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Nekomunistines
Kalėdos
Prahoje
Kalėdų eglutės pirmą kartą mies

tuose po ilgos pertraukos
Praha. —Šiuo metu aišku — 

Čekoslovakijoje tebevyksta kova 
tarp ‘senosios gvardijos”, maskvi 
nio sukirpimo komunizmo ir če
kų bei slovakų žodžiais tariant, 
“žmogiškojo socializmo”. Nėra 
jokių duomenų manyti, kad ko
munistai sugebėtų išstumti se
niau švęstų Kalėdų tradicijas bei 
papročius.

Čekoslovakijos gyventojai ir 
šiais metais švenčia ne sovietines 
“žiemos šventes”, ne “raudoną
sias”, bet krikščioniškąsias Ka
lėdas.

Kalėdų eglaitės, varpai vietoje 
komunistinių šūkių

Prahos miesto vidury, šv. Vac 
lovo aikštėje ar Narodny bulva
re visur matyti turtingai papuoš
tos kalėdinės eglaitės ir varpai. 
Jie krautuvių vitrinose pakeitė 
vyriausybės bei partijos pareigū
nų atvaizdus bei politinius šūkius. 
Dar prieš kelis mėnesius, jau oku 
pacijai įsivyravus, tie šūkiai su 
paveikslais erzino gyventojų akis.

Pirmą kartą per 20 metų mies
tų aikštėse pastatytos didelės eg
lės. Komunistų veikėjų žmonos 
pakviestos atvykti užžibinti eg
laites ir dalyvauti rinkliavoje naš 
laičių naudai. Tai nebuvo įma
noma stalininiu laikmečiu.

Viena moteris čekė tarė. “Aš 
nesu religinga, tačiau manau, 
kad dėmesys šv. Raštui ir religi
jai teigiamai liudija apie vis la
biau normalėjančią padėtį kraš
te”.
Tūkstančiai bažnyčiose Kalėdų 

metu
Čekoslovakijos miestuose vie

nas iš 10 gyventojų lanko bažny
čias. Tačiau kitoks vaizdas bus 
Kalėdų metu — laukiama, kad 
katalikų ir protestantų bažnyčio
se apsilankys tūkstančiai gyvento 
jū-

Krautuvėse, kuriose daug žais
lų, kosmetikos ir šiaip rečiau gau
namų prekių, daug kur matyti se
nųjų kalėdinių giesmių posmai, 
pvz. “Mes visi drauge keliaujam 
į Betliejų”.

TRUMPAI
Priemonė prieš gripą

NEW YORK. — Kylant vis 
daugiau susirgimų pramonės į- 
staigų tarpe, vienos įmonės 
New Jersey valst. savininkas 
nutarė griebtis savotiškos prie
monės kelią ligai užkirsti: kiek
vieną darbininką jis pavaišino 
stikline sunkos su konjaku. Pa
aiškėję, kad tos įmonės susir
gimų skaičius sumažėjęs...

• {Sovietai vakar išsprogdino, 
po žeme, atomo bombą — paty
rė JAV atomo energijos komi
sija.

J. Smrkovski, Prahos parlamento 
pirm., netinkamas Maskvai, būti
nas kraštui.

Popiežius Paulius VI

Vokiečių prezidentas 
bus renkamas Vakarų

Berlyne
Sprendimas neatsižvelgus į 

komunistų grasinimus
Bonna. — Fed. Vokietijos par 

lamento (Bundestago) pirm. E. 
Gerstenmaier pranešė, kad nau
jasis Vak. Vokietijos prezidentas 
bus renkamas Vak. Berlyne, ki
tų metų kovo 5 d. Sprendimas 
padarytas, nutarus parlamento 
komisijai ir neatsižvelgus į Rytų 
Vokietijos nepasitenkinimą bei 
grasinimus tuos rinkimus trukdy 
ti. Gerstenmaier nurodė, kad 
sprendimas prezidentą rinkti V. 
Berlyne reiškia, kad komunistų 
apsuptam miestui reikia parody-

Dr. G. Heinemann, teisingumo mi
nisteris Bonnoje, socialistų kandi
datas Fed. Vokietijos prezidento 
pareigoms.

ti solidarumo mostą. Bonnos vy
riausybė nutarimui pritarė.

Prancūzai buvo pasipriešinę
Pagal vokiečių konstituciją, 

parlamento pirm. nutaria prezi
dentinių rinkimų vietą ir laiką. 
JAV-bės, vienas iš trijų Vakarų 
sąjungininkų, kuriems rūpi Vak. 
Berlyno saugumas, buvo pareiš- 
kusios, kad rinkimų vietą nusta
tyti tenka patiems vokiečiams. 
Tačiau vienas sąjungininkų, Ger 
stenmaierio teigimu, pasisakė 
prieš rinkimų vykdymą Berlyne. 
Tuo sąjungininku, greičiausia, y- 
ra Prancūzija.

Du kandidatai prezidento 
pareigoms

Nutarimą rinkti prezidentą 
Berlyne sveikino V. Berlyno mies 
to galva, Klaus Schuetz. Tuo tar
pu R. Vokietijos komunistai vėl 
skelbia: tai nauja Bonnos provo
kacija...

L gšiolinis prezidentas Hein- 
rich Luebke paskelbė pasiryžęs at 
sistatydinti ne numatytu laiku, 
kitų metų rugsėjo m., bet anks
čiau, birželio m. Jis bus preziden 
tu išbuvęs du terminu, 10 me
tų.

Dvi didžiosios partijos pasiūlė 
du kandidatus: daugiau galimy
bių išrinktam naujuoju preziden 
tu teikiama dabartiniam Bonnos 
gynybos ministeriui (anksčiau vi 
daus ir užsienio reikalų) Ger- 
hard Schroederiui, 58 m. amž. Jis

Popiežius vėl šaukiasi taikos pasauly
Popiežius teigia: taika priklauso ne tik nuo politikų, bet ir nuo kiekvieno piliečio 
— Griežtai pasisakė prieš smurtą ir vergi jos reiškinius
“Re taikos neįmanomas pasiti

kėjimas ir pažanga”
VATIKANAS. — Popiežius 

Paulius VI trečiadienį kreipėsi 
į pasaulio politinius vadus, pa
žymėdamas, kad taika neįmano
ma, jei pasauly įsivyrautų tra
pios ginklų paliaubos ir toliau 
vyktų nepastovus galios balan
sas. Popiežiaus žodžiais, “nesant 
taikai, negali būti pasitikėjimo, 
gi be pasitikėjimo negalima jo
kia pažanga”.

Taikai pasiekti įpareigojami 
ne tik tie, nuo kurių priklauso 
pasaulio likimas, bet ir kiekvie
nas pasaulio pilietis. Popiežiaus 
žodžiai paskelbti ryšium su sau
sio 1 d. numatyta Pasaulio tai
kos diena.

Gripas palietė 40 JAV valstijų
Susirgimai atsiliepia 

ūkio gyvenimui, paštui
VVASHINGTON. — Iš įvairių 

JAV valstijų pranešama apie 
vis labiau plintančius gripo su
sirgimo atvejus. Prezidentas L. 
B. Johnsonas, susirgęs ir gruo
džio 18 d. atsidūręs Bethesda 
laivyno ligoninėje, netoli Wash- 
ingtono, vakar ir šiandien dar 
buvo gydomas ir jo sveikatos 
padėtis laikoma gerėjančia. Jau 
baigia gyti ir Phoenix, Arizono
je, pas draugus besigydąs vice
prezidentas H. Humphrey.

Vis labiau plintą susirgimai 
ir tūkstančių tarnautojų, dar
bininkų ligos atsiliepia ir ūkio 
gyvenimui. Tik New Yorke ser
ga nemažiau 300.000 gyventojų, 
iš jų praėjusią savaitę mirė 107. 
Alyvos išvežiotojų streikas žy
miai pablogina New Yorko gy
ventojų padėtį.

Pašto žinybos Washingtone 
viršininkas M. Watson pranešė, 
kad nemaža pašto tarnautojų 
pal'etus gripo epidemijai, gali 
susitrukdyti pašto siuntinių pri
statymas. Dėl to ypač galioja 
buvę pašto skatinimai kuo anks
čiau siųsti tradicinius kalėdi
nius sveikinimus.

Čekoslovakijoje
Reikalauja palikti pareigose 

J. Smrkovskį
Praha. — Čekoslovakų studen 

tai, drauge su darbininkais, rei
kalauja, kad ligšiolinėse pareigo 
se pasiliktų parlamento pirm. J. 
Smrkovski ir švietimo ministeris 
V. Kadlec. Yra žinoma, kad so
vietai ir kiti rytų bloko kraštų 
atstovai yra spaudę Prahą paša
linti J. Smrkovskį, nes jis esąs 
“kraštutinysis reformų atstovas”.

Parlamentas, J. Smrkovskiui 
pirmininkaujant, susirinko ketu
rių dienų posėdžiams. Vienas iš 
dienotvarkės klausimų: rasti pa
talpas čekų ir slovakų kariams, 
nes jų būstines yra užėmę sovie
tinio okupanto kareiviai. Parla
mentas priėmė biudžetą 1969 m. 
(pajamos ir išlaidos 20 proc. di
desnės už 1968 m. biudžetą ir 
sieks 156.3 bil. kronų arba 22.3 
bil. dol.). Parlamentas pritarė ne 
seniai sudarytos federalinės vy 
riausybės sudėčiai.

atstovauja CDU —vak. vokiečių 
krikščionių dem. partiją. Socia
listai pasiūlė dabartinį teisingu
mo ministerį — dr. Gustav Hei- 
nemann.

“Išmintis turi nulemti tautų 
likimą”

Popiežius šaukėsi vienybės Jr 
kreipėsi į jaunimą — iš jo taip 
pat laukiama svaraus įnašo tai
kos pasauly siekiant. Kalbėda
mas apie tautų likimą, popiežius 
pažymėjo: “Ne galia, bet išmin
tis turi nulemti tautų likimą. 
Ne derybos, bet abipusis susi
pratimas, ne kraujas ir ne ver
gija turi tvarkyti sunkiai iš
sprendžiamus kraštų santy
kius”.

“Taika, tai sapnas” — pabrė
žė popiežius. Tai liudija pasku

tinių jų metų patyrimas, kai įsi
viešpatavo blogio idėjos, kai 
smurtas laikomas teisėtu bei 
reikalingu, kai stebime galios ir

Epidemija paliesianti ligi 15% 
krašto gyventojų

Atlantoje, Georgia valst., vei
kianti epidem. susirgimų įstai
ga numato, kad epideminiai gri
po susirgimai iki kitų metų ko
vo mėn. galį paliesti bent 10 - 
15% viso krašto gyventojų. Sau 
šio mėn. vidury laukiama paties 
didžiausio susirgimų pakilimo.

Ligšiol gripo susirgimai palie
tė jau 40 JA V --aisti jų, tačiau 
aiškios Hong Kong gripo ap
raiškos pastebėtos 32valstijose. 
Visur kitur, manoma, susirgi
mai sietini su įprastiniais gri
po ir jam artimų negalavimų 
atvejais.

Mirties atvejai liudija apie 
epidemijos reiškinius

Ligi gruodžio 7 d. pateikti 
122 JAV miestų pranešimai liu
dija: gripo ir plaučių uždegimų 
padariniu jau buvo 672 mirties 
atvejai. Jie 10% didesni už tuo 
metu krašte užregistruojamus 
mirties atvejus. Jau tai verčia 
teigti, kad turima reikalo su 
epidemijos reiškiniais.

Daugiausia mirties atvejų bu
vo valstijose: Illinois, Wiscon- 
sin, Michigan, Indiana ir Ohio. 
Chicagos miestas laimingesnis, 
nes mirimų skaičius šiame mies 
te nėra pasiekęs epidemijos lyg- 

. mens.
Skiepų pristatymas ligšiol y- 

ra nepatenkinamas. Dėl to nusi
skundžia gydytojai bei ligoninių 
personalas.

Trigubai daugiau susirgimų 
Chicagoje

CHICAGO. — Čia pakilo su
sirgimų skaičius mokyklose. 
Kai kur susirgo ligi 20% moks
leivių. Chicagos pramonės įmo
nėse susirgimų skaičius tris 
kartus didesnis negu paprastai. 
Panaši padėtis ir miesto gais
rininkų tarpe. Iš 12.000 Chica
gos policininkų susirgo 700. Dėl 
to daliai policininkų tenka dirb 
ti viršvalandžius. Panašiai ir su 
pašto tarnautojais — dėl to ir 
Chicagoje tenka laukti sutriki
mų, vėlavimų pašto siuntų pri
statymo srity.

• “Pueblo” laivo, įgulos palei
dimo reikalu vyksta pasitarimai 
Panmuniome — patvirtino JAV 
valst. departamentas. NYT ži
niomis, įgulos paleidimas į lais
vę esąs dienų klausimas. Ta
čiau Washingtonas žinios dar 
nepatvirtina.

kitų pavergimo politiką, ginklą 
vimosi varžybas. Tai, popie
žiaus žodžiais .atrodytų, visiš
kai nuslopina viltis pasauly įsi- ' 
viešpatauti taikai bei tvarkai.

Tačiau, pabrėžė popiežius, 
“dar lieka viltis ir ji privalo 
pasilikti. Tai pažangos ir civi
lizacijos šviesa”.

Popiežiaus užvakar paskelbti 
žodžiai taikos klausimu yra pa
tys pirmieji, tiek aiškūs bei grie 
žti, po jo šaukimosi taikai pa
sauly pasiekti, 1965 m. spalio 
4 d., jam kalbėjus J. Tautų vi
sumos susirinkime New Yorke.

Vietname
Belaisviai ir Kalėdos

Belaisviai paleidžiami 
Kalėdų proga

SAIGONAS. — Artėjant Ka
lėdoms, “geros valios” šven
tėms, Vietname ir Kambodijoje 
paskelbta: norima paleisti apie 
15 JAV karo belaisvių. Kam- 
bodija paskelbė paleidžianti lais 
vėn 11 JAV karių ir vieną pie
tų vietnamietį, patekusius ne
laisvėn liepos m. Jie, greičiau
sia, šiandien, būsią perduoti JA 
Valstybių žiniai Bangkoke.

Savo ruožtu, Vietkongas pa
skelbė sutinkąs paleisti tris ir 
gal daugiau JAV belaisvių, šiuo 
reikalu amerikiečiams pasiūly
ta susitikti 50 mylių į šiaurės 
vakarus nuo Saigono. Tuo at
veju tame ruože būtų sustabdy
ti kariniai veiksmai. Pabrėžia
ma, kad šis Vietkongo mostas 
esąs “žmoniškas”. Tačiau jis ke
lia ir abejojimų, nes tariantis 
su Vietkongu, jis, iš JAV pu
sės, būtų pripažintas teisėta de
rybų šalimi. Tai ypatingai įskau 
dintų P. Vietnamą.

• Vėl “pagrobė” lėktuvą. Va
kar vėl per prievartą nukreiptas 
į Kubą “Eastern” keleivinis lėk
tuvas, skridęs iš Philadelphijos 
į Miami, Floridoje. Lėktuve bu
vo 193 keleiviai.

• “Apollo 8” erdvėlaivis, jei 
neįvyks netikėtumų ar sutriki
mų, pakils kelionei aplink mė
nuli ryt, 7,51 vai. rytų laiku 
(6 51 vai. ryto Chicagos laiku). 
Kelionė aplink mėnulį prasidėtų 
Kūčių dieną.

Richard Helms, ČIA — JAV žval
gybos staigos vadovas, R. Nixon.ui 
pageidaujant toliau lieka savo pa
reigose

S. Shriver ruošia dirvą
R. Nixono kelionei
S. Shriver JAV atstovas

J. Tautose
VVASHINGTON. — Šaltiniais 

iš sostinės pasiremdamas, “N. 
Y. Times” praneša, kad naujuo
ju JAV ambasadorium Jungt. 
Tautose pakviestas ir pasiryžo 
būti dabartinis Washingtono at. 
stovas Paryžiuje, Sargent Shri
ver, demokratų partijos žmo
gus. R. Nixonas su Shriveriu 
yra taręsis prieš 12 dienų New 
Yorke, tačiau grįžęs į Paryžių, 
Shriver dar laikinai nebuvo ap
sisprendęs.

Oficialaus pranęšimo apie pa
skyrimą laukiama šiandien ar 
ryt.

Rengia Nlxono - de Gaulle 
pasimatymą

S. Shriver, nors vis dar John- 
sono vyriausybės patikėtinis, ta 
čiau Paryžiuje jau pradėjęs 
ruošti dirvą būsimam R. Nixo- 
no ir Prancūzijos prezidento 
gen. de Gaulle pasimatymui. Jis 
turėtų didelės reikšmės JAV - 
prancūzų santykiams išlyginti.

M. Mansfield, senato daugu
mos vadas, grįžęs iš Europos, 
siūlė, kad Nixonas, ilgai nedels
damas, aplankytų ir visą eilę 
kitų Vak. Europos politinių va
dų. Visi jie to pasimatymo ne
kantriai laukia. Prancūzai, sa
vo ruožtu, teigia, kad viešnagė 
Paryžiuje turėtų būti ir pir
moji ir... pati ilgiausia. Tai sie
jama su Prancūzijos padėtimi 
Europoje.

Ryt pradedamo vykdyti skridimo aplink mėnulį dalyviai — astronautai. Iš kairės; erdvėlaivio “Apolio 
8” vadas Frank Borman, Willia<n A. Andere ir James A. Loveli Jr.

IŠ VISUR
Čekų, slovakų kova —

nepalaužta
Protesto sąjūdis rašytojų 

tarpe
Praha. —NYT žiniomis, pasi

traukė iš pareigų 9 slovakų Ra
šytojų sąjungos prezidiumo na
riai. Jie tuo būdu protestavo, vy
riausybei nesutikus leisti savaiti
nį slovakų rašytojų laikraštį 
“Kulturny Život”. Pasitraukus 9 
iš 13 prezidiumo nariam laiko
ma, kad valdyba nebeegzistuoja. 
Teks rinkti naujuosius rašytojų 
organus.

Nuostoliai Vietname
SAIGONAS. — JAV karinės 

vadovybės žiniomis, praėj. sa
vaitę Vietname žuvo 222 JAV 
kariai ir 1.999 buvo sužeisti. 
Tai reiškia nuostolių padidėji
mą, nes savaitę prieš tai JAV 
karių žuvo 192. P. Vietnamo ka
rių praėj. savaitę krito 190.

Sąjungininkų žiniomis, priešo 
karių tą savaitę žuvo 2.059, gi 
savaitę anksčiau — L715.

Paryžiuje
Įspėjo Š. Vietnamo komunistus

WASHINGTON. — Valstybės 
departamentas patvirtino, kad 
JAV delegacijos narys C. Van
ce, Paryžiuje kalbėdamasis su 
Hanojaus delegatais, juos įspė
jo; jei komunistai pultų Saigo- 
ną ar kitus svarbius P. Vietna
mo miestus, iš JAV pusės tektų 
susidurti su griežtu atkirčiu. 
Manoma, kad tas amerikiečių 
atkirtis reiškia: būtų vėl atnau
jinti Š. Vietnamo oriniai puoli
mai.

Nevados valst. vakar po 
žeme išsprogdinta vandenilio ti
po bomba. Tai buvo vienas stam 
biausių bandymų.

KALENDORIUS
Gruodžio 20 d.: šv. Filogonas, 

šv. Atala, Sigitas, Grožvilė.
Gruodžio 21 d.: šv. Tomas ap., 

šv. Edburga, Norgaudas, Girė
ne.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, šalčiau, temp. sieks 
apie 30 1. F., ryt — be pakiti
mų.

Saulė teka 7:14, leidžias 4:22.
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KAIP ŠVENČIAMOS KALĖDOS KOLUMBIJOJE
Kalėdų šventimas Kolumbijoje 

ir kituose Pietų Amerikos kraštuo 
se yra skirtingas nuo Š. ir Euro
pos tų švenčių šventimo. Kiek pa
našiau i Š. Ameriką. Čia Kalėdų 
šventės ir Naujų Metų sulauki
amas yra ne tik religiniu mastu 
matuojamas, bet ir biznio bei 
praktiškais sumetimais.

Galima sakyti, kad Kalėdų 
šventės oficialiai jau prasidėjo 
gruodžio 8 dieną. Tą dieną visuo 
se Kolumbijos miestuose ir mies
teliuose buvo oficialiai uždegtos 
iliuminacijos, kaip parkuose, alė
jose, didesniuose pastatuose, ku
rie yra apšviesti įvairių spalvų 
šimtais lempų. Tos gausios iliumi 
nacijos apšvies miestus iki pat 
Trijų Karalių. Ta proga krautu
vės plačiai atidaro ir ištisą dieną 
iki vėlyvos nakties, nežiūrint sek
madienių, varo didelę prekybą. 
Mat, čia mada Kalėdoms būtinai 
kiekvienam naujais rūbais apsi
rengti. Be to, mada pirkti dova
nas. Čia įstaigos ir firmos išlei
džia daug pinigų pirkdami dova
nas savo tarnautojams. Be to, pra 
dŽioje mėnesio visiems tarnauto
jams buvo išmokėtos vieno mė
nesio papildomos algos. Yra krau
tuvių ir dirbtuvių, kurios dirba 
ištisus metus beveik nieko nepar
duodamos ir tik šį mėnesį pada
ro visiems metams biznį.

Anksčiau būdavo, kad visi fa
brikai ir įstaigos beveik mėnesiui 
užsidarydavo, bet šiandien, eko- 
nohiiriiai padėčiai pasunkėjus, 
daugelis įstaigų ir įmonių dirba 
ištisą laiką.

Šis mėnuo daug nelaimių at
neša. Yra madoje laidyti raketas 
ir su ugnimi žaisti. Tai, galima 
sakyti, yra gaisrų, nudegimų, ug
nimi ir paraku susižeidimų mė
nuo. Daug kas mano, kad šis pa
protys yra iš indėnų. Valdžia y- 
pač šiais met. griežtai kovoja su 
ugnies ir parako žaidimais. Bet, 
nežiūrint to, vakarais miestai iš vi 
sų kampų ypač Kalėdų ir Naujų 
Metų išvakarėse, paskęsta para
ko ir ugnies dūmuose.

Maždaug nuo gruodžio 15 d. 
iki po Trijų Karalių miestuose ju 
dėjimas smarkiai sumažėja, nes 
visi' turtingesni išvažiuoja į kai
mus ar į pajūrį ir ten praleidžia 
vadinamas Kalėdų atostogas. Mie 
tuose pasilieka tik vidutinė ir bied 
noji klasė, kuri prieš Kalėdas už
pildo visas karčiamas, geria die
na iš dienos ir dažniausiai to-

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Povilas Tautvaišas pirmų

jų tarpe. Gruodžio 7-8 d., Hazel 
Chest, III, įvyko “Mid-America” 
atviros pirmenybės, kuriose pir
mą vietą pasidalijo De Fotis, R. 
Verber ir mūsų Povilas Tautvai
šas, visi trys surinkę po 4,5 tš. iš 
5 galimų. De Fotis — JAV jau
nių čempionas, draug su Verber 
buvo JAV komandos dalyviai, pa 
saulinėse studentų varžybose.

Rugsėjo pradžioje, Illinois at
virose p-bėse, Povilas Tautvaiša 
taipgogi dalijosi pirmą vietą su 
De Fotis, Martz, Verberiu ir ki
tais, surinkę po 6-1 tš. Tuokart 
buvo rekordinis dalyvių skaičius, 
būtent —164.

— Montrealio atvirose nugalė 
toju tapo pernykštis nugalėtojas 
Klaus Pohl pakrovęs 7-1 tš. Mū
sų Ignas Žalys užbaigė su 4,5 tš. 
Šalys anksčiau yra laimėjęs du 
kart Montrealio p-bes ir kartą 
Šuebeco provincijos p-bes.

K. KLASTAUSKAS

kiems nebelieka pinigų nei at
švęsti Kalėdų nei linksmai sulauk 
ti Naujų Metų. Daugelis ypač 
biednuomenė, užstato paskuti
nius savo daiktus, kad ir tuos pra 
leidus karčiamoje. Taigi varguo
menė sausio mėnesį pradeda kęs
ti badą.

Taip pat ir mokslas jau lapkri
čio mėnesį visose mokyklose ir u- 
niversitetuoSe pasibaigė ir visi 
moksleiviai išvažiuoja į namus iki 
vasario mėnesio vidurio.

Releginiu atžvilgiu Kalėdos 
praeina labai paprastai. Čia ne
žinomos Kūčios, bet Kūčių iš
vakarėse visa prekyba sustoja, tik 
vienos karčiamos veikia ištisą nak 
tį. Tą naktį niekas nežino Kūčių 
italo, nes Kristaus gimimo išva
karėse yra minimos prie degtinės 
bonkos. Geriama ištisą naktį, o 
Kalėdų rytą bažnyčios paprastai 
būna tuščios. Tik karČlamose, jei 
kas turi dar pinigų, eina pagirio- 
tis. Taip pat sutinkami ir Nauji 
Metai. Panašiai švenčia ir turtin
goji klasė, bet jie lėbauja namuo
se, savo ūkiuose arba turtingųjų 
klubuose. Nuo Kūčių išvakarių 
iki pat Naujų Metų visos krautu
vės užsidaro, tik vieninteliai klu
bai, barai ir karčiamos daro di
džiausią biznį.

Kaip iau minėjau, šiais metais 
dėl pasunkėjusios ekonominės 
padėties dauguma įstaigų ir krau
tuvių tokių ilgų atostogų nedarys, 
bet dirbs ištisai. Tačiau valdiškos 
įstaigos, net ir teismai Kalėdų ato 
stogų metu savo veiklą sustabdo. 
Teismų veiklos sustabdymas kai 
kam išeina į naudą, nes visą mė
nesį nereikia bijoti, kad ateis ant
stolis ir iškraustys iš buto. Bet nu 
sikaltėliui, tą mėnesį patekus į po 
licijos rankas, tenka beveik mė
nesį laukti, kada pradės veikti 
teismai.

Gruodžio mėnuo yra laikomas 
valgių mėnesiu. Jau gruodžio pra
džioje miestuose prasidėjo krautu
vių plėšimai, paliktų namų be ap 
saugos iškraustymai ir turtinges
nių žmonių apiplėšimai. Šį mė
nesį pašalinėmis gatvėmis vaikš
čioti yra labai pavojinga. Bet at
sitinka nemaža, kad ir miesto 
centre iškrausto kišenes, nuima 
laikrodžius ir pan. Nemaža įvyks
ta šį mėnesį nužudymų. Ypač tak 
sistai šį mėnesį nukenčia, nes pa-

— V. Miliauskas (Niagara 
Falls) gavo iš didmeisterio Wil- 
liam Lombardy rankų prizą už 
laimėtas šiemet Buffalo Šaehma 
tų klubo pirmenybes. Lombardy 
buvo atvykęs į Buffalo klubą su 
paskaitomis.

— Bostono tarpklubinėse abi 
Lietuvių šachmatų klubo ko
mandos suklupo praeito penkta
dienio rungtynėse: pirmoji — 
prieš Boylston klubą ir antroji 
prieš M.I.T. Šį penktadienį (gruo 
džio 20 d.) abi komandos rungia 
si So. Bostono L.P. D-jos namuo 
se prieš dvi Cambrigde YMCA 
komandas.

— Ispanijos tarpt, turnyre te
bepirmauja Sovietų didrUeisteris 
Korcnojus su 10,5 tš. iš 13 gali
mų, Spaskis 10, Danijos didmeis- 
teris Larsen ir pasaulio čempio
nas Petrosian po 9 taškus.

Kazys Merkis

sitaiko tokių “klientų”, kurie pa 
prašo nuvežti į kurią nors nuoša
lesnę gatvę ir čia, jei šoferio ne
nužudo, tai apiplėšia ir uždaro 
į automobilio bagažinę. Šiomis 
dienomis vienas radijo komen
tatorius pareiškė, kad miestai jau kraujo spaudimas bei cukrinė li 

yra nusikaltėlių žinioje. Policijos §a padidina širdies sutrikimų, šir
yra ir dideliuose miestuose labai 
nedaug, tačiau ir budintis polic- 
ninkas gatvėje dažniausiai ven
gia susitikti su tokiais nusikaltė
liais, nes jam už tai gali būti at- 
keršyjama jį užmušant.

Nepaisant viso to, žmonės Ka
lėdų laukia ir laukia, kad Kūdi
kėlis Jėzus atneštų jiems džiaug- 
mo, o Nauji Metai naują lai
mę.

Sculpfures and Paintings
DAGYS

140 iliustracijų gražus leidinys, 
tinkama dovana meno mėgėjui. 

Kūrybos motyvai: kovos už lais
vę atgarsiai, mitologija, savęs ieš
kojimas aplinkoje, žmogiški 
jausmai realybėje ir svajonėse. 
Leidinio įvadas anglų kalba. Kai
na $6.00. Gaunama DRAUGE. 
Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 procentus 
mokesčiams.

Ilinois šen. Dirksen žiūri kaip indėnas Niland Clay duoda autografą 
W< shingtone. kur indėnai iš 25 ateitų atvyko dalyvauti savitarpio pa
galbos reikalų svarstyme. Clay pakvietė senatorių dalyvauti ir filme 
“The Stalking Moon”, kuriame jis turi vadovaujantį vaidmenį.

Draugus ir pažįstamus sveikiname su 
Šv. Kalėdoms ir Naujais Metais ir kviečia
me Naujuosius Metus sutikti Pakšto salėje.

BALYS IR EMILIJA PAKŠTAI
381h St. ir So. California Avė. (kampas) 

CHICAGO. ILLINOIS 60632 
Telef. YA 7-8722.

LITHUANIAN
BA K E R Y
2450 VVest 59th Street 

CHICAGO, ILLINOIS 60620
Telef. HEmlock 4-7434

KEPA ĮVAIRIŲ RUSIŲ KEPINIUS 
Priima tortų ir kiti; gaminių užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI: importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogumui 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė. 

Atdara nuo antrad. iki šeštad. 8 vai. r. iki 6 v.v. 
Uždaryta sekmad. ir pirmad.

Sayiuiukaa ANTANĄS .KAZILIONIS

Kaip išsaugoti sveikatą

DĖL ŠIRDIES MIRŠTA . 

57,000 ŽMONIŲ
Vien dėl širdies atakų JAV -sejujfi. Margarinas, kuriame yra ko- 

kaimct miršta apie 570,000 žmo- koso riešutų aliejaus, turi gana 
nių. Tai pranešdama Chicagos daug cholesterolio. Mažiau cho- 
Kovai su š rdies ligomis draugija
primena, kad sumažėtų širdies 
atakų pavojus, jeigu būtų vengia 
ma ilgesnį laiką kraujuje turėti 
padidintą cholesterolio kiekį. Tas 
reikalas dar tiriamas, bet remda
masi iki šiol susektais duomeni
mis, Kovai su širdies ligomis drau 
gija ragina keisti dietą, mažinant 
valgymą tų dalykų, kurie turi 
daug vadinamų prisotintų rieba
lų.

Kovai su širdies ligomis drau
gija skatina:

1. Valgyti tik tiek, kad nebūtų 
pridedamas svoris, nes padidin
tas svoris, o taip pat ir padidėjęs

dies atakų galimybes. Žmogaus 
svorio sunormavimas gali suma
žinti ir riebalų kiekį kraujuje.

2. Raginama mažinti valgymą 
maisto, turinčio daugiau vadina
mų prisotintų (gyvulių kilmės) 
riebalų ir daugiau vartoti maistą, 
kuris turi neprisotintuosius rie
balus (ypač vad. “polyunsatura- 
ted). Tai sumažina cholestero
lio koncentravimąsi kraujuje. Ti 
kros proporcijos riebalų, kuriuos 
turi žmogus paimti, medicina dar 
nėra galutinai nustačiusi, tačiau 
pageidautina, kad riebalai sudary 
tų mažiau negu 40 procentų viso 
priimamo maisto. Iš tų riebalų 
pageidautina, kad du trečdaliu 
būtų neprisotintieji (polyunsatu- 
rated). Vad. prisotintieji riebalai, 
(daugiausia gyvulių kilmės) du
kart daugiau didina cholesterolio 
kiekį kraujuje negu kad vad. ne
prisotintieji riebalai mažina.

3. Žymiai sumažinti su maistu 
priimamo cholesterolio kiekį. Da 
bar amerikiečiai kasdien su mais
tu priima apie ‘b00 miligramų 
cholesterolio. Didesnis sumaži
nimas maisto su gausesniu cho
lesteroliu mažina jb buvimą krau 
—_ L 

lesterolio turi margarinas, kurį 
paruošiant naudota vadinamieji 
skysti aliejai (kurie kambario 
temperatūroje nesustingsta).

Net ir labai sumažinus maistą, 
turintį gausų cholesterolio kiekį, 
jeigu gausiai padidinamas ang
liavandenių maistas, gali krau
juje padidėti vadinamieji neu
tralieji riebalai (hypertrigkfceri- 
demia), kas rišasi su pagausėjan- 
čiu koronariniu (širdies) sutriki
mu pas jaunesnius vyrus.

Taip pat geriau daugiau var 
toti daržovių, dribsnių, vaisių ne
gu cukraus saldainių, saldžių gė
rimų ir kitų saldumynų.

Taip pat patariama mesti rū
kius, daugiau užsiimti mankšta, 
judėjimu, šalinti perdidelį krau
jo spaudimą, cukrinę, podagrą. 
Vyrai yra daugiau palankūs šir
dies ligoms, kaip moterys, tačiau 
vyresniame amžiuje tie pavojai 
susilygina. Šitokius patarimus 
skelbia Chicagos kovai su širdies 
ligomis draugija.

J. Daugi.

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

VVA 5-9209 Chicago, Illinois

VIKTORO PETRAVIČIAUS

LINO RAIŽINIAI
37 piešiniai, didelio formato, 
tinkami įrėmavimui.
P. Jurkus leidinio įvade rašo: 
“... dailininko akis atsiremia į 
lietuvio tremtinio tragediją...”, 
“... jis ne tik grafikas, bet ir po
etas...’
Graži dovana ir labai nebrangi, 
tik $2.00. Gaunama DRAUGE. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie leidinio kainos 5 proc. mo
kesčiams.

Rezid. Tel. 28S-488S
OR. K. 0. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS,
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

0449 8. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building) Tel. LU 6-6446

Priima ligonius pagal susltarlma, 
jei neatsiliepta, skambinti HU 8-8222

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRiTAlKO AKINIUS 

2858 West 8Srd Street
Vai.: kasdien 14—12 vai. Ir 7—> v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami sn 
sutarus.

Ofiso telefonas: PR 8-S22D 
Res. telef. VVAlhroofc 5-5076.

OflSM *148 Wem OSrd Street 
Tel.: PRoeeeet 8-1717 

Ros. *041 Wwst flOth Plaos 
Tel.: REpubUe 7-7888

0R. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 liet S: tre
čiadieniais utdaryta Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
plaučių IR VIDAUS LIGOS 

2801 west 8Srd Street 
Kampas 6»-člos ir California

Vai.: kasdien nuo 4-8 vai. vak. 
ŠetSad. 2—4 vai

Trečiad Ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 478-4043 

Resid. tel. VVAIbrook 5-8048

OR. C. K. BOBELIS
Inkstų Ir šlapumo takų chirurgija

Tel. 696-0688 — Elgin
♦25 No. Liberty Street
Route 25, Elgin, Illinois 

Tel. ofiso HE 4-584*. res. 888-223*

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 1-* 
antr., penktad. t—5 treč tr Mt tik 
susi tarų*.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2761 VVest 61 st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. n. 
Llgoųlal priimami pagal susltarlma.

I

Subscription rates. $16.00 per yr. in Chicago, Cicero & toreign 
$14.00 per year outside of Chicago and m c anada

Prenumeiata. Metams y2 metų 3mėn. t men. 
Chicagoj, Ciceroj ir užsienyje $16.00 $8.50 $4.50 $1.75
JAV ir Kanadoj $14.00 $7.50 $4.00 $1.50

* Redakcija straipsnius tai 
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik tš anksto susita 
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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0». Ant Rudoko kabinetą peretne 
optometriatoJB

DR. EDMUND E. CIARA
*# ’ 2709 VV 51»t Street

Pei GR 6 2400 
v tu. liesai »usllaTlr:.«: Pirm., aatr.,

OtV, 4--- ». 1—1 VfcL Penai. i 1 li.
teštad. 1»—8 esi

OfS. 7*5-4477. Res. PR *-8*80 ,

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURG®
SPEGIALYB* — NERVU IR 

EMOCIUiftS 1.1 GOS
l ItAWI OR[l MEDIO.AU BLOG 

8449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susltarlma

Km. Tel. GI 8-0875

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir moterų Ilgos 

6182 So. Kedzie Av*., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 
atsiliepik, skambinti: MI 3-0001. 

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-8887

DR. B. GAIŽIŪNAS i
GYDYTOJAS fe CHIRURGAS 

Spedalybč akušerija ir motėm ligos 
2464 VVest 71st Street ,

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

šešta-d. lt—8 vai. popiet. ,
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. pr s-aaau 
Namu — rez. PRospect 8-BO81

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
VAIKU EIGOS 

2656 VVest 68rd StTeet 
Pirmad., antrad. ketvirt. Ir penkt 
nuo 12 lkl 8 v. lr nuo 5 lkl 8 v v. 
3eštad. nno 1 tkl 4 val 

Ofs. PR 6-6022 Rez PR 8-0960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo C lkl 9 v. ». 
šešt nuo • tkl 12 vaL: arba susi
taras.__________ _________

Ofs. PO 7-6000 Rez OA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 H’m 6Srd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. tr 8 
iki 8 vai. Trečiad. lr ŠeStad. uždaryta 

Ofiso Ir butu tei. OLympic >-1*81

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS
1407 So. 49th Conrt. Cicero

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

Tel. — RElianee 5-1811
0R. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVeet 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad lr 
penktad. nuo 18-4 vai. p. p., «-8 
vai vak šeštad 12-8 vai. p.p., trečiad.
uždaryta.

TeL ofiso lr buto OLympic 1-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4088 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—S vai. ir 8—8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 18 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
gydytojas re chirurgas

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ

MEDICAL BUILDING 
7158 South Western Arenas 

Pirmad.. antrad., ketvirt. tr psnkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vaL p. p., šeštad.
11 vai. ryto lkl S vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1188
Rea tri. 3S8-2S1S

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVeet 71«t Street 
Telefonas HEmlock 6-8545

(Ofiso tr rezidencijos) 
Valandos pairai susltarlma

Ofiso tel PR 8-7778; Rea PR 8-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2868 VVeet 63rd Street
Atostogose iki 1969 m. 

sausio 6 d.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 8-28O1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street

(71-os tr Campbell Ava kampas) 
4—8 SL v.

s«■>s

* Redakcija 
8:30 — 4:30, 
8:30 — 12:00.

dirba kasdien 
šeštadieniais

* Administracija dirba kas 
dien 8:30 — 5.00, šeštadie
niais 8:30 — 12:00.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
lietuviškai kalba

0R. FRANK PLECKAS. OPT3424 W 6Srd St, GR 6-7044
Tikrina akis. Prltaikc akiniu- n 
"oontaet lensea’

Valandoe pa^al susltarlma 
Uždaryta trečiadieniais.

OR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CH1RURGAP 

SPEC VIDAUS EIGOS 
Tel. Ofiso PR 8-7800; Nam« D25-70S) 

5158 So. Damen Avenue 
Valandos: 2—9 vai. p p.

Tftsk yrus trečiad. lsnl

Tel. 428-2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOG AS
9760 So. Kedzie Avenue

Vai., pirmad., antra,]., ketvirtad j 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč »» 
Šeštad. 8 v. r lkl 8 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOR L1GOO 

2745 VVest 69th Street' * 
Prieš Sv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: pirm. nuo 6 lkl 8 v. p. p.; ant- 
rad. Ir ketv. nuo 9 lkl 11 v. ryto lr 
nuo 6-8 v. v ; penkt. nuo 9 lkl ll v 
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu: 
_______ Telel. REpublio 7-22DO

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PPOSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 VV. ’ Ist Street 
Vai. antrad. nuo 2-5 pople 

ketvirtad. nuo 6—8 vak 
Ofiso telef. 776-2880 

Rezid. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS ER CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, 11) 

Kabineto tel. 887 2020 
Namu tel. 880-1071

_______ Vizitai pagal susltarlma

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

Ofiso tel. RElianee 5-4410 
Rez. GRovelilIl fl-0617

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 18 vai 
lkl 2 vai. p.p. ir nuo 7 lkl g v. vak • 
antr. ir penkt. nuo 12 lkl 2 vaL p.p 
tr vakarala pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ,M 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street

Telefonas 925-8296 
'Valandos: 2—8 v. v, penktad. 10—ll 
v, r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad lr trečiad. uždaryta

Rezid. tel. VVA 5-3009

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

j Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
i Tel. PRospeet 8-122*
' Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. b 

penkt. nuo 2 lkl 4 vai lr nuo 8 lkl 8 
v. v. .Šeštad, 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-212*. Namu GI *-4.1*5

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVeet 71at Street

Prlhninčja ligonius tik susitarus 
Vau 2—4 p. p. n- 8—8 v. vak.

Trečiad. lr šeštad. uždaryta • 

Telefonas — GRovehiU 8-28*8
DR. A. VALIS - LABOKAS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
si’iriAi.viif. akcsekua m

MOTERŲ LIGOS
I 2524 VVest 69th Street
Valandos: 1 iki 4 Ir 6 IU i v. vak 

Seštadlenlalr 1 lkl 4 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospeet 8-V400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VASKAS)

GYDYTOJA TR CHIRURGt 
6648 So. Albany Avė.

Vai.: pirm., antrad., ketv. 8—8 vai 
vak., penkt. 1r šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal aualtarlms- 

Tel. ofiso PR 8-8448, rea HE 4-815C
DR. P. G. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI: 
3107 VVest 71M Street

Vai.: 8 lkl 4 v. p. p. Ir 7 lkl 8 v. v 
Treč. lr šeštad, pagal susltarlma 

Ofiso tel. 787-2141. Namų 888-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So , Pulaski Road
Vai. pirmad-. antrad., penktad 8—8 v. v„ ketvirt. 1—8 v,U- ■ eM.
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Rdvonto temomis

PAVYDAS IR SKUNDAI
VIENIEMS LAISVĖS HEROJUS. 
KITIEMS KARO NUSIKALTĖLIS

Kai dabar advento metas, 
tai pravartu ne tiek mūsų at
liktais darbais girtis ar do
rybėmis didžiuotis, kiek ati
džiau save patyrinėti, į mūši) 
silpnybes pažvelgti vieną kitą 
mūsų blogybę Įskelti.

Viena iš tokių mūsų ydų y- 
ra pavydas. Tai sena nuodėmė, 
dargi j septynių didžiųjų skai
čių įrašyta, gal būt. sena kaip 
pati žmonija. Jau Senasis Tes
tamentus vaizdžiai aprašo, 
kaip Kąinas pavydėjo savo bro 
liui Abeliui sėkmės ir, pavydo 
stumiamas, papildė bene pir
mą pasaulyje brolžudystę.

Bet mes gal kiek pertoli sie
kiame; geriau į savo tautie
čius pažvelkime iš mažesnio 
laiko atstumo. Prisiminę pra
eitį, pamatysime, kad ir mū
sų tėvynėje vienas ūkininkas 
pavydėdavo kitam geresnio der 
liaus, greitesnio arklio, pienin
gesnės karvės; darbininkas 
pavydėdavo savo draugui ge
resnio darbo, aukštesnio at
lyginimo. Tyliai ar nelabai ty
liai kovota dėl aukštesnės tar
nybos kategorijos, aukštesnių 
pareigų ar kurio kito atžymė- 
jimo. Pavydėta ir visuomeni
nio gyvenimo ar organizacijų 
vadovams. Kiek daug pavydo, 
o kartais ir neapykantos, bū
davo išliejama “kovoje dėl val
džios”.

Ir išeivijoje nebuvome ir ne
same laisvi nuo pavydo. Ir čia 
kartais kovojama nevisiškai 
leistomis priemonėmis. Vienas 
namo savininkas pavydi kai
mynui ne tik geresnio namo, 
tvirtesnės tvoros, bet ir žales
nės žolės. Prekybininkas daž
nai negali ramiai miegoti pa
tyręs, kad jo kaimynui geriau 
sekasi. Pavydima net jaunys
tės, grožio, didesnių gabumų, 
aukštesnio mokslo, vaikų lai
mės. Arba vėl kartais, kiek 
daug tulžies išliejama dėl kai
mynės gražesnės suknelės, į- 
mantriau susuktų plaukų, šu
kuosenos ir kitų greitai praei
nančių dalykų.

Lygiagrečiai neretai džiau
giamės artimo nelaime, nedar
bu, kitomis nesėkmėmis, net 
jį ištikusia liga.

Visos šios ydos ar nuodė
mės iš esmės nebūtų neatlei
džiamos, jeigu jas nesektų ki
tos, dar didesnės. Sveikas pa
vydas net skatinąs lenktynia
vimą, darbo bei pastangų su- 
intensyvinimą, gali būti net 
naudingas. Tačiau daug blo
giau būna, kai pavydas iššau
kia skundus.

#
Skundų rašymo liga kai ku

rie mūsiškai (ačiū Dievui jų 
nedaug tėra) serga taip pat 
ne nuo šiandien. Dar carinės 
Rusijos valdymo laikais kai 
kurie lietuviai, keršto ar pa
vydo vedami, skusdavo savo 
tautiečius žandarams. Jei ne
būtų buvę skundėjų iš lietuvių

tarpo, nebūtų okupantai nu
skaudė tiek daug knygnešių ir 
kitų tautinio bei religinio dar
bo aktyvistų.

Ypač daug skundų okupuo
toje Lietuvoje būta po II pa- 
roulinio karo. Rusu bolševi
kams pakartotinai užėmus Lie
tuvą ir palaikant skundėjus, 
susidarė puikios sąlygos skun
dams reikšti, suvesti būtas ar 
nebūtas sąskaitas. Jeigu lietu
vis nebūtų skundęs lietuvio, 
nebūtų buvę tiek daug suimtų, 
kalintų, kankintų, ištremtų ir 
nužudvtų. Mūsuose išsiplėtusią 
skundimo ydą labai gerai iš
naudojo okupantai, suiminėda- 
mi patriotiškai nusiteikusius 
lietuvius ir ypač likviduodami 
partizaninį judėjimą. Iš sve
tur atvykęs rusas ar mongo
las nebūtų galėjęs taip lengvai 
surasti lietuvių pasipriešinimo 
lizdų, išaiškinti patriotus, jei
gu nebūtų buvę skundėjų, iš
davikų ir provokatorių.

Ir išeivijoje skundų netrū
ko. Jų būta vadinamų skrynin
gų metu. Skundai dar padidė
jo prasidėjus emigracijai. A- 
merikieč’ams ir kitiems pabė
gėlių globėjams paduotų skun
du tarpe buvo sunkiau susi
vokti. kas yra teisus ir kas 
neteisus. Gerai, kad jie greitai 
pažino skundėjų būdą, pačius 
skundus rūpestingai, nors il
gokai, tirdavo. Daug nuoskau
dų buvo atitaisyta, tačiau ne
maža ir paliko.

*
Netgi dabar išeivijoje, sės

liai ir sočiai gyvenant, pavy
do ir skurdų neatsisakoma. 
Gal kiek pasikeitė skundų mo
tyvai, būdai, bet esmė liko ta 
pati. Dabar nebe madoje arti
mą vadinti “naciu”, taigi jis 
apšaukiamas “bolševiku”. Be
veik pastovų skundų skaičių 
Amerikoje gauna pilietybės 
»-eikala’s besirūpinančios įstai
gos. Pasak kai kurių parei
gūnų pasisakymų, lietuviai 
skundų rašytojai einą tuojau 
po slavų tautų. Žinia, kad tai 
maža garbė. Skundžiami tam 
tikroms įstaigoms ir mūsų vi
suomenės bei organizacijų vei
kėjai; būna skundų bei riete
nų lietuvių tarpe darbovietėse. 
Jau ne vienas, apie tai paty
ręs, vengia darbo ieškoti ten, 
kur dirba daugiau lietuvių. Blo 
gos valios skundikų pasitaiko 
ir institucijose, kurios išsilai
ko iš lietuvių sudėtų aukų. Pa
tys skundai yra įvairūs: vie
nus skundėjai pasirašo tikro
mis pavardėmis, kitus slapy- 
vardėmis, dar kitus siunčia a- 
nonimiškus. Kokie jie bebūtų, 
lietuviams jie garbės nedaro.

Advento metu reiktų per
žvelgti ne tik mūsų asmeniš
ką, bet ir lifetuvišką sąžinę, ap
sivalyti nuo tokių darbų ir as
menų, kurie mums asmeniškai 
ar visai lietuvių visuomenei 
kenkia. b. kv.

Djilo
Milovąn Djilas, išbuvęs JAV 

8 savaites (visą laiką Prince- 
ton universitete), gruodžio 9 d. 
apdovanotas Freedom House 
ląisvės kovotojo žymeniu, išvy
ko atgal į savo kovos lauką, 
į Jugoslaviją. Amerikiečiai jį 
pagerbė kaip laisvės kovotoją, 
o serbai mano jį esant karo nu
sikaltėliu.

Rašytojas (net poetas), mąs
tytojas, politinis veikėjas, stip
riai susirišąs su įžiūrėtu idea
lu socialinio teisingumo ieško
tojas. Ši pastaroji aistra pada
rė Djilą revoliucionieriumi — 
20 metų jaunuolį nuvedė į ko
munizmą, gi jau subrendusį vy
rą padarė dideliu komunizmo 
priešu, šiandien jis jau akty
vus ir laisvės kovotojas, nes 
komunizmas, kur gavo prakti
koj pasireikšti, pasidarė žmo
gaus kankintoju ir niekintoju. 
Atvežė naujos knygos rankraštį

Iš 57 savo amžiaus metų Dji
las praleido kalėjime 12 metų: 
trejus prieškarinėj monarchi
nėj, devynerius Tito komunisti
nėj Jugoslavijoj. Dabar jis pa
leistas iš kalėjimo su sąlyga, 
kad penkerius metus nespaus
dins savo raštų nei Jugoslavijoj, 
nei užsieniuose. Bet jau žymens 
įteikimo iškilmėje jį pristatinėję 
Amerikiečiai paskelbė, kad Dji
las atvežė rankraštį naujos kny 
gos, kuri pasirodys rinkoje a- 
teinanfį pavasarį. Man gi pasi
rašydamas savo pirmąją Ame- 
rikoi išleistą knygą “Naujoji 
klasė” Djilas pašnibždėjo, kad 
naujoji, jo nuomone bus geres
nė nes turėjęs daugiau laiko 
giliau išmąstyti visą problemą. 
Ten būsianti pilniau sukritikuo
ta marksistinė ideologija ir ko
munistinės visuomenės vizija.

Kadangi .jis buvo išleistas iš 
kalėjimo 1967 m. sausio mėn., 
tai spausdinimo draudimas ga
lioja dar trejus metus. Kalbė
jusieji raminosi viltimi, kad Dji

pavadinimų užlipinti parašai “Du
bčeko gatvė”. Krautuvėse, restora
nuose išstatyti Dubčeko atvaizdai, 
su užrašu: “Mes esame su jumis, 
būkite su mumis”. Viename gatvės 
kampe įrašas: “1938: Hitleris. 1968: 
Brežnevas. Linksmų sukaktuvių.” 
Gausu užrašų: “Rusai namo!” Vi
sur matomos sovietų žvaigždės su 
svastika vidury.

Vėliau buvo įsakyta nuvalyti 
šiuos šūkius.

Pažymėtina, kad dabar “US 
News and World Report” praneša, 
jog Kalėdų laikotarpy Čekoslovaki
joje pagausėjo religinių kortelių 
siuntimas kaip protestas prieš ateis
tus okupantus.

' J. Daugi.

VIDURNAKČIO SERENADA
Romanas
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— Tu esi vienintelė mano duktė ir darysi, kaip 

aš noriu. Prašau eiti į savo kambarį, Matilda, — gra
sinančiu balsu įsakė Leonas. —O su tavo jaunu vyru 
aš susitvarkysiu.

— Tėte, — verkdama sušuko Matilda, eidama Ri
čardo link.

— f s<vo kambarį, Matilda! — Leono tonas buvo 
rasus. Staiga pabūgusi, Matilda bėgte išbėgo iš kam- 
ario. Ričardas pasisuko į duris.

— Prašau palaukti, jaunas žmogau, — kreipėsi į 
Ričardą Leonas. —Norėčiau patį įspėti pirmą ir pasku
tinį kartą. Palik mano dukterį ramybėje, nes kitaip...— 
Leonas nebaigė sakinio, negalėdamas surasti tinkamo 
grasinimo. — Tebūna paskutinis kartas. Aš tikiuosi, kad 
jųdviejų romanas dar per toli nėra nusitęsęs. Atmink, 
kad Čia dar veikia nepilnamečių teismai...

— Bet aš... aš... — išsigandęs bandė teisintis Ri
čardas.

— Prašau nieko neaiškinti. Paskutinį kartą įspėju 
— palik mano dukrą ramybėje.

— Yes, sir, — virpančiu balsu atsakė Ričardas ir iš
bėgo pro duris. Leono širdis plakė iš didelio susijaudi
nimo. Argi jo Matilda, ta taip saugota mergaitė, nuta
rė priešintis tėvo valiai, lakstyti su nepažįstamais ber- 

| nais? Argi ji išdrįstų net pagalvoti apie kokius nors šo- 
I kius visą naktį tarp nepažįstamų žmonių be jo globos?

Šių dienų patvirkęs jaunimas labai anksti susipažįsta su 
i “gyvenimo faktais”. O kas, jei Matilda slapta sū Juo

viešnagės Amerikoj keli epizodai
•O. LABANAUSKAITE ja jį esant dideliu žmogumi, tei 

gė Fischer.
Bayard Rustin, negras, vie

nas iš kovotojų už civilines tei
ses, apie Djilo atsivertimo reikš
mę taip kalbėjo: “Kai Djilas 
pradėjo skaudų' nuo komuniz
mo atsiskyrimo procesą, niekas 
negalėjo numatyti, kad komu
nizmo viduje atsiras platus lais
vės sąjūd;s. Djilas to sąjūdžio 
neorganizavo. Bet yra istorijoj 
tokie momentai, kada masės 
laukia tol, kol prašneks pirmas 
drąsuolis ir peržengs uždraustą 
liniją. Tada atsiras dar keli, o 
paskui ir būriai. Rytų Europoj 
toks pirmasis buvo M. Djilas”.

Labai įžvalgiai “Naujosios 
klasės” analizę bandė pritaikyti 
komputerių pradedamai valdy
ti mechanizuotai amerikinei gy
venimo sistemai buv. Baltųjų 
rūmų spaudos sekr. Bill Mo- 
yers, bet čia jau trūksta vietos 
jo mintims atpasakoti. Palikim 
laiko kalbėti ir pačiam Djilui.

las šį kartą nebus baudžiamas, 
nes po Čekoslovakijos invazijos 
Titui yra gyvybiškai svarbu ne
daryti pas save to, ką rusai da
ro Prahoje. Tikėkimės! 

Amerikiečių žodžiai apie Djilą

Banketui baigiantis, svečią 
pristatė prof. Fischer, Prince
tono universiteto W. Wilsono in
stituto vadovas, kurio globoje 
Djilas skaitė paskaitas 6 savai
tes. Jų klausėsi profesoriai ir 
studentai, bet jos niekam ne
buvo privalomos. Prof. Fischer 
liudijo, kad, jo minčių pasiklau
sius, galėtum padaryti išvadą, 
jog arba Djilas niekad negalė
jo būti komunistas, arba komu
nizmas turėjo būti visai kas ki
ta, negu dabar Rusijoj, R. Eu
ropoj ir R. Azijoj išbujojusi ne
žmoniškoji sistema. Djilas tei
gia, kad žmogaus sąžinė nesu
naikinama ir nepakeičiama. Tai 
yra idealisto, bet ne marksisto 
materialisto žodž’ai. Anot jo, 
Djilas visa galva aukštesnis už 
pasaulinę politinę sceną domi
nuojančius vidut:niokus dėl dvie

Jį atvertė sąžinė ir protas

Dėkodamas už pagerbimą Dji
las pareiškė, kad jo nusisukimą 
nuo komunizmo paskatino sąži-

iu priežasčių: jis prisipažsta nė ir Protas- Abudu sukilo pro- 
klydęs ir net savo blogųjų dar- testuoti Prieš tvarką, kurioje 
bų neslepia; jis brangiai sumo- trūksta aJHygų žmoniškesnei eg- 
kėjo ir toliau pasirengęs mokė- zistencUai- Tai buvo laisvės troš 
ti už savo principus. Tai liūdi- k,mas- paskatinęs ir tebeskati-

“Draugo” korespondentė dr. O. Labanauskaitė pokalby su 
Milo van Djilu.

matyuavosi Kao ir mokyklos pertraukų metu? Ir kaip 
toli toji draugystė yra nuėjusi?

Leonas rankomis suspaudė pulsuojančius smilki
nius. Viešpatie! Viešpatie! Kaip išsaugoti man savo vai
ką nuo gyvenimo pavojų? Ir kaip ilgai pavyks ją iš
laikyti savo globoje? Leono mintyse Matilda jau buvo su 
gedusi, nekaltybės nustojusi mergaitė, gal laukianti kū
dikio, gal... gal... Jis turėtų ją uždaryti namuose, nebeleis
ti į mokyklą, samdyti mokytoją, kokią nors į pensiją išėju 
šią moterį...

Tuo tarpu iš Matildos kambario buvo girdėti verks
mas. Leonas sustojo prie jos kambario durų. Norėtų jis 
savo gražią dukrą priglausti prie širdies ar, kaip kadai
se mažytę mergaitę, pasisodinti ant kelių ir jai išpasako
ti visą savo meilę, visą savo rūpestį. Bet ne. Gal geriau 
ne. Jai tik septyniolika metų, ir laikas parodyti savo 
griežtumą.

J balių! To betrūko. Matilda dar ilgai neis į balius. 
O kai ateis laikas, jis ją nuveš papuoštą kaip karalai
tę, ir šoks pirmą šokį, kad visi matytų, kokia iš jų graži 
pora. Tada leis jis ir jauniems išmokslintiems, vyrayns 
šokdinti savo dukrą. O vidurnakčiui prisiartinus, kaip tą 
pasakos Pelenę, jis ją veš namo.

Ilgai, ilgai jis turės savo Matildą. Be Matildos ne
bėra prasmės gyventi. Leonui atrodė, kad jis nusižudytų, 
Matildos kokiu nors būdu netekęs. Jam buvo balsi min
tis, kad Matilda kada nors įsimylės, norės ištekėti, tu
rėti vaikų. Vedybos ne Matildai. Vedybos nėra laimė. 
Jis nori, kad jo vienintelė duktė būtų laiminga savo tė
vo globoje. Nieko Matildai niekada netruks. Kai ji baigs 
gimnaziją, jiedu pakeliaus. Gal į Europą keliems mė
nesiams. O gal j Pietų Ameriką. Beveik būtų gerai siųs
ti Matildą studijų kur nors į Šveicariją, apgyvendinus 
vienuolių priežiūroje. Bet jis pats sau prisipažino, kad

nąs ieškoti išeities iš uždaro ra
to, kuriame tebėra įkištos tau
tinės ir socialinės rytų Europos 
bendruomenės. Jis patyręs pri
tarimo. užuojautos ir paramos 
Jugoslavijoj ir už jos ribų, jį 
parėmė viešoji Vakarų opinija, 
todėl čia patirta pagarba nori 
dalintis su jais visais.

— Tegul tai būna padrąsini
mas tai daugybei fytų Europoj 
esančių dvasioje laisvų žmonių, 
kurių kiekvienas savo būdu ieš
ko kelio savo mintims pareikšti. 
Tie laisvės kovotojai ten liudija, 
kad laisvė negali būti užgesin
ta, bet kad ji yra vienintelė prie 
monė suderinti skirtingas siste
mas ir skirtingas civilizacijas. 
Tai ypač svarbu pabrėžti šian
dien, kada rytų Europą paga
vo laisvės troškimas, naujų gy
venimo formų ieškojimas. Ke
lias į laisvę niekad lr niekam 
nebuvo lengvas. Jis ypač sun
kus rytų Europoj, kuri buvo 
priversta išgyventi revoliucinius 
socialinius pasikeitimus. Ten 
daug žalos padarė tos revoliu
cijos, bet dar brangiau kaštavo 
tas revoliucijas sekę antidemo
kratiniai režimai. Tačiau skau
džiausias tų revoliucinių permai 
nų periodas tuose kraštuose y- 
ra pasibaigęs. Dabar ten prasi
deda kova už vidinę demokrati
ją ir kelio tiesimą kitoms so
cialinėms sistemoms. Laisvės 
sąjūdis tuose kraštuose yra gy
vas ir nesulaikomas. Bet Čeko
slovakijos pavyzdys primena, 
sų kokiais sunkumais rytų Eu
ropos tautos dar turi susidurti. 
Bet rytų Europoj jau yra mi
lijonai laisvės kovotojų, kurių 
reakciniai biurokratai jau ne
begali sunaikinti.

Amerikos misija
Prisiekęs tęsti kovą pasirink

tu keliu, Djilas nulenkė galvą 
Amerikai:

— Jūsų kraštui dėl jo galin
gumo ir neribotų galimybių ten
ka nepaprastas vaidmuo, kaip 
lygiai ir nepaprasta atsakomy
bė. Pasauliui, ypač rytų Euro
pai, esant apimtiems dvasinio 
ir socialinio sąmyšio, ne tik svar 
bu, ką jūsų kraštas sako ir da
ro, bet ir kas jis iš tikro yra. 
Aš nesakau, kad jūsų kraštas 
turi būti visų mokytojas ir pa
vyzdys. Bęt jūsų kraštas, kur 
idėjos gimsta ir miršta laisvose 
varžybose, gali būti gyvas ry
šys tarp tautų ir pagalba bei 
padrąsinimas kovojantiems už 
laisvę visur, bet ypač rytų Eu
ropoj — baigė savo žodį Djilas.

Su juo kalbėjusiem lietuviam 
jis pareiškė, jog neturįs jokios 
abeionės, kad Pabaltijo tautoms 
ateis laisvės valanda. Apie Lie
tuvą ištikusią nelaimę jam ne
reikėjo aiškinti, nes jis viską ži
nojo.

Serbų protestas
Dabar paskutinis žodis duoda

mas serbams. Serbian National 
Defense Council of America,

nebūtų nė vienos valandėlės ramybės, Matildai gy
venant taip nepasiekiamai toli...

Tuo tarpu Matilda verkė. Bet pamažu jos verksmas 
nutilo. Leonas atsisėdo salonėlyje ir paskendo mintyse. 
Jau pradėjo temti, ir šeimininkė atėjo atsisveikinti. Ma
tilda vis dar buvo savo kambary. Leonas nežinojo, ką 
daryti. Ir vėl įvairios baisios mintys sukosi jo galvoje. 
Pagaliau, užrakinęs duris ir pasiėmęs raktą, Leonas iš
važiavo iš namų miesto link. Nežinojo jis savo kelionės 
tikslo, visiškai pasimetęs savo mintyse. Pastatęs automo
bilį, jis vaikštinėjo šaligatviais, žiūrėdamas į krautuvių 
langus, ieškodamas kokios nors dovanos Matildai pra
džiuginti. Bet jis ir pats abejojo, kad bet kokia dovana 
ją galėtų šį vakarą nuraminti.

Sustojęs ties sporto įrankių krautuvės langais, Leo
nas atkreipė dėmesį į nedidelį elegantišką pistoletą. Jo 
balta inkrustuota rankena buvo dailiai padirbta, ir jis 
buvo toks nedidelis, kad tilptų kišenėje. Ilgai negalvo
damas, Leonas įėjo, nusipirko jį ir dėžutę šovinių. Grįž
damas automobiliu namo, jis pats savo pirkiniu stebė
josi, nenumatydamas tam pirkiniui konkretaus tikslo. 
Palikęs ginklą švarko kišenėje, Leonas rengėsi eiti mie
goti. Matildos kambaryje buvo tamsu ir tylu.

Leonas negalėjo atsigulti, nepamatęs savo dukters. 
Atsargiai atidaręs duris į jos kambarį, jis pamatė Matil
dą, sėdinčią prie lango ir ramiai žiūrinčią į šviesią nak
tį.

— Tu nemiegi, vaikeli? — valdydamas susijaudi
nusį balsą, paklausė Leonas, Matilda nieko neatsakė.— 
Kas tau yra, Matilda? Tu ant manęs pyksti? Aš įsivaiz
duoju, kad tu gali ant manęs pykti. Bet patikėk, kad aš 
viską darau tavo labui, tik iš meilės tau. Kai būsi su
augusi... . . .....

(Bus daugiau).

Apollo 8 skridimo direktorius
Chralesworth, 37 m. Astronautai 
mėnulio link išskrenda šį šeštadie
nį.

nurodąs savo adresą Chieago
je, atsiuntė prie viešbučio, kur 
vyko Djilo pagerbimo iškilmės, 
būrį vyrų su plakatais ir šauks
mais, skelbiančiais Djilą esant 
karo nusikaltėliu. Mums šioje 
byloje sprendimo daryti nede
ra, nes ne mes būsim teisėjai. 
Djilas, mano nuomone, jiems 
skolingas paaiškinimą ar pasi
aiškinimą. Bet noriu priminti, 
kad prieškarinės Jugoslavijos 
serbiškoji monarchinė vyriau
sybė buvo daugiau negu bloga 
pamotė kitoms Jugoslavijon į- 
jungtoms tautoms (kroatam, 
slovėnams, juodkalniečiams ir 
kt.), nors serbai sudarė tik treč
dalį visų gyventojų. Nesugyvė- 
nimo ir piktumo ten buvo daug 
susikaupę, net karalius buvo 
nužudytas. Todėl prileiskim, 
kad, partizanų veiklai prasidė
jus karo metu prieš vokiečius, 
galėjo būti ir keršto veiksmų 
prieš serbus. Gi faktas, kad ir 
Djilas buvo partizanuose, o pas 
kui ir Tito vyriausybėje. Jis nfe 
serbas, bet juodkalnietis, o ta
da dar ir karštas komunistas. 
Todėl neišbrauktina galimybė, 
kad tada ir jis galėjo ką nors 

' nuskriausti...

EKUMENINIS
SIMPOZIUMAS

VIENA, čia kardinolo K< 
nig įkurtame institute “Pro 
riente’” prasidėjo įvairių kril 
čiomškųjų bendruomenių simj: 
zijumas krikščionių vienyk 
problemai studijuoti. Simpo 
jume dalyvauja 16 katali'l 
Bažnyčios ekspertų, ir ortodo 
sų, armėnų, protestantų bei se 
katalikių atstovai. Pagrindini" 
referatus skaitė Konstantin 
polio ortodoksų patriairko At 
nagoro atstovas metropolit: 
Meliton ir Vatikano krikščion 
vienybės sekretoriato nar 
prof. kun. Lanne dėstantis R; 
tų teologiją Romos popiežiški 
me universitete.

Spaudoj ir gyvenime
LIETUVIO ĮSPŪDŽIAI 

ČEKOSLOVAKIJOJ

“Nepriklausomos Lietuvos” re-kinus, merginas. Jie nušovė vieną 
daktorius Jonas Kardelis — stiprių motiną, kurios vienintelis nusikalti- 
sugebėjimų ir didelio patyrimo mas buvo, kad jinai dėvėjo čekų 
laikraštininkas. Kai jam dėl ligos tautinių spalvų suknelę. Kai jie pa
teko iš pareigų pasitraukti, “Nepr. matė betikslią agresiją, juos apė- 
Liet.” savaitraštį Montrealyje pėrė- mė panika. Jie nežinojo, kaip elgtis, 
mė redaguoti raštyojas dr. H. Na- Vienas jų, aukšto rango karinin- 
gys, kuris dabar parodo gražios ini- kas, net nusišovė Prahoje, paleisda- 
ciatyvos, sutelkdamas visą eilę nau mas kulką sau į galvą. Be to, jie 
jų bendradarbių, gyvą dėmesį skir- buvo priversti pakeisti pirmus vie- 
damus kultūros reikalams ir rūpin- netus naujais; pirmieji kareiviai bu- 
damasis pateikti intriguojančių po- vo perdaug demoralizuoti. Kas yra 
litinių aktualijų. gera, tai, kad grįžę pas save, rusų

“Nepr. Lietuvos” Nr. 49-me ran kareiviai papasakos viską, ką jie ma 
dame tęsinį lietuvio laikraštininko tė ir tai kas įvyko. Jie pradėjo nepa- 
Aloyzo Stankevičiaus (Alain Stan- sitikėti savo vadais. Jie neakli, jie 
ke) reportažo, stebėjus įvykius Če- matė, kad čekai čia gerai gyvena, 
kos’ovakijoje. Čekas šoferis, vežęs Pus mus viena šeirtta iš keturių tu 
Stankevičių, pamatęs rusų karius, ri nuosavą mašiną; pas juos tai vie-
praū.rdavo “banditai”. Prahoje vie- na iš keturiasdešimties.” 
nas Stankevičiui pažįstamas čekas Važinėdamas po Prahą StankfevI- 
intelektualas pasakojo apie okupan- čius matė, jog kelių rodyklės bu
tus: vo uždažytos, kad okupantams bū

“Jie buvo tikri biaurybės. Su sa- tų sunkiau orientuotis. Gatvių nt» 
vo tankais jie suvėžino nekaltus vaimeriai nuplėšti. Ant senų gatvių
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Sukaktuvininkas dr. Balys Paliokas

L. ŽVIRKALNIS

Dr. B. Paliokas, Walsh kole-; 
gijos Associate profesorius, ma
gistrą gavęs Komercijos aukš
tajame institute Berlyne 1927 
m. ir daktaratą Jenoje, Vokie
tijoje, 1936 m., išėjęs teisių aka
demiją Hagoje, Olandijoje, 1931 
m., pagilinęs studijas Syracuzo 
ir De Paul universitetuose JAV, 
paminėjo 70 m. amžiaus, 50 me
tų priklausymo ateitininkams, 
30 metų vedybinio gyvenimo ir 
20 metų akademinio darbo su
kaktis.

Kilęs iš gausios mažo ūkinin
ko šeimos, užaugo 5 sūnūs ir 5 
dukterys. Balys — jauniausias 
iš brolių.

Balys mokėsi Mintaujos gim
nazijoje, klasėje buvo antras 
mokinys. Prieš II-jo Pasaulinio 
karo vokiečių okupaciją jau bu
vo baigęs penketą klasių. Vo
kiečiams artėjant, jis nenorėjo 
atsiskirti nuo tėvų ir nebėgo į 
Rusiją, todėl pirmus metus dir
bo tėvų ūkyje. Mokslo metams 
artėjant, vokiečiai rankiojo vi
sus kas galėjo mokyti vaikus. 
Ir Baliui buvo pagrasinta arba 
būti mokytoju arba būti išvež
tam j darbus Vokietijon — an
glių kasyklas, kur nemažai lie
tuvių jau buvo išvežta. Pasirin
ko pirmą galimybę. Mokytojo 
darbas buvo savotiškas: nebuvo 
nei lietuviškų elementorių, kiek
vienas mokytojas vertėsi kaip 
išmanė. Skaitymams vartojo 
maldaknyges. Vasarą mokyto
jai turėjo lankyti kursus, veda
mus vokiečių kalba. Vaikai ne
susilaikydavo nuo juoko, kai 
jiems istorijos pamokoje aiški
no, kad Lietuva yra provincija, 
o vaiko tėvynė yra Vokietija ir, 
Kad vyriausias Lietuvių valdžios 
galva yra kaizeris, paskui sekė 
jo visa šeima ir t. t. Bet už ne
susilaikymą juoktis vaikus čia 
pat vokietis kareivis aptašyda
vo per veidą. Vokietijoje iš se
no vvravo ne auklėnmo dėsnvs, 
bet treniravimo, o pradžios mo
kyklų mokytojai buvo lyginami 
puskarininkams armijoje.

Po dviejų mokytojavimo me
tų pradžios mokyklose Papy- 
vėsiuose ir Pušalote, atsiradus 
vyresnėms klasėms Panevėžyje, 
Balys stojo j ją ir baigė jos ant
rąją laidą 1921 m. pirmu moki
niu. Atostogų metu gimtajame 
miestelyje suorganizavo pava
sarininkus, jiems skaitydavo pa 
skaitąs ir, kaip jau po 1905 m. 
buvo įėję į tradiciją vasarą ruoš 
ti vaidinimus, kartu ir vaidinti 
ir režisuoti, Balys dar mažas 
būdamas vaidino "Genovaitės” 
veikale. Veikalas vaidintas ru
sų laikais universiteto studentų 
turėjo nepalyginamai daug ge
resnį pasisekimą, negu anksty
vesniais metais komedija "A- 
merika pirtyje”.

Vėliau buvo pašauktas į ka
riuomenę ir, kaip Aukštųjų kur
sų teisės studentas, buvo pas
kirtas į Kariuomenės teismą 
teismo tardytojo sekretoriaus 
pareigoms. Tai buvo jau antrą 
kartą tarnyba kariuomenėje. 
Pirmą kartą įstojo savanoriu į 
maj. Gudelio organizuojamą 
Joniškėlio karo komendantūrą 
rytų fronte, iš kurios vėliau bu
vo paleistas baigti gimnaziją, 
nes karo metu ir taip jau moks
las buvo pertrauktas tris me
tus. Būdamas kariuomenėje lan
kė Kauno universiteto teisių fa
kultetą.

Paleistas iš kariuomenės iš
vyko į Berlvną. kur 1927 m. bai
gė Komercijos aukštuosius mok 
sius. Berlyne buvo beveik 100 
lietuviu studentų. Jų skaičius 
vis mažėjo, kai senieji baigė, o 
naujų mažai beatvvkdavo. Stu
dentai būdavo susispietę i ben
drą draugiją ir i pasaulėžiūri
nes grupes. Baliui teko būti ir 
bendros dr-jos ir ateitininkų 
pirmininku. Be to, svetimšaliai 
savo mokslo įstaigose irgi bū

davo susiorganizavę. Balys bu
vo tokios organizacijos vicepir
mininkas Komercijos institute.

Baigęs aukštąjį mokslą pra
dėjo dirbti Lietuvos generalinia
me konsulate Berlyne sekreto
rium, o vėliau buvo perkeltas į 
Pasiuntinybę konsulato sekre
torium, o vėliau ėjo prekybos 
atašės pareigas. Bet priseidavo 
atlikti ir tokių žygių, kurie ne
buvo surišti su tiesioginėmis pa 
reigomis. Kartą naciai pagavo 
jauną lietuvį ir apkaltino šnipi-

Dr. B. Paliokas

Vytauto Didžiojo metais Ba
lys buvo iniciatorius įsteigti Lie 
tuvos Piliečių sąjungą Berlyne 
ir bent 6 metus buvo tos sąjun
gos vicepirmininkas, o Rachmi- 
levičius, stambus miško medžia
gos pirklys ir buvęs Lietuvos 
min. viceministeris, buvo pirmi
ninkas. Toji sąjunga šelpė Ber
lyne lietuvius studentus ir ki
tus piliečius, patekusius į var
gą. Sąjunga išs laikė net iki di
džiojo lietuvių pasitraukimo į 
Vakarus. Ir per ją gaudavo šio
kias tokias šalpas pabėgę lietu
viai.

Perkeltas į Kauną užsienio 
reikalų ministerijoje paskirtas 
svetimų kalbų korespondentu, 
ėjo ekonominio departamento 
sekretoriaus pareigas. Vėliau 
perėjo į susisiekimo ministeriją 
ekonomisto pareigoms ir specia
liai organizuoti kelionių biurą 
"Kelitas”, nes Kaune nuo seno 
buvo įsikūręs tarptautinės or
ganizacijos kelionių biuras, ku
ris turėjo ilgiems metams leidi
mą ir kartu buvo tarptautinių 
šnipų lizdas. Turizmo gi sąjun
ga bandė įsteigti kelionių biurą, 
bet užsieniai neįsileido su ja į 
sutartis.

Karo metu anglis traukinių 
kurui tebuvo galima importuoti 
tik iš Vokieti jos. Užsakymai bu
vo duodami iš anksto, ir net sa
vi prekių vagonai nusiųsti, bet 
vokiečiai ir vagonus naudojo ka 
ro reikalams ir anglių neprista
tė, o jų Lietuvos geležinkeliai 
beturėjo vos dviem dienom. Ba
lys buvo siųstas į Vokietiją rei
kalo tvarkyti. Jam pavyko iš 
Karaliaučiaus direkcijos išgauti 
anglių paskolai ir tuojau juos 
pristatyti Kaunan. Teko net lan 
kytis anglių kasyklose ir sume
džioti išsijotus Lietuvos vago
nus, kad anglių pristatymas ne
būtų vilkinamas. Už prilanku- 
mą buvo vokiečių valdininkams 
atsiteista sviestu ir pupelių ka
va.

i

Viteprez. Huimphrey skelbia, kad 
jis grįžta į universitetą dėstyti 
Dėstys Masalester mieste esančia
me Minnesotos universitete.

1937 m. Balys pradėjo dės
tyti ekonominius dalykus Pre
kybos institute Klaipėdoje, o in
stitutui persikėlus į Šiaulius, bu
vo pakeltas į docentus. Kartu 
organizavo Šiaulių apygardos 
ūkio inspekciją, kurios tikslas 
buvo saugoti vartotojų intere
sus ir prižiūrėti garinių katilų 
veiklą.

Atgavus Vilnių, kartu su bu
vusiu amerik'ečiu Neimanu ir 
adv. Sabaliausku įsteigė Vilniu
je importo ir urmo prekybos 
akcinę bendrovę "Vienybė”. Nei 
manas buvo pirmininkas, Balys 
sekretorius, o Sabaliauskas rei
kalų vedėjas kartu su dviem 
vietiniais vilniečiais stambiais 
pirkliais. Prekyba gerai sekėsi. 
Ir užgrobiant Lietuvą urmo san 
dėlyje buvo prekių už kelius šim 
tus tūkstančių. Okupavus Lietu
vą, bendrovė buvo nusavinta ir 
perleista "Lietūkiui”.

Raudonajai bangai užliejant 
Lietuvą, pasitraukė su šeima į 
Austrijos miestą Gracą. Į čia

vis daugiau ir daugiau atvyko 
benamių. Pirmos čia laikomos 
šv. Mišios, kurioms patarnavo 
dr. J. Leimonas, ir lietuviškos 
giesmės visus pravirkdė. Bena
mių didžiausias ir atsidėjęs glo
bėjas čia buvo Totoraičių šei
ma, anksčiau čia įsikūrusi stu
dijų reikaalis. Bet ir čia karo 
pavojui artėjant, teko persikel- 

; ti į pietų Bavarijos miestelio 
Memmingeno priemiestį Am- 
mendingen. Pirmos Kalėdos čia 
buvo labai jaudinančios, kai kai
melio klebonas lankė visus čia 
prisiglaudusius, apgailestavo ne 
gals atnešti jokių maisto dova
nų ar žaislų va'kams. atnešė 
pats padaręs mažų šventų pa
veiksliuku albumėli vaikams. Ir 
i č'a vis daugiau ir daugiau už
kliūdavo lietuvių, nemokėdami 
kalbos vis ieškojo pagalbos sa- 
vuju tarpe. Taip Paliokų paken
čiamas buteus pasidarė kaip 
“pereinamoji stovykla”, ypač 
šeimoms su mažais vaikais, ku
riuos čia po ilgos varginančios 
kelionės buvo ga'ima ne tik nu
prausti. išmaudyti, bet ir pa
valgydinti.

Karui pasibaigus. Baliui teko 
eiti ir lietuvių komiteto ir Rau
donojo Kryžiaus pirmininko pa
reigas. Čia jis įsteigė ir pirmą
ją pradžios vargo mokyklą, ku
rios pirmas mokintojas buvo 
Venclovas. Ta mokykla ir da
bar dar tebeegzistuoja. Taip pat 
steigė ten įvairius kursus, dės
tė pats ir ska:tė įvairias pas
kaitas.

Kadangi Balio žmona Emilija 
buvo gimusi Chicagoje, tai at
gavus pilietybę buvo galima iš
vykti į JAV jau 1947 m. Išvyks
tant buvo jiems suruoštas pui
kus atsisveikinimas su viltimi 
vėl susitikti šalyje, kuri priglau 
džia visų tautų nuskriaustuo
sius. Kai susidarė galimybė Pa
liokai bene šimtui žmonių su
darė poperius atvykti į JAV. 
Dalis jų atvyko į Chicagą, o kiti

įsikūrė kitur.
JAV Balys pradžioje dirbo 

įvairius darbus, paskui perėjo 
į sąskaitybą ir finansų kompa
nijas. Vėliau parėjo į kolegijas. 
Dėstė St. Francis kol., Brook
lyn, Syracuse universitete, Sheil 
institute Chicagoje, vėliau per
ėjo į krikščionių brolių vienuo
lių kolegiją ir dabar tebedėsto 
Walsh kolegijoj. Dėstydamas e- 
konomiją vis kreipia ypatingą 
dėmesį į popiežiaus enciklikas 
ir teisingumą ekonomijos sri
tyje, kurio taip trūksta šioje 
šalyje. Taip pat nepraleidžia pro 
gos palyginti įvairias ekonomi
jos sistemas, visuomet prime
nant ir Lietuvos likimą. Gyven
damas, kur lietuvių visai nėra, 
nėra praleidęs nei vienos Vasa
rio 16 dienos nesurengęs pami
nėjimo ne tik bendradarbių tar
pe, bet ir tarptautinėse orga
nizacijose, kurioms jis priklau
so. Minėjimo išlaidas visada 
pats ir padengia.

Būdamas dar studentu Ber
lyne parašė skyrių “Das Zoll- 
system Litauens” sudėtinei kny 
gai “Die Baltischen Staaten”, 
kurią išleido 1926 m. Baltijos 
institutas Breslave.

Vėliau: Der Aussenhandel 
zwischen Deutschland und Li- 
tauen, Berlin, 1927, ir Die Fi- 
nanzen der Selbstverwaltungs- 
koerper Litauen einst und jetzt, 
Jena, 1937. Bendradarbiavo 
dienraštyje Laive ir Rytas ir 
buvo Ryto oficialus atstovas 
Berlyne, gi XX Amžiuje turė
jo ekonominių žinių skyrelį. Ra
šė į Lietuvos Ūkį, Tautos Ūkį, 
ūkininką, Pieno Ūkį, Savivaldy
bę ir kitur, bendradarbiauja 
žurnale "Der Export”.

Ne tik bendradarbiavo lietu
vių ir vokiečių spaudoje, bet bu
vo ir tikras spaudos platinto
jas : kasmet užmokėdavo po de
šimtį prenumeratos Mūsų Laik
raščio, Saleziečių Žinių ir Pava
sario, juos kasmet siuntinėda-

vo pakaitomis vis kitiems skai
tytojams, kurie būdavo inden- 
ferentiški katalikų tikėjimui. 
Per metus įprasdavo prie tokios 
spaudos, o paskui, kai veltui 
nebegaudavo, pasigedę ir patys 
užsisakydavo.

Suėjo ir trisdešimt metų ve
dybinio gyvenimo sukaktis. Ta 
proga kan. kun. Feliksas Ka
počius atnašavo padėkos šv. Mi
šias. Jis atliko ir sutuoktuvių 
palaiminimą Prisikėlimo bažny 
čioje Kaune prieš 30 metų. Ba
lys vedęs visuomenininkę Emi
liją Masiliūnaitę, Jono Masiliū
no seserį, kuris buvo paskutinis 
Laisvos Lietuvos susisiekimo 
ministeris, ištremtas į Sibirą 
per pirmąjį trėmimą ir ten Ka
lėdų dieną sušaudytas. Jiedu 
išaugino dvi dukreles: Indrę ir 
Austę. Abi baigusios Ksavero 
kolegiją Chicagoje, o Austė pa
siekusi daktarės laipsnį iš che
mijos dirba dabar Chicagos u- 
niversitete. Indrė ištekėjusi už 
inž. Donato Tijūnėlio augina dvi 
dukreles ir vieną sūnų.

Linkime jubiliatui geros svei
katos ir Dievo paalimos.

Premijuotoji 
BRONIAUS ZUMERIO knyga
Dabarties sutemose
yra intelektualiai ir kartu papras
tai parašytas veikalas. Knygos 
įvade Aloyzas Baronas rašo: "Kny
ga bus miela skaityti kiekvienam, 

uriam pabosta nuolatinis skubėji
mas, nuo’at:niai pokalbiai apie me- 
lžiagą ir įtempimas siekiant vis
'''dėsnio nžsitikrinimo žemėje. 

Aplankas P. Jurkaus. 188 psl.,
•dina 2 50 dol. Išleido Lietuviškos 
*nygos klubas. Galima įsigyti 
rii-atufe" icmeniškai ar paštu.

Uinols Stiite gjventojal prie kainos 
turi prilįsti 5% taksų.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

nėjimu. Jo giminės Lietuvoje 
buvo susirūpinę ir prašė jį gel
bėti. Baliui teko jį lankyti ke
letą kartų kalėjime. Buvo nu
teistas 10 metų. Kitą kartą iš 
Chemitz atvyko piliečių dele
gacija, prašydama vaduoti iš 
kalėjimo jauną žydelį, kuris bu
vo suimtas provincijoje už "vo
kiečių kraujo” išniekinimą. Ap
lankius suimtąjį kalėjime, kal
bant apie sveikatą ir maistą, i 
aukštas vyrukas atsakė, kad vis 
kas būtų pakenčiama, tik lais
vės nėra. Nacių įstaigos laikėsi 
kietai, nekreipė daug dėmesio 
į pateiktus argumentus paleisti. 
Po trijų dienų vyras atsidūrė 
pasiuntinybėje ir dėkojo už iš- 

' laisvinimą. Nacių laikais pakliū 
davo ir lietuvių turistai, neži
nodami valiutos suvaržymų, o 
paskui būdavo rankiojami ko
munistai, jų tarpe pasitaikyda
vo ir mūsiškių žydelių, juos tek
davo lankyti nelaisvėje, paguos
ti ir vaduoti.

1934 m. liepos 17 d. Eltos ko
respondentas Kaupas visą naktį 
budėjęs vokiečių žinių agentū
roje, nieko nebegirdėjęs apie la
kūnų Dariaus ir Girėno skridi
mo pasėkas, nuėjo poilsio. Bet 
suskambėjus telefonui vokiečių 
laikraščio radekcija teiravosi, 
ar turime žinių apie lakūnus. 
Girdi, miške prie Soldino nukri
tęs lėktuvas, bet dar nežinia kie
no, gal lenkų, nes tada santy
kiai su lenkais buvo nekokie ir 
lenkų lėktuvai "apsirikę” pa- 
sišvaistydavo vokiečių padangė 
je. Balys pranešė ministeriui 
Šauliui ir prašė leisti vykti iš
tirti. Bet nebuvo iš niekur jo
kių nurodymų, tai tik po darbo 
valandų galima buvo kartu su 
dviem kitais pasiuntinybės tar
nautojais Andriušiu ir Maziliaus 
ku savo automobiliu leistis į ke
lionę. Privažiavus iš tolo matė- 

žmonių minios, kurios per 
laukus traukė į mišką, kur buvo 
sudužęs Lithuanicos lėktuvas, o 
lakūnai jau buvo pašarvoti ka
pų koplyčioje, prie kurios du
rų buvo nacių garbės sargyba. 
Reikėjo prašyti valdžios parei
gūnus apsaugoti lėktuvo griau
čius, nes žmonės ėmė visa ką 
kaip suvenyrus. Vėliau atvyko 
iš Kauno Aero klubo atstovai 
ir pasirūpino parvežti lakūnų 
lavonus ir lėktuvo griaučius į 
Kauną. Aero klubas surinkęs 
iš visuomenės pinigus pastatė 
paminklą, kurio projektą pada
rė inž. Landsbergis. Ji ir kitus 
atvykusius iš Lietuvos net ir 
Dariaus seseri š JAV ir jų gi
mines teko Baliui vis vežioti sa
vo mašina į katastrofos vietą.

į

perannamper annum

Šešių ar dvylika mėnesių 
certifikatams, mažiausiai 

$9,000 arba didesnėje su
moje po tūkstantinę. Di- 

videntai mokami termino 
pabaigoje. Certifikatus

atnaujiname automatiš
kai.

Paprastose taupymo sąs
kaitose laikomiems pini

gams mokame 4|4%. Prieš 
mėnesio 10 d. padėtos 

santaupos gauna nuošimtį 
nuo mėnesio pradžios. 

Dividendus išmokame bir. 
želio 30 ir gruodžio mėn.

31 dienomis.

Sios puikios Hollywood 
svarstyklės yra tikrai 

praktiška dovana, mielai 
priimama kiekviename name.

Degto emaliaus ir tikrai puikaus 
vinilinio viršaus svarstyklės yra 

įpakuotos į kartoninę dėžę. Tai padaro 
nepaprastai puikią dovaną. Tai gali būti 

ir Jūsų dovana, jei atidarysite $250 arba 
didesnę' taupymo sąskaitą Union Federal 

bendrovėje arba padidinsite jau turimą 
sąskaitą tokia ar didesne suma. Pasiūlymas 

įsigalioja nuo gruodžio 16 d. ir baigiasi 1969
m. sausio 11 d. Galime duoti tik vieną dovaną 

vienai sąskaitai. Turint galvoje dovanos dydj 
ir svorį, niekam negalime dovanos pasiųsti.
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OUR 72nd YEAR 
where peopfe make the difference” \

3430 South Haisted J Chicago J Phone 523-2800 Albert J, Aukers, President ASSETS OVER

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

2457 VVest 69th Street 
TeL HE 4-7482

CONSTRUCTION
— =
HM REZIDENCINIAI,
E KOMERCINIAI,

MEDICINOS IR
zz KITOKĮ PASTATAI E

RICHMOND
\S/nclarrl

SERVICE

Kampas Richmond ir SSrd St.
užsieninių ir vietinių automobilių 
ralsymaa Priklauso Chicago Motor 
Club. Nelaimės atveju skambinki te 

GB 6-3134 arba GB 6-8368 
Hav. — Juozas įJoel Juraltis

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
ir kitus kraštus

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

iiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimii

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9538

iiiimimiiiiHHiiiitniiHiiinmiiiiiiiiiiiiin

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
oi apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208% VVest »6th Street 
Ciiicago, Illinois

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4886

MOV I NG
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE

Telef. — FRontier 6-1882



Režisorius ... Algimantas Dikinis

Dali ninkas .............. Jurgis Daugvlhi

Kostiumai ............... Bronė Jameikienė

Apšvietimas ............... Kazys CijūnSLs

Scenos technika .. Česlovas Rukuiža
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ČIKAGOS SCENOS DARBUOTOJŲ SĄJUNGĄ, PAGERBDAMA A. A. ANTANO ROKO ATMINIMA,

Stato A. ROKO

..ni ui l is m ni vim i.is ’
linksmas 3 veiks, nutikimas

Spektaklis įvyks JAUNIMO CENTR E — 5620 South Claremont Avenue
1969 m. sausio mėn. 4 U. šeštadienį, 8 vai. vakaro ir sausio mėn. 5 d. sekmadienį, 3 vai. popiet

VAIDINA:
Stasė Kelečieaė, Laima Petravičiūtė 

Elena Rukuižieiiė 
Leonas Barauskas, Julius Balutis 

Algimantas Dikinis, Arvydas Dikinis 
Jonas Kelečius, Juozas Valentinas

Bilietai gaunami: „Marginiuose“ — 
Telef. PR 8-4585

-.--------------------- — - -------------- ——

JUBILIEJINE VLIKO SEIMO SESIJA
Nevv Yorkas, — Šių metų Vli

ko (Vyr. Lietuvos išlaisvinimo 
komitetas) metinė sesija vyko 
dviejų jubiliejų ženkle — 25 me
tai nuo Vliko įsikūrimo (įsikūrė 
Kaune 1943 m. lapkr. 25) ir 50 
metų nuo Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo. Ji taipgi yra pa
skutinis svarbesnis įvykis bai
giant Lietuvos Laisvės kovos me
tus. Sesija vyko Nevv Yorke 
gruodžio 7-8.

Pirmąją dieną buvo prisiminti 
pirmieji Vliko organizatoriai ir 
jau mirę jo nariai, išklausyti ir 
padiskutuoti Vliko tarybos, val
dybos ir Tautos fondo veiklos 
pranešimai bei Vliko veiklos ar
timesnieji uždaviniai. Diena už
baigta vakariene kartu su sesiją 
panorėjusiais pagerbti svečiais. 
Antrajai dienai skirtam posėdy 
priimti nutarimai, biudžetas 19 
69 m. ir patvirtintos piniginės 
apyskaitos.

Vlikas bus iki laisvės 
sugrąžinimo

Sesiją atidarydamas Vliko pir
mininkas dr. K. Valiūnas primi
nė, kad Lietuvos laisvę sutrypę 
rusų vadai kasmet turi progos su 
sidurti su Vliko veiklos ženklais, 
todėl prileistina, jog tomis progo 
mis ieškoma atsakymo į tokį klau 
simą: kaip ilgai tas Vlikas dar 
gyvens? Lietuvių atsakymas tega
li būti vienas: Vlikas bus tol, kol 
jis bus reikalingas Lietuvai lais
vę sugrąžinti.

Tą mintį toliau ryškino gen. 
konsulas A. Simutis, kalbėjęs ir 
Lietuvos,, ątstpvp Washjngtoiję J. 
Kajecko vardu. Per 25 metus, sa
kė jis, Vlikas pergyveno daug į- 
tampų ir persigrupavimų, bet 
šiandien jis ramus, tvirtas ir vie
ningas. Gal todėl ir rusai įtempė 
jėgas, kad atskirtų Vliką nuo už
sieniuose esančių lietuvių. Kol 
lietuviai šiame reikale bus vie
ningi ir sąmoningi, tol bus išlai
kyta vidinė stiprybė, kuri yra vie 
nintelis pasisekimo kelias. Vlikas 
turi būti stiprus ir visų remia
mas.

Dr. Grigaitis: trys uždaviniai
Dr. Pijus Grigaitis, atvežęs A. 

merikos Lietuvių tarybos žodį, šį 
kartą oro pilnais plaučiais pasi
džiaugė, kad tarp Alto ir Vliko 
užviešpatavo darna, kuri turi iš
likti iki Lietuvos laisvės atgavi
mo. Alto ir Vliko laukia ir kitas 
uždavinys — įtikinti amerikie
čius, kad neįkristų į bolševikų 
kilpas, manydami, kad jie pasi

keis ar sužmoniškės. Tik negy
vas bolševikas tegali būti nepavo 
jingas. Ir trečia, reikia apšviesti 
mūsų bolševikų nemačiusius jau 
nuosius, kas yra rusiškasis bolše
vizmas ir kas yra lietuvių tauta.

Latvis kun. Trepša pageidavo, 
kad lietuviai, būdami gausesni ir 
Vliko pavidale turėdami tokią ge 
rą organizaciją, padėtų ir lat
viams ir estams. Tegul būna pa- 
baltietiškas patriotizmasl

Laisvės komiteto pirmininkas 
V. Sidzikauskas viliasi, kad nau
joji JAV vyriausybė, kaip jau bu
vo tvirtinama, skirs daugiau dė
mesio Europai. Tuo atveju gali 
atsirasti daugiau galimybių ir Lie 
tuvos laisvės' bylai suaktualėti. 
Taigi budėtina ir kaip galint 
vikriau pasitaikiusios progos iš- 
naudotinos.

Metinė veikla
Apie Vliko tarybos darbus kai 

bėjo J. Pakalka, pasakydamas, 
jog santykiavimas su valdyba bu 
vo labai darnus. Diskusijose bu
vo pageidauta, kad taryba nesi
tenkintų vien tik valdybos sau
gojimu, bet kad būtų ir idėjų šal 
tinis.

Vliko valdyba yra tas juoda
darbis, kuris kasdien yra uždavi
nių vykdymo tarnyboje. Vykdo 
visų sutartinai numatytą progra
mą, seka okupuotos Lietuvos pa
dėtį, tarptautinius įvykius ir vis

Oscar Johnson yra pakviestas į 
prezidento inauguraciją jau ket
vertą kartų iš eilės, bet v's nenu- 
vykdavęs, tačiau šįmet sakosi vyk
siąs. Jis gyvena Devvitt, Mich., ir 
yra už narsumą II-jo Pasaulinio 
karo metu apdovanotas medaliais.

CLEVELANDO ŽINIOS
JAUKŪS MOKYKLOS PIETŪS

Kartais ir kapdieniniąj bei 
maži dalykai pasidaro reikšmingi 
ir, rodos, dideli ir gražūs, kai jie 
atliekami nuoširdžiai, rūpestin
gai ir su meile. — Tokios min
tys ir įspūdžiai kilo Šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos sureng
tuose pietuose gruodžio 15 d.

Visa čia dvelkė nuoširdumu, 
jaukumu, grožiu ir prasmingu
mu, kurį sudarė tėvų Komiteto 
narės ir jų talkininkės motinos, 
pietų metu padedančios mokinės, 
gražus ir ypač tinkąs Advento nie 
tui stalų papuošimas — ant kiek 
vieno stalo eglių šakelių vainike 
deganti žvakė ir visa kita.

Nuoširdžiai visus nuteikė ir 
gausūs svečiai — mokinių tėvai 
ir mokyklos bičiuliai bei rėmėjai, 
dalyvavę pietuose. L. visa tai ro
do, kad labai daugeliui nėra vis
tiek, ką ir kaip mokykla ir jai pa
dedąs Tėvų Komitetas daro. Tai 
taip pat teikia vilčių, kad ir artė
janti mokyklos Kalėdų eglutė, 
kuri įvyks sausio 5 d. bus nuošir
džiai sutikta.

GRAŽUS PAVYZDYS

Petras Sejonas, kuris dirba fa
brike paprastu darbininku, įsto
jo į Lietuvių fondą su tūkstantine 
dolerių. Jei tokių darbininkų dau 
giau atsirastų, tai fondas greitai 
pasiektų milijoną.

D.

VLIKO SESIJOS PRANEŠIMAS
LKDS Clevelando skyr. valdyba

rengia Vliko sesijos, įvykusios 
gruodžio 7 -8 d. New Yorke, pra
nešimą, kuris įvyks gruodžio 22 
d. sekmadienį, tuoj po lietuviškų 
pamaldų, 11:30 vai. Lietuvių 
Klubo apatinėj salėj. Pranešimą 
padarys LKDS centro komitet- 
to pirm. A. Kasulaitis, vicepirm. 
Pr. Razgaitis ir LVL centro komi
teto pirm. J. Daugėla.

Po pranešimo paklausimai bei 
diskusijos.

Visus, kurie norėtų dalyvauti 
šiame pranešime, prašom atsilan
kyti.

Valdyba

galvoja, kaip į juos įrikiuoti ir 
Lietuvos bylą. Reikia visą laiką 
veikti, kad Lietuvos nelaimė ne
būtų užmiršta nei užsienių rei
kalų ministerijose, nei parlamen 
tuose, nei laikraščių redakcijose, 
nei tarptaut. konferencijose. Ga
lų gale Vlikui rūpi ir tai, kad Lie 
tuvos laisvės siekimais domėtųsi 
ir užsienio Lietuva bei remtų 
Tautos fondą aukomis, be kurių 
Vlikas negalės pasiimto darbo at 
likti. Apie valdybos veiklą prąne 
Šimą padarė Vliko vicepirm. J. 
Audėnas. Diskusijose buvo pagei 
dauta, kad Vlikas eitų “į liaudį”. 
Buvo sugestijų dėl to bendravimo 
formų, bet dėl jų teks pačiai val
dybai galvas pasukti. Buvo ban
dymų ir šiais metais įjungti dau
giau žmonių, ypač jaunimo į kai 
kuriuos darbus, bet pastangos li
ko be rezultatų.

Prel. J. Balkūnas kalbėjo apie 
Tautos fondą ir Jungtinį Finan
sų komitetą. Šis pastarasis šiais 
metais savo misijos neatliko, ir 
tai labai įskaudino šio patrioto 
širdį. Lyg komiteto primininkas 
vienas būtų kaltas, kad kažin 
kur ir kažin kas tuo reikalu neat
liko savo pareigos. Nepasiseki
mai yra tokia pat kasdieninė duo 
na kaip ir pasisekimai — pirmie
ji neturi nublokšti į rezignaciją, 
o antrieji į perdėtą savim pasiti
kėjimą. Kanadoje į šį reikalą 
bendruomenė ir Tautos fondo at 
stovybė atkreipė reikalingą dėme 
sį, todėl ten surinkta beveik vi
sa numatyta surinkti suma. LF 
atstovybės prim. S. Banelis seimo 
metu įteikė dar ne paskutinį 
$6,000 čekį.

Apie pačius artimiausius užda
vinius referavo vicepirm. dr. B. 
Nemickas. Jie visi ..pilni proble
mų, o kiti reikalingi ir didelio 
faktų sukaupimo, kad būtų gali
mai veiksmingiau panaudoti. 
Darbotvarkėj dabar yra šios ak
tualijos: bendravimas su paverg
tu kraštu (problema pareikalaus 
ilgo dėmesio, nes kaitaJiosis ap
linkybės), surinkimas faktų apie 
Lietuvos rusifikaciją ir kolonizaci 
ją. intelektualinių pajėgų sutelki
mas prie Lietuvos laisvinimui 
reikalingų darbų ir nuolatinis rū 
pestis, kad sukaktuviniais metais 

' išvystyta veiklos įtampa neper
eitų į atoslūgį.

Vakarienės metu pasakytoj Vii 
ko p-ko dr. K. Valiūno kalboj pa
brėžtini du dalykai: kad visų Lie 
tuvos laisvinimo darbų koordina 
torius būtų Vlikas (taigi partiza 
niniai veiksmai nepageidaujami, 
nes jie dažnai labai brangūs ir 
mažai veiksmingi), kad pakanka 
mas dėmesys būtų sutelktas į o- 
kupanto darbus Lietuvoj, kad jis 
būtų plakamas jo paties pasiga
mintais įrankiais.

Sesija buvo darni, darbinga, ra 
mi. Jos dalyviai išvyko įsitikinę, 
kad dr. K. Valiūno asmeny Vli
kas yra įsigijęs darbštų, paslan
kų ir pajėgų vadovą.

Seimo sesijos darbams vadova
vo pirm. A. Kasulaitis, vicepirm. 
D. Krivickas, sekr. Algis Čižūnas.

Nutarimus parengė A. Vasai- 
tis, Pr. Padalis, J. Stikliorius, J. 
Daugėla, D. Penikas. Finansų ko 
misija. J. Pažemėnas, L. Virbic
kas, A. Navickis. Sąmatos vykdy
mą patikrino V. Vaitiekūnas, B. 
Bieliukas ir dr. A. Skėrys.

Seimą dar sveikino PLB (V. 
Volertas), JAV B-nė (kun. V. Da 
bušis), TMKF (V. Leskaitienė), 
Teisininkai (J. Šlepetys), LKMO 
SŽGA (Šlepetytė). Raštu sveikin 
ilgametis Vliko pirm. prel. M. 
Krupavičius ir konsulas dr. J. 
Žmuidzinas (Kanada).

O. Lab.

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery

5622 So Bacine, 434-1113

Šoka Clevelando Sv. Kazimiero lituan. mokyklos taut. šokių grupė.
Nuotr. J. Garlos

DETROITO ŽINIOS
— Danutė Jankienė neseniai 

Chicagoje įvykusiame Dramos fe 
stivalyje buvo pripažinta iškiliau 
šia aktore. Marijus Sajauskas pri 
pažintas iškiliausiu Detroito ak
torium.

— Elena Vizgirdienė ir duk
ros nuoširdžiai sveikina visus sa
vo draugus ir pažįstamus su Ka
lėdų šventėmis ir linki visiems 
laimingų 1969 metų. Vietoje at
virukų E. Vizgirdienė paaukojo 
50 dolerių prie L. žurnalistų są
jungos centro valdybos organi- 

| zuojamam savišalpos fondui.
— Gabijos tunto skautės gruo

džio 15 d. prie lietuvių bažny
čių atliko gerąjį prieškalėdinį dar 
belį ir pravedė piniginę rinklia
vą. Jos pasiųs siuntinių į Suval
kų trikampi.

— Dail. Vyt. Igno dailės dar
bų paroda uždaryta gruodžio 15 
d. L. namuose. Parodą, kurią su 
ruošė Jubiliejinių metų komite
tas, per savaitę aplankė didelis 
skaičius Detroito apylinkės lietu
vių.

— Pas Jurgį Idzelį reikia užsi
sakyti stalus į L. bendruomenės 
rengiamą 1969 metų sutikimą.

— Į Gabijos tunto tėvų komite 
tą gruodžio 15 d. išrinkti: Matas 
Baukys, Česlovą Naumienė, Sta
sė Hotrienė, Lidija Petersonienė 
ir Antanas Zaikauskas. Susirinki 
mo metu tėvai buvo skatinami 
laiku sumokėti už mergaitės na
rio mokestį: už skautes 2 dol. ir 
paukštytes 1 dol.

— “Aušros” lituanistinės mo
kyklos Kalėdų eglutė įvyko gruo 
džio 15 d. L. namuose. Mokiniai 

I suvaidino Danutės Augienės 2- 
jų veiksmų vaidinimą “Kalėdų 
žvaigždė”. Režisavo mok. St. Kau 
nelienė. Geriausiais “aktoriais” 
žiūrovai pripažino ir gavo dova
nų: I vietą Giedrė Sirutytė (12 
metų), II v. Donatas Bitleris (12 
metų) ir III v. Antanas Buhagi-

ar (5 metų). Ne tuščiu maišu 
atvykęs senelis vaikams padalino 
dovanų.

— Spalvotam filmui iš Detroi 
to lietuvių gyvenimo televizijos 
stotims pagaminti buvo reikalin 
ga 450 dol., tačiau per kelias die 
nas surinkta daugiau kaip 500 do 
lerių. Stambesniemis sumomis šį 
svarbų propogandinį reikalą pa 
rėmė mūsų biznieriai ir profesio
nalai: Elena Vizgirdienė, Vladas 
Pauža, Bronė Selenienė, dr. Pet
ras Žemaitis ir advokatas Algir
das Ambrozė. Šį televizijinį filmą 
pagamino chieagietis T. Siutas.

PAIEŠKOJIMAS
Ieškau pusbrolio PETRO MOC- 

KA.ICIO, s. Jono, kilusio iš Endri- 
kių kaimo, Šakių apskr., atvykusio 
po II-jo karo. Taip pat ZOSĖS 
STANAITYTES-KALVAITIENES. 

kilusios iš SlaVkų, Šakių apskr.' 
Jie patys arba apie juos žinan
tieji pra'omi e.t’iUepti šiuo adresu 
Antosė Baltrušaitytėį 14 Churchill 
Ave , Toronto 3, Ont.,- Canada.

OŠIANČIOS PUJYS
Halina Didžiulytė - 

Mošinskienė
Trumpų vaizdelių rinkinys, ku 

riame autorė pina prisiminimus, 
realią tikrovę ir fantaziją. Jos kū
ryboje atsispindi jautri siela, vir
panti meile motinai, gimtajam 
kraštui ir jo gamtai.

Stilius paprastas, kalba natūra 
li ir todėl skaitytojas gali leng
vai atitrūkti nuo kasdienybės ir 
su malonumu pagyventi autorės 
piešiamais vaizdais, kurie dauge
liui bus artimi ir gerai supranta
mi. Išleido Lietuviškos Knygos 
klubas.

Gaunama “Drauge”. Kaina 
$2.50.
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.

JĄęever been siek 
a day in his life
That's the way it should be.
Every child is entitled to a 
healthy start in life, būt there 
are an estimated 250,000 
American babies each year 
who are deprived of that 
precious blrthright.

They are the babies AgfcSg 
born with defeets.
They are the 
babies you help by HH
helping the March jH
ofDimesfight 
birth defeets 
through nationwide 
p rog ra m s of 
research, medical 
care and education.

Į

Jau užmegztas sėkmingas kontak 
tas su televizijos stotim kurį duo 
da programą per 56 kanalą. Mez 
gami ryšiai ir su kitomis televi
zijos stotimis.

— Amerikos balso radio klu
bas gruodžio 15 d. išrinko naują 
vadovybę: pirm. inž. Vacys Ur
bonas, vicepirm. Jonas Urbonas 
ir Kazys Gojelis, sekr. Jz. Leš
činskas, finansų sekr. Antanas Ja 
nušis, ižd. Jurgis Rekašius, teisi
nis patarėjas Kęstutis Ambrozė, 
direktoriai Juozas Janeckas, Vin
cas Kankalis, Leonardas Šulcas, 
tvarkdarys Stepas Dryža, nariai 
—Stasys Garliauskas, Rimas Ko 

rsakas, Rožė Ražauskienė, Anta

nas Šiurkus, Feliksas Blauzdys, 
Juozas Murinas, Vaclovas Kriau
čiūnas, Stasys Račiukaitis ir Jad
vyga Maršalkovičienė. Rev. komi 
sija — Kazys Razauskas, Petras 
Marčiukaitis, Jonas Maršalkovi- 
čius ir Antanas Leipus.

— Pasiklausykime visos valan 
dos specialios kalėdinės progra
mos Kūčių vakare (gruodžio 24 
d.) nuo 10 iki 11 vai. (FM 105.1 
Mc). Laiką parūpino radio klu
bas. Norintieji per šią programą 
pasveikinti savo draugus bei pa
žįstamus su Kalėdų šventėmis ar 
palinkėti laimingų Naujų Metų 
kreiptis į St. Garliauską, nes jis 
rušia šią programą.

(sln)

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

Kas tik turi gėrę skonį, L

viskę perka pas Lieponį L

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET

FRANK’S TV and RADIO, INC?

3240 SO IIAI.STED STREET Telef. — CA 5 7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

KAUTO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZTJOS APARATAI

KALĖDŲ ŠVENTES 
DŽIUGINA VISUS!

Tas džiaugsimas 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 kepyk’ą, 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 kėlioliką metų Čikagoje, o dabar visą savo 
sugebėjimą perdavė savo sūnui ANTANUI MACKEVIČIUI.

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

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

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

BRIGHTON BAKERY
2457 W. 46<h Place, Chicago, iii. 60632

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

4.75 %
PER ANNUM 
ON REGULAR 

CURRENT RATE
DAUGIAU KAIP 

VISAD

, v
ifcįfr SAfnTOFN* ASv «u« savisgsf/ U/ /l

INSURED
u no 

JI5,«0l)

5.25’
PER ANNUM 

ON INVESTMENT
• BONUS 
$1,000 MIN

PUS® ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ 
MOKĖJOME DIVIDENDUS

VISAD IŠMOKEJOM TAUPYTOJAMS PAGAL 
PAREIKALAVIMĄ

AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASS’N
4071 Archer Ave., Chicago, III. 60632 LA 3-8248

H-



DRAUGAS, penktadienis, 1968 m. gruodžio 20 d.

Pirmas negras Ohio aukščiausiame teisme yra Robert Duncan, 41 m., 
kuris čia matyti su šeima.

VIEŠA PADĖKA
I JAV ir Kanados Teatro festivalis 
prado didžiai pasisekęs. Visi pasiža
dėję festivalyje dalyvauti dramos 
sambūriai atvyko laiku lr dalyvavo. 
Chicagos visuomene gausiai visus vai
dinimus lanke. Nustatyta programa 
buvo pilnai Išpildyta, organlztuclnė 
tvarka tr kultūrine rimtis buvo iš
laikyta lk.1 paskutinio momento, fes
tivaliui rengti lSlelstos sumos pilnai 
padengtos gadtomos pajamomis, te
atro festivalis dav6 virš $2,000.00 
gryno pelno x

JAV EB Kultūros Fondas, teatro 
festivalio rengėjus, reiškia nuolan
kia lr nuoširdžia vieša padėką:

1. Clevelando, Hamiltono, Detroi
to, Uos Angeles, Chicagos Šaulių Ir 
UB Jaunimo teatriniams vienetams, 
dailininkams lr režisieriams — Da
riui Lapinskui. Leonui Barauskui. 
Petrui Maželiui, Zuzanai Arlauskaitei 
-Mikšienei, Alfai Brinkai, Elenai 
Dauguvietytei - Kudabienei, Dailiai 
Maekiallenei.

2. Teatro Festivalio paruošos ko
mitetui: dali. J. DaugvilaL J. Šlajui, 
A. Kareivai, J. J’aštukul, A. Alčlaus- 
'k,ul, A. Smilgai, L. Juškaičiul, o ypa
tingai mok. M. Peteraltienel, bilietų 
platinimo vadovei, Z. Juškevičienei, 
aukų telkimo vadovei tr inž. V. Ja- 
slnevlčlul, Žymenų banketo paruo
šimo vadovui. Visi dirbo daug Ir pa
sišventę, šiam tikslui paaukodami 
sg vo laisvalaikių lr savaitgalių va
landas.

3. Tėvams Jėzuitams, o ypatingai 
kun. J. Borevlčiui, Jaunimo Namų 
direktoriui, už sales, tšvišką globą, 
tvarką lr priežiūrą, kas labai paleng
vino darbą festivalio metu.

4. Žymenų skyrimo komisijai: dali 
M. Ambrazaitienei, rašyt. A. Baro, 
nul, B. Chomsklui, rašyt. Č. Grlnce- 
vičlut, v. s. VI. Vljeikiul, Žymenų 
vakaro vedėjai rašyt. N. Jankutei, 
orkestrui lr Jo vadovui p. Biknevl- 
člul. šetmlntnkol p. Matulevičienei ir 
visoms Jos pjagelblnlnkėms, p. E. 
Kaminskui už baro tvarkymą. Labai 
nu-oAlrdžlal dėkoju Česlovui Rukutžal, 
Vyt Žygul, Kaziui ClJūnėllui lr Ja
ninai Llškevlčiūtel, kurie dirbo ilgas 
valandas keliuose spektakliuose prie 
apšvietimo nepakildami už tai ma
žiausio atlyginimo. Dėkoju Iz. Sinke
vičiūtei lr A. Voslukevičlenel už bi
lietų platinimą.

B. Spaudai: Draugui, Naujienoms, 
pirval, Laisvajai Lietuvai, P. Pet- 
ručtul, Margučio radio vadovui, 
p. Daulkams, S. Barčus šeimos radio 
vadovams, T. siutui, liet, TV vado
vui, garsinusiam festivalj lr filmavu
siam iškilesnius Jo momentus, (vaL 
rių laikraščių redaktoriams ir žur. 
ąal įstums: K. Bradflnui, A. Baronui, 
A- Pužauskui, B. Kvikliui, P. Garš
vai. J. Prunsklul, V. Šiliukui 
J. Janušilčlul. J. Toliušlut, A. 
Nakui. J. Gliaudai, VI. Būtėnui,

M Valiukėnui, A. Santarai, A. Bud- 
redkui. Z. Juškevičienei. V. Alantūi, 
J. Stempužiui. J. Šlajui. Fotografatna 
Y. Noreikai. P. Maistai, B. Brazdžio
niui už garsintuvus ir visiems ki
tiems, kurių pavardžių šiuo metu 
neturiu po ranka.

6. Dėkoju sveikinusiems festivalj 
Liet Gen. kons. Dr. P. Daužvardžlul, 
JAV LB Centro Valdybos pirm. B. 
Nainiui, PLB Kultūros Tarybos pirm. 
prof. Dr. A. Klimui, akt V. Žukaus
kui su ponia ir kt. DSkoju padėju. 
slėnis paruošti medžiagą repr. te
atro festivalio leidiniui J. Stempu- 
žtul, D. Jankionei, J. Petrauskui. A. 
Ęrlnkai, E. Kudabienei, K. Galiū
nui. I. Morkūnienei ir kt.

CLASSIFIED GUIDE
DĖMESIU !1 ĮSIGYKITE DABAR

illlllllllllllllllllllllllllllllirillllllllllllllilb kSL.
JEIGU JUMS KEIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIU KORTE 1.11, 
kreipkitės j ‘‘Draugą”, kuris spaus 
dina tokius dalykėlius gražiai, gre
tai ir prieinama kaina.

t) K A t G A S 
4545 VVest 63 r d Street 

CHICAGO 29, ILL.
Mtllllllllllillltllllllllllliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiii

il|llllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll
Apsimoka skelbtis DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.
(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiim
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B Ė A L ES TA T E

D R M E S I U

MISCELLANEOUS I Ei » U -A NTKl i i:

7. Pati didžiausia padėka tenka 
Chicagos lietuvių visuomenei Be Jos 
pritarimo lr dalyvavimo negalėtų 
egzistuoti Joks teatras, Jokia kultū
rinė Institucija. Chicagos visuomenė, 
savo gausiu atsilankymu (vertinų 
Kultūros Fondo pastangas, pagerbė 
mūsų teatrinių vienetų sunkų sce
nos darbą išeivijos sąlygose ir Įspū
dingai užbaigė Lietuvos Laisvės Ko
vos metus kultūriniu (vykiu. Teatro 
Festivalyje iš viso atsilankė 3190 
žiūrovų, todėl 3190 kartų tariu — 
DftKUl! Teatro Festivalis pasisekė 
vlsaLs atžvilgiais — -organizaciniu, fl- i 
nanslniu, meniniu. Iš G teatrų, ketu- ’ 
rl buvo atžymėti premijomis ar Žy- Į 
menlmls: Detroitu* išvyko namo su 
iškiliausios aktorės Žymeniu, Cleve- Į 
landas su Iškiliausio teatro Žymeniu, 
Hamiltonas gavo net du Žymenis: 
už kostiumus tr Iškiliausio aktoriaus. 
lx>s Angeles Irgi buvo atžymėtas du 
kartu — iškiliausio teatro lr iški
liausių dekoracijų. Visus laimėtojus 
sveikinu LB Kultūros Fondo vardu.

Dėkui visiems dar kartą. Darbas, 
ne kalbos, pusiltoka. Darbas visus 
suartina lr sujungia. Tebūnie tad šis 
I Teatro Festivalis, vtąds Chicagos i 
visuomenės pastangomis (vykdytas, Į 
šviesi rodyklė ateities kultūriniams 
darbams. |

ANATOMirs KAIRYS 
JAV LB KILTCROS FONDO PIRM.
Chicaga, 1968. XII. 16.

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVTMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax. 
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6458 S Kedzie Ave. — PB 8-2283

Kalėdos savam name
2 butų modernus namas lr gražus

belsmentas. 3 atskiri šildymai. Apie 
44 ir Talman. Pigus.

šedevras. 6 kamb., 8 metų mūro 
rezidencija lr mūro garažas. Centr. 
air qond. Malonu žiūrėti lr gyventi.

103 tr Kėdžle.
A kam b. 15 nųetų mūras Marą. 

parke. Gazu Šildymas. Platus lotas, 
t auto niūra garažas. 820.060.

1 Vi aukšto. l( metų pajamų mū
ras. 2 auto. garažas Prie pat parko. 
126,700, Priims rimtą pasiūlymą.

S hutų mūras. Arti ofiso. 2 po 7 
lr 4 kamb. butai. Garažai- $29.600.

2 aukštų. 8 butų modernus mūras. 
II metų statyba Beverly Wooda. 
Virš $14.000 nuoma. Namas per 6 H 
metus Išstmoka. įnešti $2B,000.

Dviguba nauda Iš 8 kamb. mūro. 
Arti Maria High. Pigus.

Uoksus 7 kamb. mūraa įrengtas 
belsmentas, garažas, daug priedų. 
Gera vieta. $20,000.

švarutėlis, gražus 4 ii kamb. med. 
Platus lotas. Arti mūsų $ 12.760.

VALDIS REAL ESTATE
24S8 W. 69lh St. RE 7-7200

Kad ir pasikeitus bažnytinėms 
apeigoms, maldaknygė vistiek y- 
ra reikalinga, ypatingai, jei ji yra 
tokia plati ir viską apimanti, 
kaip

TIKIU DIEVĄ

Kun. St. Yla

Joje rasite maldas bet kokia 
gyvenimo proga, visą eilę gies
mių, litanijų bei specialiai lietu
viams pritaikintų susikaupimui 
Dievo žodžių.

Gale dargi pridėti religinių pa
pročių aprašymai, išpažinčių 
svetimomis kalbomis tekstai ir 
vardai kiekvienai dienai ištisiem 
metam.

, Maldynas TIKIU DIEVĄ yra 
Į meniškai apipavidalintas, kietais 
, dirbtinos arba tikros odos vir
šeliais. Kainos: $6.00 (raud. kr.), 
$7.00 (auks. kr.), $8.00 (odos 
virš.). Puiki dovana, gaunama 
Drauge.

Illinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

RADIO PROGRAMA
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DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
Kreiptis į:

J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-105(1
llllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllltl'

Seniausia Lietuvių Raibo Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
\VLYN 1360 bangos veikia sek 
raudiem-tu-. nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų Peri!jodama: vėlinusių! 
pasaulinių žinių santrauka ir ko-, 
mentarai. muzika, dainos ir Mag 
lutės pasaka Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis Baltic Florists — 
rėliu bei dovanų krautuvė, 502 E 
Broadtvay, So. Boston, Mass. Tei 
t N 8-0489. Ten pat gaunamas ir 

dienraštis “Draugas”

A. ABALL ROOFING G0
(steigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogu- raitė
me .i ha dedame naujus kaminus, n 
nas nutekamuosius vamzdžius Dažo 
me IS lauko. Taisome mūro "tuok 
polnting” Pilnai apsidraudę Visos 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-877P
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

EQUIPMENT MAINTENANCE 
MAN WANTED

Bitini 1 nianufaeturing plant of larger 
Corporation reąuires a general ėąuip- 
ment. malntenance man. Experience 
should Include electrical Controls 
and mechanical. Apply at

NICRO STEEL PRODUCTS 
3534 N. Spaulding, Chicago, III.

Tei. — CO 7-1220

MISCELLANEOUS

M O V I N G
sERENAS perkrausto baldus ir 
.litus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
J047 W. 67th Plote WA 5-8063

M O V I N G
Perkrausto baldus iš arti ir toli.

A. BENIULIS
Chicago, III. 60629, Tel. RE 7-7083

A k. mūro pajamų namas su rūsiu, 
nauj. šlldy.. kabinetine virtuve ir 
gražiai (rengta veikiančia rūbų va
lykla. Gage pke. $16,900.

Juzės Daužvardienės 
POPULAR LITHUANIAN 

RECIPES
4-Ji pagerinta iliustruota laidu 

' Virš 200 mėgiamiausių lietuviša 
receptų anglų kalboje

Pulki dovana lietuvėms it ne i 
tuvėms

Kaina — $2.50
Oliuota State gyventojai prie kali o

turi pridėti 5% taksų.

Užsakymus siųsti

DRAUGAS
4545 West 63 r d Street 
Chicago. Illinois 60628

SIUNTINIAI f LIETUVA
COSMOS ENPRESS 

»IARQUEITE GIFT PARCEL SKKV 
ZtiON Ottth St. Tel. WA 5-27S1
2501 Ottth St. Tel. WA 5-2737
4333 So. Halsted St. Tel. 254 *320

Lietuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu Iš Chi 
•agos tiesiai i Lietuvą.

Didelis pasirinkimas (vairių me 
•lžiogų, Ita). lietpalčių Ir kitu prekių 

Priimami doleriniai dovanų už
sakymai

E. Ir V. Žukauskai

aPDRAUDV AGENTŪRA
amų, gyvybes, 
automobilių, j 

sveikatos. bu ’ 
ulo
l’aioglor Išsl- 
uokėjuuu sąly 

gOH

i. 8ACEVI6IUS
<455 S. Kedzie Ate., PU 8-223H

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas tr taisymas,

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

Me55MK’B9MKS8«

HFLP M ANTFI) — VVR M

Wanted: Healthy Man
For shipping and Recelving. Exper. 
Steady ex-'.oll. vvorking conditions 
and benefits.

TRI — SUPPLY COMPANY 
Miss LoweU _ BE 7-7030 

Platinkite “Draugę”

RCTAKV STEEL BULE 
DIE MAKER TRAINEE 

NEEDED
Nevv' branch plant from established 
leading firm. Good vv-orking con
ditions. Good fringe benefits. Ex- 
celent opportunity for young man. 
Write or enll

439-8530 — 894 7923
CONTAINER GRAPHICS 

CORPORATION 
1519 E, Algonųuir Road 

Arlington Heights, Illinois

SYSTEMS

PROGRASVIMER
ANALYST

Experienced analyst to develop 
management Information uysteins 
for Iarge retall shoe chain. Should 
be fanilllar vvilth operating Sys
tems envlroniuents, management 
systeims eonėepts, and have at 
leost J year programming experL 
ence. Ali replies confldentlal. Mali 
resume and saliry reąuirements to: 

DIRECTOR OF M.I.8.

HAHN SHOES

557 National Press Bldg. 
Washhigton, D. C. 20004

HELP W A N T E D —- VYRAI

■iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiti

MEILĖ TRIKAMPY

Romanas

RENĖ RASA

Apie šią knygą, kurią išleido 
nuo pirmo puslapio iki paskuti- 
nio .

P. Venclova “Naujienose”: 
“... romano stilius paprastas, 
Liet. Knygių klubas, Pranas 
Naujokaitis rašo: “Problemos 
pinte pinasi... intriga pririša 
kaitytoją ir veda nepaleisdama 
lengvas, skaitytoją iš karto pa
gauna”.

St. Rastonis “Ateityje’’: “Ro
manas yra įdomus ir tinka vyres
niems moksleiviams, studentams 
ir visiems, kurie mėgsta lengves
nę grožinę literatūrą”.

Knyga gaunama “Drauge”. 
Kaina $3.00.
Illinois State gyventojai prie balnos 

turi pridėti 5% taksų.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll

Didelei ar gbniningal šeimai mū
ro namus su rūsiu Ir garažu ant pla
taus sklypo. 6 % kamb. plius 2 
kamb. su pilna vonia pastogėje. 68 
Ir Talman. $21,000.

Sklypas Ir šalimai 3 butų narna- 
gerpj Brighton pko apyl. 6—4—8 H 
k. modernūs butai. Virš $800 paja
mų $26.900

ŠIMAITIS REALTY
•nsi W 48 St CT, 4-234E

40 akrų ūkis su trobesiais lr ma
šinerija Mičigane. 120 mylių nuo Chl- 
oagoa $14,000.

10 butų mūr. namas Marąuette 
Pk. $11,000 met. pajamų. Savininkas 
duos paskolą 6%. Kaina $68,000.

5 kamb. mūr. bungaloiv prie 71- 
os lr RockvvelL Galima tuoj užimti. 
$17,900.

4 butų po 3 kamb. mūr. namas 
Gage pk. Nauja šiluma lr elektra 
AJum. langai. Dvigubas garažas. 
$46,000.

2 butai po 6 H kamb. tr 4 kamb. 
angliškam rflsyj. 12 metų mūr. na 
mas Marąuette Pk. 3 auto garažas. 
862,009.

2 gražfla sklypai po 60x150 pėdų 
Beverly Shores, Ind. $7.900.

LEONAS REAL ESTATE
(NOOME TAU — UOTAKIATAS - 

IMI GRACU*
2785 W. 71st St. Tei. 925-6015

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liūdijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo- ( 
mi Income Tax lr atliekami kitokį 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av., CL 4-7450

Didž'Ojo poeto Dantės intymiuo
sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintėliB prozinis kū 
rinys. pajvainntas nuostabaus gro 
žio eilėmis.

Naujasis Gyvenimas
Į lietuvių kalbą išvertė A. Ty- 

ruolis, Goethės, Šilerio. Šekspyro 
ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš
ta meniškom iliustracijom. įrišta j 
kietus įvairiaspalvius viršelius. Kai
na $2.00. Gaunama DRAUGE i» 
pas knygų platintojus.
Illinois State gvyento-Jat prie kainos 

turi pridėti 5% taksų.

Skelbkitės “Drauge”.

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas 
i«4‘J W 63rd St., Tel. 434-0421 
Vakarais skambinti VVA 5-3607

P. Rodenas K šimulis

Heating Contractor
[rengiu naujus lr perstatau se 
nūs visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr air eonditioning i 
naujus lr senus namus Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turtu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai tr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING * SHEET METAL 
4444 8. VVestern, Chicago 9, IU.

Telefonas VI 7-S447.

REALE STATE

Kas skundžiasi, kad nėra literatūros jaunimui, tikrai apsi
džiaugs sužinojęs, kad to trūkumo nebėra. Visa eilė anksčiau Ir

vėlesniu laiku išleistų vaikams ir vyresnio amžiaus jaunimui 
tinkamų leidinių patenkins kiekvieną jauną skaitytoją:

Pupnčio skėtis (spalvavimui) ...................
Algis ir Alytė (spalvavimui) .................
Tėviškėlę aš regiu, Pr. Imsrys ..................
Aukso kirvis, J. švaistas ...........................
Gulbė karaliaus pati, liaudies pasaka ... 
Keturkojis ugniagesys, D. Bindokienė ...
Labas rytas vovere, J. Minelga ...............
Lietuviškos pasakos, dr. J. Balys .........
Mėlyni karveliai, A. Baronas ................ .
Murklys, A. Giedrius .................................
Trys Sakalai, A. Vambutas ........................
Baltasis Stumbras, G. Ivaškienė.................
Baltosios pelytės kelionė Į mėnulj,

D. Bindokienė .......

0.75
0-80
1.00
2.50
1.25
2.00
2.50
2.50
1.50 

.1.80
2.00
3.60

1-50
Visos šios knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai 

prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIHIIIIIIimilllllllllllllllllllllllllUIIINIU

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
R. & L. INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 So. Ashland Ave., LA 3-8775 
(Currency Exchange patalpose)

sąžiningas patarnavimas

2 po 0 kamb. mūr. Modernios vo
nia, alum. langai, štluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 po 5V4 kamb. ir 4 kamb. angliš
kam rūsy. 7 metų mūraa, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46.500.

6 butų naujas mūras. Karštu vand, 
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86.000.

14 butų, 2-jų aukštų mūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $88,000,.

10 butų po S kamb. mūr. Alum 
langai. netoli mūsų įstaigos. Tik 
$67.000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų (- 
staigos. $18,900.

2 po 0 kamb. 8 metų rūraa, karštu 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke. 
$42,000.

50 p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui lr apartmentams. Teiraukitės.

12 butų 1 metų modernus 1 rturtin 
gas (rengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

Rooming house. Pajamų $50,000 
metams. Labai gerai Išnuom. šiauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės. , 

fl kamb. mūr. **Bullt-lns". kokli
nes plytelės karšto vandens šildymo*
gazu. Marą. pHe. $20,600.

1H aukšto mūr. 6 lr 6 kamb. 3 
'CJlnial Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 Ir Oakley $19,500

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

72 lr Talman. Mūr. 1V4 aukšto. 2 
butai — 6 Ir 4 k. Garažas. 821,900.

71 ir Talman. Med. 4 kamb. bu
tas lr 8 kamb. rūsy. Gazo šild. 
818.600.

Mfir. ft kamb. bungahm. Geram 
stovy. Garažas. Tik $14,800.

70 lr Talman. Mūr. 3 po 6 kamb. 
Ir butas rūsy. Garažas. |39,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st Street — RF '

Perskaitę “Draugą”, duo
kite ii kitiems pasiskaityti.

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Member of M L.S.
A L E X ŠATAS—REALTOR

Main office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, IU. Tel. OL 6-2233 
Tarime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose Prašome užsukti | mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.

OPPORTUNITIES FOR
CIVIL ENGINEERS

WITH
ST. LOUIS COUNTY

Supervise or participate in th-e supervision of various Bond Issue 
Projects such as the ncw County Government Center and the AduJt 
Correctional Institution
Respons bil ties include both field and office vvork.
Graduate Engineers vvith construction experienęe preferred. 
Registratiop, desirable, but not reųuired. Recent graduates also 
considered: Starting salary dependent upon ąualifications.
Send resume includlng salary history and reąuirements to 

St Louis County, Division Of Personnel 
8008 Carondolet, Clayton, Missouri 63105 

Phone 3-6360, Ext. 446
Phone V0 3-6360, Ext. 446

ACCOUNTING TRAINEE 
A2MD STOCK CLERK

High school graduate, drivers license reąuired. Starting salary 
$475 50 per month and all GM benefits. including cost of l’ving 
allovvance. insurance and stock siaving plan.

Apply In Person Or Call Mr. Wineigner, VVeekdays 3—5

GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION
5930 North Lincoln Avenue, Tel. 878-7300

An Eąual Opportunity Employer

Immediate Opening
INDUSTRIAL ENGINEER

If you’re the ezceptional person we need, arrange for your Intervievv at 
once. This is an excellent opportunity. Complete fringe benefit program. 
Top salary. Reąuired: industrlal Englneerlng Degree or related degroe 
vvith experlenee. Permanant position Contact:

FIRESTONE TIRE & RUBBER COMPANY 
P.O. Box 570, Bloomington, Illinois 61701

Tel. (309) 452-4411

ELECTRO - MECHANICAL 
AND MECHANICAL ENGINEERS

If you are an aggressive. hard-vvorking Engineer looking for an 
opportunity to associate yourself vvith a dynamic, grovvth-minded 
company, the follovving vvill be of interest; openings exist for ap- 
plicants vvith backgrounds in Electrical Engineering, associated 
vvith Logic Design, Computer concepts, Office machines, Precision 
mechanisms, etc
Openings also available for Mechanical Engineers vvith back
grounds and eocperience vvith precision mechanisms related to 
Peripheral Computer Eąuipment, Office Machines, etc.

SEND RESUMES TO
THOMAS E. W H E E LE R

Personnel Manager
Dura Division Of Intercontinental SyBtems, Ine.

5461 20th Sfc. West, Greeley, Colorado 80631
An Eąual Opportunity Employer

J

SUPERINTENDENT OF WATER 
DEPARTMENT

Modern munictpal vvator system serving a City of 28,000 population 
has opening for superlntondent of water production and dlstrlbutlop. 
Position reąuires executive engineering approach and egecution of 
planning policy presentatlons and construction programa. Applicant 
should be a graduate clvll or mechanical engineer wlth flve years 
ezperlence, or eąulvalent, tn tho operation and construction of watei; 
system facilitiea Includlng vvells. treatment and dlstrlbutlon. Pi-ofossional 
reglstrattom preferred, but not reąuired. Exc ūlent starting salary and 
liberal fringe benefits. For confldentlal intervievv, please send complete 
reourne to.

MR. J. P. FPI.LER. GENERAL MANAGER 
OR PHONE 31 9-263-2631

MUSCATINE P0WER & WATER
127 EAST TH1RD SŪTtEET, MUSCATINE, IOWA 5271H



BENEDIKTĄ BABRAUSKĄ PRISIMINUS 

IŠ ARČIAU
- i

Kun. A. Juška

Vakarų Vokietijoje, Ravelis Garbingos atminties Bene-1 
burgo mieste, 1944 m., sausio diktui Babrauakui gyvenimas 
mėn. pirmą kartą susitikau ve- buvo itin sunkus, nors jis dėlto Į 
iionj Benediktą. Su juo, kaip ir niekam nesiskundė. Jis ilgūs 
su jo žmona ipoete Gražina, už- metus dirbo paprasčiausią, mert- 
simezgė nuoširdi b.čiulystė. Ji kiausią, darbą vienoje kavinėje, 
nenutrūko net ir tada, kada ka- Juk šiame krašte mokytojas iš 
rūi pasibaigus, iškeliavau į Ro- Lietuvos yra foe jokios profesi
nių tolimesnėms studijoms. l3u jos. Jam reikėjo ne tik sau 
juo per tris metus pasikeisda- duoną užsidirbti, bet ir dolerį 
vom laiškais. Kai kuriuos iš jų taupyti, kad galėtų sūnų į moks
ir Šiandien tebelaikau, nors jų 
popierius yra gerokai pageltęs, 
sunykęs. Mes vėl apsidžiaugėm 
Chicagoje susitikę. Keletą me
tų dirbau su juo dienraščio 
“Draugas” (bendradarbių klubo 
valdyboje. Jis buvo vienas iš 
tų didžiųjų entuzijastų, kai bu
vo organizuojama pirmoji tūks
tantinė už geriausią romaną, 
šioje srityje daugelį valandų 
esame praleidę bendruose posė
džiuose. Cicero Aukštesnėje li
tuanistinėje mokykloje, kai jos 
direktorium buvo kun. Petras 
Patlaba, buvom kartu mokyto
jais __ jis lietuvių kalbos, aš
Lietuvos istorijos. Kai prieš tris 
su viršumi metų persikėliau į 
ŠV. Antano parapiją vikaro pa
reigoms, Babraiuskai pirmieji 
mane sveikino.

Tiek ilgų metų prabėgo 'ben
droje veikloje. Ir kiek prisimi
nimų, o labai staiga, nesuspėjęs 
su nieku atsisveikinti, Benedik
tas Babrauskas iškeliavo į am
žinybę. Ir vis dar tikiesi jį gat
vėje sutikti, mokyklos korido
riuje surasti, girdėti jį kalbant 
posėdžių, minėjimų salėse. Juk 
jis taip sveikai atrodė, niekada 
jokiomis ligomis nesiskundė, iš 
jo tryško gyva energija, liejosi 
ehtuziazmas. Jis savo kalboje 
niekuomet nebuvo šaltas. Jo 
kiekviename žodyje jutai gyvą 
širdį.

Laibai gaila Benedikto kaip 
gero, susipratusio ir pavyzdin
go kataliko. Jis visuomet buvo 
registruotas, aktyvus, Šv. An
tano parapijos parapietis. Nors 
jis sunkiai dirbo, mažai teuž
dirbo, tačiau parapiją gausiai 
rėmė. Benediktas dažnai sielo

Innsbrukas. Austrijos kata
likų vyskupų nutarimu ir Apaš 
talų Sosto aprobacija Inndhru- 
cke įkurtas institutas naujiems 
vedusioms dijakonams pareng- 

davoei, kad lietuviškas žodis iš' ti- Institutan priimami ne jau- 
mūsų tautinių bažnyčių nyksta, j nesni kaip 35 metų vedę pasau- 
Jį visada savoje bažnyčioje tik Hečiai, kurie baigę atitinkamas 
per lietuvišką sumą matydavai. , studijas ir įšventinti dijakonais 
Jam sekmadienis buvo privalo- galės sakyti pamokslus, dalyti 
ma šventė. Jis turėjo laiko ir šv. Komuniją, krikštyti, lairnin- 
prie 'klausyklos atsistoti ir Jė-, ti moterystes ir laidoti, 
zų Kristų komunijoje į savo •
širdį priimti.

Benediktas Babrauskas buvo 
ir iš pasiruošimo ir iš pašauki
mo mokytojas — pedagogas. 
Šioje srityje jo specialybė buvo 
lietuvių kalba, lietuvių literatū
ra. Jis mokinius mylėjo, tačiau 
iš JU ir gerokai reikalavo. Pa
žymiams jis buvo kietokas. 

V Prisimenu ne vieną mokytojų 
posėdį, kai išeidavo ginčai dėl 
pataisų, dėl palikimo antriems 
metams. Išeivijoje daug sunku
mų su lietuvių kalba. Kartais 
net visi mokytojai prašydavom 
to ar kito mokinio pasigailėti. 
Ir vis dėlto Benedikto neįveik- 
davom. Jis tikrumoje buvo tei
sus. Jis ir pačius pažymius ob
jektyviai, teisingai, rašydavo. 
Tuo atžvilgiu niekas jam jokio 
priekaišto nebuvo padaręs. Jis 
buvo lietuvių kalbos žinovas, 
specialistas. Lietuvių literatūra 
visada buvo Benedikto širdyje. 
Apie betkokį žymesnį lietuvių 
rašytoją jis galėjo ištisoms va
landoms kalbėti, jam nereikėjo 
jokio pasiruošimo. Jo pastabos 
buvo taiklios ir kritiškos. Jau
niems rašytojams jis statydavo 
gan aukštus reikalavimus. Apie 
rašytojus jas kalbėdavo su ne
įprastu entuziazmu, įkvėpimu, 
iš pilnos širdies, su didžia mei
le. Kai jis išsiverždavo iš vi
daus gelmių, jam sunku buvo ir 
besustoti, laikas kaip ir neegzis- 
tavo. Nemanau, kad jis buvo 
laimingas kaip mokytojas, dės
tydamas vokiečių kalbą, aukš
tesnėje valdinėje mokykloje. 
Jam ten buvo sunku. Jis vis 
mintimi grįždavo prie lietuviš
kos mokyklos.

kis leisti, silpnos sveikatos žmo
nai padėti ir kad dar liktų bent 
keli skatikai lietuviškam laikraš 
čiui užsisakyti, lietuviškai kny
gai nusipirkti. Jis grįžęs iš sun
kaus fizinio darbo, sėsdavo prie 
stalo ir nakties valandas pra
leisdavo berašydamas, beskaity
damas. Ir taip jis negalėjo tu
rėti jokių atostogų. Apie jokį 
automobilį Benediktas niekada 
ir nesvajodavo. Jis didžiavosi 
savu, mažu ir senu, nameliu. 
Darbas dar Babrauskui pasun
kėjo, kai sulaukęs 50 metų, pra
dėjo ir vokiečių kalbą aukštes
nėje mokykloje dėstyti ir kartu 
universitete studijuoti, nes Lie
tuvos universiteto diplomo ne
pakako šio krašto mokykloms. 
Jis didžiuosius sunkumus niuga- 
ėjol. Profesoriai ragino jį ir 
daktarato siekti. Jam tai būtų 
pavykę, nes velionis turėjo mil
žinišką sveikatą, stebėtiną 
darbštumą ir žemaitišką užsi
spyrimą. Jo širdžiai tas buvo
jau per daug h-ji nebeiHaikė. “,8'or

Benediktas Babrauskas mums1 , , ° J . .no latvių kompozitoriaus, nėipalieka kilnų, įpareigojantį, at
minimą. Jo dvasinį testamentą, 
kas bebūtų, jo draugai, ypatin
gai kolegos mokytojai, jo bu
vę mokiniai, turėtų vykdyti. Se
kime Benedikto šauniu pavyz
džiu — visada ir visur išlikime 
lietuviais, brangindami savą kai 
bą, savus papročius ir kartu 
likdami savų idealų, savų prin
cipų tarnyboje.

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad po trumpos li
gos 1968 m. gruodžio 19 d, 9:10 vai. ryto mirė mūsų mylima 
seeuo ir teta

A. -f A.

VALENTINA MEI2YTE
Gyveno 6642 S. Francisco Avė

Kūnas bus pašarvotas penktad.. 4 vai. popiet Mažeikos - 
Evans koplyčioje. 6845 S Western Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., gruod. 21 d. iš koplyčios 11:30 
vai. ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus: draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka sesuo dr. Lilija Ignatonienė, sūnūs Algis 
ir Arvydas, marti Sandra, Lietuvoje sesuo Natalija. Vokietijoje 
sesuo Antanina su šeima ir Australijoje brolis Leonardas su 
šeima.

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

iiiiiiiiiiiii::::::iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Dailaus žodžio mėgėjams viliojantis poezijos pasirinkimas. 

Vėliausios tremtyje išleistos poezijos knygos, kurias galima gau
ti siunčiant užsakymus į DRAUGA:

34 eilėraščiai, VI. Šlaitas ..............................  1.50
Pavieniai žodžiai, J. Mekas ............. ......... 4.00
Tu esi mano žemė, D. Sadūnaitė....................1.50
Ausiniai rageliai, Pr. Naujokaitis ............... 2.00
Vivos Flango, V. Putinas ............................ 2.00
Mėlyna diena, B. Rutkūnas ....................... 1.90
Kai mes nutylam, M. Sauiaitytė .......... 2.00
Saulė kryžiuose, L. Andriekus ..................... 3.00
Alkana žemė, St. šakytė ..........\................  2.00
Sonatos ir fugos, K. Bradūnas .....................5.00

Nedelskit užsisakyti šias knygas savo bibliotekai ir, artė
jant Kalėdų šventėms, dovanoms, kuriomis pradžiuginsit savo j 
artimuosius ir draugus.

Illinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
(IlilIilIlIlIlIlIlIlIltIiilltNIlflIHIflIHiNIlIinililIlIlIlilIlIlillHHIIilIlIlIlIlIlIltlIlIlIlHIIIII 1

Am. Liet. Monte®sori vaikų namelių mokiniukai prie simbolinio Kūčių 
stalo 1967 .m. Nuotr. V. Juknevičiaus

LATVIŲ PIANISTAS BALTIJOS 
KONCERTE

Elena Vasyliūnienė
Gruodžio 6 d. muzikos mylėto ( klasine kalba. Baigęs Bacho kuri 

jai susirinko į Bostono Jordaninį pianistas vaikiškai nusilenkė 
Hali šalę latvių pianisto Arthur
Ozolins koncertui. Programoje 
buvo keturi dalykai: Bacho “Pre 
Hudas ir Fuga F. Minor”, Cho
pino “Sonata in B Minor, Opus 
58”, Bacho “Preludas ir Fuga E 

ir Prokofievo “Sonata Nd

buvo paminėta, kad pianistas e- 
sąs latvis. Jau prieš koncertą ga
lėjai žmogau spręsti, kad solistas 
bus jaunas. Ir jis buvo jaunas.

Kai Arthur pasirodė scenoje jis 
sudarė mokinio įspūdį: keistų lais 
vų judesių, kiek palinkusių pe
čių, jis vaikiškai lenkėsi scenoje. 
Pradėjęs Bacho preliudą jis vis at
rodė mokinys. Bet įsikibęs į forte- 
pioną, lyg pasidaręs jo dalimi, 
Arthur vis labiau augo iš moki
nio į solistą, ir juo ilgiau jo klau
saisi, juo labiau tas įspūdis didė
jo. Jo tvirti pirštai išgaudavo 
“sveikus” tonus, malonius, švel
nius, kaip pūkelius, tai garses
nius, bet su tuo pačiu švelnu
mu. Melodija plaukė kaip ante
lė tyliame ežere. Bachas ramus 
savo charakteriu, įsižiūrėjęs į 
dangų, gražia forma apipavida
lintas, kaip matematikos formu
lė kalbėjo į klausytojų širdį sena

ir išėjo pasilsėti valandėlę. Po 
pirmojo veikalo, išėjęs skambinti 
antrąjį, Arthur išėjo kitas žmo
gus. Pilnas energijos ir jėgos Jo 
rankos lakstyte lakstė kliaviatū- 
roje, išgaūdambs sunkius pasa
žus ir akordus, gražiai dainūoda 
mos Chopino melodijose. Cho- 
pinas skirtingas nuo Bacho, kaip 
žaidžiantis šaltinėlis nuo srau
nios upės, kaip ramus pavasario 
rytas nuo audringos vasaros die
nos. Jei Bachas žavi savo klasi
ne linija, tai Chopįnas širdies kai 
ba audringa ir kančių pilna pa
sakoja neišpasakotas svajones, 
neišsapnuotus sapnus. Chopinas 
skambėjo elegantiškai su giliu į- 
sijautimu, skambintas su švaria 
aiškia technika, be melancholi
jos. Chopiną kiekvienas pianis
tas savotiškai interpretuoja, ir 
Arthur iš Chopino padarė ne po 
etą, ne svajotoją, bęt realų žmo
gų, kuris išgyvena savo kančias

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
11968 m. gruodžio 18 dieną, Lietuvoje, Kaune, mirė mūsų my- 
|limss tėvas, uošvis ir senelis

A. -f- A.
JUOZAS ŽEMAITIS

Šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos gruodžio 28 dieną. 
|šeštad., 7 vai. ryto, T. Jėzuitų koplyčioje.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti pa- 
Imaldose.

Nuliūdę vaikai: Genovaitė Bakuckienė su šeima 
Elena Banienė su šeima 
Birutė Židonienė su vyru Stasiu, 
Juozas Žemaitis su šeima 
Algirdas Žemaitis su žmona Irena

A. A.

LIUDVIKAS ANTANAVIČIUS
Gyveno 7019 S. California Avė., Chicago, Illinois.

Mirė gruod. 17 d., 1968, 11:50 vai. vak., sulaukęs se
natvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kretingos apskrities, Veviržėnų 
parapijos. Amerikoje išgyveno 60 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Zuzana (Žemliaus- 
kaitė), brolio sūnus Liudvikas su žmona Johanna ir šeima, 
sesers sūnus Julius Radišauskas su šeima, giminės: Ona Žem
gulienė su šeima, Kazimiera Žemgulienė, jos sūnus: Wally ir 
krikšto sūnus Joseph su žmona Stella ir šeima ir kiti giminės, 
drangai ir pažįstami. '' ‘ ■ •>

Priklausė Šv. Vardo dr-jai (Marųuette pk.), Namų Sa
vininkų dr-jai, ir Piliečių, žemaičių, Kęstučio, Upytės bei 
Eržvilko klubams.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 
7,lst Street. ■ . ,

Laidotuvės įvyks šeštad., gruod. 21 d. iš koplyčios 9 vai. 
bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, kurioj įvyks 
ged. pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę: žmona, brolio ir sesers sunūs ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345

2424 W. 69th STREET 
2314 W. 2Srd PLACE

ir jums jas atiduoda. Pianistas pa' 
darė Chopino muziką dar šviesės Į 
nę kaip kad ji ištikrųjų yra, įdė
damas savo jauilatvišką tempe
ramentą. Chopino muzika turi 
savotišką charakterį, tai jis saulė 
tas, kaip mazurka, tai jgranidi- 
na jus 'į pesimizmą. Bet to pėsi- 
nuznio nesijautė p'as Art h urą.

Būti pianistu profesionalu nė
ra kngva. Dieną iš diertos rei
kia skambinti gitmas, arpėdžio, 
etiudus, pačiam vienam valan
das užsidarius kur nors ir tik tam, 
kad koncerto metu savo klausy
tojams. sukūrtum valandėlę savo
tiškos nuotaikos, kuria jie priims 
ar nepriims, apsidžiaugs ar tave 
keiks. Pianistas koncerto metu su 
kuria ne savo, bet kito muziko — 
kompozitoriaus pasaulį, ir čia y- 
ra solisto kūryba. Būti interpre
tatorium irgi nėra lengva: turi į- 
eiti į kito žmogaus lyg kailį, pa
sakyti tai ką jis norėjo, ir pasaky
ti taip kaip jis norėjo. Čia nėra 
taisyklių, ir todėl kiekvienas solis 
tas interpretuoja savotiškai. Bet 
solisto darbas duoda vidinį pasi
tenkinimą jam pačiam ir kas jo 
klauso. Ne masėms jis groja ir ne 
masės jį supranta. Pianistas nė
ra džiunglių išdava nei indėnų: 
tai Vakarų Europos kultūringu
mo žymė ir tos kultūros aukš
čiausia viršūnė. Kur ši viršūnė 
išnyksta, išnyksta ir kultūringa
sis žmogus.

Žemiškais jausmais ir nesuval 
domu temperamentu skambėjo 
ProkofieV: užmiršk žmogau dan 
gų, grįžk į kietą žėmę, kovok čia 
su tamsiomis jėgomis, ar iŠori- 
rilu pasauliu, ar tavo paties vi
duryje tūnančiomis. Prokofiev 
nėra širdį spaudžiantis Chopi
nas, nei besimeldžiantis Bachas. 
Tai šių dienų maištaujančio 
žmogaus šauksmas ir ūgis. Jei at
eina poilsis ir melodijos nurims
ta, tai tik tam, kad pasilsėtum, 
ir vėl stotum į kovą. Vieną ko
vos dalį baigęs ir ją pralaimėjęs, 
stok į kitą, tau poilsio nėra. Ar- i 
thuro sausi pirštai charakterin 
gai išgaudavo Prokofievo moder' 
niškus akordus, pabrėždami jų i 
bauginantį šaltumą. Ir moderniš 
kame pasaulyje kartais šviečia 
saulė, ir Prokofievas turi melodi
jų išdainuotų, bet jos nėra sime
trinės nei tradicinės. Jos yra mo
derniojo žmogaus šauksmas tuš-
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tumoje, ne tiek erdvės tuštumo
je, kiek žmogaus tuščios širdies 
plakime, ir toji muzika pripildo 
žmogiškąją širdį baime. Mūsų 
kasdienybė yra bauginanti, kaip 
jūs norite, kad jos dvasinis pa
veikslas, muzika būtų kitokia? 
Jaunojo pianisto rankose Proko
fievas ra ;avo apaštalą: jo tem 
pe; menta liejosi žmogiškojo 
jaunuolio rankose, tai nebuvo 
dangiškas, tai buvo kraujo ir kū
no temperamentas, kuris šian
dieną gyvena plačiame pasauly-

I je. Ypač paskutinioji dalis — 
J “precipitato” sugriaudė kaip or
kestras, garsiai, triukšmingai ir 
bauginančiai.

Jaunas solistas bisui pagrojo ša 
Ha Chopino ir Rachmaninovo 

; savo tautinį kompozitorių Med- 
Įinš “Dainą”, kurią jis išvertė 
; “poema”. Koncertas paliko gero 
| įspūdžio ir įsitikinimo, kad jau
nas pianistas kurią nors dieną į- 

! gaus daugiau gilumos, šalia savo 
' didelės technikos. Tai buvo Bal- 
I tijos tautų koncertas.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 VVest 71 si Street Tel. 47
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-1

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

tiUZAUSKŲ B t V LKL I HILLd URUHTBIH
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų. laidotuv«ą 

ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd St., Chi c ag c, fll 
Telef. PRospect 8 0833 — PRospect 8-0834

FUNERAL HOME

T H kE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Partinę Facilities
6845 SOUTH VVESTERN AVĖ REpublic 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Trys Moderniškos Koplyčios:

4330*34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9352

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO’
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-6335j
Vienas blokas nno kapinių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SOROS
Tel. REpublic 7-1213 

Tel. VIrginia 7 0672

4348 S. CAIJFORMA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

Tel. LAfayette 3-3572

3807 S. LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. YArds 7-3401

3854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COnunodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188 -1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th Avė., CICERO, ILL._______Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN. ILL. Tet 636-2320
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X Marija ir Antanas Rudžiai
šį šeštadienį su savo dukra 
Rožyte ir sūnumi Morkumi iš
skrenda į Pietų Ameriką. Ka
lėdų šventes praleis Čekanaus
kų šeimoje, kurie gyvena Bue
nos Aires. Vėliau Rudžiai aplan
kys ir kitus P. Amerikos kraš
tus, į Chicagą grįš sausio 6 d.

X Moksleivių at-kų susirin
kimas. šį šeštadienį, gruodžio 
mėn. 21 d., R. Kėkšto namuo
se (6523 S. Fairfield) 7 v. v. 
įvyks Kun. Alf. Lipniūno kuo
pos metinis Kalėdų susirinki
mas. Visi kuopos nariai yra 
kviečiami dalyvauti.

X La Sonnanibula, Vincento 
Bellini opera, kuri pasižymi sa
vo nepaprastai gražiu taip va
dinamu dėl canto dainavimu, 
bus transliuojama iš Metropoli
tan scenos šį šeštadienį 1 vai. 
popiet per WGN stotį Chicago
je. Lietuvių kalbon išversti vie
nu žodžiu būtų labai sunku, bet 
operos pavadinimas reiškia tą, 
kuri miegodama vaikšto. Bellini 
operoje ta šveicarų mergaitė 
miegodama ne tik vaikšto ir 
kalba, bet dar ir dainuoja. Ang
lų kalba yra vadinama The 
The Sleepwalker. Tą partiją 
atliks garsioji solistė Joan 
Sutherland iš Australijos, gi 
jos vyras Richard Bonynge tą 
operą diriguos.

x Kun. Edv. Abromaitis, Šv. 
Kryžiaus parapijos klebonas, 
atsiteisdamas už kalėdines kor
teles, prisiuntė mums 5 dol. au
ką. Dėkojame.

X Maloniai kviečiame Tams
tą atsilankyti į LjS.T. Korp! 
Neo-Lithuania ir L.T.A. Sam
būrio Naujųjų 1969 Metų Suti
kimą rengiamą 1968 m. gruodžio 
31 d., Ferrara Mianor salėj, 
5609-21 W. North Avė. Vaka
rienės laikas 9:30 iki 11 vai. 
v. Kava bus servuojama visą 
laiką. Įėjimas 15 dol., studen
tams 10 dol. Staliukai užsako
mi ir pinigai sumokami iki 
giruod. 23 d. imtinai -pas Fil.
M. Šimkų, 4259 S. Maplevrood 
Avė., nuo 9 iki 3 ir 5 iki 8, teL 
CL 4-7450.

(sk.)
x Tauragės klubas rengia 

Naujųjų Metų sutikimą, Mar
ąuette salėje, 6908 So. Westem 
Avė., gruodžio 31 d., 7:30 v. v. 
Bus gardūs valgiai, šampanas 
ir kiti priedai. Grieš K. Rama
nausko orkestras.

Dėl bilietų kreiptis telf. GR- 
68417, A. Pipiras, 476-4228.

(pr.)
X Investavimas ir paskolos 

geromis sąlygomis pas Litas 
lnvestlng Co., Ine., 2422 West 
Marąuette Rd., Chicago, I1L 
60629. Valandos: Treč 7—9 v. 
vak., šešt. 10—3 vai. vak. Tel 
GR 6-2242. (sk.)

X MARQUETTE DELICA
TESSEN krautuvės savininkės 
Leokadija Žvynienė ir Stasė 
Urbonienė primena maloniems 
pirkėjams, kad jau laikas užsi
sakyti pageidaujamus maisto 
gaminius ibei kepsnius Kūčių 
stalui ir Šventoms Kalėdoms. 
Užsakymai priimami 2553 W. 
71st SL arba telef. PR 6-2717. 
Dėmesio: būsime atidaryti sek
mad. ir pirmad., gruodžio 22 ir 
23 d.d. (sk.)

X ftviesa-Santara kviečia Chi
cagos visuomenę atsilankyti į jų 
ruošiamą Naujųjų Metų sutiki
mą, Hyatt House, Water Tower 
(Chicago ir Michigan). Pradžia 
8 v. v.. $10.00 asmeniui. Bu® 
šalti ir šilti užkandžiai. Rezer
vacijoms skambinkite telefonu 
HE 4-8836 arba 434-6325. (pr.)

X Naujųjų Metų sutikimas 
PIay House, 2515 W. 69 St.l 
$25.00 porai; $15.00 asmeniui. Į 
Valgis ir gėrimai. Rezervaci
joms skambinti 778-4240 (sk.) Į

x SoL Pr. Bičkienė labai gra
žiai giedojo a. a. B. Babrausko 
laidotuvėse šv. Antano parap. 
bažnyčioj šv. Mišių metu.

X Roselande Balfo 57 sk.
naujon valdybon išrinkti: pirm. 
— K. Bružas, vieepirm. — VI. 
Ūsevičius, sekret. — Vyt. Žilins
kas, iždin. __ Br. Andriukaitis,
v-bos nar. — K. Girulis, rev. 
komisija — (kun. F. Kireilis, J. 
Grigaliūnienė ir K. Rubinas, š. 
m. vajaus metu aukų jau su
rinkta 700 dol. Aukas (be aukš
čiau išvardintų asmenų rinko 
B. Butkienė, J. Jankauskienė, 
Indrė Lazauskaitė, Jolanta Ūse- 
vičiūtė ir Algimantas Viktorą. 
Galutinai vajus bus 'baigtas 
sausio mėnesį.

X Apie profesinę operą 
vakar dienos “Drauge” išspaus 
dintas straipsnis buvo parašytas 
daug anksčiau, todėl ir jame 
buvo rašyta, kad sol. Renata 
Tehaldi dar dainuos, Lyne ope 
roj, bet dėl gripo epidemijos 
nė vieno Manon Lescaut spek
taklio negalėjo dainuoti.

X Kas negalime atvykti į 
“Draugo"’ administraciją ir pa
tys pasirinkti norimų knygų, 
galime jas užsisakyti paštu. Tik 
nesivėlinkime su užsakymu, kad 
laiku galėtume gauti.

X Lietuvių Fondo 
Juozas ir Stefanija Tarasevičiai 
šv. Kalėdų ir N. Metų sveikini 
mų vietoje paaukojo $15.00 į

kystėje iš duotų tėvelio pasirin
kimui knygų J. Daužvardienė 

Nežinomo Lietuvos Kario pia-1 pasirinko tą, kuri Mečia mūsų 
^4 UP- (ak.) papročius.

! Lietuvos ūkininkas iš kartosX Neslmaišykft didelėj mi
nioj — neužsikrėskit gripu. 
Gradinsko krautuvėj išsirimksit 
Kalėdų dovanas patogiai ir sau
giai. 2512 W. 47 (3t„ FR 6-1998. 
Atd. ir sekm. nuo 11 iki 4 v.

(sk.)
X Z. ir M. Sabataičiai vietoj 

Kalėdinių sveikinimų aukojo 
“Draugui” 10 dolerių. (sk.)

X Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu
vėje, 2646 W. 69 St.

Kaip geram pirkėjui dera,
Viską perka tik pas Tverą.

(sk.)
X Chicagos lietuviai filate

listai, baigdami jubiliejinius 
Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo ir pirmojo Lietuvos paš
to ženklo išleidimo metus, ren
gia pobūvį, kuris įvyks š. m. 
gruodžio 28 d., 7:30 vak. Vyčių 
salėje. Norintieji dalyvauti, 
skambina po 6 v. v. telefonas 
GR 6-8459 arba HE 4-9583 iki 
gruodžio 21 dienos- Įėjimas ir 
vaišės $4.00 asmeniui. (pr.)

x Puikios lietuviškoj dovanos 
Kalėdų proga:

1. Suvenyrinė lėkštė, šlifuoto 
stiklo su Įdegintomis spalvom a: 
Lietuvos vėliava, Vilniaus, Kauno 
ir Klaipėdos miestų herbais ir 
centre Vytis. Aplinkui lietuvių ir 
anglų kalboms įrašas "50 metų 
nuo Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo”. Kaina $6.00.

2. Karo muziejaus metalinė Lie
tuvos statula, iškėlusi Laisvės vė
liavą su vytimi, apjungta ąžuolo 
ir laurų vainiku, kurį jungia įra
šas “Lietuva”, tas v'skas pritvir
tinta prie kieto medžio lentelės, 
kabinamos ant sienos (Placąue). 
Atskirai prisegta plokštelė įgravi- 
ravhmui pavardžių. Kaina $17.00

Šios vertingos dovanos mūsų jau
nimu’ ar artimiesiems, gaunamos 
“Marginiuose" 2511 W. 69 gatvė 
arba pas J. Pakalką. 2817 W. 40-ta 
gatve, Chic. 32, telef VI—‘7-1890.

(sk.)
X š. M. gruodžio 20 d. < penk

tadienį), 9 vai. vak. (ne 8 vai., 
kaip buvo anksčiau skelb.), Jau 
nimo Centre, Santara - Šviesa 
rengia pašnekesį meniškomis 
temomis su dail. Žibuntu Mikšiu 
iš Paryžiaus.

Visuomenė kviečiama daly
vauti. (pr)

X Terros dovanų ir brange
nybių prekyba atdara nuo pir
mad. iki penktad. nuo 9:30 — 
9:00 v. v. šeštad. nuo 9:30 — 
6 v. v. ir sekmadieniais nuo 12 
iki 5 v . v.
Terros adresas _  3237 W. 63
St., telefonas — 434-4660. (sk.)

Operos ‘Dana” d rigentas A. Kučiūnas premjeros pastatymo talkininkų tarpe. Iš kairės į dei.: chormeis
teriai A Gečas ir A. Steaphens, muz. A. Kučiūnas, rėžis, P. Maželis, dail. A. Kurauskas. baletm. Je 
Puodžiūnas ir chorm. - akomp. A. Vasaitis. Nuotr. Z. Degučio

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
K4 MUMS PROSENELIAI 

PALIKO
Artėjant Kalėdų šventėms 

Am. Liet. Montessori Vaikų Na
melių valdyba gruodžio mėnesio 
susirinkime ypatingai norėjo
prisiminti mūsų lietuviškąsias
tradicijas. Vaidybos pirminin-1 Kiekvienam šeimos nariui po 
kė Irena Kriaučeliūnienė pakvie- kėdę ir viena tuščia, kartais 
tė Juzę Daužvardienę, pasida- eglaičių papuošta, išsiskyrusius 
linti savo žiniomis apie Kalėdų prisiminti, šeimos galva pradė- 
švenčių tradicijas. Jaunosios ■ davo maldą. Plotkdių laužymas, 
mamytės praturtėjo žiniomis ir tai Dievo įsakymo prisimini- 
susipažino kilnią asmenybę my-'mas I tai retežis surašantis visą 

nariai linčią savo tautą ir jos pagar- šeimyną. Kūčių patiekalų buvo
sinimui bedirbančią. Net vai- visuomet 12, be mėsos, be svies- žalia eglutė šiaudinukais pasi-

į kartą perdavė savo vertybes 
— pradėjo savo pašnekesį J. 
Daužvardienė, — švenčių lauki
mas prasidėdavo su adventu.
Tai pasninko ir susivaldymo diavo ir gyvulėlių. Nuo stalo li- 
laikas. Nuotaika religinė. Ilgais I kęs maistas buvo nunešamas į 
vakarais šeima praleisdavo tvartą paplotėlių apibarstytas, 
drauge; moterys ausdavo, verp Kristaus atėjimo naktis — pil
davo, vyrai virves vydavo. O na mistikos. Ir gyvuliai šnekasi
vaikų akiratis plėtėsi besiklau
sant šventųjų gyvenimų, artė-
jančio Jezusėlio istorijos. Taip ir Marija su v Kūdikiu į namus 
ateidavo kūčių metas. Šventą atsilanko. Vykdavo visa šelmy-

X Daktarai A. ir B. Beino- j X Smagiai, džiaugsmingai ir 
riai, D. ir K. Bobeliai, B. ir A. linksmai sutiksite 1969-sius 
Ciuriai, A. ir A. Lipskiai, A. ir NAUJUOSIUS MESTUS ramo- 
P. Mažeikai, V. ir V. Tumaso- venų ir birutininkių rengiama- 
niai Kalėdų švenčių ir Naujųjų me naujųjų ipetų sutikimo ba- 
Metų proga sveikina visus sa- liuje, kuris šiais metais įvyks, 
vo d rau aus ir pacientus. Vieto- visiems prieinamoje vietoje, 
je Kalėdinių sveikinimų paau- Dariaus ir Girėno Amerikos
kojo 135 dol. III. 
Moterų Vieneto 
Fondui.

Liet. Gyd. 
Stipendijų

(pr.)

Šv. Kalėdų 
(sk.)

X Inž. Pranas ir Antanina 
Urbučiai, Chicago, III., vietoje 
sezoninių kortelių rašymo au
kojo Pedagoginiam Lituanisti
kos Institutui $40.00. Ta pačia 
proga visus savo draugus ir 
prietelius sveikina
ir N. Metų proga.

X Puiki, prasminga, patrio
tinį nusiteikimą žadinanti do
vana švenčių proga yra sidabri
nis medalis, išleistas Lietuvių 
Fondo 50 metų Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo sukak
čiai paminėti. Medalį su specia
lia medaliui dėžute galima gau
ti Lietuvių Fondo būstinėje, 
6643 S. Maplewood Avė., Chi
cago, UI. 60629. (sk.)

X Vincas Avižius vietoj Ka
lėdinių sveikinimų aukojo 10 
dol. Lietuvos Dukterų draugi-
jai. (Sk,) rėmė 5 dol. auka.. Ačiū.

Kristijono Donelaičio vardo lituanistinės mokyklos mažieji mokiniai 
išpildo programą kalėdinėje eglutės programoje. Nuotr. V. Noreikos

dieną kur pykčiui vietos nėra. 
Išeidavo lietuvis į sodą obelis 
paglostyti, šilta vasara nura
minti ar su bitėmis prie avilio 
pasišnekėti. Vakarienė prasidė
davo tik pirmai žvaigždei užte
kėjus. Vidury stalo paplotėliai.

to ar pieno.
Baigus vakarienei prasidėda

vo burtų metas. Burtai skyrėsi
į tris dalis __ buities, romanti-
ikos ir derliaus pranašystės. Vi
si mielai traukė šiaudą iš po 
staltiesės. Varvino vašką į van
denį, netekėjusios dukros, metė 
klumpes į prieangį. Neužmirš -

ir vanduo šuliny į vyną pavirs
ta. Tą naktį numirusiųjų vėlės

Legijono naujai atremontuotoje 
salėje, 4416 So. VVestern Avė.

(pr.)
X šiandien Jaunimo centre

Lietuvos laisvinimo klausimais 
kalba Vliko pirm. dr. K. Valiū
nas. Visi kviečiami. (pr.)

X Alfonsas Ivanauskas iš 
VVorcester, Mass. mus parėmė 
5 dol. auka. Labai ačiū.

X Leokadija Tamašauskas, 
chicagišikė, atsiteisdama už kor 
teles, parėmė mūsų spaudą 5 
dol. auka. Dėkojame.

X Juozas Ročys, chicagiš- 
kis, siųsdamas mokestį už ka
lėdines korteles, pridėjo 5 dol. 
“Draugui” paremti. Labai ačiū.

X B. Leparskas, Evergreen 
Park., uolus “Draugo” skaity
tojas prisiuntė mums 5 dol. au
ką. Dėkojame.

x Capt. & M. R. Ugianskiai, 
Willingbero, N. J., atsiteisdami 
už 'kalėdines korteles, mus pa

na į piemenėlių Mišias. Pirmoji 
Kalėdų diena — rami, o antro
ji prabėgdavo besilankant, be
dainuojant.

Lietuvis gailėdavo kirsti žalią 
eglutę. Papuošdavo pirkią tik 
šakomis. šiaudinių papuošalų 
darymas buvo užmirštas me
nas. Po ilgo ieškojimo ir klau
sinėjimo J. Daužvardienė susi
tiko senutę (MazUlauskienė), 
kuri dar prisiminė lietuviškų 
šiaudinukų darymą. Tai grynai
mūsų kaimo liaudies menas. Per 
kelioliką metų taip byloja tyli,1 šiai dalyvauti kuopų metiniuo-

puošusi, apie Lietuvos kančią 
Gamtos ir Industrijos muzieju
je. šiandien ir amerikiečių žur
nalai spausdina mūsų papuoša
lus ir grybų receptus. Tai mū
sų brangiausias paveldėjimas, 
tradicija, kurios niekas negali 
atimti — baigė savo mintis
J. Daužvardienė.

Gailutė Valiulienė
AI.VUDO AŠTUNTOSIOS 

KŪČIOS
Visiems lietuviams bendros 

Alvudo kūčios šį sekmadienį, 
gruodžio 22 d., 2 v. p. p.Mąr-
ąuette Parke, liet. kat, para- j budinčiam alvudiečiui. Užrašy- 
pijos salėj, 6812 l3o. VVashte- , tina aiškiai pavaldė su vardu, 
naw Str. Programoj visų noriu ' amžius ir mokykla.
čių ir sugebančių kūčiose da- Bus lietuviškos ir kitokios
lyvaujančių vaikučių ir suaugu 
eiųjų kultūrinis pasirodymas 
prie mikrofono. Liet. valst. ope-
ros sol. Alės Kalvaitytės Velba-1 kvietimai Marginiuose, pas al- 
sienės giesmės, akom. pianistas vudiečius ir prie įėjimo. Alv.

Tautinia s rūbais Nora Spurgytė įteikė rožių puokštę sol. St. Blandytei- 
Paškuvienei. Už jos muz. J. Bertulis, akompanavęs ir organizavęs me
ninę programą L.K.S. Chicagos© apskr. vakarinei. Šalia jo St. Juras, 
šventės rengimo komisijos narys. Nuotr. P. Maletos

IS AR TI IR TOLI
i. A. VALSTYBĖSE

— Literatūros konkursas.
Jau prieš keletą mėnesių JAV 
Lietuvių Bendruomenės švieti
mo taryba paskelbė konkursą 
parašyti jaunimui (teenagers) 
tinkamiems dviejų žanrų kūri
niams : apysakai ir dramai. Apy
saka turi būti ne trumpesnė 
kaip 150 mašinėle rašytų pus
lapių, o drama - nuo 1:30 iki 2 
valandų vaidybai. Premijoms 
skiriama 1500 dolerių. Pirmoji 
premija numatyta 1000 dol., o 
antroji - 500 dėl. Jei neatsiras
tų tinkamų premijuoti veikalų, 
tai vertinimo komisija galėtų ir 
kitaip nuspręsti. Rankraščiams 
įteikti terminas - 1969 m. kovo 
mėn. 15 diena. Rankraščius, pa
sirašytus slapyvardžiu, ir į at-

— Marianapolio parengiamo
sios mokyklos mokinių laikraš
tis “Goilden Knight” ir šįmet 
Naujosios Anglijos spaudos d- 
jos išrinktas geriausiu laikraš
čiu. Prieš porą metų laikraščio 
moderatorius kun. Donaldas 
Petraitis, MIC, buvo išrinktas 
tarp 10 geriausių žurnalistų pa
tarėjų aukštesniųjų mokyklų 
žumalizme. Marianapoiyje mo
kosi 163 mokiniai.

— Stepo Zobarsko novelę 
angliškai atsispausdino “The 
Literary Review” š. m. rudens

ekirą voką įdėjus savo tikrąją numeryje. Žurnalas išeina kas
pavardę, adresą bei telefoną, 
siųsti šiuo adresu: J. Vaišnys,

ketvirtis metų. Novelė vadinas 
“A VVoman’s Laugih”.

Š. m. gruodžio 8 d. 3 vai. po 
pietų Vyčių salėje įvyko Kat. 
Susivienijimo apskr. v-bos reng 
ta geresniam bendradarbiavi
mui narių su (kviestais svečiais 
vakarienė. Kadangi ši vakarienė 
jau kartojasi trečius metus ir 
jos praeidavo jaukia ir šeimyni
nė nuotaikia, tai šiemet salė bu
vo perpildyta.

Susirinkimą atidarė šventei 
rengti komisijos narys A. Bud
rys, pakviesdamas tikrąjį šio 
pobūvio šeimininką apskr. v-bos 
pką A. Povilaitį, kuris, padė
kojęs gausiai susirinkusiems už 
atsilankymą, paprašė centro v- 
bos p-ką Leonardą Šimutį pra
vesti programą. Pirmininkau
jantis pakvietė kun. P. Ciniką, 
MIC, sukalbėti maldą. Sudary
tas garbės prezidiumas iš L. Ši
mučio, kun. P. Ciniko, kun. A. 
Stašao Kazio Kleivos, dr. VI. 
Šimaičio ir A. Povilaičio. L. Ši
mutis trumpame atidaromaja
me žodyje peržvelgė atliktus 
darbus, padedant saviesiems į 
nelaimę atsidūrus.

Po to sekė meninė dalis, ku
riai vadovavo komisijos narys
St. Juras, šis trumpai peržvelgė 
susivienijimo reikalus, pabrėž-buvo labai turiningas, 
damas jog susivienijimas turi
atgaivinti jo steigėjų kun. Bur
bos, kun. Miluko, kun. Staniu- 
kyno ir kiltų dvasią. Prašė gau-

Ant. Kalvaitis. Viskas Prakar- 
tėlės aplinkoj, nuostabiai gra
žių, specialiai dail. Juozo Kibu- 
ro sukurtų dekoracijų fone, na
tūralaus dydžio prakartėlės 
asmenys, A. Kirvaitytes ir Vy
tauto Žygo lietuviškas jų pa
dabinamas. Bus lietuviškų val
gių paruošė Alvudo šeiminin
kės Marija Bosienė, Vera Sta- 
kėnienė ir talkininkai

Kalėdų senelis akt. Alfas 
Brinką. Tėveliai saviems vaiku
čiams dovanėles — geriausia 
knygas — įteiksimas per sve
čią, reikės paduoti prie įėjimo

kalėdinės muzikos meniškai iš
dabintoje, gėlėmis išpuoštoje 
aplinkoje. Visi kviečiami. Pa

2345 W. 56th Street, Chicago,
III. 60636. Konkurso vertinimo 
komisija:: Vincas Ramonas 
(pirm.), Julija Gylienė, Saulė
Jautakaitė, Algimantas Dikinis 
ir Mykolas Dranga.

se susirinkimuose, išsirenkant 
energingas vadovybes, o ši pa
rinks geriausius atstovus į 64 
seimą. Meninei programai pra
vesti pakviestas muz. J. Bertulis, 
kuris jas suorganizavo. Solistė 
St. Blandytė - Paškuvienė išpil
dė : Ganiau palšus jautelius 
(J. Karoso), Paklydėliai (P. Šo- 
pago> ir Anniversary Song. To
liau Danutė Siliūnaitė, Algiman
tas ir Mindaugas Siliūnai visi 
kartu prie piano išpildė: Kalve
lį ir Arkliukus — abu J. Bertu
lio. Po šių Lidija Jodviršytė iš 
pildė Dumunde valsą 11. Visi iš 
pildžiusieji šią programos dalį 
susirinkusiųjų buvo palydimi 
ilgais plojimais. Užsibaigus pro
gramai, sol. St. Paškuvienei bu
vo įteiktas rožių buketas, jau
niesiems knygos lietuvių rašy
tojų: Nelės Mazalaitės Mies
telis. .., Šatrijos Raganos Vik
tutė, Antano Vaičiulaičio Gluos 
nių daina ir V. Kavoliūno 
Kalnų giesmė. Jas įteikė 
Nora Spurgytė. Muz. J. Bertu
liui buvo palinkėta geros svei
katos ir ilgiausių metų. Toliau 
kun. P. Cinikas padarė trumpą 
pranešimą apie apdraudą, kuris

Šį subuvimą sveikino Pasau
lio Lietuvių Katalikų apsijungi
mo laikino komiteto vardu p-kas
K. Kleiva, Chicago® Vyčių var
du Eleonora Laurin, Chicagos 
apskr. dvasios vadas kun. A. 
Stašys ir centro v-bos iždo glo
bėjas dr. VI. Šimutis. Progra
mai pasibaigus p-kas padėkojo 
visiems už geriausius linkėji
mus, kartu pabrėždamos, jog 
susivienijimas yra nutaręs vi
siems, kurie iki šių metų pabai
gos prirašys 10 narių, išmokėti, 
be normalių premijų, 100 dole
rių. Taip pat pareiškė padėką 
susivienijimo nariams dr. VI. 
Šimaičiui ir A. Povilaičiui už 
rėkordinius įrašymus naujų na
rių. Subuvimo šeimininkas pa
dėkojo programos vadovui, vi
siems kalbėtojams, ypač šio va
karo 'šeimininkėms, kurios tiek 
prakaito išliejo, vaišindamos su- 
surinkusius. Valonas praėjo 
jaukia nuotaika su daugelio da
lyvių pageidavimu, kad panašus 
parengimas būtų ir ateinančiais 
metais. Dalyvis

Visi padėkime
LIETUVOS KANKINIŲ

VANDA {AMŽINTI
paminklinėje lietuvių kop
lyčioje šv. Petro bazilikoje 
Romoje. Laiko jau nedaug. 
Neatidėliokite įrašyti save 
ir savuosius koplyčios kū
rėjų tarpe.

Aukoms adresas:
LITHUANIAN MARTYRS’ 

CHAPEL COMMITTEE
2701 W. 68th Street 

Chicago. Illinois 60629

AIDAS TARP 

DANGORAIŽIŲ

ROMANAS

O. NENDRĖ

Tremtinių, tik atvykusių i A- 
ineriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, į- 
sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kur’ 
atvykusi su trimis vaikais sten
giasi čia sukurti jiems ir sau atei
tį.

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokių 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija.

Gaunama “Drauge”. Kaina 
$5.00.

€

Illinois State gyventojai prie kainos 
turi pridėti 5% taksų.




