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IS VIETNAMO ATITRAUKS 
BOMBONEŠIUS

Washingtonas. — Pentagonas 
paskelbė, kad iš Vietnamo bus 
atitraukti du eskadronai B-52 
bombonešių. Tai paliestų apie 
30 lėktuvų. Šis atitraukimas būtų 
apie 1970 m. vidurį. Atitraukus 
šiuos, dar ten liktų trys pilni es
kadronai, kurie bus pajėgūs pil
nai sustabdyti komunistų infiltra
ciją per Laosą į Pietų Vietnamą.1 
Lėktuvai šiuo metu stovi Gua- 
mo, Okinawos bazėse ir Thai- 
land'e.

Jerry Friedhelm, JAV armijos 
spaudos pareigūnas, skelbia, kadį 
pasilikusieji bombonešiai galės 
reikalui esant, įvykdtyti skubius 
veiksmus. Skridimų skaičius bu
vo sumažintas ligi 1,400 per mė
nesį, tačiau reikalui esant, pasi
likusieji lėktuvai galėtų atlikti 
per mėnesį 1,800 skridimų. Su
mažinimas lėktuvų atėjo iš gyny
bos sekret. Melvin Laird, norint 
sutaupyti lėšų.

JAV pasirengusi atremti 
Kitrjos puolimą

Buvęs 3er< Wayne Morse tei • I 
gia, kad Senato užsienio reikalų 
komitete buvo paskelbta, kad 
JAV 300,000 vyrų armijos yra

Prez. Nixono kalba

WASHINGTONAS. — Prez. 
Nixonas vakar 5 vai. p. p. tu
rėjo pasakyti kalbą Vietnamo 
karo reikalu. Buvo spėjama, 
kad prezidentas kalbės apie ka
rių atitraukimą iš Vietnamo. 
Nepaisant, kad kalbama, jog 
•bus daugiau iš Vietnamo ati
traukta karių ir net tikintis, 
kad jie bus visai atitraukti iš 
Vietnamo, gynybos sekretorius 
Melvin Laird pareiškė, kad se
nato užsienio reikalų komisijai 
dar lapkričio 18 d. buvo pareikš 
ta, kad kariai Vietname pasiliks 
ilgesnį laiką.

Katalikai Švedijoj
STOCKHOLMAS. Švedijos ka

talikų Bažnyčios generalinis vi
karas jėzuitas Paul Schmidt, kal
bėdamas Stockholmo katalikų a- 
kademijoje, pareiškė, kad oficia
liai skelbiami duomenys apie ka
talikų skaičių Švedijoje yra netiks 
lūs. Švedijoje esama daugiau ne
gu šimtas tūkstančių katalikų, 
kuriuos aptarnauja šimtas kuni
gų, kurių tarpe daugumą sudaro 
įvairių vienuolijų dvasiškiai. Be 
to Švedijos katalikų mokyklose ir 
socialinėje veikloje dirba 220 se
serų vienuolių.

Nebebus cigarečių 
skelbimų televizijoj

k

WASHHNGTONAS. — Sena
tas 70 prieš 7 nubalsavo, kad 
cigarečių skelbimai per radiją 
ir televiziją būtų uždrausti nuo 
1971 m. sausio 1 d. Anksčiau 
buvo ant pakelių užrašyta, kad 
cigaretė gali pakenkti sveikatai, 
gi ateityje bus užrašyta, kad ci
garetės yra tikrai pavojingos 
sveikatai.

Kalendorius
Gruodžio 16 d.: šv. Euzibi- 

jus, šv. Albina, Vigaudas, Al- 
vinė.

Gruodžio 17 d.: šv. Eigilas, 
šv. Olympija, Montigaila, Laila.

Saulė teka 7:11, leidžias 4:21.
Oras

Chicagoj ir apylinkėse šian
dien debesuota ir nešalta. Tem
peratūra daugiau 30 laipsnių,

parengties stovyje, kad būtų 
galima atsakyti Į galimą kom. 
Kinijos įsikišimą ’ Vietnamo ka
rą. Morse, ku, -s pralaimėjo pri
ėjusiais metais rinkimus j sena
tą Oregone, skelbia, kad buvęs 
gynybos sekret. McNamara in
formavęs komitetą, jog JAV 
yra pasirengusi su 300,000 vy
rų įžengti į Kiniją. Jis nemanąs, 
kad Kinija rizikuotų karu, ta
čiau tokio karę atveju negalima 
būtų nugalėti kom. Kinijos vien 
bombardavimais ir reiktų sau
sumos armijos. McNamara ne
paskelbęs, kur tokia JAV armi
ja stovi.

Pasaulyje sprogsta 
bombos 
Portorike

SAN JUANAS. — Vienas ke
leivis buvo sužeistas, kai bom
bos sprogo penkiuose liuksusi
niuose viešbučiuose. Keli gink
luoti vyrai įsiveržė j radijo sto
tį ir paskelbė, kad dabar pra
dedama kova prieš amerikiečių 
imperializmą. /

Kipre
NICOSIA. — Trys bombos 

sprogo Britanijoj bazėje, viena 
sugadino vandentiekį, kitos dvi 
autovežimius, tačiau žmonių au
kų nebuvo. Manoma, kad tai 
buvo graikų kerštas Britanijai, 
kad ji buvo viena iš tų pro
testuotojų prieš Graikiios reži
mą, kas privertė ją išstoti iš 
Europos 18 tautų tarybos.

Italijoje
ROMA. — Šv. Tėvas pasmer

kė asmenis, kurie išsprogdino 
bombas Milano banke ir kur žu
vo 14 asmenų ir 100 sužeista. 
Nusikaltėliai ieškomi Prancū
zijoj, Austrijoj ir Šveicarijoj. 
Tuo pačiu metu taip pat spro
go bombos ir Romoje, kur su
žeista 14 asmenų.

Tūkstantmetis sostas

ROMA. Popiežiaus Pauliaus 
VI-jo 1968 metais paskirtoji spe
cialistų. komisija ištyrė šv. Petro 
bazilikoje nuo senų laikų esan
tį šv. Petro sostą. Modernieji mo
kslinio tyrimo metodai parodė, 
kad jis yra kilęs antroje devin
tojo amžiaus pusėje ir buvo im
peratoriaus Karolio, vadinamojo 
“Plikuoju” padovanotas popie
žiui Jonui VlII-iam. Nuo tų lai
kų šis sostas buvo laikomas po
piežiškojo autoriteto simboliu if 
garsiojo architekto — dailininko 
Bemini, patalpintas šv. Petro ba
zilikos absidėje.

Viena iš vėlesnių nuotraukų, kurioje matyti, kaip nusileidžia Intrepid į mėnulį iš Apollo 12 pagrindinio erdvė
laiviu. Su Intrepid nusileidžia astronautai Charles Conrad ir Ąlan Bean.

Buvęs prez. Johnson atsilankęs į Baltuosius Rūmus su prez. Nixonu turėjo 
progos pasikalbėti politiniais klausimais. Tai pirmas buvusio prezidento 
atsilankymas j Baltuosius Rūmus, prie naujojo prezidento.

PASITARIMŲ AKCIJA 

RYTŲ EUROPOJ
BUKAREŠTAS. — Komunis

tų partijos vadas Nicolae Ceau- 
sescu savo kalboj, išspausdintoj 
praėjusį sekmadienį vietos laik
raščiuose, kviečia Rytų Europą 
sunormuoti santykius su Vaka
rų Vokietija. Jis taip pat pa
skelbė, kad Rumunija stengsis 
su Vakarų Vokietija santykius 
sunormuoti. Esą, nepaisant, kad 
Rytų Europos valstybės pripa
žino Rytų Vokietiją, jos turi 
siekti geresnių santykių ir su 
Vakarų Vokietija. Rumunija to
kių santykių siekė jau nuo 1964 
metų. Rumunija yru vieninte
lis kraštas iš kornnnist’nių Ry
tų Europos kraštu turis* dinlo- 
matin’us santykius nno 1967 m.

Rytų Vokiatijos noras
Rytų Vokietijos komunistų 

partijos vadas Walter Ulbricht

Apgailestauja, kad nėra 
taikos

VATIKANAS. — Šv. Tėvas 
Paulius VI nusiskundė savo kal
boje, kad vis nepasiekiama tai
kos Vietname, Nigerijoj ir Vi
duriniuose Rytuose. Šv. Tėvas 
taip pareiškė savo kalboje kar
dinolams užvakar, išreikšdamas 
Šv. Kalėdų linkėjimus. .

Priesaikos formulė 
Indijoj

NEW DELHI. Indijos parla
mentas paskutiniame savo posė
dyje svarstė įstatymo projektą, siu 
lantį panaikinti Dievo vardą ofi
cialiose priesaikos formulėse. Po 
ilgesnių debatų įvykusiame bal
savime įstatymo projektas 110 ba 
Įsų dauguma prieš penkis buvo 
atmestas ir Dievo vardas palik
tas oficialiose priesaikos formulė
se.

savo kalboje taip pat išreiškė 
norą gerinti Rytų ir Vakarų 
Vokietijų santykius. Esą, da
bar socialistinė Vakarų Vokie
tijos vyriausybė galinti tokius 
santykius pagerinti. Jeigu būtų 
tarptautinė konferencija Euro
pos reikalais, abi Vokietijos to
kioje konferencijoje turėtų bū
ti lygios. U’brichtas pabrėžė, 
kad Willy Brandt nutraukęs 
ryšius su Vakarų Vokietijos ka
pitalistais ir ženg'ęs žingsnį su
artėjimo su Rytų Europa link
me.

Nusikaltimų Amerikoj 
vis daugėja

WASHINGTONAS. — FBI 
i direktorius Edgar Hoover pra- 
' nešė, kad nusikaltimų skaičius 
Amerikoje vis didėja. Per pra
ėjusių metų ketvirtį apiplėši
mų pakilo 15%. Pranešime skel 
biama, kad pusė visų apiplėši
mų įvyksta gatvėje. Jos pakilo 

118%, tačiau apiplėšimų namuoa© 
pakilo 22%. Tarp visų plėšimų 
tik bankų plėšimų sumažėjo 4 
% per pirmus 1969 m. devynius 
mėnesius. Edgar Hoover manąs, 
kad 1970 m. nusikaltimų skai
čius galės sumažėti dėl geresnio 
policijos pasiruošimo, geresnių 
įrengimų, susižinojimo prietai
sų ir kt. Nusikaltimai nuo 1960 
ligi 1968 metų pakilę 122%. 
Nusikaltimai padidėję ryšium 
su įvairiom riaušėm miestuose, 
kolegijose ir kitur.

Nužudymuose naudota gink
lai 65%, visuose apiplėšimuo
se 23%. Išprievartavimų paki
lo 17%. Žudymų pakilo 9%, va
gysčių, įsilaužimų ir automaši
nų vagysčių 10%.

Stalinas apgavo 
sąjungininkus

Nepranešė, kada bus ofenzyva
NEW YORKAS. — Buvęs 

Vokietijos generolas Hasso von 
Manteuffel, dabar 72 m., skel
bia, kad Stalinas žinojęs, kad 
Vokietija vykdys 1944 m. Bel
gijos ofenzyvą. Stalinui tai la
bai patikę, nes ofenzyva sulaikė 
sąjungininkus ir tuo būdu rusai 
galėjo pirmi pasiekti Berlyną. 
Stalinas tai žinojęs savo šnipų 
pagalba ir tada įvykdęs Rytų 
Vokietijos puolimus sausio mė
nesį. Jeigu nebūtų buvusi Vo
kietijos ofenzyva Belgijoj, tai 
panaudota armija būtų galėjusi 
sulaikyti rusus. Vakariečiai ta
da rusus būtų sutikę ne ant 
Elbės, bet 125 mylios giliau į 
rytus, ant Oderio upės. Sąjungi
ninkai tada būtų galėję pirmie
ji pasiekti Peenemundes raketų 
leidimo bazes ir nebūtų rusai 
pagrobę visų paslapčių. Belgi
jos ofenzyva pareikalavo 8,000 
amerikiečių ir 27,000 vokiečių 
gyvybių. Ofenzyva įvyko 1944 
m. gruodžio 16 d., taigi prieš 
25 metus. Stalinas žinojęs ofen
zyvos datas, bet jas slėpė nuo 
sąjungininkų, kad galėtų kapi
talistams britams ir amerikie- 
čiams nuleisti kraują. Ir tai jam 
pavyko.

Sieks santykiu 
atnaujinimo

WASHINGTONAS. Prez.
Nixono administracija skelbia, 
kad bus stengiamasi atnaujinti 
geresnius ryšius su arabų tauto
mis. Tie santykiai nutrūko po 
1967 m. arabų ir Izraelio karo. 
Apie tai kalbėjo valstybės sekr. 
Rogers. Tai liestų Egiptą, Siri
ją, Iraką, Jemeną, Sudaną, Ma- 
retaniją ir Alžiriją.

Sušaudė už narkotikus
TEHRAN, Iranas, j— Skel

biama, kad buvo sušaudyta 10 
asmenų už kontrabendą nar
kotikais. Sušaudyta trys poli
cininkai ir septyni civiliai.

Kanados katalikų 
pagalba

OTTAVA. Kanados katalikų 
studentų ir dvasiškių iniciatyva 
daugiau negu penkiasdešimtyje 
Kanados didžiųjų miestų buvo su
rengta speciali diena Biafros ka 
ro aukoms padėti.

Įvairios žinios
Sov. Rusija skelbia, kad 

jos delegatai grįš į Pekiną pa
sitarimui po savaitės. Jos dele
gatai užs. reik. min. pavad. Kuz 
necov ir gen. Matrosov buvę at
šaukti tik į sovietinį aukščiau
sio sovieto susirinkimą.

• Graikijos laikraščiai piktai 
pasisako prieš Europos tautas, 
privertusias ją pasitraukti iš 
Europos tarybos. Esą, geriau 
pasitraukti, negu būti išmes
tam. Sov. Rusija turėtų dabar 
sumažinti Graikijos puolimus, 
kadangi Graikiją puola kapita
listiniai kraštai.

Apollo 13 jau vakar buvo ga
lutinai ruošiama kelionei į mė
nulį.

Britanijoj gimė šešetukas, 
iš jų penketas gyvų ir turi 50% 
galimybių gyventi.
• Respublikonų partijos pie

tūs numatomi kovo 11 d., ikurie 
asmeniui kainuos po 1,000 dol. 
Pinigai telkiami riinTimų į kon
gresą rinkiminei kampanijai.

• Califomijoj nuo vadinamo

Pietų Vietnamas valdo 
92 procentus gyventojų
SAIGONAS. — Vietų Viet

namo vyriausybė skelbia, kad 
šiuo metu P. Vietnamas savo 
rankose jau turi krašto 92% 
žmonių. Tai didžiausias procen
tas nuo karo pradžios.

Pagal vyriausybės duotus 
skaičius, šiuo metu iš 17.5 mil. 
gyventojų, P. Vietnamo vyriau
sybė kontroliuoja 16.1 mil. gy
ventojų. Komunistų sukilėliai 
kontroliuoja 2.8%, arba 492,000 
gyventojų, o dar kiti 822,000 
yra niekeno nuolatinių kovų sri
tyje. Metų pradžioje Saigono 
vyriausybė kontroliavusi tik 13 
mil. gyventojų. Nuo karo pra
džios komunistai vis labiau va
lomi iš užimtų sričių. Vienu me
tu yra buvę, kad komunistai 
valdė beveik pusę Pietų Vietna
mo.
Komunistų generolas apie karą

Šiaurės Vietnamo gynybos 
min. gen. Vo Nguyen Giap sa
vo pasikalbėjime su Vengrijos 
žurnalistu, atskleidė, kad ame
rikiečiai perleisdami postus P. 
Vietnamo kariams, pralošią ka
rą. Tai, esą, ištiks tragedija ne 
tik Pietų Vietnamo, bet ir ame
rikiečių karius. Paklaustas apie 
1968 m. įvykusią Naujų Metų 
Tet ofenzyvą, Giap atsakė, kad 
tada buvo manyta, jog nuo to

Buvusio prez. Eisenhower žmona 
lanko karius veteranus Bethesda, 
Md., ligoninėje ir pasirašo ant vieno 
kario sugipsuotos kojos.

• Sov. Rusijos kosmonaute 
Valentina Tereškova lankosi 
Jordane.
• Londone parduotas Stradi- 

varijaus smuikas už 36,540 dol. 
Smuikas yra 1729 m. gamybos. 
Asmuo, pirkęs smuiką, yra ko-, 
lektorius, mokąs groti smuiku.

•• Anglijoj, kovojant su in
fliacija, 1970 m. nutarta neleisti 
daugiau kelti atlyginimų kaip 
4.5%.

• Socialistų jaunimo konven
cija įvyks gruodžio 27 - 30 d. 
Minnesotos universitete Minno- 
apolyje. Bus sudarytas planas 
kovai prieš JAV kapitalizmą.

• Brazilijos sostinėj Brazilia 
vedama kova prieš žiurkes, ku
rių esą 2 mil., gi gyventojų tik 
400,000.

• Europoj siaučia flu epide
mija, palietusi dešimtį milijonų 
žmonių. Dabar ji persimetė į An 
gbją.

• Britanijoj jaunimas galįs 
balsuoti sulaukęs 18 metų. Se-

grius Saigono vyriausybė ir su
byrės krašto armija. Kaip žino
ma, ofenzyva labi fcepavyko 
ir joje žuvo dešim ’ tūkstan
čių komunistų karū ’-enerolas 
Giap taip pat pareiškė, kad Š. 
Vietnamas labai saugo karius, 
gi kom. Kinija nesirūpina nei 
karių apranga, nei maistu.

Belaisviai Piety Vietname
Bienhoa, P. Vietnamas. Saigo

no vyr. armija laiko 30,000 be
laisvių, kurių 6,000 yra regulia
rios komunistų armijos kariai. Jie 
laikomi penketoje stovyklų, ku
rių didžiausia, Phuąuoc Island 
prie Kambodijos krantų ir joje 
yra 22,000 belaisvių. Belaisviai 
čia stipriai saugojami, gi stovyk
loje Bienhoa, esančioj 17 mylių 
nuo Saigono, belaisviai mažiau 
saugojami. Čia yra 4,840 belais
vių, kurių 1,077 amputuotomis 
galūnėmis ir 1,778 jaunuoliai, 
ligi 17 metų amžiaus. Jauniausias 
belaisvis yra 12 m. Tarp belais
vių yra ir 37 moterys. Kai kurie 
jaunuoliai buvo komunistam gin 
klų pristatinėtoj ai, o kai kurie re
guliarios komunistinės armijos 
kariai. Jaunimas stovykloje at
skirtas nuo vyresniųjų, nors mais
tas visiems duodamas tas pats. 
Apie 200 jaunuolių lanko mokyk
lą. Jaunieji yra ir geriau apreng
ti.

Gali lankyti gimines

Belaisviai gauna 26 piastras, 
apie 20 centų, kasdieną algos, iš 
kurių 5 ct. eina maistui. Jie taip 
pat gali uždirbti 8 piastras per 
dieną dirbdami vietos darbuo
se, dažydami ar dirbdami laukuo
se apie stovyklą. Jie gali rašyti 
laiškus, bet per trejetą mėnesių 
belaisviai parašė 3,000 laiškų, o 
gavo tik 190. Juos gali aplanky
ti giminės ir tokių aplankymų 
Bienhoa bazėj tarp liepos ir 
lapkričio mėnesio buvo 7,000. 
Jiems galima atnešti maisto ir 
pinigų.

Kautynės netoli 
My Lay

SAIGONAS. — Komunistų ir 
Amerikos kariai kovėsi netoli 
My Lai vietovės, kur, kaip sa
koma, amerikiečiai 1968 m. ko
vo mėnesį įvykdė žudynes. Smul 
kesnių žinių apie kautynes ne
skelbiama, tačiau Įeit. Ralph 
Lafaver vadovaujamas dalinys 
nukovė 53 komunistus, tarp ku
rių 2 moterys. Kadangi kaltina
ma, kad kariai ten žudė civi
lius, dabar skelbiama, kad nu
kautos moterys buvo uniformuo 
tos. Kaip skelbia kariai, ten 
komunistai nebuvo piknikauti, 
bet kovoti, ir jie numušė tris 
helikopterius ir sužeidė tris ame 
rikiečius.

Varo amerikiečius
TRIPOLI, Libija. — Libijos 

karinė vyriausybė paskelbė, kad 
amerikiečiai turi greičiau ati
traukti savo karius iš savo ba
zės Libijoj. Esą, greitas atitrau
kimas padėtų geriau sunormuo
ti tarp abiejų tautų santykius. 
Amerikos 2,100 akrų bazė Whee 
lūs naudojama amerikiečių oro 
pajėgų paruošimui. Bazėje yra 
apie 2,000 vyrų ir 2,500 civilių.

• Venecija kasmet vis labiau 
grimsta į jūrą. Per metus van
deniu daugiau apsemiama pus
trečio colio. Venecija su savo 
kanalais stovi jau 1,000 metų 
ir gyventojai netiki, kad kas 
hlęgo atsitiktų.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
PILNOS SVEIKATOS MOKSLO DĖSNIAI 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Sveikatos reikalu raštus - klausimus siųsti adresu:

KELIAS I SVEIKATĄ. 2319 West Garfield Blvd.. Chicago. 01. 606S6

DARBAS - ŠIRDŽIAI PAGELBININKAS
Alvudo kultūriniam šeštadienyje: gyd. Gurklevičiūtė Dubinskiene, Klei- 
zienė ir istorikė - oratorė mok. Zuzana Girdvainyte. Toriasi kaip veik
liausiai paremti Alvudo rengiamus senelių namus. Nuotr. M. NagioDarbas pagerina širdies raume

nų ap Tipini m a krauju 
Mer* ieiniška tiesa

Darbas lanksta yra geras bū
das apsis. igojimui ir gydymuisi 
Širdies kraujagyslių sklerozės. Tin 
karnas darbas netiesioginiai ap
saugo nuo ligos širdį ir gydo ją 
susirgusią. Perdažnai mes klai
dingai galvojam, būk darbas šir
džiai kenkia. Priešingai, pagal 
žmogaus pajėgumą darbas yra 
vienas geriausių širdies pagalbi
ninkų. Tinkamas užsiėmimas pa
rengia kūną nugalėjimui arterio- 
sklerozės padarinių. Gyd. Boyer 
išdirbo mankštos būdus ir pra
neša, kad darbas pagerina de- 
guonio pristatymą širdies raume
nims. Taip pat pagerėja deguo
nį© naudojimas mankštos įtako
je.

Kaip darbas talkina širdžiai

Išvada. Darbas žmogui yra iš
ganymas, o ne prakeikimas. Ne
sibijokime vargo kieto- klausyki
me Maironio. Atsakantis darbas kiau mėnesį pertraukiau, dabar 
vien tik gero kiekvienam atneš. ’ vėl imu. Rugsėjo mėnesį tyrė ma- 
Jis širdies atakas ne tik atitolins,' no sveikatą klinikoje: kraujas e- 
bet jas gavus - gydo žmogų nuo sąs labai geras, gūžio liauka svei- 
atakos pasėkų. ka (per du mėnesius tris kart
Pasiskaityti. Emergency Mediči- ■ tikrino). Klinikos duomenimis,
ne, November 1969. Fisher 

Murray, Ine, Nevv York.

TEISINGA PATARIMĄ 
(GYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI.

Vaistai nuo Parkinsono ligos 

Klausimas. Kreipiuos į “Drau

! mano sveikatos bėdos - esą pa- 
: įrę nervai. Prirašė , librium arba 
! visai nieko. Prašau, Brangus Dak 
tarė, man patarti.

Atsakymas. Susidėvėjusį auto
mobilį nuvežama laužan, su žmo 
gum taip nesielgiama. Už tai 
kiekvienas mokykimės iš šito at
sitikimo: nuo mažens kreipkime 
daugiau dėmesio į sveikatos rei
kalus, tada senatvės dienose būsi 
me sveikesni. Gerai darai, kad 
sklerozę gydais veikliausiais da
bar medicinai žinomais vaistais. 
Taip elkis ir toliau. Nervus ramin 
kis hormonais testasterone (Me- 
thyl, 25 mg. tabletės -po vieną

Pamažintas deguonies kiekis į- 
kvėpuojamam ore ir kraujuje (hy 
kvėpuojam ore ir kraujuje (hypo-1 jDJ ^”"^7 Manofeima' liku- 
xia yra stipriausias širdies krau-|s{ Lietuvoje Išdirbau stiklo fa- 
jagyslių išplėtėjas Pagausėjimas, brikg 20 metų jr g mėnesius. K. 
Širdies aumenyje kraujagyslių Įėjau j pensi,ją Darbovietės ap- 
ir tuo budu pagerintas širdies į drauda sumoka man visą. praė. 
raumens aprūpinimas deguonį-1 jusiais metais Jūsų klausiau> o jo_ 
mi gali įvykti dėka darbo ir ma- kjQ atsakymo negavau nuo Jūsų. 
neto bedirbant atsirandančio

go" administraciją su didėliu 
prašymu. Sergu Parkinsono liga.
Prašau padėti man surasti gydy
toją. Man sakė daktaras, kad jau x m _
yra surasti nauji vaistai Ameri-' dieną) ir adatoms: B. Com-
koje. Man dreba rankos ir nega-1 PleX’ P° vien* » raumenis kas-

dieną. Dar: B-12, 1000 mcg. 
per cc, po vieną cc į raumenis 
kas antrą dieną. Dar mięlių (bre-

šiol nieko naujo - nei geriau, nei 
blogiau.

Vaikštau be uždusimo, tik po 
ilgo vaikščiojimo pakerta kojas. 
Laiptais į penktą aukštą užlipu 
be sunkumų. Tiesa, Vokietijoje 
laike karo turėjau aukštą kraujo Į 
spaudimą, net 220. Taip tęsėsi 
kelerius metus. Nuo to gavau ar
terijos išsiplėtimą, bet tas man 
visą laiką nieko nekenkė ir buvau 
visą laiką pajėgus.

Kas, pagaliau, yra su šiuo svai 
girnų? Su nepajėgumu? Žodžiu, 
nei tyrimai, nei daktarai nieko 
neranda. Jau tiek tyrimų padary
ta, kad jau nebėra ką betirti ir 
visi rezultatai geri.

Atsakymas. Patyręs ir gerai iš
simokslinęs bei subrendęs sava as 
menybe gydytojas ligonį išklau
sinėjęs surašo jo medicinos isto
riją, tada jis jį apžiūri ir tik tada 
pasiunčia kai kuriems tyrimams. 
Tokiam gydytojui tyrimai yra tik 
pagalbinė priemonė, o ne diag
nozei nustatyti. Gydykis susira
dęs tokį gydytoją, pas kitokį ne-

i paveriną veikslesnius vaistus: 
1 orazinc, Allertonic, cerebro-ni- 
cin, potassium, iodide-teocalsium, 
atsakantį maistą ir vaisių sultis 
kvortomis bei lėkštėmis daržoves. 
Laikykis vieno - tik mokyto, pa
tyrusio ir sąžiningo gydytojo. 
Skrandį gydykis ne vaistais, bet 
maistu: košės pavidalu, gausų bal 
tymais, be aštrumų, pustuzinį 
kartų paroje valgydamas, kas va
landą pasukų 4 gurkšnius užger
damas, daug vaisių- daržovių nau 
dodamas. Perdaug mes visi var
tojame visokių -dažniausiai be
verčių- vaistų. Tamsta tik būti
niausius jų naudok. Teisingai ir 
energingai tvarkantis su sklero
ze pagerėja bendras stovis: tada 
ne taip ima varginti žmogų svai
gimas, nepajėgumas, galvos 
mas...

Vai.:
vak.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKIMIS 

2858 VVest 63rd Street
kasdien 10—12 vai. ir 7—9

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

Rezid. Telef. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGC 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA

Priima ligonius 
Jei neatsiliepta.

pagal

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-0533 — Elgln 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois
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Kitur JAV
Kanadoj ir kitur užsieny
• Redakcija straipsnius tai

so savo nuožiūra. Nesuaau- 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
o:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas
dien 8:30 — 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

laikinai pamažinto deguonies kie
kio kraujuje. Bedirbant dar pri
sideda kiti veiksniai pagerinimui 
širdies stovio. Paretėja pulsas be- 
srlsint ir nepersidirbant. Pagausė
ja vienu širdies susitraukimu iš
metamo kraujo kiekis ilsintis ir 
dirbant. Praiigėja širdies atsilei- 
dimo laikas -tuo būdu ilgiau 
maitinasi širdies raumuo. Su- 
mažta kraujo spaudimas. Pagau
sėja kraujagyslių kiekio širdies 
raumenyse santykis, pdlyginus 
su širdies raumenų skaidulų kie
kiu. Padidėja iš viso išmetamo 
iš širdies kraujo kiekis.

Pagerėja cheminiai dalykai 
bedirbant

Nors kraujo cholesterolio kiekis 
nežymiai įtakojamas darbu, bet 
to paties svorio žmonėms sėdint ir 
dirbant -pas dirbančiuosius suma 
žėja kraujuje tam tikra riebalų 
rūšis- triglyceridai. Jų gausa ar
tina sklerozę. Susekta dirbančių 
gyvulių širdyje sumažėjimas che
minės medžiagos, vadinamos Ca- 
techolamine. Tokios medžiagos 
padidina širdies raumens parei
kalavimą deguonies. Sumažėjus 
catecholaminams širdies raume
nyse, sumažta deguonies parei
kalavimas pas žmogų. Apseina- 
ma -tas pats darbas tada padaro
mas su mažesniu deguonies kie
kiu. Tai vis darbo-mankštos at
nešami geri dalykai.

Atsilyginsiu už Jūsų sugaištą lai 
ką.

Atsakymas. Kreiptis sveikatos 
reikalu reikia ne į administraci
ją, o tik į Sveikatos skyrių. Gerai, 
kad dabar Tamstos laiškas buvo 
perduotas reiki amon vieton. Tam 
sta gydykis sklerozę pas savo dak
tarą čia jau pakartotinai minė
tais būdais. Nuo Parkinsono li
gos dabar geriausios klinikos pri
rašo sekančius tris vaistus: arta- 
ne, 2' mg. tabletes, po tris per 
dieną, vasodilan, 10 mg. table- 
nės, po tris per dieną; thiamni 
Hcl, tabletės po 100 mg. per 
dieną. Nauji tai ligai vaistai duo
dami (bandomi) ligoninėj beisira

wer’s yeast), po devynis gramus apsimoka nei laiko, nei pinigo, 
per dieną -gali imti pyragams kep nei savų nervų gadinti. Į tolį 
ti vartojamas, šviežias ir valgyti matai per miglą, o vartoji akinius 
jas su sriuba ar vaisių sunka. Mai tik skaitymui. Tai imk vartoti a- 
tintis reikia daržovių, vaisių ir bal kinius tolumui - ir tada matysi
tymų maistu. Librium nevarto- 
kit, bet atkakliai laikykitės savo 
gydytojo globos. Jau mėšlungis

gerai. Gydytojas yra iš dalies tei 
sus - akyse jis nieko kito nerado, 
tik pamiršo patarti minėtą daly-

kojų nevargina, tai didelė našta . ką. O kaip su skleroze pas 62 me- 
nukrito. Palaipsniui numesi ir ki- j tų žmogų, kada kartais daug 
tas negeroves, nors’ pakentėti rei- jaunesni jos neišvengia. Čia irgi 
kės už jaunų dienų mandravo- J gydytojas praleido - jis akies dug-
nes ir nenorint padarytas iš tie
saus kelio į šunkelius išvykas.

Liga yra, bet pagalbos trūksta

Klausimas. Nuolat “Drauge” 
skaitau Jūsų patarimus, kurie y- 
ra nuostabiai geri. Esu, gal pas
tebėjote, “Draugo” bendradar
bis, dažnai jam rašinėju, Tačiau 
ir mane keleri metai jau kankina 
negalios. Gyyvenau Kolumbi-

ne galėjo diagnozę surasti. Tyri
mai laboratorijoje tokios diagno
zės nenustato. Daug Tamstos nu
siskundimų yra būdingi tai ligai. 
Todėl ir pradėk ją gydytis visu 
pajėgumu, jau 'šiame skyriuje pa
kartotinai minėtu. Vartok už pa-

dančiam ir stropiai prižiūrimam. joje ir dabar prieš 4 menesius 
ligoniui. Naudok minėtus vaistus Į persikėliau gyventi čia. 
ir prieš sklerozę šiame skyriuje Esu 62 metų amžiaus. prie§ 
išvardintus anksčiau vaistus. Tam maždaug trejus metus man pra. 
stos gydytojas paguldys ligoninėn, I dėjo suktis galva> jau2iaus esąs 
jei bus reikalas, ir pamėgins nau-1 kaip ir girtas> nustojau jėgų> akys 
juosius vaistus prieš Parkinsono ManaU) kad yra kas

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 IVest OSrd Street 
Kampas 63-čios ir Callfornla 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. v
šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečlad. ir kitu laiku pagal suta 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2!

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.:
antr..
susitarus.

pirm., ketv. 1-4, 
penkt. 1-5, treč.

vakare 
ir šešt.

Oflso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p.p 
Ligoniai priimami pagal susltarlma

Šienpiūvys — Vladas Navickas
Alvudo vaikų teatrui, suaugusiųjų 
padaliniui, statant ketvirtą kartą 
S. Čiurlionienės “Kuprotą oželį”.

Nuotr. M. Nagio

ligą.
Nuo zinc sulfate mėšlungis ko

jose liovėsi.

Klausimas:
Labai pairę mano nervai. Vi

soks negerumas mane erzina, f 
Braškėjimas ar taukšėjimas ver
čia krūptelti ar pašokti. Šalčio bi
jau: turiu storai ir šiltai vilktis, 
gulėdamas šiltai klotis arba net 
ir su elektriniu šildytuvėliu šildy 
tis. O tas mano miegas tai tikrai 
kaip zuikio: užsnūstu ir pasibnn- 
du. Kartais ištisas naktis neuž
miegu arba tik prisnūstu. Gydy
tojo prirašytų tablečių vengiu, 
nes jos mane svaigina. Galvos 
svaigulys jau kuris laikas mane 
vargina: apsvaigęs turiu sėstis 
ar gultis, kitaip parvirsčiau. Toks 
apsvaigimas praeina kartais per 
pusę valandos, kartais ilgiau ar 
trumpiau. Nedrąsu man kur ir 
išeiti, o ir be apsvaigimo eida
mas jaučiuosi, lyg pasvyruoju, ei
nu netiesiai.

Mano pulsas aukštas: vis apie 
100 ir daugiau, o kai einu ar 
kai stipriau susijaudinu, tai dar 
pakyla - iki 130,150. Pulsą jun
tu iš ausies, o ir mano klausa su- 
silpus. Kraujo spaudimas nebuvo 
aukštesnis kaip 160.

Skaudėjo kairę koją, traukda
vo mėšlungis. Vartojau zinko sul
fatą ir alertoniką. Galėjau ilgai 
vaikščioti- neskaudėjo kojos ir 
mėšlungis liovėsi. Tuodu vaistus 
vartojau apie 3 mėnesius, pas-

su širdimi. Nuėjau pas daktarą, 
kardiologą, kuris man išrašė in
jekcijas “papaveriną”. Kai pradė
jau leisti injekcijas, mano deši
niąją kūno pusę suparaližavo, bet 
greitai vėl atsitaisiau. Tačiau ben 
dras sveikatos stovis liko tas pats.

Pradėjau vaikščioti pas kitus 
gydytojus, gerus specialistus. Šie 
tyrė, davė vaistų, bet liko tas 
pats. Pagaliau prašiau vieno dak 
taro, kad jis man parašytų, kas 
pas mane yra. Jis nustatė: cere- 
bral artesiosclerozė, 4 laipsnio, ir 
širdies nepajėgumas. Davė vais
tų, bet beveik be rezultatų.

Dabar, atvykęs į Ameriką, 
pradėjau lankyti kliniką, kuri jau 
trečias mėnuo mane gydo. Beveik 
nepagerėjo. Darė įvairius tyrimus. 
Viskas gerai, kaip kraujas ir pa
našiai. Tai kas pagaliau yra?

Dabartiniai mano ligos simp
tomai tokie: matomumas į tolį 
per miglą. Daktaras sako, kad a- 
kys sveikos. Skaitymui naudoju 
akinius. Vaikštau kaip girtas. 
Galvoje turiu nuolatinį ūžimą. 
Kada sukinu galvą, tai sprando 
sąnaryje jaučiu girgždėjimą. Ka
da po pietų atsigulu ir primiegu, 
turiu staiga keltis, nes jaučiu, lyg 
visas kūno veikimas sustoja. Tuo
met pajudu ir vėl gerai. Jaučiu 
nuovargį.

Dabar pradėjo skaudėti skilvį. 
Manau, kad vėl bus atsinaujinu
si skilvio žaizda, kurią turėjau 
prieš 10 metų. Gydytojas jai gy
dyti prirašė “oxaine M”, bet iki

Kunigo Jono Šulco motina iš visos širdies linki džiaugsmin
gų Kalėdų švenčių ir laimingų 1970 metų visiems Amerikos 
lietuviams.

Negaliu užmiršti ir šduomį noriu padėkoti visiems už 
tokį nuoširdų mūsų priėmimą, vaišingumą apdovanojimą ir 
gražius prasmingus linkėjimus mano sūnui žengiant pirmuo
sius kunigystės žingsnius. Jūs visi liksite mūsų prisimini
muose ir maldose.

Stu nuoširdumu
ELZE SULC1ENĖ

PRISTATYMAS NEMOKAMAI 

ROCHKES MEDICAL REMBLAKE - ROCHKES
ARTS 

3213 W. 63rd Street 
Tel. WA 5-4787

APOTHECARY 
2421 W. 63rd Street

Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS Ht GAMINIAI 

Mea patelefonaoahne jflaų gydytojai
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
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Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INU.

Marąuette Pk.. 6211 So. We<tem PS 8-5875 
I. LIEPONIS

Pirmadieniais u ketvirtadieniais nuo • lkl 9:10. Kitom dienom nuo 
S lkl 6 vai. vak. Sekmadlenlala nuo U lkl S v. v.

Pasinaudokite Dranga „Classifled“ skyriumi.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perSmfi

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 VVest 51st Street
TEL. GR 6-2400

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

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-9801
DR. j. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 Węst 71st Street 

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

šeštad. r. — 2 v. popiet.
Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6900

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

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

2618 VV. Ųsj St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact ienses”.
Vai. pagal stuįtąrimą. Uždaryta treč.

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

Akušeriją ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija

6182 S. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

DR. A. PUSTELNIKAS
' GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPiSC.!! VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 025-7697

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660
D R. , E, RINGUS

RENTGENOLOGAS,
9760 South Kedzie Avenue

Vai., pirmad. ^antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. 8 V r, iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r, ilki 3 v. popiet.

Ofiso tei. PR 8-2220 
Namu-rezid. — PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

VAIKU LIGOS
2656 VVest 63rd Street

. Pirmad., antrad., kevirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo B iki 8 
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai. DR. ZIGMAS RUDAITIS

SPEC. ORlĮtOPEDIJOS LIGOS

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

(By appointment)

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas VV, 71st Street

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

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

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7218

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRILAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, HL 
Kabineto tel. 687-2020

Namu tel. 839-1071
Vizitai pagal susitarimą

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Ofiso tęj. REllanee 5-4410
Rez. GRovelhiU 0-0617

Valandos: pir#f. 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. P^al susitarimą.

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBfi

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525
Telef. veikia 24 vai.

DR. F, STRIMAITIS
GYDYTOJA^ .IR CHIRURGAS 
Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2760 W. 7 Ist Street

TELEFONAS 925-8290
Valandos: 2—v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmas, dr trečiad. uždaryta

Rezid,. Jei. WA 5-3099

Tel. — REllanee 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 W. 59 Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 yal. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
. LIGOS

Ofisas lr rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospeet 8-1223DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South IVestern Avenue 
Plrmad., antrad., ketvlrt. 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., Seštad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. teL 239-2010

Ofiso vai.: /Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2’Iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso lr buto OLymplc 2-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Seštad i e niais 12 Iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

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

, Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: plrmad., ketv. B—8 vai., 

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

PLATINKITE “DRAUGĄ”,

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

O H IRU R G A S
2454 YVest 71st Street

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

Trečlad. ir šeštad uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(.VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-S150
DR. F. C. VVINSKUN AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 VVest 71st Street

Vai.: 2 
Treč.

iki 4 v. p. 
ir šeštad.

ir 7 iki 8 v. v. 
pagal susitarime

Ofiso tel. 707-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad., penktad. 1-4 
Įr 6-8 v. v... ketvlrt. 6-8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 11-1 vai poetei 
—------- ---- ------ ------------------- -----



Baltieji amerikiečiai ir

JUODOJI
Policijos ir juodosios pante

ros partijos narių susišaudy
mas Chicagoje, kur žuvo du 
panteros vadai Fred Hampton, 
21 m., ir Mark Clark, 22 m., 
ir kur buvo sužeisti keli poli
cininkai bei buvo rasta daugy
bė panteros ginklų, sukėlė ne
mažų įtampą Chicagoje, o ir 
plačiau krašte. Ypač, kad be
veik tuo pačiu metu, policijai 
tikrinant panteros partijos 
būstinę Los Angeles mieste, 
įvyko keturias valandas už
trukęs šaudymasis, kurios me
tu sužeisti trys policininkai ir 
trys panteros nariai. Ypač dėl 
nukautų Chicagoje keliami bal
sai, kad būtų pravesti tyri
mai.

Kiekvieno žmogaus mirtis 
daro gilų įspūdį. Moderniaisiais 
laikais keliami stiprūs balsai 
net prieš nusikaltėlių baudimą 
mirtimi. Taigi mintis, kad įvy
kiai Chicagoje būtų pagrindi
nai ištirti ir surasti kaltinin
kai, yra visai tvarkoje. Išaiš
kės, kiek neleistino agresyvu
mo su ginklais rankose parodė 
juodieji panteros ir kiek poli
cininkai, ir kaltininkai turis 
atsakyti teisingumo įstaigose.

*
Juodieji panteros kaltina, 

kad policija jau yra nužudžiu
si 28 jų narius. Teisingumo de
partamentas skelbia, kad tas 
skaičius yra perdėtas. Vistiek, 
juodųjų panterų yra žuvę dau
giau negu bet kurios kitos le
galios organizacijos narių. Du 
panterų žinomi vadai — H. 
P. Newton ir B. Sealle — 
už nusikaltimus jau kalėjime, 
kiti yra žuvę susišaudymuose 
su policija. Stokely Carmicha- 
el praeitą vasarą iš partijos 
išstojo, gi panterų štabo vir
šininkas Davė Hiliard laukia 
teismo už kėsinimąsi nužudyti 
prezidentą. Tiek daug krimi
nalinio elemento jų vadovybė
je. 'Pabėgės iš JAV panterų 
vadas E. Cleaver ieško būdų 
sugrįžti į JAV, bet Califomijo- 
je jo laukia teismas už užpuo
limą su tikslu nužudyti žmo
gų.

*
'Klausimas, kodėl tokie da

lykai vyksta? Kodėl tik juo
doji pantera turi tokius susi
dūrimus su policija? O faktų 
yra gausiai ir vis liūdnų. Tik 
prisiminkime antro šių metų 
pusmečio įvykius:

Liepos 16 d. Chicagoje du 
policininkai ir vienas panteros 
narys buvo sužeisti, kai poli- 
cdmankai tyrė apiplėšimą. Du 
panteros nariai areštuoti.

Liepos 31 d. Chicagoje buvo 
sužeisti penki policininkai ir 
vienas panteros narys ties jų 
partijos būstine. Policija pra
nešė, kad į juos buvo šaudo
ma nuo stogo.

Rugp. 17 d. Kansas City 
vienas policininkas buvo su
žeistas merginos, kai buvo a- 
reštuojamas jos vaikinas, pan
teros narys. Policija atsišaudė 
ir mergina žuvo. Rūgs. 28 d. 
Milvaukėje buvo areštuoti trys 
panteros už šaudymą į polici
ninką. Rūgs. 30 d. policininkas 
buvo šūvio sužeistas, kai jis 
bandė įeiti į vieną butą. Du 
panteros areštuoti. Tai buvo 
'New Yorke.

Spalio 1 d. Jamaikoje, N. 
Y., areštuoti du jauni pante
ros už šaudymąsi su policija.

Spalio 4 d. septyni pante-

Spaudoj ir gyvenime

PAGAL SOVIETŲ TVARKĄ
Okupuotoje Lietuvoje leidžia 

mas “Literatūra ir Menas” nr. 47 
(lapkr. 22 d.) rašo:

“Prieš pat šventes teko lanky
tis vienoje solidžioje ištaigoje. Čia 
ir užtikau grupę darbuotojų, ku
rie, vadovaujami paties institu
to direktoriaus, atsidėję kažką la
bai rimtai dirbo: čeksėjo žirklės, 
šlamėjo popierius, liejosi klijai...

PANTERA
ros buvo areštuoti Chicagoje 
už šaudymą į policininkus nuo 
savo partijos būstinės stogo.

*
Laikraštis “Sun-Time” va

kar dienos numery paskelbė, 
kad juodųjų panterų JAV-se 
yra apie 1,000. FBI direkto
rius Hooveris paskelbė, kad jie 
šiuo metu sudaro didelę grės
mę kraštui, būdami ekstremis
tai ir eidami prievartos keliu; 
jie, anot Hooverio, yra indok- 
trinuoti marksizmo - leninizmo 
ideologijoje ir kinų Mao Tse - 
tungo moksle; jie jau yra atli
kę daugybę policijos užpuoli
mų. Panterų partijos informa
cijų ministeris E. Cleaver vie
noje kalboje savuosius ragi
no: “Sprogdinkite dinamitu. 
Naudokite ginklą, šaudykite 
kiaules (taip jie vadina polici
jos tarnautojus) visur”.

Juodųjų panterų štabo vir
šininkas D. Hilliard lapkričio 
15 d. San Francisco mieste, 
girdint 100,000 žmonių, pa
reiškė: “Mes nužudysime Nix- 
oną. Mes nužudysime kiekvie
ną, kuris stovi mūsų laisvės 
kelyje”.

*
Šie visi faktai rodo, kad juo

dosios panteros partija yra ne 
kas kitas, kaip tik raudonųjų 
fašistų, raudonųjų nacių or
ganizacija, kuri telkia ginklus, 
kuri pasiryžusi panaudoti vi
sokiausias prievartos priemo
nes, žudyti žmones, jei tik jiem 
pastotų kelią. Tik praeitą sa
vaitgalį areštuotas 21 m. am
žiaus juodųjų panterų narys 
W. Helm, kuris sugautas be- 
padeginėjąs Crane aukšt. mo
kyklos rūmus Chicagoje.

Gausus ginklų telkimas, gin 
kluoti policijos užpuldinėjimai, 
raudonųjų fašistų ir nacių tak
tika — visi tie faktai sako, 
kad tik tokiame nežabotos lais 
vės krašte, kaip Amerika, juo
doji pantera gali vis dar iki 
šiol laisvai veikti, nors ir spau
da ir radijas primena, kad jie 
yra komunistų įtaigojami tero 
ristai. Bet kantrybė jau ima 
išsekti ir Teisingumo depar
tamentas sudarė teisininkų ko
misiją, susidedančią iš saugu
mo, civilinių teisių ir kovai su 
kriminalais tarnautojų, kuriem 
pavesta ištirti juodųjų pante
rų organizaciją ir paruošti pro 
jektus, kaip su jais tvarkytis.

*
Kaip pats pavadinimas sako, 

tą organizaciją daugiausia su
daro negrai. Jeigu jų veikimui 
sudaro palankias sąlygas ne
darbas ir skurdas negrų tar
pe, ką yra iškėlusi savo pas
kutiniame raporte Eisenhowe- 
rio komisija, tai reikia ryžtin
gai vykdyti socialinio teisin
gumo reikalavimus. Mokesčių 
įstatymų pakeitimai kaip tik 
ir linksta ta kryptimi.

Šia proga, prisimenant neg
rų reikalavimus reparacijų iš 
baltųjų už nusikaltimus ver
gijos laikotarpyje, reikia pa
žymėti, kad dabar Amerikos 
miestuose ir provincijoje dau
gumą gyventojų sudaro imi
grantai, atvykusieji iš Euro
pos, kurie nieko bendro su ver
gija neturėjo ir negali būti pa
kaltinami tik todėl, kad jų vei
das baltas. Rasizmas yra blo
gas ne tik, kai jis reiškiasi 
tarp baltųjų, bet jis lygiai blo
gas ir tarp juodųjų. J. Pr.

Supratau, kad čia vykdoma eili
nė prieššventinė operacija “Vo
kas”, nes nusipirkti sveikinimo 
atvirukai netilpo j standartinius 
rūbelius. Žiūrint į tą niekam ne
reikalingą, bet priverstinę klijavi
mo “saviveiklą”, buvo ne tik liūd
na, bet ir pikta. Kaip ilgai dar 
reikės laukti, kol bus išspręsta į- 
vairaua dydžio ir formato vokų

Kaip jau minėta, Vliko meti
nis seimas įvyko gruodžio 6-7 
dienomis New Yorke. šiais me
tais išrinkta trijų metų tarps
niui nauja valdyba. Gruodžio 
10 d. ji pasiskirstė pareigomis: 
pirmininku perrinktas dr. J. K. 
Valiūnas, vicepirmininkais taip 
pat lieka J. Audėnas ( jo žibio
je informacijos reikalai) ir dr. 
Br. Nemickas, sekretorius — 
St. Dzikas, finansų tvarkytojas 
— Jurgis Valaitis, narys moks
lo bei studijų reikalams — dr. 
J. Purinas ir narys jaunimo rei
kalams — R. Kezys.

Kaip matyti, valdyba nežy
miai pakeista, nes į pasitrauku
sių P. Vainausko ir Alg. Bud- 
reckio vietą išrinkti du nauji 
nariai — dr. J. Puzinas ir St. 
Dzikas.

Vis aktualus, gyvas lėšų telkimo 
klausimas

Vliko seime buvusios atstovų 
diskusijos liudijo, kad skiriamas 
nemažas dėmesys reikalui su
rinkti daugiau lėšų, aukų Lie
tuvos laisvinimui, nės veiklą ten 
ka nesiaurinti, bet žymiai plės
ti. Vienas pavyzdys, — tai nuo 
š. m. spalio 1 d. Madride vėl 
atgaivintoji radijo valandėlė 
lietuvių kalba. Pranešimai į Lie
tuvą išspinduliuojami kasdien. 
Tik tos valandėlės išlaikymas 
Vlikui kasmet atseina keli tūks
tančiai dolerių.

Dėlto, kaip paaiškėjo iš kelių 
pranešimų finansų klausimais, 
jei ir reikia džiaugtis ALTos 
kasmet skiriama Vlikui surink
tų aukų suma, jei didžiai ver
tintinas ypač Kanados Tautos 
fondo atstovybės (su St. Ba
nelių priešaky), jos paskirų a- 
pylinkių aukų įnašas, jei nema
žai aukų sudeda paskiri aukoto
jai nę tik JAV-se, bet ir kitų 
kontinentų kraštuose, tai lėšų 
vis dar per maža. Tai labai tu
rėtų sukrusti JAV lietuviai atei
viai. Jie turėtų įvertinti Vliko 
vedamą informacijos darbą.

Ne visiems gal žinoma, kad 
užsieniečiams apie Lietuvą, jos 
dabartinę padėtį, apie laisvųjų 
lietuvių laisvinimo pastangas 
Vilkas šiuo metu įvairiuose kraš 
tuose Eltos biuletenius leidžia 
septyniomis kalbomis: be lietu
vių, dar anglų (abu New Yor
ke), italų, prancūzų, vokiečių, 
ispanų ir arabų.

“problema”!”
Taigi, net ir solidžios įstaigos 

žmoniškų vokų negauna, tai ką 
bekalbėti apie kitus. J. Žvilb.

INDIJOS RELIGINE IŠMINTIS
VYT. BAGDANAVIČIDS

i ' '■ ■ = '
Tačiau mus šiuo kartu domina ne akmens, bet 

skiemens simbolizmas. Mums kyla klausimas, kokiu 
būdu toks dirbtinis dalykas, kaip skiemuo galėjo pa
sidaryti aukščiausiu būties simboliu.

. Galima spėti, kad skiemeninio ar raidinio rašto 
išradimas kėlė žmonėse tokį didelį susižavėjimą, jog 
buvo nesivaržoma eiti taip toli, iki suteikimo skieme
niui religiškai filosofinės prasmės. Kad toks proce
sas yra įmanomas, liudija ir religijų istorija bei psi
chologija. Religijų istoriją gali paliudyti normanų die
vai: Wodanas ir Odinas, kurie yra runų rašto žino
vai, o Odinas yra runas atradęs ant pasaulio medžio 
(H.J. Schoeps, The Religions of Mankind, 1966 N.Y. 
10, 104 psl.). Taip pat graikų orfejizmas yra kny
gos religija (M. Nilson, A History of Greek Reli- 
gion ,217 psl.).

Jeigu ieškotume psichologinių pavyzdžių gerbti 
Į rašytam žodžiui, jų galėtume rasti mūsų tautos kul
tūros istorijoje spaudos persekiojimo metu ir po jo, 
kada rašytas žodis buvo vertinamas daugiau negu 
pasakytas. Iš esmės žiūrint, tai yra priemonės pas
tatymas aukščiau už tikslą, tačiau dėl įvairių priežas
čių kultūros istorijoje kartais taip atsitinka.

Kalbininkaas W. Havers sako, kad pirminėje in
doeuropiečių kalboje “sufiksas Om yra diveiško veiks
mingumo išraiška” (Die Religionen der Urindoger- 
manen im Lichte der Sprache, Christus u. die Reli
gionen der Erde, II tomas, 728 p.). Tačiau šioje upa- 
nišadoje skiemuo “Om” nėra paprasta dieviškumo iš
raiška, bet yra kažkas daugiau. Jis yra realybė sa

PLĖSTI VEIKLĄ LAISVINIMO BARE
Pabrėžta: mažiau kalbėti apie prieš 29 metus įvykdytą 
okupaciją, daugiau — apie dabartinę Lietuvos padėtį

VYT. ALSEIKA, 
spec. “Draugo” kor. N. Yorke 

Nauja Vliko valdyba

Daugiau dėmesio informacijai
Ligšiolinis, vėl perrinktas Vli

ko pirm. dr. J. K. Valiūnas 
savo kalboje seime pažymėjo: 
“...turim daryti viską, kad bū
tų įsteigtas lietuvių informacijų 
centras užsieniečiams informuo
ti”.

Seimo atstovai (ypač newyor- 
kietis K. Miklas) informacijos 
baro plėtimui bei tobulinimui 
kreipė daug dėmesio. Kai kurių 
atstovų nuomone, šiuo metu 
mums ne tiek svarbu skelbti 
apie 1940 metų įvykius, kiek 
svetimiesiems ir, plačiajam pa
sauliui nušviesti dabartinę Lie
tuvos padėtį. Esą, kaip teigė 
atstovas prof. D. Krivickas iš 
Washingtono, “dabar nėra rei
kalo įrodinėti pasauliui, kad 
mes pavergti, nes apie tai visi 
žino”.

Mažiau memorandumų, daugiau 
kovos dvasios

Vliko vicepirm. ir informaci
jos tvarkytojui J. Audėnui sei
me pasiūlius apsvarstyti demon
stracijų prieg rusus ir jų impe
rializmą reikalą, šiam pasiūly
mui pasipriešino dr. Krivickas. 
Tuo tarpu M. Mackevičius iš 
Chicagos, pastebėjęs, kad pa
saulis nedaug dėmesio kreipia 
į savo turiniu vis pasikartojan
čius mūsų veiksnių memoran
dumus, pasiūlė stiprinti kovos 
dvasią .ir, priešingai, nevengti 
politinių demonstracijų, bet jas 
rengti net globaliniu mastu. Juk 
įvykiai Europoje, net tokiame 
demokratiniame krašte kaip 
Prancūzija liudija, kad demon
stracijos — veiksmingas būdas

Altos vadovybė. Sėdi (iš k.): A. Dargis, inž. E. Bartkus, L. Šimutis, J. Zuris, E. Vilimaitė: stovi: dr. V. Šimai
tis, J. Jasaitis, J. Jaras, J. Talalas, dr. K. Šidlauskas, dr. Į. Valaitis ir T. Blinstrubas. Nuotr. V. Noreikos

ir priemonė patekti spaudų ir 
radijus.

A. Stulginskio 
ir steigiamojo seimo 

minėjimai
A. Kasulaitis, Liet. Krikščio

nių demokratų partijos pirmi
ninkas, Vliko seime pirmasis 
pakartotinai kė’ė reikalą pa
gerbti neseniai Lietuvoje miru
sio buv. Lietuvos prezidento ir 
paskutiniojo nepriklausomybės 
akto signataro Aleksandro Stul
ginskio atminimą. Viena mintis 
— svetimųjų tarpe paskleisti 
specialų raštą su neprikl. akto 
signatarų parašais.

J. F. Daugėla ypač kėlė min
tį kitais metais atžymėti Lietu
vos Steigiamojo seimo 50-ją su
kaktį. Abu pasiūlymai ilgiau 
svarstyti ir iškelti seimo priim
tuose nutarimuose.

Sklandus santykiai su 
diplomatais

Pirm. dr. Valiūnas ir vice-i 
pirm. dr. Nemickas pažymėjo, 
kad Vliko santykiai su Lietu
vos diplomatinės tarnybos at
stovais yra sklandus. Vėliau 
Valiūnas teigė, kad jie net pui
kūs. Jis priminė, kad, jam vyk
dant keliones, kai kur pavyko 
gauti paskirų kraštų sutikimą 
paskirti Lietuvos garbės kon
sulus. Jei tai neįvyko — ne Vli
ko kaltė.

Seimas rūpinosi, svatstė, kad 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
tęstinumas bei efektyvumas bū
tų ateity užtikrintas. To reikia

Dėmesys genocido parodai

dė seimui pirmininkavęs T. Blin . radiją ir gautas lėšas tiksliai su- 
(nukelta į 5-tą puslapį) 1 naudoja.

siduodami poros čia leidžiamų 
siekti ir tai išryškinta viename ! laikraščių defetizmui. Teklesti 
seimo nutarime. Altos veiklai Tautos fondas dėk

ja už paramą. Ji labai reikalin
ga, ypač kai yra leidžiama nauja

Chicagoje suorganizuotos Lie ' knyga apie Lietuvą. Vlikas iš- 
tuvos genocido parodos reikalu j leidžia inform. biuletenius 7-iom tojų panaudojimas tokiems veik- 
kalbėjo dr. A. Skėrys, jį papil- kalbom, remia Romos, Madrido smams yra priešingas tarptauti-

vyje, gretinama su tokiomis realybėmis, kaip žemė, 
vanduo ir žmogus. Negana to šių vertybių tarpe ji 
užima aukščiausią vietą.

Šia proga prisiminkime, kaip mūsų religijoje “Žo
dis” yra pasidaręs panašia vertybe, toli išeinančia 
anapus savo kasdieninės prasmės. Tai labai sutrauk
tai liudija mūsų pasakymas: Žodis, tapo kūnu. Juo 
mes išreiškiame labai daug mūsų religijos turinio. 
Mes čia pasakome ne tik tai, kad dieviškas Žodis ta
po istorine realybe, bet ir tai, kaip mūsų padarinys: 
žodis gali būti toks talpus, kad pasidarytų simboliu 
aukščiausios Būtybės.

Panašiai mes turime galvoti, kai norime sužino
ti, kokiu būdu upanišadininkams skiemuo pasidarė re
liginės realybės nešėju.

Tačiau ta pačia proga išryškėja ir šių dviejų sim
bolių skirtumas. Upanišadininkų religijoje nėra dialo
go tarp Dievo ir žmogaus, dėlto dieviškuoju simbo
liu ten negali pasidaryti žodis. Ten žmogus yra susi
plakęs su dievybe į vieną elementą, kuris yra visų 
reiškinių pagrinde. Panašų vaidmenį skiemuo vaidina 
žodyje. Jis sudaro žodį, bet jis pats nėra žodis. At
rodo, kad šis skiemens simbolizmas upanišadininkų 
religijoje yra nuoseklus jų religinės minties padaras.

Indijos mąstytojas niekada nepavargsta ieškoda
mas visų dalykų, įimant Dievą ir pasaulį, vienybės. 
Juo toliau juo labiau aiškėja, kad tas viską vienyjan- 
tis ir net tam tikra prasme viską kuriantis dalykas 
yra ne kas kita, kaip jo paties dvasia.

Būdingiausia šios dvasios apraiška yra giesmė. 
Dėlto jos pagalba yra atliekamas aukojimas. Pagaliau 
pats pasaulis gieda. “Kai saulė teka, ji gieda kaip 
Udgatri visai kūrinijai. Kai ji užteka, ji sunaikina 
tamsos baimę. Kas tai žino, tas gali sunaikinti tamsos 
baimę (t.y. nežinojimą)” (119). “Dėlto tegul žmogus 
medituoja Udgitha giesmę (Om)” (119). Kai samanas
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Iš Alfos suvažiavimo Chicagoje

Amerikos Lietuvių tarybos su
važiavimas įvyko. šeštadienį, Bis
marko viešbury, Chicagoje. Su
važiavimą atidarė pirm. inž. E. 
Bartkus.

Lietuvos atstovo J. Rajecko ir 
savo vardu suvažiavimą sveikino 
gen. kons. P. Daužvardis. Padė
kojo Altui už gražų darbą Lietu
vos laisvinjmo srity. Altai ir vi
siems kitiems reikia veikti viso
mis progomis. Siūlė atnaujinti vir 
šūnių ir grupių vadovų bendrus 
pasitarimus ir planavimus. Štai 
dabar Sovietai vakarams siūlo su
sitarimus, garantuojant saugumą. 
Čia gali glūdėti kėslai susilaukti
okupacijos įteisinimo ir čia reikia Suvažiavime dalyvavo apie 50
__  *     — 1 - A J M A T w 4- 4- X*-, vili IV" ZAI 10ryžtingos reakcijos.

L. Bendr. pirm. inž. Br. Nai
nys savo sveikinime priminė, kad 
ir lietuviuose pastebimi konflik
tai tarp įvairių kartų. Tačiau pa
grinde tikslai visų vienodi, tik 
skiriasi dėl metodų. Reikia paro
dyti iniciatyvos, kad visi vienin
gai ir ryžtingai žygiuotume lais
vinimo vieškeliais.

Konsoliduoti gretas

Vliko ir Tautos fondo vardu 
sveikino iš New Yorko atvykęs 
prel. J. Balkūnas. Džiaugėsi, kad 
Alto ir Vliko veikla stiprina iš
eivijos visuomenę. Turime kon
soliduoti savo gretas. Lietuvoje 
daug laukiama iš Amer. lietuvių. 
Jie mumis pasitiki ir leidžia kal
bėti tautos vardu. Mes sudarome 
beveik trečdalį visos tautos ir sa
vo pareigą turime atlikti, nepa

gieda šią giesmę jis nei iškvepia, nei įkvepia. Medituo
jant šią giesmę reikia prisiminti ir poetą, kuris ją regė
jo ar sudėjo. Reikia taip pat atkreipti dėmesį į jos rit
mą ir jos toną. (120).

Giesmė yra būties versmė ne tik žmonėmą, bet ir 
dievams. “Devai, bijodami mirties ėjo aukoti aukas, 
įsakytos trejopo Vedų pažinimo. Jie apsidengė metri
niais himnais.”

Tačiau šitoks kelias užsitikrinti rifemirtingumą pa
sirodė nesaugus. Mirtis pamatė Devus taip, kaip žve
jys pamato žuvis vanddenyje. Kai Devai apsižiūrėjo, 
kokiame jie yra pavojuje, jie pradėjo medituoti skie
menį Om. “Šis skiemuo yra nesunaikinamas, nemir
tingas, laisvas nuo baimės. Kadangi Devai į jį įėjo, 
jie pasidarė nemirtingi ir laisvi nuo baimės” (120). 
“Kas tai žino, garsiai taria tą skiemenį... nemirtingą
jį, laisvą nuo baimės ir, įėjęs į jį, darosi nemirtin
gas, kaip Devai yra nemirtingi” (121) <

Šiame epizode mes galime atkreipti dėmesį į ke
letą dalykų: 1. Kaip skiemens mistika veda į savotiš
ką magiją, 2. kaip žmogaus dvasia, atsidėdama die
viškoms studijoms, darosi nemirtinga, 3. kaip ritmika 
turi savyje gyvybę žadinantį bruožą, 4. kaip net dievų 
nemirtingumas priklauso nuo poezijos.

1. Skiemenų mistika yra gana plačiai pasklidęs 
faktas kultūros istorijoje. Net iki šių dienų magikai 
ir burtininkai sako įvairius nesuprantama kalba žo
džius prieš savo būrimus. Ir mes, būdami vaikai, kai 
žaisdami norėdavome išrinkti, kas turi nežiūrėti, kai 
kiti pasislėps, sakydavome keistų skiemenų grupę ir 
kam tekdavo paskutinis skiemuo, tas turėdavo ne
žiūrėti. Be abejo ne mes šią apeigą buvome išradę. Ji 
ateina iš kokios labai senos tradicijos.

(Bus daugiau)

Balfo c. vald. sekr. A. Dzirvo- 
nas sveikinime priminė reikalą 
daryti pastangų, kad nebūtų siau
rinama Amer. Balso programa.

LB Chicagos apyg. pirm. Juš
kevičius sveikindamas pažymėjo, 
kad Altą savo darbais nusipel
nė daug paramos ir pagarbos. 
Linkėjo našaus darbo laisvinimo 
pastangose.

Chicagos Alto vardu sveikino 
kun. A. Stašys.. linkėdamas va
lios ir ryžto. *

Raštu sveikino iet atst J. Ka 
jeckas, St. Barzdukas, V. Sidzi
kauskas, L. Balzeris ir Petrauks- 
kas (savanoriai).

Am. Liet. tarybos narių ir eilė 
svečių.

Suvažiavimas pirmininkauti 
pavedė Altos valdybai, sekreto
riais: E. Vilimaitė ir L. Jaras. Re
zoliucijų komisijon išrinkti : J. 
Skorupskas, V. Mažeika, dr. K. 
Šidlauskas, J. Kleiva.

Valdybos veikla

Altos valdybos pranešimą pra 
dėdamas pirm. Bartkus pasidžiau
gė visų sutartinu darbu.

Sekr. dr. V. Šimaitis pranešė 
apie valdybos narių pasiskirstymą 
darbais ir jų sėkmingą veiklą. 
Buvo aplankytos visos didesnės 
lietuvių kolonijos. Kelionės paro
dė visuomenės pasitikėjimą Al
tu. Buvo palaikyti ryšiai su lat
viais ir estais.

Dr. K, Šidlauskas pasidžiaugė 
kongrese išgautais Lietuvai pa
lankiais pareiškimais vasario 16 
d. proga. Turima ž'riių, kad lie
tuviai kariai buvo siųsti okupuo
jant Čekoslovakiją. Yra tūkstan
čiai lietuvių nusiųstų į Kinijos 
pasienį. Okupuotų kraštų gyven

nei teisei. Ieškota kelių per JAV 
-bts pareikšti prieš tai protestą.

Ryšium su Sovietų reikalavi
mu, kad Izraelis atitrauktų savo 
dalinius iš užimtų srič ų, Altas 
padarė pareiškimą, kad Sovietai 

taipgi turi pasitraukti iš Lietu
vos.

Altą darė pastangų, kad ne
būtų siaurinamos Amer. Balso 
programos. Pasiekta laimėjimų.

Daryta pastangų, kad JAV in
formacijų tarnyba suaktyvintų 
propagandą, panaudojant faktus 
iŠ Baltijos valstybių okupavimo.

Santykiai su Balfu, Vliku
L. bendruomene

Blinstrubas pranešė 
(Nukelta į 4 pusi.)

apie
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(Atkelta iš 3 pusi.) 
santykius su bendrinėmis organi
zacijomis. Su Balfu bendradar
biavimas darnus, su Vliku taip 
pat; ypač pirmininkai palaiko ar
timą kontaktą. Vlikas dirba taip 
didelį darbą, kad Altas jį turi pa
remti. Šiemet sutarta, kad Altas 
iš surinktų aukų Vilkui kasmet 
skirs bent 10.000 dol. Altas jau 
šiemet tą sumą paskyrė ir tą pa
ramą reikia sustiprinti. .

Santykiai; su L. bendruomene 
turėjo trinčių, fai juoda dėmė, 
kurią reikia ištrinti ir čia yra gra
žių prošvaisčių. Siekiama susita
rimo. Reikia palaukti, ką nauja 
visuomenės atmosfera atneš. Lau
kiama darnesnės veiklos skyriuos 
se.

Gausiai paskleista leidinių 
angliškai

L. Jaras pranešė, kad Alto ta
ryba turėjo 13 posėdžių ir buvo 
atskiri posėdžiai finansų, naujų 
leidinių, suvažiavimo ir kitų ko
misijų Altas įgyjo šimtus angliš
kų leidinių apie Lietuvą, paskleis
damas juos tarp įtakingų ameri 
kiečių.

Numatyta išleisti L. Šimučio 
knygą apie Amer. lietuvių tary
bą. Taipgi bus išleisti Alto suva
žiavimo Detroite darbai.

Lietuvos reikalų propagavimas
J. Jasaitis pranešė apie infor

macijos srities veiklą. Organizuo
ti radijo, TV kalbėtojai vasario 
16 d. proga. Suorganizuotas se
minaras Loyolos universitete a- 
pie pavergtas tautas. Altas pas
kelbė pareiškimą dėl bendradar
biavimo su Lietuvos atvykusiais 
menininkais.

Padaryta pradžia Lietuvos rei
kalu informuoti amerikiečių 
spaudą. Atrodo daugiau galimy- 
biy^yra įeiti į didžiųjų laikraščių 
skiltis laiškų forma.

Aktorė Arlene Dahl penktą kartą 
ištekėjo už pramonininko R. W. 
Schaum

Genocido paroda
Genocido paroda baigta ruoš

ti. Alto valdyba numatys kur ir 
kada ją išstatyti.

Dr. Biežis paklausė, kokie Alto 
santykiai su Batunu. Inž. Bartkus 
pažymėjo, kati Altas daugiau 
stengiasi veikti per JAV vyriau
sybę, o Batunas eina į Jungtines 
Tautas. Altas Batuną yra parėmęs 
finansiškai.

Prel. J. Balkūnas priminė, kad 
su ukrainiečiais yra kontaktas, y- 
pač Europos pavergtų tautų or
ganizacijoje.

Inž. Bartkus priminė, kad lie
tuvius, estus, latvius jungia ben
dra tragedija. Bet šios šalys tu
ri kitokį teisinį pagrindą negu ei
lė kitų tautų ir mums yra inte
reso daugiau ryšių su Baltijos 
tautomis palaikyti.

A. Pužauskas skatino kuo grei
čiau genocido parodą plačiau pa 
rodyti.

K. Kleiva ragino daugiau dė
mesio kreipti į skyrių plėtimą.

Blinstrubas skatino, kad cen
trinės organizacijos dalyvautų Al 
to veikloje ne tik centre, bet ir 
skyriuose.

Finansai

Iš finansinio pranešimo, kurį 
perskaitė J. Talalas, paaiškėjo, 
kad Altas nuo 1968 m. birž. 1 
d. iki 1969 iri. geg. 31 d. turėjo 
42,985 dol. pajamų ir 37,340 dol. 
išlaidų.

Svarbios išlaidos: parama Vil
kui 14,600 dol., nuolatiniams ir 
laikiniems darbininkams 6,870 
dol., kelionėms 3,183 dol., geno
cido parodos ruošimo išleidos— 
2,050 dol.

Tautos fondas nuo 1969.1.1. iki 
1969.12.1 turėjo 47,579 dol. pa
jamų. Vliko 1970 m. sąmata yra 
38,000 dol. Sąmata pakilo dėl 
Madrido radijo ir Ribentropo— 
Molotovo pakto knygos paruoš- 
mo.

Šiame suvažiavime buvo pada
ryta išsamesnė Alto kongreso De 
troite apžvalga. Paruošė J. Jur
kūnas. Toliau aptarta ateities 
veikla. J. Jasaitis pateikė planus 
apie Vasario 16 d. minėjimų or 
ganizavimą ir Lietuvos laisvini
mo pastangų stiprinimą.

Dr. J. Valaitis referavo apie fi
nansų laisvinimo reikalams tel
kimą. Buvo priimtos rezolicijos.

Suvažiavimas baigtas patriotine 
Alto pirm. L. Šimučio kalba. Su
važiavimas vyko draugiškoj ir 
darbingoj atmosferoj. Jame daly
vavo ir nemažai jaunimo atsto
vų.

J. Daugailis

— Garsus prancūzų kara
lius Liudvikas XIV gimė 1638 
m. rūgs. 16 d.
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke. 

2846 W. 69th St. — Tel. 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

įdedu naujua pečius lr vandens 
Šildytuvus. Hvalau tr sutvarkau 
alyvos lr duju (gus) pečius 
Alyvos pečius perdirbu dčl du
ją. Dirbu Chicagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lletu- 
vUku sąžiningumu.

ALBINAS BANYS
4027)4 S. Auna Avė., Urano, 
Ulinois. Telet. 447-8800.

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Alr-eonditioners. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 68rd St, Tel. 484-0421 

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

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

2501 W. «» St. Tel. WA 5-2781
2808 W. 60 St. Tel. AVA 5-2787
8388 S. Halsted Tel. 254-3320
Didelis ivalrią prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams

E. Ir V. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE 
2984 West 68rd Street 

Užsieniniu ir vietiniu auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitls
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10% — 20% — 30% pigiau mokSslt 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 M West 05th Street 
Chicago, minais 

Tel. GA 4-8654 lr GR 6-4382

CLASSIFIED GUIDE
D E M E S I O ! REAL ESTATE

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namą, Gyvybės, 
sveikatos, biznio, 
automobiliu.
Patogios iSsimo- 
kėjimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė.. PR 8-2288

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prie* 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedama naujus kaminus, rl
naa, nutekamuosius vamzdžius. Da
žome U lauko. Taisome mflr* “tuck- 
pointlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, IU. 60682. TeL YA 7-5980

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

RADIO PROGRAMA

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

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. v 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar- 1 
kotui 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 
mttrofl — 8 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
69 lr Kedzie. 876,000.

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

Šildymas. Garažas. 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 41 lr Rockwell. 
*18,600.
ŠIMAITIS REALTY

Insurance — Inoome Tai 
Notary Public

2787 W. 43rd St. — CL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė, — PR 8-2283 

Niekur geriau
Pulkus 2-jų aukštu mūras — G ir

8 kamb. Garažas. Arti mūsų. *19,900.
Vertingas niūras. Naujas stogas, 

elektra, gazo Šildymas ir garažas. 
4 nuomos pelningų pajamų. Marųue- 
tte pke. *26,950.

7 kamb. mūras, 4 mieg. Modern. 
virtuv5 ir vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas Įrengtas beismentas. 
Mūr. garažas. Arti 67 ir Rockwell. 
*21,800.

2 butų bevelk naujas mūras. At
skiri gazu Šildymai. Garažas. Blokas 
nuo patiko. $40,500.

Pigus lotas dviem butam statyti. 
Marųuette pke.

2 po 7 kamb. tvirtas mūras, alu- 
mlnum langai, naujas Šildymas, ka
binetų virtuve, arti mūsų 29,500.

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

Marųuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. Ir bizniui ar rastinei 
patalpa. Morgičlus galima perimti 
su 5%% 21,900.

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

Marųuette Pke. Mūr. S butai ir pa
talpa bizniui arba rastinei. Pigus. 
*48,000.

Marųuette Pke. Mūr. 6 kamb. bun- 
galow. Naujas Šildymas. Garažas. 
*17,990. |

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

VACY
CONSTRUCTION C0

REZIDENCINIAI* 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlI

2451 West 69th Stroet 
TeL HE 4-7482

CONTRACTORS

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

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

■■Big

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

JEIGU JUMS REIKIA 
GRA2IŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ.
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinamą kaina.

DRAUGAS
4545 VVest 68rd Street 

CHTCAGO 29, ILLINOTS

HELF VVANTED — VYRAI

DRI VERS
AIR PORT BUS

$650 + PER MONTH
FREE LIFE INSURANCE . 

FREE HEAI/TH INSURANCE 
FOR YOU AND FAMILY 

FREE UNIElORMS 
Are you a pereonable High School 
Graduate who enjoys driving and 
dealing wdth the pubiic? If ao, you

I could duali f y as a CONTINENTAL 
DRIVER. Applv:

300 NO. DESPLAINES ST., 
CHICAGO OR CALL 726-8498

MAN
to clean appartments 
ed apartment building 
reąuired.

in furnish- 
References

Call AM 2-3795

HELP VVANTED — MOTERYS

EXPER. GENERAL OFFICE
Steno Helpful 

Apply
JOHN HANCOCK INSUR. CO. 

3207 Milvvaukee Avė.
Mr, J. Helm _ PE 6-5302 

IŠNUOMOJAM — FOR RENT*

IEŠKOMA dirbanti moteris arba 
pensininkė gyventi bute su vyres
nio amž. moterim. Žema nuoma. 
Kreiptis 1-me aukšte iš kiemo.

4456 South VVestern Avenue

MEDICAL OFFICES 

AVAILABLE
Modern — Panelled —r Prime lo
cation in medical building vvith 
pharmacy. Loeated Southvvest sub- 
urb.

14301 West Avenue
Orland Park, Illinois

CALL: 849-2835 or 849-0102
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Buvusiai Mergaičių Mokytojų Seminarijos 
Direktorei MAGDALENAI GALDIKIENEI, mirus vyrui 

A. f A. PROF. ADOMUI GALDIKUI, 
nuoširdžią užuojautą reiškia buvusios mokinės

Janina Rugyte-Račkauskiene 
Nina Grigaliūnienė-Noris 
Alicija Rūgytė

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063

3HN
DAŽYMAS

PIGIAI DA2AU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 

J. RUDIS - T*L CL 4-1050

4 DAINOS

Giedra Gudauskienė
Gaidos sopranui su piano a- 

kompanimentu, išleistos Romo
je. Didelio formato, 24 psl. lei
dinys, kurio pradžioje kompozi
torės biografija lietuvių ir ang
lų kalbomis.

Toliau seka dainos: “Smilgos”, 
žodžiai F. Kiršos, “Piemenėlis”, 
žodžiai F. Kiršos, “Kalėdų gėlės”, 
žodžiai V. Nemunėlio ir “Oi, tu, 
kregždutė”, žodžiai suvalkiečių 
liaudies dainos.

Kaina 3 dol., gaunama Drau
ge.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos prašomi pridėti 5 proc, 
mokesčiams.

5)4 kamb. 9 metų mūr. spllt-level,- 
prie 111-tos lr Pulaski. 60 p. skly
pas. *24,500.

2 butai po 5 kamb. prie 70 ir Tal
man. *27,600.

6 kamb. švarus mūr. bungalotv
Marųuette pke. TuSčlas. Galima tuoj 
užimti. *19,500.

6 kamb. (4 mieg.), 18 metu mūr. 
bungalovv. prie 78 lr California 
*24,700.

IK aukšto švaros med. prie 66 lr 
Western. 6 lr 4 kamb. butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas. *16,900.

K kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 tr Albany. 2 maš. garažas 
*19,690.

11 butų. 10 metų. S-ju aukštų mū.r 
namas prie 71 lr California. *162,900

*1 p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplevvood t 10.699.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

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

Remkite tuos biznierius, kurie

skelbiasi dienraštyje “Drauge”.
i

Perskaitę “Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti-

REAL ESTATE

Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba amerikie
čiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žodynas. 
Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena ar kita kalba.

DRAUGE yra gerų žodynų « pasirinkimas, kuris turi patenkinti 
kiekvieną:
V. BARAVYKO

Anglų—Lietuvių kalbų žodynas $6.00
(Apie 30,000 žodžių, kietuose apdaruose)

V. PĖTERAICIO
Lietuviškai angliškas žodynas $7.00

(Antra laida, kietuose apdaruose)
B. PIESAKSKO — B. SVECEVIČIAUS

Naujas Lietuvių—Anglų kalbų žodynas $5.00
(27,000 žodžių, kietuose apdaruose)

Illinois State gyventojai prie kainom ♦nrl pridėti 5% mokesčių.
UII[llllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllli!llllllllllllllllllllimillIUIIIIII!IIIIIIIIIIIUIIIIII!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllll!liillllllllllllllll!llllll!llllllllllllllNlllllllllllllllllllllllllllllllllllimilHIHIIIilUIUHnM

D e M E S I O !

H I G
CURRENT RATE*

4.75%
PER ANNUM 

ON REGULAR 
SAVINGS

H R A TĘS
5.25%
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS

$1,000 MIN.

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

A. -f- A.

URŠULA Y U C U S
KATARŽYTE

Gyveno 722 W. 19tb St., Chicajgo, UI.
Mirė gruod. 14 d., 1969, 8:55 vai. ryto sulaukus senat

vės. Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideltame nuliūdime 2 sūnūs: John ir Anthony, 

marti Emily, 2 anūkai: Antoinette ir Kenneth jr kiti gimines, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Gordon koplyčioje, 1729 S. Halsted St.
Laidotuvės įvyks treč., gruod. 17 d. iš koplyčios 9 vai. ry

to bus atlydėta j Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
liulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, anūkai ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600

iiiimmiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimimiiimmiiiiii>

KALĖDŲ ŠVENTES 
DŽIUGINA VISUS!

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

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

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr alr-oonditionlng — 
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 A SHEET METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 8. VVefttem. Chicago 9. III.

Perskaitę “Draugą", duo 

kitę jį kitiems pasiskaityti.

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

MamBerg ot 1C.L.8.
A L E X ŠATAS — REALTOR

Main office 6727 W. Cermak Rd., Cicero, DL TeL OL 6-2288 
Tarime šimtas namų Ciceroje, Bemyne, Rlveraide, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemlesčiaoee. Prašome užšokti | mūsų įstaigų 
ir Išsirinkti iš katalogo.
lilllilllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471 -0321

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

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

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

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

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

BRIGHTON BAKERY
2457 W. 46th Place, Chicago, III. 60632

Perskaitę Drauge duokite kitiems pasiskaityti.



SU DAIL. A. GALDIKU 

ATSISVEIKINUS
Velionis New Yorke ir jo apylinkėse praleido paskutinius 
gyvenimo dešimtmečius

spec.
VYT. ALSEIKA, 

“Draugo” kor. N. Yorke

Adomui Galdikui š. m. gruo
džio 7 d. ankstyvą rytą mirus, 
žinia nepaprastai greitai paskli
do ne tik Nevv Yorko ir apylin- 

. kių lietuvių tarpe, bet pasiekė 
ir kitų kolonijų JAV-se lietu
vius. Įžymaus lietuvio, didžio 
dailininko netekimas sukrėtė 
New Yorko lietuvius, ypač dėl 
to, kad A. Galdikas jų tarpe 
yra gyvenęs ir kūręs kelis pas
taruosius savo gyvenimo de
šimtmečius.

Dėlto j Šulinskų laidojimo kop 
lyčią gruodžio 9 d. vakare su
sirinko ypatingai daug ne tik 
velionies artimųjų, draugų, bet 
ir tų, kuriems brangi lietuvių 
kultūra ir iškilieji jos kūrėjai. 
Andriekūs: “Palūžo galingas

Lietuvos ąžuolas...”

Šalinskų koplyčioje, Woodha- 
vene (Brooklyne), pirmasis at
sisveikinimo apeigas pradėjo ir 
rožančių sukalbėjo kun. Leo
nardas Andriekūs, pats kūrėjas 
ir tėvų pranciškonų provincio
las. Jis kalbėjo, kad, Adomui 
Galdikui mirus, “palūžo galin
gas Lietuvos ąžuolas — sunkus 
gedulas padengė mūsų tremtį 
ir ypač New Yorko bei jo apy
linkių lietuvius. Velionis nieko 
nepasiėmė ir brangus jo kūry
binis lobis pasiliko lietuvių tau
tai”.

Andriekūs pabrėžė, kad Gal
dikas tai po Čiurlionio pats žy
miausias mūsų dailininkas, io 
vardas liks legenda, dailininko 
kūryba laikytina pasaulinio ly-

' gio.
Vardas, kūryba liks visiem 

laikam
L. Andriekūs dar nurodė, kad 

Galdiko vardas bei jo kūryba 
liks tol, kol gyva bus mūsų tau
ta. Jis priminė, kad praėjusią 
vasarą Galdiko kūriniai buvo 
eksponuoti Čiurlionio galerijoje 
Kaune, kitų gi metų pavasarį 

i* Galdiko paveikslus numato pa
rodyti Brooklyno meno muzie
jus.
Galdikas — visa esme lietuvis 

patriotas
Pirmasis iš pakviestų atsisvei 

kinime su A. Galdiku kalbėjo 
A. Simutis, Lietuvos gen. kon

sulas New Yorke. Ir jis pabrėžė, 
kad atiduodame paskutinę pa- Į 
g’arbą didžiausiam mūsų laikų 
lietuviui dailininkui. Jis visa sa
vo esme buvo lietuvis patriotas, 
praleidęs visą savo gyvenimą 
bedirbdamas savo tautai. Net 
ir Lietuvos okupantas neišdrįso 
pasakyti pikto žodžio prieš ve
lionį, — juk jo įtaka svari ir 
Lietuvoje. Simutis, kaip ir kiti, 
priminė, kad Galdikas įkvėpi
mo savo kūrybai sėmėsi iš lie
tuviškos gamtos.

Baigdamas konsulas Simutis 
teigė: tai tautos tragedija, kad 
velionies palaikai negalės būti 
nuvežti į gimtąją žemę. Konsu
las reiškė gilią užuojautą velio
nies našlei, Liet. Dailininkų drau 
gijai ir visiems lietuviams. 
Didele tauta, turinti didelių sūnų

Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas 
pažymėjo, kad tauta, turinti di
delio masto sūnus, yra didelė. 
Velionies didumą įrodo jau tai, 
kad apie jį, .jam dar gyvam e- 
sant, kalbėta tik gerai. Jo dar
bai gyvens tėvynėje ir svetur 
per šimtmečius.

Valiūnas ta proga iškėlė rei- 
ka!a New Yorko. lo apvlinkiu 
lietuviams sualrflrointi lietuviško 
kapinių steigimo reikalu.

“Lietuviškiausias iš visų”
L. Kat. moterų organizacijos 

vardu užuojautą šeimai pareiš
kė A. Šlepetytė - Janačienė.

V. Jonuškaitė - Leskaitienė 
kalbėjo Lietuvos teatro (ku
riam dirbo velionis) žmonių ir 
Liet. moterų klubų federacijos 
vardu. Ji nurodė, kad velionis1 
su savo scenovaizdžiais mūsų 
teatrus buvo nukėlęs j legen
dų, pasakų senąią Lietuvą su 
Šarūnu, Gražina Jūrate ir Kas- 1 
tyčių. Tai buvęs lietuviškiausias 
iš mūsų dailininkų. Galdikas, 
teigė Jonuškaitė, “tūkstančiais 
spalvų drobėse išliejo meilę ir 
ilgesį savo gimtajam kraštui. 
Mes lenkiame Visagaliui galvą, 
kad tą kūrybinę žiežirbą, tą ge
nijų jis įteikė mūsų tautai”.

Lietuvių dailininkų instituto 
vardu su velioniu atsisveikino 
iš Kanados, Toronto, atvykęs 
dail. Telesforas Valius ir dail. 
Pr. Lapė, Liet. Dailininkų s-gos

Gedulo uždanga atskyrė nuo įmūsų š. nu. spalio mėn. 16 dieną
A. -Į- A.

FREDĄ GRAUDĮ-GRAUDUSĮ,
mūsų mylimą VYRĄ, TĘVA ir BROLĮ. Likę skausmingame il
gesyje pasimatyti su Juo Amžinybėje, tariame gilų

PADĖKOS ŽODj
visiems, kurie vienu ar kitu būdu dalinosi su mumis nelaime.

Nuoširdi padėka priklauso mūsų draugams ir kartu kaimynams, 
sunkiausiomis valandomis mums padėjusiems, kiek tik jų jėgos lei
do: Dr. Irenai Giedrikienei ir S. Giedrikiui, dr. R. Šomkaitei, O. ir 
B. Balčiūnams, N. ir A. Cenfeldams, B. ir J. Pliopliams.

Nuolankiai dėkojame kun. P. Dagiui už suteiktą ligoniui reli
ginį patarnavimą ir laidotuvių apeigų atlikimą; kun. dr. T. Žiūrai
čiui. O. P„ už maldas koplyčioje,, šv. Mišias laidotuvių dieną; kun. 
klebonui ,. Šernui (Schamui), kun. P. Totoraičiui, kun. dr. L. 
Andriekui, O.F.M., kun. V. Dabušisii, lcun. K. Žvirbliui, O.P., kun. 
J. Liaubai, O.F.M., kun. J. Barkui, O.S.B., aplankiusiems Velionį 
koplyčioje, už suraminimo žodžius šeimai ir už Šv. Mišių atnaša
vimą.

Dėkojame Letuvos atstovui Washingtone J. Kajeckui su Po
nia, pareiškusiems mums užuojautą.

Dėkojame aukojusiems Mišioms už Velionį, nušviečiant Jo 
kelią Amžinybėn...

Taipgi už kiekvieną gėlės žiedą prie Jo karsto; už pareiškimą 
užuojautos spaudoje, telegramomis, rašytu ir gyvu žodžiu.

Dėkojame visiems tiems, kurie vietoj gėlių aukojo Lietuvių 
Fondui. Liet. Ev. Parapijai New York'e. Kultūros Židiniui, nelai
mėje likusiai šeimai.

Dėkojame J. Vilgaliui, tarusiam jautrų atsisveikinimo žodį 
studijų laikų draugų vardu.

Dėkojame radijo direktoriui, dr. Jokūbui Stukui su Ponia, pa
reiškusiems mums užuojautą.

Ypatingai esame dėkingi laidotuvių direktorei Marijai Shalins 
už jos seserišką globą ir visokeriopą pagalbą mums, skausme pa- 
simetusiems.

Dėkojame visiems laidotuvių dalyviams, kurie sustabdė savo 
dienos planus, mirčiai įžengus . mūsų pastogę...

Žmona Kotryna
Duktė Rūta 
Sūnus Raimundas

Broliai ir seserys su šeimomis: Kurtas, Vilius, Valteris, Lena, 
Mėta.

PLĖSTI VEIKLJJ 
LAISVINIMO DARBE

(Atkalta iš 3 pusi.) 
struibas. Šio nuomone, paroda 
esanti galutinai paruošta ir di
dinga. Vliko valdybai pasiūlyta 
tos parodos proga išleisti spe
cialų leidinį.
Įvairūs klausimai diskusijose

Vliko seime iškelta ir daugiau 
klausimų. Veikutis iš Detroito, 
Vlike atstovaująs rytų Lietuvos 
sąjūdį, skatino greičiau išleisti 
Lietuvos etnografinių sienų stu 
diją ir kėlė reikalą glaudžiau 
bendradarbiauti ypač su ukrai
niečiais. Veikutis reiškė nepasi
tenkinimą, kad pirm. Valiūnas 
Londone kalbėjosi su lenkų at
stovais (Valiūnas atsakė: kalbė 
tąsi lenkų iniciatyva ir tokie 
kontaktai tegali mums būti nau
dingi).

A. Kasulaitis (Cleveland) kė
lė kitų mintį, kad dabar nepras
minga kartoti, jog Lietuva o- 
kupuota, kas kita kelti, kas šiuo 
metu Lietuvoje vyksta, pvz. kas 
nuteisiamas ir pan. Dėlto leisti
nos ir plačiai paskleistinos bro
šiūros.

Jaunimas ir tarptautiniai 

klausimai

Jaunimo įtraukimo klausimas

New Yorke vardu.
A. Galdikas iškilmingai palai-> 

dotas gruodžio 10 d. Cypress 
Hills kapinėse, Brooklyne.

gyvas nuo seniau. Jis buvo kel
tas ir šiame Vliko seime — tai 
liudija ir vienas Vliko nuatrimų. 
(Jie bus paskelbti šiomis dieno
mis).

Tarptautiniais klausimais sei
me kalbėta, palyginti, trumpai. 
Jie plačiau iškelti V. Sidzikaus
ko pranešime apie tarptautinę 
padėtį ir jo ypatingai pabrėžtas 
dėmesys galimos konferencijos 
Europos saugumo klausimu. Už 
klausus, ar JAV-bėms vizuojant 
atvykstančių svečiuotis Lietu
vos gyventojų pasus, tai nereiš
kia, jog Amerika pripažįsta Lie
tuvos okupaciją, V. Sidzikaus
kas paaiškino: ne, vizuojami 
Sovietų Sąjungos, bet ne “Tar. 
Lietuvos’’ pasai, Atsimintina, 
kad Washingtonas su Sovietais 
palaiko normalius santykius.

Dar iškeltas įdomus klausi
mas: dr. J. Valaitis (Chicaga) 
mano, kad veiksniai galėtų an
ketos būdu įvykdyti apklausi
nėjimus savos, “tylinčios” vi
suomenės tarpe, kaip ji galvoja 
apie laisvinimo veiklą, kuo ne
patenkinta, ko norėtų ir pan.

Kiti pasiūlymai — rengti Vli
ko dieną, leisti periodinį leidinį 
anglų kalba. Seime paaiškėjo, 
kad Vliko valdyba, siekdama 
numatyti veiklą ateičiai, vieną 
savo komisiją — naująją gai
rių komisiją numatė suorgani
zuoti ne New Yorke, o Cleve
lande iš ten gyvenančių Vliko 
veikėjų. Jai, kaip ir Vliko tary-

bai, tektų svarstyti kai kuriuos 
svarbius klausimus, pvz. ryšių 
su tautiečiais Lietuvoje (šiam 
klausimui seime skirta visai ne 
daug laiko) klausimas.

Prie seimo atstovų dar teks 
grįžti. Be 43 atstovų, jame da
lyvavo dar apie 50 svečių ir ne
mažas spaudos atstovų būrys 
(Drg. XH.8 d. įsibrovė klaida: 
svečių nebuvo apie 100, bet apie 
50).

PETRONĖLE VADEIŠEENE 
Ausukaitytė

Gyveno 2510 W. 47th Street.
Mirė gruod. 13 d. 1969. 5:36 

vai. vak., sulaukus 68 ni. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Jur

barko valsč., Dainiu kaimo.
Amerikoje išgyveno 19 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

3 sūnūs: Viktoras, Albertas ir 
Vincas, marti Alina, 2 anūkės: 
Regina ir Laimu, sesuo Mar
celė Knaitlienė su dukra Anna 
Gaunant ir jos vyras Antanas, 
mirusio brolio duktė Irena Ke
relis, jos vyras Albert ir šeima, 
Lietuvoje ir Amerikoje kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koiplyč., 4348 S. Califor
nia Avė.

Laidotuvės jvyks treč., gruod. 
17 d. iš koplyčios 8:30 vai. ry
tų bus atlydėta J švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčių, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, marti ii- anū
kės.

laidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LA 8-3572.

A. + A.
DAILININKUI PROFESORIUI

ADOMUI GALDIKUI
mirus, jo žmonai p. MAGDALENAI GALDIKIENEI ir 
kitiems giminėms gilią užuojautą reiškia

Regina ir Vladas Ingelevičiai

Dailininkui

A. f A. ADOMUI GALDIKU l_
mirus, jo liūdinčiai žmonai MAGDALENAI ir artimie
siems reiškiame giliausią užuojautą.

Alina Skrupskelienė 

Emilija ir Balys Paliokai

STANLEY PETKUS
Gyveno 4826 S. Artesian Avė.
Mirti gruod. 14 d., 1669, 10:05 vai. ryto, sulaukęs 70 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo 15 Šiaulių apskrities, Šaukėjui parapijos, 

Vabalų kaimo. Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime seserį, vaikai: Anthony Kancels- 

kis su žmona Lottie;; Frank Kanoel, EsteUe Withrow su vyru 
Kenton ir šehna.; Eveiyn Banasiuk su vyru Joseph ii* šeima, Daniel 
Konrt'btki su žmona Margaret, Albina Miclovv su vyru Anthony, 
ir kiti giminės draugai ir pažįstami.

PrikluusS šv. Vardo dr-jai
Kūnas pašarvotas Fudeikio koplyčioje, 4830 S. California avė. 
Laidotuves įvyta treč., gruod. 17 d. iš koplyčios 9:30 vai. i-yto 

bus atlydėtas į švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtus į šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kvie
čiame visus: gimines, draugas ir pažįstamus dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: GIMINES. 

Ijaidotuvių direktorius Gaidas Daimid. Tęl. LA 3-0440.

PADĖKA
Giminėms, prieteliams ir pažįstamiems už dalyvavimą

iiiMiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiiiih
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LKONAJS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijom 

Tune-up lr Motorų Remontas
5750 So- VVestern Avenue

Kampas 58tb Street 
Tel. — PRospect 8-0533 

illllllllllilllllllllllllllllliuilllllllllllllllll

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms progoms
GUŽAUSKŲ

Beverly Hills Gėllnyčia

2443 W. 08rd Street. Chicago, Ulinols 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

JUSTINO VAIČAIČIO
laidotuvėse, paaukotas šv. Mišias, gėles, Lietuvių Fondui sudė
ta® aukas organizacijoms ir jų atstovams už pasakytas atsis
veikinimo kalbas, pareiškusiems užuojautas žodžiu, raštu ir 
spaudoje, — visiems nuoširdžiai dėkojame.

Ypatinga padėka klebonui kun. A. Baltrušiūnui. Dr. A. Krisiu- 
kėnui , Jono Vanagaičio šaulių Kuopat, A: L. Tautinės Sąjun
gos Bostono skyriui.

Velionio našlė ir brolis Pijus Vaičaitis

DRAUGAS, antradienis, 1969 m. gruodžio m. 16 d.

— Kaiserslauteno kapinėje 
ilsisi apie 36 lietuvių, Schwetz- 
ingene palaidoti 8 lietuviai.

_  Henrikas Hudsonas atra
do jo vardu pramintą upę 1609 
m., rūgs. 12 d.

Nėra t-os dienos, kad iškeliavęs kitan gyveniman nebūtų 
savo artimųjų mintyse ir širdyse. Kaip gi mirusieji yra gyvi!

Minint liūdną trejų (metų mirties sukaktį

a|a

Inž. Alfonso Semeno

bfis atnašautos gedulingos mišios už jo sielą gruodžio 17 d. 
trečiadienį, 7 viri. 30 min. t. marijonų koplyčioje.

Našlė Stasė ir duktė Nijolė su šeima prašo giminių, drau
gų ir pažįstamų prisiminti brangų Velionį maldose.

MAZHBMYANS
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

ParJdag FocUItiM

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

1,969 m gruodžio 18 dieną 
sueina du metai, kai iš mūsų 
tarpo išsiskyrė mūsų mylimas

A, t A.

DR. ANTANAS RUDOKAS
Lai gailestingas Dievas su

teikia tau amžina ramybę.
Jo mirties sukaktį minint, 

šv. Mišios bus laikomos gruo
džio 18 ir 23 d., 7:30 vai. ry
to, Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje. Ir tė
vų Jėzuitų koplyčioje gruo
džio 20 d., 7:30 vai. ryto.

Maloniai prašome visus mū
sų dratigus ir pažjstamus piri- 
simtnti velionį ir kartu pasi
melsti.

Liūdi:
ŽMONA, TĖVAS ir SESUO

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

EUDEIK !S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIQZ)

2424 W. 69th Street Tel, REpublic 7-1213
2314 VV. 2Srd Plaoe TeL Virginia 7-3672

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139PETRAS BIELIŪNAS

4348 S. California Avė. TeL LAfayette 3-3572

VASAITIS - BUTKUS
1446 8. SOth Avė., Cicero, IU. Tel. OL 2-1003

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



6 DRAUGAS, antradienis, 1969 m. gruodžio m. 16 d. | X J. Savokaitis iš Chicagos 
■ prisiuntė 5 dol. auką. Ačiū.

X Inž. Bronius Nainys, JAV 
LB CV pirmininkas, pereitą sa
vaitgalį buvo išvylkęs į New- 
Yorką dalyvauti VLEK’o seime. 
Ten buvo susitikęs su PLB val
dybos pirmininku Stasiu Barz- 
diiku ir kitais LB pareigūnais 
ir tarėsi Bendruomepės reika
lais. Ilgesnį pasitarimą CV pjr- 
mininkas turėjo su VLIK’o 
pirm. dr. K. Valiūnu.

X Kun. J. Borevičius S.J.,
Jaunimo centro direktorius, visą |t<W prašomi tuo reikalu kreip- 
gją savaitę veda rekolekcijas » & pranešant pageidauja- 
Tėvams marijonams Chicagoje. repertuaro egzemplionų
Jaunimo centre šią savaitę jį skaičių, adresu: Vytautas Gu- 
pavaduoja J. C. vice direktoriai tauskas, 7034 So. Fairfield Avė.,
kun. J. Raibužis ir kun. A. Ke- 
zys.

X JAV LB Centro valdyba X žiemos stovyklą ruošia 
yra paprašyta globoti tautinių Akademinės slkautijos Chicagos 
šolkių ansamblio Grandinėlės iš- skyrius. Ji prasidės gruodžio 29 
vyką į Pietų Ameriką, šis iški- j, įj. baigsis'ateinančų metų sau 
lūs tautinių Išokių meno viene- gįo 4 d. Dalyvius registruoja 
tais 1970 m. birželio mėn. antro- Elena Šiumaitė, 3248 įSo. Eme- 
je pusėje yra pakviestas Ikon- paid Avė., telef. BI 7-1726. Pa- 
certuoti į Kolumbiją ir Venecu- skutinis registracijos terminas 
elą. Tiriamos išvykos praplėti- gruodžio 19 diena.
mo gulunybės ir į kitus valuty-x U6luvly prekyba Terrs

X A. Vaicekauskas iš Los “ėd“'» dovanų apaipiridmui
Angeles, dėkodamas už korteles, nu° P"“*““ P®1*-
piisiuntė 8 dol. Ačiū. tad.dmo _ nuo 9:30 iki 9 vai.

vakaro, sestadieruais — iika 6X Cicero Liet. ūkautai šven , ■ -
čta save veiklos 20 metų sukak vaL v," sekmadieni - ano 12 , aukojo: A. ir O. Baradai, 20 dol., 

vai. iki 4 vai. v. Adresas — E. ir H. Žitkai, 20 dol., dr. Ant. 
Terra, 3237 West 63rd Street, įr g. Pustelnikai 30 dol. ’ (pr.) 
telefonas — 434-4660. (sk.) į x

tį. ITa ptroga rengia iškilmingą 
vakarienę, kuri įvyllcs 1970 m. 
sausio 10 d. šeštadienį, parapi
jos salėje, 6 vai. vak. Visi nuo
širdžiai kviečiami.

X Prano Dielininkaičio moksl. 
at-kų kuopos kalėdin.s susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, gruo 
džio 18 d. 7 vai. vak. Marąuette 
Parko parapijos salėje. Kuopos 
Marius ir tėvelius kviečiame da
lyvauti.

X Marąuette Parko LB val
dyba šaukia susirinkimą trečia
dienį, gruodžio mėn. 17 d. val
dybos nario J. Bacevičiaus ne
kilnojamo turto įstaigos, patal
pose 7:30 v. v. Darbotvarkėje 
buvusio linksmavaikario pelno 
patvirtinimas. Visi valdybos na
riai kviečiami dalyvauti.

X Mary Burman iš Pliiladel- 
phijos prisiuntė už korteles 5 
dol. auką. Ačiū.

X šv. Teresėlės Kūdikėlio 
Jėzaus draugija Marąuette Pair 
kė minėjo savo 40 metų gyva
vimo sullcaktį. Goidon Age res
torane daugiau 200 asmenų da
lyvavo bankete, kurio metu pa
gerbtos nuo pat pradžios priklau 
suslos šios narės: Juozapina
Zolp, Ona Wešbar, Anastazija ka. Dėkui.
Aleksiūnas, Helen Phillips, Ber
nice Ambrose, igltella Kairis, Stel 
la Pollack, Virginija Shimkus 
ir Miinnie Locaitis.

X Kun. Kazys Juršėnas kalė
dinių sveikinimų vietoje aukojo 
Tautos Fondui 10 dolerių, (pr.)

x Tauragės klubas rengia 
Naujų metų sutikimą gruodžio 
31 d., 8 v. vakaro, Marąuette 
salėje, 6908 So. Western avė.
Linksma K. Ramanausko muzi
ka. Įžanga, vakarienė, šampanas 
ir kiti priedai — 6 doleriai. Dėl 
bilietų įsigijimo skambinkit tel.:
GR 6-8417 arba 476-4228.

(pr.)
X Leokadijos Bražd'enės 

maisto produktų krautuvės nau
jas adresas: 2617 W. 71 St. tel.
PR 8-2030. Kūčių ir Kalėdų sta
lui paruošta penkių rūšių silkių, 
dar daugiau žuvų patiekalų ir 
lobsterių bei šrimpsų; penkių 
rūšių vimagretai, aguonų pienas, 
slližikai, barščiai, grybų ausiu- 
kės; raguolis, medauninkai ir 
kt. Be jau žinomų mūsų įvairių 
tortų dar turime 4 rūšių naujų 
tortų, įvairių mėsos ruliadų ir 
visa, kas tik reikalinga Kūčių 
bei Kalėdų stalui. Užsisakykite 
iš anksto, kad spėtume j”ms
paruošti. (sk,) j prisiuntė 5 defl. auką. Dėkui.

X Iš Alfonso Žebrausko na- i X Kun. Benediktas Sugintas,
mų, 5200 S. įSayre, bėgantį vagį didysis lietuviškų mokyklų Eu-
nušovė policija. Po dviejų va
landų Van SoDbrig ligoninėje 
mirė policijos pašautas Larry 
Hubbard, 19 m., gyvenęs 7249 
W. 62 st. Pas jį rastas .38 ka
libro revolveris, kuriuo šaudė į 
policiją ir $92 iš kurių mano
ma, kad $70 priklausė' Žebraus
kui.

X IV Dainų šventės ruoša
jau vykdoma. Mokytojui Vytau 
tui Gutauskui, IV Dainų šven-,, . , už suteiktą sveikatą, ypatingaitęs repertuaro tr mU2 kmea ko- iaffl aavo kojomis, j
misijos nariui pavedama tvar- po p!aiiąją
kytl vaikų chorų registravimą išsimėčiusius lietuvius
bei tų chorų aprūpinamą. Litua 
nistinių mokylklų dainų moky-

Chicago, III. 60629. 
(312) 776-3697.

Telefonas

Kun. Ignas Urbonas skaito invo- 
kaciją alytiškių suvažiavime.

Nuotr. V. Noreikos

x V. ir T. Janulaičiai, Chloac 
go, III., prisiuntė 5 dol. auką.
Dėkojame. j damas velionę į gyvųjų narių

X Dr. P. Atkočiūnas jš Cice sąrašus. LF adresas: 6643 So.
ro parėmė “Draugą” 5 dol. au-

X Romanas Ugianskis, VV 1-
lingboro, N. J. parėmė mūsų 
spaudą 5 dol. auka. Ačiū. 

z X Politin's simpoziumas, ku
riame dalyvavo Vliko, Alto, L. 
Bendruomenės atstovai ir visa 
eilė redaktorių, Pakšto salėje 
seikimaidienį praėjo su dideliu 
pasisekimu. Publikos buvo per 
300 žmonių. Visi su dėmėsiu 
klausėsi simpoziumo dalyvių pa 
reiškimų ir dalyvavo diskusijo
se. Buvo svarstomi Lietuvos va 
davimo ir lietuvių tautos išliki
mo klausimai. Plačiau bus vė
liau.

X Kiekviena auka, stiprina 
mūsų spaudą. “Draugą” parė
mė aukomis: 4 dol. — J. Gali
nis; 3 dol. — K. Mušinskienė; 
po 2 dol. — Juzė Lapšys, A. 
Grusys, J. K. Bulbelis, M. Bly
nas, M. Gramsas, Br. šeškaus- 
kas, T. Bogušas, N. Dumbrytė, 
S. Nutautas, iSit. Valeckas, V. 
B'ulds, Aldona Rimas, M. Ma- 
culis, A. Gerdžiūniais, A. Akso- 
maitis, VI. Izcfcaitis; 1,50 dol.

Samatavičius; po 1 dol. — L. 
Vainauskas, BĮ. Daukantas, A. 
Brazaitis, Visiems nuoširdžiai 
dėkojame. I vis, J. Zagarskas, F. Kazlaus- 

X Pr. Totilas, Omaha, Nebr., I kas, J. Milas, Della Žitkus. Nuo
j širdžiai visiems dėkojame*

ropoje rėmėjas, iki 1970. I. 1 
joms surinkęs 192,935 dol., į 
tą sumą idėjęs 1003 dol. savo 
asmeniškų pinigų, sausio 3 d. 
švenčia 75 metų amžiaus sukak
tį. Sukakties proga jį pirmasis 
iš anksto pasveikino kard. A. 
Samorė iš Romos, o kun. B. 'Su
gintas 7 5m. amžiaus sukakties 
išvakarėse įteikė 100 dol. asme
nišką auką lietuvių jėzuitų Jau 
nimo centrui. Dėkodamas Dievui

ir surinkti aukas Europos lietu
vių švietimui.

X Vydūno šalpos fondo dalis 
kalėdinių kortelių išsiuntinėta 
kiek pavėluotai dėl spaustuvės 
kaltės. Norintieji jų gauti, pra
šomi kreiptis į D. Eddukienę, 
4629 So. Mozart Str., telelf. FR 
6-2153. (pr.)

X L. K. Birutės Draugija ir 
L. V. Sąjunga “Ramovė” kvie
čia atsilankyti į rengiamą Nau
jų Metų sutikimą, kuris įvyks 
Dariaus - Girėno salėje 4416-20 
So. Western avė., gruodžio mėn. 
31 d. Pradžia 9 vai. vakaro.

Vietas — stalus, dalyvauti šia
me sutikime, galima užsisakyti 
pas p. Kulikauskienė telf. RE 
5-5118, arba pas p. Babiekienę 
tel. VI 7-1712. (pr.)

X Vietoje kalėdinių sveikini
mų, Lietuvos dukterų draugijai

Jei Tavęs Naujų Metų 
sutikimo baliuje nebūtų, 
pusę džiaugsmo pražūtų, 
fltuoj skamjbinlk Giedrininikei. 

tel. 434-2090.
Korp! Giedra (pr.) 

X Kas radote rašomąją maši
nėlę gatvelėje prie Vaikų namer 
lių, prašo skambinti telefonu 
737-9376. (sk.)

X Janina ir Pranas Žitkai
liniki savo draugams nuotaikin
gų Kalėdų jr laimingų Naujųjų 
1970 Metų. Ta pačia proga vie
toje sveikinimo kortelių paau
kojo Lietuvių Fondui į Nežino
mo Lietuvos Kario įnašą $10.00.

(pr.)
X Lietuvių Fondo vakarienės, 

įvyksimos 1970 m. bai. 5 d. pro
ga įsijungė į LF narių eiles 
Moteušas Kaupas su $300. įna
šu. Jis ta pačia proga įamžino 
Lietuvių Fonde ir savo mirusią 
žmoną a. a. Mariją Kaupienė 
taip pat su $300. įnašu, įrašy-

Mapiewood Avė., Chicago, III. 
60629, tel. 778-2858. (pr.)

X Puikus lietuviškos dova
nos Kalėdų proga, Laisvės sta
tulos, suvenirinės lėkštės ir re
liginiai — tautiniai aukso 14 k. 
medaliukad gaunami pas Julių 
Pakalką, tdl. RE 7-9327 ir Drau

go raštinėj. (sk.)
X Marąuette Delicatessen

krautuvės savininkės Leokadija 
Žvynienė ir Stasė Urbonienė 
primena savo klientams, kad 
Kūčių stalui ir šventoms Kalė
doms gali užsisakyti iš turimo 
didelio pasirinkimo įvairiausių 
pageidaujamų valgių bei keps
nių. Užsakymai priimami krau
tuvėje 2553 W. 71 iSt. Ch'cagoje 
ir tel. PR 6-2717. (sk.)

x Aukos stiprina spaudą.
Skaitytojai tai žino ir ją remia. 
Aukojo: 4 dol. — L. Stasiūnie
nė; po 3 dol. J. Bubnys, V. Stat: 
kus, St. Gasparaitis, R. Svpas; 
po 2 dol. — Pr. Turuta, T. Mic
kevičienė, V. Kimobt, P. žoly
nas, S. Martinkus, VI. Kriauče- 
liūnas, P. Kudukis, R. B. Kėkš
tas, C. Petraitis, Agnės Butkus. 
A. L. Telyčėnias, A. Lileikis, V. 
Petkus, A. Dukauskas, B. Grin- 
cius, J. Juškaltis, J.. F. Gure-

Inž. Bronius Nainys, Respublikonų Partijos Centrinio Komiteto pakviestas, dalyvavo Washingtone įvykusioje res
publikonų partijos tautybių konferencijoje. Nuotraukoje konferencijos dalyviai priėmime Baltuosiuose Rūmuose. 
Iš kairės j dešinę: inž Bronius Nainys, viceprezidentas Spito T. Agnew, prezidentas Richard M. Nixon ir neatpa
žintas tautybės atstovas

IŠ ART! IR TOL!
BELGIJOJ

— Žentą Hellemans - Teniso- 
naitė, lietuvė poetė, gyv. Ant- 
werpene, mūsų dienraščio ben
dradarbė, išvertė į flamų kalbą 
keletą būdingesnių mūsų moder 
niųjų poetų eilėraščių ir pasiun
tė vienam žymiam flamų poetui 
pasiskaityti. Poetas rado verti
mus gerus ir pasiūlė juos pa
siųsti “De Biaden voor de Po- 
zie” redaktoriui kun. Van 
Fraechem pasiskaityti, šis re
daktorius — kunigas kasmet 
Išleidžia dešimtį žurnalo nume
rių, kiekvieną jų skirdamas ku
rios nors tautos moderniajai 
poezijai. Gavęs dešimties liet. 
eilėraščių vertimus, redaktorius 
jais suš'domėjo ir, pasitaręs su 
kitais redakcijos įnamiais, pra
nešė mūsų bendradarbei Žentai 
Hellemans, kad jis norėtų vieną 
žurnalo numerį (apie 64 pusi.) 
Skirti lietuvių moderniajai poe
zijai. Toks lietuviškai poezijai 
skintas numeris galėtų būti iš
leistas ate inančių metų gegužės 
ar birželio piėnesį. Žentą sten
giasi reikiamus eilėraščius at
rinkti ir išversti į flamų kalbą. 
Numatoma patiekti iir atsak'n- 
gų mūsų kritikų rašinių apie 
lietuvių poeziją. Tai (tūtų pir
masis platesnis lietuvių poezi
jos paminėjimas flamų kalba.

ITALIJOJE
— Sakramentų Kongregaci

jos prefektas kardinolas Anto
nio Samorė, lapkričio 29 dieną, 
Šv. Petro ir Pauliaus bazilikoje 
Romoje, pakrikšt jo lietuvio 
ekonomisto Algirdo Žemaičio 
jauniausią dukrelę Juliją ir su
tvirtinimo sakramentą suteikė 

j vyriausiąjam sūnui Aleksiui. Iš
kilmėse dalyvavo Lietuvos diplo 
mafijos šefas min. St. Lozorai
tis su šeima, Romoje gyvenan
tys kunigai ir pasauliečiai, bei 
aukštieji pasaulinės Jungtinių 
tautų Mitybos beį žemės ūkio 
FAO organizacijos atstovai, va
dovaujantys FAO organizacijos 
centrui Romoje, kur taip pat 
atsakingas pareigas eina eko
nomistas Algirdas Žemaitis.

— Kun. H. Šulcas iš JAV grį
žęs ir truputį atsikvėpęs Fras- 
cati-Vytėnuose, išvyko į Huet- 
tenfeldą, kur pakviestas perim
ti Vasario 16 gimn. berniukų 
bendrabučio vadovybę. Ten ra
do kun. St. Šileikį, jau einantį 
tos pačios gimnazijos 'kapeliono 
pareigas.

PRANCŪZIJOJE
— A. Martinkaitė šią vasarą 

praleido JAV. Bloomingtono 
universitete ji klausė folkloris
tikos paskaitas ir pradėjo ruoš
tis darbui apie lietuvių tautosa
ką.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Punios piliakalnis, lietuvių 

kovų su kryžiuočiais akivaizdus 
liudinirikas, kaip rašo KJT XH. 
9, šaukiasi pagalbos. Nuolatinė 
Nemuno vandens srovė bei ero
zija nuolat jį gadina. Dedamos 
pastangos suteikti greitą pagal 
bą sutvirtinus irstančius kran-' 
tus. Šiam reikalui būtų naudo
jamos požeminės, iš gluosnio nu 
pintos tvoros, kurios savo šak-,

nų rezginiu sulaikytų piliakalnio 
slinkimą. Punelės upelio vande
nys, kurie taip pat griauna pi
liakalnio pamatus, būtų nukreip 
ti kita vaga. Ar šis piliakalnio 
atnaujinimas įvyks, dar sunku 
pasakyti, nes M,askvos adminis 
tracija tokiais atvejais dažniau
sia nubraukia suplanuotas lė
šas.

_  Paminklas gen. Jeronimui

St. Balzeko liet. kultūros muziejuje 
vyrauja šventiška nuotaka. Muzie
jaus eglutė papuošta U. Astrlėnės ga
mintais lietuviška s š:aud'.n:a.s papuo
šalais. Čia matome prie eglutės sto
vinčius lankytojus Leokadiją ir Joną 
Damauskus. Nuotr. J. Kasakaičlo.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
LIET. PEDAGOGŲ MEIINIS 

SUSIRINKIMAS
Džiugu, kad Liet. mokytojų 

s-igos Chicagos skyrius, šiuo 
metu švenčiąs savo 20 metų su 
kaktį, nors ne visada buvęs ak
tyvus ir pavyzdingas, pastaruo
ju metu ėmė gyvai reikštis. Tai 
įrodė ne tik du anksčiau sušauk 
tieji susirinkimai — simpoziu
mai, bet ir pereitą sekmadienį 
įvyllaęs metinis narių susirinki
mas, kurį atidarė pirm. mokyt. 
E. Narutienė. Pirmininkauti 
pakviestas mokyt. St. Rudys, 
sekr. mokyt. Abellklenė.

Metodinę paskaitą kaip litu
anistinėje mokykloje vykdyti 
mokinių skaitybą skaitė Ped. 
lit. instituto direktorius D. Ve
lička. Diskusijose pedagoginiais 
klausimais dalyvavo mokytojai 
ir svečiai: G. Plačas, Kaunas, 
St. Rudys, J. Kreivėnas, Belec
kienė, Šaulienė ir kt. Bendromis 
jėgomis ieškota būdų įpratinti 
liet. jautimą skaityti lietuviš
kas knygas; diskutuotas litua
nistinių bibliotekų atskirose lie

Alto suvažiavimo dalyviai Chicagoje gruodžio 1J d. Nuotr. V. Noreikos

Uborevlčiui, žinomam raudono
sios armijos vadovui ir sovieti
niam herojui, 1937 m. sušaudy
tam Stalino įsakymu, ruošiama
si statyti Utenoje. Projektą pa 
ruošė sikulpt. P. Vaivada. Pa
grinde — beveik 4 metrų aukš
čio Uborevičiaus skulptūrinis 
portretas. Architektė — D. Judh 
nevičiūtė. Projektą gerai įverti
nusios ir iš Rusijos atvykusios 
J. Uborevičiaus dukterys.

— Nelegali prekyba žuvimis 
v s daugiau plečiasi okup. Lietu 
voje. Okupantai visomis 'išgalė
mis stengiasi ją užgniaužti.

— Bolševikų milicijos istori
jai Okup. Lietuvoje medžiaga 

' š uo metu renkama. 59 m. su
kakties proga norima ją išleisti 
atskiru leidiniu.

_  1970 m. sauso mėnesį i?lo-
vietų sąjungoje vykdomas gy
ventojų suralšlymas. Drauge bū-

į šią surašyti ir okup. Lietuvos 
gyventojai.

VOKIETIJOJ
_  Stuttgarte, vietos LB

apylinkės valdybai pakvietus,
k. K. Senkus ėmėsi iniciatyvos 
vadovauti lietuviškai mokyklė- 

llei. Mokyklėlė suskirstyta gru
pelėmis pagal amžių ir gyven- 

■ vietes. Numatoma įjungti ir jau 
nimą, kuris lavintųsi savitarpi
niai.

tuvių kolonijose steigimo klau
simas, jaunimo literatūros da
lykų leidimo reikalas ir kiti ak
tualūs klausimai.

j JAV LB Švietimo tarybos 
pirm. J. Kavaliūnas plačiau kai 
bėjo išeivijos jaunimo lituanis
tinio švietimo Ikilausmais ir pa
teikė švietimo tarybos šiuo rei- 

jkaiu sudarytus bei vykdomus 
planus, kurie liečia vadovėlių 
leidimą, priešmokyklinio auklė
jimo sustiprinimą, dailiojo liet. 
žodžio plokštelių 'bei juostelių 
paruošimą, lituanistines varžy
bas, mokytojų tobulinimosi kur
sus, pedagoginio žurnalo leidi
mą, paramą lit. mokykloms, fi
nansų klausimus, vaizdinių prie 
monių sustiprinimą ir kt. Su
stota ir prie Šv. Antano gim
nazijos uždarymo; nurodyta, 
kad reikia dėti visas priemones 
jos veiklai atkurti.

Valdybos vardu pranešimus 
padarė pirm. E. Narutienė ir 
ižd. J. Tamulis. Susirinkimas 
visais balsais paprašė dabartinę 
skyriaus valdybą ir toliau likti 
pareigose. Ją sudaro: pirm. E.

Chicagos žinios
EŽERAS PER ŠALTAS 
_ NUSILEIDO PARKE

Lakūnas William Bclin priva
čiu vieno motoro lėktuvu pakilo 
iš Meigs aerodromo pakeliui į 
Waukeganą. Motorui sugedus, > 
Bohn, nenorėdamas leistis į šal 
tą ežerą, saugiai nusileido parllie 
prie Oakvvood bulvaro. Lėktu
vas mažai nukentėjo.

1.5 MILIJONŲ DOL. 
UNIVERSITBIUI

Evanstono turtuolis pramo
nininkas Foster McGraw pado- 
vanojo 1.5 mil. dolerių Darth- 
mouth universitetui.. Pinigai 
bus panaudoti naujo medicinos 
mokslų pastato statybai.

MENUHIN SMUIKUOS

Chicagos simfonijos orkestras 
gruodžio 18, 19 ir 20 d. duoda 
šią programą: Meldelssohn Over 
tiūrą, Bartok Koncertą smuikui 
nr. 2, ir Brahmso Simfoniją nr.
1. Solistas smuikininkas Yehudi 
Menuhin; diriguoja Georg Solti.

DOSNŪS DARBININKAI

ISears Roebučk kompanijos 
darbininkai šiemet sudėjo 
$1,276,500 dabar mieste vykdo
mam Gailestingumo vajui, kuris 
jau suteikęs 80% numatytų su
telkti 27.5 mil. dolerių.

ŽUVO IMTYNIŲ METU

Penkiolikametis Timothy Do- 
ncihue, Addiaon aukšt. mokyk
los moksleivis ir ristininkų ko
mandos narys, sugriuvo ir mi
rė imtynių metu Addison 
aukšt. mokyklos sporto salėje. 
BRANGESNIS TELEFONAS

Bell telefono kompanija pa
prašė leidimo iš Illinois valsti
jos prekybos komisijos (ICC) 
pakelti kainą už telefoninius 
pasikalbėjimus. Prašoma pakel
ti 9 procentais kainas 2,980,000 
telefonų naudotojų.
UŽMOKĖJO $64,520 UŽ DVI 

TAPYBAI3
Wally Findlay, turįs meno 

galeriją Chicagoje, Londono 
varžytinėse nupirko dvi Maurice 
Utridlo tapybas. Už “Gatvės 
sceną” užmokėjo $31,500. Už 
Šv. Petro bažnyčios tapybą, kur 
fone kupolą švenč. Širdies, už
metinėjo $33,020.

ATVYKO TAIKOS 
DELEGACIJA

Afrikos Bažnyčių konferenci
jos, įvykusios rugsėjo mėnesį 
AJbidjano mieste, atstovai, atvy
ko į Nigeriją taikai tarp Nige
rijos ir Biafros įgyvendinti. Tai 
kos delegacijai vadovauja Libe
rijos viceprezidentas. Katalikų 
Bažnyčiai atstovauja Ganos ar
kivyskupas Amdssah, turįs di
delį pasitikėjimą Nigerijos tikin 
čiųjų tarpe.

Narutienė, vicepirmininkai E. 
Šaulienė ir J. Kreivėnas, nariai 
— S. Petersonienė, V. Lapenas, 
J. Tamulis ir V. Binkis. Suma
nymų metu iškelta visa eilė klau 
simų, liečiančių skyriaus veik
los pagyvinimą. Atrodo, kad 
draugijos veikla yra įėjusi į tin 
karnas vėžes, kuo reikia visiems 
džiaugtis. (bk)


