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IŠ VISUR

JAV ASTRONAUTAI SĖKMINGAI BAIGĖ ISTORINĮ

ŽYGĮ, NAUJĄ MOKSLO IR TECHNIKOS LAIMĖJIMĄ
Istorinis skrydis vakar baigtas erdvėlaiviui tiksliai ai sileidus Ramiajame vandenyne — Sveikino popiežius,
prez. Johnsonas, sovietų kosmonautai, visas pasaulis — "Neįprasta, neįtikėtina, nuostabu" — skelbiama Va
karuose ir Rytuose — Astronautai herojai papildė kitų atradėjų, keliautojų, didelių žygių vykdytojų eiles —
Šiandiein skrenda į Havajus, ryt susitinka su šeimomis.
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Fantastinė kelionė baigta
nepaprastu tikslumu

Pflel- P. /Marcinkus su popiežium Paulium VI. Marcinkus sausio 6 d.
konsekruojamas vyskupu.

ŽYGIO ATGARSIAI PASAULY
Popiežius sveikino

K

A

Sovietų kosmonautai

sveikina
VATIKANAS. — Popiežius
Paulius VI vakar pareiškė esąs
"Mes nekantriai sekėme
patenkintas, astronautams įvyk
džius taip svarbų ir žmonijos
Jūsų žygį”
pažangai reikšmingą žygį. Jis
MASKVA. — 10 sovietinių
juos ir JAV-bes nuoširdžiai svei
kosmonautų vakar pasiuntė svei
kino.
kinimo telegramą Bormanui, LoVelliui ir Andersui. Sovietų kos
Viso pasaulio spauda vakar monautai nurodė, kad JAV vypirmuose laikraščių puslapiuo įrų žygis turįs didelės reikšmės
se riebiomis raidėmis skelbė a- mokslui ir technologijai. Jie pa
pie erdvės žygio pabaigą, kai žymėjo "Apollo 8” žygio visus
kur išleistos nepaprastos laik tarpsnius sekę su nepaprastu
raščių laidos. Radijai nutraukė dėmesiu.
savo programas, paskelbę žinią
JAV pirmauja,
apie laimingai, tiksliai nusilei
dusį erdvėlaivį.
sovietai atsilieka
Laikraščiai dėjo antraštes:
"Tai nepaprasta, nuostabu, fan ,
Nutūps mėnuly
tastinis skridimas, epochinė reik
pusantrų metų vėliau
šmė”.
WASHINGTON. — Preziden
Sovietų “Tass” žinių agentū
to Johnsono patarėjas erdvių
ra vakar pranešė, kad žygis tu
klausimais, E. C. Welsh pareiš
rįs nepaprastos mokslinės ir
kė, kad, jo nuomone, amerikietechnologijos reikšmės. Astro
ičiams kitais metais nutūpus
nautai, esą, parodę "drąsą ir
mėnulio paviršiuje, sovietai tai
meistriškumą”.
galėtų įvykdyti dar pusantrų
Sovietai vakar, pirmą kartą
‘metų praslinkus. Jo žodžiais,
per 6 dienas, pripažino: erd
“rusai neturi tiek galingos iš
vėlaivio žygis turįs istorinės
šaunamos raketos ir jiems truk
reikšmės.
sta patirties erdvės kelionėse”.

Nors JAV šiuo metu aiškiai
pirmauja erdvės laimėjimuose,
tačiau ta padėtis. Welsh mano,
apklausinėjama
gali pasikeisti. Cia daug lems
tai, ar amerikiečiai erdvės ty
Reikalauja sankcijų prieš
rinėjimams skirs pakankamai
6. Korėją
lėšų ir ar savo išlaidų nekarSAN DIEGO. — Kalėdų me pys.
tu paleisti laisvėn S. Korėjos
sausio 23 d. pagrobto "Puehlo”
Laivyno įstaigos numato pa
laivo 82 įgulos nariai San Die
go mieste buvo susitikę su savo leistųjų apklausinėjimus — tai
artimaisiais, šie atvyko į San vyks per 10 dienų. Atstovų Rū
Diego valstybės lėšomis, gi mų narys R. Pucinski pasiūlė,
už maistą bei nakvynes įgulos kad JAV vyriausybė griebtųsi
narių šeimoms aukas surinko atkirčio prieš Š. Korėją, pa
naudodama ūkines sankcijas.
San Diego gyventojai.
Paaiškėjo, kad įgulos nariai
Vakar pradėti įgulos narių
buvo korėjiečių žiauriai kanki apklausinėjimai. Juos vykdo anami. Jų kiekvienas neteko tarp pie 100 žvalgybos įstaigų pa
20 - 40 sv. svorio.
reigūnų.
“Pueblo” įgula

šešių dienų ir trijų valandų
žygis į mėnulį vakar baigtas.
Vakar ryto valandomis žmonija
dar pergyveno įtampos akimir
kas, kai ‘‘Apollo 8” erdvėlaivis
neįprastu tikslumu skriejo erd
vėmis, savo greitį kėlė ir pasie
kęs žemės atmosferą, maždaug
80 mylių aukšty nuo Ramiojo
vandenyno lygmens, buvo išvys
tus 24.600 mylių per valandą,
greitį. Pavojai buvo nugalėti ir
9 minutėms praslinkus, prasi
skleidė parašiutai ir erdvėlaivio
greitis sumažėjo iki 17 mylių
per vai. Dar kelios minutės ir
istorinį žygį atlikę trys astro
nautai numatytą valandą, 10,51
vai. rytų laiku (Chicagoje tuo
metu laikrodžio švytuoklė žy
mėjo 9,51 vai, gi Amerikos va
karuose — 7,51 vai.) nusileido
į Ramiojo vandenyno bangas.

Auštant, visai netoli nuo
lėktuvnešio “Yorktovvn”

g

Nuostabaus tikslumo žygis

Erdvėlaivis nusileido ne tik
nepaprastai tiksliu, iš anksto
‘i
numatytu laiku, bet ir vos apie ,Z/4-'i»>~ ,',n ,/
3-4 mylias atstu nuo lėktuvne Taip atrodė erdvėlaivis su parašiu
šio “Yorktovvn”. Tai buvo aki tais, 17 m, greičiu, tiksliai nusileidęs
mirkos, kai lengvai atsiduso J Ramųjj vandenyną, vos 3 mylios
atstu nuo ‘‘Yorktovvn” lėktuvnešio.
kiekvienas, žmonijai pažangos
linkįs, Vakarų ir Rytų pasaulio I
rai padaryta, tokiais žodžiais
pilietis.
jis baigė savo sveikinimo žo
Erdvėlaiviui nusileidžiant, nors džius.
tuo metu buvo dar tamsu —
Johnsonas priminė, kad apie
'(tai vyko apie 1.000 mylių atstu
žygio
sėkmę sovietai buvę pa
nuo Havajų) — jį pastebėjo
informuoti
vad. "karštojo tele
“Yorktown” laivas. Todėl ne
trukus pakilę helikopteriai, su foninio laido” keliu. Be to, jis
narais, išsiskubino į nusileidimo susisiekęs su astronautų žmo
vietą ir erdvėlaivį paėmė savo nomis ir jas sveikinęs, nes jos
globon. Tačiau astronautai sa vyrams buvusios įkvėpimo šal
vo šešių dienų ir 3 vai "na tiniu...
mus” apleido tik po valandos
Šiandien į Havajus, ryt —
su viršum, kol visai prašvito.
į Texas valstiją
Vėliau erdvėlaivis nukeltas į
"Yorktown” laive. — Trys
lėktuvnešį.
astronautai, gerai pailsėję, šian
Trys didvyriai atsiduria ant
dien lėktuvu skraidinami į Ha
vajų salas — čia jie persės į di
lėktuvnešio denio
desnį keleivinį lėktuvą ir pakils
Pusantros valandos praslin
paskutinei, žemiškajai, kelionei
kus, du helikopteriai nuskrido
į JAV žemyną. Numatyta, kad
prie erdvėlaivio. Vienas jų, su
4 vai. rytą, ryt, sekmadienį, jie
fotografais bei filmuotojais, ki
nusileis Ellington aviacijos ba
tas, pažymėtas nr. 66 atgabe
zėje, ties Houstono miestu. Ba
no tris narsuolius. Helikopteriui
zėje lauks astronautų žmonos,
nusileidus ant "Yorktown” de
šeimos ir kiti artimieji bei spau
nio, buvo išsirikiavę įgulos na
dos, radijo, TV žmonės.
riai.
Rytdieną trys herojai atšvęs
Atsidaro helikopterio durys pavėluotas Kalėdas ir nuo pir
ir įgula bei milijonai TV žiū madienio jų laukia svarbus už
rovų Amerikoje, Europoje ir davinys: plačiai, specialistų ap
kitur (vaizdai perduoti satelitui rinkoje, išdėstyti visus pergytarpininkaujant) mato tris be |venimus bei patirtus duomenis
sišypsančius, žvalius astronau ; tos misijos, kurios metu jie 10
tus.
i kartų skrido aplink mėnulį ir
Įvyko trumpas pasisveikini ! paruošė dirvą kitiems astronau
mas, tarė žodį Borman, vėliau tams 1969 m. jau nutūpti mė
sekė gydytojų įvykdyta, apžiū nulio paviršiuje.
ra, pusryčiai ir — užtarnautas
Mėnulio geologai su dideliu
poilsis. Tuo metu Houstone, dėmesiu studijuos tūkstančius
Texas valst., kur veikia erdvės trijų astronautų padarytų mė
tyrinėjimo centras, iškabintos nulio paviršiaus nuotraukų, gi
tautinės JAV vėliavos. (Jei to erdvės tyrinėjimų specialistai
kio masto kelionė būtų buvusi kreips didžiausią dėmesį į erdvė
baigta Sovietuose, būtų įsaky laivio vairavimo, navigacijos bei
ta vėliavas iškelti visame kraš nutūpimo klausimus.
te...).
Pasveikino prez. Johnsonas

vio, vos 69 m. atstu, stebėjus ‘‘paslaptingos planetos” vaizdus.

Visa eilė pasaulinio masto
bei visa "Apollo’’ programa ne
paprastai susidomėję sovietai ir
rekordų
ji£ astronautus sveikina bei erd
Houston. — “Apollo 8’’ ke
vės tyrinėjimui linki sėkmės.
leiviai,
įvykdę 147 valandų žy
Johnsonas priminė nusipelniu
gį,
yra
pasiekę visą eilę rekor
sius, įgalinusius įvykdyti šį žy
gį ir, pirmoje eilėje, W. von dų. Jų tarpe vieni svarbiausių:
— jie pasiekė didžiausią grei
Brauną.
tį, nes nusileisdami į žemės at
Kelių minučių sveikinime pre mosferą, jie išvystė 24.600 my
zidentas išreiškė savo pasigerė lių per vai. greitį,
jimą bei pasididžiavimą atliktu
— jie pirmą kartą žmonijos
žygiu ir baigė žodžiais: “Aš jus istorijoje nuo žemės rutulio bu
sveikinu savo ir visų krašto gy vo nutolę 233.000 mylių — tai
ventojų, ir tų, kuriems rūpi tai įvyko naktį į gruodžio 25 d.,
ka, vardu. ‘‘Węll done” — ge— jie buvo pirmieji, net 10
kartų įvykdę skrydžius aplink
mėnulį,
HAWAII
O A-H i
— pirmieji, išsiveržę iš žemės
traukos,
— pirmieji, pasiekę mėnulio
trauką,
j
1
— pirmieji, skridę kitoje mė
nulio pusėje, nutraukę ryšius
PI*
....'
su žemės rutuliu, pagaliau —
Fm&c * — jie pirmieji žmonijoje, ste
bėję kitą mėnulio pusę.

WASHINGTON. — Dviem
valandom praslinkus, tris astro
nautus telefonu sveikino prez.
Johnsonas. Jis, pirmiausia, nu
rodė, kad JAV istoriniu žygiu

Trys astronautai įvykdė ke
lionę, kuri pasaulį nustebino ne
paprastu tikslumu, precizija.
Jiems į žemę grįžtant, net ne
buvo reikalo, paskutiniame tarp
snyje, iš žemės nurodyti skry
džio kryptį.
Minučių, sekundžių tikslumas
liudijo nepaprastą JAV pažan

Pekinas išsprogdino
bombą
PEKINAS. — Vakar Kom.
Kinija išsprogdino jau aštuntą
ją branduolinę bombą, 3 mega
tonų stiprumo.

Mirė prof. V. Stanka

WASHINGTON. — Prof. Vla
das Stanka (Stankevičius) mirė
gruodžio 25 d. 1 vai. p. p. Washingtone, ligoninėje. Mirė stai
ga. Buvo gimęs 1884 m. gruo
džio 4 d. Biržuose. Buvo bau
džiamosios teisės profesorius
Kauno ir Vilniaus universitetuo
se, kaikurį laiką — Pabaltijo uJAV stebino pasaulį ir bent niv. prezidentas.
pusantrų metų nustūmė sovietų
Nuo 1949 m. Kongreso bib
planus pasiekti mėnulį.
liotekoje
Washingtone vykdė
Dabar Bormanui, Lovelliui ir
moksUnius
tyrinėjimus. Buvo ne
Andersui pasiekus žemę, aišku,
tik
teisininkas,
bet ir filosofas.
kad jų vardai liks nemirtingi
ir juos žmonija susies su kitais
žmonijos laimėjimų bei atradi
SAIGONAS. — Kovos veiks
mų vardais, kaip: Amerikos at mai Vietname vakar buvo ap
radėjo Kolumbo, Magellano, ap rimę.
keliavusio žemę, Peary ir Amundseno, pirmųjų pasiekusių
abu ašigalius, Lindbergho, lėk
KALENDORIUS
tuvu nugalėjusio Atlantą ir Gašiandien, gruodžio 28 d.: šv.
garino, pirmojo vyro erdvėje.
Teodoras, šv. Teofilė, Rymas,
Lietuviai čia prisimins ir savo
pionierius — Darių ir Girėną. Vyga.
Ryt, gruodžio 29 d.: Sv. To
mas Kant., šv. Agapė, Survi
las, Gajutė.
Poryt, gruodžio 30 d.: šv.
PARYŽIUS. — Kalėdų šven Mansvetas, šv. Anyza, Augąs,
tėms prasbnkus laukiama pas Audronė.
tangų atnaujinti taikos pasita
ORAS
rimus. Vakar Vietkongo — Tau
Oro biuras praneša: Chica
tinio Laisvinimo Fronto atsto goje ir jos^ apylinkėse šiandien
vai reikalavo: pasitarimai turį galimi lengvi sniego krituliai,
būti pradėti nedelsiant. Tačiau temp. sieks 30 ir kiek daugiau
jie nenori tartis su Saigono vy- 1. F., ryt — debesuota, šalta.
. riausybės atstovais.
Saulė teka 7:17, leidžias 4:27.
gą technologijoje. Cia buvo ir
tūkstančių įvairių specialistų, įmonių, ypatingai įmantrios, na
šios organizacijos nuopelnas. Ne
be reikšmės ir ligšiol išleista 20
bil. dolerių suma, skirta “Apol
lo” nutūpimui mėnuly, progra
mai.

Paryžiuje

TUESDAY
2A.M.

TUESDAY
5 A.M.
10 LUNAR
ORBITS
(20 HRS.)

VVEDNESDAY
1:15 A.M.
\. TRANSEARTH
INJECTION

i
SUNDAY
5 P.M.

THURSDAY
11 P.M.

SUNDAY
12 NOON

[SATURDAY
7:51 A.M.
IAUNCH j
SATURDAY 9 A.M.
IN EARTH ORBIT

65 HRS.
TO
MOON

FRIDAY
11:10 A.M.
SPtASHDOWN

EARTH
SATURDAY
5 P.M.

i
i

t

masis Chicagoje, vykdytas Ka
j lėdų metu, nepavyko. 8 dien'
kūdikis turėjo gauti vos 2 die
! nas gyvenusio kūdikio širdį.

i

MOON

DIAMETER
7,926 MILĖS
2,160 MILĖS

CIRCUMFERENCE
24,900 MILĖS
6,790 MILĖS
SATURDAY
10:16 A.M.
TRANSLUNAR
INJECTION

• Širdies persodinimas, pu

• Chicagoje vakar įvykdyta
I antrasis širdies perkėlimas.

Nr. 804

ROTATION
1,000 MPH
10MPH
ESCAPE VELOCITY
24,196 MPH
5,32S

MPH

LUNAR DISTANCE
CLOSEST 221,463 MILĖS
FARTHEST 252,710 MILĖS

Šiame brėžiny matyti, kaip trys astronautai, Borman, Loveli ir Anders, įvykdė savo istolrinį skrydį, prasidė
jusį š. m. gruodžio 21 d. ir pasibaigusį vakar, gruodžio 27 d. Brėžiny matome suprastintą astronautų ke
lionę Į mėnuli, pradžioje įvykus žemės rutulio apskridim ui. Kalėdų rytą prasidėjęs skrydis atgal j žemę buvo
trumpesnis, jį palyginus su kelione mėnulio link (55 ir 65 valandos),.
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Po paskaitos visi buvo pada
linti į keturias grupes ir diskuta
vo iškeltas mintis. Patys mokslei
viai priėjo gana įdomių išvadų.
Bet apie jų pasisakymus kitą kar
tą.
Įsijungti ar pabėgti?
Skircn. Radvila. 7255 S. Rockwell St., Chicaga, UI. 60629

“ĮSIJUNGIMO DIENOS” TORONTE
Toronte vyr. moksleiviai ateiti
ninkai lapkričio 30 ir gruodžio
1 d. suruošė specialias “Įsiparei
gojimo dienas”. Jau šių metų va
saros stovykloje Wasagoje pagrin
dinė tema buvo įsijungimas. Vė
liau ta pati tema buvo pasisavin
ta visai metų veiklai, o dabar —
įsijungimo dienos.
Apie koki įsijungimą čia kal
bamą? Apie jaunimo pozityvų įsijungimą visur. I organizacinį
darbą, į religinį atsinaujinimą,
į apaštalavimą, į bendruomenę.
Įsijungirųas į gyvenimą. Juk tai
be galo didelis uždavinys, bet kar
tu ir toks natūralus, privalomas
kiekvienam, kuris gyvena.
Į šias įsijungimo dienas buvo
kviesti ateitininkai moksleiviai ir
iš kitų vietovių. Atvyko iš šių
miestų: Hamiltono (net visas aur
tobusas), Montrealio, Grand Ra
pids, New Yorko, Putnamo ir
Clevelando. Jau šeštadienio ank
stų rytą L. V. namų salėje susi
rinko 150 vyr. moksleivių.
Įsijungimo dienas malda ati
darė Antanas Saulaitis. S. J., po
to trumpas V. Kolyčiaus atida
romasis žodis ir prasidėjo darbo
diena.

jpųgimas , praeityje”. Jis kalbėjo
apie ateitininkų ir apskritai lie
tuviško jaunimo įsijungimą į ko
vą su ateizmu ir į kovą už laisvę
tais laikais, kada Lietuva dar
caro priespaudoje gyveno, nepri
klausomybės kovų laikais ir ne
priklausomybę atgavus. Tai buvo
lyg P. Matulionio prisiminimai,
nes jis pats visur buvo aktyviai
įsijungęs.
Gausi publika atydžiai klausė
si, kaip tais laikais jaunimas ak
tyviai reiškėsi visur ir kovojo už
tuos idealus, už kuriuos ir šian
dien reikia kovoti. Daugelis tų,
kurie į vyresniuosius šiek tiek kri
tiškai žiūrėjo, po šito pasikalbėji
mo pakeitė nuomonę.
Kaip ir praeityje, taip ir da
bar J. Matulionis ragino jauni
mą dirbti savo tautai, Dievo gar
bei ir žmonijos gerbūviui.
Svajonės ir realybė

Berniukai knygyne. Scena iš Clevelando aktorių A. Rūko “Keturių ke
liauninkų“ pastatymo teatro .festivalyje Chicagoje.

Nuotr. A. Gulbinsko

Jaunimas dažnai kalba apie
laimę, kuri dažnai nėra reali, tik
svajonė. Jaunieji nori tą laimę
greitai ir lengvai pasiekti, tačiau
niekada realiai nepagalvoja, kad
laimė be skausmo ir atsidavimo
nėra įmanoma. Jaunimas nori bū
ti laisvas. Tai natūralu. Bet daž
nai tos laisvės ieško jėga ir nepa
galvoja realiai, kad, kur jėga
naudojama, ten kas nors ne
tenka laisvės.
Buvo pabrėžta kita jaunimo
Svajonė — individualizmas. Ar
gi iš tikrųjų šiandien tiek daug
individualistu? Jaunieji taip ma
no. Tačiau ir čia yra tik svajonė,
o realybėje yra visai kitaip. Jau
čiama didelė individualizmo sto
ka, ypatingai jaunimo tarpe. P.
Balčiūno aštrios mintys išblaškė
daugelį iš svajonių, kurios dažnai
laikomos tikrove. Realus gyveni
mas yra nevisada toks, kokį mes
savo svajonėse sukuriame.

Tai buvo antroji dienos tema,
kurią vaizdžiai pristatė mok. Pe
tras Balčiūnas. ^Prelegentas, pats
būdamas kanadiečių mokyklos
vedėjas, kas dieną susiruria su
jaunimu ir jaunimo problemo
Ateitininkų Ideologija.
mis. Jų svajonės, bei realus gyve
Nuostabiai greitai atėjo pietūs.
nimas jam nesvetimi. P. Balčiu-’
Įsijungimas praeityje.
Visi
pasistiprino tėvų komiteto
nas išryškino skirtumus tarp sva
ponių
paruoštu maistu ir po trum
Pirmasis kalbėtojas buvo J. Ma jonių ir realybės, kurias jauni
pos
pertraukos
prasidėjo popieti
tulionis, kurio tema buvo “Įsi- žmonės šiandien dažnai sumaišo.
niai pašnekesiai — paskaitos. Vi
si dalyviai pasidalino į dvi gru
pes, taip ,kad popietiniam prele
gentam reikėjo kalbėti apie tą
patį dalyką 2 kartu, abiem gru
pėm atskirai.
Seselės Viktorijos, kuri su bū
riu mergaičių atvyko iš Putnamo,

Redaguoja Emilija Pakalniškienė.
Rauk raičius siųati adresu:
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Avė., Chicago, IU. 60632
Telef. — FRontier 6-6489

Clkag skęs vytės, Lotonienė ir Aukščiūnienė, rodo svetimtaučiams lietu va
tautinį meną.

41-MOS KUOPOS SUKAKTIS

41-ji kuopa Brooklyn — Queens
mieste švenčia dešimtąsias meti
nes. Visa kuopos veikla buvo or
ganizuojama taip, kad šie metai
būtų ne tik praeitų dešimties me
tų paminėjimas, bet ir visai nau
jos veiklos pradžia. Visko kulmi
nacija bus sausio 5-tą Atsimainy
mo bažnyčioje Maspeth mieste.
Bus Mišios, bendra komunija ir
pusryčiai rytmetį, jubiliejinė pro
grama su šokiais vakare. Šokiams
bus gautas geriausias polkų or
kestras, New York apylinkėje
žinomas per eilę metų. Visi Nau
jorkiečiai kviečiami atvykti į tą
šventę.
Nynj

Džiugu matyti aukotojus ne iš
mūsų apygardos. Aleksandras
Vasiliauskas (buvęs centro val
dybos pirmininkas) ir Pranas
Vaškas yra iš Rytų, bet jie supran
ta, kaip svarbu yra išmokėti sko
las tos vienintelės vyčių nuosa
vybės, ir jie gausiai aukoja.
Šiuo Kalėdų laikotarpiu, ka
da žmonės vienas kitam ką nors
dovanoja, norime ir Tamstos pa
vardę aukotojų sąraše matyti.
Vladas Paliulionis (847-6284)
ir Albertas Zakarka (HE 4-7765)
laukia paskambinant.
T.

Kalėdų Nuotaika

Ne tik Vyčių ehoras, bet ir visi
lietuviai smarkiai ruošiasi choro
vakarienei. Organizuojasi gru,
pėmis, kad Pakšto salėje galėtų
kartu prie vieno stalo sėdėti. Bus
ir žaidimų vadovas, kad galėtų
visi viename rate pasisukti. Cho
ro vadovybė kviečia sausio 11
dieną, 7:30 vakaro atsilankyti
'Pakšto salėj, 3800 S. California
Avė. Žinote vyčių kuklumą,
draugiškumą, atvirumą, tai ne
numokite ranka, neatstumkite
kvietimo.

Vyčių namo Chicagoje skolų iš
mokėjimo fondo sąrašas padidė
jo sekančiomis aukomis:
Ritos Gorb prisiminimui pa
gerbti paaukota 100 dolerių.
Taip pat $100 paaukojo Aleksan
dras Vasiliauskas. Chicagos sen
jorai davė $50. Anglijos 'Lietuvių
klubas irgi $50. 20 dolerių auko
jo p. Aukščiūnai, po 10 doleriųJ. (Ramanauskas ir įPranas Vaš
kas.

KVIEČIAME!

tema buvo “Ar ateitininkų ideo
logija tinka šiems laikams”? Pre
legentė realiai pažiūrėjo į dabar
tinę moksleivių ateitininkų ideo
loginę padėtį ir konstatavo fak
tą, kad ideologinė sritis yra ga
na apleista. Esą negalima kalbė
ti ar ideologija tinka, ar ne, jeigu
jos nepažįsti. Norint į tą klau
simą atsakyti reikia pirmiau su
ideologija susipažinti.

Seselės Viktorijos žodžiai buvo
tiesūs ir gana aštrūs. Ar mes ne
paverčiame ateitininkų organiza
cijos socialiniu sambūriu? Ar tu
rime bijoti, kad daug moksleivių
ideologijos nesupras? Be darbo
neatsiekiama nieko ir dažnai perjįengvi organizaciniai reikalavi
mai pačią organizaciją susmulki
na, žemina. Kiek iš dabartinių
moksleivių žino pagrindinius atei
tininkų tikslus, kiek pilnai su
pranta mūsų šūkio reikšmę “Vi
sa atnaujinti Kristuje?”
Seselė Viktorija negailėjo šalto
vandens nei moksleiviams, nei
globėjams, kiek tai lietė ideologi
nį susipratimą. Gal ir gerai. Tai
privertė ne vieną rimčiau susi
mąstyti._________ _____________
Fz'Šit MSf®?* ’ a

Tokia buvo ketvirtoji dienos
tema, kurią pristatė A. Saulaitis,
S. J. atvykęs iš Bostono. Tema bu
vo pastatyta orginaliu ir gana
vaizdžių būdu. Taį tikrumoje ne
buvo paskaita, bet vadinama
“work —shop”, kur kiekvienas
dalyvis gavo lapą popieriaus, pieš
tuką ir turėjo piešti. Buvo trys pa
veikslų rėmai, į kuriuos reikėjo
įdėti paveikslus. Tie paveikslai
buvo: Aš, Pasaulis (kokį aš noriu
matyti) ir Mes. Kiekvieną paveik
slą nupiešus apie tai buvo kalba
ma. Pabaigoje prelegentas sujun
gė visus tris paveikslus, pabrėžia
mas, kad jie nėra galimi imti kiek
vieną atskirai. Visi trys turi bū
ti sujungti kartu ir tai yra įsijun
gimas.

Ir taip diena artėjo prie galo.
MAS. centro valdybos pirminin
kas R. Laniauskas pasveikino vi
sus dalyvius ir turėjo trumpą po
sėdį su dalyvaujančiais globėjais.
Visi skirstėsi namo. Vakare jau
nimo pasilinksminimas —šokiai.
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Eug. Girdauskas. Sveikino sen
draugių pirm. B. Sakalas, susu
muotos visos šeštadienio paskaitos
ir vyko visų dalyvaujančių kuo
pų atstovų pranešimai. Trumpu
žodžiu V. Kolyčius atsisveikino
su R. Laniausku, kuris po 3 metų

darbo išeina iš ceptro valdybos.
Skirstėinės, važiavome namo,
bet neišsijungėmę> Tai buvo jau
nimo ryžto pasireiškimas, organi
zuotas Toronto moksleivių kuo
pos valdybos.
K.

—.............—
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PIRMAS KANADOS LIETUVIŲ MEDALIS

Sekmadienis
Sekmadienio ryte, 9:30 vai.
jau pradėjo jaunimas rinktis Pri
sikėlimo parapijos salėje. 10 v.
visi organizuotai dalyvavo Mišio
se, kurių metu giedojo patys atei
tininkai, pritariant gitarom. Po
Mišių visiems bendri pusryčiai,
kuriuose dalyvavo ir tėvai, ir jau
nesnieji ateitininkai.
Pavalgius įvyko oficialus Įsi
jungimo dienos uždarymas, ku
rį pravedė Toronto kuopos pirm.

Nukaldinti Lietuvos 50 m. jubiliejui paminėti. Diametras 40 mm... ,
storis 5 mm. Bronzinių kaina: $3, sidabrinių (numeruoti) $12,
auksinių (24 kt.) $185. “De lux” 'dėžutė 2 medaliams — $1.75,
vienam — $1.50. Gaunami šiuo adresu: Rev. B. Jurkšas, P. O. '
Box 127, Toronto 19, Ont. Canada.
VERTINGA IR PRASMINGA DOVANA KIEKVIENAM!

ŠACHMATAI
— Rygoje vyksta Sovietų ko
mandinės varžybos, tarp 12-kos
komandų, jų tarpe Žalgirio, ku
ris įveikė Dinamo 5,5-4,5 ir Esti
jos joudo 7-3. Pralaimėjo prieš
Avangardą ir Burevestniką. Lie
tuvos čempionas Mikėnas sužai
dė lygiomis nu didmeisteriais Štei į
nu, Polugajevskiu, laimėjo prieš
meisterį Žuravliovą. K. Kaunasi
3-oj lentoj įveikė
didmeisterį
buv. pasaulio čempioną Smyslovąl. .Kaušilaitė nugalėjo daugkarn,> .jčv. čempionę- estę Raniku.
T
— Bostono tarpklubinėse, pr.
penktadienį abi lietuvių koman
dos, žaisdamos So. Bostono Lieuvių piliečių draugijos patalpo
se, sukovojo pasigėrėtinai, įveik
damos už save stipresnes Cam
bridge komandas: “Ghampionšhip” divizijoje, santykiu 3-2 ir
“B” lygoje 3-1 (su 1 nebaigta).
Aleksis Klinovas sužaidė lygiomis
su meisteriu Harry Lymanu. Juris Ozols laimėjo .prieš buv. Bos
tono čempioną D. Schefferį, Ka
zys Merkis jvelkė Bostono eksper
tą Edelbaumą ir Algirdas Leona
vičius baigė lygiom su H. Dondis.
“B” komandai taškus pelnė
Bronius Skrabulis, Rimas Karo
sas ir L. Icenogle. Tik jaunuolis
Vytas Paliulis suklupo kovoje su
Reed.
— Maliorkoj (Ispanija) tarpt,
turnyrą laimėjo Sov. didmeisteris Korčnojus 14 tš., Danijos didmeisteris Larsen ir Sovietų - Spaskis po 13 tš. Pasaulio čempionas
Petrosian 11,5 tš.
— Bostono kalėdinį turnyrą
laimėjo John Curdo 4,5-0,5 tš.,
Aleksis Keyes ir Arbetter po 4-1
tš. John Curdo ir A. Keyes yra
Lietuvių pereinamųjų taurių —
dovanų laimėtojai, kurios buvo
skirtos už 3 metų laimėjimus Bos
tono šachmatų pirmenybėse.
Laimingų Naujų Metų linki
me visiems lietuvių šachmatinin
kams ir Šio skyriaus įskaitytojams.
“Kazys Tfflerkis
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Sekdami sav., nusistatymą duoti tik aukščiau
sios rūšies ir naudingiausias premijas, didžiuoja
mės galėdami pasiūlvti šitą įdomią “CĮeopatra"
senoviško mezgininio audinio, atrodančią kaip
lininė, staltiesę, tinkamą bet kokia proga puikiam
stalo padengimui.

Si graži staltiesė vra skalbiama mašinoje, su
pamušalu, pagaminta iš 160% “svipe-clear” plasti,
kos. 54’ x 72“ dydžio, ji įdėta į specialią patvarią,
susegamą makštį, kurią galima vėl panaudoti.

Pirmomis 15-ką sausio mėn. dienomis ši dova
na duodama kiekvienam, kuris atidarys naują są
skaitą su $500.00 ar daugiau, arba tą sumą pridės
prie anksčiau turėtų santaupų. Pas mus yra platus
taupymo sąskaitų pasirinkimas, įskaitant ir S«/4%
vienkartinio įmokėjimo planą (Single Payment
Certifieatę), kurio minimumas yra $7,500; viskas,
kad atitiktų visus jūsų taupymo reikalavimus.

Seimai duodama tik viena dovana, nepersiunCiama paštu.

SLint
nthonv

1447 South 49th Court • Cicero, Illinois 69650

Phone 656-6330

^avin^s
MEMBER FEDERAL SAVINGS AND LOAN INSURANCE CORK, VVASHINGTON D.C
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Nixono vyriausybės kabinetas ir

Mūsų teigimus Maskvoje pripažino

LIETUVOS IŠLAISVINIMO

REIKALAI
Respublikonų partijos nacio
nalinė konvencija, nominavusi
Richardą Nixoną kandidatu į
prezidentus, savo rinkiminėn
programon įtraukė ir paverg
tųjų tautų išlaisvinimo klau
simą. Panašiai pasisakė ir de
mokratų partijos konvencija.
Nei viena, nei antra konven
cija atskirai neįvardino nė vie
nos pavergtosios tautos. Bet
uji vis tik prileidžiame, kad ir So
vietų Rusijos pavergtosios Lie
tuvos laisvinimo reikalas turėta galvoje. Todėl turime tei
sę manyti, kad ir prie naujo
sios Jungtinių Valstybių vy
riausybės nepasikeis preziden
to bei Valstybės departamen
to nusistatymas nepripažinti
Lietuvos ir kitų Pabaltijo val
stybių okupacijos. Taip pat
stovės už Lietuvos ir kitų pa
vergtųjų tautų išlaisvinimą, su
teikdami pavergtųjų pastan
goms ne tik moralinę, bet ir
medžiaginę paramą.
«.

f
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Išrinktasis prezidentas Nixonas keliais atvejais yra palan
kiai pasisakęs dėl Lietuvos iš
laisvinimo pastangų ir paža
dėjęs paramą. Paminėtina, kad
jis, būdamas JAV viceprezi
dentas prezidento Eisenhowerio laikais, priėmė lietuvių jau
nimo delegaciją, Alto vadų lydimą, ir neabejotinai pasisa
kė mūsų naudai, priimdamas
delegacijos peticiją preziden
tui.

f*
Žinant, kad JAV preziden
tas yra ne tik vyriausias karo
jėgų vadas karo atveju, bet
taip pat ir vyriausias užsienio
reikalų vairuotojas, yra reikalinga palaikyti su juo artimiau
sią kontaktą, kaip darė Amerikos Lietuvių taryba per 28
metus.
——
Panašūs kontaktai reikalin
gi ir su Valstybės sekretorium
bei jo departamentu, kuriame
jis duoda nurodymus dirban
tiems įvairiems ekspertams už
sieniniais reikalais. Valstybės
sekretorius yra pats pagrin
dinis prezidento patarėjas už
sienio politikos klausimais.
Nauju valstybės sekretorium
yra paskirtas William Rogers,
su kuriuo mes, lietuviai, ligšiol
jokių reikalų nesame turėję,
nors jis prezidento Eisenhowerio vyriausybės kabinete buvo
teisingumo sekretorius.
Suprantama, kad labai svar
bu ir labai reikalinga su juo
palaikyti kiek galima glaudes
nius ryšius. Visi pripažįsta,
kad paskirtasis valstybės sek
retorius yra labai gabus ad
ministratorius ir valstybinin
kas. Bet mes dar nežinome,
kokios linijos jis laikysis pa
vergtųjų tautų atžvilgiu. To
dėl būtų labai pravartu paruoš
ti išsamų ir tikslų memoran
dumą apie Lietuvą ir jos da
bartinę padėtį ir jam įteikti.
Taip pat ir ateityje kiek ga
lima dažniau lankyti Valsty

bės departamentą.
*
Peržiūrėję prez. R. Nixono
sudarytą vyriausybės kabine
to sąrašą, pastebime, kad tik
su dviem jų lietuviai tėra tu
rėję artimesnių ryšių ir juodu
supažindinę su Lietuvos“ nepri
klausomybės bylos reikalais.
Tai yra du gubernatoriai —
George Romney (Michigan val
stijos) ir John Volpe (Massachusetts). Ir vienas ir antras
yra kalbėję apie Lietuvą Va
sario 16 dienos minėjimo ir ki
tomis progomis ir paskelbę pro
klamacijas, prašydami savųjų
valstijų gyventojus drauge su
lietuviais minėti Lietuvos ne
priklausomybės šventę. Nors
juodu su užsienio politika sa
vo vadovaujamose ministerijo
se nedaug bendro teturės, ta
čiau bendruose kabineto posė
džiuose ir pasitarimuose užsie
nio ir pavergtųjų tautų rei
kalais juodu gali pasakyti tei
giamą ir palankų žodį apie Lie
tuvą ir mūsų dedamas pastan
gas jai išlaisvinti. Ir todėl to
limesnis palaikymas su jais ar
timų ryšių bus naudingas ir
reikalingas. Ir juodu privalo
būti periodiškai informuoti apie mūsų pastangas.

*
Pasitikima, kad ir kiti Nixono kabineto nariai bus palan
kūs pavergtųjų tautų ir Lie
tuvos išlaisvinimo pastangom.
Tikrai nežinant, kiek daug jie
turi informacijų apie Lietuvos
pavergimą ir dabartinę jos būk
lę, pasistengtina ir juos kiek
galima plačiau informuoti. Ir
jų žodis gali būti labai reika
lingas. Vienu žodžiu, visa vy
riausybė su prezidentu Nixonu priešakyje turi būti kon
taktuojama ir informuojama.
Tokiu pat būdu privalo būti
kontaktuojami ir informuoja
mi naujai išrinktieji kongresmanai ir senatoriai, nes ir jie
yra reikalingi mūsų tautos pa
stangose atkovoti Lietuvai lais
vą, nepriklausomą ir demokra
tinį gyvenimą.
*

Neužmirštinas vienas labai
svarbus dėsnis: kiek veiklūs,
organizuoti ir tikslūs būsime
mes patys savo pastangose pa
dėti Lietuvai išsilaisvinti, tiek
paramos galėsime susilaukti ir
iš prez. Nixono sudaryto Jung
tinių Valstybių vyriausybės
kabineto ir jo paskirų narių
bei vyriausio jo vado — pre
zidento. Jei, tai žinodami, bū
tume nevieningi ir neveiklūs,
'labai skaudžiai nusikalstume
Lietuvai ir jos žmonėms, ne
šantiems okupantų bolševikų
sunkų vergijos jungą. Būdami
veiklūs ir vieningi, tikrai dau
giau paramos laimėsime iš nau
josios JAV vyriausybės ir tuo
pačiu paskatinsime savo bro
lius bei seses Lietuvoje nepa
lūžti.
L. šimutis

Sovietinė santvarka griauna Lietuvos ūkį. Lietuvio aimanos Maskvoje
Gruodžio 13 d. Maskvoje vy
ko metinis aukščiausios tarybos
suvažiavimas pranešimams apie
ateinančių metų ūkinį planą, biu
džetą ir žemėtvarkos įstatymą
išklausyti. Sovietų demokrati
jai užtenka vienos dienos “par
lamento” posėdžio. Už “deputa
tus”, vadinamus aukščiausios
tarybos narius, galvoja kompar
tija, kurios vadovybė vėl ieško
būdų Sovietų žmonėms kiečiau
pažaboti.

GEDIMINAS GALVA

liaudies ūkį. Atskiros sąjungi
nės ministerijos ir žinybos pa
žeidžia vyriausybės nustatytą
tvarką, pagal kurią su respub
likos organais turi būti derina
mi naujų pramonės įmonių pro
jektavimo ir statybos arba vei
kiančių pramonės įmonių plė
timo klausimai. Dėl to pažeidžia
mos teisingos išplėstinės repro
dukcijos proporcijos. Antai So
vietų Elektrotechnikos pramo
nės m - ja nesuderinusi priėmė
nutarimą plėsti Panevėžio ka
belių dirbinių gamyklą, o Auto
mobilių pramonės ministerija
patvirtino Šiaulių “Vairo” dvi
račių - variklių gamyklos rekon
stravimo ir išplėtimo projekti
nę užduotį, numatančią padidin
ti pramoninio - gamybinio per
sonalo skaičių šioje įmonėje be
veik 2700 žmonfų.

šis suvažiavimas vertas dė
mesio dėl K. Kairio, Alytaus rin
kiminės apygardos atstovo, kal
bos, kurioje jis patvirtino senus
mūsų tvirtinimus: sovietinė sant
varka yra ūkinės pažangos stab
dys, ji tarnauja išnaudoti pa
jungtoms mažesnėms tautoms,
vadinamoms respublikoms, ku
rių ūkis pareina nuo Maskvos
malonės. Lietuvoje šeimininkai
yra rusai, o lietuviai tik jų va
lios vykdytojai, priversti pa
Visuotinai žinoma, kad ne
kęsti skriaudas ir rusišką ne
galima išspręsti pramonės ob
tvarką ūkyje.
jektų paskirstymo konkrečiame
Lietuvio ašaros Maskvoje
ekonominiame rajone klausimų,
K. Kairys ne eilinis “deputa neatsižvelgiant į visus jo urba
tas”. Jis yra ministerių tarybos nistinius veiksnius. Tai yra tuo
pirmininko pavaduotojas, ištiki svarbiau, kad racionalus gamy
mas Maskvos valios vykdytojas, binių jėgų paskirstymas didžiu
nes jam leidžiama ir užsienyje le dalimi lemia visuomeninio
pasirodyti ir ten rusiška bala darbo efektyvumo didėjimą”.
laika lietuviškas dainas groti.
Pasimetimas Sovietų ūkyje
Alytaus “deputatas” ryšium
su valstybinio ūkio plano ir biu
Sovietų ūkyje vyrauja ne
džeto pranešimais prabyla apie
pramonės augimą, derliaus pa tvarka, kuria pasižymėjo nuo
didėjimą: mandagiai tarus, me Riuriko laikų. Apie sovietinio
luodamas : “šiemet grūdinių kul planavimo netvarką leiskime Aturų derlingumas pirmą kartą. lytaus “deputatui” liudyti:
Lietuvos istorijoje pasiekė 20
“Nemaža sunkumų, vykdyda
centnerių iš hektaro...”
mos valstybines planines užduo
Jis apsigręžęs ima aimanuoti, tis, kai kurios įmonės ir orga
kad darbininkų darbo našumas nizacijos turi dėl materialinio nedaro tinkamos pažangos. Jis techninio tiekimo pertrūkių. Pla
ypač atsilikęs Lietuvos įmonė ningas, ritmingas pramonės ir
se, pavaldžiose Maskvai. Padė statybų darbas, ypač naujomis
tis nepagerėsianti ir 1969 m.
šeimininkavhnp sąlygomis, dau
Statybose darbo našumas at giausia priklauso nuo materia
silikęs dėl nepakankamo darbo linio— techninio tiekimo planų
mechanizavimo. Lietuvoje aprū atitikimo gamybą ir kapitali
pinimas statybai būtinais me nę statybą. Dėl šių klausimų nechanizmais esąs žymiai bloges suderinimo respublikos pramo
nis, kaip kitose respublikose.
nė ir statybos per šių metų de
Didžiausias kliūtis sudaro so šimt mėnesių negavo žymaus
vietinis biurokratiškumas, ne ū- kiekio užplanuoto metalo iš Ka
kiška veikla ir centrinių minis ragandos. Konstantinovkos, Oterijų įsikišimas į Lietuvos ūkį. riolo ir kai kurių kitų metalur
gijos gamyklų. 38 tūkstančių
Maskva groja, lietuvis šoka
tonų cemento — iš Briansko,
Alytaus “deputatas” ryškiai Michailovkos ir Podolės cemen
aptaria Lietuvos ūkinį pajungi to gamyklų.
mą ir Maskvos kišimąsi net į
Be to, kurios ne kurios įmo
atskirų įmonių reikalus:
nės, pavyzdžiui, Namangano
“Reikia pasakyti, jog atski transformatorių gamykla (Uz
rais atvejais pažeidžiami šaki bekijos), Lugansko srities stik
nio ir teritorinio planavimo de lo fabrikas “Proletarij”, iš viso
rinimo principai, dėl to susidaro atsisakė tiekti atitinkamai elek
sunkumų ir komplikacijų, kom trinius šildytuvus ir durų stik
pleksiškai vystant respublikos lą.

VIDURNAKČIO SERENADA
Romanas
AURELIJA BALASAITIENE
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Tuo tarpu Renata, pati savo pasisekimo nejausda
ma ir neįvertindama, į stalčius krovė palankias muzikų
kritikas, žinutes ir skelbimus. Pasiekusi meninių viršū
nių, apie kurias ji kadaise tiek daug svajojo, Renata sa
vo padėties nesuprato. Ne kartą, praradusi viltį rasti sa
vo vyrą, ji buvo bepasiduodanti viliojama vieno ar ki
to jos garbintojų, bet, priėjus prie kritiško draugystės
ar romano taško, ji pasitraukdavo, vis tebesi jausdama
ištekėjusi moteris, turinti būti ištikima savo vyrui ir
verta orios motinos vardo. O dukros ilgesys su metais
augo.
Renata sunkiai susivaidydavo, neprakalbinusi ma
žų mergaičių gatvėse. Kiekviename veidelyje ji ieško
jo panašumo į Matildą. Kiekvieno vyro figūroje, pri
menančioje Leoną, ji bandė atpažinti savo vyrą. Pama
žu jos ilgesys pradėjo virsti manija. Ji darėsi užsidariusi,
nekalbi, atsisakydavo po koncertų dalyvauti pagerbi
mo vakarienėse ir buvo vieniša savo ištaigingame bu
te...
Pirmųjų plokštelių gaminimas buvo naujas intere
sas, už kurį ji tikrai buvo dėkinga Bill Marcucci. Bet
ir tai jos nebepatenkino. Kartais, prisiklausiusi Bill pata
rimų, ji buvo beperduodanti savo advokatui skyrybų by
lą, kad būtų bent teisiškai laisva. Tačiau ji negalėjo
pasiryžti pasirašyti dokumento, kuris būtų ją atskyręs
nuo
kažkur nežinomybėje dingusios šeimos. O pasimaty
Naujai išrinktas prez. Nixon susirūpinęs po pasitarimo su respublikonu
Everett Dirksen (kairėj) kaip reiks veikti kongrese, kur demokratai mo viltį Renata udgė savyje, dažnokai svajodama apie
susitikimą su savo augančia, bręstančia dukterim.
turi daugumą.

ė

Nerealių tiekėjų paskyrimas
daro liaudies ūkiui didelę žalą.
O tuo tarpu visai pamatuotai
galima spėti, kad su tokiu fak
tu mes susidursime ir 1969 m.
Antai sąjunginė Vyriausioji elektro - techninės
produkcijos
tiekimo ir realizavimo valdyba
užplanavo patiekti signalinės
armatūros — 7 tūkstančius —
iš Tbilisio plastmasių gamyklos,
o pastaroji pranešė, kad tokios
produkcijos gamyba neįtraukta
į planą.
Nemaža dar mes turime prieš
priešinių pervežmų. Jie atsiran
da dėl to, kad neapgalvotai pla
nuojama vidinė ministerijų ko
operacija. Pavyzdžiui, Staklių ir
įrankių gamybos pramonės mi
nisterijos “Centrolito” liejinių
gamykla (Kaunas) tiekia ke
taus liejinius Borisoglebsko,
Sestrorecko, Tiichvino miestams
ir Maskvai.
O tuo tarpu Vilniaus Spalio
40-mečio staklių gamykla gau
na ketaus liejinių iš Maskvos,
Vilniaus šlifavimo staklių ga
mykla — iš Maskvos, Leningra
do ir t. t.”

Alytaus “deputatas”, iškilęs į
aukštybes prisitaikymu Mask
vai, tenurodė tik pačias nekalčiaunias skriaudas lietuvių tau
tai. Jis nutylėjo lietuvių apiplė
šimi, išvežant lietuvių gaminius
svetur, ir Maskvos pasipelny
mą, vykdant ūkinį planą.
Gana "deputato” nurodymo,
kad Kaunas nuo Vilniaus yra
didesniame nuotolyje už Borisoglebską, Tichviną, Leningradą
ir Maskvą.
Sovietuose niekuo nereikia
stebėtis. Juk neseni laikai, kai
iš Maskvos buvo gautos prekės
Vilniuje, gamintos Šiauliuose.
Tai buvo “didžiojo brolio” di
džiosios “meilės” laikais.
Maskvos didesnis politinis įsi
kišimas į Lietuvos reikalus, su
sietas su ūkišku lietuvių tau
tos engimu.

Aliaskos senatorfum pakviestas Theodor Stevens, 45 m. vieton mirusio
šen. Bartlett.

Rimties v

ŽMOGAUS KELIAS J ŠVIESĄ
Mūsų laikai pažymėti nedar kymas pašnekesyje su Dievu į
numo ir nusmukimo ženklu. To Jo žodžius, į Jo apreikštas tie
nedarnumo ir nuosmukio prie sas. Tai pilnas pritarimas leisti
žastimi yra žmogus. Kiekvieną Dievo tiesoms užvaldyti mūsų
kartą, kada žmogus save pasta mintis, protu ir valia priimant
tė visatos švyturiu, kada jis sa už tiesą tai, ko tiesiogiai nega
vo sąmoningame išdidume vien lima įrodyti moksliniais tyri
tik savo jėgomis pasiryžo visa mais ar bandymais, bet tikime
pertvarkyti, kilo chaosas, užė dėlto, kad Didysis Autoritetas
jo tamsa, vedanti į baimę ir ka tai mums pats apreiškė. Šis ti
tastrofą. Suvargęs ir suniekin kėjimo aktas yra asmeninis vi
tas žmogus pasijusdavo, kad dinis, logiškas supratimas ir
jis ėjo klaidingu keliu, kad ne duodantis atsakymus į visus
jis yra šviesos davėjas, o kad klausimus.
Tikėjimo aktas yra antgamti
jis yra tik jos nešėjas, kuris
šviesą ima iš kitur, iš kito šalti nė dorybė, savo šaknis turinti
nio. Ir šis karų ir visokių “iz žmogaus psichologijoje, bet pa
mų” suvargintas ir savo išdidu einanti iš paslaptingo, antgam
me paklydęs žmogus vėl pajus tinio Šventosios Dvasios veiki
davo, kad yra ir kita realybė mo. Tikėjimas yra tai dvasinė
už jį didesnė, nuo kurios jis ir malonė suteikta mums krikšto
metu. Ji įpareigoja mus pasiti
visa, kas yra, priklauso.
Ir savo rankomis sukurtame kėti Dievu, mūsų Mokytoju ir
chaose žmogus vėl pasigesdavo eiti jo nurodytu gyvenimo keliu,
šviesos ir eidavo ieškoti to di kuriuo mus veda Bažnyčia die
džiojo Kito, kuris jam tikėjimą, viškojo apreiškimo aiškintoja ir
viltį ir meilę grąžintų, kuris jį saugotoja.
pavargusį pakeltų ir sustiprin
Taip pat tenka pabrėžti skir
tų.
tumą tarp asmeninio — subjekSunkus yra šis žmogaus ke- tyvinio tikėjimo akto ir objektyI lias į šviesą, bet jis yra istori ‘vinių tikėjimo tiesų — dogmų.
joje dažnas ir, gal būt, būtinas. Tikėjimas yra ne tas aktas, ku
Ir šiandien žmogus sustojo prie riuo mes tikime, bet tos tiesos,
įvairių “izmų” ir pasijuto pakly dogmos, kuriomis tikime ir ku
dęs. Norėdamas tapti “Dievu”, rias randame išsakytas Tikėji
bandant numarinti ar nužudyti mo Išpažinime — Credo. Jo aiš
tikrąjį Dievą, žmogaus ir pa kų aptarimą geriausiai duoda
saulio Kūrėją ir Atpirkėją, y- mums apaštalas Paulius laiške
pač ištrinant savo sieloje šven Žydams (11,1): Tikėjimas yra
tosios Dvasios pėdsakus, žmo pasitikėjimas ta realybe, kuria
gus apako ir sukūrė chaosą.
viliamės! Tai tvirtas įsitikini
Kaip kadaise Erodas, norėda mas apie tai, kas neregima... Ti
mas nužudyti Betliejaus Kūdikį, kėjimu mes suprantame, kad
paslėpė savo sumanymą po pa pasaulis sutvarkytas Dievo žo
maldumo kauke ir stengėsi ne džiu taip, kad iš neregimų pa
klastingos širdies Išminčius pa sidarė regimi dalykai... Be tikė
versti nesąmoningais savo šni jimo negalima patikti Dievui,
pais, taip dabar modernieji jo nes tam, kuris artinasi į Dievą,
sekėjai visa daro, kad paslėptų reikia tikėti, kad jis yra ir, kad
nuo žmonių savo tikruosius tiks jo ieškantiems jis atlygina.
lūs ir padarytų juos savo sieki
Šių dienų žmogus nebeprašo
mų įrankiais.
proto, dialektikos ir žmonių au
*
toriteto argumentų. Jis reika
Šį kartą noriu paliesti tikėji lauja aiškios pozicijos: Dįevas
mo esmę ir jo sampratą. Jau ar žmogus. Apsisprendęs Die
Krikšto metu pirmutinis klausi vui, jis nori eiti tiesiog į Apreiš
mas yra: “Ko nori iš Dievo Baž kimo šaltinius ir įsitikinti žmo
nyčios?” Nuostabus ir reikšmin gaus sudievinimo galimumu per
gas yra atsakymas — tikėjimo! [ Dievo tapimą žmogumi. Jis iešTačiau kūdikis dar neturi tikėji i ko Kristaus ne kaip istorinės
mo supratimo. Ir suaugę daž asmenybės, bet kaip realiai eg
nai nežino pilnai ką reiškia ti zistuojančios tikrovės, gyvenan
kėti? Dažnai tikėjimu laikoma čios ir veikiančios visuomenėje
religinis jausmas ar bendras, ir kiekvienoje sieloje. Šių dienų
tam tikras santykis su Dievu, žmogus nori sutikti Žmogų, ku
kaip moraline vertybe... Pana ris savo būtimi, savo prigimti
šiai jrrdime sakant: tikiu į atei mi, savo sąranga atsakė į žmo
tį... tikiu į demokratines verty gaus klausimą ir išsprendė žmo
bes ir t. t. Ir taip tiki, deja, gaus problemą. Tą Žmogų jis
nemaža dabarties žmonių. Jų sutinka Evangelijoje.
tikėjimas yra įpročio dalykas,
Krikščionis, kuris atsisako
mados reikalas, išorinis, nieko viešai parodyti savo tikėjimą ar
bendro neturįs su gyvenimu ir ba kuris mėgina teisintis, kad
dėl to daugeliui darosi nuobo yra krikščionimi, negali net pa
dus ir sunkus.
justi tos istorinės dabarties dra
Kas gi yra tikėjimas? Tikėji mos didumo, kurioje jis dalyvau
mas yra tiesioginis mūsų atsa jaK. Baras

.Šoferio pakartotinas įspėjimas, kad ji esanti prie
— Ne, ne, aš jokiu būdu nesutinku, — priešinosi
studijos durų, pertraukė jos mintis. Sumokėjusi už at išsigandusi Renata, svajodama apie ramias atostogas
vežimą, Renata atidarė duris į erdvią patalpą, kurioje kur nors kalnuose, niekieno neatpažinta, viena ir nevar
jau pažįstamas durininkas jos laukė, paslaugiai atidary žoma.
damas duris į rekordavimo studijos prezidento kabinetą.
— Deja, Mrs. Gili, jūsų sutartis. Ją sulaužius...
Čia Renata galėjo užsimiršti, apsupta techninio persona hm... jei jūsų kaltė... hm, kiek atsimenu, jums gresia
lo, dirigento, agento ir muzikos žinovų. Rekordavimas ketvirčio milijono pabauda. O tuo tarpu jūsų honora
truko daugiau kaip tris valandas.
ras dar tą sumą tik nežymiai praaugo. Ne, ne, Mrs.
Pavargusi ir išsisėmusi, Renata norėjo skubėti na Gili. Aš net nemanau tamstai grasinti, bet tai abipu
mo, tačiau įkyrus spaudos atstovas būtinai reikalavo pa sio intereso dalykas. Ir jūsų nekooperavimas gali kenkti
sikalbėjimo. Renata norėjo atsisakyti, bet studijos sekre jūsų būsimai karjerai. Be to, nukentėtų visa eilė žmo
torė jai švelniai priminė, kad reklamos tikslais ji to nių, tiesiogiai surištų su mūsų plokštelių gamyba. Čia
pasikalbėjimo atsisakyti negalinti, nes taip “reikalau neišskiriami nei elektrikai, net orkestro dalyviai, nei jū
janti sutartis”. Renata pakluso ir kantriai atsakinėjo į sų taip mėgstamas durininkas.
korespondento klausimus. Po to pozavo kelioms nuo
Ilgai juodu dar ginčijosi ir kalbėjosi, kol Renata, nu
traukoms. Paklausta, ar artimiausiu laiku ji keliausian vargusi ir pagaliau įtikinta sutarties svarbumu, išvažia
ti su gastrolėmis po Amerikos didžiuosius miestus, Rena vo namo.
ta tik nekantriai papurtė galvą.
Kai sekmadienį pietų susirinko keli jos draugai, Re
— Klauskit mano agento. Jis viską žino, —atsakė nata buvo pailsėjusi, beveik linksma ir kantriai pasiruo
Renata ir nusisuko eiti.
šusi klausyti Bill Marcucci planuojamo koncertų tvar
— Vieną momentą, Mrs. Gili, — ją sustabdė fir karaščio.
mos prezidentas. — Malonėkite užsukti dar valandėlę
— Rena, pasiutiškai daug laiko reikės pašvęsti...
į mano kabinetą.
Svarbu laikas, savaitės diena, atmosfera, tinkama patal
Nenoromis Renata nusekė paskui.
pa, patogiai autobusais pasiekiama. Ir turėsime paga
— Mūsų rėkiami! agentūra turi naują idėją. Atro minti autografo faksimilę. Juk nepajėgsi pasirašyti šim
do, kad tamstos paskutiniosios dvi plokštelės turi nepa to tūkstančių albumų...
prastą pasisekimą jaunimo tarpe. Jaunimas tarp penkio
— Bet tai nesąžininga, — bandė protestuoti Rena
likos ir devyniolikos metų, kaip parodė statistika, išpir ta.
ko apie septyniasdešimt procentų jūsų plokštelių. Atsi
— Mano mielas vaike, — kantriai, kaip su vaiku,
minkit, kad visi trys esame surišti sutartimis, jūs, aš ir kalbėjo Marcucci, — kokia tu naivi. Kad atrodytų au
reklaminė agentūra. Tat teks dar vieną dalyką padary tentiškiau, mes duosime progos pačiai pasirašyti kiek
ti: tamsta šešias savaitei keliausite po Amerikos mies viename mieste, jaunimui matant, kelias dešimtis plok
tus. Bus ruošiami koncertai jaunimui, ir ta proga bus štelių. Bet tai viskas. Reikia taupyti tas gražias rankas,
pardavinėjamos jūsų plokštelės su nuotrauka ir auto — galantiškai nusilenkė storulis.
grafu.
,
(Bus daugiau),
_ ____ _

/

DRAUGAS, Šeštadienis, 1968 m

gruodžio

HELP

CLASSIFIED GUIDE

IŠNUOMOJAM — FOR

HELP VV ANTED — MOTERYS
IŠNUOM. 5 knmb. butas švarioj
ir ramioj Chicago Lawn apyl Ga
ru apšild. Suaugusiems. Be gyvu
lėlių. Tel. HE 6-3649._____________
IŠNUOM 5 kamb. butas 3-čiame
aukšte. 3 miegamieji: vonia.
Bridgcporte.
Y A 7-9388
IW«t A«eocy, 2025 W. 63. PR 8-6089
BUTĄĮ: rlnktiniamt) nuomininkams.
Nelaukit — užuireglatruoklt dabar!
aptarnauja pietvakarine dalj 7 me
tus.
Savininkai kreipkitės dei pa
tarnavimo nemokamai.

REAL ESTATE

NURSES AIDS AND LFN’S

tas ir 2
kamb.
rūsy. Guzo
Sild
*18.600.
M[fir. 5 kamb. bungalovv.
Geram
stovy Garažas Tik *14.900.
70 Ir Talman. MOr. t po 5 kamb
Ir butas rūsy Garažas. *29,900.

Data Process Instructors — Asstatant Librarians — Mid Manage
ment Coordlnators.

4545 W. 63rd Street
Chicago, UI. 60629

A. & L. INSURANCE AGENCY
AND REALTY

CLERK - TYPIST

Sharp lody needed iinmediately for
general office position.
Nortbwent
4645 So. Ashland Ave., LA 8-8775 slde. 40 - 45 wpm. typing. Good
starting oalary and
complete cym.
(Currency Exchange patalpose) pany benefits.

A. LAURAITIS

Sąžiningas patarnavimas

Gali Mr. Aekemian
for appointment 545-6601

Tvarkingas, teisingas ir greitas
Fiat Roosevelt Motors, Ine.
patarnavimas visais Real Estate
1125 Lunt
reikalais. Be to, veikia Notariatas,
GROVE VILLAGE. ILL.
daromi ir liudijami vertimai. Tvar WeELK
are stafflng ne.^f office.
komi pilietybės dokumentai, pildo Wa need:
1
EXECVnVE KECRETABY
mi Income Tax ir atliekami kitokį 1 - RECEPTIONIST
'
patarnavimai.
1 - SEOKETARY
CALL VIR- SęKUJbKB Vor Appoint.

Jle&kojna moteriškė, galinti pagel
4256 S. Maplevvood Av„ CL 4-7450 bėti ligotai senutė! netoli Midway
aerodromo Prašoma teirautis tel.
40 akrų Akis su trobesiais Ir ma
58(HNKW.

—■S"
REAL

".'.‘I"!"

KSTĄTE

STASYS SULA
c/o Shlrley Reni Estate
PaJnidale, Calif. 93550
Namų tol. (218) 470-3H15 (Weat L-4.)
Pirkit žemę iminulale, kur didžiausias
augimas tik prasideda — tiesiog Ui
savininkų, akrais, ne sklypaisI

Parduodamas naujas 8 butų namas
INCOMF TAI — Nm'AIUATAb ..
Marąuette Pke. $13.500. pajamų.
IMIGRACIJA
2785 W. 71st St.
TeL 625-6015 Matnys. Skambint HĮE 4-2828
5 k. mūro pajamų namas su rūstu,
nauj. šildy.. kabinetine
virtuve Ir
Kalėdos savam name
gražiai /rengta veikiančia rūbų va
lykla. Gage pke. $14,900.
Didelei ar ginilubigai šeimai mū
2 butų modernus namas Ir gražus
beismentas. 3 atskiri Šildymai. Apie ro namus su rūsiu Ir garažu ant pla
taus
sklypo.
5 Vi
kam b.' pilus 2
44 Ir Talman. Pigus.
šedevras. C kamb., 8 metu mūro kanib. su pilna vonia puatogįje. 68
rezidencija ir mūro garažas. Centr. ir Talman. $21.000.
Sklypus Ir šalimai 3 butų namas
alr ooud. Malonu žlūršh) Ir gyventi.
geroj Brighton pko ,apyt 6—4—8 34
Arti 105 Ir Kedzie.
0 kamb. 1& metų mūras.
Marų. k modernūs butai. Virš. **oo paja
parke. Gazu Šildymas. Platus lotas. mų. $26.900
2 auto mūro garažas. $20.000.
ltį aukšto, 16 metų pajamų mū
ras. 2 auto. garažas. Prie pat parke.
£787 W 48 St
CL 4-2S9O
$26,700. Priims rimtų pasiūlymų.
3 butų mfiras. Arti ofiso. 2 po 7
Ir 4 kamb. butai. Garnžss. $29,600.
2 aukštų, M butų modernus m&ras.
N AM V PIRKIMAS —
11 metų statyba.
BeVerly
Wooda
PARDAVIMAS — VAWYMĄ8
Virš $,l4,00Q nuoma. Namas per 6%
metus išsimoka, fnešti $25,000.
Hutų nuomavimas — Income Tax.
Dviguba nauda Iš 8 kamb. mūro.
Notariatas — Yerihnaf
Arti Maria High. Pigus.
llluksits 7 kamb. mfiras. įrengtas
beismentas, miražas, .
daug priedų.
Gera vieta. $20,001).
ftyąrutėlls, graius 4% kamb. med.
Platus lotas. Arti mūsų. $12.760.

SIMAITIS REALTY

SHIP FITTERS
(Pust Class only)
Apply or wrHe
BREWER DRY DOCK
ąOMPANY
2945 Richmond Terrace
Staten Island, N.Y.

OPENINGS POR
Electrical Maintenance

2 po tt kamb. 8 metų rūmą karktu
vand. šiluma gazu. Marąuette pke$42,000.
50 p. sklypas Marųuette pke. Biz
niui Ir rf.part.ru entamk. Teiraukitės.
12 butų i metų modernus i ctairtin
as įrengimais, balkonai.
Pajamų
26.000 metams, Pietvakarių nitrato
daly. TelraukltOs.
Roomlng house. Pajamų $90,000
metams. Labai gerai išnuom. šiauri
nėje miesto dalyje. TelraųkltBa
n kamb. mūr. ‘Bullt-ins1'. kokli
us* plyteles, karšto vandens šildymas
gazu. Marą. pke $20,660.
134 aukšto mfir. 6 tr 6 kamb. 1
<ejlmal. Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 ir Oakley G1G.5OO

f

NERIS REAL ESTATE
6924 South WMtWB AVOIUM

Tol. 4714*21

SALES ■ H0RT6AGES o UAKASEHENT

ą'EAASi
W.e are a franchised dealer for Cnt
Eąulpinent
wltl» a 50,000 są. milo
terrltorj- in \Vest Te>xas. We sėli and
servlcė
Earthraoving
Eąuipment,
Industrini Engin<‘s, Turbine Engines.
and Compressors.
Our Fabrication
Center designs and fabricates oil well
Service and construction eąuipment.

V\’ELPERS

An

Eąual Opportunity

COMPUTER

In AbUene
We offer pa.v commensurate with experience and training; merit raises
and promotionsi: good working conditlons; ofpportųnlty for advaneement
Into
management and sales: free
retiremant
plan: sie-k leave: paid
vacation;
group
Insurance;
and
others. Send Resume In confidence to,

INSTRUMENTĄ TION

COM.PANY

NEEDS

Aft naftą! opportunity

employer

MEDICAL
TECHNOLOGISTS
AlSCP registered or ollglble. 193 bed
gęneral acuto nore hoapital, currently
ubder 6.5 milllon dollar
espansion
and rn.CKlftrn.lzat.ton program.
Salary
range: $7,000 to $10,400.
Benefits
Uįolude paid Blue Croaa/Bluc Shield,
free life ln»ųrp,nce. ltberal siek leave,
vacations and bolldays,
retirement
ptogra.ni. Permanent podltlona. Please
Contact.
Porsonnol Director

LEILA HOSPITAL
BATTLE GRELK. MICRIGAS
Collect calls aeeepted. PUone (tįl6)
942.8561. Ext. 114. Travel e.vpense.i
fdr intervlev paid lf
e-mpldyment
agreerneat Is made.

3101 S. Kedzie
Mr. K. Wahlatrom 254-0790

►
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RADIO MOORAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties
VVLYN, 1360. bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai.
pp pietų. Perduodama: vėliausių
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika, dainos ir Magdutės pasaka. Programą veda —
gšiių bei dovanų krautuvė, 502 E.
Brottxiway, So. Boston, Maaa Tel.
AN 0*0480. Ten pat gaunamas ir
dienraštis “Draugas”.

S engineetrs

|

B.S.I.L

D.S.M.E.

B.S.M.E.

GENERAL FOODS CORPORATION

of M L 3.

ALEX ŠATAS— REALTOR

I
|

S has engineering opportunities for promotable individuals with up to ~
S five yeare experience.

High school graduate, drivers license reąuired. Starting salary
$475.50 per month and all GM benefits, including cost of living
aliowance, insurance and stock saving plan
Apply In Person Or Call Mr. VVinelffner, VVeekdays 3—5

MAN

0

• PAID LUNCH PERIOD
LIFE INSURANCE

• WPS HOSPITALIZATION
• AČClDENT ANb SICK LEAVE PLĄN
NINE PAID HOLIDAYS AND VACATION

Please Contact:

PROIEGT ENGINEERS
3 Work involves installation and modification of advanced packaging and S
g Processing eąuipment.

INDUSTRIAL ENGINEERS

AMETEK

EASTERN AND MFLL STREET
PLYMOUTH, WISCQNS1N

Ąji Eąual Oppartualty Employer

2 Will vvork in all phases of professional industrial engineering including s
S plant layout, facilities studies, cost reduetion studies.

. ..«

-*-----H*

Send resume in confidence or call Mr. John O’Connor collect.

MODEL - MAKERS

GĘNERAL FPQDS
CORPORATION

R G D

7400 S. RockweU
Chicago, Illinois 60629

(312) 925-1200
An Equal Opportunity Employer

iiiiiiniimiiiiiinininiiiiiiimnmiiiiiiiimmiimmmuiuumimumniMuiimmi t5

General Electric
Building
Major Steam Turbine Plant
Near Charleston, South Carolina

LITTONS SWEDA DIVISION worldwide leader in the held of business eąuipment is enlarging its staff in the R & D modeknaklng depart
ment. immediate job opportunities exist for experienced model-makers
Applicants should have minimum 5 years experience as tool and die-maker also in the field of moldmaking for precision parts — or general
experience with a model shop Basic training should include a completed
apprenticeship.

Excelle»t starting salary wi(h exceptionally good employee bęnęfita in
cluding the Litton-pląn to pure h ase company stock.s and Uberai pgn$ipų
plan. Write or cąll: 550 Central Avenue. Orange, Nevv Jersęy ot caU
(201) 673-7100, Ekt-2254.
Appotatments made for Your convenience.

Positions Available Iinmediately
To Help With Initial Planning:

SWEDA INTERNATIONAL
Djvi,,op ot LITTON INDUSTRIES

This wi|l be .340,000 sąuare foot plant, manufacturing vital components
of large steam turbine-generators used by eleetrie Utilities to produce
electrical power. Itš output will by massive turbine low pressure exhaust
hoods weighing up to 500 tons when fully assembled and as large as
a tkreę-story house. This is heavy metai fabrication and machintng.
lt‘s pretty obvious that starting in these positions in ad vance even of
the completlon of a new major GE facility, vvill give the successful applicants a great advantage for future career growth.

•

or

industrial

management

IW„I "'I
STOP! LOOK! READ! TOP WAOES!
THESE ARE TERRTE1C OPENINGS.

I

,""W

GENERAL FOREMAN
Esperlenče In Metai Eabrlcatipn
Die Casung And Assembly L1®0 Production

Experience Tn Die Castlng Or Aasembly Line Production

TOOL & DIE MAKERS
Experienne With Die Cost Dlea (Plenty of Overtime)

Aasume responaibLlity for complete and modern Tool Room, dlreetlng
octtvtty for 20 or more Tool & Die Makiers and Journeymen MnchlnistH.
Excejle«nt Fringe Benefits: Modern Tool Room
Send Resume To: Director Of Industrial Retationa

HURD LOCK & MANUFACTURING CO.
GREENVILLE, TEVNESSEE 37712

Reąuirements:
Industrial ęngineer
ground preferred.

An Ęąual Opportunity Em.ployer

FOREMAN

Immediate Openings Are For:
TIME STANDARDS SPECIALiSTS
PROGRAMMER —
NUMERICAL CONTROL PARTS
QUALITY CONTROL ENGINEERS
back-

Mechanical background plūs 2-3 years expefience in
area of machining, fabrication or large assembly work.

MR. R. N. KING

Member

........ i ■

ACCOUNTING TRAINEg
AND STOCK CLERK

MAINTĘNANCE

Please send your resumę including salary reguirements to

PARDAVIMUI

.. .......

who has a background of electricity, hydtauiiięs and mųchinę rep«dt
Kere įs an ejtcęllęnt oppprtunity for a sound future vvith an expanding
manufacturer. This position indudes the follovving benefits.

HfLl1 U'ANTED — MOTERYS

soto

PHONE 376-8000

OUR PLYMOUTH PLANT NEEDS A

An Eąual Opportunjty ĘropU»yer

VYRAI IR MOTERYS
immediate Openings

GLEN G. FERRIGK
2246 W. 49lh Street
Chicago, Illinois 60Ę89

An Eąual Opportunliįy Employer

EJCpęrienoed
Toroh i iron solder

IUSTRITE MFG. C0.
2601 N. Southport
T«įl. 348-2111

Send resume or coptact:

LUNDELL CONTROLS INS
2560 N. Elston Ave.
Tel. 772-8200

1

vvith a DIVISION OF
V
’

Excellent fringe benefits.

Full time steady job. Good starting wages wlth periodlc increases.
Paid vacations, holidays, hospital Insurėnce. Attendance Bonus Plan.
Phone Mr. Mike Swanson Or Mr. Gkoo Walte

SOLDERMAN

FOREMAN

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

ELECTRONIC TECHNICIAN
VVITH DIGITAL E.\PLRtL\ęE

An JSąual opportunity employer

įųcpntive Earnings
$3(ceUent Benefits

PLASTICS DEPT

™.s„^ositio^. Qffers an excellent opportunity
BR1STOE - MfeYERS CORPORATION.

AUTOMOTIVE ELECTRICIAN

Tired oi spending 8 to 8
hrs. a vveek. going to &
from your Job?

—T"11—

PLASTICS

Should have knowledge of plastic extrusions and of extruding eąuipment.
ln,ę piąstic phase ipcludes the coloring blgndįng and entrusion of the plastic broom bristle.
■

Wlth Experience On
Cat Eąuipment, To Wor>k tn
Abilene, Otlessa And Teeos

Employer

ACCURATE THREADED FASTENERS
3550 W. Pratt-av. (6800 N.)

Regųire foremaų (o take ęharge of entire plastics Dept. consistlng of
approximately 30 people assembling and packing the famous O-Ceda7 iinė
of brooms and sųueeze mops.

Needed Kor Our
Odessa Pabrication Division

ALSO (P.ABTSMEN AND
MECHANICS

P. O. BOX 21396
LOUISVILLE, KY. 40221
TEL. (502) 636-1374

JANITOR

LJC. COMSTOCK AND GQ. INC.

CATERPILLAR DEALER

GRIFF1N & COMPANY

RACINE, VVISCONSIN

An eąual opportunity eųnployer
2 po <1 kurni, mfir. Modernios vo
nia, alum Įmurai, žilumų
gazų. 2
auto. garažas. Marąuette pke. $29,90t>.
2 po 516 kanib. ir 4 kamb. angliš
kam rūsy 7 metų mūras, 2 atskiros
šilimos guzu, alum. langai,
kitimai.
$46,600.
0 butų naujas mfiras. Karštu vand
šiluma gazu. alum. langai. Pajamų
virš $10,000. metams. $86,000.
14 bptu, 2-jų aukštų mfiras. Geros
pajamos, Marąuette pke. $83,000.
10 butų po 3 kamb. mūr. Alum.
langai.
netoli mūsų įstaigos.
Tik
$67,000.
4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu, Garažas. Netoli mūsų įstaigos. $18,900.

Ąble to handle entire project through
estimating, quoting, design, installatįon and dębugging. Salary open.
Relpcation expenses paid. Send re
sume, or call collect Jlm Hester.

Component Division

UNITEDkDE

REALE STATE

VVasher And Oven Design

J. I. CASE CO.

BELL REALTY
KeĄrig

INDUSTRIAL

Contact Employment Office

Sales Secretary

,455 S

—-

Work in a brand new lite manuf.
TREANOR
Plant in country side. ...$2.98 to
EQUIPMENT COMPANY
$3.18 per hr. while we train you.
3601 S- Trea^away
raiše after 60 days.
Abileųe,
Texas 79602
Pipe and Steam/iuers •Guaranteed
Pension plan • Hospit • Profit
An Eąual opportuBity employer
Applicants mušt have 10 yrs ex- sharing. Call
perienęc and/or joumęymen’s card.
Remkit tuos biznierius, kurie
MR. MEMMEL
Excel’t wages and etjnployee bene
fit program. Steady .jobs with presskelbiasi dienraštyje “Drauge”.
352-6650
ent openings being on lst and 3rd
shift.

We have an opening secretary to
assume the res-pon ilųlities in our
sales dept. We can offer you tę>p pay,
and excelleut benefits.
If you can lake U.te dieution and
type 60 WPM glve us a call.

H A C B V I C 1 D 8

MECHANIC

VYRAI

VVANTED

ENGINEERS

MACHINISTS

Apdraudų Agentūra
4

HELP

VYRAI

VVANTED —

Construction tool repair and main Experienced preferred. Nights,
9
tenance mechanic. Mušt be familiar hours, 5 da.v week. Permanent. Reli
with electrical contractors tools. able bondable man. Eam very good
vvages, plūs profit sharing insurance.
583-5300
VVestern suburbs.
449-5300 CaU Mr. Meyer

—T' — ■ —«■"

An Eąual opportunity employer

REAL ESTATE — INCOME TAX

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

Ykai”

"help

Send Resume in confidence.

DR - AG - 214

ŽIU!.'P

'

■!.

OUTSIDE

DRAUDIMO IR R T. REIKALAIS

LEONAS REAL ESTATE

■

SVITHOID NURSING HOME
8800 N. Grace St., Nilea, Bl.
Tel. 296-4600 11 to 7 — 7 to 3

2517 W. 7 lai Street — RE 7-9515

šinerija Mičigane, 120 myliu nuo Chi
cagos. $14,000.
10 butu mfir. namas
Marąuette
Pk. *11,000 met. pajamų. Savininkas
duos paskola 6%. Kaina *68,000.
5 kamb. mfir. bungalovv prie 71os ir Rockwell. Galima tuoj uSImt.L
*17,900.
-1 butu po 5 kamb.
mfir. namas
Gage PU.' Nauja Šiluma Ir elektra.
Alum.
langai.
Dvigubos
garažas.
*46,000.
2 butai po «Ki knmb. Ir 4 kamb.
angliškam rūsyj, 12 metų mūr. na
mas Marąuette Pk. S auto garažas.
*62.00,0.
2 gražūs sklypai po 60x160 pSdų
Be varly Shores. Ind. *7,900.

1 'J L"

Inunediąte Openings!

Chicago Area Commuęity Col
lege vvith excel. facil. and good
salary. Schedule needs the. fr»11owing personnell:

REALTY

ŠIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC

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

FOR ALL SHIFTS
APPLY AT ONCE

Practical Nursing Instructor wlth
72 Ir Talman. M Or. 11 aukšto 2
R.N. and Bachelor degree and
butai — Ii ir I k. Garnžna $21.900
71 ir Tulman. Med. 4 kamb bu three yrs. wotk expet.

VAINA

.......d'F'-Į.!,»■■»” 'J J'UT I ■ g. 41kU

"" .W"

roSn. 28d.

GENERAL ELECTRIC COMPANY
P.0. Box 10167, Charleston, S.C. 29411

ASSEMBLERS
New exciting modular home manufacturer needs men to assembie
housing components in the nation's most modern and convenient plant.
Expe»ienced or we will (train you.
Employee benefits include —
•
•
•
•

Above average vvages
Hospitalization
Paid Vacations
Paid Holidays

• Excellent Woridng Conditions
• Year Round Employment

An opportunity to get in on the ground floor of this glamour indmstry.

GARBAGE DRUMS

Main office 5727 VV. Cennafk Rd-, Cicerų, Oi. TeL OL 0-2288
WITn COVERS AND HANDLES
Tarime šimtas namų Ciceroje, Benvyne, Rlveraide, la Onuųe Park
iŠ “Ž ®> «*• ra* 'ISSery
br kituose vakariniuose priaoiies&uose. Prašom? ošaaktt l mfiaų
ir Išsirinkti iš katalogo.

6622 So. Racine. 434-1113

GENERAL
An

ELECTRIC

Eąual Opportunity Employer

Apply, Write or Call (305) 943-8500

ZIMCO MODULAR HOUSING CORPORATION
1407 S. 8th St.
Pompano Beach, Floji^a

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. gruodžio mėn. 28 d.

ŠV. Tėvo ŽODIS LENKAMS
VATIKANAS. Popiežius Pau- kramentais, gausus daiyvavilius VI-sis specialioje audiencijo-1 mas rekolekcijose — dvasinio
je priėmė Lenkijos katalikų Baž susitelkimo dienomis, malda ir
nyčios primą kard. Steponą, Vy- meilė tikėjimui yra tikroji ga
šinskį kartu su kitais Lenkijos rantiją naujo katalikų gyveniVyskupais. iTa proga tartame! mo sužydėjimo Lenkijoje. Baigžodyje Sv. Tėvas iškėlė įvairias damas savo kalbą Lenkijos vys
sunkenybes, patirtas iš prane kupams šv. Tėvas ragino juos
Šimų apie Lenkijos vyskupų ir toliau vieningai ir ištikimai
veiklą sielovadoje, kuri reika vykdyti savo šventą tarnybą
lauja nepaprasto uolumo, ištver ugdant naująją kartą, rūpinan
mės ir sumanumo. Iškėlęs ne tis darbininkais ir šeimomis, tę
paprastą Lenkijos vyskupų iš siant sėkmingai Lenkijos krikš
tikimybę ir paklusnumą Kris čionybės tūketanties metų tra
taus vietininkui ir Apaštalų sos diciją... “Pasitikėkite Kristumi,
tui &v. Tėvas pabrėžė, kad toji kurią yra su jumis ir ibus iki
ištikimybė dar labiau reikšmin pasaulio pabaigai ... Pasitikė
ga, kadangi išreiškia
ne tik kite švenč. Marija, kuri yra jū
vyskupu, bet ir visų Lenkijos sų Globėja ir dangiškoji -Kara
Bažnyčios
katalikų ištikimybę, šioje srity lienė bei katalikų
je__pareiškė Popiežius — Len Motina. Žinoikite, kad Šv. Tė
Nuotr. V. Noreikos
kijos katalikai
ištikimai seka vas yra su jumis, kartu su ju Kalėdinės programos metu K. Donelaičio lituanistinės mokyklos mokiniai salėje.
vyskupų pavyzdžiu užgrūdinti mis meldžiasi, kenčia iir tikisi”,
ilgos ir sunkios kovos garbin baigė savo kalbą Šv. Tėvas lai
goje Lenkijos Bažnyčios istori mindamas Lenkijos vyskupus,
joje. Ta jūsų ištikimybė Lenki kunigus, vienuolius ir vienuoles
jos katalikybės tradicijoms ap bei visus Lenkijos tikinčiuosius.
PRADŽIOJE BUVO
ro žemesnioji ir aukštesnioji. kytojai Vytautas Gutauskas ir
saugo ne tik lenkų tautos reli
TRISDEŠIMT
Programoje
dalyvavo ir aukštes Albertas Paulikaitas. Tautinius
ginį, moralinį ir kultūrinį pali
niosios
mokyklos
mokiniai. šokius — Irena Smieliauskienė
kimą, bet duoda pavyzdį visai
“Prieš dešimtį metų Tėviškės
DARBŠTŪS VIENUOLIAI
Aukštesniosios
mokyklos
pro ir Raimondas šilkaitis.
katalikų Bažnyčiai, kaip reikia
parapijos salėje Kristijono Do
gramos
dalį
pradėjo
L.
JauniūDaug darbo ir pasišventimo
liudyti Kristų šių laikų pašau
Šv Juozapo iš Kalazan 1621 nelaičio vardo Kalėdų sutikimo tė ir V. Grybauskas Maironio įdeda lituanistinių mokyklų mo
liui. Iš gautų pranešimų apie metais įkurtas piorų
ordinas šventėje - eglutėje susirinko 30
Lenkijos katalikų religinę ir katalikiškųjų mokyklų vedimui mokinių, šiais metais jau esa eilėraščiu “Žiemos naktis”. Juos kytojai, daug džiaugsmo šuteimoralinę padėtį Šv. Tėvas ypa seniau plačiai veikęs ir Lietu me 430”. Šiais žodžiais, tėvų ko sekė tautiniai šakiai gyvataras, kia tėvams, kai matomi mokyk
tingai iškėlė Lenkijos katalikų voje, šiuo metu sėkmingai tę miteto pirm. Bernardo Vinda- sadutė ir ketvirtainis. Liaudies los darbo rezultatai. Darbas ir
pamaldumą į švenč.
Mergelę sia savo Steigėjo pradėtą darbą. šiaus pristatytas, Kristijono Do dainas “Sėdžiu už stalelio” ir džiaugsmas buvo sujungtas K.
Mariją ir švenč. .Sakramentą. 2,500 piorų vienuolių Europoje, nelaičio moikyklos vedėjas Julius “Kurtėliai eiliojo” išpildė visi Donelaičio vardo lituanistinės
Visiems yra žinomas dėsnis: Azijoje, Afrikoje ir Pietų Ame širka, atidarė lituanistinėse mo aukštesniosios mokyklos moki mokyklos kalėdinės eglutės pro
gramoje. Jaunimo centro salė
Per Mariją prie Jėzaus! šiuo ke rikoje be atlyginimo dirba fca- kyklose tradicija tapusią Kalėdų niai kartu.
Programą
užbaigė
visi
žemes

je knibžda virš 400 lietuviukų.
liu ir eina Lenkijos vyskupai taUkYškose mokyklose ir kitose, sutikimo šventę, kuri paprastai
niosios
ir
aukštesniosios
mokyk

Tai
.gyvoji lietuvių tautos dalis
išmintingai taikydami naujuo institucijose. Kraštuose dž ge- Į vadinama Kalėdų eglute,
los
mokiniai
L.
Šimučio
giesme
Išeivijoje.
Iš paveikslų nuo sie
sius Vatikano II-jo susirinkimo ležinės uždangos daug kur jų j Toliau J. Širka trumpai sumi“
O
greičiau,
greičiau
”
.
Progranos
žvelgia
kunigaikščiai, prezidekretus, įvesdami
liturgines veikimas sustabdytas
tačiau j nėjo, kad Laisvės Kovos metus mą pravedė amžiumi nedaug1 deniai ir kiti tautos vyrai. Jie
reformas ir atnaujindami krikš piorų vienuoliai dar išlaiko dvi Kristijono Donelaičio mokykla
nuo vyresniųjų mokinių tesiski mato gyvą ir žaliuojančią lietu
čioniškojo gyvenimo įvairias
ypatingai atžymėjo. Mokinių rianti IV-tojo sk.
mokytoja vių tautos šaką, (bet ne džiūs
sritis. Uolus Lenkijos tikinčių dideles gimnazijas Vengrijoje skaičius prašoko 400. Baigti iš
Jūratė
Jasaitytė.
Po
programos
tančių atplaišą. Iš scenos skam-i
jų naudojimasis šventaisiais sa- ir tiek pat Lenkijoje.
leisti mokyklos kursui pritaikin atvyko Kalėdų senelis (Jurgis ba pranešėjos žodžiai: “žvaigž
ti pratimų sąsiuviniai ir spaus Janušaitis) ir pasveikino vaikus de Aušrine, Tu vedei tris kara
dinamas geografijos vadovėlis. Kalėdų švenčių proga ir išdali lius prie praikartėdės, kurioje gi
Pratimus peržiūrėjo Pedagogi no dovanėles.
mė pasaulio Išganytojas, Tu
nio Lituanistikos instituto direk
nušviesk kelią ir mūsų tautai į
■ '
•■iii.*
Daug darbo, bet daug ir
torius Domas Velička. Paskuti
laisvę!”
J. AŪcsnė
džiaugsmo į
nius du pratimų sąsiuvinius pa
ruošė mokytojos Stefanija šu•
•
K. Donelaičio mokykla yra
Jau 37 metai kai Wayne tiems; saugo vertybių popierius;' kelienė tr Danutė Bimdokienė. D. didžiausia šeštadieninė lituanis ČEKOSLOVAKIJOS VYSKUPŲ
Huinmer bendrovė, kuri yra na- duoda paskolas perkant šėruB; Veličkai <lr pratimų autorėms, tinė mokykla Jungtinėse Ame
KONFERENCIJA
rių Nevv York Stock Exchange, informuoja apie šėrų kalnas; simboliniai išreikšdami padėką, rikos Valstybėse. Ją lanko 430
Kaip praneša Austrijos kata
American Stock Ębcchange ir analizuoja, padarytus Investavi- mokyklos vedėjas ir tėvų ik-to mokinių ir joje dirba 23 nuola
likų
spaudos agentūra “Kathpirmininkas
įteikė
kalėdines
do

Midvrest Stock Exchange, pade- mus ir pataria, ką toliau darytiniai ir 6 pagelbiniai mokyto
press
” šiomis dienomis Prago
vanėles.
da gausiems klientams apsirū- ti; pataria apie bendrovių duojai.
/
ję
įvyko
Čekoslovakijos katali
pinti šėrais ar juos parduoti, damas teises papigintai pirkti; J
Programoje visi dalyvavo
Kalėdų
eglutės
programos
kų
vyskupų
konferencija, kurios
Pasirenka patys klientai, bet priima reguliarius investavimus
paruošimas
pareikalavo
daug
Mokyklos
mokiniais
buvo
už

metu
aptarta
Čekoslovakijos
jeigu kas klausia patarimo, net nuo $40; informuoja apie
darbo
iš
mokytojų
ir
tėvų
komi

pildyta
beveik
visa
didžioji
Jau

katalikų
Bažnyčios
padėtis ir iš
jam padedama atrasti geriau- savitarpio investavimo fondus
teto
atliekant
visą
organizavi

nimo
centro
salė.
Tėvams
beli

klausyta
pranešimai
tų vysku
sius šėrus pagal jo padėtį, pa- ir investavimo bendroves; -parūmą.
Mokytojai
į
programą
su

ko
tik
keletas
galinių
eilių
ir
pų,
kurie
,
paskutiniu
laiku lan
renkant gabiai vadovaujamas pina investavimo sąskaityboms
maniai
įjungė
visus
mokyklos
balkonas.
Tautiniais
drabužiais
kėsi Romoje kanoniškam vizitui
(bendroves ir finansiškai stiprius knygas;
siunčia dvisavaitinį
ūkinius vienetus.
biuletenį apie šėrų lr bonų kai- aprengti, tvarkingai susodinti mokinius neeikvodami laiko į- pas šv. Tėvą. Taip pat praneša
Kad sėkmingiau galėtų patar- nas, rinkos posūkius; duoda šė- ir geroje mokytojų priežiūroje vairiems pasikeitimams ir per- ma, kad -Prahos arkivyskupijos
nauti, bendrovė turi tiesioginį rų ir bonų įvertinimus pagal jų mokiniai programos metu išlai sigrupavimams. Užtat progra apaštališkasis administratorius
kė tinkamą rimtį, tuo pačiu bu ma užtruko nepilnas dvi valan vysk. tTomašek šiomis dienomis
laidą su New York Stock Ex- kainą net nuo 1913 m.
change, o elektroniniai kompu-1
Daugelis lietuvių Wayne vo parodyta, kad K. Donelaičio das. Nenuvargo programos iš- aplankė Čekoslovakijos sveika
teriai momentaliai parodo šėrų Humrner bendr.
patarnavimu mokykloje mūsų mažieji ne tik pildytojai, neprailgo žiūrovams. tos ministrą dr. Vlcek, painforMuzikinę programos
dalį, muodamas apie savo kelionę }
kainą. Wayne Humrner Chica- labai patenkinti. Wayne Hum- pasisemta lietuvių kalbos žinių,
bet
taip
pat
mokomi
tvarkin

giesmes
ir
dainas,
parengė
mo- Romą ir pasitarimus Vatikane.
oje įrengė telefoną WE 9-1600, rfier & Co. adresas: 105 W.
gumo,
drausmės
ir
paklusnumo
uriuo galima bet kurią minutę Adams St., Chicago, IH. 60690,
paroje
roję pašaukus'-sužinoti šėrų tel: AN 3-1700. Kituose mies Vyresniesiems.
Visiems salėje sėdintiems mo
kainas.
tuose: 123 Appleton St., AppieWayne Humrner bendrovė pa- ton, Wis.; Seourity National kiniams sugiedojus Sveikas Jė
deda pirkti — parduoti šėrus, Bank Building, Sheboygan, Wis. zau gimusia scenoje trumpas,
mokytojos
I. Smieliauskienės
perrašyti
juos dovanoms ki- j
(sk.)
.paruoštas, kalėdinis
vaizdelis
Aušrinė. Vaidino: D. Petkūnai
tė, «<B. Aleknaitė, R. Markulytė,
GYVAS PRISIMINIMAS
V. Kleiza, V. Ramonaitė, R. KaAtmintinas kielikas ar cimborija įgraviruota pri raliūnaitė ir R. Kasmonas.

PIRMIEJI DIAKONAI
AFRIKIEČIAI
Dualos miesto katedroje Camerfino respublikoje Afrikoje*
buvo .pašventinta pirmieji nuola
tiniai diakonai afrikiečiai, kurie

padės kunigams sielovados dar
be. šventinimo apeigas atliko
buvęs Montrealio arkivyskupas
kardinolas Leger, šiuo metu
dirbantis Camerūno raupsuotų
jų misijose.
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JONAS

BUTĖNAS

Lietuvos operos solistas ir dainavimo mokytojas, gi
mė 1891 m. kovo 27 d. mirė š. m. lapkričio 28 d., Burr
Oak Nursing Home. Palaidotas gruodžio 3 d. iš Hiokney
Fanerai Home, Chicagos Beverly kapinėse, šv. Mišios už
mirusio vėlę bus atnašautos kun. A. Stasio 1969 m. sau
sio 18 d., šeštadienį 8:30 vai. ryto šv. Kryžiaus bažny
čioje.
Gimines, kolegas dainininkus ir jo mokinius kviečia
me skaitlingai dalyvauti pamaldose.
Lietuvos Dukterų Draugija

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

|

JUOZAPAS PIKEL
Gyveno 3344-S. Halsted St.
Mirė gruod. 26 d., 1968, 10:30 vai. vak., sulaukęs 76 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo ii Raseinių apskrities, Viduklės parapijos,
NeromenJų -kaimo.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 pusseserės: Anastazija AJeksiflnas su šeima ir Stelių Valentine su šeima. Lietuvoje brolis Kazimie
ras su šeima, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas sekmad., 6 vai. vak., Jurgio F. Rudmino
koplytoje. 3319 S. Lituanica Ave.
Laidotuvės įvyks antrad., gruod 31 d., iš koplyčios 8:30 vai.
tyto bus atlydėtas į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydėtas j
Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame vius: gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvaut šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Brolis, pusseserės ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Jurgis F. Rudminas. Tėl. YA 7-1138.

Norintiems pirkt ar parduoti

Šerus ar bonus

siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas. kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat
išstatymui laidotuvių koplyčioje Taip pdt tu
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD, CHICAGO, ILLINOIS 60628
AREA CODE 812 247-2425

Neužmiršti ir tautiniai šokiai,
m-čio skyr. mokiniai pašoko
noriu miego, IV-tojo — vove
raitę, V-tojo — kalvelį ir šeš
tokai vėdarą.

SEARS
HERITAGE MEMORIAL
ANTKAPIAI IR
PAMINKLAI
yra pilnai šarantuoti.
Sears, Roebuck and Co.

KAINOS nuo $74.95; į tę kainą įeina pristatymas ir
padėjimas ant kapo. Kapinių mokesčiai atskirai
Sutaupote

—

Aptarnavimas — Patenkinti

6153 South Western Avenue
THOMAS J.

MM-

Atskirais skyriais ir sujun
gus po kelis skyrius įkartu,
scenoje "buvo išpildyta: F. Gim
berio giesmė “Tyli naktis”, J.
Gaubo dainelė “Dainininkai mes
maži”, J. Bertulio daina “Per
balto sniego pūką”, J. Menuier
giesmė “Ateikit džiaugsmingai”
ir liaudies dainos “Suskyniau
skynimą” ir “Pasėjau linelius”.

Tel. HEmlock 4*4800

KEARNS,

vedėjas

J. Minelgos, V. Nemunėlio,
iP. Imsrio, V. Joniko ir P. Vai
čiūno eilėraščius deklamavo: D.
Petkūnaitė, G. Rudaitytė, L.
Zubrytė, R. Rakštytė ir D. Kaunaitė. J. Minelgos eilėraštį “Ka
lėdos” deklamavo visas trečia
sis skyrius, o P. Imsrio “Kalė
das" antrasis skyrius.
» «. Donelaičio mokyklą suda

A U- A.
KAZIMIERAS POCIUS
, veno 821 W. 34 Place.

Ūrė gruod. 25 d.. 1968. 6.45 vai ryto.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Tauragės apskrities, Kvėdarnos parap.
Amerikoje Išgyveno 62 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Marie Danko, žentas Ste
ponas. marti Lucille Pocius, brolis Petras, brolienė Marcelė, gyv.
Hollyv/oode, Florida, pusseserė Pauline Cermak ir kiti giminės,
draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. Lituanica Ave.
Laidotuvės įvyks šešt., gruodžio 28 d., iš koplyčios 8:30 vai.
ryto bus atlydėtas j -Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas
į Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines,
draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė, žentas, marti, brolis ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Antanus M. Phillips. Tel. YA 7-3401.

VIENUOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Viešpatie, pažvelk ,į velionį maloniai ir duok jo sielai
amžiną ramybę

A. -f- A.

HRHHIjĮScena -iš kalėdinio vaizdelio “Aušrinė
mokiniai.

Vaidina -K. Donelaičio mokyklos
Nuotr. V. Noreikos

VIENEHIV MITŲ MIBT1IS SUKSKTIS
A. + A

ONA MILERIENĖ
Jau suėjo vieneri metai, kai mirtis atskyrė iš mūsų
tarpo mylimą motiną, seserį ir senelę, kurios netekome
1968 m., sausio 4 d. Už jos sielą šv. Mišios bus atnašau
jamos Detroite ir Lietuvoje.
Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus prisiminti velionę savo maldose.
Nuliūdę: Duktė Mary King Detroite, sūnus Aleksas
Mileris ir sesuo Lietuvoje, fr 8 anūkai Amerikoje.

S

JONAS RINKEVIČIUS,

Knygnešys, lietuviškos knygos ugdytojas bei leidėjas
Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 10 metų, mirė 1958 m- sausio
2 dieną, palaidotas sausio 6 dieną šv. Kazimiero kapinėse.

Paliko giliai liūdinčią žmoną, gimines, draugus, pa
žįstamus Lietuvoje ir Amerikoje.

Už jo sielą užprašiau gedulingas šv. Mišias 1969 m.
sausio 4 dieną 8:30 vai ryto T. Jėzuitų koplyčioje.
VELIONIES ŽMONA

/

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. gfuodžio mėn. 28 d.

X “DRAUGO”
LEIDĖJAI
PRANEŠA, kad dėl nuolat ky
lančių dienraščio leidimo bei
atlyginimų kaštų (apie tai ne
kartą vedamuosiuose esame ra
šę), atidžiau išstudijavus dien
raščio leidimo finansines gali
mybes, skaitytojams pageidau
jant nemažinti laikraščio pus
lapių skaičiaus, nebuvo rasta
kitos išeities, kaip vienu dole
riu pakelti metinę prenumera
tos kainą. Taigi nuo ateinančių
1969 m. sausio 1 dienos Chica
gos bei apylinkių (Cook County >
prenumeratoriams ji sieks 17
dol., kitur JAV ir Kanadoje
gyvenantiems — 15 dolerių.
Leidėjai tikisi, kad mieli skaity
tojai, kurie patys asmeniškai
nuolat jaučia nuolatinio kainų
kilimo
pasėkas,
supras ir
“Draugo”
rūpesčius ir toliau
pasiliks mūsų dienraščio prenu
meratoriais, už ką iš anksto
dėkojame.

X Cicero lituanistinės klasės
eglutė įvyksta šiandien 3 v. p.p.
o ne 7 vai., kaip per klaidą va
kar buvo paskelbta.
x Dr. O. Valaitis, Hamilton,
Ont., už kalėdines korteles
mums atsiuntė 5 dol. auką.
X Kalėdos jau praėjo, bet au
kos už .kalėdines korteles tebeplaukia. Atsiteisdami už jas au
kojo: 4 dol. — O. Vaišnoraitė,
3 dol. — E. Banienė po 2 dol.
— A. Šaulys, John A. Račkauskas, Alg. žemaitis, Nata Aukštuoiienė, E. Kalasauskas, Br.
Valius, J. Pakalnis, J. Kaziūnas,
Izabelė Kijauskas, J. Zagarskias,
Norden’s Import Center, K. širvinskas, Ve. Morkūnas, Ed. Jo
vaiša, K. Slevingeris, K. Kizlaus
kas, P. Bernotas, H. V. Juchne
vičius, R. Paūlaitis, K. Morkū
nas. Visiems nuoširdus ačiū.
X L. Vyčių choro metiniai
šokiai — vakarienė bus sausio
11 d., 7:30 v. v., Pakšto salėje.
Staliukus užsakyti pas V. Bilitavičių, tel.: 927-3216 ir J. Aukščiūną, tel.: 254-0743. Bilietai
gaunami pas choro narius.
(pr.)
X (vairaus 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,
Visiką perka tik pas Tverą.
(sk.)

X Balio Pakšto salėje Naujų
Metų sutikimas. Teirautis tel.
YA 7-8722 (sk.)
X Į Lietuvių Fronto rengia
mą Naujųjų Metų sutikimą dar
yra likę keletas laisvų stalų.
Prašom skambinti telefonu PR
8-6759. Taipgi anksčiau užsaky
tus bilietus prašoma atsiimti
iki gruod. 29 d.
(pr.)
x A. ir B. URBONŲ maisto krau
tuvėje. 2640 W. 69th St.. galite
gauti: namuose gamintų dešrų, ruliadų, kumpių, virtos šoninės, košelienos, šviežia mėsa, įvairūs stoi
kai ir kt. maisto gaminiai, šviežių
iš kaimo kiaušinių 3 tuz. $1.00.
Švairių silkių ir kepsnių, namuose
raugintų kopūstų, rūgštaus pieno
ir kaimiškos grietinės. Priimam®
užsakymus vestuvėms ir kt. pa
rengimams. Kepame tortus, plokš
tainius ir duoną su razinkom.
Skamb. tel. 436-0446

x Brolis Jeronimas Petraus
kas, pranciškonas
vienuolis,
besidarbuojąs Damaske, (Siri
joje, atsiuntė “Draugo” redak
toriams sveikinimą. Nors būda
mas tolimame Azijos užkampy,
jis palaiko ryšį su lietuviais,
skaitydamas “Draugą”, “Laivą”
ir tarpais susisiekdamas laiš
kais.
X Dailininkai Anastazija ir
Antanas Tamošaičiai origina
liais sveikinimais pradžiugino
eilę laimingųjų, kurie gavo jų
pačių sukurtų meniškų kūrinių
stambias kopijas.
X Metropolitan opera savo
transliacijas šį šeštadienį pra
deda viena valanda anksčiau,
taigi lygiai 12 vai. dieną iš WGN
stoties Chicagoje, 720 AM ban
ga, kadangi bus pertransliuoja
ma Richardo Wagnerio opera
“Die Meistersinger”. Joje gir
dėsime dainuojant 17 solistų.
Diriguoja Juozas Rosenstock, į
JAV atvykęs iš Lenkijos. Šios
operos pastatymą finansuoja
Jono Rookefellerio, jr., žmona.
x Chicagos liet. vyrų krep
šinio turnyras įvyksta šį sa
vaitgalį. Dalyvauja Neris, ASK
Lituanica, Ateitis, Cicero LSK
klubai su jaunių, jaunučių ir
vyrų komandomis. Jaunių rurtg
tynės pradedamos šiandien, šeš
tadienį, 12 vai. Gage Parke;
vyrų — 3 vai. Marąuette Par
ke. Sekmadienį 12 vai. dienos
meįu Marąuette Panko salėje
bus vyrų finalinės rungtynės;
po jų vėliau žais jauniai. Visi
sporto mėgėjai kviečiami daly
vauti.
X Kalėdų švenčių proga, at
siteisdami už korteles, kalendo
rius ar šiaip jau “Draugui” au
kų prisiuntė: po 3 dol. — B. .Sat
kūnas, B. Antanavičius, J. Da
mas; po 2 dol. — Br. Prockienė,
J. Arlauskas, St. Vai/tiekaitis,
J. Petrovich, V. Sakalas, John
Zorskis, kun. J. Bacevičius, J,
Juodelis, J. Rugienius. Labai
ačiū.

x Mok. Marija Peteraitienė
yra sunkiai susirgusi gripu.
Gydosi namuose. Šiai pavyzdin
gai mokytojai, kultūrininkei,
pažįstami linki greitai pasveikti
ir grįžti prie savo pareigų.

X A. Rekašienė, Glenview,
Iii., gavusi kalėdines korteles,
mus parėmė 5 dol. auka. Dėko
jame.

East St. Louis, III. lietuvių mokyklos mokiniai su mokytojais: pirmoje eilėje
iš kairės Lina Kemežytė, Lyda Navickaitė, Jonas Grybinas, Linas Grybi
nas, Rūta Grigaraitė, Ronaldas Grigaras; antroje eilėje: Tomas Grybinas
Kristina Grybinaitė, Lolia Grybinaitė. Zina Krikščiūnaitė, Bronius Navic
kas ir Ona Nav'ckaitė; trečioje eilėje Raimondas Kemežys, Albina Gave
lienė, Dalia Grybinaitė ir Zigmas Grybinas.
Nuotir. A. Grigaro

IŠ ART! IR
J. A. VALSTYBĖSE
— Gen. Stasys Raštikis, buv.
Lietuvos kariuomenės vadas,
pradžioje lietuvių, o vėliau rusų
kalbą dėstęs Kariuomenės kalbų
mokykloje Monterey, Calif., iš
ėjo į pensiją. Generolas ir žmo
na nuolatiniam apsigyvenimui
ruošiasi persikelti į Los Angeles.
— Bronius Nainys, JAV LB
c. v. pirmininkas, atvykęs į Los
Angeles dalyvauti Vakarų apy
gardos suvažiavime, vizitavo
gen. konsulą dr. Julių J. Bielskį,
su kuriuo plačiai diskutavo lie
tuviškas problemas. Taip pat
dalyvavo LFB Los Angeles sam
būrio suruoštame kultūriniame
subatvakaryje ir priėmime dr.
Z. ir Ž. Brinkau namuose profe
soriui Raphael Sealey ir poetei
Sadūnaitei-Sealey pagerbti.
__ Leonardas Valiukas, Re
zoliucijoms remti komiteto pir
mininkas, gyv. Los Angeles, Ca
lif. pakviestas į naujojo prezi
dento Richard Nix«no inaugu
racijos iškilmes.
— Rimas ir Liucija Valaičiai,
Los Angeles, Calif., prieš Kalė
das atsiekė gražių rezultatų
moksle: Rimas įgijo magistro
laipsnį inžinerijoje, Liucija iš
laikė doktorantės egzaminus
antropologijoje. Dizertacijai pa
sirinko lituanistinę temą.

X Pupų dėdė pas Gradinską
Pupų dėdės, Dolskio, šabaniausko ir pačios naujausios muzi
kos plokštelės. 2512 W. 47 St.,
ER 6-1098.
(sk.)
x inž. Pranas ir Antanina
Urbučiai, Chicagoje, vietoje se
— Istorijos ir Industrijos mu
zoninių kortelių rašymo aukojo
ziejuje,
Seattle, gruodžio mėn.
“Draugui” 7 dol.
septynioliktas tautų festivalis,
X A. A. Inž. Jono Rugio pavadintas — Kalėdos aplink
mirties proga p. L. Mikuckienė, pasaulį, kuris užsitęs iki sausio
Irena ir Jurgis Okuniai paau 5 d. Čia dalyvauja anglai, grai
kojo Balfui 25 dolerius.
(sk.) kai, vokiečiai, italai, prancūzai,
x Korp! Giedros Naujųjų lenkai, skandinavai, pietų Ame
Metų balius įvyks Pressman’s rikos tautos ir kt. Gruodžio 7-ji
Hali salėje,
5717 So. Kedzie diena buvo paskirta lietuviams,
Avė. Pradžia 8 v. v. Vakarienė latviams ir estams, kaip pro
9 vai. Taip pat bus gėrimai, šo gramoje pavadinta: baltų tau
kiai ir Kristinos Žebrauskaitės toms. Toje pačioje muziejaus
išpildyta meno programa. Bilie išleistoje programoje pažymė
tų mažai beliko. Rezervacijoms ta, kad šie trys Pabaltijo maži
skubiai kreipkitės į Albiną Dumbrienę, 6753 S. Artesian, tel.
434-2090 arba į Rimą Pakeltytę, 4355 S. Campbell, tel. FR
6-9285.
(pr.)
SĄMOKSLAS nužudyti
TEISĖJUS
X Chicagos Lietuvių Medžio
tojų - Meškeriotojų klubo tradi
Buvęs Chicagos policininkas
cinis žvėrienos balius įvyks sau ir Ku Klux Klano narių verbuo
sio 18 d., Marąuette salėje, 6908 tojas Donald Heath Clevelando
S. Westem Avė. Įėjimas ir va prisaikdintųjų tiriamas ar jis
karienė 4 dol. Vietoms rezer su keturiais kitais asmenimis
vuoti tel. 476-2952.
(pr.) sąmokslavęs vienu ypu nužudy
ti visus devynis JAV-ių aukš
čiausiojo teismo teisėjus. Žudy
nės turėjo įvykti lapkr. 18 d.
Nežinia dėl kurių priežasčių jos
neįvyko.

TOL!

kraštai šiemet švenčia savo 50ties metų nepriklausomybės at
gavimo sukaktį. Tačiau šios
tautos, sulaukusios laisvės, ne
ilgai tegalėjo džiaugtis. Jos gy
veno nepriklausomą gyvenimą
tik 22 metus, kai laivo okupuo
tos Rusijos komunistų. Pabal
tiečių programą daugiausia su
darė dainos ir tautiniai šokiai.
Latvių ir estų programas atli
ko jų mokyklų vaikai. Lietu
viams, kaip ir anksčiau, į pa
galbą atvažiavo Kanados Vancouverio tautinių šokių grupė,
kuriai vadovauja Zita Kaulins.
Visą pabaltiečių programą pra
vedė Janis Zommers, Eino
Moks ir Giedrė Girdauskas.
— 1969 m. “Lituanus” žurna
lo redaktoriai. Lituanus fondacija gruodžio 16 dieną pakvietė
dr. Kęstutį iSIkrupskelį ir dr. An
taną Klimą redaguoti 1969 me
tų “Lituanus” žurnalą. Abudu
jaunosios kartos akademikai yra
profesoriai ir aktyvūs lietuvių
visuomenės veikėjai. Lituanus
fondacija širdingai dėkoja 1968
m. redakcijos kolektyvui: dr.
Anatolijui Matuliui, dr. Tomui

Remeikiui, dr. Antanui Sužiedė
liui ir dr. Broniui Vaškeliui už
jų įdėtą darbą ir uolų bendra
darbiavimą. Fondacija ypatingai
reiškia viešą padėką vyriausiam
redaktoriui dr. Tomui Remei
kiui, kuris per penkis metus re
dagavo ir rūpinosi “Lituanus”
žurnalo reikalais. (Tikimės, kad
dr. Tomas Remieikis ir toliau
visokeriopai rems “Lituanus”
žurnalą ir Fondacijos uždavi
nius. Geriausia dovana 1969 me
tams yra “Lituanus” žurnalo
prenumerata. Siųskite savo pre
numeratos mokęstį $5.00 adre
su: “Lituanus”, P. O. Box 9318,
Chicago, UI., 60690. Fondacijos
pirm. yra Algis ZaparackBs.

KOLUMBIJOJ
Kolumbijoje pasirodė gripų
susirgimai, kaip Bogotoje, Barranąuilloje, Cali ir Medelino
miestuose. Kolumbijos gydyto
jas pareiškė, kad gripas taip
vadinamas Homk Kong, yra at
vežtas iš Amerikos, tačiau gy
dytojų manymu šį gripą šiame
krašte , reikia priskirti prie eili
nių gripų susirgimų. Šiuo gripu
žmonės sunkiau serga Ameriko
je dėl žiemos šalčių, tuo tarpu
šiame tropiniame krašte šios li
gos bacila nėra taip pavojinga.
Kolumbija ėmėsi kontroliuoti
aerodromus ir uostus, kad į šį
kraštą neatvyktų žmonės sergan
tieji gripu. Be to yra išleistos
specialios instrukcijos kaip lai
kytis, kad neapsikrėstų šia liga
o ja apsikrėtus ką daryti.
— Į Medellhią švenčių proga
atvyko pas čia gyvenančią savo
seserį iš Waahingtono Sofija
Oželytė - Bliumenital, kuri ma
no pasisvečiuoti iki sausio 11 d.
£

— Kaiserslautern — lapkri
čio 23 d. 18,30 vaL 8593 LSCo
patalpose įvyko apylinkės na
rių susirinkimas, kurį pradėjo
pirmininkas Jusevičius. Jis pa
kvietė tėv. Alf. Bematonį pa
pasakoti apie savo kelionę po
JAV-bes. Po pranešimo buvo
svarstomi ir sprendžiami orga
nizaciniai apylinkės reikalai.
Susirinkimo pirmininku išrink
tas kun. Br. Liubinas, sekreto
riauti pakviestas V. Stončius.
Pranešimą apie visų metų veik
lą padarė pirmininkas Jusevi
čius. Jis painformavo, kad apy
linkei priklauso 72 pilnateisiai
nariai. Įvykdžius narių perregis
travimą, padidėjo drausmingu
mas ir susiglaudinimas. Išleis
ti 4 biuletenio numeriai. Pasku
tiniojo išleidimą apmokėjo kun.
Liubinas. Apylinkė per metus
turėjo šias pajamas: likutis iš
praeitų mėtų — 302,40 DM, so
lidarumo įnašai — 848 DM.
— PLB Vokietijos Krašto Ta
rybos rinkimų komisija gruo
džio 5 išsiuntinėjo visoms apy
linkėms bei seniūnijoms, o taip
pat kandidatams į Krašto ta
rybą, kandidatų sąrašų atsto
vams ir Tarybos nariams ibendraraštį Nr. 6. Juo paskelbti š.
m. lapkričio 23 vykusių rinki
mų į PLB Vokietijos Krašto
tarybą balsavimo duomenys.
Rinkimuose
dalyvavo 31 LB
apylinkė su 753
pilnateisiais
nariais. 177 nariai — rinkikai
pasinaudojo teise balsuoti už
akių ir balsavo korespondenciniu būdu Rinkimų komisijoje.
— Mokyt. Kaziui Montgabiui
- 70 metų
Gruodžio 22 d. Vasario 16
gimnazijos mokytojui K. Mont
gabiui sueina 70 metų. Jubilia
tas yra gimęs Narto - Naujie
nos kaime, Marijampolės apskr.
ūkininko šeimoje. Gimnaziją ir
konservatoriją baigė Klaipėdo
je. Prieš tai trejus metus mokė
si muzikos mokykloje Kaune.
, Iki 1941 pradžios dėstė muziką
Aukštadvario vidur, mokyklo
je ir Skuodo gimnazijoje. 1941
išvyko Vokietijon. 1943 buvo
muzikos mokytoju Stalupėnų
berniukų gimnaz. Nuo 1945 ru

dens iki 1948 mokytojavo Ambergo ir Rotenburgo liet. pro
gimnazijose ir dirbo IRO emig
racijos stovyklose. Nuo 1951
rudens iki šiol be pertraukos
mokytojauja Vasario 16 gimna
zijoje - dėsto muziką ir geogra
fiją ir veda biblioteką. Sukaktu
vininkas visą laiką vadovavo ir
tebevadovauja moksleivių cho
rui, su kuriuo yra aplankęs įvairiomis progomis visus artimesniuosius miestus, kaip Mannheimą, Weiheimą, Viemheimą,
Kaiserslautemą, iSlchwetzingeną
ir kitus, o Stuttgarte pasirodė
net tėlevizijoje. Be to, padeda
mužikiškai apipavidalinti įvai
rius mokinių parengimus. Jubi
liatas yra sukūręs ikelioliką lie
tuviškų dainų chorams ir solo
balsams bei smuikui su pianinu.
1919-20, kai Lietuva kovojo už
savo nepkriklausomybę, buvo
savanoriu kūrėju.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Išlaužo klebonas kun. Ka
zakevičius yra sunkiai susirgęs.
Guli Kauno klinikose.
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JEIGU JUMS REIKIA
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės į ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.
DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street
CHICAGO 29, ILL.
(iiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiir

VALOME
KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų
rūšių grindis.
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

Heating Contractor
(rengiu nauju® lr perstatau aenua visu rflfilu namo apSIldymo
pačius lr alr oondltionlnc 1
naujus lr senus namus Stogu
rinas (gutters). vandens Šildy
mui boilerius.
Turiu leidimus
dirbti mieste lr užmiesčiuose.
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING * SHEET METAIi
4444 S. Westera^Chl(W •, HL
Telefo

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ

VALGYKLA

3236 South Halsted Street
Telef.: DAnube 6-9837
Julija O. Bičiūnienė Chicago, III. 60608

HORMAH BURŠTEINAS, kailių krautuvė
IR SIUVYKLA, 185 No. VVabash (kampas Wabash
ir Loke Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto
iki 6 vak.; pirm. ir ketv. iki 8 v.v., šešt. iki 4 vai.
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489Kalbame lietuviškai.

Detroite nepriklausomybės atkūrimo
sukaktuvin'us metus baigiant Vargo
mokyklos vaizdelis.
Nuotr. J. Gaižučio

CHICAGOS ŽINIOS

(sk.)

X Dovanų siuntinius į Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney
Rd., London, E. 2. England.
SHO 8734. (sk.)
X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.
Mutual Federal Savings, 2212
West Cermak Road. Telefonas
VI 7-7747.
(sk.)

VOKIETIJOJ

X Lietuvos valst. atkūrimo ir
pirmojo Lietuvos pašto ženklo
jubiliejų Filatelistų d-ja suplana
vo baigti iškilmingu banketu gr.
28 d. Vyčių salėje. Banke
to garbės svečiais bus laisvosios
Lietuvos ir laisvinimo instituci
jų atstovai. Programoje specia
liu prožektorium pademonstruos
daug kartų padidintus Lietuvos,
Klaipėdos krašto ir kitų su Lie
tuva ir jog likimu susijusių
pašto ženklų vaizdus.

Jūratė Jasaitytė, K. Donelaičio litua
nistinės mokyklos mokytoja, prave
da mokyklos kalėdinės eglutės pro
gramą.

TEISĖJAS IŠEINA l PENSIJĄ

JAV-ių apeliacijos teismo tei
sėjas John Hastings žada va
sario 1 d. išeiti į pensiją. Teisė
jas galės gauti metinę $33,000
pensiją.

KALĖDINĖS NELAIMĖS

Kūčių ir Kalėdų dienose trys
asmenys žuvo Chicagoje auto
mobilių nelaimėse. Chicagos po
licija patikrino 633 nelaimes,
kuriose 103 asmenys buvo su
žeisti.
Tomis dienomis visame
MOKYTOJŲ STREIKAS
kraištte automobilių
nelaimėse
Chicagos viešųjų
mokyklų žuvo 197 asmenys.
mokytojų unijos nariai susi
NAUJAS MOTELIS
rinks sausio 6 d. tartis ar išei
ti į streiką sausio mėnesį ar ne.
Trys broliai, Harvey, Al ir
Švietimo taryba turi sudaryti Fred Kaiser pavasarį pradės
naują 1969 m. kontraktą su mo statyti 150 kambarių Holiday
kytojais, kurie jau yra sudarę Inn motelį Ford City apsipirki
ištisą 250 reikalavimų sąrašą. mų centre prie Cicero ir 76-tos.
Statyba kainuos apie du mM.
OPEROS DEFICITAS
dolerių.
Chicagos Lyric opera užbai
DEGĖ MOKYKLA
gė šių metų sezoną su $850,000
Dujų sprogimas sukėlė gais
deficitu. Operos vadovybė jau
sutelkė $725,000 deficito išly rą padariusį $750,000 nuostolių
ginimui, ir iš operos mėgėjų Highland aukšt mokykloje prie
tikisi surinkti dar $125,000.
Hammond, Ind.

LAIMINGŲ

NAUJŲJŲ

METŲ
linkime
VISIEMS

GEROS

VALIOS

LIETUVIAMS

FRANK ZOGAS, PRESIDENT

MIDLAND SAVINGS
AND

LOAN

ASSOCIATION

4040 Archer Avenue

Chicago, Illinois 60632

Tel. — 254-4470

į

