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IŠ VISUR

“Pueblo” įgula skelbia 

apie komunistų terorų

SAN DIEGO. — Paleistieji 
laivo “Pueblo” 82 įgulos nariai 
tebeapklausinėjami. Šiuo metu 
paskelbta, kad du įgulos nariai, 
Law ir Hayes, spaudai pateikė 
žinių apie tai, kaip 11 mėnesių 
nelaisvės Š. Korėjoje metu įgu
los nariai komunistų buvo mu- 
Sami bei kitaip terorizuojami. 
Apie žiaurumus, įgulos narius 
gruodžio 23 d, paleidus, jau bu
vo nurodęs ir laivo kapitonas
L. Bucher.

Gynybos vadovas C. Clifford 
vakar laivyno įstaigoms įsakė 
smulkiai ištirti “Pueblo” laivo 
įgulos narių iSkeltus faktus apie 
komunistų nelaisvėje patirtus 
teroro, muSimo atvejus.

Vietname
Sąjungininkai puola keliuose 

ruožuose
SAIGONAS. — JAV ir jų są

jungininkų daliniai vakar ir už
vakar puolė keliuose ruožuose. 
Jie nurodė, nemaną N. Metų 
proga skelbti ginklo paliaubas, 
nes Vietkongas daugelį kartų 
buvo pažeidęs kalėdines paliau
bas.
JAV ir P. Vietnamo atstovai

Sė: ji pasiųs penkis savo atsto
vus, Naujų Metų dieną, tartis 
su Vietkongo atstovais trijų 
JAV belaisvių paleidimo klau
simu. Ir šį kartą pasitarimas 
numatytas fronte į šiaurės va
karus nuo Saigono.

Vakar amerikiečiai neteko tri
jų helikopterių — juos numušė 
priešlėktuvinė apsauga. Dingo 
be žinios trys įgulos vyrai. Lig
šiol amerikiečiai virš P. Viet
namo neteko 968 helikopterių.

Paryžiuje
JAV ir P. Vietnamo atstovai 

tariasi savo tarpe
PARYŽIUS. — JAV delegaci

jos narys C. Vance ir P. Viet
namo delegatai tarėsi ir ieško
jo būdų bendrai laikysenai bū
simuose pasitarimuose. Vis pas 
tebimi nesutarimai, liečią tak
tiką, tarp JAV ir vietnamiečių 
delegacijų.

P. Vietnamo atstovai savait- 
kysenos, kalbantis su komunis
tais. Jie ir toliau griežtai atsi
sako Vietkongo Frontą laikyti 
teisėta pasitarimų šalimi.

JAV Kongreso nariai reiškia 
nuomonę: tenka laukti naujo 
prezidento ir tik vėliau tebūtų 
įmanoma išvengti akligatvio pa
sitarimuose.

• Trys astronautai stropiai 
apklausinėjami ir savo patyri
mus įrašo juostoje. Juos numa-1 
tomą apklausinėti bent ligi sau
sio 9 d. Jie teturės poilsio tik 
Naujųjų Metų dieną.

Svarbiausias 1968 m. įvykis —- Čekoslovakija okupuojama (rugpiūčio 20-21 
d.). Okupantai Prahos gatvėse.

BROLIŠKOS TAIKOS NAUJUOSE METUOSE

Trys žymiausi 1968 metų vyrai, metų įžymybėmis parinkti ir “Time” magazino: iš kairės astronautai, įvykdę 
skrydį į mėnulį ir aplink jį: pulk. F. Borman, J. A. Loveli Jr. ir W. A. Anders.

NERAMIUS, SPALVINGUS METUS PALYDINT
Besibaigiantieji metai buvo ypatingi neramumais, maiš tais, krizėmis ir — nuostabiu JAV laimėjimu erdvėje 
1848 ir 1968 m. panašumai — Metai baigiami nauja krize bei įtampa Art. Rytuose
Šiandien, atversdami paskuti

nį 1968 metų lapą, turime pri
pažinti: palydime, iš pažiūros į- 
prastinius, tačiau, iš esmės, ne
paprastai neramius, sukilimais, 
maištais, okupacijomis, smurtu, 
studentų protestais, net revo
liucijomis persunktus metus. 
Juos žymėjo ir kelios stambios 
politinės žmogžudystės (M. L. 
King, Jr., šen. R. Kennedy). 
Spalvingi, įvykiais gausūs metai

Dienraščio pirmojo puslapio 
redaktoriui šie metai buvo ne
paprastai spalvingi, daug me
džiagos ir... daug įtampos teikę 
metai. Tik pažvelgę į “Draugo” 
šių metų pirmuosius puslapius 
stebėjome ištisą seriją: krizių, 
neramumų, įtampos tarptauti
niuose santykiuose, o pačiose 
JAV-se triukšmingus, kiek ne
įprastus rinkimus ir respubli
konų įkopimą į Baltuosius Rū
mus.

Metai baigiami JAV triumfu 
erdvėje, nauja įtampa

1968 metai, būdami neramūs, 
buvo būdingi maištais, nusikalti 
mų skaičiaus nepaprastu augi
mu ne tik JAV-se, bet ir kitur 
pasauly. Atrodytų, neigiamieji 
reiškiniai buvo nustelbę teigia
muosius.

Tačiau ne kas kitas, kaip pa
žangos, bet ir smurto garbini
mo kraštas, JAV, Kalėdų metu 
pasauliui pateikė nepaprastą, 
reikšmingą, daug vilčių žmoni
jos ateičiai žadančią dovaną — 
“Apollo 8” erdvėlaivio kelionę 
į mėnulį ir aplink jį. Tai buvo 
istorinis žygis ir trys drąsuo
liai, astronautai — Borman, Lo
veli ir Anders — visai teisingai 
“Time” magazino vakar pas
kelbti 1968 m. įžymybėmis (Men 
of the Year).

JAV laimėjimą sveikino pa
saulis, neatsiliko ir žemės ru
tulio, komunistinė, dalis.

Tačiau įvykiai Art. Rytuose 
aptemdė taikos viltis — Izrae
lio žygis, 13 Libano keleivinių 
lėktuvų sunaikinimas ar sužalo

jimas Beiruto aerodrome meta 
šešėlį viltims greitai sulaukti 
taikos Art. Rytuose. Debesys 
tamsėja. Pasaulį stebina ir nau
jos, mažos, gajos valstybės, Iz
raelio, pomėgis naudoti jos di
džiųjų istorinių priešų, Hitlerio 
nacių, smogikų metodus “atsi
teisti” (100 akių už tavo vieną 
akį...) su priešu.

Karas Vietname vyles ir 
1969 metais

Politiniai sluoksniai įsitikinę, 
kad karas Vietname vyks ir 
1969, R. Nixono vadovavimo A- 
merikai, metuose. Tik jis, ma
noma, pasižymės keliais bruo
žais: mažiau smurto, daugiau 
atsakomybės P. Vietnamo dali
niams, palaipsniui vykdomas

A. Dubček. kovotojas už laisvę Če
koslovakijoje. populiariausia politinė 
asmenybė 1968 m.

JAV karinių dalinių atitrauki
mas.
1848 ir 1968 metų panašumai

Politiniai komentatoriai iške
lia nuostabius 1848 ir 1968 me
tų panašumus.

Revoliucija žymėjo abiejus 
metus. 1848 m. įvyko maištas 
prieš Habsburgų monarchiją.
Rusų caras buvo pasiuntęs ka
rinius dalinius į Budapeštą.

Prancūzijoje 1848 m. darbinin 
kai buvo nuvertę karalių Liud
viką Pilypą ir įvedė respublikos 
santvarką. Respublikos prezi
dentu tapo imperatorius Napo
leonas III.

• L. ISedovas Ir sovietų žygis 
j mėnulį. Sedovas, erdvės tyri
nėjimų vadovas, pareiškė, kad 

'sovietai nenumato kitais metais 
Šiųsti savo kosmonautų į mėnu
lį. Jiems rūpi daugiau žygiai 
'erdvėlaiviu be žmonių įgulos.

• 750.600 JAV studentų esą 
'Nauj. kairės šalininkais — pa
skelbė “Fortune” žurnalas.

• Sofia Loren, filmų aktorė,
33 metų amž., užvakar Ženevoje 
pagimdė pirmą kūdikį. Ji 11 me-

I tų susituokusi su rež. CL Ponti. imtų sričių.

Maištas Prancūzijoje, bet ramu 
Vokietijoje

Prancūzijos darbininkai 
studentai šių metų pavasarį - va
sąrą vykdė masines demonstra
cijas. Siekta revoliucijos, tačiau 
ji nepavyko ir, išdavoje, sustip
rėjo de Gaulle režimo parlamen 
tarinis užnugaris. Tačiau pairo 
ūkinis gyvenimas ir prancūzų 
franko valiuta gerokai susvy
ravo. Sunku pasakyti, ar pran
cūzai išvengs maišto ir 1969 m.

Vokietijoje, 1848 metais, siek 
dama parlamentarinio režimo, 
kėlė maištą vidurinioji klasė.

Bet 1968 lietai Vokietijoje, 
palyginti, buvo ramūs, jei nemi
nėti studentų demonstracijų bei 
susidūrimų su policija.

JAV-se tebevyko karas, skilo 
demokratų partija

1848 metais Amerika buvo 
bebaigianti Meksikos karą — 
jis kraštui buvo sėkmingesnis 
už dar nepasibaigiantį karą Viet 
name. Anuomet karas buvo aks 
tinu suskilti demokratų partijai, 
gi prezidentas Polk nutarė ne
bebūti kandidatu naujajam pre
zidento tarpsniui.

O dabar? Vietnamas, prez. 
Johnsonas atsisakė būti kan
didatu, demokratai suskilo.

Sovietai seka carų imperializmo 
politiką

Istorijos puslapiai labai pana
šūs... 1848 m. Rusijos caras ne
sivaržo siųsti savo karius į sve
timą kraštą. Šiais metais pasau
lis buvo sukrėstas ir pasmerkė 
Kremliaus vadų, su kitais ko
munistiniais sąjungininkais, į- 
vykdytą imperialistinį žygį Eu
ropoje — Čekoslovakijos okupa
ciją. Kas anksčiau tikėjosi, kad 
komunizmas kinta, skaudžiai 
apsiriko.

Žiemos audros JAV-se
Sniegas, šaltis naujų metų angoj

Pirmoji didžioji žiemos pūga, 
su sniegu, vėju, šalčiu netoli 0 
temp. F. Chicagą, greičiausia, numato pasiųsti po tris meni-
gali pasiekti naujųjų metų iš
vakarėse. Kitose JAV valstijo
se, tarp Montanos, Wisconsin ir 
Illinois, ligi rytinių pakraščių, 
sniegas bei šaltis, ledas gerokai 
sunkino susisiekimą.

Spėjama, kad šalčiai, su vė
jais, galės siausti apie penkias 
dienas. Temperatūra sieksianti 
daugiausia 15 ir kiek daugiau 
1. F.

• Egipto spaudos žiniomis, 
JAV ir sovietai darysią spau
dimą Izraeliui, siekdami,- kad 
šio daliniai pasitrauktų iš už

Neseniai New Yorke lankęsis 
jugoslavas politikas M. Djilas 
pareiškė, kad revoliucija tau- 

ir tos nepakeičia. Nekinta tautos 
bruožai, polinkiai, kinta tik ga
lios forma.

Sovietų tankai Čekoslovakijo
je akivaizdžiai liudija, kad Ru
sijos užsienio politika carų lai
kais ir šių dienų Kremliaus tri
julės ar ketveriukės (Brežnevas, 
Kosyginas, Podgornyj, Suslo- 
vas) valdymo metu — nei kiek 
nepasikeitusi.

Kumščio teisė tebevykdoma. 
Savo ruožtu, krizės pasauly se
ka viena kitą ir debesys Art. 
Rytuose nieko gero nelemia. Ta
čiau kaip tik metų pabaigoje 
įvykęs erdvės žygis žmonijai tei 
kia ir giedrių vilčių.

Todėl tikėtina, kad 1969 me
tai, nors ir su karais bei krizė
mis, nusikaltimais bei smurtu, 
vis dėlto artins žmoniją prie tai
kos, pažangos, artimo meilės ir 
tautų laisvo apsisprendimo dės
nio įgyvendinimo. V. A.

Toks foto aparatas (Hasselblad EL- 
70) astronautų panaudotas, jiems da
rius š:mtus mėnulio paviršiaus nuo
traukų.

JAV ir Maskva:

kultūros mainai

šiam žygiui pritarę NATO 
sąjungininkai

VVASHINGTON. — JAV vy
riausybė pranešė Maskvai, kad 
ji vėl sutinka atnaujinti kultū
rinius mainus su sovietais. Tie 
santykiai buvo nutraukti Mask
vai rugpiūčio m. įvykdžius Če
koslovakijos invaziją. Pagal lig 
šiol buvusį susitarimą abi šalys

ninku grupes, be to, numatoma 
pasikeisti ir parodomis.

Washingtone manoma, kad 
toliau boikotuojant kultūrinius 
mainus, tai sustiprintų padėtį 
tų sluoksnių komunistiniuose 
kraštuose, kurie pasisako prieš 
tokio pobūdžio mainus. Skelbia
ma, kad tam JAV vyriausybės 
nusistatymui pritarė JAV są
jungininkai NATO santarvėje.

Jau numatyti Maskvos simfo
ninio valstybinio orkestro kon
certai JAV-se. Jie prasidės kitų 
metų vasario 12 d. New Yorke 
ir vyks 16-je kitų miestų, jų 
tarpe ir Chicagoje.

Izraelio puolimas sukėlė krizę
“Metai baigiami smurto reiški

niais Art. Rytuose”
J. TAUTOS. — Gruodžio 26 

d. įvykis Atėnų aerodrome, kai 
du arabų teroristai įsibrovė į Iz
raelio “EI - Al” keleivinį lėktu
vą ir panaudojo granatas bei 
kulkosvaidį.

Gruodžio 28 d. Izraelio kariai, 
nusileidę Beiruto aerodrome, Li
bane, sunaikino ar smarkiai su
žalojo 13 keleivinių ir transpor
tinių lėktuvų, bent pusę viso 
krašto civilinės aviacijos. Visa 
tai sukėlė naują krizę bei nau
jos įtampos židinį.

Tai žygis, kurį pasmerkė JAV 
vyriausybė, visa eilė kitų kraš
tų, vakar smerkė ir popiežius 
Paulius VI. Pasaulį, net ir Izra
elio draugus stebino tai, kad 
žydai naudoja Hitlerio laikų prie 
mones, nes siekdami keršto ar 
atkirčio, jį pakelia šimteriopai.

Užvakar ir vakar J. Tautose 
posėdžiavo Saugumo taryba. 
JAV atstovas Wiggins teigė, 
kad šie metai baigiami naujo
mis smurto apraiškomis Art. 
Rytuose.

Prez. Johnsonas, daug lėmęs 1968 
metų eigai, savo dienas Baltuosiuose 
Rūmuose baigia sausio 20 d.

Čekoslovakijoje
Aštrėja slovakų - čekų 

trynimasis
PRAHA. — Slovakijos prof. 

Sąjungos ir kiti slovakai su G. 
Husaku priešaky reikalauja slo
vakų tautybės politiko Prahos 
parlamento pirmininko pareigo
je. Slovakus remia Maskva ir 
jai palankūs sluoksniai. Pastan
gos nušalinti čeką, J. Smrkovs- 
kį, parlamento pirmininką, šiuo 
metu dar labiau ryškina slova
kų ir čekų nesutarimus.

Sovietų delegatai važinėja po 
krašto įmones ir ieško šalinin
kų sovietų vedamai politikai.

• L. Kinijos prezid. Tsiang- 
Kai - šėkas Taipei susitiko su 
New Yorko arkivyskupu T. 
Cooke.

• Trygve Lee, buv. J. Tautų 
gen. sekretorius, vakar, širdies 
smūgio paliestas, mirė Norve
gijoje. Jis buvo 72 metų amž.

1968 metai buvo Paryžiaus talkos pasitarimų, akligatvyje atsidūrusių, metai.

JAV reikalavo pasmerkti Izraelį
JAV vyriausybė, visos eilės 

kitų S. Tarybos narių, taip pat 
/ir sovietų delegato Maliko, tal
kinama, reikalavo priimti rezo
liuciją, kuria griežtai pasmer
kiamas Izraelio žygis.

Tačiau Libano atstovas E.
' Chorra įspėjo, kad pasmer
kimo rezoliucijos nepakanka 

Ur reikia griebtis griežtes- 
\nių priemonių. Jis tikėjosi, 
kad Saugumo Taryba panaudo
tų Chartos VII str., kuriuo 
prieš šalį, kuri pažeidžia chartą, 
gali būti nutartos ūkio, diplo
matinės ir kt. sankcijos ir, jei 
reikalinga, “oro, jūros ar sau
sumos veiksmai”.

Izraelio vyriausybė ir jo at
stovas J. Tautose nurodė, kad 
Izraelis griebėsi atkirčio prie
monių. Min. pirmininkas L. Esh
kol dar pažymėjo, kad kraštas 
pasiryžęs gintis “toje vietoje, 
kur planuojama ir vykdoma ag
resija”.

JAV žada paramą Libanui, 
žydai protestuoja

BEIRUTAS. — JAV amba
sadorius Libane D. Porter ap
silankė pas min. pirminniką 
Yafi ir su juo svarstė klausi
mą : kokiu būdu JAV galėtų pri
sidėti su savo talka, siekiant 
vėl atstatyti krašto civilinę a- 
viaciją.

Žydų kongreso JAV-se pirm. 
rabinas A. Lelyveld, savo ruož
tu, protestavę, nes JAV pasmer 
kusios Izraelio puolimą, bet ne- 
pareiškusios protesto, arabams 
teroristams puolus Izraelio lėk
tuvą Atėnuose. Esą, valst. de
partamento uždavinys būtų “rei 
kalauti iš arabų, kad jų vyriau
sybės neskatintų arabų teroris
tinių veiksmų”.
• New Yorke, šiuo metu su

sirgusių skaičius siekia 10.000. 
Manoma, kad 28.000 New Yor
ko gyventojų turi neapšildytus 
butus.

KALENDORIUS
Šiandien, gruodžio 31 d.: šv. 

Silvestras I, šv. Melanija, Davis, 
Mingailė.

Ryt, sausio 1 d.: Naujieji Me
tai. šv. Mečislovas, šv. Jacintą, 
Girutis, Sniegė.

Poryt, sausio 2 d.: šv. Ade- 
lardas, šv. Stefanija, Važvydas, 
Gailutė.

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, vėjuota, labai šalta, 
temp. sieks apie 5 1. F., ryt — 
šalta, be pakitimų. Auto mašinų 
savininkai įspėjami, žymiai at
šalus, saugotis.

Saulė teka 7:19, leidžias 4:28.
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
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TEISINGA PATARIMĄ
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI.

Kūčių kviečiai — viduriams 
vaistai

Mielas Dąktaye! Skaitau Jūsų 
įveliąs į sveikatą skyrių: kaip ir 
daugelis labai nuosekliai. Sun-, 
kiai man suprantama, kad Jūs, 
kaip ęląktąras, tiek laiko pašven
čiate .bendriems sveikatos i;eika- 
lams laikraščiuose be atlygini
mo. Jau daugelis mūsų daktarų, 
įėjus į kabinetą ir pakalbėjus a- 
pie liga 5 min., kartais ima už du 
rų klemkos, tuo duodami supras
ti, kad žmogeli jau eik lauk. O 
Jūs nė už ačiū tiek laikraščio la
pų naudingomis žiniomjs užpil 
dcįte!

Kelias į sveikata skyriuje, gruo 
džio 3 d. Nr. 284 moteriškė skun 
džiasi netvarkingu virškinimu ir 
kietais viduriais. Šioje didelėje bė 
doje ir aš esu nemažas praktikas, 
ir dar su gyva galva iš tos bėdos 
išsikrapštęs. Jei rasite mano ži
nias naudingomis panašiems ne- 
laimingiems, kaip aš buvau ar 
kokia yra Jums rašanti moteriš
kė, tai mano patyrimų paskelbki 
te savo skyriuje.

Tai buvo Vokietijoje, visai 
prieš emigraciją. Aš, parvažiavęs 
iš mokyklos, prisivalgiau kriau
šių gal 10 ar daugiau. Po to pra
dėjo labai vidurius pūsti ir tie
siog vidurius gręžti. Neturėjau 
kur dingti. Kaž koks “kytras žmo 
gus”, rrtan norėdamas padėti, pa
tarė išgerti rūgščios druskos, ką 
ir padariau. Išgėriau jos šaukš
tą. Man vidurius išvalė kaip nie
kada. Bet aš atsidūriau vokiečių 
ligoninėje, nes pradėjo labai 
skaudėti skilvį. Atvažiavus į A- 
meriką irgi nebuvo geriau. Bu
vau vėl ligoninėje. Po to dakta
ras prirašė raminančių vaistų 
skilviui. Ėmiau juos prieš ir po 
valgio, nes pavartojus rūgščią 
druską gavosi labai kieti viduriai. 
Rūgščioji druska, matyt, sužeidė 
man žarnų sieneles.

Vėl keičiau daktarus — jie ra
šė man receptus. Pirkau viastus 
viduriams liuosuoti. Gėriau Ma- 
ajox ir Gelusil. O mano viduriai 
buvo vis kieti. Išeidavau laukan 
kartą į ketvirtą dieną — ir tai 
sų klizma. Taip tęsėsi dešimt me 
tų. Aš vis vartojau tabletes vi
duriams liuosuoti ir išgėriau ke
lis galięnus Maąlox.

Vienas žmogus patarė virti čie 
lūs kviečius ir juos valgyti. Da
bar kviečių virime esu tikras spe
cialistas. O reikia daryti šitaip. 
Čielus kviečius reikia užvirti. Už
dengus puodą palikti, kad jie 
brinktų. Gal už kelių valandų vėl 
užvirti ir vėl tegu brinksta, kad 
ir per naktį. Tada jie bus veik ge
rai minkšti. Dabar aš dar pavi
rinu pusvalandį, įsipilu pieno, į- 
sidedu druskos, margarino arba 
sviesto, ir gaunasi labai skani 
sriuba.

Iš karto ją valgiau tris kartus 
per dieną — ir mano viduriai pra 
dėjo gautis normalūs. Vėliau vai 
giau tik vieną kartą į dieną, ir 
taip dariau apie penkerius me

Alvudo Vaikų teatro įscenizacija: Vaikai: Paulius Leniauskas, Danu
tė Bružaitė ir Arvydas Žygas. Motina — Anelė Kirvaityte. Režisierius 
— akt. A. Brinką. Dečoraeijos — dail. J. Kiburo.

tus. Dabar jau visai kviečių ne
valgau, ir piano viduriai jąu į- 
prato vėl tvarkingai veikti, bet 
tas truko 15 metų.

Valgau ir sėmenis, bet sėme
nys nėra taip skanu — kaž kaip 
priklu juos valgyti ir gerti. Kvie
čius valgant, žmogus suvalgo ir 
kviečio ašakas — tai yra balastą. 
O jos gal praskiria išmatas. Bet 
kartu suvalgoma ir gera kviečio 
dalis. Tai taip Gerb. Daktare, su 
kviečio grūdu aš išsikrapščiau iš 
didelės bėdos. Jus gerbiąs.

Pastaba: Jeigu dėsite į laikraš
tį —mane pavadinkite Antanu. 
Dar viena pastaba: ta druska va
dinasi arba karčioji, arba rūgščio 
ji. Linkiu skaidrių švenčių!

Gerb. Antanai iš Glendale, 
Californijosl

Ačiū už linkėjimus, įvertinimą 
gydytojo darbo —- savo pareigų 
atlikimo — ir už taip nuoširdų 
savu patyrimu ligoje pasidalini
mą. Tųip dalintis turėtume kiek
vienas! Prie Tamstos gražaus ap
rašymo gydytojas turėtų se
kančias pastabas pridėti.

Virškinimas yra sudėtingas da 
lykas — žmogus turi daug skys
čių vartoti ir perdaug ant sykio 
net ir kumpio nevalgyti. Dabar 
per Kūčias nepersivalgykime sil
kių —panašus pragaras gausis. 
O ar nematome, kas darosi iš 
persirūkančių, persigeriančių, 
persiplepanČių... mūsiškių? Tai
gi, saikas , visur ir visame kame 
yra pirmoji sąlyga mūsų sveikatą 
gerame stovyje užlaikyti.

Sunegaluoti kiekvienam pasi
taiko — už tai turi būti kiek
vienam atsakantis gydymas. To
kio dar niekas negavo perikias 
minutes pas gydytoją pabuvęs. 
Tiek ligonis, tiek gydytojas čią tu 
ri gerokai pasitempti. Pav., Kū- 
čiose mes turime mesti visus 
mediciniškus prietarus. Vienas 
tokių prietarų yra tikėjimas, kad 
vien pas gydytoją atėjimas — jo 
įsakymų neklausant — gali at
nešti sveikatą. Tai vien tik tikė
jimas prietaru, daugiau nieko. 
Nuo šiandien žinokime, kad rim 
tai susirgus reikią tinkamai ligo 
nį ištirti ir po to gydyti. Be šito
kios pradžios negali prasidėti tik
ras gydymas. Tamsta tokio netu
rėjai per dešimtį metų. Pvz. toks 
Maalox ar Gelusil yra kreida. Ji 
tik kietina vidurius. O Tamsta 
norėjai su vidurių kietintojais sa 
vo vidurius liuosuoti, juos mink
štinti. Už tai ir neturėjai gerų pa 
šėkų. Taip, deja, dar daugelis mū 
siškių vargsta panašiai besielgda 
mi.

Laimė, kad laiku pakeitei ant 
savo pečių nešiojamą kopūsto 
galvą į lietuviškąją. Pradėjai aša 
kas valgyti ir skysčių daugiau var 
toti, nors ir kviečius virdamas. 
Tą patį atsieksi čia dąbar Bruno 
Mečenskio pusiau skeltų grūdų 
duoną valgydamas, ar gardžiau
sią Baltie Bakery savininko Juo
zo Ankaus kepama rugine duona 
gardžiuodamasis. Tai bus kartu 
ir duoną, ir ašakos. Tai geriausi 
vaistai Viduriams. Tokius vaistus 
mes valgėme Lietuvoje, ir negir
dėjome, kad kas ten prašytų vi
duriams paliuosuoti vaistų.

Tiesa, ten mes valgėme tris 
kartus sriubas. O čia tūlas mūsiš
kis tik šiandien per Kūčias pir-

Alvudo Vaikų teatro aktoriai Jaunimo centre saus o 19 d. vaidins 3 v. 
pasaką “Džiaugsmas1”. Nuotrauka V. Noreikos

mą kartą šiais metais pasrėbs lie 
tuviškų barščių su grybais. Be 
ašakų — tirštimų ir be skysčių 
nė vienam žmogui ant žemės ne 
veiks gerai viduriai. Todėl meski 
me baltą duoną iš savo apylin
kės, tarsi ji atominė bomba būtų. 
Pradėkime litrais gerti vaisių sun 
kas, pieniškas daržovių, vaisių 
sriubas, ir mūsų viduriai judės 
kaip vokiečių tankai — per vi
sas kliūtis.

Balasto viduriams dar galima 
gauti valgant ašakėles. Čia jas ga 
mina Kellogg Firma. Jos vadinasi 
ašakomis — angliškai Ali B ran 
cereals. Jų iš ryto po 2-4-6 
šaukštus su pasukomis paėmus 
nenutunkama ir vidurius suregu
liuojama.

Tams,tęs minimi kviečiai yra lą 
bąi geras daJykas. Tik lazdą turi 
du galus. Dįęįelį svorį tųrintienąs 
reikia perdaug nevartoti miltinių 
valgių. O viduriams ašakų rei
kia. Todėl nutukėliai turėtų tik 
vienas ašakėles vidurių tvarky
mui naudoti, ar minėtą sėmenų 
klijų (Flaxs seed) vartoti. (Sėme 
nų klijus tinka visais atvejais: 
žaizdas turint, suerzintus vidu
rius jaučiant, kietų vidbrių atve
ju ir jautriems viduriams esant

fir

GLOBĖ PARCEL SERVICE, 
INC.

IR VISI JŲ SKYRIAI
sveikina Draugus ir Klientus Švenčių Proga

Linkėdami sveikatos ir laimes.
Mūsų firma yrą viena iš pirmųjų ir seniausių (veikianti 

virš 40 metų) Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

Siuntinių pers'untimas yra mūsų specialybė, kurią įgijom 
dėka jūsų pasitikėjimo, paramos ir tikėjimo mumis.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St.

Philadeiphia Pa. 19106
TEL — 215 WA 5-3455

r?

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

BOBIKES MEDICAL REMBLAKE - ROGHKES
ARTS APOTHECARY

3213 W. 63rd Street lįf 2421 W. 63rd Street 
Tel. WA 5-4787 Tel. IK 4-1500

DI ARKTINIS MAISTAS IB GAMINIAI 
Mee patelefonuosime jūsų gydytojo!

Į ARTESIAN Restoranas 1
| 2432 IVest 63rd Street, VĖL ATIDARYTAS. |
| Visa nauja ii gražu, kaip viduje taip ii iš lauko, 
s *

Kviečiame senus ir naujus draugus atsilankyti. 
Telef. — 436-4622 arba 436-4623

KILTY
RESTORANAS Ar 4545 W. 95th St. 

Telefonai GA 4-5800 ir BE 8-5585 
Uždarytas laike perfvarkymo-pagrąžinimo. Yra ai*

daras tik grupėms, parengimąnjs, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitoms progoms. 

Teiraukitės nuo 11 vai. ryto iki 41 vai. vakaro.

(spastic colitis) ar net žaizdoms 
žarnose atsiradus (uleerative co
litis). Žodžiu, vartokime be ašt
rumų valgius, su saiku juos val
gykime, daug skysčių gerkime — 
sriubų valgykime ir rupią duoną 
iš krautuvių tuojau išgraibstyki- 
me, tą baltą pūkinę paukščiams 
sulesindami ir daugiau niekada į 
savo namus jos neparnešdami.

Dabar visi lietuviai naudoki
me kviečių ašakas ir rupią kvie
tinę duoną. Taip bus gausiai gau 
narna vįtaųaįno ĮE. Tąs vitami
nas stiprina širdį ir gaivina kū
ną. Šia proga švenčių metu per- 
tėiktina gera naujiena: surasta, 
kad iš gyvulių (ypač jaučių-ver- 
šių) kremzlių gauti vaistai ap
saugo žmones nuo širdies atakų. 
Tokių vaistų vaistinėse tik po 
penkerių metų atsiras. Už tai 
mes kasdien liesos šaltienos pavi 
dale valgykime kremzles. Apie 
tai sekantį sykį.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RK 7-5168

re.” ■

Oras Lietuvoje
Pastebėta, kad vasarą Lietuvoje 

niekada nebūna 30 dienų laiko
tarpio be lietaus. Niekuomet auk 
štesnė kaip 30 laipsnių tempera
tūra, esant sausąm, giedram orui, 
neišbūna išgesnj laiką.

Žiemą Lietuvoje nepažįstami 
speigai su 45-50 laipsnių tempera 
turą Rėmiau nulfa.

Lietuvai būdingas apsiniaukęs 
gruodis su dulkiančiu lietumi ar
ba šlapdriba.

Liepęs mėnesio karštieji orai 
jkaitąįiojasi šu kamuoliniais debesi 
mis ir dažnomis audromis, o nere
tai ir su ilgai užtrunkančiais lie
tumis. Tiesa, atskirais metais lie
pos mėn. pasitaiko 1Q-15 dienų lai 
kotąrpiai su karštomis, visiškai 
giedromis dienomis, bet tokie at
vejai reti.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimmiiii
DEKORAVIMAS

IA VIDAUS IR IS LAUKO 
Kilimai ir apmušti baldai valomi. 

Kreiptis j;
J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
IIIIIIIIIIIIIIIIUIII^UIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII

IO% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies lr aiitomo- 
blllo pas
FRANK ZAPOLIS

8208% IVest 05th Street 
Oitcago. Ulinois

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4880

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. V I L I M A S
823 VVEST S4th PLACE 

Telef- — FRontier 6-1882

—»■

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EKPRESS 

MARQUETTE GOT P ARČIU J SEK V. 
2008 OOth St. Tel. WA 5-2787
2501 OOtti St. Tel. VVA 5-2787
8338 SS. HuSsted St. Tel. 254-8320

Lietuviu bendrove turinti teise
rS.,""’ “

Dideltą pasirinkimas Įvairių me 
iagų, ltal. lietpalčių lr kitų prekių 

Priimdini doleriniai dovanų už
džiagų 

Pi
sakymai.

E. ir V. Žukauskai

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

“fa*.

Rezid. Telef. 230-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimų; 
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO ARIMUS 

2858 West OSrd St.reet
Vai.: kąsdlęp 10—J2 vai. ir 7—9 v. 
Vak. šeštadieniais X0—T. vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Bez. telef. wACbrooik 5-5076

Ofisas 3148 West OSrd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rez.iil.: 3341 West OOth Place 
Tel.: REpublic 7-7808

M, S. BJEŽ|$
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
paiųttadląniąla vak. nuy 7 Iki 8 vai.

DR. VL BLAŽY?
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Wcst 03rd Street
Kampos 68-&ios ir Callfornia 

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

Trečiad. ir kitų laikų pagal susitar. 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. YVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų Jr šlapumo takų chirurgija

Tel. 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71at Street
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso lr rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

Tel. PRospect 0-9400

DR. ONA VAŽKEVIAIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenue

Vai.: pirm., antra., ketv. 8—8 vai. 
vak., penkt lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai.,
antrad. ir penkt 1—4 vai. 

PrllminOja tik susitarus

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. Uk 
Susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6440, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71ot Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. p. ir 7 Iki 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą
Ofisų — HJE 4-5788.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle- 

nals 2—9 y., šeštadieniais 10-1 p. p. 
Hscmlai pi-iimhfhi nagai aualtarima- i

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street

(71-os ir CainpbeU Ave. kampas) 
Vai. kasdien 8—11 ryto lr 4—8 v. v. 
šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

Ofiso tel. 767-2141. Namų 030-4860

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
lr 6-8 v. v., ketvirt. B-R V. vnkszd. 
šeštadieniais j.t-2 vai. DoptpL ” ~
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5 rus. Redakcija už skelbimų 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimų: Pirm., antr., 
ketv. 2—5. 7—9 vai. Penkt 2—B lr 
šeštad. 10—2 vai.

Of». 735-4477. Rez. PR 8-0900.

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

EMOCINES LIGOS 
Crąyvford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road
VąlnndjgĮS Į>ągaJ sųąltajim,i

Rez. Tel, GI 8-0873
0R. W. M. EJSHl-EISJNAS

Akušerija tr moteiąi ygns 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-0807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija lr moterų ligos 
2454 W. 7 lst Street

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai. kasdien 1—3 h- 6—8 vai. vak. 

Šeštad. 12—3 vąl. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-9081

OR. JANJUA MAmeiUS
JOKŠA 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad-, antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. Ir nuo B iki 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Oriso vai. kąsdian nuo 6 Iki 9 v., v., 
šėst. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. OSrd Street

Vai.: kasdien nuo 1— 4 p.p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta.

Ofiso lr buto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 491 h Court, Cicero
VAI. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik sualtarus.

Tel. — REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vaf Vak. šeštad. 12-3 vai. p.p., trečiad. 
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. I5th Street Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo XI vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vajtare. Trečiad- nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto Iki 3 vai. p. p.

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

* Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5:00, Seštądie- 
niais — 8:30 — 12:00.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PIECKAS, OPI.
3134 W. 63rd St, OR 6-7O44 

Tikrina akis. Pritaiko ojtlnluA lr 
‘’rontact lenscs”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų B25-7OR7

5159 So. Damen Avenue
Valandos: 2—,9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiadienį

Telef. 423 - 2660

DR. f, R1N6US
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., krivijį-tad. lr 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. tr 
Šeštad. 8 v. r. Iki 3 v popiet'.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIDOS 

2745 West 69th Street
Ofisas laikinai uždarytas dčl dakta

ro Ilgos.

DR, LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 7 lst Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofjso totef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730

■?-■■■ -

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUŠ 
15542 So. Cicero, Oak Forest, Bl.

Kabineto tet. 087-2020 
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimų

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovehiU 0-0017 

Valandos: pirm. Ir ket nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nu© 12 Iki 2 vai. p.p
ir vakarais pagal suaitartmą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir ehirundiaOfisas 2750 W. 7lst Kti^et 
Telefonas — 925-8296 

Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—dj 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 y. va
karo. Sekmad. Ir trėčiad. uždaryta

Headd. tol. WĄ

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

BENDRA PRAKTIKA IR VOIfU

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
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Baigiant metus —

RŪPESTIS BROLIŠKA TAIKA
Vėl užverčiame vienerių me

tų paskutinj lapą. Žinome, kas 
nugrimzdo praeitin, bet neži- 
nome ateities. Susikaupime ar 
pasilinksminimuose palydėsi
me šiuos metus, bet rimtu žvil
giu žiūrėsime į ateinančius, 
nes praėjusieji metai dar mū
sų nepriartino prie siekiamų 
tikslų, net neparodė jų aiškes
nių horizontų. Dėlto reikia su
stoti prie tų svarbesniųjų įvy
kių, kurie mūsų laisvės bylai 
daugiau patarnavo.

Sukaktuvinių • metų Vasario 
16-tosios minėjimai šiais me
tais praėjo su regimai dides
niu ryžtu ir mėginimu daugiau 
laimėti viešumojie. Bent di
džiuosiuose lietuvių susibūri
mo miestuose tos šventės ne
liko be atgarsio ir amerikiečių 
spaudoje. Kongreso atstovų 
dalyvavimas ir kalbos paryš
kino laisvės troškimus ir mū
sų tikslus parodė svetimiesiem. 
LB centro valdybos paruošti 
sukaktį apibūdinantieji teks
tai buvo panaudoti ne tik vie
no kito didžiųjų laikraščių, bet 
taip pat ir mažesniųjų. O jų 
reikšmė taip pat yra didelė, 
nes kaip tik plačiau pasklei
džia mūsų laisvės reikalus pla
čioje šio krašto visuomenėje.

Didžiausių laimėjimų tauti
niu ir propagandiniu atžvilgiu 
vistik pelnė tautinių šokių 
šventė. Tai buvo proga ne tik 
plačiai išsiskirsčiusiam lietuvių 
jaunimui draugėn suvažiuoti, 
bet ir tarp amerikiečių savo 
reikalus paskleisti. Ypač buvo 
didelis įvykis Nbconaičių ir Ei- 
senhowerio dalyvavimas tauti
nių šokių šventėje, jų spaudos 
konferencija, pasimatymas su 
kitataučiais ir mūsų visuome
nės atstovais. Šis įvykis įgalino 
padaryti didelį šuolį į ameri
kiečių spaudą ir platesnę visuo 
menę,. To patieij^uvo galima 
pasiekti ir PLB seimo progra
ma, bet ten laikas nebuvo toks 
palankus. Tačiau ir ten kultū
rine programa buvo pasiekta 
spauda ir nemaža dalis įtakin
gų amerikiečių. Jei šokių šven 
tė pasiekė mūsų pajėgumo vir 
šūnę, tai seimas tai papildė 
platesniais įsipareigojimais vei 
klai ir kitų kraštų atstovų ap
jungimu.

*
Baigiasi sukaktuviniai me

tai, bet nesibaigia mūsų pas
tangos laisvės bylai vesti. Bai
giasi iššūkis laisvės kovai, bet 
nesibaigia pati kova už lais
vę. Kova už laisvę turės būti 
vedama ne tik ateinančiais me
tais, bet ir ateity. Kova už pa
vergtos tautos laisvę reikės 
vesti mūsų politiniams veiks
niams, Visuomeninėms organi
zacijoms ir pavieniams asme
nims, nes kaip yra besąlyginė 
kova, taip besąlyginės turi bū
ti ir visų pastangos.

Kad ta kova už laisvę nesi
baigtų tik skambiais šūkiais, 
jai vesti reikia bendro ryžto ir 
pasitikėjimo laimėjimu. Nors 
laimėjimų dar ir nematyti, bet 
viltys turi būti žadinamos is
torijos paskatais ir tikėjimu,

kad politinės situacijos, kurių 
mes šiuo metu dar neižvelvia- 
me. veikia laisvės naudai. Ne
galime savęs apgaudinėti spė- 
lioiimnis be pagrindo, bet taiD 
pat nesralime manyti, kad tik 
mes vieni esame likę laisvės 
pusėje. Už laisve kovoja dau
gelis miliionu žmonių Vaka
ruose. už laisve skirtingomis 
priemonėmis kovoja ir mili to
nai pavergtųjų. Sujungti šias 
jėgas bent tiek, kiek galima, 
reišk’a kartu vesti kova prieš 
tironiia ir nrieš tironijos nė
ščia — komunizmą.

Metai baigiasi be konkrečiu 
laimėjimų, išskyrus tuos, ku
rių pasiekėme propagandinė
je ir kultūrinėje srityje. Me
tų pabaiga pakeičia tik skai
čiavimą. bet ne mūsų tikslus 
ir ne mūsų troškimus. Kiek tie 
troškimai bus dideli ir kiek sie
kimai. vedą į tikslą, bus kon
kretūs, tiek mes sparčiau ar
tėsime prie laimėjimo.

*
Kovos iššūki baigiame, bet 

nebaigiame tikrosios kovos 
kuria pradėjome, pasitraukda
mi iš tėvynės. Užtat reikia pa
keisti kovos pobūdį. Šv. Tėvas 
visą krikščionišką pasaulį kvie 
čia Natriu metų proga melstis 
už taiką. Mes turėtume taikos 
metus pradėti kaip tik savo 
tarpe. Savitarpė kova, peril
gai Užsitęsusi, mus suskaldė, 
dabar jau reikia visus jungti 
apie vieną pagrindinę ašį — 
tautinį susipratimą ir tautai 
daromu skriaudų liudijimą.

Lietuvių bendruomenė atei
nančius metus paskelbė šeimos 
ir lietuviškos mokvklos me
tais. Jei tai liks vėl tik iššū
kiu, tai vargiai padės lietuviš
koms mokykloms stiprėti. A- 
teinanėiais metais reiktų jung
ti visus lietuvius, kur jie be
gyventų ir kokio nusiteikimo 
bebūtų, vienon bendruomenėn, 
kad neliktų šeimos, kuri at
sisakytų remti lietuvišką mo
kyklą, ir neliktų mokyklos, ku
ri nejungtų tėvų ir vaikų tau
tiniam darbui. Prie to turėtų 
visomis pastangomis prisidėti 
ne tik tėvai, bet ir tie, kurie 
neturi prieauglio arba kurie 
mokykla tiesiogiai jau nesuin
teresuoti. Jei bent vienerius 
metus viskas jėgas sutelksime 
tik mokyklai, tai net mažiau
siose lietuvių gyvenamose vie
tovėse lietuviška mokykla pa
jėgs tinkamai išsilaikyti.

Tačiau svarbiausia, kad vi
si bent nuo ateinančių metų 
Daiustume esą vieni kitiems 
broliai. Vysk. V, Brizgys, svei
kindamas Ped. Lituanistikos 
instituto baigusiuosius, ragino 
juos nelaikyti vieno geresniu, 
o kito blogesniu lietuviu. Tuos 
žodžius reiktų įsirašyti širdin 
visiems, nes nėra patriotizmo 
be tautiečių meilės, ir niekas 
nėra skirtas būti kito patrio
tinių jausmų teisėju. Kovą tu
rime tęsti, bet tik su priešu, o 
savo tarpe kitais metais turi
me įgyvendinti taiką, broliš
kumą ir sugyvenimą. Pr. Gr.

Sugrįžę iš kelionės apie mėnulį astronautai James Loveli. Frank Borman ir William Anders

ŽEMDIRBYSTES NSGAIAV1MAI LIETUVOJE
Kompartija nepajėgė per šimtmečio ket virtį išspręsti eilinių žemdirbystės klausimų

Kompartijos generalinis sek
retorius Brežnevas spalio 30 d. 
pranešime teigia, kad Lietuva 
per pastaruosius ketverius me
tus padarė didžiausią pažangą. 
Anksčiau buvusi vidutinė, užė
mė pirmaujančią vietą.

Po trijų savaičių, lapkričio 
22 d., įvykusiame Vilniuje kom
partijos centrinio komiteto po
sėdyje A. Sniečkus išdidžiai šne 
kėjo apie grūdų derlių: “Grūdi
nių kultūrų derlingumas, paly
ginti su 1964 m., padidėjo be
veik 9 centneriais. Per pastaruo 
sius ketverius metus derlingu
mas kasmet didėjo daugiau kaip 
po 2 centnerius iš hektaro”.

Šie pasigyrimai yra apgaulin
gi. Jie terodo, kad laukininkys
tė Sovietuose buvo ir tebėra ne
paprastai atsilikusi. Grūdinių 
kultūrų derlius Lietuvoje yra 
žemesnis už buvusį nepriklauso
mos Lietuvos metais. Sovietuo
se padėtis dar blogesnė. Žemės 
ūkio negalavimai vertė kompar
tiją svarstyti klausimus, kurie 
anksčiau buvo dažnai keliami.

Abiejuose pranešimuose ap
stu klaidžiojimų ir kai kur ryš-

GEMMINAS GALVA

Spaudoje ir gyvenime
ŽIAURUS LIETUVOS RUSINIMAS

Vliko vicepirmininkas dr. Br. 
Nemickas Vliko sėsijoje Netv Yor
ke iškėlė eilę įsidėmėtinų fak
tų apie Lietuvos rusinimą. “Dir
vos” 122 n-ry išspausdintoje jo 
kalboje skaitome:

“Lietuvių tauta giliai išgyvena 
okupanto Lietuvoje plačiu mastu 
vykdomą rusifikaciją, ir pagalbos 
šauksmas prasiveržia į laisvąjį pa
saulį. Laisvieji lietuviai negali te 
šaukamo praleisti negirdomis ir ne- 
matomis, bet turi, kiek galėdami, 
padėti savo tautai išsaugoti jos gy 
vastį. Iš Lietuvos ištremta šimtai 
tūkstančių lietuvių į tolimąsias 
Rusijos sritis (daugiausia į Azijos 
Arktiką), o jų vieton prigabenta 
rusų kolonistų. Priverstinė gyve 
ntojų apykaita vyksta be paliovos, 
tik kiek kitoniškais titulais: ne
teisėtai imami vyrai j Sovietų Są
jungos kariuomenę, mokyklų ab
solventai siunčiami į Rusijos gilu
mą vadinamos praktikos atlikti,

jauni vyrai verčiami vykti į Ru
sijos pramonės įmones; ir visiems 
įvairiais pagrindais apleidusiems 
Lietuvą kliudoma grįžti.

Lietuvos istorija išmesta iš vi
sų laipsnių Lietuvos mokyklų, ir 
jos vieton įvesta Rusijos komu
nistų partijos istorija. Į visas Lie 
tuvos mokyklas įvestas sustiprin
tas rusų kalbos ir rusų litera
tūros kursas lietuvių kalbos ir lie
tuvių literatūros sąskaiton. Lietu
viškieji vietovardžiai, Lietuvos 
miestų gatvių vardai pakeičiami 
rusiškaisiais. Buvo net užsimota 
lietuvių kalbos rašmenys pakeisti 
rusiškąja kirilika, bet, matyt, pa
būgus laisvojo pasaulio lietuvių 
atveikos, nuo šios idėjos kol kas 
atsisakyta.

Lietuvoje kuriama pramonė, tar 
naujanti ne Lietuvos, bet Rusijos 
ūkiniams interesams, siekianti Lie 
tuvos ūkį sulyginti su Rusijos ū- 
kiu, be jokios atodairos žalojanti 
Lietuvos gamtą, užteršianti van-

denį ir orą; be paliovos gabena
mi Lietuvon vadinamieji pramo
nės specialistai kraštui koloni
zuoti. Tai tik keletas pavyzdžių, 
bylojančių apie rusifikaciją oku
puotoje Lietuvoje. Mes turime a- 
peliuoti į žmonijos sąžinę ir rei
kalauti, kad laisvasis pasaulis gel
bėtų Lietuvą nuo rusifikacijos”.

Vlikas pasiryžo paruošti doku
mentuotą leidinį svetimomis kal
bomis apie Lietuvos rusinimą. Tas 
leidinys yra tikrai labai reikalin
gas.

Toliau dr. Nemickas džiaugėsi 
gausia mūsų jaunų intelektualų 
karta ir reiškė viltį, kad jie uo
liau įsijungs į Lietuvos laisvinimo 
pastangas. J. Dauęfi.

kus pasimetimas. Pranešėjai, pa 
mėgdžiodami Chruščiovą, šne
kėjo apie agrotechniką, pamirš
dami žemės ūkio politiką, ku
ltos prieštaravimai sužlugdė šios 
sirities pažangą.

Aimanos dėl nesėkmių

L. Brežnevas bandė kritiškai 
aptarti žemės ūkio padėtį So
vietuose. Ir jo ginklanešiams 
“respublikose” teliko sekti “di
dįjį brolį” ir atviriau šnekėti 
apie žemės ūkio negalavimus.

A. Sniečkaus ž. ū. negalavimų 
aptarimas virsta aimana, leidu
si ir kit’ems posėdžio dalyviams 
praverti bumas.

Kompartijos sekretorius pa
lietė tik kai kuriuos žemdirbys
tės negalavimus, neatsiejamus 
nuo sovietinės santvarkos:

“Mes galime ir privalome per 
likusius penkmečio metus už
tikrinti, kad toliau augtų bend
roji žemės ūkio gamyba. Mūsų 
ištekliai dar neišsemti. Dar ne 
visi kolūkiai ir tarybiniai ūkiai, 
ne visi rajonai pakankamai su
maniai šeimininkauja. Kai ku
rie ,kolūkiai ir tarybiniai ūkiai 
dar nepakankamai kovoja už 
aukštą žemdirbystės kultūrą, už 
tai. kad teisingai būtų naudoja
ma žemė. Ne visur geri grūdi
niu kultūrų derliųgumo augimo 
tempai.

Mes negalime laikyti norma
lia padėtim kai dideliuose plo
tuose vienmetės žolės ir silosi- 
nės kultūros duoda dar žemą 
derlių. Turime visokeriopai di
dinti ir šių kultūrų derlingumą.

Silosinių kultūrų (be kuku
rūzų) derlingumas praėjusiais 
metais siekė 94 centnerius, o

vienmečių žolių šienui — tik 14,3 
centnerio iš hektaro.

Mūsų negali patenkinti ir ku
kurūzų derlingumas, kuris pra
ėjusiais metais neviršijo 200 
centnerių iš hektaro. Tiesa, šie
met jų derlingumas, kiek dides
nis. Aišku viena: mes privalo
me visų pirma visokeriopai kelti 
šių kultūrų derlingumą.

Reikia pasakyti, kad dar ne 
visur laikomasi agrotechnikos 
reikalavimų ariant pūdymus. 
Kas rudenį dirvos suariamos pa
vėluotai, o šiais metais planas 
netgi nebuvo pilnutinai vykdy
tas. Nesuartų plotų liko Rokiš
kio. Švenčionių, Kėdainių, Biržų, 
Telšių, Panevėžio rajonuose”.

Bulvių ir linų ūkio 
nugyvenimas

Kompartijos sekretorius ai
manuoja dėl sėklų blogos at
rankos, bulvių, linų gamybos ne
sėkmių ir net nesugebėjimo pa
tenkinti daržovių paklausos:

“Toliau kelti žemės ūkio kul
tūrų derlingumą turi padėti at
kaklesnis ir planingesnis dar
bas įdiegiant aukšto derlingu
mo veisles gerinant sėklos ko
kybę. Mes turime neblogų mie
žių, žieminių kviečių, rugių veis
lių. Mes jas sėjame, ir jos duo
da gerą derlių. Dabar mes jau 
galime ir turime atsisakyti ne- 
rajonuotų veislių, blogų repro
dukcijų ir žemų kondicijų sėk
los. Ypač mums reikia gerinti 
pievų ir ganyklų žolių sėklinin
kystę.

Dar labai lėtai didinamas bul 
vių derlingumas. Ir šiemet dau
gelyje raionų esminių poslinkių 
čia neįvyko. Jei Varėnos, Kau
no Eišiškių rajonų ūkiai gavo 

i po 150 -170 centnerių bulvių, tai

Tauragės, Ukmergės, Molėtų ra 
jonuose surinkta mažiau kaip 
po 110 centnerių iš hektaro.

Nepatenkinama padėtis susi
klostė linininkystėje. Linų pasė
lių plotai metai iš metų mažėja, 
o derlingumas kyla lėtai. Ma
tyt, priežastis čia ta, kad vis 
dar nepakankamai mechanizuo
tas šios kultūros auginimas, 
menkai apgalvotos žmonių ma
terialinio skatinimo priemonės. 
Gana svarbi priežastis yra ne
sureguliuoti ūkių ir linus per
dirbančių įmonių santykiai. Tai i 
— didelis pramonės ir žemės 
ūkio organų darbo trūkumas.

Pastaraisiais metais respubli
koje daugiau auginama daržo
vių. Tačiau gyventojai iki šiol 
dar pakankamai negauna reikia
mo asortimento daržovių. Dau
gelis daržininkystės tarybinių 
ūkių kaip ir anksčiau neturi ge
ros materialinės-techninės ba
zės. Lėtai didinami uždaro grun 
to plotai, metai iš metų nevyk
domi šiltnamių statybos planai”.

Tebelaukiama stebuklų
Neseniai Chruščiovo laikais 

buvo dedamos didžiausios viltys 
į chemijos pramonę, trąšų ga
mybą. Kai Lietuvoje veikė 
dvi didelės trąšų gamyklos, nors 
dar neužbaigtos, kompartijos 
sekretorius vėl grįžta prie se
nos bėdos:

“Mes turime atkreipti dėmesį 
į tai, kad Sios trąšos būtų teisin
gai naudojamos. Tuo tarpu šioje 
srityje dar ne visur laikomės 
mokslinių rekomendaciių. Pa
vyzdžiui, jei VarėnoB, Rokiškio, 
Biržų rajonuose mineralinės trą 
šos daugelyje ūkių jau išberia
mos pagal kartogramą, tai to 
kol kas negalima pasakyti apie 
Kėdainių rajono kolūkius ir ta
rybinius ūkius. Reikia pasiekti, 
kad viBur teisingai būtų naudo
jamos kartogramos tręšiant že
mę mineralinėmis trąšomis.

Ypač kritikuotinas mūsų dar
bas kaupiant ir panaudojant or
ganines trąšas. Pernai vienam 
hektarui arimų teko po 4,2 to
nos šių trąšų. Šiemet padėtis 
kiek pagerėjo. Iki spalio 1 d. 
hektarui arimų duota po 5,8 to
nos. Bet mes turime realias ga
limybes artimiausiu metu pa

siekti, kad vienam hektarui a- 
riamos žemės tektų vidutiniškai 
po 9 ar daugiau tonų organi
nių trąšų. Biržų, Ignalinos, Ma
žeikių rajonuose organinių trą
šų išvežta beveik tiek pat, o Mo
lėtų, Pakruojo ir Širvintų rajo
nuose jų išvežta mažiau, negu 
pernai”.

Kompartijos sekretoriui telie
ka lietuvius žemdirbius raminti, 
kad iki 1971 m. būsiančios už
baigtos Jonavos ir Kėdainių che 
mijos gamyklos, kuriose gamins 
trąšų daugiau.

Sovietinėje santvarkoje vis
kas įmanoma: trąšas svetur iš
vežti. savuose grioviuose supil
tas jų krūvas sunaikinti, su
darant sąlygas kompartijos sek 
retoriaus liežuviui plačius Lie
tuvos laukus tręžti.

GERBIAMOS RELIKVIJOS
Fumone: Aųuilos miesto ba

zilikoje saugomos Popiežiaus 
šv. Celestino relikvijos, kuris 
per dvidešimt mėnesių valdęs 
katalikų Bažnyčią, pirmasis at
sisakė nuo Popiežiaus sosto, šio
mis dienomis tikinčiųjų garbi
nimui, laikinai perkeltos į Pu- 
monės pilį, kurioje jis 1296 me
tais mirė. Kaip žinoma Fumo- 
nės pilį 1966 metais aplankė 
Popiežius Paulius VI-sis, pa
gerbdamas šventojo Celestino 
atminimą.

PASKELBTI VYSKUPŲ 
NUTARIMAI

Kaip žinoma, 1968 m. rugp.- 
rugsėjo mėnesiais Kolumbijoje 
įvyko P. Amerikos vyskupų kon 
ferencija. Dėl jos padarytų nu
tarimų buvo kilę nemaža ginčų. 
Tačiau 1968 m. pabaigoje nuta
rimai buvo galutinai suformu
luota. šv. Tėvo patvirtinti ir iš
leisti dviem tomais, 564 psl. Po
piežius Paulius VI pareiškė, kad 
nutarimai yra istorinis pamink
las Pietų Amtrikos bažnyčiai. 
Jis kalbėjo: “Po susirinkimo 
Medelline matau, kad P. Ameri
kos bažnyčia jau prinoko, susi
klausė ir yra pajėgi veikti savo 
atsakomybe, visiškai pritariant 
Romos Pontifikatui”, šia proga 
jis pridėjo, kad Eucharistinis 
kongresas Bogotoje jiam buvęs 
tarsi langas į šviesą. K-Kl.

Pagrobtojo laivo Pueblo jūrininkai San Diego, Calif., ligoninėje, nors ir 
pavėluotai apdovanojami kalėdinėmis dovanomis.

VIDURNAKČIO SERENADA
Romanas

AURELIJA BAI ASAITIENE

Ji gyveno kaip sapne, visiškai užvaldyta minčių a- 
pie savo nepažįstamą dukrą ir susitikimą su ja. Renata 
norėjo būti savo dukros verta. Ji kreipė ypatingą dėmesį 
į savo išvaizdą, rinko dovanas, tinkančias Matildos am
žiaus merginai ir visais būdais ruošėsi pasimatymui su 
savo prarasta šeima. Bet susitikimas su Leonu jos nebe- 
jaudino.

“Seniai magnolijos nuvyto,
nutilo smuikas, brėkštant saulei rytuose. 
Tik aidaš serenados, 
skambėjusios žvaigždėtoj naktyje, 
pavirsdamas į sidabrinį ledą, 
kaip ašara stambi, 
sutirpo žiedo širdyje.”

Matilda į balių nėjo, daugiau tėvo neprašiusi ir 
susitaikiusi bent iš paviršiaus žiūrint su savo likimu. 
Mokslo metai slinko be ypatingų nuotykių, tik retkar
čiais Ričardas bandydavo ją kalbinti, nors Matilda, 
prisimindama jų pažinties nelaimingą pradžią, jo ven
gė.

Leonas su pasibaisėjimu stebėjo savo dukrą, o jo vi
si bandymai ją prakalbinti ar kaip nors pralinksminti 
nueidavo niekais. Krūvos naujų plokštelių liko negro

tos. Naujas madingas itališkas megstukas, kurio Matil
da kadaise taip norėjo, liko nenešiotas, uždarytas dėžu
tėje, kurioje Leonas jį iš krautuvės parsinešė. Matilda 
nesėsdavo drauge valgyti, ir Leonas nebedrįso jos bausti 
•ir jai grasinti.

Grįžęs iš darbo, Leonas nejautė fizinio nuovargio ir 
ištisomis savaitėmis beveik be miego vaikštinėdavo po 
savo tuščius namus, laukdamas Matildos smulkių žings
nių, jai grįžtant iš gimnazijos. Matilda, kaip ir iki šiol, 
niekur neišeidavo ir retai palikdavo savo kambarį. Pa
žymių knygutes ir smulkias sąskaitas ji padėdavo tėvui 
ant stalo, be žodžių ir be paaiškinimų.

Leono namuose viešpatavo nejauki tyla. Neturėjo 
jis su kuo pasitarti dėl savo dukters elgesio, o pats ne
matė jokios išeities iš tos nemalonios nuotaikos. Jis ne
galėjo patikėti, kad praradęs jau visai savo dukrą. Jam 
ta mintis buvo perdaug baisi, kad jis prisipažintų pra
laimėjęs. Jis nepajėgė joje matyti bręstančio, beveik su
augusio žmogaus. Ji tebebuvo kūdikis, negalįs nė žings
nio žengti be savo tėvo. Bijojo Leonas galvoti apie ry
tojų ir net norėjo Matildai neleisti studijuoti, kad jos 
neišleistų iš akių.

Susitikimo su Renata pavojus jam nebeatrodė ak
tualus, rūpesčiui dėl Matildos elgesio užvaldžius jo vi
sas mintis. Todėl, vieną dieną pasirodžius laiškui iš 
Chicagos advokatų firmos, jis be baimės atplėšė voką. 
Perskaitęs pirmąsias laiško eilutes, Leonas sustingo.

"... mūsų klientė reikalauja pasimatymo su sa
vo dukterim. Paliekame jums nustatyti vietą ir lai
ką sekančių dešimties dienų laikotarpyje. Negavę 
atsakymo, turėsime kreiptis į teismo įstaigą...”

Tą vakarą pirmą kartą po tiek laiko Matilda prisiar 
tino prie savo tėvo radusi jį gulintį salonėlyje ant grin
dų. Šalia jo stovėjo tuščias degtinės butelys, rankoje jis 
laikė suspaudęs mašinėle rašytą laišką. Matilda vargais 
negalais užtempė tėvą ant sofos, apklojusi jo kojas, ir 
buvo bemetanti laišką į šiukšlių dėžę. Tačiau paskuti
niu momentu jaunatviškas smalsumas ją privertė at
kreipė dėmesį į turinį. Perskaičiusi pirmas eilutes, ji sto
vėjo kaip stabo ištikta. Jos veidai paraudo, o akys apte
mo nuo ašarų. Sugniaužusi kumštis ji pradėjo jomis 
spausti savo galvą.

— Jis... jis... aš neapkenčiu. Mano motina! AŠ tu
riu motiną... Mano motina gyva. Mama... Mama...

Matilda virpančiomis kojomis nusvyravo į savo 
kambarį- Prispaudusi prie krūtinės motinos nuotrau
ką, ji isteriškai verkė, keikdama savo tėvą, norėdama 
išbėgti į lauką, visam pasauliui apskelbti, kad jos mo
tina gyva... Bet kaip ją rasti? Laiške buvo minima Re
nata Gylė, ir nieko daugiau.

Matilda pasiryžo savo motinos ieškoti. Salone 
knarkdamas miegojo tėvas. Paėmusi telefoną į rankas, Ji 
norėjo kam nors skambinti, bet iš karto nežinojo kam. 
Pagaliau jai į galvą šovė išganinga mintis. Per centri
nę pareikalavusi Chicagos informacijos, Matilda papra
šė advokatų firmos telefono. Netrukus ji turėjo numeri 
Telefoną atsakiusiai telefonistei Matilda paaiškino, kad 
ieškanti advokato, pasirašiusio gautą laišką. Po minu
tės atsiliepė malonus vyriškas balsas.

— Aš esu Matilda Gylė. Mano tėvelis... serga. Ar 
galėtumėt pasakyti, kaip man pasiekti savo motiną Re
natą Gylę? — virpančiu balsu klausė Matilda, pirmą 
kartą gyvenime padariusi tokį savarankišką žingsnį.

(Bus daugiau)



Režisoriua .... Algimantas Dikinis

Dailininkas .............. Jurgis Daugvtfa

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

Apėvietimas.............. Kazys Cijūnėlis

Scenos technika .. Česlovas Rukuiža

ČIKAGOS SCENOS DARBUOTOJŲ SĄJUNGA, PAGERBDAMA A. A. ANTANO ROKO ATMINIMĄ,
Stato A. ROKO

„BUBULIS IR UI VIII I.IS"
linksmas 3 veiks, nutikimas

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

DEŠIMTMETIS IR IŠLEISTUVĖS

VAIDINA:
Stasė Kelečienė, Laima Petravičiūtė 

Elena Rukuižienė 
Leonas Barauskas, Julius Balutis 

Algimantas Dikinis, Arvydas Dikinis 
Jonas Kelečius, Juozas Valentinas

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

Pedagoginis Lituanistikos insi 
titulas Chicagoje šeštadienį 
turėjo diplomų įteikimo vakarą. 
Iškilmės pradėtos Bacho pre
liudu ir fuga, gabiai fortepionu 
atliktais M. Drangos.

Instituto rektorius kun. V. 
Bagdonavičius, MIC, pasidžiau
gė absolventų laimėjimais, juos 
sveikino ir išdalino diplomus. 
Pradinės lituanistinės mokyklos 
mokytojo cenzu baigė: J. Bra
dūnas, E. Juodvalkytė, U. Juod
valkis, J. Juozevičiūtė, E. Mi- 
niataitė - Jasaitienė, M. Pakal
niškytė, M. Pakalniškytė - Gir- 
niuvienė, D. Prišmantaitė - Ma- 
lauskienė, J. Raslavačiūtė, J. Rei 
nys, D. šuikelytė, A., D. ir J. 
Vaičeliūnaitės.

Aukšt. lituanist. mok. moky
tojo cenzu baigė: Pr. Alšėnas, 
M. Dranga, N. Jankutė - Užuba 
lienė, J. Jasaitytė, J. Račkaus 
kas, V. Narutis, J. šuopytė, D. 
Valatkaitytė, A. Vedičksaitė.

Astronautų, Jono XXIII, 
Kennedžio pavyzdžiu

Vysk. V. Brizgys, sveikinda
mas baigusius institutą, pagyrė 
juos, kad domisi Lietuvos rei
kalais. Astronautai rizikavo sa
vo gyvybe, kad patarnautų 
mokslui. Ir mes nebijokime au
kotis savo siekimams. Astronau 
tų kelių apskaičiavime dalyvau
ja lietuvis C. Masaitis. Ir taip 
svarbiose pareigose būdamas, 
mums pasilieka lietuviškumo 
pavyzdžiu. Popiežius Jonas 
XXIII, pasiekęs aukštąjį postą, 
keliavo į savo tėviškę. Prez. 
Kennedžio viena pirmųjų kelio
nių __į tėvų žemę Airiją. Tai
pavyzdys, kad turime mylėti sa
vo tėvų žemę.

Mokytis ir mylėti
Tėvų jėzuitų provinciolas ir 

instituto globos pirmininkas 
kun. G. Kijauskas, SJ, gėrėjosi, 
kad absolventai darbą jungė su 
ateities vizija. Popiežius Jonas 
XXIII kaitą kalbėdamas į stu
dentus, priminė, kad jie turi 
protą ir širdį, taigi — gali mo
kytis ir mylėti, bet dabar turi 
daugiau mokytis, kaip mylėti. Į 
gyvenimą išsinešti ryžtą dirbti 
ir mylėti.

Pirmąją laidą sveikinant
JAV LB centro vald. pirm. 

inž. Br. Nainys, priminė, kad 
lituanistinis švietimas yra lie
tuvybės išlaikymo pagrindas. 
Be lietuviškojo švietimo nebūtų 
lietuviškų laikraščių, lietuviškų 
knygų. Džiaugėsi, sulaukęs die
nos, kada Pedag. institutas iš
leidžia pirmą absolventų laidą. 
Ateina nauji žmonės pakeisti 
pavargstančius lituan. mokyk
lų mokytojus. Prašė įsijungti į 
darbą lituanistinėse mokyklose.

Lietuvos dalelės
Gen. kons. dr. P. Daužvardis 

sveikino institutą, švenčiantį sa
vo darbo dešimtmetį. Absolven
tus pavadino Lietuvos dalelėmis. 
“Lituanistinėmis studijomis su 
augate su Lietuva”. Skatino 
Lietuvos kančias ir troškimus 
perteikti ir kitataučiams. Kovo
ti išvien su pavergta Lietuva. 
Sveikino Lietuvos diplomatijos 
vardu.

Naujieji leidiniai

D. Velička supažindino su 
naujausiais instituto leidiniais: 
dr. R. šilbajorio “Socialistinis 
realizmas”, kur surinkti doku
mentai, kaip okupantų Lietu
vos ir kitų kraštų mokyklose 
viskas tempiama ant Maskvos 
socialistinio kurpalio.

Antras leidinys — dr. Pr. 
Skardžiaus “Lietuvių kalbos kir 
čiavimas”. Pirmo leidinio mece
natas A. Mackaus fondas, an
trojo — Lietuvių fondas. A. 
Mackaus fondo pirm. Vėžys įtei
kė po “įSoc. realizmą” absolven
tams.

Liet. fondo atstovas pulk. 
Rėklaitis absolventams įteikė 
po dr. Skardžiaus knygą. Pats 
prof. Skardžius dėl pūgos nega
lėjo į Chicagą atskristi. Pulk. 
Rėklaitis pasveikino absolven
tus L. fondo narių vardu, kar
tu reikšdamas pagarbą mokyto
jams dr tėvams. Skatino jauni
mą nepritrūkti lietuviško ryžto. 
Priminė, kad L. fondas turi 
2210 narių ir $510.000. Priau
gančios lėšos skiriamos lietuviš 
kam švietimui.

Savo kūrinius įvairiomis te
momis sklandžiai paskaitė ins
tituto studentai: G. Aukštuolis 
R. Černius, L. Jadviršytė, R. 
Pliopytė, D. Stončiūtė.

Poškos Mužikas scenoje
Daugelis gėrėjosi instituto 

studentų paruoštu grožinio skai 
tymo etiudu. Tam Ibuvo parink
tas D. Poškos “Mužikas Žemai
čių ir Lietuvos”. Scenai pritaikė 
D. Velička. iSceniniam paruoši
mui vadovavo St. Pilka, išpildė: 
R. Černius, G. Aukštuolis, M. 
Eivaitė, L. Jadviršytė, Ž. Kara
liūnaitė, A. Krutulis, Br. Trapi- 
kas. Muz. intarpus paruošė J. 
Mačiulis, garsus tvarkė inž. J. 
Ralis, šviesos efektus — K. Ože
lis ir J. Meškauskas.

Publika įspūdingą insceniza
vimą sekė su giliu dėmėsiu.

Vaišėse
Po oficialios ir meninės da

lies buvo dalyviams suruošta 
vakarienė, kurią suorganizavo 
A. Rūgytė. Savo kalboje į ab
solventus ji pabrėžė: “Laisvė 
jums duota, kad dirbtumėt už 
tuos, nuo kurių laisvė atimta”.

D. Velička išreiškė padėką 
visiems prie šių iškilmių prisidė- 
jusieiris, o kųn. V. Bagdanavi- 
čius, MIC pabrėžė, kad tokių 
laimėjimų galima pasiekti tik 
bendra daugelio darbo talka.

J. Daugi.

TELEVIZIJOS
Spalvotos tr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke 

2346 W. 69th Street 778-14811
Namu 1*1- — PR 8-1083

Rili

Elizabethe, kariuomenės šventės minėjime šventinama nauja Ramovės vėliava. Šventina kun. Pragulbickas.
Nuotr. Vyt. Maželio* ir.

(tėvų viltis. Džiaugėsi savo žmo- 
| ria ir dukromis, reiškė dėkingu- 
! mą savo seseriai ir švogeriui Iva
nauskams ir taip gausiems bičiu
liams, kurių dėka namai pražy
do rožėmis ir atsirado stirtos do
vanų. Dėkojo ir spaudos kole
goms, savo dalininkui versle J. 
Mažeikai. “Žodžiai užlūžta širdy, 
nes realybė perdaug didelė, kad 
galėčiau išsakyti”, — baigė J. 
Janušaitis.

J. Žvilb.

— Amerikoje kinus lanlko ligi 
16 m. 11%, 16-24 m. 41%, 25- 
35 m. - 27%, 36 - 50 m. - 13%, 
nuo 50 ir vyresni 8%.

STUDENTIJA KELIA 

NERAMUMUS

Kolumbijos naujasis švietimo 
ministeris Arismendi Posada iš
leido ikeletą dekretų, tikslu per
tvarkyti ir įvesti daugiau diraus 
mės kolegijose ir universitetuo 
se. Kolumbijoje dalis mokslei
vijos yra apsikrėtusi Castro 
komunizmo bacilą. Pradėjus nau 
jai tvarkyti mokslo įstaigas, stu
dentai pradėjo priešintis. Paaiš
kėjo, kad Kolumbijos studenti
ja gavo įsakymą iš Havanos 
per Kolumbijos komunistų par
tiją neramumus kelti, i

Namai pražydo rožėmis

Veronika ir Jurgis Janušaičiai 
turi daug draugų. Tai buvo ma
tyti iš didelio gausumo svečių, 
sekmadienį atvykusių pagerbti jų 
vedybų sidabrinės sukakties.

Tėvų jėzuitų koplyčioje, Chi
cagoje, šv. Mišias atnašavo kun. 

'J. Kubilius, S. J., pamoksle pas
veikindamas jubiliatus. Komenta 
torius buvo Vyt. Kasniūnas, solo 
giedojo J. Vaznelis.

Jaunimo centre didžioje salėje, 
prie gausiai nukrautų stalų sve: 
čiams susėdus, maldą sukalbėjo 
vilnietis kun. J. Panavas. Pro
gramos vedėjas aktorius L. Ba
rauskas perskaitė poeto J. Gliau- 
dos specialiai sukaktuvininkų 
garbei sukurtą eilėraštį.

Sveikinimų eilę pradėjo gen. 
kons. p. Daužvardis, linkėdamas, 
kad greičiau išsipildytų jubiliatų 
viltys — Lietuva atgautų laisvę.

Red. L. Šimutis pasidžiaugė, 
kad Jurg. Janušaitis yra sėkmin

gas verslininkas, uolus visuome
nininkas, gabus laikraštininkas. 
Išreiškė pasigėrėjimą jubiliatų lie 
tuviška, krikščioniška šeima.

“Draugo” red. vardu sveikino 
kun. Pr. Garšva, įvertindamas, 
Jurgio spaudos talką ir Veroni
kos nuoširdžiai kantrų ryžtą.

Balfo vardu sveikino A. Dzir
vonas, gėrėdamasis Janušaičio 
pagalbos vargstančius šelpiant.
V. Šimkus iškėlė Janušaičių mei
lę Vilniaus kraštbi.

A. Regis sveikino lietuvių ak
cijos vardu, pagirdamas plačią 
Janušaičių veiklą. Jurgis Janušai
tis turi drąsą žvelgti teisybei į a- 
kis.

Žurnalistų s-gos vardu sveiki
no Antanas Gintneris.

Jaunimo centro šeimininkų var 
du sveikindamas kun. J, Vaišnys, 
S. J. pasidžiaugė, kad Janušai
čiai rūpinasi ir žmonių kūnais, 
ir dvasia. Dėkojo už jėzuitams

teikiamą moralinę ir materiali
nę paramą. Linkėjo čia pat at
švęsti ir 50 m. jubiliejų.

Raštu, telegramomis sveikino 
tėveliai bei giminės iš Kauno ir 
Vilniaus, jų tarpe ir viena buvu
si Sibiro tremtinė. Sveikinimus 
atsiuntė Biručiai, Bereišai, Masi
liūnai, Donelaičio mokykla, Lie
tuvių bendr. Marąuette pk. apy
linkės pirm., JAV LB centro 
vald. vardu inž. Br. Nainys, Pe
trauskai, Bielinis, Sirūnai, Kriau- 
čeliūnai, K. Petrauskas, dr. Šal
na, kun. Gelažius, Mačiuliai, Un 
deriai, Juškai, Paoviai ir daug ki
tų.

Sveikinimus ryškiai perteikė 
aktoriai L. Barauskas ir Z. Keva- 
laitytė.

Abudu jie smagiai publiką nu
teikė paskaitydami specialiai šiai 
progai sukurtus humoristinius ei
lėraščius ir prozos gabalą.

Jurgis Janušaitis dėkojo kalbė
tojams, sveikintojams, savo pas
tangas kukliai tevertindamas ir 
pažymėdamas, kad jis ir žmona 
savo gyvenime stengėsi įkūnyti

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 
METŲ

linkime

visiems mūsų klientams ir draugams.

Peoples Coal & Oil Co.
4917 So. Loomis Blvd., Chicago, Illinois 

Tol. — YArds 7-3340 
M. ALEKSIEWICZ, savininkas

PARDUODAMI 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% iki 50% nuolaida Galima 
pirkti dalimis ir išmoketinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 

8200 S. VVestern, Tel. OR 6-4421

Heating Contractor
Įrengiu naujua lr perstatau ee- 
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius lr alr oondltlonlng J 
naujus lr senus namus Stogu 
rinas (gutters). vandens Šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaieiavlmat nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAL 
4444 8. VVeatern, Chicago 9, BL

Telefonas VI 1-3447.

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Narnu. gyvyb«e 

automobiliu, 
sveikatos, bl* 
nio.
Patogios lial- 
mokejlmo *<lj

j. bacevTčius
6455 s. Kedzie Ave., PR 8-2233

smart 
hostess

RICHMOND / SERVICE
<

Kampas Richmond ir 63rd SL
Jislenlnlų lr vietinių automobilių 
Taisymas Priklauso Chicago Motor 
Club. Nelaimes atveju skambinkite

OR 3-3134 arba OR 3-3333 
Sav. — Juozas (Joej Juraltls

Apsukri šeimininke užsitarnaus komplimentų už puikiai pa
dengtą stalą. Paslaptis yra pradėti su gražiai dekoruotais sta
lo indais, kuriuose atsispindi jūsų geras skonis.

Dabar lengviau susilaukti svečių pavydo, kurį sukels Mid
land Savings dovana.

Sumanios šeimininkės. Žinančios tikrą daiktų vertybę, priima 
svečius vartodamos mūsų DOVANĄ taupytojams. Iš trijų gra
žių motyvų pasirinkit puikius American Ceramic Dinnervvare 
indus. 16 gabalų servyzą keturiems. Kiekviename 4 puodeliai, 
4 lėkštutes. 4—5J4” kompotui lėkštelės, 4—9*4” lėkštės. Pasi
rinkimu^ iš 4 skirtingų motyvų, atvykite ilgai nelaukdami. Gauti 
DOVANAI, reikia padėti $300 arba daugiau j turimą sąskaitą, 
ar su u suma atidaryti naują prieš sausio 1 d. Paštu nesiun- 
čiama.

FASCINATION
Modemus kaip rytojus. 
Geometriškai tobuli sukūrėliai 

kartojasi vidury ir pakraščiuose. 
Ryškūs ir psindj, jie sukelia nuo
taiką sėkmingiems pobūviams su 
draugais.

PROVINCIAL
Žuvus Early American motyvas 

turi spalvingą kaimo žavingumą. 
Šiltų spalvų derinimas primena pra
eitų laikų nepaprastą draugiškumą. 
Balansuotas motyvas tinka visoms 
progoms

K

CURRIER & ĮVES

Tradicinis vaizdas užakcentuoja 
gausiai dekoruotus ir priderintus 
kraštus. Visada madoje Currier & 
įves graviūra pagyvina jūsų stalą, 
ką gali padaryti tik tikrai geras 
skonis.

Hours: Monday, Tuaaday, Friday, 94:30 • Thuraday. 9-9 
Saturday, 9-1 • Cloaad Wadn«aday

PASSBOOK
SAVINGS * 

Paid and Compounded 
Semi-Annually

SURfO

6-MONTH SAVINGS 
CERTIFICATES

(Minimum $10,000) 
or

1-YEAR SAVINGS 
CERTIFICATES

(Minimum $5,000)

AND LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVENUS 
CHICAGO, ILLINOIS MUS 

PHONE: 254-4470

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ugi, metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

A. ABALL ROOFING C0.
{steigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me 16 lauko. Taisome mūrą '‘tuck
pointing''. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

tiniiiiiiiiiiiiiiHHiiiimimiiiiimiiiiiiimii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKĘS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Ave.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533

iiaiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuii*

2457 West 60th Street 
TeL HE 4-7482

CONSTRUCTION C0

* REZIDENCINIAI, —
KOMERCINIAI, =

E MEDICINOS IR =
KITOKĮ PASTATAI



BOSTONO
ŽINIOS
ATEITININKŲ

SUSIRINKIMAS
Ateitininkų sendraugių susi

rinkimas kviečiamas sausio 5 d. 
3 vai. ponų Kaladžių bute (663 
East 7th St. So. Boston). Pa
skaitą skaito prel. V. Balčiūnas 
aktualia tema “Vatikano II su
sirinkimas ir mes”. Po paskaitos 
einamieji reikalai. Kviečiami vi
si nariai, ar asmeniškai bus pa
kviesti ar negaus pakvietimo, 
atsilankyti j susirinkimą.

Valdyba
T A. ŽIČKUS BAIGĖ 

UNIVERSITETĄ

Tomas Arūnas Žičkus, studi
javęs Bostono universitete geolo
giją, universitetą baigė gruodžio 
20 d., gaudamas bakalauro laips
nį. Jis yra priimtas į graduate 
school, kur sieks magistro laips
nio toje pačioje srityje. Nuo sau
sio mėn. pradžios jis išvyksta iš 
Bostono tęsti studijų ir dirbti į 
Washingtoną. Jis yra mūsų ben
dradarbio P. Žičkaus sūnus. Jo 
brolis Raimundas praeitą pava
sarį yra gavęs magistro laipsnį 
ir dabar yra Technical Opera- 
tions b-vės vedėjas, pradėjo ruoš
tis daktaro laipsniui.

GRAŽIOS KOČIOS
Bostono jūros skautai, Nemu

no tuntas, gruodžio 22 d. sekma
dienį suruošė bendras kūčias 
Tautinės s-gos namuose. Kūčios 
buvo su programa. Jose dalyva
vo skautai, jų mamytės ir tėve
liai, o taip pat eilė svečių. Kūčių 
programą pravedė tuntininkas G. 
Čepas. Kūčių reikšmę ir jų isto
rinę apžvalgą padarė tėvų komi
teto pirm. Bronius Utenis. Tun
to kapelionas kun. Albinas Ja
niūnas sukalbėjo maldą ir palai
mino kūčių valgius. Visi kūčių 
dalyviai giedojo kalėdines gies
mes lietuvių ir anglų kalbomis. 
Giesmių tekstus paruošė ir iš
dalino kap. kun. Janiūnas.

Tai buvo graži kalėdinio pa
bendravimo valandėlė.

East St. Louis Lietuvių mokyklos mokytojai: (iš kairės) A. Gavelienė, D. 
Grybina tė ir Z. Grybinas. Nuotr. A. Grigaro

MŪSŲ KOLONIJOSE
East St. Louis, 111.
LITUANISTIKOS MOKYKLOS

ISTORIJA IR RŪPESČIAI
Mokykla buvo įsteigta 1949 

metais Zigmo Grybino, čia at
važiavus naujiems ateiviams. 
Per eilę metų mokykloje moky
tojavo: Z. Grybinas, V. Matu
lis, A. Rusenąs, A. Gavelienė,

A. Mogenytė, A. Paulikaitis, D. 
Grybinaitė kun. J. Gasiūnas ir 
kun. I. Urbonas. Pamokos visą 
laiką vyko Nekalto Prasidėji
mo parapijos mokyklos patal
pose globoje prel. dr. A. Deks- 
nio. Pre’atas pats net ir kasdie
ninės mokyklos mokinius pamo
kydavo lietuvių kalbos.

AUKA GIMNAZIJAI

Dr. Genė Stapulionienė vie
toj šventinių sveikinimų paauko
jo Vasario lb-sios gimnazijai 15 
dol. Vasario 16-sios gimnazijai 
remti būrelis, kuriam vadovauja 
Juozas Vembrė, nuo įsisteigimo 
iki dabar surinko ir pasiuntė tai 
gimnazijai 5,226 dol.

SO. BOSTONO PILIEČIU 
KLUBO VALDYBA

Lietuvių Piliečių d-jos So. Bos 
tone valdybą sekantiems metams 
sudaro: pirm. Stanley Drevins
kas, Vicepirm. Lionginas Švėlnis, 
sekr. Antanas Matjoška, fin. sek. 
Adomas Druzdis, ižd. Edmundas 
Ketvirtis ir maršalka Juozas Mar 
kelionis; direktoriai: A. Andriu
lionis, adv. J. J. Grigalus, O. I- 
vaškienė, G. Karosas, R. Leščins 
kas, Juozas Lubinas ir J. Šilelis. 
Revizijos komisija: Pr. Mučinskas
H. Čepas įr Ą,’ Ketvirtis. Veik vi
sa valdyba pasiliko ta pati, ku
ri buvo ir praeitais metais.

Užsibaigus iš Vokietijos atsi
vežtiems mokiniams normalus 
šeštadieninis darbas mokykloje 
keletai metų buvo sustojęs. Va
saros metu A. Gavelienė reng
davo lituanistinius kursus. Ta
čiau priaugus jau čia Amerikoje 
gimusių “kadrams” mokykla ir 
vėl tapo atkurta ir be pertrau
kos jau dirba penketą metų. Vi
są šį laiką mokyklai vadovauja 
su dideliu pasišventimu darbš
tus ir energingas Zigmas Gry
binas. Jam pagelbsti Albina Ga
velienė ir Da’ia Grybinaitė. Pa
žymėtina kad D. Grybinaitė y- 
ra tos pačios mokyklos išauk
lėta ir lituanistines žinias įsigi
jusi čia jau antr’ metai dirba 
su parengiamuoju skyrium. Be 
jų pastangų ir pasišventimų 
šios. nors ir mokinių skaičiumi 
vargingos, mokvk’os čia nebū
tų r vaikučių mokinimas lietu-

i viu kalba mirtų. Ru pagarba pa- 
j vad’^kim visus tuos pasišven+ė- 
i liūs išeivi.ioi mokytojus “moder- 
I naus pasaulio knygnešiais”.

Mokyklos mokiniai leidžia ne
periodinį laikraštėlį “Vaikų Dir- 

1 va”. Patys išsirenka mokinių

R>fl3

“atstovybę”, šiais metais “at
stovybei” išrinkta pirmininkė y- 
ra Liolia Grybinaitė, sekretorė 
ir kasininkė Zina Krikščiūnaitė. 
Mokykla įstojo nariu į Lietuvių 
fondą įnešdama pinigus už par
duotą įvairių parengimų proga 
laikraštėlį. Mokykla savo pro
gramomis prisideda prie minėji
mų ruošiamų apylinkėje. Yra 
rengusi varžybas vaikams, kas
met tradicinę eglutę ir Motinos

Vietos 25 — užimtos tik keturios. Nuotr. A. Grigaro

Lietuviai
Taupo
Lietuvių
Taupymo
Bendrovėse

dieną. Be to, yra pasirodžiusi 
su tautiniais šokiais ir lietuviš
komis dainomis vietinėje tele
vizijoje.

Ne visi lietuviai pajėgia su
prasti, kad tautinės gyvybės iš
laikymui lituanistinės mokyklos 
atlieka labai svarbų vaidmenį. 
Jie nepasinaudoja mokyklos pa- 
sitarnavimu ir apgailėtinai iš
drįsta savo vaikučių į jas neleis
ti. Skaudžiai gėda pažvelgti mū

sų garsion istorijon ir palyginti 
sąlygas mūsų garbingų senolių 
motinų, kurios net gresiant iiau 
riom bausmėm, vargingai prie 
ratelių slaptai mokė savo vai
kučius jų brangios tėvų kalbos.

A. Grigams

ŠVEICARIJA. Ženevos tarp
tautinio Raudonojo Kryžiaus 
globoje kaip praneša Caritas 
Intemationalis centras Romoje 
ši katalikų artimo globos orga
nizacija iki šių metų lapkričio 
1 dienos Biafros karo aukoms 
padėti išdalino maisto produk
tų ir vaistų viso dviejų ir pusės 
milijono dolerių sumoje.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
ir kitus kiaštuB

t*. NEDZINSKAS. 4065 Archer Ai. 
Chicago, III. 60632. Tel. VA 7-5980

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. tr taisymas. 
’649 W 68rd St.. Tel. 434-0421 
Vakarais skambinti WA 5-3607 

P. Rudėnaa K Šimulis

Jr

FOTOGRAFAS
ŽAVIOMS NUOTAKOMS

narni

homc of 
MOD E R N 

pholography
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Goįvns by Martha

PORTRAITS • CANDIDS 
3213 S. Morgan St. YArds 7-5358

Kas tik turi gėrę skonį,

viską perka pas Lieponį !

e

Pinigų taupymas ir maldelė daug, daug padės siekti 
laimingo ir pilno gyvenimo. Lietuvių Lygos Taupymo 

bendrovių nariai tai žino. Ir dėl to lietuviai taupo Lietuvių 
Taupymo bendrovėse. Jie žino, kad Lygos nariai tvarkys 

jų pinigus pačiu tinkamiausiu ir saugiausiu būdu. Ką jie, 
žinoma, visą laiką ir darė.

Tai priežastis, dėl kurios ir buvo įkurta Lietuvių Lyga.
Kiekviename Lygos susirinkime yra svarstomos problemos ir 

galimybės, kaip geriausiai pasinaudoti progomis, kurios 
atsiranda taupymo ir skolinimo pramonėje.
Pasekmės?

Lygai priklausančios bendrovės visada mokėdavo 
aukščiausius, gerai apsvarstytus dividendus už taupmenas

ir investuodavo kapitalą į žemę ir namus pačiu saugiausiu būdu.

Mes manome, kad taupyti Lietuvių Taupymo bendrovėse 
yra protinga!

Turbūt, ir jūs panašiai galvojate?

John Pakel, prezidentas 
Chicago Savings Ass’n 
6245 S. Western Avenue 
Chicago, Illinois 60636 
Phone: GR-6-7575

B. B. Pletkieivicz, Prez. 
Ci-anc Savings Ass’n 
2555 W. 47th Street 
Chicago, Illinois 60632 
Phone: LA-3-1083

Olga Rypkus, sekretore 
Universal Savings Ass’n 
1800 S. Haisted Street 
Chicago, Illinois 60608 
Phone: HA-1-3070

Frank Zogas, Prez. 
Midland Savings Ass’n
404 0 Archer Avenue 
Chicago, Illinois 6063 2 
Phone: CL 4-4470

Glen L. Peglan, Prez. 
Time Savings Ass’n 
15 W. Irving Park Rd. 
Bensenville, Iii. 60106 
Phone: 766-0940

Jascpli P. Gribauskas, 
Kksek. sekret.
St. Anthony Savings AsS’n 
1447 Sonth 49th Court 
Cicero, Illinois 60650 
Phone: 656-6330

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC. 

MAROUETTE PK.. 6211 S. VVestern. PR 8-5875
Vedėjas ,1. 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.

Lithuanian 
League of 
Insured Savings 
Associations
300 W. Washington St., Rm. 510 
Chicago, III. 60606, Phone: (312) 263-2700

LIETUVIŲ
LYGOS VALDYBA:
EUGENE R, PIETKIEWICZ, prezidentas 
NORBERT JANKOWICZ, vice prezidentas 
FRANK L. ROGDAN, Ur., vice prezidentas 

FRANCES SADAUSKAS BUCZEK, sekretorė 
ADOLF BALIUNAS, iždininkas 
FRANK ZOGAS, teisinis patarėjas

Frances Sadauskas, 
Lygos sekreto rg



i

.B DRAUGAS, antradienis, 1968 tn. gruodžio 31 d.

L. Hess, Oak Creek. Wisc., sėdi teisme, kur jį patraukė jo žmona, ieško
dama skyrybų ir kaltindama žiaurumu. Pora neseniai atšventė 56 m. ve
dybinio gyvenimo sukaktį ir buvo labai laiminga. Seniukas yra 82 m., 
skirybų norinti žmona 72 m.

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED — VYRAI

REAL ESTATE REAL ESTATE

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

Kaip geram pirkėjui dera, 
Visiką perka tik pas Tverą.

(sk.)

fight birfehdefects

MARCH
DIMES

BEST VVISHES TO OUR MANY FRIENDS FOR A HEALTHY & 
PROSPEROUS NEW YEAR.

Courtesy of
REEDER

SHEET METAL VVORKS
PORTSMOUTH 7-7100

4621 W. 63rd St., Chicago, Bl.

BEST VVISHES FOR A HEALTHY, 
PROSPEROUS AND HAPPY 

NEVV YEAR.
Courtesy ot

Bartecki’s Pharmacy
Prescriptlon Service. Pick-up and 
dellvery. Tel. — RHIum! 5-5868 
4259 W. 63rd St., Chicago, III.

Best vvishes to our friends 
AND PATRONS FOR A HEALTHY 

& PROSPEROUS NEVV YEAR.
Courtesy of

DAD’S CLOTHES CARE
PROSPECT 8-9120

2619 W. 68rd St., Chicago, III.

BEST VVISHES TO OUR FRIENDS 
AND PATRONS FOR A HAPPY 

& PROSPEROUS NBW YEAR.
Courtesy of

VALIANT RESTAURANT
Phone 422-0845

7844 So. Cicero Ave. Chicago, dl.
BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES FOR A 

HEALTHY, PROSPEROUS AND HAPPY NEVV YEAR
COURTESY OF

SOVEREIGN OIL COMPANY
PETROLEUM PRODUCTS

6051 South Knox, Chicago, III. REliance 5-5050
BEST VVISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES FOR A 

HEALTHY, PROSPEROUS AND HAPPY NEVV YEAR.
COURTESY OF THE

BOULEVARD EMPLOYMENT SERVICE
6240 So. Kedzie Ave., Chicago, IU. For information phone 778-1545

A. -f- A.

BALIUI JABLONSKIUI mirus,

jo dukteriai LILIJAI KUŠELIAUSKIENEI su šeima 
reiškia nuoširdžiausią užuojautą

Veronika širmulienč■HBMMHMNNMMHMHaNI
A. “t" A.

BALIUI JABLONSKIUI

mirus, jo broliui dr. K. JABLONSKIUI bei artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Robertas ir Ona čeneles 
Algis ir Zina Sinkevičiai

A. -Į- A.
BALIUI JABLONSKIUI mirus, 

brolį dr. K. JABLONSKĮ ir visus artimuosius šioje 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

Antanina ir Albinas Repšiai

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

40 akrų ūkis au trobesiais lr ma- 
*1nerija Mičigane, 120 myliu nuo Chicagos. $14.090.

10 butų mūr. namas Marąuette 
Pk. tl 1.000 met. pajamų. Havlnlnkun 
duos paskolų 6%. Kaina $88.000.

S kamb. mūr. bungalow prie 71- 
03 ir Rockwell. Galima tuoj užimti. $17,900.

1 butų po 5 kamb. mūr. namas 
Gage Pk. Nauja šiluma Ir elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas. $46.000.

11 butai po kamb. lr 4 kamb.
angliškam rūsyj, 12 metų mūr nn 
mas Marąuette Pk. S auto garažas. $52.000.

2 gražūs sklypai po 60x150 pėdų 
Beverly Shores. Ind. $7,900.

LEONAS REAL ESTATl
imoobcb tai —• aotakiaias - 

MIGRACIJA
2785 W. 7 lot St. Tel. 925-601.5

72 ir laiinan. Mfir. 1H aukšto. 2 
butai k i i t k. Garažas, $21,900.

71 ir Tolinau. Med. 4 kamb bu
tai lr 2 kamb. rūsy. Gase šild $18.500

Mfir. 5 kamb. bungalovv. Geram 
stovy. Garažas. Tik $14,900.

70 Ir Talman Mūr. 2 po 5 kami 
Ir butas rūsy Garažas $29.900

VAINA RE A L T I
£517 M 7 įsi Street — KR 7 9545

3-jų miegamųjų “expandahle”
mūr. namas 1% vonios, 2 maš. 
garažas. Daug priedų. Apyl 7lst | 
Lr Marųuette pko. 776-8200

IIELP VVANTED — MOTERYS

VVe have an opening secretary to 
assurne the responsibilities in our 
sales dept. We can offer you top pay. 
and excefient benefits.
tf you can take lite dietation and 
type 60 WPM give us a call.

UNITED-DE SOTO 
3101 S. Kedzie 

Mr. K. VVahlstrom 254-0700 
An eąual opportunity employer

Sales Secretary

MISCELLANEOUS

Juzės Daužvardienės
POPULAR LITHUANIAN 

R E C I P E S
4-ji pagerinta, iliustruota laida. 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
receptų anglų kalboje.

Pulki dovana lietuvėms ir nelie- 
tuvfima.

Kaina — $2.50
Illinois Stale gyventojai prie kaino*

turi pridėti &<% taksu.

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS

5 k. mūru pajamų namas su rūsiu, 
nauj. Slldy., kabinetine virtuve ir 
grožiai Jrengta veikiančia rūbu valykla. Sage pke. $18,900.

Didelei ar giminingai Seimai mū
rio namus su rūsiu lr garažu ant. pla- 
tauB sklypo. 5 >4 kamb. pilus 2 
kamb. su pilna vonia postogSje. 58 ir Talman. $21,000.

Sklypas ir šalimai 3 butų namas 
geroj Brighton pko ,apyl. 5—4—8 H 
k. modernūs butai. Virš. $800 pajamų. $26.900.

ŠIMAITIS REALTY
2787 VV. 48 St. CL 4-2890

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Batų nuomavimas — Income Taz.
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6465 S. Kedzie Ate. — PB 8-2238

KITCHEN HELP
Experienee not nečessary.

SIJBURBAN OONVALESCENT 
HOME

120 W. 26th St. — Tel. 756-5200
Top Notch Secretaries

• GENERAL OFFICE
• TYPISTS
• FIGURE CLERKS

Interesting position available for 
experienced gal — with good steno 
skills. Typist mušt type 40 wpm and 
have good flgure aptitude.

Pleasant working conditions.
Nr. Excellent Public transportation. 

5 Day Week.
Excellent Fringe Benefits.

Cfe.ll Carl Pletsch — 884-7900
TSC COMPANY 
4747 N. Ravenswood

NURSES AIDS AND LPN’S
FOR ALL SHIFTS 
ĄPPLY AT ONCE

SVITHOID NURSING HOME
8800 N. Grace St., Niles, ūl.

Tel. 296-4600 11 to 7 - 7 to 3

Immediate Openings!

OUTSIDE 
MACHINISTS 
SHIP FITTERS

(First Class only)

Ąpply or write
BREWER DRY DOCK 

COMPANY
2945 Richmond Terrace

Staten Island, N.Y.
An Eąual opportunity employer

JANITOR—

Experienced preferred. Nights. 9 
hours, 5 day week. Permanent. Reli
able bondable man. Earn very good 
v/ages, plūs profit sharing insurance.
Call Mr. Meyer 583-5300
ACCURATE THREADED FASTENERS 

3550 W. Pratt-av. (6800 N.)

TEXAS
CATERPILLAR DEALER

VVe are a franchised dealer for Cat 
Eąuipment with a 56,000 «q. mile 
terrltory in VVest Texns. VVe sėli and 
Service Earthmoving Eąuipment, 
Industrial Engtues, Turbino Engines, 
and CompressOrs. Our Fabrication 
Center designe and fabrlmtes oil įveli 
Service and construction eąuipment.

VVELDERS
Needed For Our 

G'dessa Fabrication Dlvtslon
ALSO PARTSM.EN AND 

MECHANICS
Wlth Fxperienee Ou 

Cat Eąuipment To VVork tn
Abllene, Odeson And Pecos

AUTOMOTIVE ELE(TKK4AN 
In Abllene

VVe offer pay eommensurate witb ex- 
perlence and training-; merlt raiaes 
and promotions; good a-orking con
ditions: opportunity for advancement 
into management and sales; free 
retirement plan; Riek leave: paid 
vacation; group Insurance; and 
others, Send Resume ln confidence to, 

TREANOR
EUU1PMENT COMPANY 

3601 S. Treadavvay 
Abilene, 7’exas 79602

An Eąual opportunity employer

OUR PLYMOUTH PLANT NEEDS A

MAINTENANCE MAN
who has a background of electricity, hydraulics and machine repair. 
Here is an excellent opportunity for a sound future with an expanding 
manufacturer. This position includes the follovving benefits.

• PAID LUNCH PERIOD
• LIFE INSURANCE
• WPS HOSPITALIZATION
• ACCIDENT AND SICK LEAVE PLAN 
NINF. PAID HOLIDAYS AND VACATION

4545 VVest 68rd Street 
Chicago. Illinois 60629

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiii
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės j ‘‘Draugą’’, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS 
4545 VVest 6Srd Street 

CHICAGO 29, ILL.
HlllllilIlIlUllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIII

REAL ESTATE - INCOME TA* 
DRAUDIMO IR K T. REIKALAIS

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY 
A, LAURAITIS

4645 So. Ashland Ave., LA 8-8775
(Currency Exchange patalpose) 

Sąžiningas patarnavimas

Chicago Area Community Col

Please Contact:

AMETEK EASTERN AND MILL STREET 
PLYMOUTH, VVISCONSIN

An Eąual Opportunity Employer

UPfi Į RYTUS, 
UPfi Į ŠIAURĮ-

romanas 
K. ALMENAS

Vienintelis šiuo metu rinkoje 
esąs nuotykių romanas, kuri 
skaitydamas jaunuolis negali at-į 
sitraukt, o vyresnios kartos žmo
gus atjaunėję ir keliauja su au
torium pavojais nuklotu keliu iš 
19 amžiaus Lietuvos į Amerikos 
laukinius vakarus.

Knyga išleista Liet. Knygos 
klubo, gaunama “Drauge”.

Kaina: I dai. $3.00, II dai.' 
ti prie knygos kainos 5 proc. mo-. 
kesčiams.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Av., CL 4-7456

lege with excel. facil. and good 
salary. Schedule needs the follovv- 
ing personnell:

Practical Nursing Instructor with
R.N. and Bachelor degree and 

three yrs. vvork exper.

Data Process Instructors — As- 
sistant Librarians — Mid Manage
ment Coordinators.

Send Resume in confidence.

DR - AG - 214
4545 W. 63rd Street 

Chicago, Dl. 60629

Fiat Roosevelt Motors, Ine. 
1125 Ijunt

Antanas Strazdas
Paprastas kaimo katalikų kunigas. 
Pluoštas dokumentų. Knyga pa
rašė Vincas Maciūnas.

Popieriaus viršelis. Kaina $2 00
Gaunama Drauge, 4545 VV. 63 r d 

St., Chicago, Illinois 60629.

Kalėdos sayam name
2 butų modemus namas lr gražus 

beismentas. 3 atskiri Šildymai. Apie 
44 ir Talman. Pigus.

šedevras. 6 kamb., 8 metu mūro rezidencija ir mūro garažas. Centr. 
air oond. Malonu žlūrSti lr gyventi. 
Arti 103 lr Kedzie.

(i kamb. 15 įliptų mūras Marą. 
parke. Gazu Šildymas. Platus lotas. 
2 auto mūro garažas. $20.000.

aukšto, 15 metų pajamų mūrus. 2 auto. garažas. Prie pat parko. 
$26,700. Priims rimta pasiūlymų.3 imtų mūras. Arti ofiso, 2 po 7 
ir 4 luunb. butai. Garažas. $29,600.

2 aukštų, 8 buių modernus mūras. 
11 metų statyba. Beverly WoodB. 
VtrS $14,000 nuoma. Namas per 6 H 
metus Išsimoka. TneStl $25,000

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

I Juksus 7 kamb. mūras. Dengtas 
beismentas, garažas, daug priedų. 
Gera vieta. $20,000.

švarutėlis, gružus 4% kamb. med. 
Platus lotas. Arti mūsų. $12.760.

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

ELK GROVE VILLAGE, ILL. Wn are staff Ing new Office.
VVe need:
1 - EXECUTIVE SECRETARY 
1 - RECKPT1ONTST 
1 - SECRETARY
CALL MR. SCHILLER For Appoint. 

139-0100
Jieškoma moteriškė, galinti pagel
bėti ligotai senutei netoli Midvvay 
aerodromo. Prašoma teirautis tel.
586-0090-_______________________
Reikalinga patikima kompanijo- 
nė - šeimininkė vyresnio amž. 
moteriai, 3—4 mėnesiams Flori
doje. Kambarys, maistas ir ma
žas atlyginimas. Kreiptis tel. 
.154-3328

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
aes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kal
ios visiems prieinamos

minais State gvyeutojai prie kainos 
turi pridgtl 5<£ taksu.

RADIO PROGRAMA

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

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

80 and 50 gal. Free dellvery

ffitl So. taetae, *M-1113

Remkite dienr. "Draugą"

REAL ESTATE
2 po U kamb. mūr. Modernios vo

nia, alum. langai. Šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,905.

? «n 53ž kamb. lr 4 kamb. angliškam rūsy. 7 metų mūras, 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. $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 J- 
stalgos. $18,900.

I 2 po u kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke.Į $4.2,000.

50 p. skiypas Marąuette pke. Biz
niui ir apartmentams. TeiraukltSs.12 butų I metų modernus i rturtln 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26.000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. TeiraukltBs.

Rooming house. Pajamų $50,000 
metams. Labai gerai išnuom. Šiauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

fl kamb. mfir. '■Bullt-lns", koku 
ufls plyteles karšto vandens šildymą, 
gazu. Marą. pke. $20,500.

1H aukšto mūr. 6 ir 6 kamb. 2 
įėjimai. Atskirt šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 lr Oakley $10,600

NERIS REAL ESTATE
6924 South VVestern Avenue Tel. 471*0321

SALES* MORTGAGES* MANAGEMENT

Member of M L.S.
ALEK ŠATAS—REALTOR

Main Office 5727 VV. Cermafk Rd., Cicero, IU. Tel. OL 6-2283 
Turime šimtus namų Ciceroje, Bervvyne, Riverside, La Grange Park 
Ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaigą 
lr išsirinkti iš katalogo.

Z

STOP! IZ)OK! READ! TOP VVAGES! 
THESE ARE TERRIFIC OPENINGS

GENERAL FOREMAN
Experience ln Metai Fabrication 

Die Caating And Assembly Line Produetion
FOREMAN

Experienee In Die Casting Or Assembly Line Produetion
TOOL & DIE MAKERS

Experienee Wtth Die Cast Dies (Plenty of Overtime)
Assurne responslbility for complete and modern Tool Room, directing 
activity for 20 or more Tool & Die Makers and Journeymen Machinists. 

Excellent Fringe Benefits; Modern Tool Room
Send Resume To: Director Of Industrial Relatlons
HURD LOCK & MANUFACTURING CO. 

GREENVILLE, TENNESSEE 37742

ĮĮUiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiimimiiimmiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisS *"*S engineers

| B.S.I.E. B.S.M.L B4.M.E. |
| GENERAL FOODS CORPORATION |

S has engineering opportunities for promotable individuals with up to £ 
B five years experience.

PROJECT ENGINEERS
£ VVork involves installation and modification of advanced packaging and S 
£ Processing equipment.

INDUSTRIAL ENGINEERS
£ Will work in all phases of professional industrial engineering including £ 
= plant layout, faeilities studies, cost reduetion studies.

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

CORPORATION
7400 S. RockvveU 

Chicago, Illinois 60629

(312) 925-1200
An Equal Opportunity Employer s

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiinh£
J-'—*'

PLANT 
ENGINEER

Foster Grant Company a major manufacturer of plastics and plastic 
Products seeks a “take charge” individual to supervise and coordinate 
all plant maintenance and construction of its rapidly expandinc plant 
in Sandusky, Ohio.

The qualified candidate should possess an engineering degree and one 
or more years produetion, plant or construction experience. Considera- 
tion will be given also to nondegreed engineers who can substitute dem- 
onstrated successful experience for educational reąuirement. Technical 
know-how and the ability to motivate people are of primary importance 
The individual employed will receive this corporation’s excellent bene
fit program plūs a uniąue opportunity to advance in a dynamie or
ganization.

| To arrange an intervievv please send complete resume including salary 
k reąuirements or earning history to: *

STEVE LIAUKOS

FOSTER GRANT CO., INC-
400 Broadway 

SANDUSKY, OHIO 44870
An Eąual Oppo.rtunity Employer

Perskaitę Draujją. duokite kitiems pasiskaityti.



BALTŲJŲ RŪMŲ TAIKOS IR 
RAMYBĖS EGLUTĖ

tik skundėsi, kad jam truputį visiškai sveikas. Gydytojas ma- 
skaudančios rankos. Gydytojai no, kad šis darbininkas po ke- 
patikrinę rado tik nedidelius lių savaičių galės grįžti į dar- 
sužeidimus, gi visas kūnas buvo bą. K. Kl.

DRAUGAS, ant radienis, 1968 m. gruodžio 31 d.

GRAŽINA KRIV1OKIENE
Nuo š. m. gruodžio 16 dienos ' 

Baltieji rūmai buvo kalėdiškai 
išpuošti ir tada prasidėjo kalė
diniai priėmimai ir iškilmės. Bu
vo net trys priėmimai vaikams. 
Pirmame, tiksliau sakant, varg
šų vaikų šventėje Baltuose rū
muose susirinko 200 vaikučių. 
Be punčo ir skanėstų, jiems bu
vo įteikta ir dovanėlių. Buvo 
priėmimas diplomatinio korpu
so vaikams ir pagaliau Baltųjų 
rūmų tarnautojų vaikams. Į jį 
susirinko apie 1500 vaikučių. 
Jie čia būna pasveikinti ponios 
Johnson ir dukterų. Parodoma 
jiems vaikiškas filmas ar kita 
vaikiška programa.

Be šių priėmimų, korespon
dentai ir fotografai turėjo pro
gos pamatyti Baltųjų rūmų vi
daus kalėdinius papuošimus.

Šiais metais buvo įvesta kiek 
naujų dalykų į Baltųjų rūmų 
kalėdinį dekoravimą. Taip, pa
vyzdžiui, Mėlynajame salone bu
vo išpuošta su 5000 eksponatų 
ne eglutė, bet 20 pėdų aukščio 
pušis, apšviesta 1300 lempučių. 
Ąnt jos kabėjo kelios dešimtys 
didelių, auksu žibančių su iš- 
Kąrpytais spinduliais, besišyp- 
sąąčįų žmogaus veidu saulių. 
Turint galvoje lietuvių tauto
sakoje žinomą saulės simbolį, 
buvo įdomu patirti, ką šios be
sišypsančios saulės turėtų reikš
ti .ant Baltųjų rūmų kalėdinio 
medžio. Į tą klausimą dekora- 
tųrįus Dan Arje atsakė, kad tai 
es,ąs linkėjimas Johnsonams lai- 
lųingo gyvenimo Baltuosius rū
mus apleidus.

Kiek naujai atrodė ant kalė
dinio medžio ir prieangio kolo
nų žalių vainikų papuošimuose 
pridėti auksiniai muzikos instru 
mentai: gitaros, būbnai, triūbos, 
banžo ir.Ar tr'
' Kiekviename Baltųjų rūmų 

ofiicalių priėmimų kambaryje 
buvo pastatyta vazų su gražiau
siomis gyvomis gėlėmis. Tarpe 
visų spygliuotų sustingusių ka
lėdinių žalumynų ir metalinių, 
plastikinių ar popierinių blizgu
čių tai suteikė jaukumo ir gy
vybės.

Be žalumynų ir šviesų deko
ravimo, didžiąją rytinę salę puo 
šė dargi 14 pėdų aukščio ir dar 
kiek ilgesnė Kristaus gimimo 
prakartėlė. Mėlyname fone bu
vo 30 aštuoniolikto šimtmečio 
nepaprastai gražių baroko sti
liaus žmonių ir gyvulių figūrų 
(12-18 inčų aukščio). Specia
laus teatrų dekoratoriaus jos 
buvo gražiai sustatytos ir ap
šviestos.

Gruodžio 16 dienos vakare, 
korespondentams ir fotografam 
apžiūrėjus Baltųjų rūmų vidaus 
išpuošimus, prezidentas Blipso 
aikštėje (į pietus nuo Baltųjų 
rūmų), specialiose iškilmėse 
mygtuko paspaudimu uždegė 74 
pėdu aukščio eglės apšvietimus. 
Milžiniška eglė ir greta jos 50 
mažesniųjų eglučių, atstovaujan 
čių Amerikos valstijas, sužibo 
tūkstančiais mėlynų, baltų, gel
toni} šviesų prošvaiste. Taiką ir 
ramybę simbolizuojančias egles 
prez’dentas uždegė šeštą ir pas
kutinį kartą, kaip jis pats tarp 
kitko išsireiškė savų ta proga 
.pasakytoje kalboje.

Kai Amerikos prezidentas bu
vo Dwight Eisenhower, greta 
jo uždegamos didžiosios eglės 
atskiru nepriklausomų valsty
bių ambasados išpuošdavo ir ap
šviesdavo savo eglutes. Daug 
žiūrovų sutraukdavo Lietuvos 
pasiuntinybės eglutė, išpuošta 
kalėdiniais šiaudinukais. Prie 
eglutės Vytis ir Lietuvos pasiųn 
tinybės ųžrąšas bylodavo pra
eiviams apie Lietuvą Brazdžio
nio žodžiais tariant: “Aš čia, 
gyva”.

Lcit. Murphy, ir kapt. Thomas kalba 
reporteriams San Diego, Calif., kaip 
buvo pagrobtas jų laivas Pueblo.

NEĮTIKĖTINI BET TIKRI 
ATSITIKIMAI

Žinome, kad daug savižudžių 
šoka iš 4 ar 5 aukšto į gatvę ir 
vietoje užsimuša. Neseniai Ko
lumbijoje Medellįno mieste vie
nas statybos darbininkas dirb
damas prie didelio namo staty
bos, paslydęs iš 18 aukščių nu
krito an,t kieto grindinio ir gu
lėjo be sąmonės. Greitoji pagal
ba njuvežė jį į ligoninę ir čia jis 
greitai atsigavo. Tą ipačią dieną 
jis jau lovoje judėjo ir kalbėjo,

A. a. dr. P. Kalvaitytės Karvelienės kapo paminklas, R. Mozeliausko I 
(Gerasis Ganytojas) skulptūra Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje

A A
BALIUI JABLONSKIUI mirus, 

jo dukrai LILIJAI KUŠELIAUSKIENEI su seimą, bro
liui Dr. K. JABLONSKIUI su šeima, pusbroliui LEONUI 
JABLONSKIUI su šeima ir kitiems giminėms bei arti
miesiems nuoširdžiausią užuojautą reiškiame.

Liucija Juozapaitienė 
Stasys Būdas

■

Prie Hitlerio nužudę 100,000 įvairių 
protinių ligonių ir nesveikų, taria- 
inai iš pasigailėjimo, Prankfurte, V. 
Vokietijoj, nuteisti Reinhold Vor- 
berg (viršuje) ir V. Allers kalėjimo 
bausme. Pirmasis 10 m., antrasis 8 m.

Seseriai MARTAI Vokietijoje mirus,
ERNSTĄ ŠMIDTĄ

IR JO ŠEIMĄ

A. -f- A.
BRONIUI BUINIUI

mirus, žmonai VALERIJAI, dukrai RIMAI ir žentui 
reiškiame gilii| užuojautą ir kartu liūdime.

giliai užjaučiame.
Bronė ir Antanas Monkevičiai 
Adolfina ir Juozas šilimia 
Elena ir Povilas ži&kai 
Aniceta ir Antanas Januškos

Detroitas

Adelė ir Juozas Matekūnai 
Alicija ir Andrius Butkūnai

Dr. Kostui Jablonskiui,
jo BROLIUI mirus, reiškiame giliausią už

uojautą.

Birutė ir Antanas čiurliai

Aktyviam Bendruomenės nariui
DR K. JABLONSKIUI,

jo broliui
A. f. A. BALIUI JABLONSKIUI mirus, 

gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

M, B -nės Melrose Park Apylinkė

Praneštame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kąd 1968 m. gruodžio 14 dieną, Lietuvoje, Tytuvėnuose, 
mirė mūsų mylima žmona, motina ir senelė

Jadvyga Narbutienė-Rosėnaitė
Sv. Mišiolą už jos sielą bus atnašaujamos 1969 m. 

sausio 11. d., šeštad., 9 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
pamaldose.

Nuliūdę: Vyrąs Vladas Narbutas Ir duktė Irena 
Smieliauskieiiė Chicagoje; duktė Begina Smilgevičienė ir 
sūnus Vytautas Australijoje su šebųomls.

TĖVAS IR SŪNUS V
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 Wast 7lst Street Tel. 47
1410 $o. 50th Ave., Cicero Tel. TO 3-i

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotųv‘ą 

ii lutų papuošimų.

2443 West 63rd St., Chicagc, 111.
Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834t MAŽEIKA sE¥Al!S

FUNERAL HOME

T H KE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Faciįities

6845 SOUTH WESTERN AVE REpublic 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Trys Modemiškos Koplyčios:

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

4005 s 07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

LIETUVOS PREZIDENTO ANTANO SMETONOS NAŠLEI
A. -f- A.

SOFIJAI SMETONIENEI mirus, 
jos sūnui adv. JULIUI SMETONAI su šeima, dukrai 
MARIJAI ir žentui pulk. AL. VALUŠIAMS ir seseriai 
p. JADVYGAI TUBELIENEI reiškiame giliausią užuo
jautą ir kartu liūdime.

SOFIJA OŽELIENfi
KAZYS IR EVELYNA OŽELIAI
DR. SOFIJA IR LARRY BLUMENFELDAI
DALIA IR HERNAN DE LA CUESTOS

A. -J- A.
MORTA STUKIENĖ

MOTftJCNAITfi 
Gyv. HlUaide, New Jersey 

Staiga mirė 1968 m. gruodžio 29 dieną.
Kilusi iš Lygumų parapijos, Šiaulių apskrities.
Nuliūdime paliko 4 sūnūs: Augustinas, Petras, Liudas lr 

prof. dr. Jokūbas (L. Vyčių centro valdybos pirmininkas) 
Stukai.

Pašarvotą Buyus šermeninėje, 426 Lafayette Street, Ne- 
wark, New Jersey.

Laidojama ketvirtadienį, sausio 2 dieną, gedulingos pa
maldos už velionės sielą įvyks 10 valandą ryto Švč. Trejy
bės lietuvių bažnyčioje. Po pamaldų bua nulydėta į šv 
Kryžiaus kapines.

Nuliūdę Sūnūs su šeimomis

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR . NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planą 
Pasirinkimas Visame Mieste.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

4.75
PER ANNUM 
ON REGULAR 

CURRENT RATE 
DAUGIAU KAIP

PER ANNUM 
ON INVESTMENT 

BONUS 
$1.000 MIN

5.25

PUSĖ ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ 
VISAI) MOKĖJOME DIVIDENDUS

VISAD IŠMOKĖTOM TAUPYTOJAMS PAGAL 
PAREIKALAVIMU

AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

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

Pasinaudokite Draugo „Classiiifed“ skyriumi.

A -f- A
PRANCIŠKUS SCHULTZ

Gyveno 927 W. 33rd Street.
Mirė gruod. 30 £., 1968, 8:45 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskrities, Betaičių kaimo.
Amerikoje išgyveno 56 m
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marijona (Wabol). 

sūnųą Ąntaųąs, marti Alice, anūkai Richard, Lawrence ir Celia, 
giminaičiai: Rita Bragg su šeimą, ir Anną Ląnža su šeimą, 
k’.ti giminės, draugai ir pažįstami

Velionis buvo amžinas narys: T. Marijonų, T. Pranciško- 
nU T Jtčzu,itų jr Šv. Kazimiero Sės. Vienuolynų rėmėjų drau
gijų

Kūnąs pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 
DitUftUica Ave. Laidotuvės įvyks k®,ty-. sausio 2 d iš kopė
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, marti įr anūkai.

Laidotuvių direktorius Antanas M- Phillips. Tel. YA 7-8401

2424 W. 69th STREET 
2814 W. 28rd PLACE

LACKAVVICZ IR SOROS
Tel. REpublic 7-1218 

Tel. Virginia 7-6672

4848 S. CALIFORNIA AVE.
PETRAS BIELIONAS

Tel. LAfayette 8-8872

8807 S. LITUANICA AVE.

8854 S. HALSTED STREET
POVILAS J. RIDIKAS

Tel. YArda 7-8401

Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MIC'rilGAN AVE.__________ Tel. COmmodore 4-2228

8819 S. LITUANICA AVE. Tel. YArda 7-1188-1189

VASAITIS —
1446 S. SOth Ave., CICERO, ILL. Tel. OLynipic 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD.. OAKLAVVN. ILL. Tel. 686-2820
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DRAUGAS, antradienis, 1968 m. gruodžio 31 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 JAV LB centro valdyba ir 
šiais metais paruoš ir išsiunti
nės LB apygardoms ir apylin
kėms anglių kalba straipsnių, 
kad galėti; išspausdinti juos vie 
tinėje spaudoje Vasario 16toe 
proga. Centro valdyba taip pat 
paruoš ir įrašys į juostas dvi 
trumpas radijo programas. Me
džiagą spaudai gaus visos LB 
apygardos ir apylinkės, bet 
juostelės bus siuntinėjamos tik 
pagal užsakymą. Centro valdy
bai pakvietus, visą medžiagą 
ruošti mielai yra sutikęs Leo
nardas Valiukas. Visi suintere
suotieji gauti medžiagos yra 
prašomi kreiptis tiesiog šiuo 
adresu: Leonardas Valiukas, 
P. O. Box 77048. Los Angeles, 
California 90007.

X A. a. dr. Bruno Zubrickas 
nuo širdies smūgio mirė gruo
džio 25 d. Velionis buvo gimęs 
Amerikoje, bet mažas parvežtas 
Lietuvon. Mokėsi Marijampolės 
gimnazijoje, Kauno universite
te, o 1926 m. persikėlė į Vieną 
Austrijoje. Vėliau atvyko į JAV 
t r dirbo kaip gydytojas Chica
goje.

X Į Lietuvių Fondo narių ei
les įstojo du tūkstantininkai vie
ną dieną — š. m. gruodžio 28. 
Jie yra: Prof. Bronis J. Kasias 
iš Wyoming, Pa. ir Petras Tar
nauskas iš Paterson, N. J. At
siųstuose LF laiškuose štai ką 
jie raišo: Prof. B. J. Kasias — 
“Jubiliejiniams metams baigian
tis skubu padaryti ir savo įnašą 
į Lietuvių Fondą. Esu tikras, 
kad šiose sąlygose Fondo dar
bai yra, gal, pozityviausia prie
monė lietuvių emigracijai ir tau
tos laisvės idėjai išlaikyti”. 
Petras Tarnauskas —”....  siun
čiu LF auką tūkstantį dol. 
(1000) norėdamas greičiau pri
artinti Lietuvių Fondą prie pu
sės milijono dar šiais metais”. 
(LFjau peržengė 510 tūkstan
čių ribą). LF vadovybė naujus 
narius tūkstantininkus sveikina 
ir reiškia jiems nuoširdžią padė
ką.

LF adresas: 6643 S. Maple- 
wood Ave., Chicago, UI. 60629. 
tel. 778-2858. (pr.)

X Jei “Eglutę” užsakysi
Vaikui džiaugsmą padarysi—
Skaitant nuotykius Pupučio,
Valandos pavirs minutėm.

(sk.)
x A. a. Morta Stukienė (Mo- 

tėjūnaitė, gyv. Hillside, New 
Jersey, staigiai mirė gruodžio 
29 d. Paliko sūnūs: Augustinas, 
Petras, Liudas ir prof. dr. Jo
kūbas Stukas, L. Vyčių centro 
valdybos pirmininkas. Velionė 
laidojama ketv., sausio 2 d. 10 
v. ryto, iš švč. Trejybės bažn., 
Šv. Kryžiaus kapinėse. (pr.)

X Balio Pakšto salėje Naujų 
Metų sutikimas. Teirautis tel. 
Y A 7-8722 (sk.)

Brangūs sesės ir broliai 
Lietuviai!

Labai apgailestauju, kad su 
Kristaus gimimo šventėmis ne 
spėjau visų pasveikinti žodžiu. 
Kartu su visais buvau Kalėdų 
rytą šv. Mišių aukoje. Kelionė
je į Romą teko užtrukti ilgiau, 
negu buvau pasiruošęs.

Visiems linkiu laimingų Die
vo palaimos lydimų 1969 metų.

Man labai malonu šia proga 
perduoti Šv. Tėvo Pauliaus VI 
palaiminimą ir geriausius linkė
jimus visiems lietuviams — Lie
tuvoje ir /UŽ Lietuvos. Tai bu
vo man pavesta gruodžio 19 d. 
privačioje audiencijoje.

Kartu visiems dėkoju mane 
prisiminusiem Kalėdų ir Nau 
jų Metų švenčių proga.

Vyskupas V. Brizgys

X JAV LB centro valdybos 
posėdis įvyko 1968 m. gruodžio 
20 dieną. Svarstyta Vasario 16- 
tos minėjimų, bendruomenės 
vadovybių pasitarimo, solidaru
mo mokesčio išrinkimo, IV-to
sios Dainų šventės ir kiti reika
lai.

X Skaitytojai nepamiršta 
savo dienraščio ir jį remia. 
'•Draugui” aukų, atsidėkodami 
ui kalėdines korteles ar kalen
dorius, atsiuntė: po 3 dol. — St. 
Taucytė, Fr. Jančienė, D. Žio
gas, Mr. Mrs. A. Kaulakis, Ja
dvyga Prokurat; po 2 dol. — 
Sabina Scor, J. I. Abraitis, Tek
lė Noirbut, J. Žičkus, V. Kauka- 
lis, M. Paškonienė, J. Ankus, 
Valerija Jasius, M. Petraškaitė, 
Ig. Serapinas, V. Simanavičius; 
po 1 dol.: P. Žibunas, V. Els- 
bergas, A. Skrabutienė, T. Sy- 
rawinsky, Mrs. J. Naudžius. Vi
siems malonus ačiū.

X M. Bajorūnas, Chicago, 
III. už kalėdines korteles ir ka
lendorius prisiuntė mums 6 dol. 
auką. Dėkojame.

x Jolanta Karklienė per p. 
Vedegj prisiuntė mūsų dienraš 
čiui 5 dol. auką. Labai ačiū.

X Jonas ir Sophia Tumosal, 
Toronto, Ont., “Draugo” rėmė
jai, ir šiais metais sveikindami 
mūsų dienraštį švenčių proga 
prisiuntė 10 dol. auką. Dėkoja
me.

X Muz. J. Bertulis išskrido1 
į Seattle, kur su dukros ir sū-Į 
naus šeimomis sutiks Naujus 
Metus.

ŠIOS SAVAITĖS OPERA
Radijo stotis WGN sausio 4 

d., 1 vai. po piet transliuoja gy
vai iš Metropolitan scenos Mo-1 
zarto operą Don Giovanni.

Irena Balzeklenė su savo vaikučiais, 
praleidžianti Kalėdas Floridoje ir 
Bahamų salose. Iš kairės: Stasys. Ca- 
rolė lr Robertas. Čia šeima matyti 
prie Šv. Edvardo parap. bažnyčios 
Palm Beach, Fla., kur meldėsi ššv. 
Kalėdų meu.

DRAUGE gaunama visa ei
lė J. Narūnės — Pakštienės kny
gų jaunimui, kur prozos ar eiliuo
tu žodžiu, vaiko galvojimui pri
taikinta kalba, pateikiami vaiz
deliai ar apsakymėliai iš jaunų
jų pasaulio:

Birutės rytas 0.95
Jaunieji daigeliai 1.30
Snaigių karalaitė 1.00
Gintaro takais 1.80
Ambarita (anglų klb) 1.00
Illinois gyventojai prie knygos 

kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

Teresė Gečienė Philadelphijoje, po 
irečios.os lietuviškos muzikos valan
dos suorganizavimo amerikiečių ra
lio programose. Šv. Andriejaus pa
rapijos salės atidaryme buvo sutikta 
gausiu plojimu. Nuotr. K. Čikoto

CHICAGOS ŽINIOS

BRANGSTA PRAGYVENIMAS
Chicagoje per paskutinius 19- 

ką mėnesių pragyvenimas laips 
niškai pabrango. Kainų indek
sas lapkričio mėnesiui pasiekė 
120.3 tašką, atseit, dabar, paly
ginus su 1957-59 metais, reikia 
mokėti $12.03 už dalykus kai
navusius $10..

66 IŠLIKO GYVI
Ozark linijos DC-9 sprausmi- 

nis lėktuvas, vos pakilęs iš 
Sk>ux City, Iowa, aerodromo 
pakeliui į Chicagą, išdegus vie 
naim motorui smogė į žemę ant 
sniego klodo 300 pėdų nuo pa
kilimo tako. Dauguma 66 ke
leivių, įskaitant 4 jgulos narius, 
buvo lengvai sužeisti

MOKSLEIVIŲ REGISTRACIJA
Chicagos arkivyskupijos mo

kyklų superintendentas kun. Ro
bert Clark praneša, kad vaikai, 
dabar lanką 8-tą skyrių, sausio 
11 d., pradedant 8 vai. ryto, ga
lės apsilankyti pasirinktoje ka
talikiškoje aukšt. mokykloje ir 
registruotis ateinantį rugsėjo 
mėnesį prasidedančiam semes
trui. Kun. Clark taipgi praneša, 
kad featalik. aūkšt. mokyklose 
yra vietos 20,000 pirmamečių 
moksleivių.

NAUJOS MIŠIŲ MALDO® 
TELEVIZIJOJE

Su Naujaisiais metais leidžia
ma šv. Mišiose naudoti apart 
seno ir tris naujus kanonus. Jų 
aptarimas ir demonstracija bus 
transliuojama sausio 4 d., 8:30 
vai. ryto per švietimo televizi
jos stotį WTTW, U-tas kana
las. Programa užsitęs vieną va
landą.

PASVEIKINO
ASTRONAUTUS

Chicagos meras Richard Da
ley telegrama pasveikino tris 
astronautus sėkmingai atliku
sius kelionę aplink mėnulį ir 
saugiai grįžusius į žemę. Meras 
taip pat pakvietė astronautus 
aplankyti Chicagą.

MISIONIERIŲ ŠVENTIMAI
Chicagos vyskupas augzilia

ras William McManus sausio 4 
d. įšventins 14-ką Dieviškojo 
Žodžio seminarijos (Techny, 
UI.) auklėtinių kunigais. Du iš 
jų yra gimę Chicagoje.

MOZARTO KŪRINIŲ 
PROGRAMA

Chicagos simfonijos orkestras 
sausio 2, 3 ir 4 d. duoda Mo
zarto kūrinių programą, kurion 
įeina Divertdmento nr. 1, Kon
certas pianinui nr. 21 ir Jupi
terio simfonija nr. 41. Solistas 
pianistas Grant Joaharmesen. 
Diriguoja RaLuJ Kubolik,

t#Sk Žvaigždutė
J J1 * įsteigtas Lietuvių Moky ojų S-gos Chicagos ak.

Red. J. Plačaa. Medžiagą siųsti: 7045 So. Claremont Ave.. Chicago, fll. 60636

MAIRONIO MOK. BROOKLYNE IV 

SKYRIUS RAŠO:

— Man labai patinka žiema. 
Žiemą ibūna Kalėdos ir Nauji 
Metai. Galima žaisti sniege. Aš 
su draugėmis mėtomės sniego 
sviediniais arba lipdom sniego 
senį. Galima eiti čiuožti ir rogu
tėmis važiuoti. Ateina Kūčių 
vakaras. Yra atostogos; mes 
gaunam eglę. Man labai patin
ka, kada mes ją puoštam. Tada 
ateina Kalėdos. (Alna Berner).

— Kalėdos yra gruodžio 25. 
Man patinka Kalėdos. Visi gaus 
ir duos dovanų. Vaikai neina į 
mokyklą. Mano sesutė nori 
žaisti su sniegu. Aš manau ne
turėsime sniego šitais metais. 
Mano broliukas Vaidotas kitą 
naktį sapnavo apie angelus. Ma
no brolis galvoja, kad aš svie
dinukas, jis muša mane 'kiek
vieną dieną. Mes gyvename 
Long Island. (Rasa Bobelytė)

— Žiema yra gražus laikas. 
Vaikai čiuožia ir slidinėja. Tu 
gali žiūrėti ir tik balta visur 
gali matyti. Nėra topų ant me
džių. Vaikai rogutėmis važiuo
ja. Kaimas, kur vaikai gyvena, 
yra irgi baltas. Žemė yra kieta 
ir nėra gėlių. Sušąla vanduo. 
Kalnai pilni sniego. Man patin
ka žiema. Bet mano mamytei 
žiema nepatinka.

(Tauras šutoltis)

Žiemos džiaugsmas. Piešė Gintaras 
sk. mok.

Lietuvninkas, Marąuette Parko Il-ro

GALVOSŪKIAI

Kodėl kas ketvirti metai pri
sideda viena diena?

(5 taškai) 
n .

Kaip vadinasi vienur kitur už
silikę buvusios Nepriklausomos 
Lietuvos atstovai užsieniuose, 
kurie dirba Lietuvos išlaisvini
mo darbą?

(5 taškai) 
nr

Du ratu pagiryje stovi.
(5 taškai)

Atsiuntė Daina Sadrytė.
IV

Bandykite sukombinuoti ke
turis penketukus (5, 5, 5, 5,), 
kad gautume 56.

(5 taškai)
Atsiuntė Viktutė Jogaitė.

V
Iš kurios specialios gyvulių 

šeimos kilę šie vardai: duktė— 
Beulah, sūnus — Beauregard, 
tėvas — Elmer, motina — 
Elsie?

(5 taškai)
Galvosūkių atsakymai

1) Cape May yra Pietinės 
New Jersey dalies kurortas, čia

, susirenka tūkstančiai paukščių, 
j kurie skrenda į šiaurę —pava- 
i sarį ir į pietus — rudenį.

2) Rudolfas.
3) Trys antys.
4) Liežuvis.

, 5 Ona ir Lt.

— Kalėdos yra, kada Kalėdų 
.Senelis ateina su žaislais ir, ka
da papuošiam medį. Kalėdos 
Kristaus gimimo diena. Jis gi
mė tvartelyje. Iš vakaro valgo
me kūčias. Perkame dovanų. 
Man labiausiai patinka dovanų 
gauti. Man atrodo, kad tada vi
si linksmi. Einam į bažnyčią 
garbinti Dievą. Man dar labai 
patinka saldaininės lazdos.

(Alilionis Ramutis).
__ Žiema yra šalčiausias me

tų laikas. Jo pradžia šiemet yra 
gruodžio 20. Dauguma gyvulių 
per visą žiemą miega (lokys ir
kt.) Medžiai tada be lapų ir ša
kos baltos. Kitos mažos gėlės 
numiršta Snigti dažniausiai 
pradeda vėlai, gruodžio mėnesį 
ar anksti sausio mėnesį. Vai
kams labai patinką žaisti su 
sniegu ir rogutėmis važinėtis. 
Tik vienas medis žaliuoja per 
visą žiemą. Tas medis yra eglė. 
Jis visus metus žaliuoja.

(Raimundas Sližys)
— Kalėdos yra visiems: ma

žiems ir dideliems. Kalėdų Se
nelis atneša lėlyčių ir kitų da
lykų. Aš noriu, kad Kalėdų Se
nelis man atneštų virtuvę, batu
kus, bliuskutę ir lėlytę. Mano 
brolis nori automdbdlio.

(Birutė BJvainytė)

SU KALĖDŲ SENELIU
Iš miškelio takeliu,
Su Kalėdų seneliu,
Atkeliavo mūs eglutė. 
Viršūnėlėje žvaigždutė.

Palydovai net keli,
Pilki kiškiai devyni.
Po varpelį ant auselių.
Sniegu šoka iki kelių.

Ledo tiltas ežere,
Sninga, pusto vakare;
Trumpa kiškio uodegėlė,
Sako ruda voverėlė.

Kad nušluotų lapė takų.
Visa giria gttrsiai šneka.
Šoktų va’kai sniegeliu,
Su Kalėdų seneliu.

Alb. Kašiubienė

Torpedos

Vienas generolas liepė kari
ninkui patikrinti kareivių žinias, 
ką jie išmoko kariškų dalykų.

— Gerai, kareivi,- prabilo ka
rininkas, — Ką tu darytum, jei 
šioje aištėje pamatytum atplau
kiantį priešo karo laivą?

Kareivis valandėlę patylėjo, 
pagalvojo ir greit pasakė:

— Paleisčiau torpedą, ponas 
viršininke.

— Įdomu, iš kur tu gautum 
torpedą? - vėl klausia karinin
kas.

— Iš tos pačios vietos, iš ku
rios jūs gausit minėtą karo lai
vą, — atsakė kareivis.

— Ekspertas yra tas, kuris 
žino daugiau ir daugiau, apie 
mažiau ir mažiau.

Niekoto* M. Bufctor

\ /

Kalėdų vaizdas. Piešė Loreta Nykštėnaitė, Šv. Kazimiero Lit. m-los
mok. Clevelande

KALĖDŲ LEGENDA

prasta šviesa prižadino šeimi
ninką. Jis pakilo ir išbėgo į kie
mą, žiūrėdamas į dangų. Virš 
tvartelio švietė didelė, nuosta
biai šviesi žvaigždė. Tokios jis 
niekad nebuvo matęs. Aplinkui 
dangus buvo ramus, nė vieno 
debesėlio.

Atidaręs tvartelio duris, jis 
pažvelgė vidun. Prie ėdžių klū
pojo nepaprastai graži moteris, 
o ant jos rankų mažytis, tarsi 
virpantis paukštelis, ilsėjosi Kū
dikėlis. šalia klūpojo aukštas, 
tvirtas vyras, kuris su ramiu 
džiaugsmu stebėjo moterį ir 
mažą Vaikelį.

Šeimininkas sumišęs stovėjo 
ant slenksčio. Nedrįsdamas pa
kelti akių, jis atsiklaupė ir pus
balsiu atsiprašė. Moteris jį nu
ramino. Nudžiugęs jis nubėgo 
atnešti šviežių šiaudų.

Gyvulėliai taip pat nulenkė 
galvas, bet irgi nedrįso prieiti 
arčiau. Kūdikėlio motina atsi
suko ir tarė:

— Gyvulėliai, ateikite čia ir 
sušdldyikiite mano mažąjį Sūnelį.

Tuojau jautis pakišo minkš
to šieno po mažučio galvele ir 
kartu su asilu ėmė kvapu šil
dyti Jo mažas kojytes.

Rasa Macevičiūtė, Vb kl. 
“Pirmieji Žingsniai’ K. Donelai
čio Lit. m-los mok. laikr. nr. 2. 

1968. XII. 14.

KANADOS ŠIAURĖJE
Grįžus iš stovyklos susirgau 

ir sirgdama turėjau važiuoti į 
Kanadą atostogų.

Kelionė užtruko dvi dienas, 
nes mes važiavome į Kanados 
šiaurę — Manatulin salą. Tai 
didžiausia sato. visame pasauly-V 
je, kuri randasi gėlam vande
nyje.

Čia susitikau su savo pusbro
liais jjš Toronto. Su jais ėjau 
žuvauti, uogų rinkti ir grybau- ' 
ti. Atradau akmenį, užsilikusį 
iš ledynų laikų.

čia vėl susirgau ir ėmiau la
bai brangius vaistus.

Vieną naktį išėjome vėžių 
gaudyti. Sugavom virš 50 vėžių. 
Parsinešėm namo ir virėm. Jie 
buvo labai skanūs ir aš jų labai ( 
daug valgiau.

Kai giminės išvažiavo, aš li
kau be draugų. Man buvo liūd
na. Padėjau mamai susipakuoti 
ir tada abi ėjome uogauti. Ra
dome laukinių agrastų ir ser
bentų.

Kitą dieną ir mes išvažiavo
me namo.

Dalia Gvildytė,
“Pirmieji žingsniai” K. Done

laičio Lit. m-los mok. laikr. 
nr. 1. 1968. XL 9.

LITERATŪROS PAMOKOJE
Mokytojas: __ Ar tu skaitei

Šeikspyro raštus? |
Mokinys: — Aš perskaitau '■>

kiekvieną naujai parašytą vei
kalą, kai tik jis išeina iš spau* 
dos.

Artinosi vėsus ir lietingas va
karas. Žemėje šėlo baisi audra. 
Tokį vakarą geriausia tam, ku
ris gali ramiai miegoti šiltame 
patale.

Betliejaus trobelėse gęso ži
buriai ir vis tirštesnė tamsa 
supo gatves, aikštes ir skers
gatvius. Tik vienoje troboje, pa
čiame miestelio pakraštyje, dar 
tebešvietė žiburėlis. Staiga pa
sigirdo barškinimas. Šeiminin- 
kas atsikėlė iš lovos.

— Kas ten?
— Mes iš Nazareto. Keliavo 

me visą dieną ir labai nuvargo- 
me. Niekas nenori mūsų pri
glausti, gal tamsta...

Seimininkas nebuvo blogas 
žmogus, tik jo širdis buvo šal
ta, sustingusi. Jis dar nemokė
jo mylėti ir atjausti. Jis neno
rėjo keleivių atstumti, bet ne
norėjo ir priimti. Jo namuose 
ir taip ankšta, o kas tačiau lik
tų, jei su visais duona pasida
lintų? Pravėręs duris, jis su
šuko:

— Pas mane nėra vietos, bet 
jei norite, tvartelis laisvas.

— Nuoširdžiai ačiū, — pasi
girdo švelnus moters balsas.

Seimininkui buvo kiek nesma
gu, bet jis keleivių nesivijo. 
Tuojau užgesino ugnį, kad jos 
šviesa nepriviliotų keleivių vi
dun ir grįžo į šiltą patalą.

Keleiviai įėjo Į tvartelį. Dar
bininkas jautis jiems nulenkė 
galvą ir ramus asilėlis į juos 
pažvelgė švelniomis akimis. Jie
du pasislinko į šoną, kad atei
viams būtų daugiau vietos, oi 
avelės priėjo arčiau, lyg narė-1 
damos nuo drėgmės ir vėjo ap
saugoti.

Pačiame vidurnaktyje nepa-

AA MAČIAU LIETUVIŲ 
TEATRO FESTIVALĮ

Pereitą savaitę Chicagoje bu
vo lietuvių teatro festivalis ir 
aš turėjau laimę tuos veikalus 
pamatyti. Man labai patiko pir
mas veikalas “Viva Poezija”, 
kuriame dalyvavo daug mano 
pažįstamų, lė šio veikalo man 
geriausia patiko paskutinis vai
dinimas “Diplomuotas siuvėjas”. 
Žiūrėdama “Keturis keliaunin
kus” aš sielojaus!, kad jie pa
siektų jų Svajonių šalį. “Auš
ros Sūnūs” man parodė kaip 
sunkiai mūsų seneliai dėl lietu
viškų knygų vargo, o mes kny
gų neįvertiname. Jos dažnai ant 
stalo guli, bet mes jų nenorime 
skaityti. Žiūrėdama “Mindaugo 
mirtį” aš žavėjausi 'lietuviško
mis pilimis. Mindaugas atrodė 
lahai drąsus karalius ir jis bu
vo tvirto būdo. O paskutinį vai
dinimą “Šviesa, kuri užsidegė” 
pamačiusi man laibai pagailo tų 
drąsių partizanų, kurie mirė 
kovodami už Lietuvos laisvę.

Daiva Valaitytė, 
Marąuette Parko Lituanistinės 

mokyklos 6 sk. mokinė.




