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ASTRONAUTAI GRĮŽO 
I ŽEMĘ

Dar vienas amerikiečių drąsos ir technikos liudijimas

HOUSTON. — Vakar ameri- pakilimui tebuvo tik vienas va- 
kiečiai astronautai, fu Apollo 12 riklis, buvo susijaudinę kai įvy- 
keliavę erdvėmis 244 vai., ir dau ko pasikeitimų slėgimo sistemo-
giau trisdešimt valandų buvę 
mėnulyje, grįžo į žemę' Jie nu
sileido 3 vai. p. p. Pacifike, kur 
juos ištraukė Hornet lėktuvne
šio vyrai, maždaug 460 mylių 
nuo Pago Pago Pacifike. Nusi
leidę astronautai Gordon,- Con- 
rad ir Bean, atlikę 10 dienų ke
lionę, dar nebaigia savo gana 
nelengvų valandų, jie dar turės 
būti karantine.

Parašiutams skleidžiantis
Houston pareigūnas John 

Mayer pareiškė, kad visada dar 
yra pavojų, kol neišsiskleidžia 
parašiutai ir kol erdvėlaivis ne
pasiekia žemės. Trys oranžiniai 
ir vienas baltas parašiutas, kiek 
vienas po 83 pėdas skersmens, 
sulaikė erdvėlaivį, lėkusį 24,500 
mylių per valandą ligi 1,437 my
lių. Jeigu parašiutai neišsiskleis 
tų ar neišlaikytų, tada erdvė
laivį ištiktų katastrofa. Nusi
leidimo zona nebuvo visai gera, 
buvo debesuota, tačiau vėjas ir 
bangos buvo palankios. Ast
ronautas Richard Conrad, erdvė 
laivio vadas, pasiuntė lėktuvne
šio kapitonui Carl Seiberlich te
legramą, kviesdamas būti tiks
liai vietoje, kadangi erdvėlaivis 
irgi tiksliai nusileisiąs.

Spaudos konferencija
Praėjusį sekmadienį pusvalan 

dį astronautai atsakinėjo žur
nalistams iš erdvių. Jie lėkė 
maždaug 100,000 mylių nuo že
mės. Jiems buvo pateikta tryli
ka klausimų. Vyrai pasisakė, 
kad truputį nervinosi, kadangi

je. Jie pasakojo, kaip mėnulyje 
nukrito Conrad ir be pagalbos 
atsikėlė. Jis norėjęs pakelti par- 
didelę uolieną. Jis nemanąs, kad 
galėtų krisdamas persiplėšti sa
vo astronauto drabužius, nes 
kritimas mėnulyje yra lėtas. 
Mėnulyje traukos jėga yra tik 
vienas šeštadalis tos traukos, 
kokia yra žemėje. Esą, viena 
šešta dalis mėnulio traukos 
daug malonesnė, negu lekiant 
erdvėlaiviu, kur tokios traukos 
visai nėra.

Astronautai pažymėjo, kad 
reiktų geresnių įrankių ir, kad 
mėnulyje 8 vai. darbo diena ne
būtų sunki. Kelionė įrodo, kad 
Amerika technikoje ir ryžte pa
sauly nepralenkiama.

Į žemę grįžę, vyrai pradės ka 
rantiną, kuri tęsis ligi gruodžio 
11 d. Jeigu matys, kad jokių 
užkrėtų iš mėnulio neatnešama, 
tokie karantinai nebebus toliau 
reikalingi.

K

Amerikiečių 3-ji marinų divizija atitraukiama iš Vie tnamo. Ji pirmoji buvo pasiųsta j Vietnamą i iš 
viso kautynėse prarado 5,000 vyrų. Jie čia stovi prie laivo U.S.S. Tripoli, kuris juos pargabens namo. 
Marinai matyti besiruošią j laivą Da Nang bazėje Pietų Vietname.

BALTŲJŲ RŪMŲ 
SPAUDOS SKYRIUJE

GRAŽINA KRIVICKIENĖ, 
mūsų korespondentė YVashiiigtone

Kanclerio pažadai 
lenkams

VARŠUVA. — Vakarų Vo
kietijos kancleris Brandt savo 
pasikalbėjime išspausdintame 
Lenkijos laikraštyje patikino, 
kad V. Vokietija stengsis visas 
su Lenkija problemas garbmgai 
ir teisingai išspręsti, kad santy
kiai būtų draugiški.
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Juodais brūkšneliais pažymėta vieta, kur mėnulyje keliavo ir kokią 
kelionę atliko Apollo 12 astronautai.

TOLIMESNĖS KELIONĖS 
I ERDVES

Prancūzija nesipriešins 
Anglijos priėmimui

Komunistinė Kinija 
kaltina Maskvą

TOKIO. — Komunistinė Kini
ja paske’bė, kad Sovietų Rusi
ja Pekine nenorinti daryti pro
greso pasitarimuose, dėl tų kraš 
tų sienų. Iš viso tokios kritikos 
Kinijoj nebuvo pastebėta nuo 
spalio 20 d., kada pradėti pasi
tarimai. Jeigu kada ir buvo kri
tikuojama, tai nebuvo vadina
ma vardu. Kom. Kinijos dien
raštis tiesiogiai pabaltino Sov. 
Rusiją, kad ši nerodanti noro 
išspręsti taikiai pasienio proble 
mų. Priekaištai padaryti “Liau
dies dienraščio” vedamajame, 
minint Albanijos 20 metų su
kaktį, nuo diplomatinių santy
kių su Albanija užmezgimo.

Žemes ūkio pažangos 
konferencija Romoje

Dalyvavo ir lietuvis

Roma: —Katalikų Bažnyčios 
nuolatinį rūpinimąsi ūkininkais 
bei žemės ūkio darbininkais ir 
jų šeimomis ypatingai iškėlė nuo 
latinis Vatikano stebėtojas prie 
tarptautinės Mitybos ir žemės ū- 
kio organizacijos, prel. Ligutti, 
kalbėdamas XV-je šios organiza
cijos generalinėje konferencijoje, 
kuri įvyko Romoje. Žemės ūkio

Washingtono spaudos skyriuje 
diena yra ilga. Pavz. lapkričio 
18 d. nuo 10 ligi 12 valandos 
ryto teko matyti prez. Nixon, 
net tris kartus. TV ir foto kame
rų šviesoje jo pasakytus žodžius 
korespondentai stengėsi užra
šyti ir perduoti telefonais į savo 
žinių centrus.

Štai per garsiakalbį praneša, 
kad tik ką grįžęs iš Tolimųjų Ry
tų ir matęsis su prezidentu paštų 
viršininkas padarys pranešimą 
spaudai. Jo pranešimas daugiau 
lietė įspūdžius ir nuotaikas ku
riuos jis ten patyrė Vietname. 
Ten kalbėjosi su daugiau negu 
tūkstančiu karių ir vietinės val
džios pareigūnų. Prez. Nixono

visos žmonijos gerovei ir mitybai.
FAO generalinėje konferencijoje 
dalyvavo ir lietuvis, žemės ūkio 
klausimų specialistas, Algis Že- Pasakyta lapkričio 3 d. kalba, ten 
maitis, šiuo metu dirbantis šios Padariusi gero įspūdžio. Neigia- 
tarptautinės FAO organizacijos mų Pasisakymų (ypač karių) te-
Romos centro vadovybėje.

Peru ambasadorius 
Vatikane

ko jam išgirsti apie neseniai 
Washingtone vykusį protesto mo
ratoriumą, kuris tik ilgina ir sun
kina karą Vietname.

Su nekantrumu laukė žinių a- 
gentūrų žmonės, kad patektų į 
Rožių sodą kur vyko Padėkos die
nos proga prezidentui kalakuto

kontraktorių sąjungos atsto
vų buvo atvykę įteikti pre
zidentui simbolinį auksinį 
tanką. V51iau, Baltųjų Rū
mų Mėlynajame kambaryje bu
vo įteikta prezidentui naujai at
vykusio graikų ambasadoriaus 
kredencialai. Pasikeista oficialio
mis kalbomis. Ambasadorius įtei
kė savo kredencialus.

Kai išėjome j lauką pro tas pat 
didžiąsias tarpe baltų kolonų du
ris, prie ląiptų laukė ambasado 
riaus juodas limuzinas prie jo du 
Amerikos kariai.

Spaudos sekretorius Ziegler pra 
nešė apie Joseph Kennedy mirtį 
ir paskaitė prez. Nixon pasiųstą 
užuojautos pareiškimą įvertinan
tį buvusio ambasadoriaus nu
veiktus darbus. Po to buvo pas
kelbta įvairių prezidento paskyri
mų eilė, paskelbta prezidento se
kančios dienos dienotvarkė. 3 klau 
simus sekretorius atsakinėjo grei
tai, bet atsargiai. Daug galima 
patirti per 2 valandas Baltųjų 
Rūmų spaudos skyriuje.

Vatikanas - Popiežius Pau- įteikimo iškiImės>

Londonas.—Dr. Robert Jastrov, 
Aeronautikos ir erdvių adminis
tracijos mokslininkas, teigia, kad 
2000 m. keleivių susisiekimas su 
mėnuliu ir Marsu jau bus papras
tas reiškinys. Dr. Jastrov pareiš
kė, kad galimas daiktas jog treje- 
tos metų laikotarpyje Amerika 
jau galės pasakyti ar kada nors 
buvo žmonių mėnulyje. Mėnuly
je sunku viską tirti, kadangi ne
lygus paviršius ir turės būti su
projektuotas mėnulio automobi
lis ir manoma, kad trejų metų 
laikotarpyje toks bus. Pėsti astro
nautai negali daug apžiūrėti. Jis 
skelbia, kad jei galima pergaben
ti uolienas, tai taip pat bus gali
ma pergabenti ir žmones, mok
slininkai ar kiti, ir tai jau galės 
būti apie 1975 metus. Jis taip pat 
skelbia, kad ateina laikas kada 
Amerika negalvos ar apsimoka 
mesti pinigus j erdvių tyrinėji
mą, bet pamatys, kad negalime 
be erdvių gyventi.

Manoma, kad mėnulis atplėš
tas nuo žemės

Houston, ..Tex. —Paviršuti
niais sprendimais mokslininkai 
mano, kad mėnulis bus atsiskyręs 
nuo žemės. Taip sprendžiama iš 
uolienų. Apie tai skelbia dr. 
John O Keefe, Teoretinių stu
dijų laboratorijos direktoriaus pa
vaduotojas Goddard erdvių cen
tre Greenbelt, Md. Mėnulio pa- 
vyzdžiuos nerasta tokių gerųjų 
metalų, kaip aukso, platinos os- 
mijaus, rodiumo ir kitų. Prieš 
penketą bilijonų metų esą žemė

bai reta. Yra trys teorijos, kaip 
mėnulis tapo žemės satelitu. Pir- 
metalų, kaip aukso, platinos, os- 
moji teorija tai rodė, kad masė 
susiformavusi tuo pačiu m. kaip 
ir žemė. Antroji yra ta, kad mė
nulis buvox susiformavęs kur nors 
kitur atmosveroj ir vėliau pagau
tas žemės gravitacijos, kai jis per
daug prisiartino. Trečioji teorija 
teigia, kad mėnulis yra nuo že
mės atplėštas. Mėnulio uolose 
rasta titanijaus, aliuminijaus, ge
ležies, magnezijaus ir kalcijaus.

KALENDORIUS
Lapkričio 25 d.: šv. Aluotas, 

šv. Kotryna Alch., Santautas, 
Germė.

Lapkričio 26 d.: šv. Eugenija, 
šv. Anastazija, Gražvydas, Aiš- 
kutė.

Saulė teka 6:50, leidžias 5:24.
ORAS

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien dalinai apsiniaukę. Tempe
ratūra daugiau 40 1.

STRASBOURG, Prancūzija.
— Prancūzijos min. pirm. Jac- 
ques Chaba - Delmas pareiškė, 
kad Britanija bus labai greitu pažanga — kalbėjo Vatikano at
laiku Bendr. Europos rinkos Į stovas - tik tada tebus galima, kai 
tautų partneris. Jis tai pareiš- visi pilnai supras ir įvertins kai-
kė kalbėdamas 25 m. sukaktu- 
vinėj šventėj, nuo Strasbourgo 
išvadavimo iš nacių okupacijos. 
Kaip žinoma, de Gaulle buvo 
priešingas tokiam įsileidimui. Į- 
domu, kad min. pirm. toks pra
nešimas paskelbtas vos savaitė 
prieš įvykstant gruodžio 1 - 2 d 
Bendrosios rinkos tautų pasita
rimui Haagoje, kur galės būti 
išspręstas Britanijos priėmimo 
klausimas.

Bolivijos ir Sov. Rusijos 
ambasados

LA PAZ. — Bolivija ir Rusija 
pasikeičia ambasadoriais, tai 
nuo Naujųjų Metų. Tai pirmas 
toks ambasadų atidarymas.

u.uju.ių gis prietaisas bus 1972 m. išmestas kelionėn į Jupiterį ir kelionė
buvo karsta ir sunkieji metalai jam užtruks net pora metų. Erdvėlaivis turės nulėkti apie 1 bilijoną 
nuskendo, todėl jų šiandien la- mylių. Prietaisas iš ten atsiųs nuotraukų.

miečių ir žemdirbių interesus, ku 
rie taip pasišventusiai aukojasi

liūs VI-sis ketvirtadieni, specia
lioje audiencijoje, priėmė naują 
Peru respublikos ambasadorių 
prie Vatikano Viktorą Correa, ku
ris ta progra įteikė savo skiria
muosius raštus. Šventasis Tėvas, 
sveikindamas naująjį ambasado
rių, ypatingai pabrėžė gilų Peru 
tautos religingumą, kuri pirmo
ji Pietų Amerikos kontinente yra 
davusi daugiausiai šventųjų 
kaip šv. Rožį iš Limos, šv. Mar
tiną de Porres, šv. Pranciškų So- 
lano ir kitus.

Amerikiečių lėktuvai 
puola

SAIGONAS. — Norint išveng 
ti komunistų jėgų susitelkimo, 
amerikiečių lėktuvai bombarda
vo kelius Laose. Oro pajėgos 
Vietname ir laivyno lėktuvai 
nuo Tonkino įlankoj stovinčių 
lėktuvnešių bombardavo kelius, 
kuriais šiaurės Vietnamas gabe 
na pastiprinimus.

Kalakutų augintojų federacija 
pranešė, kad šiemet yra užau
ginta 106 milijonai kalakutų, t. 
y. vienu procentu mažiau negu 
1968 metais. Esą pagal tyrimus 
yra nustatyta, kad jų mėsa, pa
lyginus su kitų paukščių ir gyvu
lių mėsomis turi daugiau protei
nų, mažiau cholesterolio ir rieba
lų. Susirinkusieji gavo ir ponios 
Nixon mėgiamiausią kalakuto 
kepimo receptą. Buvo padaryta 
nemaža nuotraukų.

Sugrįžus į spaudos kambarį 
pranešta, kad galima eiti į pre
zidento kabinetą, kur prez. Ni
kon stovėjo savo puikiame kabi
nete. Keletas asmenų, Amerikos

Tyliosios daugumos” filmas
Pasiųstas į 104 kraštus

WASHENGTONAS. — Vy
riausybė susuko filmą apie A- 
merikos tyliąją daugumą, re
miančią prez. Nixon, ir ji bus 
pasiųsta į 104 svetimus kraš
tus, kurių gyventojai per tele
viziją ar ir šiaip kitur galės ma
tyti, kad Amerikos gyventojų 
dauguma remia prez. Nixono 
politiką Vietname. Pasiųsta jau 
pora šimtų kopijų 15 minučių' 
ilgumo filmo televizijai, pava-( 
dinto “Tylioji dauguma”. Fil
mas, kuris kainavo 20,000 dol., 
bazuojasi anglų kalba, tačiau 
kartu išleisti įkalbėjimai ir dar 
devyniom kalbom: ispanų, pran 
cūzų, vietnamiečių, portugalų, 
arabų, korėjiečių, tagalogų, in- 
donezų ir mandarino tarme ki
niečių. Skelbiama, kad vėliau 
bus pridėta dar 13 svetimų kal
bų įrašų. Filmų pasiųsta į 35 
kraštus Afrikoj, 17 Europoj. 
14 — Tol. Rytuose, 14 — Vid. 
Rytuose ir 24 į Lotynų Ameri
ką. Filmo direktorius John 
Ford.

Agentūra, kuri reprezentuo
ja JAV politiką, planuoja 90

minučių dokumentinį filmą i- 
pie Amerikos politiką Vietna
me. Filmas “Tylioji dauguma” 
baigiamas prezid. Nixono žo
džiais: “Aš supratau, tačiau, 
kad garsiausias balsas nėra tas, 
kurio reikia klausyti”.

Izraelis arabams 
negręžins užgrobtų

teritorijų
NEW YORKAS. — Izraelio 

min. pirm. Goldą Maier paskel
bė, kad ne visos arabų terito
rijos, kurias yra užėmęs Izrae
lis, bebus grąžintos arabams. 
Ji paskelbė, kad niekada Jorda
nijos vėliava neplevėsuos virš 
Jeruzalės. Ir kai kurios kitos 
vietos saugumo sumetimais ne
bebus grąžintos. Paklausta, ar 
naują karą Izraelis laimėtų kaip 
ir kitus, pirmininkė atsakė, kad 
laimėtų, nes negali pralaimėti, 
nes jeigu užimtų arabai, ta iš
naikintų visą tautą. Izraelis lai
mėtų, nors Sovietų Rusija da
bar arabams pristatė daug mo
dernesnių ginklų, negu 1967 m.

Amerikiečiai prez. Nixono rėmėjai, degina Vietnamo komunistų vė
liavą Waahingtone.

Aktyvi katalikų vyrų
federacija

MADRIDAS. — Ispanijos sos
tinėje įvyko Tarptautinis kata
likų vyrų organizacijų atstovai. 
Suvažiavime buvo savrstyta Eu 
ropes katalikų vyrų Federacijos 
kongreso 1970 m. Šveicarijoje 
darbai bei panašaus kongreso 
1970 m. Šveicarijoje darbų pro
grama bei panašaus kongreso 
šaukimas Pietų Amerikoje 1971 
metais Caracas mieste. Tarptau 
tinė katalikų vyrų federacija 
taip pat nutarė aktyviai įsi
jungti į Jungtinių Tautų pas
kelbtų “1970 švietimo metų” 
programą neraštingumui Pietų 
Amerikoje panaikinti bei daly
vauti popiežiaus Pauliaus VI-jo 
paskelbtos “Pasaulinės taikos 
dienos” tikslų įgyvendinime.

Be tėvo vardo ir 
obuolio neparduosi

Okup. Lietuva. — “Šiuo me
tu galioja dvejopa atsiskaitymo 
su obuolius parduodančiais pilie
čiais, tvarka”, — aiškina žmo
nėms “Valstiečių laikraštis” Lie 
tuvoje: “Paprastai užpildoma ži
niaraštis, kuriame nurodoma o- 
buolius pardavusio piliečio pa
vardė, vardas ir tėvo vardas, gy
venamoji vieta, produktų pavadi
nimas, rūšis, kiekis, kaina ir iš
mokama pinigų suma. Žmogus, 
pardavęs obuolius, pasirašo ži
niaraštį ir gauna pinigus. Žinia
raštyje matyti, kiek ir kokios rū
šies obulių parduota, kiek už tai 
priklauso pinigų.”

“Tais atvejais, kai supirkimo 
punktas arti paruošų kontoros 
ar vartotojų kooperatyvo, papras 
tai išrašomi kvitai, kuriuose nu
rodomi tie patys duomenys. Ga-' 
vęs kvitą, žmogus nueina į pa
ruošų kontoros ar vartotojų ko
operatyvo kasą. Ten įmokami pi
nigai už parduotą produkciją”. 
Žodžiu sakant, be tėvo vardo o- 
buolio neparduosi.

— Leit. W. L. Colley apkaltin 
tas, kad 1968 m. kovo 16 d. 
P. Vietname, užimant vieną kai 
mėlį, leidęs kariams nukąuti a- 
pie 100 nekaltų kaimelio gy
ventojų.

• Chilėje sprogus bombai su
žeistas Britanijos ambasados 
antrasis sekr. McQuade.



DRAUGAS, antradienis, 1969 m. lapkričio m. 25 d.
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Apsaugok, Dieve, kaip kenčia daktaro mama

Tik žmoniškas specialistas ligo
niui naudingas 

Mediciniška tiesa

Priklausau Medicinos šeimai 
tačiau mano sritis yra kita ir dar 
esu be patirties - 1968 m. bai
giau odontologiją, dabar esu JAV 
armijoje. Šiom dienom atvykau 
atostogų. Ta proga noriu savo 
mamai išrauti keletą dantų. Dar
bą atliksiu ne vienas. Dirbs dar 
dentistas, jau patyręs d-ras, bei 
gail. sesuo.

Tik didelė bėda su mano ma
ma. Ji yra ligota ir labai nusil
pusi. 56 metų, ūgis 153 cm. ir 75 
svarai. Moteriškieji reiškiniai bai
gėsi jau prieš 14 metų. Ji silpna 
užsigimusi, nervai neišsivystę. 
Tai pripažino gydytojas specialis
tas. Dėl to jos organizmas yra 
labai opus ir neatsparus. Jai vis
kas kenkia ir dažnai smarkiai su
serga. Net ir be ligos jai blogai - 
rodos, jau žemė grimsta.
- Ją dar daugiau flusilpnino nes
veiki chroniški tonsilai. Ji juos tu 
rėjo nuo mažens. Tai pripažino 
specialistas. Tonsilus išėmė 1946 
m. Nuo tonsilų širdies raume
nys nusilpo. Pulsas 80-130. Krau
jo spaudimas 80-100. Po trijų 
metų širdis kiek pagerėjo, bet vi
sai neatsigavo ir po 15 mėnesių 
dar operavo akląją žarną - 1948.

Tonsilus išėmus, po 3 mėn. Ji 
nušaldė sprandą ir gavo spran
do sąnarių, gyslų bei kaukuolės 
uždegimą^ Kai užeina aštrūs 
skausmai, tai tuoj dega ir visa 
galva. Tada ir širdis smarkiai 
muša. Po 5 mėn. uždegimo su
mažėjo, apstojo galva degti: de
gė tik 2-3 kart per mėnesį.

Dar tais pat metais - 1948 lie
pos mėn. - nuo skersvėjo gavo 
abiejų kulnų kaulų ir 
stemplių bei venų uždegi
mą. Nuo to uždegimo pra
dėjo abi kojos smarkiai degti. 
Toks baisus kojų skaudėjimas, 
kad negalėjo jomis grindų pri
minti. Gydėsi,,ir po 2-jų metų 
kiek pagerėjo, bet skaudėjimas 
ir degimas visai neišnyko. Dar ir 
dabar vis kojas skauda ir dega.

1948 m. po apendicito operaci
jos jai pradėjo degti visas kūnas 
ir dar vis tebedega iki šiol r jau 
21 metai. Jums keistai atrodys, 
kad taip ilgai dega. Priežastis ta, 
kad ji yra alergiška vaistams. Ji 
negali vartoti nei ampulių, nei 
tablečių - net stiprių lašų ir sti
prių mosčių. Ji negali trintis 
skaudamos vietos. Todėl sprando 
bei kojų uždegimus gydytojai gy
dė tik silpnomis mostimis ir bi- 
tabion - tas buvo Vokietijoje.

Jau Amerikoje 1950 m. ji gim
dė. Būdama sunki ligonė, ji la
bai sunkiai kūdikio laukimą pra
leido. Tas ją labai išvargino ir 
nusilpnino. Todėl po gimdymo 
kraujavo pustrečio mėn. ir tuojau 
pradėjo viduriuoti. Tada vaistai 
dar daugiau pradėjo' kenkti. Ga
vo vaistus nestiprius nuo krauja
vimo ir viduriavimo. Susirgda
vo ir nuo tų. Gydytojai negalėjo 
pritaikyti jos viduriams vaistų. 
Vieni pakenkdavo širdžiai, o 
nuo kitų -dar daugiau suviduriuo 
davo, v

Taip tęsėsi 4 metai iki jai pri

taikė nekenksmingus, tinkamus 
vaistus. Patentuoti vaistai ją iš
gelbėjo. Bet nuo ilgo viduriavi
mo išsekė skrandyje rūgštys ir ji 
gavo skrandžio uždegimą. Tai pa
rodė tyrimai, kuriuos padarė ge
roj ligoninėj. 1954 m. ligoninėj 
prirašė skrandžiui tinkamus vais
tus. Ji pagerėjo, bet po to uždegi
mo paliko silpni viduriai ir pats 
skrandis. Jai nebevirškina, ma
žai gali valgyti. Po kiek laiko ir 
vėl skrandyje rūgštys pranyksta.

Vidurius ir skrandį gydė vi
durių specialistas. Kai nuo skran
džio uždegimo skrandis nebevirš- 
kino, tai dakt. po 2 metų patarė 
imti elektros šokus. Tai pagelbės 
virškinimui, jis sakė. Ir jisai pats 
parūpino vietą nervų ligoninėje. 
Tenai ją prižiūrėjo žinomas ner
vų specialistas. Tačiau jis mažai 
dėmesio kreipė į jos silpnumą. 
Ji svėrė 80 svarų. Ir kai ji sakėsi 
negalinti vartoti Jokių vaistų, jie 
į tai nesigilino. • r.

Iš pradžių elektros šokai labai 
pagelbėjo. Jai virškinimas gerėjo, 
ji gerai valgė. Bet jau nuo 11 ar 12 
šoko jai pradėjo blogai darytis. 
Pradėjo skaudėti galvą, gelti vi
sas gyslas, raumenis, kaulus, ė- 
mė širdis mušti ir smarkus karš
tis pilti. Mama pbsfeakė dakta
rams, kas jai darosi, tai jie per
traukė šokus savaitei, po to tęsė, 
iš viso davė 18. Jąi, nusilpusiai, 
tai būvi perdaug. ‘ /

Baigus elektrp šokus, po sa
vaitės paleido narnoj Jai' dar dau
giau gėlė gyslas, kaulus, raume
nis. Pulsas plakė 170 per minutę, 
labai stipriais dūžiais. Galvą skė
lė ir smarkus karštis pylė be pa
liovos. Prakaitas Ažiugu vertėsi. 
Po 5 mėnesių tas viskas truputį 
sumažėjo ir dar po'5'mėtt. vėl su
mažėjo, bet visai neišnyko. Dak- 
tairas prirašė kaž kokius vais
tus, bet nuo jų dar blogiau da
rėsi. Tėvas kvietė dar keturis gy
dytojus. Visi pripažino, jog per
daug elektros šokų duota, Mūsų 
šeimos daktaras ją tik vitami
nais atgaivino, tik po keturių me
tų. Ji jau galėjo atlikti namų ruo
šą, išvažiuodavo kaiv kur, bet 
vistiek nebuvo sveika.

Svarbiausia, kad jbpo žokų ga
vimo gavo naujus simptomus: 
jau 13 metų - nuol956 iki 1969 
-ji negali klausyti muzikos, dai-i 
navimo. Jai 3-4 kalba, . triukš
mauja ar ji kokią ' smarvę pa
junta, pvz. rūkalus, ar sviesto kep
snius, ar dažant kambarius, jai 
darosi bloga. Nepakeli jokio 
triukšmo, net šlamesio.

Jai po 3 vai. pradeda galvą 
skaudėti, širdis ima smarkiai 
daužytis, kūnas degti, kaisti, ima 
vidurius pūsti, raižyti, suviduriuo 
ja. Nuo važiavimo irgi tas pats. 
Pavažiavus mašina 10 minučių, 
suserga visai savaitei. Nebegali 
jokių vonių priimti, net dušų, ir 
kūno pašlapinti. Nuo plovimosi 
kūnas nežmoniškai kaista visą 
parą. O nuo anksčiau minėtų er
zinimų ji serga dvi savaites.

Tas deginimas toks skausmin
gas, lyg nuo ugnies, o kaitulys 
smarkesnis už temperatūrą. Kai 
širdis plaka, dar daugiau kū
nas dega bei kaista. Nuo tų kan
čių negali miegoti. Miega 1-2 va-

Jttuni fr pagyvenusieji Alvudo išvykose patenkinti dvasios ir kūnfr> maistu, 
sęseiaa be avaigaia - rūkalų bei apkaitai. inž. I. Slaboka

Daina, kino filmais, paskaitomis maitino Alvudas savo svečius kultūrinėse 
vakaronėse ir pajėgė lietuvių seneliams realią pagalbą pradėti. Paskaitininikas 
Povilas Dirkis (dešinėje švenčia 60 m. savo veiklos sukaktį), šio skyriaus 
red. dr. J. Adomavičius; elektrikas Antanas Kleiza. Nuotr. M. Nagio

landas, kartais tik pusę arba vi
sai nieko. Taip nusilpusi, kad ei
na susirietusi, vos slenka.

Dar nuo elektros Šokų orga
nizmas nepakelia jokių skausmų. 
Jeigu skauda gerklę ar dantį, au
sį ar galvą, vidurius ar užsigau- 
na kokią kūno dalį ar pirštą gi
liau įsipjauna, tai labai smarkiai 
skauda, kad nuo to pradeda šir
dis plakti, visą kūną deginti - kai
sti ir vėl ima darytis viduriams 
blogai. Kaip mama vargsta, ken
čia - Dieve apsaugok.

Vaistų jokių negali vartoti. Ką 
paims, tuoj galva apsvaigsta, šir
dis stoja piestu, visą degina iki 
pasiutimo -kaitina, vidurius pa
leidžia. Šią vasarą ligoninėje da
rė jai jautrumo tyrimus - “skin 
tęst”. Taikė vaistus jos kūnui. 
Parinko kelis: phenobarbital ir 
furadantin. Bet ir tų negali imti.

Kas per priežastis? Vieni dak
tarai netiki tokiu dalyku. Pora 
pasakė - didelis nusilpimas. Gi 
lietuvis gydytojas pareiškė, jog 
mama yra labai daug pergyvenu
si ir prikentėjusi širdies bei kūno 
kančių. Dėl to viskas jai ir ken
kia.

Ji negali dirbti, nei sėdėti il
gai, nei vaikščioti. Bet ji keliasi,, 
sau valgyt pasidaro ir šeimai kai 
ką patiekia, indus susiplauna. Ji 
labai nori gyventi, ir gyvena dėl 
visų, nes sielojasi savo tauta bei 
visa žmonija, tironų rankose esan 
čia.Ji turi idėją, kaip pasaulyje iš
naikinti blogybes bei tironiją, 
bet ji nepajėgia to didelio darbo 
atlikti, dėl to ji labai verkia.

Ji labai prašė parašyti Jums 
laišką. Mes visi labai pasitikime 
Jūsų žiniomis. Jūs daug patyręs, 
o aš jaunas -todėl labai prašau 
ką nors patarti, kaip galima būtų 
dar ją užlaikyti.

Gal žinote kokių naujų, ypatin
gų bei nekenksmingų vaistų dan
tims užmarinti ir po išrovimo 
duoti nuo skausmų. Gal ką žino
te iš svetimų kraštų- kokius ge
rus gydymui dalykus. Labai pra
šau parašyti ir man asmeniškai, 
nes per “Sveikatos skyrių neįma
noma atsakyti, nedaug tėra laiko. 
Mamai dantis rausime lapkričio 
26 dieną. Tad sudiev, Mielas Bro
li, ir ačiū už viską - laukiu. Dr...

Atsakymas. Ačiū jaunas ir žmo 
niškas šviesus lietuvi, kad taip 
nuoširdžiai rūpinies tiesiog dar 
Prometėjaus nekentėtas kančias 
kenčiančia savo mama. Tik vien 
rūpesčio negana. Reikia jai mo- 
koviškai padėti, o iki šiol, su ma
žomis išimtimis, visi jai kenkė. 
Tik stebuklu ji laikosi. Dievas, 
matyt, nori, kad ji dar daugiau 
gerų darbų nudirbtų. Jei ji atlai
kė tuzinus savo “budelių”, tai 
laikysis ir toliau - tik liaukimės 
jai kenkę, jeigu padėti negalime 
kaip reikiant.

Ji sergą viena liga - mėnesi
nėms sustojus paaštrėjo pas ją 
skausmas dėl matomo aplink blo
gio. Reikia jai visų su ja susidu- 
riančiųjų supratimo: visi turi Jai 
dabar gėrio klestėjimo faktus per
duoti kalba, darbais, pavyz
džiais. Tai vienas ir geriausias 
jai vaistas. Tad ir pradėkite 
tuo gydyti. O su dantų trauki
mu- palaukit, jei nėra “emergen
cy case”. Iš aprašymo nesimato, 
kad būtų būtinas reikalas da
bar jai dantis rakinėt.

Na, persistatykime Tamstos 
mamos reikalą mediciniškai, kad 
visi kiti pajėgtų panašių klaidų 
vengti. Žmogus sveikas tik trejo
pa sveikata besidžiaugdamas: kū
nu, protu ir jausmais (emocijo
mis. . asmenybe). Tokią sveikatą 
kiekvienam laiduoja du dalykai;

prigimtis ir aplinka. Mama gimė 
silpna, o aplinka ją tik silpnino. 
Ji, būdama labai gera, lietuviš
kas prometėjus, kentėjo dėl įvai- 
riopo matomo blogio. Dar čia už
degimai (tonsilų, sprando, venų) 
prisidėjo. Dar gyvenimo permai
na atėjo ir tas baisus tų “specia
listų” nesiorientavimas -tiesiog 
jos žudymas: nuo nervinio vidu
riavimo vaistų davimas - ir tuo- 
mi jos ijautrinimas, kai tik gero 
elgesio jai iš aplinkinių reikia. 
Kaip balzamas veiks jai žmoniš
kas visų elgesys. O jau apie tuos 
šokus,' tai tiesiog kriminalas. Ne
sirūpinkit apie tą skrandžio rūgš
tį - gali ji ramybę gavus ir be jos 
gyventi. Kasa pavaduoja skrandį. 
Jokių vaistų jai dabar nereikia. 
Grįžkit pas negarsius gydytojus - 
pas savo šeimos gydytoją. Jis ge
riausiai gydė -padėjo, padės jis ir 
toliau. Pradėkit maistu kūnui ir 
maistu jos asmenybei ją maitinti.

Alvudas sveiku maistu ■ ’.f.io savus 
svečius ir per vienuolika metų pajėgė 
senelių namams keturis sklypus Mar
ąuette Parke nupirkti. Čia viena tokių 
darbų kaltininkė: Vera Stakėnienė 
prie alvudiškų vaišių stalo.

Nuotr. M,

Kūnui duokit Meritene. Tai mil
telių pavidalo koncentruotas 
maistas. Tegul ji dirba ką gali po 
keliolika minučių vienu kartu, o 
po to tegul ilsisi gulėdama ar 
sėdėdama - pagal pajėgumą. Val
gyt ji turi mažiausiai keliolika kar 
tų per dieną - vis po dulkelę tirš
timų bei skystimų. Jokių vaistų 
neduokit, kol ji pajėgs juos pakel
ti. Dėl jos dvasios maisto jokių 
“trankvilaizerių” nei barbitūra
tų nemėginkit - tik protingas, 
šviesus ir žmoniškas asmuo - 
ar asmenys turi jai perduoti 
gražiausių darbų žinias. Tegul su 
pertraukomis, mokoviškai per- 
skaito-pasakoja iš vietos bei kitur 
gyvenančių lietuvių veiklos vi
sas kultūrines apraiškas. Pvz., 
toks Alvudo senelių namams ke
turių sklypų žemės nupirkimas 
po vienuolikos metų veiklos be 
svaigalų-rūkalų yra pavyzdys gero 
jai vaisto. Ji ims džiaugtis sa
viškių pastangomis gėrėt, švies
tis geriausiu būdu artimui pa
dėti. Čionykštė amerikoniška 
spauda ir radijas su TV perduo
da blogį - jai reikia atrinkti gėrį. 
Jo labai daug yra. Čia ir yra jos 
gydymo esmė. Pradėjus gerai nu
siteikti, ji ims taisytis nuo savo 
kūniškų negalių. Nors ir silpna 
būdama, ji bus laiminga..

Tamstai išsiunčiau laišką. Pa
rašyk.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v.Vai

vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 230-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir Šlapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-0538 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
_r . . pirm., ketv. 1-4,
NaglO antr., penkt. 1-5, treč. 

susitarus.

Vai.: vakare 7-9, 
ir šešt. tik

PRISTATYMAS NEMOKAMAI
ROCHKES MEDICAL . 

ARTS '
3213 W. 63rd Street 

TeL WA 5-4787

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECART 

2421 W. 63rd Street 
Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS IB GAMINIAI 

Mm patelefonuocdme jūsų gydytojui

DĖMESIO! DĖMESIO!
1969 m. lapkričio men. 30 dieną, 

sekmadienį, 4-tą vai. popiet

Clevelando 'Grandinėlė'
00000000000000<X>0<XXX>00000<X><K>0000<X>00000<X>00<X>

(55 šokėju ir muzikantą ansamblis)

šoks Marijos Aukštesniosios
MOKYKLOS AUDITORIJOJE

BILIETAI GAUNAMI: 
Marginiuose, 2511 West 69th Street 

Telefonas PRospeet 8-4585,

Margučio raštinėje, 2422 W. Marąuette Rd. 
Telefonai — GR 6-2242 ir GR 6-2271

Bilietų Kainos — 2, S, 4 ir 5 dol

Visi kviečiami atsilankyti 
aukšto lygio spektakliu.
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Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p.p. 
Llgonlat priimami pagal susitarimą.

Dr. Ant. Rudoko kabinėta perėmė
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street

Vai. pagal susltarlma: Pirmad. Ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6060

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYB® — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimo

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

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

61S2 S. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos paga] susitarime. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų-rezid. — PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K 6 A

VAIKU LIGOS
2656 VVest 63rd Street

Plrmad., antrad., kevirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VVest 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. 
ir šeštad. tik susitarus.

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

(Lietuvis gydytojas)
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South YVestem Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545
(Ofiso lr rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimų

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirmad.. ketv. 5—8 vai., 

antrad. ir penkt. 1—4 vai. 
Valandos pagal susitarimų

Platinkite “Draugą”.

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-0801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 7 Ist Street 

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

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2018 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 

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

5159 South Damen Avenue
Valandos tilk pagal susitarimų 
 Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660
D R. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS.
9760 South Kedzie Avenue

Vai., plrmad. antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. 8 v r. iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos
Priima Ugonius tiktai susitarus — 

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, _ Pųšlės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6-8 vakaro.

Ofiso tel. 776-2880; Rezid. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS

15542 'So. Cicero, Oak Forest, Dl. 
Kabineto tel. 087-2020 

Namu tel. 830-1071
Vizitai pagal susitarimų

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

Ofiso tel. REUance 5-4410 
Rez. GRovelhlU 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p.
Ir vakarais pagal susitarimų.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir cliirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street

TELEFONAS 925-8200 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r„ 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta

Rezid. tel. YVĄ 5-3099

0R. VYT. TAURAS
gydytojas ik chirurgas

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. B9th St. 
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimų.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195
DR. V. TUMASONIS
chirurgas
2454 VVest 7 Ist Street 

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

Trečiad. ir šeštad uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—g vai 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 poplo 

ir kitu latku pagal susitarimų

Tel. ofiso PR 0-6446, reZ. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimų

Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad., penktad. 1-4 
k 6-8 v. v., ketvirt. 6-8. v. vaJuuu. 
Šeštadieniais 11-1 vaL popiet,
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Laikas veikti

PARAMA PRIVAČIOMS 

MOKYKLOMS

ŽEMDIRBIŲ PINIGUS ŠVAISTO
Daugelis kolūkių eikvoja žemdirbių uždirbtus pinigus 

JURGIS VĖTRA

Vakar dienos laikraščiuose 
buvo paskelbta UPI agentūros 
žinia, jog statistiniai duome
nys rodo, kad nusikalstamų 
prievartos veiksmų JAV-se y- 
ra didesnis procentas, kaip ki
tuose nusistovėjusiuose kultū
ringuos kraštuos. Nuo 1965 iki 
1966 m. žmogžudystės JAV-se 
pakilo 30 procentų, kai tuo 
tarpu Suomijoje jos tepakilo 
14%, Japonijoj nukrito 37%, 
Vokietijoje pakilo 30%, Ka
nadoj pakilo 8%, Italijoj nu
krito 40%, Prancūzijoje su
mažėjo 11%, Anglijoj padidė
jo 16%, o Šveicarijoe nūkri; 
to net 45%.

Piliečių elgesys pareina nuo 
daugelio aplinkybių, bet čia 
turi ypatingos reikšmės ir auk 
Įėjimas. JAV mokyklos jauni
mui duoda pirmaeilį išmoksli
nimą, bet, deja, neteikia rei
kiamo auklėjimo. Taip yra su 
valdinėmis mokyklomis. Kiek 
geresnėje padėtyje privačios 
mokyklos, kurios daugiau su
telkia tos pat pasaulėžiūros 
šeimų vaikus ir toje dvasioje 
gali pravesti sustiprintą auklė
jimą.

*
Tačiau paskutiniu laikotar

piu švietimo išlaidos JAV-se 
yra labai padidėjusios. Vien 
tik dabartiniam dvimečiui Illi
nois valstybė turėjo skirti dvi
gubai tiek lėšų mokykloms, 
kiek buvo paskyrusi praeitam 
dvimečiui; šiam dvimečiui pa
skirta 800 mil. dol. Tai viešai 
pripažino gubernatorius Ogil
vie. Lygiai paaugo ir privačių 
mokyklų išlaidos ,tuo labiau, 
kad jose, per eilę metų didė
jant mokinių skaičiui ,teko pri
imti didesnį skaičių pasaulie
čių mokytojų, kurių atlygini
mai žymiai didesni. Tėvams 
darėsi persunkus didėjantis mo 
kestis už mokslą ir daugelis 
jų ima savo vaikus siųsti į val
dines mokyklas. Dėl paaugusių 
išlaidų kai kurios privačios mo 
kyklos iš viso turėjo užsida
ryti. Vien 1968 m. JAV-se už
sidarė 638 katalikų mokyk
los. Illinois valstijoje šiais 
mokslo metais apie 50,000 vai
kų iš privačių mokyklų perė
jo į valdines ir jų mokymui 
valdinėse mokyklose Illinois pi 
liečiams švietimo mokesčių ten 
ka surinkti $40 milijonų dau
giau. Apie tai paskelbė pats 
Illinois valstybės gubernato
rius Ogilvie, spalio 23 d. kal
bėdamas Chicagoje per Šv. 
Juozapo seserų 70 metų dar
buotės sukaktį.

*
Gubernatorius pažymėjo, 

kad kas penktas vaikas Illinois 
valstijoje eina į privačią mo
kyklą. Iš viso Illinois valstijo
je parapines ir kitas privačias 
mokyklas lanko 528,000 vai
kų ir, jeigu tos privačios mo
kyklos užsidarytų ir vaikai bū
tų perkelti į valdines mokyk
las, tai švietimo išlaidos val
stijai padidėtų net 400 milijo
nų dolerių per metus. Dėl to 
gubernatorius jau iš anksčiau 
kelia balsą, kad reikia duoti 
paramą iš valstybės iždo ir 
privačioms mokykloms. Jis jau 
buvo pasiūlęs paskirti 32 mil. 
dolerių metams. Pasiūlymą pri 
ėmė Illinois atstovų rūmai, tik 
senato komisijoje tas planas

Spaudoj ir gyvenime

APŠLUBO STATYBA LIETUVOJE
Sovietinį ūkį okupuoto] Lietu

voj lydi gausios nesėkmės. “Tie
sa” Nr. 255 lapkr. 1 d. skelbia 
šiuos faktus:

“Ypač sušlubavo abiejų — Sta
tybos ir Kaimo statybos — minis
terijų darbas pernai. Buvo ne
įvykdyti rangos darbų planai, 
daugelyje svarbių liaudies ūkio 
šakų atsiliko objektų statyba, su
žlugdytas gyvenamojo ploto ati

įstrigo. Buvo sudaryta komi
sija tą reikalą ištirti, ir jos 
darbui finansuoti paskirta 50, 
000 dolerų. Tačiau ta komisi
ja savo galutinį pranešimą pa
daryti yra įpareigota tik 1971 
m. Gubernatorius skelbia, kad 
toks užtęsimas yra perdidelis 
suvėlinimas ir yra rizikuojama, 
kad gali sužlugti privataus 
švietimo sistema.

Gubernatorius kelia balsą, 
kad minėtos komisijos prane
šimas būtų paruoštas jau ba
landžio mėnesį ir parama pri
vačioms — katalikų ir kitoms 
— mokykloms būtų paskirta 
tuojau. Pats gubernatorius pa
brėžė, kad jau net 33 iš 50 šio 
krašto valstijų teikia vienokią 
ar kitokią paramą privačioms 
mokykloms, o Connecticut, 
Rhode Island, Pennsylvania ir 
Ohio jau finansuoja katalikų 
ir apskritai privačių mokyk
lų mokytojų algų apmokėji
mą.

*
Šis reikalas yra pasidaręs 

tikrai gyvas. Lapkričio 20 d. 
Illinois katalikų konferencija, 
kuri apjungia Ulinods valstijos 
katalikų vyskupus, kunigų, se
selių, vienuolių ir pasauliečių 
atstovus iš Illinois diecezijų, 
buvo sušaukusi spaudos, radi
jo ir TV atstovų konferenciją 
Chicagoje, kur buvo išdėsty
tas visas privačių mokyklų rei
kalas. Čia vysk. McManus, 
Illinois katalikų konferencijos 
egzekutyvo direktorius kun. T. 
McDonough, egzekutyvo sek
retorius kun. Lion ir kiti parei
gūnai supažindino su pradeda
ma akcija gauti valdinę pašal
pą privačioms mokykloms. Tas 
užmojis pavadintas "‘Laikas 
veikti”. Buvo parodytas ta te
ma specialus filmas, buvo pri
minta, kad ir per metus dėl 
finansinių sunkumų Chicagos 
arkidiecezijoje užsidarė 25 ka
talikų mokyklos ir, kad būtina 
iždo parama mokykloms.

*
Tuo reikalu dabar švieses

nės viltys, nes pats guberna
torius yra palankus, atstovų 
rūmai priėmė palankų sprendi
mą, įvedus mokesčius Illinois 
iždui nuo bendrų mokesčių pro 
cento atsirado lėšų, tam labai 
daug palankumo yra respubli
konų. ir demokratų partijose. 
Be to, parapijose organizuoja
mos švietimo tarybos, rūpes
tingai keliamos mokytojų kva
lifikacijos ir turima vilties, 
kad naujoje Illinois parlamen
to sesijoje, prasidėsiančioje 
balandžio mėnesį, tas klausi
mas bus iškeltas ir bus pasiek
ta palankaus sprendimo.

Tam reikalui labai reikia pri 
tarti. Tai bus stipri parama 
mūsų parapinėms mokykloms, 
kur mūsų vaikai gauna religinį 
patriotinį auklėjimą. Gal tada 
susidarytų naujos galimybės 
gauti paramos ir lituanistinėm 
mokykloms, kurios taip pat 
juk priklauso prie privačių 
švietimo įstaigų. Todėl laiš
kais, gyvų žodžiu, o taip pat 
ir mąsinio susižinojimo prie
monėmis reikia šį reikalą pa
remti, ypač ieškant prielan
kumo parlamento nariuose, į- 
takinguose valdžios pareigū
nuose. J. Pr. '

davimo planas. O ir šiais metais 
statybiniu organizacijų veikla 
nors ir pagerėjo, tačiau toli gra
žu nepakankamai. Šiandien mes 
dar negalime pasakyti, kad šio
je svarbiausioje industrijos šako
je įvyko esminis persilaužimas. 
Apie tai kalba ir devynių mėne
sių valstybinių užduočių vykdy
mo rezultatai: ir kapitalinių įdė
jimų ir statybos -montavimo dar-

Seattle, Wash. aerodrome buvo atliktas bandymas greitai evakuoti aerodromo pastatą. Panaudojus 5 duris, per 90 se
kundžių buvo evakuota 499 asmenys.

1970 m. sausio mėn. pasikeis 
centrinio banko valdybos pirmi
ninkai — vyr. valdytojai. W. 
Martinas iš pareigų pasitrau
kia, o jo vieton prezidento jau 
paskirtas ekonomistas A. Burn- 
sas, vienas iš pagrindinių pre
zidento patarėjų. Sakoma, kad 
iš esmės niekas nepasikeis, nes 
abu vyrai esą konservatyvių pa 
žiūrų ir Burnsas laiminąs da
bartinę monetarinę politiką. O 
visgi paabejokime tos politikos 
nekintamumu.

Jau tik paviršutiniškai žiū
rint, .skirtumas tarp minėtųjų 
vyrų galvosenos turėtų būti ne-

bų planai respublikoje neįvykdy
ti. Statybos ministerija ir Kaimo 
statybos ministerija atskirose ša
kose iki šiol tebepažeidinėja ran
gos darbų planus.

O tai, kaip žinoma, sukelia kai 
kuriuos sunkumus, kompleksiš
kai vystant visą respublikos liau
dies ūkį.’’.

“Kelia pavojų ir tai, kad per 
pastaruosius dvejus metus ran
gos darbų augimo tempai žymiai 
sumažėjo, didėja planų neįvyk- 
dančių organizacijų skaičius. Dau 
gelio statybos -montavimo org-a 
nizacijų darbų kokybė prasta, 
jos turi didelius nuostolius, 
nepakankamai išnaudoja turi
mus rezervus. Darbo našumo au
gimo tempai beveik pusantro 
karto mažesni, negu šiam penk
mečiui numatyta (T(;KP XXIII su 
važiavimo Direktyvose, ir svar
biausia vidutinis darbo užmokes
čio didėjimas žymiai viršija dar
bo našumo prieauglį”.

Jeigu jau pačių okupantų spau
doj tokie nusiskundimai, tai tik
rovė dar žiauresnė.

J. Žvilb.

MIGRANTU SIELOVADINIS 
APTARNAVIMAS

38. Kapelionai ar misijonieriai, kuriems yra pati
kėta personalinė parapija, 58) turi visas klebono ga
lias ir pareigas, kurios pagal Kanonu teisę priklauso 
klebonams. Be to, jeigu jie ir neturi teritorinės ju
risdikcijos, mirties atveju gali teikti Sutvirtinimo sakra
mentą 59).

39. 1) Kapelionas ar misijonierius, kuriam yra pa
vesta dvasiniai aptarnauti kurią nors misiją, 60) išsky
rus deramas išimtis, savo galiomis yra tolygus klebo
nams. i

2) Ši jų galia yra personalinė, galiojanti patar
nauti imigrantams tik tos kalbos ir toje teritorijoje, ku
riai jie skirti.

3) Ta pati galia teisėtai priklauso ir tos teritori
jos klebonui 61). Taigi visi imigrantai turi pilną tei
sę laisvai kreiptis sakramentų, įskaitant moterystę, 
arba į savo kalbos kapelioną ar misijonierių, arba į tos 
vietos kleboną 62).

4) Galutinai šalia visų galių, priklausančių kle
bonui pagal bendrąją teisę, imigrantų kapelionai ar 
misijonieriai turi dar ir ypatingų teisių ir pareigų.

Iš teisių reikia paminėti šias:
a) savo kalbos tikintiesiems suteikti mirties atveju 

Sutvirtinimo sakramentą pagal dekreto “Spiritus Sanc- 
ti munera” taisykles; . ; "

KEIČIASI CENTR. BANKO VADOVAI
Ar keisis dėl to ūkine politika

LEONARDAS DARGIS

menkas. Martinas — bankinin
kas praktiškas, o Burnsas — te 
oretikas ekonomistas, pirmas 
tos rūšies žmogus šiame banke. 
Mat, daugelis ekonomistų anks
čiau ar vėliau neužtrunka pasi
sakyti prieš bankininkus. Iš tik 
rųjų per dažnas prekybinių ban
kų ieškojimas didesnio pelno 
didesnėmis palūkanomis kryžiuo 
jasi su pramonės ir prekybos 
nauda.

Centrinis bankas JAV, kaip 
ir vyr. teismas, yra autonomi
nė įstaiga ir dėl to savaime kon 
kurenicinė tiek vyriausybei, tiek 
kongresui. Jau vien dėl to di
delė šio banko reikšmė ūkinei 
politikai pasidaro dar reikšmin
gesnė) net lemam*, kaip dabar, 
kai vyriausybė su kongresu men 
kai tesutaria. Kadangi Burnsas 
yra asmeniškas prezidento bi
čiulis, tai tikima, kad vyriau
sybės ir centrinio banko politi
kos derinimas turėtų būti sklan
dus.

Svarbu kraštą aprūpinti 
reikiamu pinigų kiekiu

Kai bankininkai prieina prie 
ūkio tvarkymo, tai kaip jie jį 
nestumdytų, švelniai derindami 
ar kietai spausdami, anksčiau 
ar vėliau vistiek užbaigia aukš
tomis palūkanomis. Bankams 
tai gerai. Krašto ūkiui tai nei 
patinka, nei gali patikti. Juo la
biau, kad aukštos palūkanos, 
keldamos prekių kainas, didina 
ir infliaciją. Manoma, kad Burn
sas šios rūšies bankiškumu nė
ra užsikrėtęs. Laukiama, kad 
jis daugiau bešališkai rūpinsis 
krašto , reikiamu pinigais aprū

pinimu, bankinių paskolų dy
džiu ir mažiau monetarinės poli
tikos įtaka kredito rinkai. Tai 
friedmaniška, pasakysite. Ne 
visai. Pirmiausia ne M. Fried- 
manas buvo Burnso mokytojas, 
o atvirkščiai. Be to, Burnsas pa 
sitiki ir fiskaliniu ūkio tvarky
mu, kai Friedmanui užtenka tik 
nuolat krašto pinigų kiekį au
ginti nustatytu greičiu ir tiek.

Iš Burnso pasisakymų žino
me, kad jis daugiau pasitiki dau 
gybe pagrindinių rodiklių, kaip 
keyniškais matematiniais, da
bar net komputeriniais prama* 
tymų apskaičiavimais.

Iš tikrųjų abu metodai šiuo 
metu nėra ir negali būti tobuli, 
nes įvairūs rodikliai, nors ir psi- 
chologiškesni, nebūtinai rodo tą 
pačią ūkinę kryptį, o matemati
niai apskaičiavimai turi atsirem 
ti prielaidomis, kurios nebūtinai 
turi būti teisingos. Na ir, žino
ma, psichologinių nuotaikų kom 

J puteriai neregistruoja, o tik ap- 
doroja juosna pakrautus skait
meninius duomenis. Šita vertus, 
nepaisant psichologinių nuotai
kų laisvajame ūkyje svarbumo, 
jų kitimų pramatymai bet ku
riais būdais ir toliau sunkiai 
beapskaičiuojami. Šia prasme 
ir Burnsas gali turėti sunkumų.

Aukštos palūkanos 
visiems įkyrėjo

Dabartinis centrinio banko po 
linkis tvarkyti ūkį per dažnais 
pinigų gaunamumo bei palūka
nų aukščio kaitaliojimais ūkio 
toli gražu nepastovina, o prie
šingai — jį daro isterišku. Da
bartinis gi palūkanų be sustoji
mo kilimas visus tiesiog gąsdi
na, nes tai gali privesti prie ū- 
kinio atoslūgio. (Palūkanos vi-

b) jam patikėtoje teritorijoje laiminti moterystes, 
jeigu nors vienas iš vedančiųjų yra tos kalbos, kuriai 
jis skirtas, saugojant tačiau visas taisykles liečiančias 
moterystės ne tik teisėtumą, bet ir leistinumą 63) ir 
toje šalyje ar teritorijoje jaunavedžius liečiančius klau
simus 64).

Iš pareigų reikia paminėti šias:
a) imigrantų kapelionus ar misijonierius jų dvasi

nėje tarnyboje saisto tos pačios pareigos kaip ir kle
bonus pagal Kanonų teisės reikalavimus 65);

b) ypatingai reikia saugoti šiuos reikalavimus: gy
venti paskirtoje teritorijoje, 66) vesti parapines knygas 
ir kiekvienų metų pabaigoje autentišką jų kopiją per
siųsti tos vietos klebonui; 67)

c) tačiau nesaisto pareiga laikyti šv. Mišias už jam 
pavestus žmones 68).

5) Kunigai, skirti imigrantų kapelionams ar mi- 
sijonieriams pagelbininkais, turi, išskyrus padarytas iš
imtis, tas pačias galias ir pareigas kaip parapijų vi
karai. . •

40. 1) Jeigu vietos ordinaras negali įsteigti misi
jos, turi suteikti kapelionui ar misijonieriui reikiamas 
galias, 69) kad jo teritorijoje kurios nors kalbos imi
grantai būtų pakankamai dvasiniai aptarnaujami 70).

2) Tokiais atvejais vyskupai pasirūpins, kad imi
grantų kapelionų ar misijonierių teisės būtų tiksliai 
aptartos ir suderintos su vietos klebono pareigomis.

41. Imigrantų kapelionams ar misijonieriams, ku
rie eina vikarų pareigas vienoje ar keliose parapijose, 
reikia užtikrinti deramą laiką ir priemones, kad jo pa
tarnavimas imigrantams būtų pakankamai sėkmingas 
71), -

Pastaraisiais metais žemdir
bių buitis yra kiek pagerėjusi. 
Žemdirbiai gauna didesnį atly
ginimą ypač geriau tvarkomuo
se kolūkiuose. Tačiau jų gyve
nimas nelengvas. Vienur kolū
kiai atsili kędėl blogos vado
vybės, neišmanymo ūkininkauti, 
kitur žemdirbių sunkiai uždirb
tais pinigais švaistomasi.

Kiekviename kolūkyje komu
nistų partija sukūrė eilę pikt- 
naudojančių klasių, priveisė į- 
vairių pareigūnų, kurie gauna 
aukštesnį ir net ne vieną atly
ginimą. Vadovai, techniški tar
nautojai, partiniai pareigūnai 
ir įvairūs talkininkai, kurie daž
nai nedalyvauja gamyboje, se
mia iš aruodo skl iausdami žem
dirbius.

Komunistai eikvoja
Ne iš gero prireikė A. Kny- 

vai, valstybinio banko respubli
kinės kontoros valdytojui, ra
šyti straipsnį apie “Paklydu
sius rublius”, pinigų švaistymą 
kolūkiuose (Valstiečių laikraš
tis, Ns. 114):

“Imkime tokį pavyzdį. Pane
vėžio rajono “Mūsų laisvės” kol
ūkis stokoja fermų, kitų ūkinių 
pastatų. Tai labai trukdo plėsti 
visuomeninę gyvulininkystę. Ne 
paisant to, šio kolūkio vadovai 
1968 metais išleido net 39 tūks
tančius rb. kultūros namams 
Ramygaloje rekonstruoti. Šių 
kultūros namų direktoriui kol
ūkio valdyba moka' 70 rublių

sai rimtai žada dar daugiau kil
ti. Jei taip atsitiktų, tai akcijų 
rinkai tai labai nepatiktų). Tai 
nereiškia, kad Burnsui nerūpės 
palūkanos. Tikimasi betgi, kad 
jis jomis naudosis ne kaip ūkiui 

■ tvarkyti priemone, o daugiau, 
kaip politiškai socialiniu įran
kiu. Kitaip tariant, jam negalės 
visuomet patikti aukštos palū
kanos, nes jose glūdi ir pavo- 
iinga sėkla prieš valdančiąją 
partiją. Juo labiau, kad iš es
mės aukštos palūkanos niekuo 
nepateisinamos, nors tiek Mar
tinas, tiek bankininkai, tiek 
juos remią ekonomistai mums 
vis iš naujo aiškina, kad pinigų 
kaina tėra; tik paklausos bei 
pasiūlos vaišius ir, girdi, čia esą 
nieko nė daryti negalima. Jei 
taip, tai kam bankininkai Wa- 
shingtone naudoja apmokamus 
profesionalus įtakotojus.

Neklyskime dėl dabartinės 
ūkinės politinės krypties

Šiuo metu, iki bus nusistaty
ta kitaip, ji tokia: toliau stip
rinamos monetarinės priemonės 
optimistinei nuotaikai palaužti, 
nesibijant net ir mažo ūkinio

42. Kokia bebūtų imigrantų kapelionų ar misijo
nierių juridinė padėtis ir kiek pagalbos imigrantams 
jie besuteiktų, jie turi derintis su dvasia ir veikla tos 
diecezijos, kurioje savo tarnybą jie vykdo. Kol jie gy
vena kurios diecezijos ribose, tos diecezijos ordinarą jie 
turi laikyti savo ordinaru 72); jie turi stropiai laikytis 
diecezinių pastoracinių potvarkių; sielų išganymui jie 
turi aukotis broliška nuotaika su tos diecezijos kuni
gais, ypatingai su klebonu, kurio parapijoje jie dar
buojasi; jie turi dalyvauti dieceziniuose kunigų susirin
kimuose, moralinių ir liturginių studijų susirinkimuo
se. Šis jų solidarumas intencijose ir darbuose bus pa
vyzdžiu ir imigrantams lojaliai bendradarbiauti su vi
sais kitais tos vietos tikinčiaisiais.

58) pal. no. 37, 1.
59) P. Paulius VI, audiencijoje 1968 m. balandžio 30 d.
60) Exul familia, I, no. 34, 35.
61) Ten pat no. 36.
62) Ten pat, no. 39.
63) Kanonų teisės kan. 1097.
64) Instrukcija Sakaramentų drausmės klausimais, A.A.S. 1941, 

p. 297.
65) Kanonų teisės kan. 467-469.
66) Ten pat kanonas 465, 1.
67) Ten pat, kanonas 470. Exul familia II, no. 35, 2.
68) Kanonas 466.
69) plg. no. 33, 4.
70) plg. kanoną 1096.
71) No. 33,5.
72) plg. Konciliumo Š. kongregacijos dekretas, A.A.S. 1927 m.t. 

19, p. 99.

(Bus daugiau)

per mėnesį, kaip pirmininko pa
vaduotojui kultūros reikalams. 
Tuo būdu šiam pareigūnui, ku
ris yra etatinis rajono kultūros 
skyriaus darbuotojas, mokamas 
antras atlyginimas, pažeidžiant 
darbo antraeilėse pareigose ap
mokėjimo tvarką.

Panašių atsitikimų buvo už
tikta ir kai kuriuose Įeituose 
rajonuose. Antai, prisidengiant 
skalbyklos statyba, kolūkinės 
lėšos buvo panaudotos Molėtų 
rajono ligoninės statybai.

Jokiu būdu negalima patei
sinti kai kuriose visuomeninėse 
organizacijose įsigalėjusio įpro
čio padaryti kolūkius savo na
riais, nors įstatais tokia narys
tė nėra numatyta. Tai daroma 
vien tam, kad būtų galima pasi
naudoti kolūkinėmis lėšomis. 
1968 — 1969 m. Šilutės rajono 
kolūkiai, tarybiniai ūkiai ir ki
tos organizacijos sumokėjo to
kiu būdu Kraštotyros draugijai 
65 tūks.tančio rb., penkiolika Ke 
dainių rajono kolūkių — 3 tūk
stančius rb.

Laisvanoriškoji “Nemuno” 
sporto draugija šiemet išreika
lavo iš Kapsuko rajono “Šešu
pės” kolūkio tūkstantį rb. nario 
įnašų, nors kolūkis nėra š’os 
draugijos narys. Lėšos, nežiū
rint į kolūkio reikalavimą, dar 
negrąžintos”.

Pakrikusi statyba
Kolūkiuose dar trūksta ūki- 

(Nukelta į 5 pusi.)

atoslūgio. Tuo tikimasi prilai
kyti darbininkų sąjungų reika- 
lavinimus ir bendrovių perdidelį 
dosnumą. Šiokia politika, deja, 
ne visai logiška, kai pajėgūs ga
mintojai trukdomi gaminti, o ir 
labai pavojinga,, nes ir pesimis
tines nuotaikas ne visuomet len 
gva apvaldyti. Kita vertus, kas 
gi darytina, kai su kongresu 
negalima susitarti veiksmingiau 
panaudoti fiskalines priemones 
ir kai visomis keturiomis vengia 
ma kainų bei uždarbių valdinio 
tvarkymo. Kalbama, kad šito
kiai politikai pritaria ir Burn
sas.

Šiokios naujienos negali būti 
malonios akcijų rinkai. Atrodo, 
kad ir pastaroji tyčia spaudžia
ma, siekiant minėtos blogesnės 
nuotaikos. Pakankamai įsivyra
vus blogesnei nuotaikai, daugiau 
mažėjant pelnams, didėjant ne 
darbui bei artėjant rinkimų lai
kui, manoma ,šios rūšies poli
tika būsianti apsukta atvirkš
čiai.

Tikėkimės tik, kad tyčia pa
blogintą ūkį ir vėl laiku bus ga
lima pagerinti.



Mūsų kolonijose
Baltimore, Md.

TAUTINIŲ ŠIOKIŲ GRUPES 
VEIKLA

— Lapkr. 8 d. įvyko Baltimo
rės LB tautinių šokių grupės 
“Kalvelis” tėvų susitikimas. Ka 
dangi turim šokėjų įvairaus am
žiaus, tai jie yra padalinti j dvi 
atskiras grupes. Jau keli metai 
grupėms vadovauja Balys Bra
zauskas ir Marija Bučinskienė, 
talkininkauja Birutė Gintvainie- 
nė. Groja Albertas Juškus. Kal
velis pasirodė net ir ame
rikiečių ir kitų tautybių tarpe. 
Tautybių šventėje laimėjo pir
mą vietą. Dalyvavo YMCA 50 
metų sukakties minėjime, Mary- 
lando berniukų skautų suvažia
vime, Amerikos legionierių mo
terų suvažiavime ir kitur.

Dalyvavo ir vokiečių ruošia
moje šventėje. Jų žurnalas E- 
delweiss įdėjo mūsų šokėjų nuo
trauką su gražiu aprašymu.

Išrinktas tėvų komitetas: Ed 
vardas Jurgelaitis, Jane Bra
zauskienė ir Vytautas Sakalaus 
kas. Jie ir anksčiau tautinių šo
kių grupei talkininkavo. Nutar
ta ruošti pietus ir, jeigu bus 
įmanoma, su visomis lietuviško
mis tradicijomis Kūčių vakarą.

LB KONCERTAS

Lapkričio 15 d. suruoštas me
tinis Lietuvių bendruomenės 
koncertas. Kartu buvo pagerbti 
žuvusieji kariai už Lietuvos lais 
vę. Programą išpildė solistai: 
Irena Stankūnaitė ir Vaclovas 
Verikaitis. Puikiai skambėjo 
linksmos lietuvių kompozitorių 
St. Šimkaus, Juozo Karoso, Juo
zo Stankūno ir kitų dainos. Ne
gailėta ištraukų iš operų. Solis
tai apdovanoti gausiais ploji
mais ir' gėlėmis. Akompanavo 
Elena Bush ir Juozas Stankū
nas. Programai vadovavo Jonas 
Kazlauskas. Julius šilgalis dė
kojo programos dalyviams.

— Lietuvių bendruomenė lai
kosi gražaus papročio: Kalėdų 
švenčių proga pasiunčia pake
tėlius baltimoriškiams kariams 
Vietname.

— Lapkričio 29 d. Lietuvių 
salėje įvyks nesenai Baltimorė
je įsikūrusio choro “Daina” pir
mas koncertas. Tai vyrų cho
ras, kuriam vadovauja L. Ba- 
kerskienė. Gros geras vokiečių 
orkestras. Pradžia 7:30 vai. v.

— Gruodžio 7 d. 1 vai. Lietu
vių salėje LB tautinių šokių gru 
pė “Kalvelis” ruošia pietus. Tal
kininkauja tėvų komitetas. Vi
si prašomi paremti tautinių šo
kių grupę ir kartu papietauti.

— Televizijoje buvo rodomi 
lietuviški eglutės papuošimai. 
Amerikiečiai jais susidomėjo.

Šaknis

UŽJAUČIA NUKENTĖJUSIUS
Popiežius Paulius VI-sis, pa

tyręs apie didelę žemės drebė
jimo katastrofą, ištikusią Bos
nijos miestą Banjia Luką Jugo
slavijoje, telegrama pareiškė 
solidarumą Jugoslavijos prezi
dentui Tito. Savo telegramoje 
Šventasis Tėvas prisimena vi
sas nelaimės ištiktas šeimas ir 
meldžia Dievą paguosti visus 
kenčiančius krašto gyventojus.

Visokių konkursų ruošiama Ame
rikoje. Neseniai Chicagoje buvo 
suruoštas gražiausios bambos kon
kursas. Jį laimėjo Trudy Dolnick, 
18 m. amžiaus iš Miami, Fla.

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. lapkričio m. 25 d.

A Happy Thanksgiving To All!
BEST VVISHES TO OUR 

FRIENDS AND PATRONS 
POR A JOYOUS THANKSGIVING. 

Courtesy of

DAD’S CLOTHES GARE
PROSPECT 8.0120 

2619 W. 63rd St., Chicago, III.

BEST WISHES TO OUR PRIENUS 
ANŲ PATRONS

POR A JOYOUS THANKSGIVING. 
From tlie

Reptiblic Bank of Chicago
6501 So. Pulaski Rd., Chicago. Iii. 

TEL. 581-4500

BEST WTSHES 
TO OUR MANY PRIENUS

POR A JOYOUS THANKSGIVING. 
From the

REEDER SHEET METAL WORKS 
PORTSMOUTH 7-7100 

4621 W. 63rd St.. Chicago, Dl.
BEST WISHES TO MY PRIENUS 

ANŲ PATRONS
POR A HAPPY THANKSGIVING 

Courtesy ot
Bartecki’s Pharmacy

Expei*t Preneription Service 
TEL. REliance 5-5868 

4259 W. 63rd St.. Chicago, III.
BEST WISHES TO OUR 

FRIENUS ANŲ PATRONS
FOR A JOYOUS THANKSGIVING

Courtesy of ,7
SAKEENY HAIR STYL1STS

For Appointment BE 8-8700 
1832 VVest 95th St., Chicago, IH,
BEST VVISHES TO OUR FRIENUS 

ANŲ PATRONS
FOR A JOYOUS THANKSGIVING 

Courtesy of

VALIANT RESTAURANT
Phone 422-0345

7844 So. Cicero Ave, Chicago, III.
3EST VVISHES TO OUR FRIENUS 

ANŲ PATRONS
POR A JOYOUS THANKSGIVING.

Courtesy, ęt

Kaspar Hardware
3732 W. 63rd St, BE 5-2181

BEST VVISHES TO OUR MANY 
PRIENUS

FOR A JOYOUS THANKSGIVING 
Courtesy of

BI and VI PET SHOP
Phone — 582-9088 i

4713 W. 63rd St., Chicago, Illinois ]

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS FOR A 
MOST JOYOUS THANKSGIVING

COURTESY OF THE

BOHEMIA RESTAURANT
Modern —- Air-Conditioned — Carry Out Service 

Serving The Finest Of Food Always
PHONE — 788-2220

6834 WINDSOR AVENUE BERVVYN, ILLINOIS

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
FOR A MOST JOYOUS THANKSGIVING 

COURTESY OF

CHARLES CONTINENTAL HOUSE
Salad Bar — Lounge — Entertainment Nigbtly — Capacity up to 300 

Bąnąuet Halis For Meetings, VVeddings, Parties, ctc.
5400 So. Cicero Avenue, Chicago, illinois Tel. REliance 5-6600

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
FOR A MOST JOYOUS THANKSGIVING

COURTESY OF THE

C AND S BUILDERS
FOR ESTIMATES: TEL. PORTSMOUTH 7-2090 

4243 VVEST OSrd STREET CHICAGO, ILLINOIS

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES 
FOR A MOST JOYOUS THANKSGIVING 

GOURTESY OF THE
SOVEREIGN OIL COMPANY

PETROLEUM PRODUCTS
6051 South Knox,_________Chicago, Illinois,______Tel. REliance 5-5050

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS FOR A 
MOST JOYOUS THANKSGIVING

OOURTESY OF THE

SKYVIEW RESTAURANT
A Complete Menu Of Fine Foods. Open 24 Hours 

FAMILY DINING ALL DAY SUNDAY — AMPLE PARKING
Corner 63rd and Cicero Avenue, Chicago, Illhiois — Phone 767-1896

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS FOR A 
MOST JOYOUS THANKSGIVING 

COURTESY OF

MURPHY MOTORS, INC.
— FACTORY AUTHORIZED —

FORD SALES and SERVICE (Ford City Shopping Centerl
4424 VVest 77th Street, Chicago, Illinois Phone 58L-5858

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS FOR A 
MOST JOYOUS THANKSGIVING 

Courtesy of

FLIP’S NEVER INN
5908 VVest 63rd St., Chicago, Illinois, Tel, REliance 5-4430

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS FOR A 
MOST JOYOUS THANKSGIVING 

COURTESY OF
EVERGREEN POPCORN AND CARAMEL SHOP

95th and VVestern (Evergreen Plaza), Chicago, Hl. — Tel. 857-9309
ATTENTION! Wlth every purchase of a 1 lb. bag of Caramel Corn at 

89c you wili recedlve a free box oi popoorn or ice cream eone — with
this coupe n ad.

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS FOR A 
JOYOUS THANKSGIVING

Courtesy of

District Furniture and Appliances, Ine. 
4501 South Pulaski B&. Chica go, UUuoia — Fhone 8544700

BEST VVISHES TO OUR FRIENUS
' D PATRONS

POR A JOYOUS THANKSGIVING 
Courtesy of the

SOUTHVVEST FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN ASS’N 

TEL. — 430-4600
3525 VV. 68rd St., Chicago, Illinois

BEST VVISHES 
TO OUR MANY FRIENUS

FOR A JOYOUS THANKSGIVING 
From the

ELECTRONIC CONTROL 
SERVICE CO., INC.

Radio & Television Service 
PHONE — 582-5110 

1120 VV. 63rd St., Chicago, Illinoit
BEST VVISHES TO M Y FRIENUS 

ANŲ PATRONS
FOR A JOYOUS THANKSGIVING 

Courtesy of

Dan’s Barber Shop
PHONE — 767.5001 

1020 VVest 55th Street, Cbieago, UI.

BEST VVISHES TO MY FRIENUS 
ANŲ PATRONS

POR A JOYOUS THANKSGIVING. 
Cou.rt.erv of

MAC’S SHELL SERVICE
Ooanplete auto and towing servlee 

TEIj. REliance 5-1668 
4125 VV. 63rd St., Chicago, Illinois

BEST VVISHES 
TO OUR MANY FRIENUS 

POR A JOYOUS THANKSGIVING. 
Courtesy of

Egan Funeral Home
8700 VV. 6Srd. Chicago, Ui.

LU 2-2000
BEST VVISHES 

TO OUR MANY FRIENUS 
FOR A JOYOUS THANKSGIVING 

From The

Georgious Restaurant
Phone — 422-4382 

5900 VV. 79th St., Oaklavvn, Illinois
BEST VVISHES TO MY FRIENUS 

ANŲ PATRONS FOR A MOST 
JOYOUS THANKSGIVING 

Courtesv of
J O E ’ S

SHELL SERVICE STATION
Com plėtė Auto Service

7200 W. 63rd St. at Hariem Ave., 
Argo (Summit), III. Phone 458-9003

CLASSIFIED GUIDE
DĖMESIO!

APDRAUDŲ AGENTCRA
Namų. gyvybče. 

automobiliu.
sveikatos,
nlo.
Patogios
mokėjimo
lygos.

biz
Išslsė

ji BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave., PR 8-2233

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas
I. MIGLINAS 

Krautuvė Marąuette Pke. 
2346 W. 69th St — Tel. 776-1486 

Namų tel. — PR 6-1063

K3N
A. ABALL ROOFING C0.

įsteigta prieš 49 metus 
Dengiame visu rūšių stogus. Taiso

me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome Iš lauko. Taisome mūrų “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

iininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiniH
BANGA

TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas.
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. šimulis

miuMMHiiiiiiiiiiiiniiiM^

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS ENPRESS 

2501 VV. 69 St. Tel. VVA 5-2737
Tel. VVA 5-2787 

Tel. 254-3320
2608 W. 60 St. 
3333 S. Halsted
Didelis įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams

E. ir V. Žukauskai

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus.

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

įdedu naujus pečius ir vandens 
šildytuvus. Išvalau tr sutvarkau 
alyvoe ir dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu d6l du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027 įi 8. Anna Ave., Lyonfl, 
Illinois. Telef. 447-8806.

REA L ESTATE
iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M.L.8.
ALEX ŠATAS — REALTOR

Halu Office 5721 W. Oennak Rd., Cicero, fll. Tet OI. 6-22S3 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Biverside, LaGrange Park 
ir kituose vakarininose priemiesčiuose. Prašome užšokti | mūsų įstaigą 
ir išsirinkti U katalogo.
iiiiiiimiiiiimimiiiiiiimiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiimiiiimmiiiiiiiimimiimiiimiiimi

NERIS REAL ESTATE
Persikėle j naujas patalpas

3009 W. BSrd STREET TEL 471-0321

REAL ESTATE

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

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

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

Šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuSčlas. 42 lr Rockvvell. 
$18,600.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Income Tax 
Notary Public

2737 W. 43rd St — CL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai

APDRAUDŲ AGENTCRA

BELL REALTY
J. BACEVICIŲS 

6455 S. Kedzie Ave. — PR 8-2233

t,Kiekvienam naudinga
2 po 7 kamb. tvirtas mūras, alu- 

minum langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuve, arti mūsų 29,609.

Trys geri butai ir švarus ofisas, 
gražus dviejų aukštų mūras, gazu 
šildymas, garažas apie 89 — Califor- 
nia. Įmokėti 8,000.

2 butų mūras, 2 auto garažas, Ge
ležine tvora, platus lotas. Marą. pr. 
$20,200.

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

5J4j kamb. labai tvarkingas namas 
ir 2 auto garažas, gazo šlld. Prie 
šv. Ritos, jmokgtl $4,000.

3(4 butų mūras. Apie $7,000 paja
mų per metus, modernus namas. Mar
ąuette pke. Įmokėti $12,000.

6 kamb. mūras, 2-jų auto garažas, 
1% vonios. Arti 71 ir California. 
Įmokėti $5,000.

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

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

Marąuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. ir bizniui ar raštinei 
patalpa. Morgičius galima perimti 
su 5%% 21,900.

Brighton Pke du namai, 6 bu-tai, 
geros pajamos, 13,900.

Marąuette Pke. Mūr. 3 butai ir pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$43.000.

Marąuette Pke. Mūr. 6 kamb. bun
galotv. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

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

5J£ kainb. 9 metų mūr. split-level, 
prie ill-tos ir Pulaski. 50 p. skly
pas. $24,500.

2 butai po 5 ltamb. prie 70 ir Tal
man. $27,600.

6 kamb. švarus mūr. bungalotv
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,500.

6 kamb. (4 mieg.), 18 metų mūr. 
bungalovv. prie 72 lr Callfornla 
$24,700.

1J4 aukšto švarus med. prie 65 lr 
Western. 6 ir 4 kamb butai. 37 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

5 ltamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 ir Albany. 2 maš. garažas 
$19.590.

11 butų, 10 metų, S-jų aukštų mfl.r 
namas prie 71 ir California. $152,900

81 p. tinkamas statybai sklypas 
prie T! Ir Maplevvood 1.19,500.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA

2735 W. 71st St. Tel. 925-6015

Remkite “Draugę”.

REAL ESTATE

STATOME NAUJUS NAMUS
Atliekame įvairius pataisymus

PETRAUSKAS BUILDERS CORP. 
General Contractors 

585-5285

MISCELLANEOUS
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RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

Užsieninių lr vietinių auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 0-3134 ar bu GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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10% — 20% — 30% pigiau mokSslt
už apdraudų. nuo ugnies ir automo- 

i bllio pas
FRANK ZAPOLIS

3208(4 VVest 95th Street 
Chicago, Illinois

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339
BilIlIllIllIlIlhlIlllllllllllllilIlIlIlIllIlIUlilIlIUIIIIIIIIIIIIlllllllltlIhlllilIlIlIlhllllill'llilliUjUllillilIUle

M O V I N G
SERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — VVA 5-8063

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J. RUDIS - Td. CL 4-1050

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 841 h PLACE 
Telef. FRontier 6-1882

CONTRACTORS

REZIDENCINIAI, =
KOMERCINIAI, zz
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI s

—
2457 West 69th Street 

TeL HE 4-7432
1

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET MĖTAU 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern. Chicago 9. III.

KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os ir Turėklai

m.;;;:;;;::,.i,i.;;;,;.,I

DĖMESIO !
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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

... ....... .

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Westem PR 8-5875 
or. LIEPONIS

Ptrmadlanlaia lr ketvirtadieniais nuo 9 lkl 9:R0. Kitom dienom nuo 
9 iki « vaJL vak. Sekmadieniais nuo IR Iki S v. v.

HELP VVANTED — VYRAI

COLD HEADING SHOP
Need TOP ROLLER MAN for 

nites — 50 hour week minimum.
EXTRU-FORM

3737 W. Lunt, Lineolntvood, BĮ. 
Tel. 267-3514 — Mr. Gros*

TAILOR FULL TIME
Experience In Men's Clothing pre- 
ferred, būt not essential. We wlll 

train- Many company benefits. Apply
in person 9:30 a. m. to 9:30 p. m.
ROBERT HALL CLOTHES
Routes 45 & 83 Mundelein, UI. 

PHONE — 566-5360

SHIPPING CLERK
For large mlrror plant. New modern 
plant. In Cicero. Excellent vvorklng 
conditions and company benefits.

Apply In Person 
HOYNE INDUSTRIES

5829 VV. Ogden, Cicero, Hl.

GE NERAL 
LA BORE RS

GRINDERS AN MACHINE 
OPERATORS NEEDED

Some experience helpful. Excel- 
lent vvorking conditions.

JOMAC ROLLER COMPANY 
2250 Western Avenue 

Park Forest, Illinois

W A N T E D
All around Tailor
Apply —

RELIABLE TAILORS 
210 W. Van Buren — WE 9-3627

HELP VVANTED — MOTERYS

Accounts Payable

CLERK
To assist manager in accounts 
payable department — for large 
cosmetic company. Excellent con
ditions and company benefits.

Mr. Sapoznik
243-1600

Looking For Action!
The Central Condominium Mar

ket Place can provide the place to 
swing Into high commissions.

Call Mr. Evert —637-2828

D E nl E S I O 1

PARDUODAMI 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

30% iki 50% nuolaida.
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai.

SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S Western Te L GR 6-4421
iiiiiuiiiiinniiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliiHniiiiiiiiiHuiiim
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Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kal
ios visiems prieinamos.
llllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIPIIIIIIIII

PARDAVIMUI

X Parduodama pilna lietuviš
ka enciklopedija. Skambinti po 
6 v. v. tel. 922-5507.
Pardavimui: valgomojo komplek
tas, berniuko miegamojo komplek
tas, šaldytuvas. “Turquoise” (mė
lyna) spalvos: 3 kėdės, lempa ir 
paveikslas. Skambint 484-8441 ar
ba 323-1198

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113



ŽEMDIRBIŲ PINIGUS 

ŠVAISTO

h

I
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(Atkelta iš 3 psl.)
nių pastatų, kurie statomi be 
jokios tvarkos. Pasak valdyto
jo, statybas pradeda, bet jų ne
baigia:

"Plungės rajono tarpkolūkinė 
stotybos organizacija trečius 
metus stato grūdvj sandėlį Ši
mulių kolūkyje, karvidę — “A- 
teities” kolūkyje. Dar daugiau! 
Ši statybinė organizacija kar
tais naudojasi iš kolūkių gau
tais pinigais nevykdydama pa
žadėtų darbų. ‘‘Draugystės’’ kol 
ūkis šių metų pradžioje sumo
kėjo statybininkams avansu pen 
kis tūkstančius rb. už darbą, 
kuris turėjo būti atliktas pir
majame pusmetyje prie gyve
namojo namo statybos. Bet sta
tyba šiandien dar nepradėta.

Žinome, kad kolūkiai dideles 
lėšas įdedą į statybą. Tačiau 
ir šiame veiklos bare dažnai ste
bime neūkiškumą. Didžiausia 
rykštė —- lėšų išblaškymas po 
daugelį objektų, dar toli gražu 
nėra įveikta. Visiems turėtų bū
ti aišku, kad dėl tokio tvarky
mosi įšaldomos kolūkinės lėšos. 
Visada geriau imti statyti tiek 
objektų, kiek sugebėsime lai
ku užbaigti ir perduoti naudo- 
dedame statyti kitas, ilgainiui 
jimui. Kai nebaigę vienų, pra- 
neišgalime užbaigti nei senų, 
nei naujų statybų. Maždaug 
taip atsitiko Ukmergės rajono
M. Melnikaitės kolūkyje. Prieš 
trejus metus č‘a ūkišku būdu 
pradėta statyti karvidės, už
pernai — kultūros namai. Abu 
pastatai dar nebaigti, bet ūkio 
vadovai griebiasi kiaulidės sta
tybos”.

Lėšos pobūviams
Kolūkiai dažnai aplaidžiai 

tvarko savo ūkį. Jų vedėjai net 
nepajėgia ne tik pirktų prekių 
atsivežti, bet ir skolų išieško
ti. Vieno dalyko — pobūvių ir 
išgertuvių ruošti žemdirbių sąs- 
kaiton jie nepamiršta:

“Kai kuriuose kolūkiuose žy
mios piniginių lėšų sumos iš
švaistomos pobūviams ir priė
mimams organizuoti. Prisiden
giama paprastai produktų pir
kimu visuomeniniam maitinimui. 
Antai Trakų rajono Naujaso
džio kolūkyje 1967 — 1968 m. 
maisto produktams pirkti išleis
ta 3.7 tūkstančio rb., tame tar
pe 0.9 tūkstančio rb. svaigina
miesiems gėrimams. Labai daž
nai įvairius pobūvius ir banke
tus už visuomenines lėšas ruo
šia Varėnos rajono kolūkiai. 
Šio rajono kultūros skyriaus 
suorganizuotame meninės savi
veiklos dalyvių sąskrydyje da
lyvavo penki T. Tamulevičiaus 
kolūkio meninės saviveiklos ko-

CHICAGOS ŽINIOS
KARDINOLAS LAIKYS 

MIŠIAS ATNAUJINTOJE 
KATEDROJE

Į \ - - - ,t .
j Chicagos arkivyskupas ikardi- 
’nolas Cody Kalėdų proga laikys 
vidurnakčio Mišias, pirmąsias 
pamaldas atnaujintoje Šv. Vardo 
katedroje. Katedros, statytos 
1874 m., remontas kainavo apie 
2,5 mil. dolerių.

SMAGURIAUTOJŲ DRAU
GUOS VAKARIENĖ

I
Smaguriautojų draugijos (Les 

Amis d’Escoffier) 110 narių 
susirinko Conirad Hilton viešbu 
tyje metiniam banketui. Kiek
vienas užsimokėjo po $40. Va
karienė buvo iš septynių patie
kalų, septynių vynų ir dviejų 
likerių. Dauguma draugijos na
rių yra pagarsėję šefai — vi
rėjai.

lektyvo nariai. Kolūkį privertė 
sumokėti už jų dalyvavimą po
būvyje 156 rublius”.

Komunistai pareigūnai mėgs
ta svetimas lėšas, žemdirbių už
dirbtus pinigus švaistyti. Jiems 
rūpi ne kolūkių ūkinis pajėgu
mas, ne žemlirb'.’ų gerovė, bet 
gerai pagyventi svetimais pini
gais.

ANTANĄ, BIRUTĘ, LINĄ ir RIMĄ 
BALSIUS, mirus mielai motinai, uošvei ir 
močiutei, liūdesio valandoje užjaučiame.

Wm. ir Helen Kareivai su šeima 
Jonas, Brigita ir Leonora Kareivai 
Antanas Kareiva
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Uapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyt) 

Knygos:

NEPRIK1 AUSOM.y LIETUVĄ STATANT ... $5.0«
atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ......................................... $7.0d
atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygo> 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

UNUOS TELKIA MILIJONUS 
STREIKUOTOJAMS

Chicagoje jau mėnuo laiko 
kai streikuoja Hot Point ir Ge
neral Electric įmonių 3,600 dar 
bininkų. Visame krašte prieš 
tas įmones streikuoja apie 
150,000. Šiomis dienomis visos 
AEL-C1O unijos praveda vajų, 
kuriuo norima, išrenkant po vie 
ną dolerį iš visų unijų narių, 
sutelkti 13.6 mil. dolerių strei
kuotojų sušelpimui.

Kennedžių šeimos galva, senato
rius Edward Kennedy Hyannis 
Port paplūdimyje

SVARSTO SANITARINIO
DISTRIKTO BIUDŽETĄ

Sanitarinio distrikto patikėti
niai svarsto superintendento 
Virnton Bacon patiektą 1970 
metams biudžetą $115,982,655

FUNERAL

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
2533; Ww 11 st Street Tel. '
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3- 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

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

LAICOTUViy DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraidas 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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911TeL REpubUc 7-1218 

Tel. Virginia 7-6672 JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139PETRAS BIELIŪNAS

4348 S. California Avę. Tel. LAfayette 3-3572

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. SOtb Avė., Cicero, 111. Tel. OL 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities 4

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ REpubUc 7-8600

A. + A. MICHAEL MATEIKA
Gyveno 11234 So. Troy Street. Mirė lapkr. 23 d., 1969 m., 

11:20 vai. ryto, sulaukęs 76 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 55 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime dukra Jean Jusčius, žentas Ed- 

ward, anūkai Mark, Matthew, Michael ir Anthony. ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Zarasiškių klubui.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans kopi., 6845 S. Westem 

Avė. Laidotuvės įvyks trečiad., lapkr. 26 d. iš kopi. 10 vai. ryto 
bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks ged. pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans, Telef. RE 7-8600.

iiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

IiEOJVAS FRANOKU8 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up Ir Motorų Remontas
5759 So Western Avenue

Kampas 58th Street 
TeL — PRospeet 8-9533 
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GĖLĖS
▼estuvSms, banketams, laldotuvSms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčia
2443 W. OSrd Street. Chicago, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

REMKITE ‘TRAUCI’’

Mylimą tėvą, uošvį ir tėvuką

A. f A. VINCĄ DOMEIKĄ
amžinybėn palydėjus, skaudžioje išsiskyrimo valan
doje JANINĄ ir JONĄ ŠALNUS, GENUTĘ ir KAZĮ ŠU
KIUS, PIJŲ ir MARIJĄ, JONĄ ir STEFĄ DOMEIKUS ir 
visus devynis anukus, bei kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Ona, Viktoras ir Rima Kažemėkaičiai 
Pranė ir Justinas Naujokai ir 
Juzė Kažemėkaitytė.

Onutė, Vytas suopiai 
Antanina, Vincas suopiai

ru TĖVAIS IUKUS
Anksčiau gyveno 6328 So. Eggleston, Chicago, Ui.
Mirė lapkr. 23 d., 1969 m., 3:20 vai. ryto, sulaukusi 64 m.
Gimė Silvertown, Anglijoje. Amerikoje išgyveno 62 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Joseph Burba, jo žmo

na Rose, duktė Eileen Danta ir vyras Adolph, 4 anūkai — 
Diane ir Ronald Danta, Darlene ir Joseph Burba, du broliai — 
John, jo žmona Lucille ir Stanley, jo žmona Sophie, sesuo 
Anna Debner ir daug dukterėčių ir sūnėnų. Veliones vyras bu
vo Anthony.

Velionė buvo pirmininkė: Piliečių klubo, Brighton Parko 
Moterų klubo ir Suvalkiečių klubo; priklausė Joniškiečių d-jai. 
Eržvilko, Upytės, Utenos, Lietuvių demokratų klubams, Že
maičių klubui, Žagarės, Apšvietos d-joms, Moterų lygai, Kra- 
žiečių, Tauragės šakių, Zarasiškių klubams, buvo taipgi am
žina narė šv. Kazimiero akademijos rėmėjų ir kitų.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 South Cali- 
fomia Avenue. Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio mėn. 
26 dieną iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėta' į Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, drauguB ir pažjsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, duktė, anūkai ir visi ldti giminės.
Laidotuvių direkt. Gaidas ir Daimid, Tel. LA 3-0440.

JONĄ IR JUZĘ 
DAUGĖLAS,

jo mylimai sesutei
A. -Į- A.

DANUTEI Lietuvoje mirus,
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

OLGA, ALDONA ir JURGIS 
GRAVROGKAI

Buvusiam 7-to pėstininkų Žemaičių Kuni
gaikščio Butegeidžio pulko vadui 

A. -j- A.
PULK. PETRUI GENIUI

MIRUS,
žmonai WILHE,LMINAI, dukroms LIUDAI, NIJO
LEI ir EGLEI su šeimomis reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Pareigos išpildymas buvo jo gyvenimas.

Gyveną Vokietijoje, buvę Butegeidžiai:

J. ČERNIUS 
J. KRIŠČIŪNAS 

V. SUTKUS

sumoje, ši sąmata yra 45 proc. 
didesnė už 1969 m. biudžetą.

— Kallfca kalbą atveda. (Griš- 
kabūdišikių patarlė).

— Vienas tyli, kitas klauso. 
(Kupiškėnų patarlė).

4

Chicago Savings
and Loan Association

Certifikatų sąskaitos
Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $5000. Pelnas mokomas 
kas trys mėnesiai.

J Ant visų knygelių 
sąskaitų

NUOŠIMČIAJ PRISKAITOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MENESIAI

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS

Notary Public Service * Sėli & redeem 1
Free community rooms for * Two large free f 
your organiz’n meetings * Save-by-Mail Kiti 
Cash checks and pay all * Travelers Checki 
fandly bills with our spec’l * Safe Deposit Bo 
mon*) order checks

Vacation Club 
College Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loan* 
Christmas Club 
Insured Family Savings

Chicago Savings and Loan Assn
John Pakel, Sr-, President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 757
HOURS-. Mon 12 P.M to 8 P.M . Tuee 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat 9 to 12:30

INSURED

A.+A. VINCUI DOMEIKAI 
mirus,

jo dukterims JANINAI ŠALNIENEI ir GENOVAITEI ŠU
KIENEI, sūnums PIJUI ir JONUI ir jų visų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
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DRAUGAS, antradienis, 1969 m. lapkričio m 2b d.6

x Dr. Begina Padleekienė,
citotogios skyriaus vedėja ir ci- 
totecbnologijos mokyklos vice- 
direiktorė Michael Reese ligoni
nėje, aktyviai dalyvavo Ameri
kos citologų s-gos konferenci
joj Chicagos Pahner House vieš 
būtyje lapkričio 5—8 dienomis. 
Citologija yra ląstelių mokslas. 
Dr. R. Padleekienė sėkmingai 
dirba šioje tyrimų srityje jau 
keletą metų. Radusi vėžį anks
tyboje stadijoje daugeliui pa
cientų išgelbėjo gyvybę. Ji ne
kartą buvo 'kviečiama suvažia
vimuose skaityti paskaitas. Dr. 
R. Padleokienė, Michael Reese 
ligoninės siunčiama, lapkričio 8 
dieną išvyko į patologų suvažia
vimą Buenos Aires, Argentinoj. 
Dr. Regina ir inž. Henrikas Pad 
ląokiai su šeima gyvena Oak 
Park, III.

X Marija ir inž. Ant. Budžiai,
būdami Indijoje, dalyvavo tarp 
tautiniame parlamentų atstovų 
posėdyje, kur išgirdo J. Palec
kio prieš amerikiečius pasaky
tą kalbą. Pasistengė sutiktam 
Paleckiui pareikšti protestą ir 
duoti įvairių klausimų, fiiavo į- 
spūdžius Marija ir inž. Ant. Ru
džiai papasakojo savo radijo va
landėlėje šeštadienį. Jie taipgi 
pakartojo Paleckio žodžius, kad 
j užsienį vykstą menininkai yra 
Sovietų valdžios siunčiami. Su 
savo paklausimais įr papildy
mais radijo programoje dar da
lyvavo laikraštininkai: V. Kas
niūnas, A. Pužauskas, Valiukė
nas ir kun. J. Prunskis.

X Lietuvos kariuomenės 
šventė buvo gražiai paminėta pe 
reito sekmadienio vakarą per 
televizijos 26 kanalą lietuviško
sios programos metu, šiai pro
gramos daliai vadovavo akto
rius K. Oželis. Lietuviškas dai
nas ir giesmes giedojo Marąue
tte Parko liet. parapijos eboras, 
vedamas VI, Baltrušaičio; akom 
panavo Algis Šimkus. Parodyta 
keletas ištraukų iš dokumenti
nio filmo _  Lietuvos kariuo
menės žygis į Vilnių. Kalbėjo 
A. Juškevičius.

X Cicero ateitininkai kviečia 
visus į rekolekcijas šeštadienį, 
lapkr. 29 d., 7 v. v., parapijos 
salėje. Kun. Gediminas Kijaus
kas, lietuvių tėvų jėzuitų pro- 
viinciolas, skaitys religinę pankai 
tą apie mūsų jaunimo proble
mas. ISėkmadienį, lapkr. 30 d., 
bus agapė tuoj po sumos.

X Akad. skautų sąjūdžio cen 
tro valdyba, žinodama, kad 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
dalyvių tarpe yra nemaža sąjū 
džio narių, kviečia visus svečius 
ir čikagiškius akademikus skau 
tus,-tęs susirinkti ateinantį šeš 
tadienį 9 vai. ryto Midway Hou 
se.

X J. Steigvilas, Hamilton, 
Ont., dėkodamas už kalėdines 
korteles, pridėjo 6 dol. auką. 
Ačiū.

x Lietuvoje, Prlalgavos kai
me mirė a. a. Emilija Zaniaus- 
kienė. Lietuvoje liko duktė ir 
du sūnūs su šeimomis. Ameri
koje duktė Zina Zungailienė su 
šeima ir sūnus Bronius su šei
ma. (pr.)

X Didžiausią lietuviškų 
plokštelių pasirinkimą rasite 
— Gifts International - Karve
lio Prekybos Namai, 2501 W. 
71 Et. Chieago, III. 60629. Tel. 
471-1424. Gražiausia dovana 
mažiesiems B. Pukelevičiūtės 
nauja vaikų pasakų plokštelė 
“Antrieji Žirginėliai”. Taip pat 
pakartota ir pirmieji “Žirginė
liai”. Abi plokštelės Stereo—po 
$5.00 ir persiuntimo išlaidos. 
Nauja A. šabaniauslto 12 šokių 
plokštelė $5.00. Plokštelių są
rašą siunčiame nemokamai.

(sk.)

X Sol. Jonas Vaznelis šį sa
vaitgalį išvyksta koncertui į To 
ronto, Kanadoje. Ten jis kartu 
su sol. D. Mongirdaite, akompa
nuojant muz. D. Viskantienei, 
dainuos “Tėviškės žiburių” dvi 
dešimties metų sukakties šven
tėje.

x Danutės Polteraitytės ir 
Algimanto Liaugaudo, jaunų 
akademikų, dirbančių Chicagoje, 
vestuvės įvyko lapkričio 22 d. 
Detroite Marijos ir Prano Poil- 
teraičių globoje. Gausus būrys 
vestūvių dalyvių iš JAV ir Kana 
dos susirinko tiek jungtuvių šv. 
Mišiose, tiek ir pokylyje. Iš Chi 
cagos vestuvėse dalyvavo V. ir 
K. Kleivai, dr. EI. ir A. Repšiai, 
prof. B. Vitkus, J. R. Valaičių 
šeima, J. Šalčius su žmona ir 
kt.

X Katalikų federacijos cen
tro valdybos posėdis įvyks lap
kričio 29 d. Chiciagoje J. Paš- 
kaus bute, 7249 9. Sacramento 
Ave|. Pradžia 7 v. v. Pagrindi
niu svarstymų puniktu — kon
greso reikalai.

X Poetas Bernardas Braz
džionis, “Lietuvių Dienų” re
daktorius, iš tolimos Kaliforni
jos atvyksta į Mokslo ir Kūry
bos simpoziumą dalyvauti foru
me “Išeivijos betuvių periodinės 
spaudos užduotis mokslinėje ir 
kultūrinėje srityse”.

X JAV LB centro valdyba 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
proga išleis apytikrį sąrašą lie 
tuvių įsigijusių daktaratus nuo 
1950 iki 1969 metų Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

x Levas Prapuolenis, 1941 
m. biiželio sukilimo vadas Kau
ne, vėliau kalintas nacių kon
centracijos stovyklose, 1949 - 
51 m. artimai bendiravęs su ko
vojančios Lietuvos rezistencijos 
atstovu kpt. J. Lukša-Dauman
tu, pakviestas dalyvauti simpo
ziume “Kur mes šiandien stovi
me?” Simpoziumą rengia LFB 
Chicagos apyg. valdypa ir jis 
įvyks sekmadienį .gruodžio 14 
d. 3 vai. p.p. B. Pakšto salėje. 
Įėjimas nemokamas.

X Myk. Bandžiukas, Cicero, 
III., gavęs kalėdines korteles pa 
rėmė “Draugą” 5 dol, auka. Dė 
kojarne.

X Dr. & Mrs. B. Zalubai, Sil- 
ver Spiring, Md., gavę kalėdines 
korteles, atsiuntė 5 dol. auką. 
Ačiū.

X Pr. JanušiLš, Efummit, III., 
dėkodamas už korteles pridėjo 
5 dol auką. Ačiū.

x Margarita Momkienė, Ge
novaitė Mažeikienė ir Jonė Bo- 
binienė išpildys originalią dainų 
programą Jaunimo centro tradi
cinėj vakarienėj, kuri įvyks
gruodžio 7 d. 5 vai. po pietų
Jaunimo centre. T" (pr.)

IŠPARDAVIMAS PAŠTE
Chicagos pašto viršininkas 

Henry McGee praneša, ka'd 
gruodžio 2 d., iš varžytinių bus 
parduota visi dalykai, kuriuos 
dėl netikslių adresų ar blogos 
neišskaitomos rašysenos nebuvo 
galima pristatyti adresatams nei 
gražinti siuntėjams. Jų tarpe 
yra avalynė, knygos, namams 
reikmenys, radijai ir t. t. Par
davimas įvyks kambaryje 400, 
358 W. Harrisom st.

Mokslo ir kūrybos simpoziumo, įvykstančio šį savaitgalį, dalis technikinės komisijos su programos pirminin 
ku ir spaudos atstovais. Iš kairės (sėdi) — dr. E. Ringus, Dalia Tallat-Kelpšaitė, programos pirm. prof. 
dr. A. Avižienis, “Draugo” red. kun. J. Prunskis; (stovi) — dr. P. Žumbakis, V. Kleiza, A. Augaitis, LB 
centro vald. pirm. inž. B. Nainys, K. Dranga, J. Šlajus ir K. Barzdukas.

IŠ ART! IR TOLI
J A. VALSTYBĖSE ITALIJOJE tete bai^ė moderniųjų kalbų

_ Advokatė Begina Narušis - Italų kalba leidžiamas Ga™
( gim. Firant), gyv. McHenry, ELTA-PRESS (biuletenis spalio AU^ai ^mna1^ ^«b
III., šiomis dienomis buvo paskir- mėnesio laidoje, tarp trijų de- -&U Tumnitė
ta McHenry apskrities valstijos šimčių pranešimų bei apžvalgų V1^'. se .. J , ,
. . , • . • -x r • 1. 7 + • A pakviesta dėstyti Colorado uni-Attorney pagelbminke specialiai tš Lietuvos air betuvių darbų £

jaunimo reikalams. Ji yra žino- užsieniuose, plačiai informuoja BūdamiLenkiioie Alicija
mo teisininko Bernardo Narušio apie mirusį buv. Lietuvos prezi- ^u<la™a AJlclJa
žmona, gimus, Lietuvoje. I JAV donų A. Strfginslų Ir taip pat dalyvaudama jo
drauge su tėvais atvyko 1949 apie arkivyskupo Uy Centoz kuU? ’
metais. 19o5 m. gavo JAV pi- laidotuves Romoje. Amavysku- ansamblyje. Var
betybę, 19o7 m. baigė Illinois pas Centoz buvo paskutinis Šv. netuviu ikotoniia neseniai
U4A, 1959 m. gavo teista mota- Sesto nuncijus Uetuvoj, iita, igkltml ai ^ėjo3 toMunta. 
lų mag. laipsnį- Kuri laikė ver- vęs tose pareigose nepilnus du Vaižganto 100
tesi advokates praktika, ir drau mėnesius. Jis atvyko j Kauną sukakti su na-
ge aktyviai reiškėsi politiniame 1940 metų balandžio 24 dienų,
gyvefnime. Naujas aukštas pa- o birzebo 15-tą Lietuva tapo 
skyrimas yra vertas jos gabiu- rusų kariuomenės okupuota
mų ir sumanumo pripažinimas.

— Lietuvių katalikų Beligi- 
nės šalpos organizacijos prašo
mas, ISėriamtono vyskupas J.
Carroll McCormick parašė spe-

Taip pat yra pranešama, kad 
jau yra paskelbtos šventųjų są
rašo _  kalendoriaus pataisos,
kurių tarpe yra pabaisai, iške
lianti šv. Kazimierą iš po Po-

skaitomis ir menine porgrama, 
Lenkijos spauda taip pat pla
čiai paminėjo betuvių rašytojo 
Vaižganto sulkaktį įsidėdama jo 
atvaizdą ir gyvenimo aprašy
mą.

BARTOKAS LAPINSKO 
STUDIJOS KONCERTE

kalnuose V. Rasutytė, Kaimie
čių šokis — R. Norkutė, Čigo
nas — D. Gvaldytė, Vaikymasis
— R. Janušaitytė, Medžioklė— 
B. Noreikas, Kaimo muzikantai
— A. Ambrozaitytė, Lokio šo
kis — D. Valaitytė, Baladė — 
V. Micevičiūtė, Maruntel — D. 
Mačiukevičiūtė, Romaneska — 
A. Laurušonytė, Vengrų dainos
— R. Kiudulytė.

Po pertraukos programą su
darė trys daugiausia pažengę, 
išpildydamį ilgesnius kūrinius: 
Sonatina — L. Plienaitė, Alleg- 
ro barbaro — E Momkus, So
nata — A. Viktorą. Ypač šių 
pastarųjų sugebėjimai maloniai 
stebino publiką.

Šiuo koncertu buvo patenkin
ti ne tik tėvai ir artimieji, bet 
ir apskritai publika. Buvo įdo
mu stebėti ne tik mūsų atžaly
no muzikinę pažangą, ibet ir su
sipažinti su kūryba tokio muzi
kos milžino, Ikaip Bartokas, 
ypač, kad D. Lapinsko buvo pa 
ruošti vaizdūs įvadai ir komen
tarai, kuriuos ryškia betuvių 
kalba skaitė minėtieji studen
tai. J. Daugi...

D. Lapinskas — ypatingo 
darbštumo žmogus, šaba gausių 
savo kompozicijų ir savo spek
taklių, jis veda vieną didžiausių 
išeivijos betuvių muzikos studi
jų, kurios koncertas įvyko lapk.
21 d. Jaunimo centre, Chieago.

Džiugu kad visa programa 
buvo skirta supažindinti su vie 
nu pirmaujančių naujųjų laikų 
vengrų kompozitorių — Belą 
Bartoku, mirusiu 1945 m. Tai 
modemus kompozitorius ir jo 
kūrimus atlikti dar sunkiau, kai 
nėra tokios lengvai plaukiančios 
melodijų slinkties, nors Barto
ko modernizmas yra dar labai 
nuosaikus.

Gerai, kad scenon įvesti skai
tytojai : stud. Jūratė Jakštytė 
ir stud. Liucijus Alenskas, pa
sikeisdami, supažindino su Bar
toko gyvenimu ir jo kūryba, gi 
paveikslai ekrane parodė Bar
toką nuo jaunystės iki paskuti
nių dienų. Tuo buvo įnešta gra
žaus vaizdingumo.

Jau dveji metai, kai veikia 
D. Lapinsko fortepijono studi
jai. Mokinių turi per 30, nuo 6 
iki 18 metų amžiaus. Beveik 
visi jie ir pasirodė šiame kon
certe. Iš Bartoko “Pasakų kny
gos vaikams” skambino: D. ir PIENAS VĖL PABRANGS 
G. Antanaitytės, J. Bardauskai- Ūkininkų (kooperatyvas iš 
tė, L. ir R. Švabaitės. Iš rinki- Chicagos pieninių reikalauja 
nio “Kūriniai jauniesiems” — brangesnio atlyginimo už pri- 
L. Zubrytė, V. Mačiukevičiūtė, statomą pieną. Jeigu iki gruo- 
V. Radzevičiūtė, R. Kaminskai- džio 1 d. pieninės nepatenkins 
tė, A. šilas. | jų reikalavimo, ūkininkai žada

Ilgiau pasilavinusieji jau išė- nepristatyti joms pieno. Jeigu 
jo su atskirais kūriniais: Ad- patenkins, tai už pieno kvortą 
gio — LauraNamesta, Juokda- reiks mokėti centą brangiau, 
rys — Lisa Nanesta, Vagabun-
do daina — L. Rekašiūtė, Val
sas — K. Dapkus, (Senis besme

KALĖDINIS PARADAS
Vaikams bus įdomu stebėti 

genis — R. Rasutytė, Plėšiko 35-tą metinį (kalėdinį paradą 
daina — D. Garūnaitė, Geguži- State st., miesto centre, ląpkir. 
nė — R. Garūnaitė, Vakaras 30 d., 1 vai. popiet.

ciaJ’.ų laišką visoms savo vysku- i lonia antraštės ir perkelianti jį 
pajoję lietuviškoms parapijoms. I po Lithuania antrašte. Nurody- 

! Laiške tikintieji raginami mels- mas, kad šv. Kazimieras miręs
i tis ir materiaiiai padėti Lietu- 
, vos “sukaustytos bažnyčios” 
i tyliuosius kankinius. Vyskupo 
nurodymu lapkr. 9 d. visose to
se parapijose buvo padaryta 
speciali rinkliava religinės šal
pos reikalams.

— Dr. Julius J. Bielskis Lie
tuvos generalinis konsulas Los 
Angeles, ir ponia Ona Bielskienė 
savo artimųjų šeimos ratelyje 
atšventė savo vedybinio gyveni
mo 50 metų jubiliejų. Ta pro
ga Jo šventenybė Popiežius 
Paulius VI atsiuntė p. Biels- 
kiams savo palaiminimą.

— Gruodžio 6 d. New Yorke 
įvyksta Lietuvių katalikių mo
terų organizacijų Pasaulinės 
sąjungos tarylbos metinis suva
žiavimas. Programoje' a) 4 vai. 
p.p. — LKMOP3 Tarybos na
rių posėdžiai b) 6 vai. p.p. — 
Pasikalbėjimas ir diskusijos te
ma: Ar lietuvė katalikė mote
ris turėtų daugiau įsijungti į 
bendrines organizacijas? c) Me 
ninė dalis d) Vaišės. Suvažiavi
mo adresas: 64-14 56bb Road, 
Maspeth, New Yorke..

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Bradforde betuvių meno 

ansamblis Atžalynas ir sporto 
klubas Vytis suruošė bendrą

Vilniuje esąs paliktas netaisy
tas. Iš tikrųjų Ištv. Kazimieras 
tik palaidotas Vilniuje, o mirė 
Gardine.

Šv. Josaphatas (Kuncevitius) 
vietoj Rusijos įrašytas Gudijos 
ir Ukrainos skyriuje. (E)

KANADOJ
— Pavergtų tautų savaitės 

proga suruošta spaudos konfe
rencija praėjo sklandžiai. Daly
vavo ne tik pavergtų tautų, bet 
ir britų spaudos ir BBC atsto
vai. Britų žurnalistams parūpin
ta atitinkamos medžiagos apie 
pavergtas tautas. Martin Fie’d 
bažnyčioje specialių pamaldų 
metu melstasi už komunizmo 
aukas. Jų metu pavergtų tautų 
vėliavos patalpintos prie didžio
jo altoriaus. D. Britanijos minis 
teriui pirmininkui įteikti tam 
tikri dokumentai ibei memoran
dumai. Lietuviai XI. 13 įteikė 
specialų memorandumą, kuria
me nurodė rusų skriaudas Lie
tuvai.

LENKIJOJE
— Žinomojo betuvių rašyto

jo kanauninko Juoao Tumo- 
Vaižganto giminaitė — brobo 
sūnaus duktė Alicija Tumaitė 
atvyko į JAV-es. Abcija Tu-
rnaitė, gimusi Kaune, turėdama 

Lietuvos kariuomenės šventės brolį Lenkijoje, jau seniau ten 
minėjimą ir jaunimo subuvimą, persikėlė ir Varšuvos universi-

Kanklininkės, dalyvavusios Anglijos liet. klubo suruoštoje literatūros šventėje — koncerte. Iš k.: Teresė, Nastutė ir j
Verutė Bilitavičiūtės. Nuotr. V. Noreikos‘u-

Šventųjų Mišių ir maldų 
NOVENA

ŠVČ. MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO ŠVENTĖS PROGA 
BUS

Tėvų Marijonų vienuolyno koplyčioje, Chieago, Illinois,
nuo lapkričio 29 d. iki gruodžio 7 d., 1969

Savo globėjos Švč. Marijos Nekaltai Pradėtosios šventės pro
ga, marijonai atnašauja šv. Mišių ir maldų noveną, kurios metu 
ypatingu būdu prisimena savo bendradarbius ir geradarius.

Tačiau šioje šv. Maldų ir maldų novenoje dalyvauti kviečiami 
ir mūsų rėmėjai ir visuomenė.

Norinčius dalyvauti šiose maldose, prašome pažymėti šiame 
lape pageidaujamas intencijas ir, su maža auka ar be jos, pasiųsti 
šiuo atresu: Mariau Fathers, 6336 S. Kilbourn Avė., Chieago, UI. 
60629.
□ Už nusidėjėlių atsivertimą.
□ Už netikinčiųjų atsivertimą.
□ Už kenčiančią Lietuvą ir jos 

laisvės atgavimą.
□ Kad gaučiau darbą.
□ Padėka Dievui už gautas 

malones.
□ Padėka Marijai už globą.
□ Už misijas.
□ Už mūsų parapijas.
□ Už kunigų šventumą.
□ Už sielas skaistykloje.
□ Už mirštančius.
□ Ypatinga intencija.
□ Už ypatingą mirusį ar 

mirusią.
□ Už pasveikimą man brangių 

asmenų.
□ Ūž tėvą ir motiną.
□ Už vaikus.
□ Už laimingas vaikų vedybas.
□ Už tylos Bažnyčią.
□ Už Šv. Tėvą.

□ Už pašaukimus į dvasinį 
luomą.

□ Už mūsų jaunimą.
□ Už šeimos laimę.
□ Už pasaulio taiką.
□ Už Rusijos atsivertimą.
□ Už ark. Jurgio beatifikaciją.
□ Už karo pabaigą.

Kun. Antanas Miciūnas, MIC 
Namo vyresnysis

Vardas, pavardė 
Gatvė ...............
Miestas ir Valstybė...................................................Auka


