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KATALIKAI
PASAULY

Prel. P. Marcinkus
konsekruojamas

— Chicaga. — Prel. P. Mar
cinkus konsekruojamas Vatikane 
tituliariniu vyskupu sausio 6 d. 
Šiandien i iškilmes, be visos ei
lės lietuvių kunigų, išvyko Mar
cinkaus šeimos nariai: Cicero 
mieste 46 metus gyvenanti jo 
motina Elena Ona Marcinkienė, 
74 m. amž., sesuo M. Gaučiu- 
vienė ir trys broliai. Marcinkie
nė keliauja į Romą jau penktą 
kartą. Ryt, sekmadienį, Romon 
išskrenda Chicagos arkivyskupas 
kard. J. Cody.

Numatyta, kad popiežius Pau
lius VI, be Marcinkaus, dar kon
sekruos visą eilę kitų, naujai pa
skirtų vyskupų.
Kard. Cushing pakeitė nuomonę, 

nesitraukia
Bostonas. — Bostono arkivys

kupas, kard. Richard Cushing 
neseniai veišai pareiškė keičiąs 
nuomonę ir nutaręs toliau likti 
pareigose. Prieš porą mėnesių 
kardinolas buvo pareiškęs numa 
tąs įteikti atsistatydinimo prašy
mą, nes tai vertė jo pareikšta 
nuomonė ryšium su b. prez. naš
lės Kennedienės vedybomis.

Cushing nurodė, kad vyskupas 
negalįs pasitraukti be popiežiaus 
žinios. Be to, Bažnyčios susirinki
mas siūlęs vyskupams pasitrauk
ti, jiems 75 m. amž. sulaukus.

Jis pareiškė: “Aš manau pa
sitrauksiąs 1970 m. rugpj. 24 d., 
kai būsiu 75 m. amž., minėsiu 
50 m. kunigystės, 30 m. — vys
kupo ir 25 m. — Bostono arki
vyskupo sukaktis. Tačiau ir tuo 
atveju bus reikalingas popie
žiaus sutikimas. Tikiuos, kad šv. 
Tėvas pritars, nes noriu vykti į 
Pietų Ameriką”. Anksčiau Cu
shing buvo pasisakęs norįs P. A- 
merikoje dirbti paprastu misijo- 
nierium.

Minėjo kalėdinės giesmės 
sukaktį

Salzburgas. — Kalėdų šven
čių išvakarėse Salzburge, Austri
joje, įvyko ypatingos iškilmės pa 
minėti 150 metų sukakčiai nuo 
garsiosios kalėdinės giesmės “Ty
li naktis — šventa naktis”1 su
kūrimo. Iškilmėse dalyvavo Aus 
trijos vyriausybės kancl. Klaus, 
Apaštalų Sosto nuncijus arkiv. 
Rossi, Salzburgo arkiv. Rohra- 
cher ir gausūs religinio, visuo
meninio ir kultūrinio gyvenimo 
atstovai.

Ligšiolinis ir naujasis prezidentas, Johnson ir Nixon — visiškas sutarimas?
(Iš šveicarų spaudos)

Vak. Vokietijoje vis daugiau stato
ma modernaus stiliaus bažnyčių.

Gripas pasiekė ir 
Lietuvę

VILNIUS, okup. Lietuva. — 
Influenca, Amerikoj vadinama 
“flu”, o Lietuvoj tebeišlaikius 
seną “gripo” vardą, keliauna be 
vizų net ir per griežčiausiai sau
gomas užtvaras. Viniaus laik
raščiai skelbia pamokymus, kaip 
nuo tos ligos saugotis, ir sako, 
kad “jau yra užregistruota ne
maža gripu sergančių ligonių”.

(Elta)
Tuo tarpu Amerikoje...

gripo (flu) susirgimų skaičius 
nemažėja. Epidemija jau palietė 
visas 50 valstijų. Mirties atvejų 
skaičius trečiojoje savaitėje ne
buvo mažesnis kaip pirmųjų 
dviejų savaičių tarpe. Tačiau 
Chicagoje šią savaitę pastebė
tas susirgimų mažėjimas.

• Prez. Tito neseniai pareiš
kė, kad jis ir toliau smerkiąs 
sovietus ryšium su Čekoslova
kijos invazija. Tačiau, jo žo
džiais, Jugoslavija sutinkanti 
bendradarbiauti su Maskva, ta
čiau lygiomis teisėmis ir nesi
kišant į kito krašto vidaus rei
kalus.

Iškilmių metu perskaitytas Po 
piežiaus Paulįaus VI-jo specia
lus žodis, kuriame Šv. Tėvas iš
kelia absoliutų taikos reikalingu 
mą pasauliui. “Taika yra Dievo 
dovana —pabrėžė Šv. Tėvas — 
bet jos visi privalo siekti, dėl jos 
aukotis ir kentėti. “Tyli naktis, 
šventa naktis” giesmė, savo pa
prastumu ir jautrumu giliaį kal
bėdama į žmonių širdis, teisin
gai yra parinkta tikrosios taikos 
giesme...” Pagrindinę kalbą mi
nėjime pasakė prof. Veronese, iš 
Italijos, kalbėdamas tema “Pag
rindinių žmogaus teisių pripaži
nimas yra vienintelis kelias į pa
saulio taiką”.

Įtampa Art. Rytuose ir pasaulio nerimas
Šiomis dienomis pasauly vystoma gyva diplomatinė veikla Art. Rytų klausimu — 
D. Rusk įspėjo dėl “katastrofiškų pasėkų" — Žinios apie galimą sovietų laivų vieš
nagę Libane — Be sovietų, ir I- Tautų sluoksniai kelia reikalą Izraelio - arabų 
konfliktą Jo sprendimą pavesti keturiems didiesiems

Padėtis Art. Rytuose tebė
ra įtempta. Sovietų Sąjunga 
tebevysto pastangas diplomati
niu keliu, skatindama ketinių 
didžiųjų planą taikai pasiekti. 
Žydai Izraelyje, JAV-se ir ki
tur nusivylę ne tik J. Tautų pri
imta, Izraelį smerkiančia rezo
liucija, bet ypač JAV bei popie
žiaus laikysena. JAV valst. sek 
retorius D. Rusk vakar 'VVash
ingtone spaudai pareiškė, kad 
nesusitarus, Art. Rytuose gre
siančios katastrofiškos pasė
kos. Įtampos nuotaikas dar la
biau sukėlė L’bano tariamas 
kvietimas sovietų laivams at
plaukti į krašto uostus.

Nori sovietų, nepageidauja 
JAV laivų?

BEIRUTAS,. Libanas. — Sos
tinės spauda vakar paskelbė, 
kad kraštas neturįs nieko prieš 
tai, jei sovietų laivai aplanky
tų Libano uostus, tačiau ame
rikiečių laivai nebūtų pageidau
jami. “Al Nahar” dienraštis nu 
rodė, kad Libano min. pirminin
ko Yafi nuomone, JAV laivai 
nebūtų pageidaujami dėl to, kad 
Washingtonas nutaręs Izraeliui 
parduoti 50 sprausminių “Phan
tom” lėktuvų.

Politiniai sluoksniai Libane 
vakar pareiškė neturį duomenų 
teigti, kad ligšiol tradicinė, pa
lanki Vakarų kraštų atžvilgiu 
krašto politika būtų pasikeitu
si.

Sovietų mokslininkai 
prieš invaziją

New York. —Gruodžio m. 
JAV-se platintas slaptas, po
grindinis Maskvoje pasirodęs lei
dinys. Iš jo turinio matyti, kad 
kai kurie Maskvos mokslo insti
tutai buvo atvirai bei griežtai 
pasisakę prieš Čekoslovakijos in
vaziją.

Pagal slaptą biuletenį, rašytą 
mašinėle, “gyventojai parodė drą 
sos ir susirinkimuose, kurie visoje 
Sovietų S-je buvo sušaukti pa
remti Kremliaus ir jo sąjunginin
kų įvykdytą invaziją^ arba visai 
nebalsavo už arba net pasisaky
davo prieš invaziją”.
Leidinys nr. 3, “Paskutinių įvy

kių kronika”
Tas JAV-se atsiradęs leidinys, 

penkių puslapių biuletenis, pava 
dintas “Paskutinių įvykių kroni
ka” ir jo numeris — 3. Jis išimti
nai apžvelgia krašto gyventojų 
neigiamą nusistatymą Čekoslo
vakijos okupacijos atžvilgiu.

Opozicijos apraiškos buvo įvai
rios — pvz. buvo renkami para
šai, kuriais protestuoja prieš in
vaziją arba buvo kviečiama da
lyvauti demonstracijoje Raudo
nojoje aikštėje Maskvoje.

Iš Mokslų akademijos Maskvo
je institutų, kuriuose kai kurie na 
riai nesutikę remti invaziją, leidi
nys mini Tarptautinio darbinin 
kų judėjimo ir Pasaulio ūkio bei 
tarptautinių santykių institutus. 
Abiejuose dirba politinių mokslų 
bei ūkio specialistai, studijuoją 
socialinius kapitalistinio pasaulio 
klausimus.

• Čekų sargybiniai, vokiečių 
'žiniomis, vakar pasieny pagro
bė vieną bėglį ir jį per prievar
tą sugrąžino atgal.

Sovietų laivai Libano uostuose < 
nesilankė

Libano spauda teigia, kad vy
riausybė pranešusi Maskvai, jog 
sovietų vyriausybės pritarimo 
atveju, jų laivai galėtų lankytis 
Beirute. Viduržemio jūroje plau 
kioja apie 50 sovietų laivų. Lig
šiol jie dar nebuvo lankę Liba
no.

Laivyno viršininko pavaduo
tojas vakar Maskvoje pareiškė, 
jog sovietiniai laivai esą Vidur
žemio jūroje atitinkamai arabų 
kraštų interesams, nes tie kraš 
tai — Izraelio aukos.

Adm. Kasatonov sovietų ka
riniame žurnale paskelbtame 
straipsnyje kaltino JAV-bes: 
esą, jos su savo bazėmis Vidur
žemio jūroje vykdančios kari
nius pasiruošimus, gresiančios 
sovietams bei kitiems “bendri
jos” nariams, atstatančios “im-

Vakarų komunistų spauda išny
ko iš kioskų

Be šių įstaigų, neigiamas nusi
statymas invazijos atžvilgiu dar 
buvo pasireiškęs Rusų kalbos, Fi-

Prez. L. Svoboda: 
šie metai nebus lengvi

lologijos ir Radijo inžinierijos 
bei elektronikos institutuose.

Dar skelbiama, kad po invazi
jos, Vakarų komunistams pareiš
kus neigiamą nuomonę, iš 
Maskvos kioskų buvo laikinai iš
nykę Vak. komunistų dienraščiai, 
kaip Paryžiaus “L‘Humanite”,Ro 
mos “L'Unita” ir Londono “Mor 
ning Star”. Čekoslovakų spau
da sovietuose nebuvo platina
ma dar prieš jiems suvaržius 
Dubčeko laisvėjimo reformas.

—o—
• Prieš okupanto .kūrybą. 

Prahos taut. teatro aktoriai rei
kalauja: sovietų ir kitų oku
pantų kūrybai neturėtų būti 
vietos Čekoslovakijos teatruose 
ar koncertų salėse.

perializmo tvirtoves” arabų ir 
Afrikos kraštuose.
Britai pristato raketas Jordanui

LONDONAS. — Šiomis die
nomis paaiškėjo, kad britai, su 
Jordanu susitarę dar žymiai 
anksčiau, prieš gruodžio 28 d. 
Izraelio puolimą Libane, numa
to Jordanui pristatyti “Tiger- 
cat” raketas, šaunamas nuo že
mės paviršiaus į taikinius ore. 
Tos raketos būsiančios tinka
mos naudoti tuo metu, kai Iz
raelis amerikiečių bus aprūpin
tas “Phantom” naikintuvais, a- 
pie šių metų pabaigą.

Britai ligšiol buvo ginklų pri
statymo Art. Rytams priešinin
kais. Tačiau jų pažiūrai turė
jo įtakos sovietų vykdyti gink
lų pristatymai arabams. Be to, 
britai reiškė nepasitenkinimą, 
Washingtonui nutarus moder
nius lėktuvus - naikintuvus par
duoti Izraeliui.

J. Tautose keliama nuomonė
— lauktina didžiųjų spaudimo

J. TAUTOS. — Šiomis dieno
mis čia reiškiama pažiūra, kad 
vienintelis kelias pasiekti nor
malios padėties Art. Rytuose,
— didžiųjų valstybių konferen
cija ir jų pastangos susitarimo 
pasiekti net prievartos būdu. 
Esą, jau atsisakoma nuomo
nės, kad susitarimą pasiektų 
abi ginčo šalys.

Izraelio “atkirčio puolimas” 
Beiruto aerodrome ir vis dažnė- 
ją susidūrimai tarp arabų ir Iz
raelio karių, J. Tautose kelia 
nerimą, net galimo karo baimę.

Vis dėlto, JAV-bės dėl ketu
rių didžiųjų bendrų pastangų 
reiškia santūrias nuotaikas. 
Svarbiausia to santūrumo prie
žastis — valdžios keitimasis B. 
Rūmuose. Kai kurių J. Tautų 
diplomatų nuomone, gali būti, 
kad naujoji Washingtono vy
riausybė Izraelio atžvilgiu vyk
dysianti kiek griežtesnę politi
ką.

Politiniuose J. T. sluoksniuose 
manoma, kad jei įvyktų didžiųjų 
valstybių sutarimas, J. Tautų 
Saugumo Taryba turėtų būti 
vieta, kurioje būsimas susitari
mas, bent pradžioje, būtų vie
šai aptartas.
Izraelis: Sovietų S-ga nepriimti

nas susitarimo dalyvis
Izraelis tebėra priešingas ke

turių valstybių konferencijai 
ir tebeskelbia, kad visus nesu
tarimus privalo aptarti bei su
sitarimo pasiekti tik abi ginčo 
šalys: Izraelis ir arabai. Be to, 
sovietai laikomi priešiškai nu
siteikę Izraelio atžvilgiu, todėl 
jie ahsoliučiai nepriimtini ir ne
gali veikti bendroms taikos pas
tangoms ar būsimam susitari
mui. J. Tautose, savo ruožtu, vis 
mažėjanti viltis, kad prieš me
tus pradėtoji švedo G. Jarrin- 
go tarpininkavimo misija būtų 
vaisinga. Net ir gen. sekreto
rius U Thant pasisakė remiąs 
keturių konferencijos mintį.
Kiti pastarųjų dienų įvykiai

JERUZALE!. — Izraelio už
sienio reikalų ministeris A. E- 
ban griežtai pasisakė prieš J. T. 
rezoliuciją, kuria pasmerktas Iz
raelis. Esą, iis teigė, “mums 
nurodoma atlyginti už plieno ar 
pinigų nuostolius, bet nutyli
ma tai, kad per 20 metų šim
tai mūsų vyrų buvo arabų te-

Th. H. Moorer, vienas JAV laivyno 
vadų, pareiškė abejojąs "Pueblo” 
laivui praėj. metais pažeidus Š. Ko
rėjos teritorinius vandenis.

Prez. Johnsono planai
Atostogas praleis 

Palm Springs, Kai.
VVASHINGTON. — Preziden

tui Johnsonui beliko vos 16 tar
nybos dienų Balt. Rūmuose. Pa
skelbta, kad jis numatąs metinį 
valdžios pranešimą (State of 
union) kongrese pats perskai
tyti. Ligšiol, pagal tradiciją, 
pranešimas būdavo pasiunčia
mas perskaityti kitiems. John
sonas vis tikisi, kad ligi sausio 
20 d. dar pavyks pasirašyti, su 
sovietais, atominio varžymo su
tartį.

Po sausio 20 d. jis su šeima 
'vyks ilgesnių atostogų į Palm 
Springs, Kalifornijoje. Tačiau 
prieš tai dar vyks visa eilė at
sisveikinimo pobūvių. Trys ast
ronautai sausio 9 d. bus iškil
mingai pagerbti B. Rūmuose. 

Vėl “pagrobė” lėktuvą
Pernai buvo 20 pagrobimų
MIAMI. — Užvakar vakare 

per prievartą nukreiptas į Ku
bą, Havaną dar vienas JAV 
keleivinis “Eastem” lėktuvas 
su 146 keleiviais ir įgula. Šį kar
tą lėktuvą “pagrobė” negras. 
Įgulai buvo leista su lėktuvu 
grįžti, gi keleiviai vakar ry
tą nugabenti į Miami, specialiai 
atsiųstais JAV mažesniais lėk
tuvais.

Tai pirmasis šiais metais “pa 
grobimo” atvejis. 1968 m, įvy
ko 20 tokių atvejų, iš jų 13 
su JAV keleiviniais lėktuvais.

roro aukomis”. Izraelio religi
niai žydų vadai reiškė nepasi
tenkinimą popiežiaus Pauliaus 
VI pareiškimais.

— Izraelio ir Libano kariai 
užvakar vakare smarkiai apsi- 
šaudė.

— Sovietai tebetęsia savo dip 
lomatines pastangas. Tačiau 
šiuo metu nesama duomenų ma
nyti, kad tarp Maskvos, ir JAV 
ir britų vyriausybių būtų buvęs 
pasiektas didesnis nuomonių 
vieningumas.

• Šen. Edward Kennedy va
kar senate išrinktas demokra
tų partijos daugumos vado pa
vaduotoju. Jis nurungė savo 
varžovą šen. Russell Long, iš 
Lousianos valst.

Prancūzas per metus išgeria nemažiau 28 litrus alkoholinių gėrimų. 
Vienas gyventojų šioje nuotraukoje ilsisi ties Senos pakraščiais Pa
ryžiuje

Vietname
Numesta 1.000 tonų bombų

SAIGONAS. — Sausumoje 
tevykus smulkaus pobūdžio ka
riniams veiksmams, pagyvėjo 
aviacijos veikla. JAV karinės 
vadovybės pranešimu, B-52 sun 
kieji bombonešiai numetę be
veik 1.000 tonų bombų. Puoli
mai buvo nukreipti į priešo tel
kinius į šiaurės vakarus nuo 
Saigono ir Mekongo deltoje.

JAV lėktuvai, pakilę nuo dvie 
jų lėktuvnešių, apšaudė paste
bėtus priešo dalinių judėjimus 
neutralioje zonoje ir Hue srity.

Paryžiuje
Derybininkai vis nesusitaria

PARYŽIUS. — Čia tebevyks
ta JAV delegacijos nario C. 
Vance ir komunistų pasitari
mai ir jie vis įklimpę. Pasta
ruoju metu amerikiečiai buvo 
pasiūlę apvalaus pavidalo de
rybų stalus, tačiau su juos ski
riančiu ruožu. Komunistai pa
siūlymą atmetė.

Hanojus su Vietkongu tebe- 
reikalauja: Vietkongas turįs tu 
rėti lygias derybininko teises 
su kitais trim. Privatūs pasita
rimai tebevyksta, tačiau neturi
ma daug vilties, kad oficialieji 
taikos pasitarimai galėtų būti 
greitai atnaujinti. Jie nebevyks 
'ta nuo praėj. metų lapkričio m. 
6 d.

TRUMPAI
* Prez. Johnsonas vakar iš 

savo ūkio Texas valst. grįžo į 
Balt. Rūmus Washingtone.

• A. Dubček — 1968 m. did
vyris. Prancūzų dienr. “France 
Soir” savo skaitytojų balsais 
1968 m. žymiausiu asmeniu iš
rinko A. Dubčeką. Pažymėta, 
kad Dubčekas esąs kovotojas 
“už mažųjų kraštų nepriklauso
mybę”.

KALENDORIUS

šiandien, sausio 4 d.; šv. Eu
genijus, šv. Oringa, Arimantas, 
Ardanga.

Ryt, sausio 5 d.: Švč. Jėzaus 
Vardo šventė. Šv. Telesforas, 
šv. Apolinara, Vytautas, Gedu-
tė.

Poryt, sausio 6 d.; Trijų Ka
ralių šventė. Šv. Teofilis, šv. 
Viltrūda, Arūnas. Ginda.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, labai šalta, temp. sieks 
nedaugiau 3 1. F., ryt — dalinai 
debesuota, be didesnių pakiti
mų, vis šalta.

Saulė teka 7:18, leidžias 4:32.



Skinu. Radvila, 7255 S Rockwe!l St.. Chicago. UI 60629

ATEITININKIŠKO JAUNIMO KURSAI 
DAINAVOJE

viškos dvasios. Gražiai skambėjo 
jaunimo dainos laisvalaikiais. 
Vakarais buvo ruošiami literatū
ros ir talentų vakarai. Ir malonu 
stebėti, kai matai jaunoje lietu
viškoje kartoje jau kyla talentai 
su literatūros, muzikos ar aktorių- 
deklamatorių pažymiais, kurie y- 
ra žadantys lietuvių visuomenei 
gražių vilčių.

Dėkingi gali būti tėvai už šių 
kursų suorganizavimą MAS cen
tro valdybai ir nuoširdiems, pui
kiems lektoriams, kurie įdėjo visą 
savo sielą, atskleisdami jaunimui 
aukštąs vertybes. Dėkingi gali

Įvyko gruodžio 26- 29 dieno
mis. Dalyvių skaičius pasiekė 70 
iš 15 JAV ir Kanados vietovių.
Kursus organizavo Moksl. ątęiti- 
jiinkų sąj. centro valdyba. Lek
toriai — buvo prof. kun. Stasys 
Ąja, “Ateities” žurnalo redakto
rius įnž. Sabalis ir psichologijos 
daktaras Vygantas.

Kursų tema šiais metais —
“Penki a-kų principai”. Mokymo 
medžiaga buvo su įžvalgumu, 
kruopštumu sukomplektuota prf. 
kun. Ylos. Tai buvo planingai 
paruošta, apsiribojant užsibrėžtu 
dalykų, ątsižvelgiąųt į jaunimo 
amžių, pajėgumą ir dvasią. Me- jr ijetuvįų veiksniai, ypač

Prel. J. Balkūnas kalbą simpoziume, minint žiąogaąs teisių deklaracijos paskelbimb 20 m. sukaktį Overseas 
Press klube New Yorke. Iš k. į d.: Hal Lehman, spaudos klubo pirai., ir prof. Gross, jugoslavas.

Nuotr. Vyt. Maželio
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kia tų didžios dvasios ir kilnios 
artimo meilės žmonių, kurie sa
vo iniciatyva, darbu ir auka į- 
steigė ir palaikė Bendrąjį Ame
rikos Lietuvių šalpos fondą —

neturi nei brolių nei seserų, nei 
dėdžių nei tetų šiame, jų supra
timu, laimės ir prabangos kraš
te. O ten dar daug yra tokių, 
kurie gyvena skurde,- nępritek-

Balfą. Kurie jungtinėmis jėgo- liuje, kalėjimuose ir tremtyje.

niškai paruoštos detalės vaizdinė 
mis priemonėmis, schemomis, 
kas dąlyviąms palengvino daly
kų supratimą ir buvo patogu, 
spartu praeiti gana plačią, aukš
to lygio su gana daug abstrakcijų, 
programą.

Labai džiugu, kad kursąi pa
vyko visu 100 procentų. Jauni-* 
mas gyvai domėjosi paskaitų te
momis, kėlė klausimus, diskuta
vo salėse ir atskirais būreliais, vie 
ni tarp savęs ir interpretavo jas 
savomis pažiūromis. Tuo jauni
mas pasisavino naują Jam inteli
gento lietuvio kataliko pažiūrą į 
žmogų ir jo padėtį visumoje. 
Daug kur buvo cituojama prof. 
Šalkauskio, prof. Maceinos ir y- 
pač dr. J. Girniaus mintys, pasi
naudojant jo išleistos knygos 
“Tauta ir tautinė ištikimybė” tei
gimais, tautiškumo principui ap 
tarti.

Daug čia buvo gyvos jaunat-

Lietuvių bendruomenės vyr. val
dyba, nes iš čia ateis į lietuvių vi
suomenę sąmoningiausi jos na- 
riąį; ir Lietuvių fondas, nes dau
gelis iš šįų kursų dalyyių, baigę 
studijas, ptėgins papildyti mili
joną iki milijono.

B.K.

^R^R ^R ^R ^R ^R^R^R^Rj
Renku

Nepriklausomoj Liętuvos

POPIERINIUS PINIGUS
(banknotus)

Mokėsiu geras kainas. Siūlyti

C. BARBER
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Su širdgėla ir užuojauta skai
tome to didžio įvykio tokį skau
dų aprašymą. Įvykio, kuris sa
vo svarba ir padariniais iškyla 
virš visų kitų pasaulio įvykių.

Kartais gal patys savyje pa- 
galvojam: o kad aš ten būčiau 
buvęs, kaip mielai ir nuoširdžiai 
būčiau priėmęs tą jauną, netur
tingą porą į savo namus. Ne
būtų jiems reikėję ieškoti pas
togės gyvuliams skirtoje pašiū
rėj. Na ir kokią didelę garbę 
būčiau įsigijęs už šią mažą pa
slaugą — mano pastogėje būtų 
gimęs pasaulio Išganytojas.

Gražu, jei Kalėdų švenčių 
proga panašiai pagalvojam. La
bai gražu, kad pas lietuvius Kri
stus ir Jo prisiminimas tebėra 
šios šventės centre. O jei tik-

teikti Jam malonumo, tuomet mažiausių brolių ar seserų, vie- 
pasekime Jo gyvenimo raidą ' nam iš vąrgstančių ir persekio- 
truputį toliau. Čia sutiksim. Jį ' jamų, visa tai aš taip priįmsįu, 
jau užaugusiu vyru skelbiančiu Tyg tąi jūs man pačiam padary- 
Gerąją Naujieną ne tik didžio- tute. Kai pavalgydinkite alka- 
je Jeruzalės šventykloje, bet ną, bus lyg mane pavalgydino- 
taip pat Genezareto ežero pa- tė; kai duosite drabužį šaląn- 
krantėse, ant Jordano upės šiai- čiam pusnuogiui, bus lyg mane 
tų, ar Galilėjos kalvų slėniuose, ; aprengtute; kai priimsite varg- 
Dažniausiai Jo žodžiai, kaip gai šą benamį į savo pastogę, kai 
vinantis balzamas, švelniai plau- į aplankysite kalinį asmeniškai, 
kia iš Jo besišypsančių lūpų, iš ar laišku, kai siuntiniu sušelp- 
Jo mylinčios širdies gelmių. Kar site benamį tremtinį, tai vėl lyg 
tais tačiau dieviškosios galios kad mane aplankytute ar su- 
atgarsis, it griaustinis sudrebi- šelptute...
na sukietėjusių širdžių šaltas ir Gražus ir garbingas atpildas 
kietas uolas. yra pas Viešpatį tiems gerašir-

Viename iš tų savo neužmirš- džiams Amerikos lietuviams, ku- 
tamų neišsemiamos išminties | rie ne tik pavienius asmenis, bet 
pamokslų Jis užtikrina savo ' ištisas šeimas atsikvietė kaip 
klausytojus — ką tik padarėte tremtinius į šį gražų ir tųrtin-

mis per šią kilnią organizaciją 
šelpė benamius lietuvius išblaš
kytus po visą laisvą Europą.

O mes vadinami dypukais, 
kažin ar tada pagalvodavome, 
kad esam tie maži ir vargingi 
Kristaus broliai ir sesutės. Ar 
prisimenam, kad buvome su
šelpti tų, kurie vadovaudamie
si krikščioniškais principais, 
mus globojo ir mums padėjo. 
Dėl to mes įr į Ameriką atva
žiavome jau iš Europos pasipuo 
'šę amerįkpniškais švarkais ir 
'paltais, gautais iš Balfo.

Šiaųdięn, ačiū Dievuliui, jau 
nebęąame reikalingi Balfo pa
galbos. Jau nebesam anie var
gingi dypukai. Bet ar prisime
nam, kad tokių yra dar ir da
bar? — Tiesa, daugumas vyk
dom asmeniškai balfinį darbą,, 
šelpdami savo artimuosius pasi
likusius anapus geležinės uždan 
gos. Tąi labai gražu. Bet neuž

rai nuoširdžiai trokštame su- ar padarysite vienam iš mano gą kraštą. Gražus atpildas lau- Į mirškim, kad yra ir tokių, kurie

l"IĮ

SACHMATAI
— Sveikinįmaį iš Australijos. 

,P. Lukošiūnas, 19-tos Lietuvių 
sporjp šventės šachmatų vado
vas atsiuntė S.A. lietuvių šach
matininkams sveikinimus nuo vi 
sų sporto šventės dalyvių, Nau
jųjų Metų proga.

— Romanas Arlauskas, kores
pondentinių šachmatų didmeis- 
teris, pasipuošė nauju titulu, laii 
mėdamas Piejų Australijos 1968 
}pe|ų šachmatų pirmenybes, A- 
delaidėje. Jis įveikė dįdmeisterį 
Jąlvį L. Endzelipį, lpųką Suliką, 
Įąųųių čempioną Graske ir kitus.

— Adelaidės Vytis (vadovavo 
R. Arlauskas) gruodžio 6 d. lai
mėjo ketvirtą kartą iš eilės Pie
tų Australijos žaibines varžybas. 
Vytis ląįmėjo šias pirmenybes la 
bai įtikinančiai; varžovai buvq 
pralenkti 10-čia ir daugiau taškų.

Jf

— Rygoje, Žalgirio šachmati
ninkai sužaidė lygiomis 5.5 su es
tų Kalęvu. Mikėnas neatsilaikė 
prieš garsųjį didmeisterį Paul Ke- 
resą. Prieš tai Mikėnas baigė ly
giomis su 3 didmeisteriais Štei
nu, Polugajevskiu ir Gelerių.

— J Bostoną šventėms buvo 
suvažiavę ankščiau pasižymėję 
So. Bostono Lietuvių Pil. d-jos 
Šachmatininkai: Gediminas Svei 
kauskas (1959 ir 1964 metų Bos
tono čempionas), jo brolis Leo
poldas (profesoriauja N.Y. City 
kolegijoje) abu iš New Yorko; 
Cjediminas Kuodis iš Washing- 
tgri, D.C., Ramūnas Girnius iš 
^į|tsibųrgh,Pa ir Saulius Girnius 
iš Cleveland, Ohio.

— Dr. Alg. Nasvytis baigė ket 
viltuoju Clevelando turnyre, ku 
rį laimėjo Jugoslavijos meisteris 
IVJilan Vuksevich, trejetą metų 
Žąidęs Bostono Cambridge koma

oje.
— R. Shukaitis parisodo Cle

velando State University II ko
mandos kapitonas, o M. Kliorys
__ John Caroll universiteto ko-|
mandos kapitonas.

Kazys Merkis'

f OUARTERLY
1 ON 

!!' PASSBOOK SAVINGS
8

SAVINGS CERTIFICATE
Earnings are paid March 31, June 3O.September 30, and D

Compounding quarterly is an important advantage to you 
because it means higher earnings for you! Here are a few 

- representative examples of how compounding quarterly 
would inerease your earnings;

Simole Interest Rate Resulting 
From Compounding Ouarterly

Rate
Per Annum

Six month certificates that^H 
earn 514 % per annum are 
issued in amounts of $10,000, 
or more in multiples of $1,000.
They are renevvable. Earnings can 
be left to accumulate in the certificate 
account if youvvish.

(

Kas gi kitas jiems padės, jei 
ne mes? Kas kitas juos užjąus 
ir parodys, kad jie nėra užipirš- 
ti? Į ką kitą jie gali kreiptis įr 
iš ko daugiau jie gali tikėtis 
bet kokios pagalbos, jei ne iš 
mūsų?

Šiandien jie yra tie mažieji, 
vargšai Kristaus broliai ir se
sės. O mes tie, į kuriuos žiūrė
damas Jis sako: aš esu alka
nas, aš esu pusnuogis ir suša
lęs. aš esu benamis tremtinys. 
Ar padėsi mąn, ar sušelpsi ma
ne?!

Gal atsakysi — ką aš vįenas 
galiu? Ką čia reiškia vięna ki
ta dešimtinė, kurią aš galiu skir 
ti vargšams? — Tiesa, pavie
niui nedaug tegalim padaryti. 
Bet juk tam ir yra Bendrasis 
Amerikos Lietuvių šalpos fon
das — Balfas, per kurį visi ge
ros valios lietuviai, bendromis 
jėgomis galime ir vargstantiem 
efektingai padėti, ir sau patiem 
amžinuosius nuopelnus užsitar
nauti.

Iš kiekvieno vargšų laiško 
Balfui Betliejaus Benamis žvel
gia į mus, iš kiekvieno kenčian
čių prašymo kūdikėlis Jėzus tie
sia savo rankutes. Kada tik jūs 
gera darote vienam iš mano ma
žiausių brolių, man darote.

Kun. P. Geisčiūnas

MISCELLANEoŪs
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
. .,.L!:ONAS UIANCKI S Stabdžiai, Sankabos. Transmisijos,

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

Kampas 58th Street
Telefonas — PRospeet 8-8583

■llllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi
070 Standard Federal pays 43/4% per 

annum, current rate, on all regular pass
book accounts. You may open this type of 
account, add to it, or withdraw from it 
at any time in any amount.

SAVINGS IN BY THE 10TH OF ANY ” 
MONTH EARN FROM THE FIRST OF 
THAT MONTH.

APDRAUDŲ agentūra
Namų. crvTbna. 

automobiliu, 
sveikatos, bl» 
nlo.
SSSSL J8:
KOO.

J. BACEVIČIUS
M55 8. Ktdrie Av,.. PR 8-22OT

NDA
SIUNTINIAI I LIETUVA

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chieago, UI. 60632. Tel. TA 7-5980

REAL ESTATE
n — U — u — C —

1 Year 
4.83% 
5.35%

5 Years 
5.326% 
5.959%

10 Years
6.035%
6.84%

Ąt 4%% per annum, compounded quarterly, $10,000 
vvjll. inerease to $16,035.20 in 10 years and to 

$20,067.12 in a little more than 14 years. 
Other amounts vvould show propor- 

tionate growth. Ouarterly compounding 
of earnings of 514 % per annum 

vvill inerease a $10.000.00 account 
to $16,849.95 in 10 years and to 

131/2 years.

Savinas and Loan Association of Chicago
4192 Archer Avenue, at Sacramento 
Chicago, Illinois 60632 — VI 7-1140 
OFFICE ' , ? ' ' \
HOURS: Mon. and Thurs.—■9 a.m. to 8 p.m. 

JaSs Tues. and Fri.—9 ą.m. to 4 p.m.
Sat. --9 ą.m. .to Noon . . . Wed. Cloąed,

Assets over $135,000.000.00 
Surplus and Reserves over $11,000,000.00 yt 
(More than two timęs legal requirements)

♦ S

D,ELŲXE, brk. 4 flat with 4 car 
brick gar. 50x185’ lot, 3 bedroms. 
each apt. h. w. ht. $38.000.
2 flat brięk. 5 rims. on.įst fl ,.5V2 
rrus. on 2nd aGs f a. lit.. 2 car gar. 
$2,500 down. ‘ s
H.E. HOPKINS & i^N jyU .7^2460

Atdaras upžiūrėjįruui sektnąd 
nuo 1 iki 5 vai.

5 kamb. mūr. namus. Rūi>ys. Ant- 
tomat. šildymas gazu. Visas nau
jai dekoruotas.

3058 S. TKUMBL LL ĄVE.
Sekmad. atidarąs apžjūr 

6409 S. TROY Si
nuo 1 Uk 4 vai.

Galima nupirkti įmokėjus ^4,500. 
5 miegamųjų mūrinis, 2 vonios, ga
zu šildymas Tuoj pat galima už
imti. 778-2233.

Svč. Mūrijus Gimimo narai)., rajone' nRSe”).
[us. 2 maš.

— 4 kamb. mūr. (“e 
2 mieg.. apšild. por 
garažas, pilnas rūsys, priedai. 
Apyl. 72 ir Kedzie. HE 4-9041.



Tautos tragedija

ŠVIESOS ATSPINDŽIUOSE
Rimties valandėlei

Į 1969 METUS ĮŽENGUS

Trijų nepriklausomos Lietu
vos prezidentų gyvenimai at
žymėti tragišku likimu. Dide
lę savo gyvenimo dalį jie ati
davė savo tautos savisąmonės 
ugdymui ir valstybinio gyve
nimo kūrimui, bet tik trumpą 
laiko tarpsnį tegalėjo pasi
džiaugti laisve. Dviejų buvusių 
prezidentų palaikus priglaudė 
svetima žemė, o vieną dar ir 
dabar tebealina svetimųjų prie 
spauda, šiuo atžvilgiu visų tri
jų prezidentų gyvenimai susi
liejo su visos tautos likimu, o 
dabartinės lietuvių kartos troš 
kimai — su jų praeities troš
kimais. Užtat išeivijos lietu
viai į juos žiūri kaip į šviesius 
praeities atspindžius likiminė- 
se tautos sutemose ir kaip į 
valstybinio tęstinumo simbo
lius, laukiančius tapti nauja 
tikrove.

Šį kartą reikia prisiminti 
prifeš ketvirti šimtmečio tra
giškai žuvusi pirmąjį ir pasku
tinįjį nepriklausomos Lietuvos 
prezidentą. Jis žuvo 1944 m. 
sausio 9 d., nespėjęs dar sa
vo nauju likimu plačiau paliu
dyti Lietuvos tragedijos sve
timiesiems. Tačiau jo gyveni
mas ir mirtis kain tik dar la
biau tapo simboliu Lietuvos 
ir lietuviu gyvenimui bei liki- 
miniam keliui, kuriuo tiek tė
vynė, tiek ir daugelis jos vai
kų Iki šiol tebeeina. Tr dabar 
pirmojo Lietuvos prezidento 
nueitam kely reikia ieškoti tų 
atspindžių, kurie skatintų mus 
kovai už pavergtos tėvynės 
laisvę, ir tokiems pat troški
mams, kurie taptų tautos lū
kesčių išsipildymu.

•»
Prieš dvidešimt penkerius 

metus mirusio Antano Sme
tonos gyvenimas — kietos ko
vos kelias. Iš tĄIintauios gim
nazijos pašalintas dėl lietuviš
kos maldos teisių gynimo, iš 
universiteto kelis kartus paša
lintas, kalintas ir net ištrem
tas už tai, kad norėjo išlikti 
tvirtu lietuviu ir prie savęs su
burti kitus tautiečius. Baigęs 
studijas jis pasirinko darbą 
tėvynėje, kad galėtų aktyviai 
dalyvauti tautiniam darbe ir 
toliau vesti neatlaidžią kovą 
prieš carų politikos kėslus.. Jis 
buvo neatlaidus ir lenkams, 
norėjusiems savo pusėn pa
traukti net iš liaudies kilusius 
naujus šviesuolius. Jis kovojo 
ir su savaisiais ne prieš parti
jas. kurios ugdė politinę sąmo
nę lietuviuose, bet prieš ju sa
vitarpius ginčus, kliudančius 
brandinti tautinę vienybę ir 
sėkmingesnę veiklą.

Net ir tuo metu, kai A. Sme
tona jau darbavosi Vilniuje, 
rusų politikai mėgino, A. Ba
ranausko žodžiais tariant, pa
likti Lietuvą ir tamsią ir juo
dą, bet jis jau nebuvo vienin
telis kovotojas už lietuvių tei
ses ir geresnį gyvenimą. Ta
čiau jis buvo tų šviesuolių ei
lėse, iš kurių išaugo nepri
klausomai valstybei vadai, kul 
tūros nešėjai, tautinės sąmo
nės gaivintojai ir valstybinio 
sąmoningumo ugdytojai. Tau
ta nepažadinama savistoviam 
gyvenimui staigiu šuoliu, — 
jai subrandinti reikia daug dar 
bo ir nuolatinių pastangų. Tas 
tautinis sąmoninimas ėjo de

šimtmečiais, kol atsirado iš
drįstančių aiškiai pasisakyti 
už savą valstybę ir nurodan
čių politines jos gaires.

A. Smetona buvo vienas tų 
drąsiųjų, tautai brandinti pa
naudojusių spaudos puslapius, 
davusių politines gaires -ir, pa
lankioms sąlygoms atsiradus, 
skelbusių nepriklausomybės 
aktą bei visišką atsiskyrimą 
nuo kitiems kraštams priklau
somumo. Kaip tauta jau buvo 
verta valstybinės laisvės, taip 
ir jos jauni kovotojai už lais
vę buvo verti imtis valstybės 
organizavimo. A. Smetona, ta
pęs pirmuoju nepriklausomos 
Lietuvos prezidentu, į valsty- 

. binį darbą įsijungė visomis jė
gomis ir visu gyvenimu. Tuos 
troškimus, kuriuos anksčiau 
skelbė kaip laikraštininkas, pa
vertė laisvos tautos tikrove.

•
Laisvė neateina su nepriklau

somybės paskelbimu, — jai 
apginti reikia ryžto. Lais
vei turi būti paruošti ne tik 
kariai ir politikai, bet ir visa. 
tauta. Jaunų, ryžtingų, nors 
dar politiniam darbe ir nepa
tyrusių, vadovų Lietuva buvo 
energingai vedama į laisvų tau 
tų tarpą ir tarptautine politi
ką. Laisvųjų eilėse Lietuva už
ėmė savęs vertą vietą. Šiam 
valstybiniam darbui organizuo
ti didelę duoklę atidavė ir A. 
Smetona, kuris, kaip teisinin
kas, laikraštininkas ir visuo
menės vadas, galėjo panaudo
to savo patirtį ir žinias.

Šiandien į velionį preziden
tą mes žiūrime kaip į buvusį 
nepriklausomos valstybės švie
sų žiburį, kurin dabarties su
temose krypsta mūsų akys, kai 
mums reikia kovoti už savo 
kalbą, už išlikimą ir už lais
vę. Kai šiandien mes nuolat 
kalbame apie tautinį susipra
timą, tai galime prisiminti A. 
Smetonos žodžius, parašvtus 
dar prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą: “Tautybės sąvoka, veda
ma iš gimtojo krašto, dingsta. 
Jos vieton stoia visuomeninė, 
vedama iš kalbos atskirumo”. 
Bet kartu jis teisingai įsijau
čia ir į mūsų sąlygas, sakyda
mas. kad “kas ir nemoka lie
tuviškai. bet laiko save lietu
viu, pripažįsta mūsų kalbą pri
valoma mūsų tautos žyme ir 
pats laiko reikalingu daiktu 
jos išmokti... tas yra susipra
tęs mūsų tautietis” (I, 106). 
Kai šiandien mes kalbame a- 
pie lietuvišką veiklą, tai taip 
pat galime pasiskatinti io žo
džiais : “pasirodykime darbu, 
o ne vienais žodžiais” (III, 
122), nes “žodis be veiksmo 
juk niekai” (Pasakyta, pa
rašyta, 44). Jo ir kitų ano me
to kovotojų už Lietuvos laisvę 
žodis virto veiksmu — nepri
klausoma valstybe ir sąmonin
ga tauta.

Nūnai, prisimenant A. Sme
tonos dvidešimt penkerių me
tų mirties sukaktį, reiktų at
gaivinti ryžtą paversti žodį 
veiksmu savoje aplinkoje. Pir
mojo mūsų prezidento ir ko
votojo už laisvę A. Smetonos 
šviesus prisiminimas turėtų pa 
skatinti sekti visais praeities 
kovotojais ir dabartyje pilnai 
atiduoti duoklę Lietuvos lais
vei, tautos kultūrai ir tauti
niam išsilaikymui. Pr. Gr.

Pavergtųjų Tautų surengtame Lenkijos ir Čekoslovakijos nepriklausomybės sukakties bendrame minėjime 
Eetuvių grupė. Kairėje Vliko vicepirm. J. Audėnas, min. St. Lozoraitis. Nuotr. Vyt. Maželio

GYVULIŲ ŪKIS LIETUVOJE
Sklypininkai skatina gyvulininkystę, bet gyvulių ūkis negaluoja

Pranešimuose nutylėta, kad 
sklypininkų pečiais remiasi pa
žanga gyvulių ūkyje. L. Brež
nevas kompartijos centrinio ko
miteto susirinkime paskelbė, 
kad Sovietuose per ketverius 
metus galvijų skaičius padidė
jo 10 mil. — karvių 2,8 mil., 
avių, ožkų 13,3 mil. Kiaulių 
skaičius sumažėjęs.

Deja, jis neturėjo drąsos pa
minėti, kad sklypininkai buvo 
ir yra svarbiausias gyvulių ū- 
kio skatintojas. Sovietuose jie 
valdo tik 3% žemės, o patei
kia rinkai 40% kiaušinių, 20% 
mėsos ir 13% daržovių.

Vilniuje įvykusiame kompar
tijos centrinio komiteto susi
rinkime A. Sniečkus gyrėsi gy
vulių ūkio pažanga kolūkiuose 
ir valstybiniuose ūkiuose:

“Galvijų skaičius kolūkiuose, 
tarybiniuose ir kituose valsty
biniuose ūkiuose pernai paly
ginti su 1964 metais padidėio 
21 procentu karvių — 12 pro
centu. kiaulių — 10 procentų, 
naukščiu — 22 procentais. Ta
čiau aviu skaičius pas mus su
mažėjo. Ši klausimą mums rei
kia atskirai išnagrinėti, kad ga
lėtume imtis atitinkamu nn'emo 
nių aviu skaičiui padidinti”.

Gyvulių ūkio atsilikimas
Kodėl kompartijos sekreto

rius A. Sniečkus slapikauja? 
Kuriais sumetimais jis nutyli 
sklypininkų išlaikomus gyvu
lius?

Galvijų ir kiaulių skaičius jau 
1961 m. prašoko buvusį 1939 m. 
Avilį ūkis visai sunykęs. 1939 
m. avių skaičius siekė 1,3 mil., 
kai 1967 m. tik 181,000 drauge 
su ožkomis. Arklių skaičius 
kasmet mažėja ir 1967 m. tesie
kė 167,000, kai 1939 m. jų bu
vo 563,000.

Galvijų ir kiaulių skaičius 
ūgterėio .nes šio ūkio šaka ė- 
mė rūpintis ir kolektyviniai fl- 
kiai. 1951 m. sklypininkai išlai
kė 83% karvių ir 75% kiaulių

VIDURNAKČIO SERENADA
Romanas
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Leonas prisiartino arčiau lovos. Suėmusi ranka krau 
ju pasruvusį petį, aukštyn veidu apsivertė Matilda... Re
nata... Matilda. Abu veidai susiliejo į vieną. Leonui aky
se pasidarė žalia. Nieko nepajėgdamas galvoti, kažkokios 
neatšaukiamos, nesustabdomos jėgos verčiamas, jis pri
dėjo pistoletą prie savo smilkinio ir dar kartą paspaudė 
gaiduką.

Epilogas
Ties privačios ligoninės durimis sustojo didelis limuzi

nas. Po kelių minučių, gailestingų seserų lydima, tarp
dury pasirodė jauna aukšta mergina. Jos vienas petys bu
vo perrištas didžiuliu baltu raiščiu, o kairioji ranka 
buvo įdėta į kilpą. Šalimais stovintis automobilis su 
spaudos atstovais užblokavo limuzinui kelią.

— Vieną momentą, prašau, — sustabdė į limuzi
ną lipančią merginą reporteris su pieštuku ir bloknotu 
rankose. Už jo stovėjo fotografas, blykčiodamas lempu
čių šviesomis.—Jūs Renos Gili duktė? O, štai ir ji pati,— 
pašoko reporteris, pamatęs duryse Renatą. —Iš kur toji 
duktė? Mes nieko nežinojome, kad jūs turit dukterį, 
Mrs. Gili. Ir kas tas vyras?—klausimai krito kulkosvai 
džio šūvių greitumu. Renata sekundę sustojo. Jos šaltas 
žvilgsnis sustabdė reporterio klausimus.

GEDIMINAS GALVA

ir avių, kai 1967 m. jų rankose 
buvo 49% karvių, 45% kiaulių 
ir 94% avių. Sklypininkų išlai
komų gyvulių našumas ir šiuo 
metu didesnis už esančių kolek
tyviniuose ūkiuose.

Kompartijos sekretorius dang 
stosi procentais ir vengia nuro
dyti, kad sklypininkai pakelia 
pačią didžiausią naštą net ir 
tuo metu, kai Lietuva iškovojo 
pirmaujančią vietą Sovietų gy
vulių ūkyje.

Lietuviai žemdirbiai, pakėlę 
įvairius bandymus nepriklauso
mos Lietuvos metais, ištvermin 
gai tesi, nors jų sodybų skai
čius šiame pokaryje yra žymiai 
sumažėjęs.

Kainų pakėlimas, gyvulių ū- 
kio gaminiams ir aukštesni at
lyginimai gyvulininkystės dar
buotojams skatino šią ūkio ša
ką. Gyvulininkystės gaminių 
kainos nepaprastai aukštos, pa
lyginant su gaunamu atlygini
mu.

Mėsos tiekimas ir prekybi
nė organizacija nėra pasiekę 
tinkamos aukštumos vartoto
jams patarnauti. Dėl šios prie
žasties ir dabar vartotojai tu
ri stovėti eilėse skerdienos nu
sipirkti.

Negerovės gyvulių ūkyje
Sovietų ūkį griauna kompar

tijos sukurta pasibaisėtina biu
rokratija, neapgalvotas ūkio 
planavimas ir aukšta savikai
na. Prieš šias negeroves bando 
kovoti komunistinės respubli
kos, tačiau krašto piliečiai be
jėgiai net balsui kelti.

Nežiūrint kai kurių atsieki
mų Lietuvos gyvulininkystėje, 
kompartijos sekretorius A. 
Sniečkus daro priekaištų kolek
tyviniams ūkiams ir net kom
partijai dėl nesugebėjimo va
dovauti :

“Labai lėtai didėja karvių 
skaičius, o šiemet tarybiniuose

ūkiuose jų dargi kiek suma
žėjo. Žinoma, mes negalime di
dinti gyvulių skaičių, neatsižvel 
gdami į galimybes juos gerai 
šerti ir laikyti. Tai galėtų su
mažinti jų produktyvumą. Ta
čiau, kai yra pašarų ir patalpų, 
o karvių skaičius vis vien ma
žėja, tai tokia padėtis nepaken
čiama.

Reikia pažymėti, kad šiais 
metais mažėja kiaulienos gamy
ba. Iki spalio 1 dienos respubli
kos kolūkiai ir tarybiniai ūkiai 
realizavo kiaulių 5 procentais 
maž^u, negu per atitinkamą 
praėjusių metų laikotarpį. O 
Širvintų, Telšių, Akmenės ir Ša- 

i kių rajonų ūkiai realizavo kiau- 
. lių net 13 - 26 procentais ma- 
i žiau. Mes turėjome realizuoti 
| šiais metais 60 procentų beko- 
ninės kondicijos kiaulių, tuo 
tarpu per tris ketvirčius reali
zuota tik 42 procentai.

Esantys pašarų rezervai lei
džia jau artimiausiais metais 
kuo daugiau penėti kiaulių. Bet 
trūksta patalpų. Todėl būtina 
statyti laikinas pigias kiauli
des.

Esama, neūkiškumo, kai krin
ta p-vvuiiai perpikvojami pa
šarai. de^al”! ir kita. o kai ku
riuose kolūkiuose net pasitaiko 
fak+u kai grobstomos visuome
ninės lėšos.

Kolūkiuose vis dar silpnai su
tvarkytas ekonominis darbas. 
Partinės organizacijos ir žemės 
ūkio organai, kolūkių vadovai 
ir specialistai dažnai dar nepa
kankamai gibnasi į kolūkinės 
gamybos ekonomiką, giliai nea
nalizuoja atskirų rūšių produk
cijos aukštos savikainos ir ma
žo rentabilumo priežasčių.”

Maža kaltę išpažinti, bet rei
kia iš klaidų mokytis, kad kom 
partijos nemokšų daromų nuo
stolių nereiktų krašto gyvento
jams mokėti ir skursti.

Kompartijai rūpi bet kokia 
kaina valdžioje likti. Todėl ji

— Šiuo metu neturiu nieko jums pasakyti. Mano 
sutartis laikinai pasibaigė. Aš visada turėjau dukterį. 
Bet ir dainininkės turi teisės į savo privataus gyvenimo 
kampelį. Malonėkite mane praleisti.

Šoferis pagarbiai laikė Renatai atdaras limuzino du 
ris. Matilda sėdėjo išbalusi, atsilošusi į užpakalinės sė
dynės atlošą.

— Tik vieną klausimą, Mrs. Gili. Mes gerbiame 
jūsų privatumą. Kokie jūsų ateities planai?

— J tą klausimą mielai atsakysiu. Mano dukra rei
kalinga poilsio. Mes išvykstam į Europą neribotam lai
kui atostogų. Vėliau pažiūrėsim.

Šoferis užtrenkė duris ir limuzinas išskubėjo pro li
goninės kiemo vartus.

— Kaip jautiesi, Matilda? Ar jau visiškai neskau
da? Esi tikra, kad tau nebus persunki kelionė? — su 
meiliu rūpesčiu klausinėjo dukrą Renata.

— Ne, mamyte, neskauda, tik dar petys toks su
stingęs, ir sunkiai pavaldau pirštus. Man kitur skauda, 
— jos išbalusiu veidu riedėjo ašaros.

— Neverk, Matilda, mano miela dukra. Žinau, 
kaip tau sunku. Bet aš esu tikra, kad Leo... tėvas ne 
tau šitą šūvį taikė. Tai mano kaltė, kaip visada. Ar 
nepagalvojai, kad, gulėdama lovoje, taip, kaip mes ta
ve radome, tu galėjai jam atrodyti, kaip aš? Mano pe
niuaras, mano lova, ta pati srtalva plaukų? Jei aš nebū
čiau taip nekantri ir nebūčiau palikusi tavęs vienos, to 
visko nebūtų įvykę. Tu neįsivaizduoji, kaip aš norėjau 
išeiti į miestą viena, niekeno neatpažinta ir pasidaryti 
minios dalimi. Kai tu užmigai, po ilgos nemigo nakties, 
po tokio jaudinančio pasikalbėjimo aš turėjau kur nors

Mūsų gyvenimas turi virsti di
deliu tiesos įgyvendinimo 

vyksmu
Žmogus, girdėjęs proto ir 

jausmų, mokslo ir patirties at
sakymus, vis dar kažko bevil
tiškai laukia, nes dėtos viltys į 
dialekt:ką nepatenkino jo pro
to reikalavimų; bet priešingai: 
toji viliojanti dialektika nuvedė 
žmogų į nusivylimą protu ir jo 
autoritetu. Šių dienų žmogus y- 
ra nusivilęs, vienišas ir pabė
gęs iš savęs, kentėdamas savo, 
paties individualybėje.
Toks žmogus įžengė į 1969 m., 

vis dar ieškodamas tiesos, bet 
pamiršdamas, kad gyvenimas 
yra tiesos įsikūnijimas. “Melas 
yra nebūtis, o nebūtimi niekas 
negali būti pagrįstas. Jei gyve
nimą suprasime, kaip tam tik
rą objektyvinį pavidalą, jis vi
sados savyje turės tiesą, nes 
tik tiesa yra būtis. Vadinasi, tik 
tiesa gali nešti mūsų veiksmo 
pasekmes. Mūsų gyvenimas vi
sados yra kūryba. Mes negy
vename, kaip gyvuliai, gryną 
gyvenimą: grynai mes niekados 
nebūname. Mes visados esame 
susiję su objektu, kurį mes va
diname pasauliu ir kurį mes per 
tvarkome ir perkuriame. Kūry
ba yra mūsų gyvenimo būdas. 
Mes būname kurdami. Kiekvie
na kūryba yra idėjos įkūniji
mas, kiekviena idėja yra tiesa. 
Todėl gyvendami mes kuriam, o 
kurdami vykdome tiesą. Mūsų 
gyvenimas yra tiesos vykdymo 
rezultatas” (prof. dr. A. Macei
na).

Pasaulio ir žmogaus egzisten
cija yra tarp šviesos ir tamsos, 
tarp vilties ir tuštumos. Pasau
lis ir žmogus svyruoja tarp bū
ties ir nebūties. Jei kitos pasau
lio būtys savo instinktyviu gai
valingumu nugali marinantį su
stingimą, tai žmogus, būdamas 
kartu ir dvasinio prado nešėjas, 
šią kovą išgyvena sąmoningai. 
Būdamas sąmoninga būtybė, 
žmogus kovoja ne tik už švie
są ir viltį savo asmeniui, bet ir 
už šviesą ir viltį visam pasau
liui. Žmogaus kova yra sunkes
nė, nes jis turi laisvą valią, nes 
j’s gali pasiekti ir tamsumą ir 
skendėti joje, kartu skandinda
mas ir griaudamas visą visatą. 
Todėl esmėje kovai už viltį ar 
neviltį yra žmogaus rankom duo 
tas ginklas, kurį jis gali vienaip 
ar kitaip panaudoti. Tačiau vi
sata būtų seniai žuvusi, jei jos 
buvimas ar nebuv'mas priklau
sytų tik nuo žmogaus, nes žmo
gus jau daug istorijos slinkty-

tik nurodo sovietinės santvar
kos ūkines negeroves, bet at
gyventos santvarkos nekeičia, 
iki ji tarnauja kompartijai val
dyti milijonus. Gera valdyti, kai 
už nesugebėjimą, už klaidas, už 
melą nereikia atsakyti.

išeiti, kad būčiau viena su savo jausmais. Užsidėjusi 
tamsius akinius, paslėpusi plaukus po skarele, kukliai 
apsirengusi, alsi nuėjau laiptais į apačią, ir niekas manęs 
nepažino. Palikau tave miegančią. Tik po valandos triuk 
šmas, policijos sirenos ir minia prie Hiltono durų priver
tė mane skubėti atgal. Tu neįsivaizduoji, mano siau
bo, kai aš sužinojau, kas atsitiko. Radusi tave po tiek 
ilgesio ir ieškojimo metų, galėjau vėl tavęs nustoti. Ir 
mano svečių kambaryje, neatgavęs sąmonės, mirė... ta
vo tėvas. Baisi fnano karjeros kaina. Ar ne tiesa, Matil
da, kad gyvenimo svajonių išsipildymas yra perbran- 
gus? Daug geriau turėti svajones... Klaiku, jai jų nelie
ka. Viską pasiekus, pačioje viršūnėje vienuma.

— Nekalbėk, taip liūdnai, mamyte. Mudvi turime 
viena kitą. Bet aš vistiek pasigesiu tėvelio. Jis mane sa
votiškai mylėjo. Aš kartais pagalvoju, kad jis gyveno 
tik man vienai. Jis neturėjo draugų, jokių kitų interesų, 
išskyrus mane ir, aišku, nuo tavęs bėgimo maniją. No
rėčiau turėti ką nors prisiminimui. Bet džiaugiuosi, 
kad nereikės grįžti į Stonesvillę.

— Advokatų pagalba aš viską likvidavau, tik pa
siėmiau kelis suvenyrus, kurie turėtų tau būti malonūs. 
Tiesa, čia rankinuke turiu tau vieną daiktelį iš tavo 
tėvelio “slapto” stalčiaus.—Renata išsiėmė nedidelį kriš 
tolinį buteliuką. Jis buvo šokančios moteriškės formos, 
o papėdėje buvo įgraviruotas užrašas “Vidurnakčio se
renada”. — Žinai, Matilda, prieš eilę metų, kai tu dar 
buvai tik gimusi, šie kvepalai buvo labai brangūs ir 
garsūs. Jų dabar jau nebegamina. Įdomu, kam tėvas 
juos pirko? Gal Marijai? O gal man?

PABAIGA

| je pavargo ir mėgino daug kar
tų žūti, kartu norėdamas visa 
sunaikinti. Kiekvieną tartą, 
kada jis save pastatė visatos 
švyturiu, kada jis savo sąmonin 
game išdidume vien tik savo jė
gomis pasiryžo visa pertvarky
ti, kilo netvarka, užėjo tamsa 
ir brolis žudė brolį, nežinoda
mas už ką ir kam. Suvargęs ir 
suniekintas žmogus pasijusda
vo, kad jis ėjo klaidingu keliu, 
kad ne jis yra šviesos davėjas, 
o kad jis yra tik jos nešėjas, 
kuris šviesą ima iš kitur, iš ki
to šaltinio. Ir šis karų bei re
voliucijų suvargintas ir savo iš
didume paklydęs žmogus vėl pa
jusdavo, kad yra ir kita realy
bė už jį didesnė, nuo kurios jis 
ir visa, kas yra, priklauso. Ir

| savo rankomis sukurtame cbao- 
Į se žmogus vėl pasigesdavo švie
sos ir eidavo ieškoti to didžiojo 
Kito, kuris jam viltį ir džiaugs
mą grąžintų, kuris jį pavargu
sį pakeltų ir sustiprintų.

Sunkus yra šis žmogaus ke
lias į šviesą, bet jis yra istori
joje dažnas. Ir šiandien žmogus 
sustojo ir pasijuto paklydęs, su
kūręs netvarką. Mes šiandien 
ieškome Kito, kuris mus išgel
bėtų. Mes žengiam Kristaus 
link.

Dieviškasis Žodis, tapęs kū
nu ir gyvenąs tarp mūsų Kris
tus — Žmogus — Dievas yra 
pasaulio centras. Viskas sukasi 
apie Jį, viskas verž’asi į Jį. Jis 
yra visokios tiesos židinys; Jis 
yra kiekvienos meilės šaltinis; 
Jis yra kiekvieno grožio pavyz
dys.

Kristus yra ryšys tarp Jį gim
dančio Tėvo ir iš Jo kylančios 
Šventosios Dvasios.

Žmogus — Dievas, Jis jungia 
savyje kūrėją ir kūrinį, besibai
giančius dalykus ir begalybę. 
Jis yra malonės pasaulio Auto
rius, jungiąs prigimtinę tvarką 
su antgamtiniu pasauliu.

Kristuje visi mokslai suran
da vienybę, visos dorybės — pa 
vyzdį, visi menai — idealą. Jis 
yra tautų istoriją valdančių į- 
vykių raktas; tame įvykių rak
te yra ir Sovietų Rusijos oku
puoti Baltijos kraštai — Lietu
va, Latvija ir Estija, — bet jie 
vėl bus laisvos ir nepriklauso
mos valstybės.

Kovoje už Lietuvos šventas 
teises turi mus stiprinti krikš
čioniškosios tikybos meilė, sa
vos tautos ir savo tėvų žemės 
meilė ir teisingumo meilė. Nors 
kažin kiek kainuotų jėgų, kan
čių ir aukų, nors prisieitų mums 
kad ir 40 metų (ar daugiau) 
klajoti po svetimus kraštus, 
kaip Senajame Įstatyme Izrae
lio sūnums, kol įžengė į Žadė
tąją Žemę, bet savo teisių ne
atsižadėsime! Su tokia mintim 
įžengėm į 1969 metus. K. Baras

Jungtinių Tautų sekret. U Thant (kairėje) kalbasi su pasekretoriumi Ralph 
Bunche. kaip išspręsti arabų ir žydų klausimą.
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Mylimai .motinai ir močiutei

A +A. ONAI VALIENEI
Palangoje mirus, nuoširdžią užuojautą sesėm vyr. 

skautininkei j.s. ALDONAI GASNERIENEI, GIEDREI, 
VIOLETAI, GRAŽINAI. LAIMAI ir DALIAI reiškia

LJS JUODKRANTĖS TUNTAS 
LJS BALTIJOS JŪROS TUNTAS 
LJS KORP! GINTARAS

A. -f- A.
MARIJAI BANAITIENEI mirus,

jos mielus vaikus RAMUTĘ (HENNINGS) ir SIGITA 
bei jų šeimas giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Stasys — Marija — Gražina — Vytas 
Mickevičiai 

Stasys ir Elena Mickai
Omaha, Nebr&ska

A. "I" A.

JUOZAPAS JODELIS
Gyveno 3231 S. Green St.
Mirė sausio 3 d., 1969, 6:15 vai. ryto,
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Utenos apskrities, Anykščių parapijos, 

Vienasėdės kaimo. Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Amelija (Bernatonytė), se

suo Uršulė Petraitis, sesers sūnus Albinas Skukas su žmona Matilda 
ir šeima Lietuvoje 3 seserys: Ona Bražiūnienė, Barbora Valentiniefiė 
ir Elena' Rinkevičienė ir jų šeimos ir brolis Antanas su šeima, Bra
zilijoje sesuo Genovaitė Paršelienė su šeima Ir kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Priklusė Maldos Apaštalavimo dr-jai ir amžinas narys T. Mari
jonų bei T. Pranciškonų rėmėjų dr-jų.

Kūnas pašarvotas Antanas M. Phillips. koplyčioje, 3307 Š. Li
tuanica Avė. - —

Laidotuvės įvyks pirmad., sausio 6 d., iŠ koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje' jvvyks gedu
lingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Sv. I 
Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame Visus: gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, seserys, brolis ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YA 7-3401

AL A.

JOSEPH ŽICKUS
Gyveno 7045 S. California Avė.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Eržvilko parapijos. Butačių kaimo.
Mirė sausio 2 d., 1969, 6:45 vai. ryto, sulaukęs 77 m. amžiaus.
Amerikoje išgyveno 56 metus.
Paliko dideliame nuliūdime žmona Petronėlė, sūnus John, marti 

Margatet, duktė Patrisia Sawiski, žentas Stanley, anūkai James ir 
Patty, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Sv. Vardo dr-jai ir T. Marijonų rėmėjų dr-jai.
Kūnas bus pašarvotas šeštad., 1 vai. popiet Petkaus Marquet(e 

koplyčioje, 2533 W. 71st St.
Laidotuvės įvyks pirmad., sausio 6 d., iš. koplyčios 16 vai. lyto 

bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuly- 
dėtas į Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duktė, marti, žentas ir anūkai.
Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345.

REAL ESTATE

Reikalinga patikima kompanijo- 
nė - šeimininkė vyresnio amž. 
moteriai, 3—4 mėnesiams Flori
doje. Kambarys, maistas ir ma
žas atlyginimas. Kreiptis tel. • 
354-3322 f

RECEPTIONIST
Good typing skills, coordinate Į 

mail and communicat’ion- 
Maintain meeting records

Call - 782-8657
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

MONEY MAKER FOR RENT i
Restaurant, Cafeteria and bar in 
very good pon. Good location — 
large parking area — 5 room flat 
avall. ]

For furfher Information
Call Mr. VVozniak — 226-2225.

S po A kamb. mūr. Modernios vo
nia. alum. langai, šiluma gazu. 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

g uo 5$4 Lmnb. Ir 4 kamb. angliš
kam . usy. 7 metu mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu. alum. langai, kilimai.
$46.600.

fl butų naujas mūras. Karštu vand
šiluma gazu, alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86,000.

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

10 butų po S kamb. mūr. Alum 
langai. netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$67,000.

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

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

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

12 butų 1 metų modernus 1 rturtln -i 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 

; $26,000 metams. Pietvakarių miesto
daly. Teiraukitės.

Rooming bonse. Pajamų $60,000 
metams. Labai gerai lšnuom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės.

n kauib mūr. "Bullt-lns'*, kokli
nes plytelės karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,600.

1H aukšto mūr. 6 lr 6 kamb. 8 
įėjimai. Atskirt šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 lr Oakley $10,600

IŠNUOM- 5 kamb butas 2-me 
aukšte. Naujai dekoruotas Tik su
augusiems. 1622 S. 47 Ct., Cicero, 
trl OI, 6 5011

~ R E^aIl^E* sVa"T E

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

S-jų miegamųjų “expandabie?’ 
m&r. namas. ty2 vonios, 2 maš. 
garažas. Daug priedų. Apyl. 71st 
ir Marąuette pko. 776-8200

NAMU PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS

Batų nuomavimas — Income Tax. 
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. B A C E V I C I U S

6455 S. Kedrie Avė. — PR 8-2283

[ember of ML.S.
A L E X

SALES • MORTGAGES ■ MANAGEMENT

BATAS—REALTOR
Main office 6727 VV. Cermafk Rd., Cicero, HL Tel. OL 6-2283 

Turime šimtus namų Ciceroje, Bervryne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti } mūsų įstaigą 
Ir Išsirinkti iš katalogo.

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED — VYRAI

KITCHEN HELP
Experienęe not necessary.

SUBURBAN OONVALESCEN.T 
HOME

120 w. aeth st.
BRIGHTVIEVV MANOR 

CONVĄLESGKNT HOME 
A New North Side 141 Bed 

extended care faeiilty.
N0W Hl R ING

RN’s & LPN’s
AIDĖS AND ORDERLIES

Ali shifts — Top pay — Beautiful 
surroundings. Excellent benefits. 

Close to Wilson Avė. “L”.
PITONE 275-7200 

4538 Beacon St. at VVilson Ave-

Fiat Roosevelt Motors, Inc.
1125 Lunt

ELK GROVE VLLLĄGE, ILL. 
We are stafflng new Office.
We need:
1 - EXKCTTJVK SECRETARY 
1 - RWEPT1ONIST 
1 - SECRETARY
GAJUI, MR. SCHILLER For Appoipt 

‘ X 438J»4()0

CLERK - TYPIST
Varied duties.

Small congeniaJ office. 
Loop location. Permanent.

Call - 782-8657 
LAB TECHNICIAN

Physical testing of paper. Exper. 
preferred būt, tvilltra’n young 
women. with aptitude. Position also 

„eętails ;gten’i pffięe work. Top 
.salary with ėxcel future. All 
fringe benefits Call Mr. Bodrogi 
for apjp£

PAPER converting corp. 
1101 S. Kilbourn (4500 VV.)

Tel. 756-5200

♦ ♦♦♦♦♦ ♦
V YRAJ IR MOTERYS 

Immediate Openings

MEDICAL
TECHNOLOGISTS

ASCP rogistered or eligible. 193 bed 
general acute care hospital, currently 
under 6.5 million dollar expansion 
and modecnization program. Salary 
range: $7,000 to $10,400. Benefits
Include paid Blue Cross/Blue Shield, 
free life Insurance, liberal siek leave, 
vacations and holidays, retirement 
program. Permanent positions. Please contact. >

Personnel Pirector 
LEILA HOSPITAL 

BATTLE ORĘKK. MICHIGAN 
Colleet oalls accepted. Phone (616) 
962.8561, Ext. H4. Travel expenses 
for interview patd if employment
agreement is made.

HELP VVANTED — VYRAI

ORDER PROCESSOR
For Engineering Dept.

Position requires accuracy in 
clerical detail and record keeping. 
Knowledge of manufacturing and 
blue print reading helpful. Will 
consider training

GEAR SPECIALTIES INC. 
2635 VV. Medlll, Chicago

or call for appointment 
DI 2-3200 — VV. G. Johnson

STATIONARY ENGINEER
Interesting position in our 
modern home office in Glenview on 
4 A.M. to 12 noon shift. Prefer re- 
frlgeration & electrical exp. In
surance and other company benefits. 
Call personnel Service dept. 729-SOOO. 
SCOTT, FGRESMAN & COMPANY 
l»00 East Lake Ąve„ GLenvtew, Iii.

TOOL & DIE MAKER
' Immediate opening for a jofurney- 
man, who is capable of assisting us 
ln our program of rovlsihg and 
mathtaining punch press dies. Top 
pay and fringe benefits. Call M. Mn- 
rlani —— 787-1875 or apply 1 n person. 
ACME FRAME PRODUCTS, Ine. 

501 W. Huron Street

TEXAS
CATERPILLAR DEALER

We are a franchised dealer for Cat 
Eąuipment Wlth a 50,000 sq. mile 
terrltory ln West Texas. We sėli and 
service Earthmoving Eąuipment, 
Industrial Engines, Turblne Engines, 
and Compressors. Our Fabrication 
Center designs and fabricates oll well 
service and construction eąuipment.

VVELDERS
Needed For Our 

Odessa Fabrication Division

ALSO įPARTSMEN AND 
MECHANICS

Wlth Experience On 
Cat Eąuipment To Work In 
Abilene. Odessa And Pecos

AUTOMOTIVE ELECTRICIAN 
In Abilene

We offer pay commensurate with ex- 
perlence and training; merit ralses 
and promotions; good worklng con
ditions; opportunity for advancement 
Into management and sales; free 
retirement plan; siek leave; paid 
vacation; group Insurance; and 
others. Send Resume ln oonfldence to,

TREANOR
EQUIPMENT COMPANY

3601 S. Treadaway 
Abilene, Teocas 79602

An Eąual opportunity empioyer

MECHANIC
Construction tool repair and main
tenance mechanic. Mušt be familiar 
with electrical contractors tools. 
VVestern suburbs. 449-5300
LN. COMSTOCK AND CO. INC.

How Much Am I 
Worth???

Many Opportunities Įn Chicago 
Area. Ali Information is in Strict 
Confidence. Call Ron May on 
Monday.

ZENITH ASSOCIATES
202 S. State St., Phone 427-1995

PLATINKITE “DRAUGĄ”.
Tel. 826-5860 HELP VVANTED— VYRAI

GIRLS
For Light Factory Work 

FULT j TIME 
PITOENLY

ELECTRIC MFG. CO. 
36125 R. Halsted Street

ENGINEERS

FIELD SERVICE ENGINEERS
Boiler and Fuel Burning Eąuipment

We need engineers to supervise startup and operation of boilers 
and fuel bumiijg eąuipment of our manufacture. This eovėrs boilers 
from 15,000 lb. per hour package indusrtial boilers to 3,000.00 lb. per 
hour public utility boilers fired by all types , of foseil fuels and 
yarious refuse fuels. Fuel burning eąuipment inejudes coal. oil 
and gas bumers, stokers and coal pulverizers.
Service engineers are also responsible for instruction of custoimer’s 
personnel, trouble-shooting and testing. Training program provided. 
Travel is esetensive throughout U.S.A. Supervision from main offices 
in Worcester, Massachussetts. BS in mechanical engineering two-year 
college or eąuivalest practical experienoe in power plant operation 
reąuired.
Send resume and salary reąuirements to G. W. Dumin or call 

(617) 756-7111, RILEY STOKER CORPORATION, 9
9 Neponset Street, VVorcester, Massachusetts.

An Eąual OpportuUlty Eųu>loyer

WORK IN THE EKCITING 
HIGH-PAYING FIELD

OF MAGNETICS
Modem New Plant has 

Immediate Openings ior

GENERAL FACTORY WORKERS
(No Experience Necessary — We,wiĮl train)

• MACHINE & FORKLIFT OPERATORS

• ROUGH & FIHISH GRINDERS

• CORE MAKERS

• PRESS OPERATORS

We need men who want permanent jobs with no layoffs. 

WE OFFER:

.. Top starting rates with guaranteed increases 
... Paid Vacations 
.. 8 Paid Holidays
.. Free Hospitalization & Surgięal Insurance 
.. Company Pension Fully Paid

Žingsnis į gerovę
Rūta rertoranaa — Lietuviui ieqg- 

vOs sąlygos.
8 ftamb. mūrais 2 auto mūro gara

žas. Prie Maria High. Rimtas pasiū
lymas.

2 butų namas, modernios vonios, 
'kabinetų virtuvės. $20,000. Jmokėti 
$5,000.

8 butų mūras. Beveik naujas. Ever- 
greou rajone. Virš $14,000 nuomos. 
.$87.000.

Didelis 3 butų, 10 metų mūras ir 
mūro garažas. Apie 67 ir California. 
$50,500.

1)4 aukšto, 16 metų pajamų mū
ras. 2 auto. garažas. Prie pat parko. 
$26,700. Priims rimta paolŪIyma-

3 butų mūras. Arti ofiso. 2 po 7 
lr 4 kamb. butai. Garažas. $29,600.

Lduksus 7 kamb. mūras. įrengtas 
lementas, garažas. daug priedų.

vieta. $20.000.
autelis,; gražus 444 kamb. med. 

Platūs lotas Arti mūsų. $12,700.

VALDIS REAL ESTATE
2.458 l«.6ath SL BE.7-7200

PLUSt

EJxcellent worktng conditions in the Beautiful
Elgin Crystal Lake area in the Northwestern Suburbs.

PHONE, WRITE OR VISIT

A R N O L D
ENGINEERING CO-
"Specialists in Magnetic Materials"

MARENGO, ILLINOIS

(Area Code 815) 568-2283

An Eąual GpportųaUy ■ Empioyer

HELP VVANTED —

We have sold successfully for 
Severai years a German Tool (Chip 
Making, in the States of Illinois, 
Indiana, and Wisconsin, and re- 
ąuire a

SERVICE
MAN

Applicants having a machinist 
degree ior eKperience in the 
maintenance of repair of machine 
tools are preferred.

EXCELLENT 
WORKING CONDITIONS 

Call

LI 7-7400

YOUNG MAN
with ability and ambit’on to begin 
as errand boy and general office 
Good future.

CONTACT JOE TOPINKA 
762-2222

Dock Foreman-General
Excellent salary—Incentive pro
gram. Company benefits. Heavy 
ectperience all phases dock super- 
vision. Mušt show successfull ex- 
perienoe in developing dockmen 
and dock supervisors.

Phone 376 - 4400
An Eąual opportunity empioyer

VYRAI

Immediate Openings!

OUTSIDE 
MACHINISTS 
SHIP FITTERS

(First Class only)
' ' r. '

Apply or vrrite

BREWER DRY DOCK 
COMPANY

2945 Richmond Terrace
Staten Island, N.Y. \

An Eąual opportunity emptoydr

ELECTRONIC
DRAFTSMAN

Good knowledge of cloctronlcH pre
ferred. Ability to lay-out art work. 
Work tvill include schematics, eom- 
ponent layouts, wlrlng diagrama 
funotional logic diagrama and namo 
mechanical work. Steajly. Gali

LUNDELL CONTROLS
2566 N. Elston Avė., Chicago 

Tel. 772-8200
An Eąual Opportunity Empioyer

Remkit tuoe būsnieriua, kurie
skelbiasi dienraštyje “Drauge".

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

ELECTRO-MECHANICAL 

and MECHANICAL ENGINEERS
If you are an aggresive hardworking engineer looking fot ah 
opportunity to associate yourself with a dynamic growth minded 
company, the follotvįng will be of interest. Opening ėxfcts for 
applicants tyith background in electrical engineering. associated 
with Logic Design, Computer concepts, office machines, precįsion 
mėchari’Bms relatėd to Peripheral Computer Eąuipjnent, office 
machines etc. Send resumes to:

THOMAS E. WHEELER
Personn«l Manager

DURA DIVISION 0F 
INTERCONTINENTAL SYSTEMS INC.

5401-20th Street VVest 
GREELEY, COLORADO 80031
An Eąual Opportunity Empioyer..... . ................ . ..—i—■■ , , —........... —...........i,...

MODEL - MAKERS
R t D

LITTONS SWEDA DIVISION worldwide leader in the field o t busi
ness eąuipment is ertlarging its staff in the R & D rrtodelmakiną depert- 
ment. Immediate job opportunities exist for expcrienced model-m$kers. 
Applicants should have minimum 5 years experience as tool and dte- 
maker also in the field of moldmaklng for precision parts — or general 
experience with a model shop. Basic training should include a compteted 
apprenticeship.
Excellent starting salary with exceptionally good employee benefits in- 
cludlng the Litton-plan to purchase company stoeks and liberal pensipn 
plan. Write ©r call: 550 Central Avenue. Orange, New Jersey or.call 
(201) 673-7100, Ext. 2254.

Appointments made for Your convenience.

SWEDA INTERNATIONAL
Division of LITTON INDUSTRIES

An Eąual Opportunity Empioyer ....

ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'HiiiiiiiiiiiiuiiiliiiiiniiHliiinkij
S engineers

Į B.S.I.L B.S.M.E. B4.M.L

| GENERAL FOODS CORPORATION
S= has engineering opportunities fęr promotable individuals with up to 
S five yėars expenence.

PROJECT ENGINEERS
s Work įnvolves installation and modification of advanced packaging and 
g processing eąuipment.

INDUSTRIAL ENGINEERS
= VVill work in all phases of professional industrial engineering including 
= plant Jayout, facilities studies, cost reduetion studies.
= Send resume in confidence or call Mr. John O’Connor colleet.

GENERAL FOODS 
CORPORATION
7400 S. RocktveU 

Chicago, Illinois 60629

(312) 826-1200
An Eąual Opportunity Empioyer

IHIIimHIIIIIHHIIIIIIIIIIHHIHimillllllllllHIIIIIIIHHHIIHmnmHIIIIHIMIIIIHinill^

li
I

HELP VVANTED — MOTERYS

NURSES
RNs and LVNs — AU Shifts

Why not enjoy best of living and working conditions in amog- 
free Orange County?
These are per’t positions offering eotcell. salaries plūs top personnel 
policies in 127 bed gen’l acute hospital. Extra pay for nite shifts.

Apply, VVrite. Wire or Phone MR GILBANK
VVESTMINSTER COMMUNITY HOSPITAL 

or HUNTLNGTON INTERCOMMUNITY ITOSPITAL 
214 Hospital Girde, VVestminister. California 92688

Phone — (714) 893-4541 An Eąual Opportunity Bmployter
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A. A. KUN. ANTANĄ ŠEŠTOKĄ 
PRISIMENANT

1968 Naujų Metų išva
karėse nuaidėjo liūdna žinia, 
nes iš mūsų tarpo pasitraukė 
a. a. kun. Antanas šeštokas.
Taip prabėgo jau metai, kai jo! 
nebėra mūsų tarpe, o buvo dar’ 
pajėgus ir galėjo dar daug,j 
daug metų tarnauti Dievui ir 
žmonėmis.

Daugiausia jo pasigenda, tai 
Vytauto Didž. šaulių kuopa ir 
jo parapiečiai, kuriems jis tar
navo per kelioliką metų Šv. Ag
nės parapijoje.

Kun. Antanas kilimo buvo 
aukštaitis, panevėžietis, Smilgių 
parapijos. Kadangi užaugo ne
turtingoje šeimoje ir mokslą . 
baigė gana vargingai, net kitų, 
gerų žmonių pagalba, tat buvo 
labai jautrus kitiems vargstan
tiems, kad ' ir (šioje šalyje.

Atsikūrus šaulių sąjungai 
kun. Antanas jausdamas gilų 
patriotizmą, tuojau stojo į ją.
Buvo išrenkamas į valdybą, kur 
ilgą laiką ėjo pirmininko parei
gas. Būdamas ramaus, tiesaus 
aukštaitiško Ibūdo, kartais įsi
karščiavusius, mokėjo greitai 
vėl sutaikyti ir surasti bendrą 
flialbą.

Mėgiamas buvo ne tik lietu
vių šaulių, bet ir tos parapijos 
žmonių, kurioje jis tarnavo iki 
paskutinių dienų. Visą tą suži
nojome iš jo parapijos klebono.
Per praėjusias vėlines, Šv. Ka
zimiero kapinėse, kunigų laido
jimo sklype buvo pašventintas, 
kukius akmuo jo amžinam pri
siminimui.

Susirinkus jo parapiečiams

Visiems vienu ar kitu būdu prisiminusiems mūsų 
garbingą ir mylimą motiną, senolę, prosenolę ir uošvę,

VELIONĘ SOFIJĄ SMETONIENĘ,

ir ją palydėjusiems į negęstančių šviesų šalį savo gilų 
dėkingumą reiškia didžiausios nuoskaudos aplankytos 

SMETONŲ IR VALUŽIŲ ŠEIMOS IR 
SESUO J. TŪBELIENĖ

Velionės pomirtinis pagerbimas — akademija įvyks
ta šeštadienį, sausio 4 dieną, 8:30 valandą vakaro Cleve
land Music School Settlement koncertų salėje, 11125 
Magnolia Drive.

Akademijoje dalyvauja velionės anūkas, 
Universiteto profesorius,

PIANISTAS ANTANAS SMETONA,

Indianos

SMUIKININKAS ANDRE AS ROEHN,
kurie atliks Bacho, Beethoveno ir Brahmso kūrinius.

Į šią akademiją kviečiami visi lietuviškosios šeimos nariai 
ir bičiuliai.

visų pamiltas, o ypač vaikučių, 
kurie jį pamatę apstodavo bū
riais. Ir jo netekus liūdi ir pa- 
sigęsta visi, nuo vyriausio iki 
mažiausio, nes jis visus mylėjo; 
taip pasakė buvęs jo klebonas.

Didžiausias skausmas, tai yra 
mums šauliams, nes netekome 
darbštaus ir dar pajėgaus ku
nigo — vado. Tat šauliai, skau
džiai pergyvendami jo netekimo

metines, užprašė šv. Mišias tė
vų jėzuitų koplyčioje sausio 5 
d. 10 v. ryto. Visi lietuviai, 
kad ir ne šauliai, kuriems kun. 
Antanas buvo (brangus kviečia
mi dalyvauti pamaldose ir pasi

melsti už jo vėlę. O Tau .kun. 
Antanai tebūnie leiigya'jJ^įd ir 
.Svetima, bet svetinga J^pęarikos 
žemelė. Mums šauliams Tavo 
vardas liks kelrodis, kajP ^vy
turys jūros laivams-

SUZANA ANTANAVIČIUS
ZEMLIAUSKAITĖ

Gyveno 7019 S. Califomia Avė.

Mirė sausio 1 d., 1969, 6 vai. vak., sulaukus 75 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 55 .ipetus. t

Veliopė buvo našlė a. a. Liudviko. »

Pasiliko dideliame nuliūdime giminės: Liudvikas Antanavičius su 
šeima, Julius Radašiąuskas su šeima, Ona Zemgųjipnė su šeima ir Ka
zimiera Zemgulienė su Šeima if kiti giminės Lietuvoje.

Priklausė Liet. K&Įtučio. Pašalpos kl., Brighton.Pk., mpterųkL.Zę- . 
maičių dr-jai, Upytės Draugiškam kl., Piliečių dr-jai ir Eržvilko dr-jai. '

Kūnas bus pašarvotas šešt, 11 vai. ryto, Petkaus Marąuette j 
koplyčioje, 2533 W. 71st Št.

U.Laidotuvės įvyks pirmad., sausio 6 d., iš koplyčios 9 vai. ryto. 
bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bąžpyčią, kurioje , 
jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydė- 5 
ta į Sv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, * 
draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. r

Nuliūdę: GIMINĖS u
JLaidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2^45 r

VAIDINA:
Stasė Kelečienė, Laima Petravičiūtė 

Elena Rukuižienė 
Leonas Barauskas, Julius Balutis

Algtanantas Dikinis, Arvydas Dikinis 
Jonas Kelečius, Juozas Valentinas

Bilietai gaunami: „Marginiuose' 
Telef. PR 8-4585

...Mirtie, dar palauk. Ko skubi?
Susitikt' Jeigu reik.
Tiktai dar ne taip greit. . .

Gražina Tulnusknitė

Lituanistui Benediktui Babrauskui 
mirus, poetę GRAŽINA TULflUSKAITĘ-BABRAUSKIE- 
NĘ ir sūnų VYTENĮ giliausiai užjaučiame.

Marija ir Jurgis Gliaudžiai 
ir sudus Jurgis

VIENEBIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

ADOMAS ZABŲKAS
Sausio 7 dieną sueiną vįęjieri mętąi, kai 

negailestingą mirtis atskyrė iš mūsų tarpo myli
mą vyrą, tėvą ir senelį. Už jo sielą šv. Mišios bus 
atnašaujamos sausio 7 dieną, 8:30 vai ryte Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje.

Prašome visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti pamaldose ir pasimelsti kartu su 
mumis už a. a. Adomo sielą.

Lai gailestingas Dievas suteikia jam am
žiną ramybę.

Nuliūdę: žm<ta, sūnūs, duktė, žentas ir anūkai

>

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

B k. mūro pajamų namas su rūsiu, 
nau J. šiidy., kabinetine virtuve ir 
gražiai Įrengta veikiančia rūbų va
lykla. Gage pke. $16,900.

Didelei ar giminingai šeimai mū
rio namus su rūsiu ir garažu ant pla
taus sklypo. 5% kamb. plius 2 
kamb. su pilna vonia pastogSJe. 68 
ir Talman. $21,000.

Sklypas Ir šalimai 3 butu namas 
geroj Brighton pko ,apyl. 6—4—3 H 
k. modernūs butai. Virš. $800 paja
mų. $26,900.

ŠIMAITIS REALTY
w 4<t pt.

40 akru ūkis su trobesiais ir ma
šinerija Mičigane, 120 myliu nuo Chi
cagos. $14,000.

10 butu mūr. namas Marąuette 
Pk. $11.000 met. pajamų. Savininkas 
duos paskolų. 6%. Kaina $68,000.

5 kamb. mūr. bungalow prie 71- 
os ir Rx>ckwell. Galima tuoj užimti. 
$17,900.4 butu PO 5 kamb. mflr. namas 
Gage Pk. Nauja šiluma lr elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas. 
$46,000.

3 butai po 8J4 kamb. ir 4 kamb. 
angliškam rūsyj. 12 metų mūr. na 
mas Marąuette Pk. 3 auto garažas. 
$62,000.

2 gražūs sklypai po 60x160 pšdų 
Bęverly Shores, Ind. $7,900.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TĄX — NOTARIATAS — 

IMIGRACIJA
2785 W. 71st St. Tet 926-6015

ygKiyjžr Šios puikios Hollywood 
jnMRf f svarstyklės yra tikrai 
LjfjBZ f praktiška dovana, mielai 
yjPĮr 'y priimama kiekviename name.
Bhtfy 7 Degto emalląue ir tikrai puikaus 
rlk j vinifinio viršaus svarstyklės yra 
Jr įpakuotos į kartoninę dėžę. Tai padaro
p-/ nepaprastai puikią dovaną. Tai gali būti 

ir Jūsų dovana, jei atidarysite $250 afba 
/ didesnę taupymo sąskaitą Unibin Federal 
/ bendrovėje arba padidinsite jau turimą 
' sąskaitą tokia ar didesne suma. Pasiūlymas 

įsigalioja nuo gruodžio 16 dj Ir baigiąs) (969 
m. sausįo 11 d. Galime duoti tik vieną dovaną 

vienai sąskaitai. Turint galvoje dovanos dydį' 
ir svorį, niekam negalime dovanos paslųšti.

Mūsų mylimam ir neužmirštamam vyrai, tėveliui ir broliui

A. rį- A.
Dipl. inž. MYKOLUI GVILDŽIUI

iškeliavus amžinybėn, jam buvo pąrqdyta didelė pagarba ir me 
O mums, pasilikusiems Žemės kelinnp-ie !)<»♦,i- xi—i,

- ur ti- --—iA Mt
o mums, pasilikusioms žemės kelionėje, lietuviška ir nuoširdi u: 
jauta mūsų Šv. Jono . Krikšt., Prisikėlimo, evangelikų Vilties p 
pijų kunigų, pląčios Toronto bei apylinkių lietuvių visuome 
mums mylimos Lietuvių Skautų Sąjungos narių Kanadoje ir Ji 
RLIAS Toronto skyriaus valdybos, kuri rūpinosi laidotuvė 
Draugai, bičiuliui, sesės ir broliai skautal-tės sudarė fondą velk 
atminimui pagerbti ir paminklui pastatyti; taipgi po laidotuvių 
ruošė gražius pusryčius Šv. Jęno Krikšt. salėje. Už velionio s 
užpirktos' Iv. Mišios? mums pareikštos užuojautos, parašyta c 
gybė laiškų, atsiųstos gėlės.

jums įsiems, giieljeji, iš širdies gilumos tariame ačiū.

Žmona, dukros, sūnūs, broliai, tetos 
ir kiti giminės

ęYVĄS prisiminimas
Atmintinas kielikas ar cimborija įgraviruota pri- 
"ąjmįnimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano- 
jant vargingoms Misijoms ar bet kuriam pąsi- W rinktam Kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas, kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat tu- 
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui.

WATRA MEMORIAL CENTER
2848 >V CERMAK ROAD, CHICAGO, ILLINOIS 60623 

AREA CODE 312 247-2425

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

AND REALTY
A. LAURAITIS

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

Sąžiningas patarnavimas

per annum

Šešių ar dvylika mėnesių 
certifikatartis, mažiausiai 

$9,000 arba didesnėje su- 
noje po tūkstantinę. Di- 
dentai mokami termino 
baigoje. Certifikatus
lujiname automatiš-

Paprastose taupymo są 
kaitose laikomiems pini 

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

santaupos gauna nuošimtį 
nuo mėnesio pradžios. 

Dividendus ištnokarhe bir
želio 30 ir gruodžio mėn.

31 dienomis.
72 tr Talman. Mūr. 1H aukšto, i 

butai — I ir i k. Garažas, $21,900
71 tr Talman. Med. 4 kamb. bu. 

tas lr 2 kamb. rūsy. Gazo *«■-’ 
$13.600.Mflr. B kamb. bungalow. 
stovy. Garažas. Tik $14,900

70 ir Talman. Mūr. 2 po 
ir butas rūsy. Garažas. $2

Geram

OUR 72nd YEAR
'where people make the difterenee’ ■,

3430 South Halsted J Chicago J Phone 523-2800 Afbert d, Aukers* President ASSETS OVER

Marija Mickevičiūtė-Banaiti
Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad po 

1968 m. gruodžio 29 dieną mirė mūsų myliu 
Člaremont, Californijoje.

Gimusi 1902 m. kovo 5 d., Jakubonių kaime 
apskr. Amerikoje išgyveno 18 metų.

Liūdesy liko sūnus Sigitas, duktė Ramutė, ž 
Hennings, anūkai, sesuo Sofija ir švogeris Prana 
viČiai Ir kiti giminės.

Atsisveikinimas įvyks sausio 1 d., 5 vai., Tod 
Chapel, 570 N. Garey Avė.. Pomona, Califomia. 
pamaldos už velionės sielą bus laikomos sausio 
vai. ryto šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje, Los ,j 
pamaldų kūnas bus nulydėtas į Holy Cross kapi 
City. Calif.

Vištoje gėlių prašome siųsti aukąs Lietuve 
Draugijai, 5202 9. Fairfield Avė., Chięągo, Dl. 606

i



DRAUGAS, šeštadienis, 1960 m. šaudo mėn. 4 d. CHICAGOJ IR APYLINKĖSE

X Tautinės skautų stovyklos, 
įvykusios pereitais metais, vaiz
dų albumas projektuojamas iš
leisti šiais metais. Medžiagą ren
ka Vladas Vijeikis (4346 So. 
Westem Avė., Chicago, Bl.) Vi
si,turintieji įdomesnių nuotrau
kų, prašomi jam pasiųsti. Išleis 
Liet. skautų brolijos vadija.

X Skautininldų-kų ramovės 
sueigoje kun. A. Kezys, SJ, pa
informuos apie ruošiamą skau
tų 5-tos taut. stovyklos filmą. 
Sueiga įvyks sausio 5 d. 3:30 v. 
Jelionių rezidencijoje, 6111 So. 
California avė.

x J. Bulota, mūsų dienraščio 
skaitytojas iš Dayton, Ohio 
džiaugdamasis kasdien gauna
ma lietuviška spauda, parėmė 
“Draugą” 5 dol. auka. Dėkoja
me.

x Genovaitė Rutkauskas, Chi 
cago, Bl. gavusi “Draugo” nau
jąjį kalendorių, mus parėmė 5 
dol. auka. Dėkojame.

x Julija Bičiūnienė, Healthy 
Food restorano 3236 So. Halsted 
Str. Chicagoje savininkė, atsi
lygindama už kalėdines korte
les, prisiuntė 5 dol. auką. Dėko
jame.

X Domas Dobravolskis, Chi
cago, Bl., už “Draugo” kalendo
rių ir 'kalėdines korteles prisiun
tė 5 dol. auką. Ačiū.

X Lietuvių Fronto bičiulių 
Naujųjų Metų sutikimas buvo 
suruoštas Mid American salėje, 
Oak Lawn, III., kur dalyvavo 
170 svečių ir nuotaikingai, skam 
bant dainoms ir muzikai pralei
do vakarą. Prieš dvyliktą ren
gėjų vardu svečius pasveikino 
inž. Petras Kazlauskas, sugiedo
tas Lietuvos himnas. Chicagos 
LF bičiulių apygardos pirmi
ninkas yra dr. K. Bobelis.

x Emilija Struck, kun. Anta
no Miciūno, MIC, sesuo, susižei
dusi puldama koją, gydosi Šv. 
Kryžiaus ligoninėje, kamb. 
504-1.

X A. Kraučeliunas parėmė 
“Draugą” 5 doL auka. Dėko
jame.

X Juoda-balta TV, dviejų 
metų garantija paveikslo lem
pai. Kaina — tik $129.95. Gra
dinskas, 2512 W. 47 St., tel. 
FR 6-1998. (sk.)

X Chicagos Aukštesniosios' 
Lituanistinės mokyklos vakaras 
-balius įvyks sausio 11 d., šeš
tad., 7:30 v. v., Jaunimo cen
tre. Bus įdomi meninė progra
ma, gera muzika, bufetas. Sta
liukus užsisakykite pas T. Ko
miteto pirmininkę Emiliją Pau- 
žuolienę teh 434-5714. (pr.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (ak.)
x A. ir B. URBONŲ maisto krau
tuvėje, 2640 W. 69th St., galite 
gauti: namuose gamintų dešrų, ru- 
liadų, kumpių, virtos šon nės, ko- 
šelienos, šviežia mėsa, įvairūs stei- 
kai ir kt. maisto gaminiai, šviežių 
iš kaimo kiaušinių 3 tuz. $1.00. 
švairių silkių ir kepsnių, namuose 
raugintų kopūstų, rūgštaus pieno 
ir kaimiškos grietinės. Priimame 
užsakymus vestuvėms ir kt. pa
rengimams. Kepame tortus, plokš- 
tainiuB ir duoną su razinkom.

Skamb. tel. 438-0446
(sk.)

X Dovanų siuntinius { Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734 Ink.)

X Chicagos Lietuvių Medžio
tojų - Meškeriotojų klubo tradi
cinis žvėrienos balius įvyks sau
sio 18 d., Marąuette salėje, 6908 
S. Western Avė. Įėjimas ir va
karienė 4 dol. Vietoms rezer
vuoti tėl. 476-2952. (pr.)

x Povilas Dirkis Alvudo va 
kapojime sausio 4 d. 6:30 v. v. 
Marąuette Parko lietuvių bažny
čios salėje, pagerbiant moksli
ninką dr. Juozą Eretą, kalbės 
kaip šveicaras pasidarė lietuvių 
patriotas. Įėjimas visiems lais
vas. i

X VI. Žemaitis iš Geraldtom, 
Ont., Kanadoje mums rašo: j 
“Švenčių proga prisimenu smul-I 
kias skolas “Draugui“. Atsiteis- 
damas pridėjo 5 dol. auką. Dė
kojame.

X Diamantė ir Saulius Grėb-
liūnai, Karvelio prekybos namų 
2501 W. 71 st., savininkai išvy
ko savaitei j Naująją Meksiką. 
Juos pavaduoja J. Karvelis, pas 
taruoju metu išleidęs visą eilę 
naujų plokštelių.

x Lucy Overling ir šeima, Chi 
caga, III., švenčių proga pasvei
kino “Draugą”, jungdama 5 
dal. auką. Labai ačiū.

X Chicagos lietuvių “Kęstu
čio” pašalpos klubo metinis na
rių susirinkimas įvyks sekma
dienį, sausio 5 d., 1 vai. p. p. 
Hollyvvood svetainėje, 2417 W. 
43rd st. Narių mokesčiai bus 
priimami nuo 11 vai. ryto.

X Dėkojame už gražius 
“Draugo’’ kalendorius ir kalėdi
nes korteles - šitaip ar panašiai 
rašo daugelis skaitytojų ir re
mia savo dienraštį. Aukojo: po 
4 dol. - B. Juozapavičius, Andr. 
Balsys, dr. J. Gedgaudas; po 
3 dol. - Emil. Leslie, K. Rama
nauskas, A. Naumanas, A. Laz- 
dauskas, P. Stelmokas, Mrs. An. 
Žukauskas; po 2 dol. - Br. Ba- 
ba rakąs, S. Olšauskienė, G. Va 
levičius, V. Narkevičius, J. Še
petys, Iz. Pemkus, Kęst. Žygas, 
Pr. Pekarskas, J. A. Gylys; 1 
dol. - A. Gilvydis. Visiems nuo
širdus ačiū.

X N. 1969 Metų 1-mą dieną 
su $1,000. atskubėjo į Lietuvių 
Fondo būstinę. Ar manote, kad 
tai bus turtuolis? O gal apart- 
mantinių bei kitokių biznių sa
vininkas? O gal profesionalas? 
O ne! Paprastas Sv. Kryžiaus 
ligoninės darbininkas, jokios 
nuosavybės neturįs, ilgai sirgęs 
ir turėjęs sunkias operacijas. 
Vėl pradėjo dirbti ir taupė Lie
tuvių Fondui. Pasiryžo būtinai 
sutaupyti iki N. M. tūkstantinę. 
Ir štai 1969 m. sausio 1 d. 12 
vai. jis jau LF būstinėje. Svei
kina LF reikalų vedėja A. Rėk
laitį ir įteikia savo auką — 
tūkstantinę. Jo vardas _  Pra
nas Helmas, marąuetteparkie- 

tis. Jo žodžiai įteikiant auką: 
“Žmogus minta ne vien tik duo
na”. Lietuvių Fondas laukia 
daugiau tokių patriotų, dvasios 
milžinų, kaip Pranas Helmas. 
LF adresas: 6643 S. Mapletvood 
Avenue, Chicago, 111. 60629.

(pr.)
X Vėl matysime V. Siskino 

“Džiaugsmą”, vaidinimą vai
kams, sausio 19 d., sekmad., 3 
vai. popiet, Jaunimo centre. Vai
dinimą stato Alvudo vaikų teat
ras. Bilietai gaunami Margi
niuose. (pr.)

Marųuette Parko lituanistinės mokyklos snaigės, pasiruošusios 1 pdyti sniego senį Kalėdų eglutės programoje. Iš 
kairės į dešinę: Regina Švabaitė, Rita Ambrazaitytė, Dana Varnaitytė, Salmė Drungaitė, Nara Šerelytė, Audra 
Kubiliūtė ir Rasa Narušytė. Nuotr. Z. Degučio

Lietuvių forumo radijo programoje be žymiųjų amerikiečių i$ed. 
lietuv.ų politikų, visuomenininkų, mokslo bei meno žmonių, dažnai da
lyvauja ir mūsų jaunoji karta.. Nuotraukoje matome radijo programos 
dalyves, veiklias akademikes Reginą Cesaitę ir Živilę Keliuotytę. Šio 
šeštadienio programoje dalyvaus 9 jauni akademikai, aktyvūs visuo
meninėje veikloje, kurie kalbės mūsų jaunimo aktualiais klausimais.

Nuotr. M. Kasniūno

Z J 4 Z? 77 /R TOL!
J. A. VALSTYBĖSE tikslais aplankys Japoniją,

Į Hong-Kongą, Sijamą, Indiją,
— Estijos atstovo E. Jaakson Ceyloną, Kiniją, Tanzaniją, .Se-

kvietimu gruodžio 13 d. įvyko negaliją, Marocco, Ispaniją, Por 
Baltijos diplomatinių atstovų tugaliją ir kt. kraštus. Šioje 
JAV pasitarimas Washingtone. grupėje dirbs 26—30 profesorių 
Ta proga aptarti einamieji rei- dėstytojų, kurie mokys lai
kaisi. vu plaukiančius studentus ar-

— Lietuvos atstovas Kajec- cheologijos, etnografijos, muzi
kas ir ponia dalyvavo Trinidad įOSf kalbų ir tkitų dalykų. Dan- 
& Tobago ambasadoriaus ir La- gUoiė supažindins studentus su 
dy Clarke priėmime Pan Ameri -1 įvairių kraštų etnografija. Ge- 
can Rūmuose ir International gūžės mėn. pradžioje plaukio-
Club priėmime, suruoštame Ka
lėdų švenčių proga dipl. misijų 
šefų ir jų žmonų garbei. Gruo
džio 19 d. dalyvavo valstybės
departamente, kur diplomatinių įr yra skaičiusi tuo reikalu eilę
misijų šefai buvo supažindyti su 
Apolio 8 išskridimu į mėnulį.
Gruodžio 20-21 d. Lietuvos ats
tovas, kartu su didžiumos vals
tybių dipl. misijų 'šefais, JAV 
prezidento kvietimu, buvo nu
skridęs į Cape Kennedy erdvių 
centrą stebėti Apolio 8 išskridi
mo į mėnulį.

— Danguolė Variakojytė, gyv.
Los Angeles, Califomijoje, sa
vo dizertaoinio darbo reikalais 
buvo atvykusi į Chicagą. Aplan
kė savo tėvus Petrą ir Kazę 
Variakojus, domėjosi lietuviš
kais reikalais. Danguolė yra et
nografė, ilgesnį laiką gyveno 
Amerikos indėnų rezervatuose, 
kur tyrinėjo jų papročius, ypač 
muziką. Kurį laiką dėsčiusi vie
noje kolegijoje, dalbar ji buvo 
Chapman kolegijos pakviesta 
dėstytoja į jos organizuojamą 
išvyką — World Campus Aflo-
at, kai 500 studentų grupė H. 3 ,
išplauks iš Kalifornijos laivu Chicagos O’Hare aerodromas! Blinois Central geležinkelis, 
vieno semestro kursui ir studi- yra pasaulio judriausias. Jame gavęs 24 mil. dolerių iš fedeia- 

1968 m. buvo priimta ar išleis- linės vyriausybės, pats dar pri- 
ta 689,198 skridimai. Tais me- dės 12 mil. dolerių 130 naujų 
tais užregistruota net 31,200,- traukinių užpirkimui. Geležin-

X L. Vyčių choras rengia

Letnonto Maironio Lit. mokykloj darželio mokiniai su mok. J. Luko- 
šiūniene.

CHICAGOS ŽINIOS
JUDRIAUSIAS AERODROMAS PIRKS NAUJUS TRAUKINIUS

metinius šokius _  vakarienę
šeštad., sausio 11 d., Pakšto sa
lėje. Pradžia 7:30 v. v. Parem
kite L. Vyčių chorą atsilanky
dami į šiuos metinius šokius.
Staliukus galima užsisakyti pas 
V. Bilitavičių tel. 927-3216 ir 
pas J. Aukščiūną tel. 254-0743.
Bilietus galite įsigyti pas kiek-11969 m. sąmata 
vieną choristą. (pr.) 132,406.

jautis studijų laivas sugrįš į 
Ameriką. Be savo tiesioginių 
studijų, Danguolė gyvai domisi 
lietuvių tautosaka, etnografija

pranešimų. Nesvetimi jai ir lie
tuviškos veiklos reikalai, yra 
aktyvi akademike skautė.

000 keleivių.
KASDIEN IŠLEIDŽIA DU MIL. 

DOLERIŲ

Chicagos miestas šiais Nau
jais Metais kasdien išleis dau
giau du mil. dolerių. Priimta 

siekia $759,-

VITALIS ŽUKAUS
KAS CHICAGOJE

Mes, gyvenantieji Chicagoje, 
galime džiaugtis turėdami pro
gos dažnai gėrėtis įvairiais kul
tūriniais parengimais. Nors tu
rime savas meno pajėgas, bet 
taip pat mielai sutinkame ir sve
čius iš tolimesnių vietovių. Tai 
įrodėme gausiai lankydami vai
dinimus teatro festivalyje.

Dabar vėl bus proga čikagiš- 
kiams pamatyti svečią iš Nevv 
Yorko ir pasiklausyti jo aktua
lios humoristikos. Tai Vitalis 
Žukauskas - vieno žmogaus teat 
ro kūrėjas, aktorius, humoris
tas ir režisierius. Jis savo teat
rinę karjerą pradėjo Lietuvoje 
1942 m. rudenį įstodamas į Vals
tybinio dramos teatro studiją, 
vadovaujamą Juozo Monkevi
čiaus - Monkaus. Studijoj būda
mas dalyvavo dramos pastaty
muose ir vėliau buvo priimtas 
į dramos teatrą režisieriaus pa
dėjėju. Vaidino Santvara “Kai
mynuose”, Grušo “Tėve”, Gogo
lio “Revizoriuje” ir kituose vei
kaluose. Tai pat konferuodavo 
koncertuose, šiupiniuose ar daly
vaudavo vaidinimuose.

1944 m. gavęs švietimo minis
terijos stipendi ją, išvyko Vienos 
universitetan režisūros studi
joms. Po karo buvo Augsburgo 
lietuvių teatro aktorium ir gas
troliavo stovyklose su teatro 
pastatymais. 1948 m. buvo vie
nu iš literatūrinio kabareto 
“Klumpės” organizatorių ir su 
gastrolėmis aplankė lietuvių sto 
vykias amerikiečių ir anglų zo
nose. Nuo 1949 m. gyvena 
Brooklyne. Čia 1950 m. suorga
nizavo Brooklyno vaidintojų 
trupę ir buvo jos meno vadovas 
- režisierius. Su trupe pastatė

kelis žada dar šiais metais iš
imti iš tarnybos visus senus, 
jau 40 metų tarnavusius, elek
trinius traukinius.
AUTOMOBILIŲ APDRAUDA

Illinais valstijos apdraudos 
kompanijų direktorius praneša, 
kad šiais 1969 metais kaikurie 
automobilių savininkai turės 
mokėti vidutiniai apie 13 pro
centų brangiau už automobilių 
apdraudimą. Jis nurodo ir pa- 

, . brangimo priežastis: padidėjęs
j nelaimių ir vagysčių skaičius, 

ar Nuo 1957 iki 1.967 m. nelaimių 
skaičius padidėjo 129 proc., va
gysčių skaičius 369 proc.

MIESTO TARYBA IR 

IZRAELIS
r
Chicagos miesto taryba vien

balsiai priėmė rezoliuciją pra
šančią, kad JAV-ių valstybės 
departamentas “suprastų ir už
jaustų” Izraelį dabartiniame 
nesusipratime su Libanu. Rezo
liuciją įvedė trys žydai alder
manai.

VALSTIJOS PAJAMŲ 
MOKESČIAI

Blinois valstijos Vaizbos bu
tas pakeitė savo 25 metų nusi
statymą ir dabar pasisako pa- 
remsiąs ribotą valstybinį paja
mų mokestį, jeigu Generalinė 
asamblėja tokį nubalsuotų.

ilO veikalų ir aplankė rytines 
, Amerikos kolonijas. Buvo kvie
čiamas režisuoti ir kitur, pav. 
į Hartfordą, Putnamą.

Teatrologiją V. Žukauskas 
studijavo Indianos, New Yorko 
universitetuose, Hunters Colle
ge, The New School ir Advan
ced Studies in the Theatre. Arta.

Per 20 metų yra plačiai ap
lankęs lietuviškas Amerikos ko
lonijas nuo New Yorko iki Los 
Angeles, Kanadą ir 1963 m. lan
kėsi Vokietijoje ir Anglijoje, 
dalyvaudamas koncertuose — 
parengimuose. Ligi šiol yra da
lyvavęs virš 280 koncertuose 
įvairioms draugijoms ar orga
nizacijoms.

Dalyvauja lietuviškose radi
jo valandėlėse ir yra parašęs 
apie 70 radijo vaidinimų. Taip 
pat teatro klausymais rašė mū-

Akt. V. Žukauskas
Nuotr. V .Maželio

sų periodinėj spaudoj ir yra 
tarptautinės teatro enciklope
dijos “Encidapedia dello Spet- 
taculo’, išleistos Italijoj, bend
radarbis. Bgesnis laikas kaip 
dialba prie Lietuvos teatro isto
rijos knygos. Priklauso The 
Catholic Actors Guild of Ame
rica, amerikiečių teatralų sąjun
gai.

Beaidomį, daugiau apie Vitalį 
Žukauską žinių gali rasti Lietu
vių Enciklopedijoje, o jo mono
logus išgirsime sausio 12 d., sek
madienį, Jaunimo centre. Kar
tu su V. Žukausku programą iš
pildys ir “Aldutės -mergaičių 
studenčių ansamblis, vadovau
jamas muzikės Alice Stephens.

d. v.

SPECIALUS AUTOMOBILIS

Oldsmobile kompanija sausio 
6 d. pradės specialią reklaminę 
kampaniją savo automobilių iš
pardavimui. Vajaus metu Chica
gos gyventojams siūloma tiktai 
300 specialiai pagaminti GM0| 
automobiliai, kurių kiekvienas 
kainuoja apie $3,965. Su tokia 
reklama, kompanija tikisi per 
du mėnesius čia parduoti apie 
5,100 visokių Oldsmobile mode
lių.

NKONAS PAGERBK 
CHICAGIECIUS

Penlktadienį, prezidentu išrink 
tas Richard Nixon vakarienės 
metu Sheraton - Blackstone vieš 
būtyje pagerbė tris Ghicagie- 
čius, kuriuos yra paskyręs į sa 
vo būsimą kabinetą. Garbės sve 
Čiais buvo David Kennedy, nau
jas iždo sekretorius, George 
Sehultz, naujas darbo sekreto
rius, ir Robert Mayo, kuris bus 
naujas biudžeto direktorius. Va
karienėje dalyvavo apie 600 
žmonių. Išlaidas užmokėjo žino
mas turtuolis W. Clement Sto
ne.
SHEALTHY FOOD RESTAURANT

LIETUVIŲ VALGYKLA
3236 South Halsted Street

, , Telef.: DAnube 6-9837
p Julija O. Bičiūnienė Chicago. III. 60608

NORMAN BURŠTEINAS, kailių krautuvė
IR SIUVYKLA, 185 No. Wabaah (kampas tVabush 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pinu. ir ketv. iki 8 v. v., šešt. iki 4 vai. 
ir kitu laiku susitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489- 

Kalbame lietuviškai.

TRADICIN1S SENELIŲ 

LANKYMAS

Jau 8 metai iš eilės kaip Lie
tuvos Dukterų dr-ja aplanko lie
tuvius senelius Oak Forest, Bl. 
(159 g-vė ir Cicero). Per pas
kutinius 4 metus L. Dukterims 
talkininkauja Liet. jųrų skauiti- 
jos “Juodkrantės” ir “Baltijos 
Jūros” tuntų skautai ir sikautės. 
Gruodžio 22 d. seneliams į jų 
kambarius buvo nuvežta kūčių 
plotkelė ir dovanėlės, paaukotos 
skautų ir Liet. Dukterų

Šioje miesto įstaigoje lietuvių 
senelių skaičius kasmet mažėja: 
per 5 metus nuo 80 nukrito iki 
50. Skautus atstovavo: dr. Van
da Sruogienė, Dalia Bylaitienė, 
Vera Lauraitienė, Nijolė Raišy- 
tė, Aldona Gasnerienė, Violeta 
Gasnerytė, Gražina Gasnerytė, 
Regina Jurgėlaitė, Vida Jurgė- 
laitė, Laima Balukaitė, Kristina 
Stonkutė, Nancy šotaitė, Auš
rinė Karaitytė, Rūta Paškevi
čiūtė, Regina Weinhoferytė, Ri
čardas Paškauskas, Algis Byla, 
Algirdas šlapkauskas, Raimon
das Paužuolis. Lietuvos Dukte
rų grupę sudarė: S. Adomaitie
nė (pirm.), G. Baradienė (vice
pirm.), Pr. Bičkienė, Alb. Dum
brienė, Brigita Perrey, Vera 
Lauraitienė ir kapel. kun. F. 
Gureckas. K.

SV. TĖVO
PARAMA PABĖGĖLIAMS
Popiežius Paulius VI-sis Jor

danijos arabų pabėgėliams iš 
Palestinos padėti padovanojo 
penkioliką fabrikuose pagamin
tų namų. šventojo Tėvo padova- 
nuotieji namai, pritaikinti 60 
klasių, bus pastatyti Bakaa pa
bėgėlių stovykloje netoli Amma- 
no ir galės talpinti 4,000 arabų 
moksleivių.

IŠGANYMO KELIAS 
Filioteja

Šią knygą parašė šv. Pranciš
kus Salezas. Ją apdirbo, sutrum
pino ir lietuvišką tekstą patobu
lino kun. dr. K. A. Matulaitis, 
MIC.

Autorius laiškų Forma kreipia
si į Filotėją (mylimą sielą) su 
patarimais ir pamokymais, kaip 
gyventi maldingą ir dorovingą 
gyvenimą. Čia yra daug gražių 
minčių bei nurodymų bet kokia
me gyvenimo kelyje. Knyga tin
ka kiekvienam, kas nėra abejin
gas savo sielos išganymui, kas ieš 
ko tiesos ir siekia geriau supras
ti savo uždavinį žemėje.

Gaunama

$3.50.
‘Drauge”, kaina

Illinois State eyventojal prie kainos 
turi pridėti 5% taksų.

Visi padėkime

LIETUVOS KANKINIŲ
VARDA ĮAMŽINTI

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

Aukoms adresas:
LITHUANIAN MARTYRS’ 

CHAPEL COMMITTEE
2701 W. 68th Street 

Chicago. Illinois 60629


