta- 
pulionienė su padėjėjom parūpi
no skanią, sočią vakarienę.

Kun. J. Bernatonis beveik vi
sus garbės stalo dalyvius kvietė 
tarti žodį.

Kun. A. Baltrušiūnas džiaugėsi
V. Butkys gausiai susirinkusiais lietuviais.

PETKUS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

Lietuviška knyga yra būtinybė kiekvienam lietuviui, 
nežiūrint kur jis gimęs, augęs ar subrendęs, nežiūrint koks 
jis yra — senas ar jaunas —, nežiūrint kokia jo profesija, 
darbas ir užsiėmimas.

Kad knyga būtų prieinama didesniam lietuvių skai 
čiui, kad jos įsigijimo sąlygos būtų lengvesnės, kad jos 
pristatymas būtų patogesnis ir greitesnis, yra įsteigtas 
LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS kurio nariu gali pasi
daryti kiekvienas, įmokėjęs 5.00 dol. įnašo.

Nariai klubo leidžiamas knygas gali pirkti trečdaliu 
pigiau, knvgų pasirinkimas yra neterminuotas ir nėra jo
kių suvaržymų ar reikalavimų nustatant, kiek knygų na- 
ys privalo nupirkti.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBAS yra patogiau
sias būdas įsigyti naujausius leidinius pigiausia kaina. 
Tapti jo nariu taip lengva, kad kiekvienas turėtų jaus
tis skriaudžias pats save, neįstodamas į LIETUVIŠKOS 
KNYGOS KLUBĄ
Įsitikinkite patys, kaip malonu turėti savo knygyne nau
jausius leidinius, būti susipažinusiam su lietuvių literatūra 
ir žinoti, kad atlieki savo pareigą lietuviškai spaudai.

Nedelsdami siųskite 5.00 doi. ir tapkite klubo nariu.

HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Paririag Faeilittet

6645 SOUTH VVESTERN AVE REpubUc 7-8600

EUDEIK SS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

X. A.

JUOZAPAS M. GERLIKAS
Mirė spalio 31 d., 1969. 1:50 vai. popiet.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskrities, Linkuvos mies

to. Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Juozapas, duktė Ber

nice, podukra <Elinor Summers, anūkas Patrick Summers, bro
lis Petras, brolienė Martha, pusbrolis Juozapas Gerlikas su 
žmona Ona, brolvaikiai: Stanislovas ir Kazimieras Gerlikai, 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Dariaus-Girėno Am. L. Post 271, šv. Vardo, 
Tretininkų, Maldos Apaštalavimo draugijoms, Garbės narys: 
T. Marijonų, T. Jėzuitų ir T. Pranciškonų rėmėjų dr-jų.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 
Lituanica Ave.

Laidotuvės įvyks antrad., lapkr. 4 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečia
me visus: gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, duktė, podukra, anūkas lr kiti giminės,
Laid. direkt. Antanas M. Phillips. Tel. YA 7-3401.

iiiiiimiiniiiiiiiiiiimiiiiimmimmimiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos. 

Tnne-up Ir Motorų Remontas
5759 Se. Western Ave.

Kampas 58tb Street 
Telefonas — PRospect 8-95SS 

llllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllll

GĖLES
Vestuvėms, banketams, laidotuvėm* 

lr kitokioms oroKOms 
GUŽAUSKŲ

RFVKRT.Y rni.IjS GPTTNYCTA
>443 W. flSrd Street. Chicaeo. Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

REMKITE “DRAUGĄ”.

kambino po vieną dalykėlį.
Sol. Bened. Povilavičius, 

akompanuojant muzikui Jeron. 
Kačinskui, savo sodriu balsu gra
žiai padainavo 4 lietuviškas dai
nas ir vieną ariją iš operos, bet 
plojimams nesiliaujant, padaina
vo dar vieną.

MOKYKLOS REMONTAS

Pereitą vasarą parapijos mo
kykla ir mokytojų seselių namas 
atremontuoti, atnaujinti, pagra
žinti. Dabar mokykloj mokosi 
290 mokinių (pernai buvo 260). 
Seselių mokytojų turim 9.

Dabar vykdomas dėvėtų rū
bų vajus pasaulio vargšams.

J. Sk.

Gardner, Mass.
Lietuvių Bendrovės metinis su

sirinkimas įvyko spalio 26 d. iš
rinkta valdyba: pirm. Alekas 
Juška, vicepirm. Joseph Emacmen 
fin. sek. Vincas Višniauskas, 
prot. rašt. Leonardas Davidonis, 
kas James Emacmen, direktorių 
taryba:Irene Piontek, Petras Auk 
štikalnis, Franas Netselis, Juoz. 
Radeckas. Knyg. prižiūrėtojai: La i

DRAUGAS, pirmadienis, 1969 m. lapkričio mėn. 3 d.

PAGALBA
Jungtinė katalikų ir protes-

BIAFKIEČIAMR5 bą maistu ir vaistais kenčian
tiems Biafros gyventojams Af-

,. , , . rikoje i!š Sao Tome salos lėk-tentų artimo globos organu. tuyai padarė B
cija “Joint CShurch Aid”, kurios viso paskutinių 18 mėnesių lai-
centras yra Ženevoj šveicarijo- kotarpy lėktuvai pergabeno apie 
je, praneša, kad teikiant pagal- 43,000 tonų maisto ir vaistų.

Mielajam „Panevėžio" monografijos redakcijos nariui
gen. št. pulkininkui

A. f A. POVILUI ŽILIUI mirus, 
žmonai MARIJAI, broliui, seserims, svainei ir kitiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

J. Masilionis, Rukuiža ir 
A. Vadopalas

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam kas JJ užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500.
Katalogas apima visas laisvajame pasaulyje išspaus

dintas lietuviškas knygas, daugumą lietuvių autorių 
anglų kalba knygų ir ribotą skaičių latviškų knygų, 
kurias galima gauti DRAUGE.

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į 15 skyrių ir 
sugrupuotos alfabeto eile

......................m.......... .

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 West 7lst Street Tel. 476 2345
1410 So. 50th Ave., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
 Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(riAOKAWIOZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpubUc 7-1218 
2814 W. 28rd Place________ Tet Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4846 S. Califomla Ave. Tel I.Afnyeftp 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
SS07 8. Lituanica Av.. t»l T Arda 7-S4O1

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3810 Su Lituanica Ava. Tel. YA 7*1138-1189

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Ave., Cicero, KL Tel. OL 2-1003
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X Kuli. Boguinil Lubecki,
MIC, ilgai mokytojavęs Portu
galijoje, prieš išvykdamas mi
sijų dartaui į Braziliją, turėjo 
progą aplankyti savo gimines 
JAV-se. šia. proga spalio 31 <L 
specialiai buvo atvykęs aplan
kyti Draugo spaustuvę, susipa
žinti su lietuviškos spaudos dar 
bu, nes apie tai ibuvo girdėjęs 
daug gero net Portugalijoje ir 
Ramoje. Taip pat aplankė tė
vus marijonus prie Draugo ir 
pasikalbėjo apie Amerikos lie
tuvių gyvenimą. Svečias yra ki
lęs iš Lenkijos.

X “Viena pasaulyje“ yra de
vintasis “Draugo“ romano kon
kursui atsiųstas rankraštis pa
sirašytas Vitės slapyvardžiu.

X Lietuvių Dzūkų draugijos 
valdybos spalio 26 d. posėdyje 
paaiškėjo, jog dzūkų susipaži
nimo popietė davusi pelną, to
dėl dalbar valdyba drąsiau ryž
tasi prie užsimotų darbų. Lap
kričio 16 d. 12 vai. Jaunimo 
centre šaukia narių susirinki
mą, siūlydama priimti sumany
mą steigti šalpos, spaudos in
formacijos, kultūros ir kitas 
sekcijas; suruošti 1970 m. ba
landžio U d. dzūkišką koncer
tą, o rudenį — didesnio masto 
pasirodymą.

X Kun. Vytautas Memėnas, 
Ldurdo • Dievo Motinos (parapi
jos klebonas, Gibson City, III. 
Jodiette vyskupo paskirtas vys
kupijos liturginės komisijos na
riu.

x Chicagos Lietuvių bend
ruomenės ‘ apygarda paskyrė 
100 dol. kūrybos ir mokslo sim
poziumo išlaidoms apmokėti. 
Laukiama ir iš kitur panašių 
aukų. (ak).

X Moterims papuošalai —
aukso apyrankės, medalionai, 
sagės, kryželiai ir grandinėlės, 
žiedai su visais brangiaisiais ak
menimis. Taip pat — gintaro, 
kultūrinių periu, ivory ir kora
lų puošmena. Pasirinkimas vi
sada didelis ir įvairus, kainos 
nupigintos. Terra, 3237 West 
63rd Street, tel. 434-4660. (sk).

X Elegantiškas stalinis ste
reo patefonas, “ore pakabinti“ 
garsiakalbiai. Puikus tonas. Že
ma kaina. Du tuzinai įvairių 
patefonų: lengva išsirinkti. Gra
dinskas 2512 W. 47 St., FR 6- 
1998. (šk).

X Jei gyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ar 2 butų namą 
ir gal mokate už $10,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 83 dol, pas Frank Zapolj 
jūs mokėtumėt 72 dol., sutau
pydami 12 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)

X Cicero Jūrų .šaulių Kuopa
“Klaipėda”, lapkr. 8 d. šeštad., 
rengia savo tradicinį “švyturio“ 
balių, B. Pakšto svetainėje, 
3800 S. California. Bus įvairi 
programa, dovanos, vakarienė 
ir kita paįvairinimai. Pradžia 
7:30 v. v. Šokiams gros B. Pakš
to orkestras. Įėjimas su vaka
riene 5 dol. Dėl vietų kreiptis į 
S. Bernatavičių tel. 863-2703. 

Cicero Jūrų šaulių K-pa 
“Klaipėda“

(pr.)
X Ieškoma moteris prižiūrė

ti vaiką. Skambinti — 737-2955.
(sk.)

X Vienintelį lietuvį J. V. Ra- 
chflną Con -Con rinkimuose pa
remti komitetas rengia “Cocktail 
Party”, sekmadienį, lapkričio 
9 d., 5—8 vai. Gold Coast Inn, 
71 Street & Maplevvood. Dėl in
formacijos ir bilietų galima 
kreiptis pas J. Bacevičių, 6455 
So. Kedzie, C. Oksą 779-0362, 
J. Laok 476-5963, P. Žumbakį 
737-5626. Bilietus bus galima 
įsigyti ir prie įėjimo, g (ak.)

x Prof. Pr. Dovydaičio mo
nografijos išleidimo komitetas 
vis dar tebelaukia aukų. Aukas 
siųsti: Jonas Žadeikis, 4162 So. 
Fairfleld Avė., Chicago, Ilk, 
60632.

X Adolfas Bagdonas, čika- 
giškis “Draugo” skaitytojas, 
atnaujindamas prenumeratą 
pridėjo 5 dol. auką dienraščiui 
paremti. Dėkojame.

X Kun. Simonas Bažmus iš 
Šv. Pilypo parapijos Addison, 
BĮ., atkeltas į Švč. Trejybės pa
rap. Westmont, BĮ.

X Lietuvių Tautos genocido 
paroda jau kuris laikas yra už
baigta ir sukrauta transporta- 
cijai specialiai padarytose dė
žėse. Tuo būdu komisija jai pa
vestą uždavinį įvykdė. Toliau 
parodai rengti (komisija baigia 
paruošti parodos katalogą. Ko
misiją sudaro: prof. Ad. Var
nas, dail. Z. Kolba, D. Valėnas, 
J. Karklinis, J. Skorubskas, L. 
Prapuolenis ir J.Jasaitis (kom. 
pirmininkas). Parodos išstaty
mu amerikiečių ir lietuvių vi
suomenei, bei kitais su išstaty
mu surištais reikalais rūpinasi 
inž. E. Bartkaus vadovaujama 
Alto valdyba.

X Amerikos Lietuvių taryba 
stengiasi palaikyti ryšius su vi
somis JAV (lietuvių organizaci
jomis. Geresniam ryšių palaiky
mui užtikrinti Alto vaidyba pra
šo visas organizacijas pranešti 
adresus ALT’os valdybai, nes 
ne visų organizacijų adresus 

i valdyba turi. Alto adresas: 
,6818 So. Westem Avė., Chioa- 
go, BĮ., 60636.

X Jonas Jasaitis, JAV LB

— Teodora šlepetienė, lietu
vių visuomenės J.A.V. -bėse vei
kėjo pulk. J. Šlepečio žmona, 

(Tarybos narys, Alfo vįcepirmi-' neseniai buvojo ilgesnį laiką Pa 
ninkas ir spaudos bendradarbis,1 ryžiuje pas savo dukterį ir žen- 
Kr. Donelaičio aukštesniojoje tą B. ir A. Vensikus. Su jais, be 
lituanistinėje mokykloje prade-, Prancūzijos, aplankė Vokietiją 
jo dėstyti Lietuvių Bendruo-, įr Šveicariją.
menės mokslą, kuriuo apimama I — S. Jokubauskaitė - Pag
ilėtu vių išeivijos veikla, spau-1 nier, buv. Pr. LBnės krašto ta
da, organizacijos ir kt. Pamokos I rybos pirmininkė, šiuo metu su 
dėstomos septintai ir aštuntai vyru atostogauja Prancūzijos 
klasei. J. Jasaitis gimnaziją ir Rivieroje — Vence, kur nese- 
universitete teisės mokslus bai- niiai įsigijo nuosavą rezidenciją, 
gė Vokietijoje gaudamas teisių' ciBlinie
magistro laipsnį už išnagrinėtą 1 SlnlJlMfe
temą Gemeinsdbaft und Gese’l- — Lietuvis misionierius bro- 
sehaft (Bendruomenė ir visuo- ha Jeronimas Petrauskis, pran- 
menė). 'Be to kurį laiką moky- ciškonas, skaito ‘ Draugą” ir 
tojavo Diepholzo lietuvių gim- rašo mums: “Kaip malonu, kad 
nazijoje. Nuo pat atvykimo į. mane dienraštis “Draugas” lan- 
JAV J. Jasaitis aktyviai reiškia- ko. Be dienraščio būtų taip liūd
si lietuvių visuomeninėje veik- ----------------------------------------
loję. X Dr. Domas Jasaitis, dr.

X Niekur kitur _ visi kaip Kim'ydas šliažas, prof. dr. Jo
nas Genys, inž. Algimantas P.vienas sekmiaidienį, lapkr. 9 d., 

būkime Anglijos lietuvių klubo 
rengiamoje Literatūros ir muzi- 
kos šventėje Jaunimo centre. 
Čia asmeniškai dalyvaus iš Ang
lijos atvykę poetas Vladas šlai
tas ir rašyt. Jonas Kuzmickis - 
Gailius. Bilietai gaunami Mar
giniuose ir prie įėjimo. Pradžia, 
2:30 p. p. Prašome nesįvėluoti 

(pr).
X Lietuvos kariuomenės pir

mūnui, sav. kūrėjui, Vyčio kry
žiaus kavalieriui, a. a. pik. Pet
rui Geniui mirus, jo šviesiai at
minčiai pagerbti vietoje gėlių 
velionio ginklo draugai ir bend-i
radarbiai Lietuvių Fondui su
aukojo $143.00. LF adresas: 
6643 So., Maplevvood Avė., Chi
cago, BĮ., 60629. (pr.)

Visuomenininkai ir lietuviškosios veiklos rėmėjai Ona ir Jonas Gradins 
kai Kr. Donelaičio mokyklos pavasario šventėje peržiūri išleistą mokyk
los metraštį Laiko Tėkmėje. Kr. Donelaičio mokyklų pavasario šventė 
įvksta kas metai Tėvų Marijonų soduose ir taip pat kas metai išleidžia

mas metrašti^. _ __ Nuotr. V. Noreikos

4 d. 8 vai. vakare transliuos toje. Tiktai New Yorkas, Los 
specialią dokumentinę progra-1 Angeles, Detroit ir Kennedy tarp 
mą apie klauzuruotų vienuolių tautinis aerodrom/as pralenkia 
seselių klarisių gyvenimą. Chi-, Chicagą. Žemiau Chicagos yra 
cagoje programa bus matoma, Philadelphia, San Francisco,
5 kanalu. ClfiveLand, Boston ir Baltimore.

Lietuvių fondo valdybos ir tarybos posėdžių, įvykusių š. m. spalio 26 d. Chicagoje, Jaunimo centre, dalyviai. Iš 
k. sėdi. dr. J. Valaitis, inž, V. Kutkus, dr. K. G. Balu kas, dr. A. Razma, F. Eidimtas, A. Rėklaitis; stovi: dr. 
V. Šimaitis, S. Rauckinas, agron. J, Sadūnas, H. G. Daras, inž. V. Kamantas, dr. F. Kaunas, dr. K. Ambrozaitis, 
K. Grina, inž. V. Naudžius, agron. A. Šantaras ir K. A. Girvilas Nuotr. V. Noreikos

iŠ ARTI IR TOLI
VOKIETIJOJ

— Angelika Gaidelytė sėkmin 
gai užbaigė matininkės mokslą 
ir gavo diplomą: “Vermessungs 
-Tedhniker”. Sveikiname nuošir
džiausiai su dideliu laimėjimu! 
Jinai buvo vienintelė mergaitė 
tarp daugelio berniukų, kur jinai 
gerai pasirodė ir pelnė visų pa
garbą. Jinai dabar pasiryžo stu 
dijuoti toliau. Stojamuosius eg
zaminus sėkmingai išlaikė. Ga
vo stipendiją ir jau lanko inži
nerijos mokyklą, Ikur nori gau
ti inžinierio diplomą. Ji ir čia 
turės būti viena tarp studijuo
jančių vyrų.

PRANCŪZIJOJ

Liaugaudas, Kristina Lauraitytė
atsiliepė į JAV LB 

centro valdybos kvietimą daly
vauti mokslo ir kūrybos simpo
ziume.

X “Už jūrių, už kalnų, už 
marių mėlynų” — taip skamba 
dainos žodžiai iš “Danos” ope
ros antrojo veiksmo. Muziką 
parašė Julius Gaidelis, tekstą 
Stasys Santvaras, šią dainą at
liks Ghiciagos Lietuvių operos 
moterų choras operos baldaus 
metu, diriguojant Alice Ste
phens.

X Vincas Keršys, mūsų dien
raščio skaitytojas Rockford,
BĮ., atnauTindamas prenumera
tą, prisiminė “Draugo” kalendo
rių ir kalėdines korteles, pridė- 

i damas 5 dol. aukų. Ačiū.

na, kaip kalėjime.” Rašo, kad į 
tarptautinę parodą Damaske su 
ekskursija iš Sovietų Sąjungos 
buvo atvažiavusių ir lietuvių. 
Br. Jeronimas, pats kukliai gy
vendamas, gaunamas aukas pa
naudoja pasiųsdamas siuntinius 
į Lietuvą. Dabar jo adresas: 
Rev. Fr. Hieronymus, OFM, 
Couvent de Terre Sainte, Bab - 
ToumaJDamas, tSlyria.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
— Gargžduose įsteigta maža 

elektrinių plytelių dirbtuvėlė, 
kurioje dirba apie 20 darbinin
kų, daugiausia moterų.

— Nauja akcija suniekinti 
lietuvius partizanus pradėta 
okupuotoje Lietuvoje. Šiuo rei
kalu NKVD “žurnalistai“: M. 
Chienas, K. Šm'gelskis ir E. 
Uldukis paruošė specialią kny
gą “Vanagai negrįžta į lizdą”, 
kurioje paniekinančiu būdu at
vaizduota Lietuvos laisvės kovo 
tojų, jų tarpe J. Daumanto — 
Lukšos, J. Būtėno ir kt. veilkjla.

M,arquette Parko Prekybos rūmų komiteto nariai, kurie rengia vakarienę 
lapkričio 9 d. Martiniąui salėje. Bus įvedami nauji pareigūnai. Bus pagerb
tas ir aldermanas Joseph Krska. Nuotraukoje matyti sėdi iš k. j d.: IRuth 
Christiansen, Lorraine Seidel, Chicago Savings & Loan Assn., Lawrence 
Schaefer, Marąuette National Bank. Sėdi John Evans, pirm. 6845 S. Wes- 
tern, Kenneth Kolke, Fire Safey inžinierius.

CHICAGOS ŽINIOS
SUDEGU 157 PARŠAI

ISunkvežimis, vežąs 157 par
šus į skerdyklas, įvažiavo į ki
tą sunkvežimį nr. 80 greitkely
je arti Hammondo ir sudegė. 
Kartu sudegė ir visi paršai. Svy 
lančių paršų kvapas buvo toli 
užuostas. Eismas toje apylinkė 
je (buvo sulėtintas 12-kai valan
dų. z

KRIZANTEMŲ PARODA

Chicagos parkų distriktas 
ruošia 57-tą metinę krizantemų 
parodą lapkr. 8—30 d., Garfield 
ir Lincoln parkų gėlynuose. Pub 
lika nemokamai gali parodą lan 
kyti nuo 9 vai. ryto iki 9 v.v.

VIENUOLĖS TELEVIZIJOJE
NBC televizijos tinklas lapkr.

ŠIMTĄ TŪKSTANČIŲ DOLERIŲ 
LIETUVIŠKIEMS REIKALAMS

dinama “Tiesoje”, vėliau bus iš
leista atskiru leidiniu.

— Iš Čekoslovakijos (,ne iš 
Rusijos) į okup. Lietuvą atgaben 
ta 400 kombainų cukrinių run
kelių nuėmimo darbams vykdy
ti.

— Ateistinė paroda, buvo su
ruošta Utenoje, tema “Bažnyčia 
vakar ir šiandien” ir tęsėsi visą 
mėnesį. Jai eksponatus parūpi
no Vilniaus ateistinis muziejus. 
Parodos tikslas: sustiprinti prieš 
religinę kovą Utenoje ir apylin 
kėse.

— Vilniaus universitete me
dicinos mokslų daktaro laips
nius gavo gydytojai Eugen'jus 
Katinas ir V. Lapinskas.

— Stefanija Grinevičienė, ži
noma pedagogė, viena iš pirmų 
jų kurčių — nebylių vaikų mo
kytojų, 1934 metais šioje srity
je pradėjusi dirbti, išėjo j pen
siją. Po H-jo (Pasaulinio karo 
ji buvo paskirta Vilniaus kur
čių — nebylių mokyklos — :n- 
temato direktore, vėliau dirbo

Lietuvių Fondo aštuonerių fondas, Lituanistikos institutas, 
metų sėkmingos veiklos laiko- Muzikologijos archyvas ir eilė 
tanpyje, kas metai paskirstyto kitų lietuviškų institucijų, 
pelno bendra suma įskaitant ir
arų metų jau pašiurtą pelną su Romėnės sukaup-
daro imponuojantį skaičių—šun- t_ Lietuvių fondan indėliai davė 
tą tūkstančių dol. Lietuvišku skhiamas ,
mastu matuojant, toa didelis pi- tos čįog gyyybį.
nigas, paskirtas btuamstimam rdkaJams Ne.
švietimui remta, mokslui ir kui- metais esamo
turai skatinti M ugdyti ir ki- djų rinRos nepalankumO) fondo 
tiems lietuvybę stiprinantiems vadovybė numatė 1969 metų
uždaviniams įgyvendinti. , pelno paskirstymui skirti $30,

Lietuvių fondo lėšomis yra iš 0(X) Taį nemaža suma> bet yia. 
leista eilė lituanistinėm mokyk- nepaJkankarn,a žymiai 
lom vadovėlių, įsigyta mokslo reikalavimams patenkin-
priemonių, paremtos lituanistą- ^ Lietuvių fondas vertas di 
nės mokyklos, įgalintos vaikų, desido įjet. visuomenės dėmesio 
jaunimo ir rašytojų literatu ros pygįo naujais įnašais pagrei-
premijos, paskirtos stipendijos tįnti fondo 3^^.
lituanistikai studijuoti, premijos lo augimą. Artėja fondo veIk- 
paskirtos stipendijos lituanisti- loQ dešimfcmečio sukaktis. Ją iS- 
,kai studijuoti, premijos indi-vi- kiliau paminėtume iki tol su- 
dualinei kūrybai skatinti, apmo-l, . ... .. .... ,
karnos išlaidos Lietuvos ištari- , kauP« ^.brestąj, nuhjan, do- 
jos paruošimui, išleistos moks- l®rių. Tik ryžtingai prie to eilin
io knygos, paremtas Kultūros me. S. Rauckinas

’ MES LEMSIME
Talkon atskuba nuoširdūs mece 
natai, kuriais Lietuvių opera 
didžiuojasi, jais gėrisi ir jiems 
lieka dėkinga.

Ir kai darbo pradžia gerokai 
pažengia, Lietuvių opera renka
si it viena šeima gražiam paben
dravimui, maloniam susipažini
mui. Ir tad būna Lietuvių ope
ros tradiciniame baliuje, kuris 
kasmet ruošiamas rudens metu 
ir šiemet įvyks lapkričio 15 d.

Žinoma, gal ir iš šio paren
gimo liks koks šimtas, (kitas 
“Likimo galios” pastatymui. Bet 
juk grūdas, prie grūdo — aruo
dus pripildo. Ir mes tą šeštadie
nio vakarą skirkime Lietuvių 
operos ruošiamam parengimui. 
Ir mūsų atsilankymas, bus lyg 
tas našus grūdas, pripildąs aruo 
dą.

Taigi “Likimo galios” sėkmę 
mes lemsime. Lemkime ją visi 
sutartinai, nes Lietuvių opera 
priklauso mums visiems.

Jos sėkmė _ mūsų džiaugs
mas. Lietuvių opera yra gyvas,

1 veiklus mūsų visos išeivijos na- 
I rys ir jo rūpesčiu mes turime 
visi sutartinai gyventi.

J. Janušaitis

ANČIŲ MEDŽIOKLĖ
Ančių medžioklė Illinois vals

tijoje leidžiama nuo lapkr. 1—-( 
30 d. tarp saulėtekio ir saulė
lydžio. Medžiotojai turi pasirū
pinti leidimais, kurie kainuoja 
$3.25. Jie taip pat turi nusipirk
ti federalinį žymenį už $3.

REMIA STUDENTUS

Apie 60 proc. 506 pirmame
čių studentų lankančių Chica
gos universitetą gauna finansi
nės paramos iš paties universi
teto. Viduriniai, studentai gau
na po $1,345. Metinis mokestis 
už mokslą yra $2,100. Pirmame
čių klasėje yna 203 studentės.

MUITINĖS ĮPLAUKOS
Chicagos uostas, muitinės į- 

plaukomis, stovi penktoje vie-

1
“LIKIMO GALIĄ

Maestro Vytautas Miarijošius 
Lietuvių operos darbo šių metų 
sezono atidaryme kalbėjo: “Su
tariame visi. Dirbkime ilš šir
dies. Pažinkime viens kitą ar
čiau. Bus darbas našesnis, rezul
tatai geresni. Ir tikėkime — “Li 
kimo Galios” sėkmę mes lem- 
sirne...”

“Likimo galia” —tai ateinan
čio pavasario šviesus dar vie
nas pragiedrulis Lietuvių operos 
gyvenime.

Ir tikrai nuostabus šis kolek
tyvas. Jau eilę metų vis su nau
ja energija, su naujais sumany
mais į lietuvių kultūrinį gyveni- 

i'mą įpina po vieną gražų žiedą. 
Kas gi visa tai atlieka ? — daž
niai (paklausia vienas kito įvai
riuose pokalbiuose.

Atsakymas būtų: mes visi. 
Lietuvių operos šimtinė žmonių, 
ypač paskutiniais metais ūgte
lėjusi naujais jaunais daininin
kais kas penktadienio vakarą 
nuo ankstyvojo rudens iki pa
vasario drebina Jaunimo centro 
pastatus beruošdami solo ir cho 
ro partijas. O kiek čia darbo, 
darbelio. Juk žingsnis po žings
nio, tonas po tono, gaida po gai
dos! Nepavargsta tie mūsų anie 
li operos dainininkai, kad ir iki 
gaidgystų jiems tektų dainuoti. 
Jie tai atlieka su meile ir gied
ria nuotaika.

“Likimo galia” — būsianti ža,- 
vi, dar niekam nematyta, kaip 
teigia tos srities žinovai. Tačiau 
ir jos išvedimas į sceną nėra 
jau taip lengvas. Kiekviena ope 
ra, be tiesioginio žmonių darbo, 
reikalinga ir gausių lėšų. Ir 
“Likimo galia” be to neapseis. 
Ir taaa priklausys nuo mūsų pa
čių, ar ji bus sėkminga.

Specialus lėšų telkimo komi
tetas telkia lėšas, ruošdamas 
tam tikslui specialius parengi
mus. Bet tai tik maža dalis to, 
ko reikia operos pastatymui.

KATALIKŲ SAVAITRAŠTIS
Apie Chicagos arkivyskupijos 

savaitraštį The New World sek
madienį beveik visose parapijo
se buvo skaitomas kardinolo 
Cody laiškas. Tikintieji prašo
mi paremti savaitraštį. Tam rei 
kalui išdalinti vokeliai, kurie 
bus surinkti lapkr. 9 d. mišių 
metu.
RADIJO STOTIS GALI ATI

TEKTI TV STOČIAI
Jeigu federalinė komunikaci

jos komisija (FCC) Washingto- 
ne duos sutikimą, tad WGN 
Continental transliavimo bendro 
vė dovanoja klasikinę muziką 
FM bangomis skleidžiančią 
WFMT stotį švietimo televizi
jos stočiai WTTW. Anksčiau 
buvo pranešta, kad stotis bus 
perleista kuriai nors labdaros 
ar švietimo įstaigai. Buvo gau
ta daugiau 50 laiškų iš susido
mėjusių stoties likimu. »

PRIĖMĖ NAUJOS 

VALSTYBĖS ATSTOVĄ

Popiežius Paulius VI-sis spe
cialioje audiencijoje priėmė ita
lam respublikos Afrikoje pre
kybos bei transporto ministrą 
Msonthi. Naująja! Afrikos res
publikai Paulius VI-sis ta pro
ga palinkėjo sėkmingai įgyven
dinti aukštuosius laisvės ir ne
priklausomybės idealus siekiant 
visos tautos gerovės ir pažan
gos.

Arthur Phaff demonstruoja New 
Yorke vyriškus minko kailinius, ku
rie IdUhūoja 595 3ol.

MR »


