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IŠ VISUR
H. C. Lodge

pas Abrasimovę

BERLYNAS. — JAV amba
sadorius Bonnoje Henry Cabot 
Lodge, nuskridęs į Vak. Berly
ną, nuvyko į rytinę, komunisti
nę miesto dalį ir ten buvo susi
tikęs su Sovietų S-gos ambasa
dorium R. Vokietijoje P. Abra- 
simovu. Apie pasikalbėjimo te
mą neskelbiama.

H. C. Lodge su Abrasimovu 
susitiko pirmą kartą. Lodge pa
skirtas JAV delegacijos pirmi
ninku taikos derybose Paryžiu
je.

Čekoslovakijoje
Pertvarkymai Prahoje 

Nebėra vilčių išsilaikyti 

i. įSmrkovsklui

PRAHA. — CTK žinių agen
tūra per Prahos radiją paskel
bė: kom. partijos prezidiumas 
naujojo, federalinio parlamento 
pareigoms pasiūlė min. pirminin 
ko pavaduotoją Peter Colotką. 
“Pasiūlymas” reiškia, kad su
sirinkus, šį mėnesį, parlamen
tui, Colotka be kliūčių bus iš
rinktas naujuoju pirmininku. 
Tuo būdu, jau blėsta darbinin
kų, studentų ir kitų viltys lais
vėjimo vienam vadų — J. Smr- 
kovskiui, pasilikti “keturių di
džiųjų” Čekoslovakijos vadų 
tarpe. Tie keturi — prez. L. 
Svoboda, min. pirm. O. Čemik, 
partijos vadas — A. Dubček ir 
parlamento pirmininkas.

J. Smrkovski, vienas popu
liariausių politikų krašte, nu
matytas parlamento pirmininko 
pavaduotoju. Colotka — slova
kas, turįs kiek simpatijų ir li
beralų tarpe.

Maskva puola Nixcną, pratimus
Teigia: Nixono vyriausybe 

kelianti įtampą Europoje...

MASKVA. — Sovietų spau
da sausio 7 d. pirmą kartą nei
giamai vertina R. Nixoną ir jį 
sieja su numatytais, sausio 20 
d. prasidedančiais, kariniais pra 
timais V. Vokietijoje. (Yra ži
noma, kad tie pratimai neturi 
nieko bendro nei su Nixonu, 
nei su vyriausybės busimąja 
politikos kryptimi. Nutarimas 
vykdyti JAV karių pratimus 
Vokietijoje Johnsono vyriausy
bės padarytas dar prieš kelis 
mėnesius).

“Trud” dienraštis teigia, kad 
vienas pirmųjų Nixono vyriau
sybės žygių — kelti įtampą 
Europoje... Esą, Nixonas bu
vo pareiškęs, kad vienas svar

0.
s: air

JAV kariai vyksta pratimams į Vak. Vokietiją — čia vieni pirmųjų 
24 pėst. divizijos vyrų. vos išlipę iš didžiųjų “Starlifter” transportinių 
lėktuvų, Frankfurto aerodrome.

Karalienė Elžbieta, atvykusi daly
vauti Britų bendrijos min. pirmi
ninkų suvažiavime Londone.

Britų Bendrija 

Londone

Tariasi afrikiečių, indų 

protestų šešėlyje

LONDONAS. — Čia nuo ant
radienio vykstančioje britų Ben 
drijos (Commonwealth) konfe
rencijoje dalyvauja Bendrijos 
28 prezidentai, min. pirminin
kai ir kiti politiniai vadai. Ties 
suvažiavimo būstine, Marlbo- 
rough House, įvyko apie 1.000 
■asmenų demonstracija. Smurto 
veiksmų nebuvo. Afrikiečiai, gy
veną Anglijoje, protestavo prieš 
baltosios rasės politiką P. Af
rikoje — prie jų buvo prisijun
gę Rodezijos, Nigerijos, Biaf
ros, Indijos, Pakistano ir Kaš- 
miro gyventojai.

Min. pirmininkas H. Wilson 
pareiškė viltį, kad visi britų 
Bendriją liečią klausimai būsią 
svarstomi atvirai ir rimtai. O- 
pųjį Rodezijos klausimą numa
tyta apsvarstyti vienos ar dvie
jų dienų posėdžiuose.

biųjų užsienio politikos bruožų
— stiprinti Atlanto sąjungą 
(NATO).

Pratimai erzinsią 

Čekoslovakiją ?

Partijos organas “Pravda” 
šaukia, kad “jungtinė Bonnos
- Washingtono karinė demon
stracija rimtai kelia tarptauti
nę įtampą”. Dienraščio “Izvies- 
tija” nuomone, tai, kad “pra
timai vyks ties Čekoslovakijos 
pasieniu, liudija provokacinį tų 
pratimų pobūdį”.

JAV vyriausybė vakar pa
neigė, esą, JAV karių kariniai 
pratimai, kurie nuo sausio 20 d. 
vyks V. Vokietijoje, turį “pro
vokacijos” pobūdį. Tokie prati
mai, netoli nuo Čekoslovakijos 
pasienio, vyksta dar nuo pasta
rojo karo pabaigos.
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Paryžiaus smūgio Izraeliui atgarsiai
Prancūzija smerkia Izraelį, reikalauja atitraukti dalinius. — Izraelis įtūžęs, netekęs 
stambiausio ginklų tiekėjo.

Tikėjosi 30 mil. dol. vertės 
prancūzų ginklų

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
vyriausybė vakar patvirtino su
laikiusi įvairios rūšies gimdų 
pardavimą bei siuntimą Izrae
liui, Kaip nurodoma vyriausy
bės sluoksniuose, Paryžiaus žy
gis laikytinas atkirčiu, Izrae
liui praėj. metų gruodžio 28 d. 
sunaikinus, Beiruto aerodrome, 
13 Libano keleivinių lėktuvų. 
Oficialiai tai laikoma “įspėji
mu” Izraeliui.

Prancūzija ligšiol buvo pa
grindinis ginklų, lėktuvų tie
kėjas Izraeliui. Tiesa, prancū
zų lėktuvai - naikintuvai Izrae
liui nebuvo siunčiami 1967 m. 
karui su arabais prasidėjus. Ta
čiau vėliau Izraelis stambiais 
kiekiais iš Prancūzijos gaudavo 
lėktuvų motorus, įvairias dalis. 
Be to, Izraelis plačiai naudo
jasi prancūzų gamybos šarvuo
tais automobiliais, artilerijos 
pabūklais, helikopteriais, ma
žesnės talpos laivais. 1969 m. 
Izrael's tikėjosi gausiąs iš Pran 
cūzijos ginklų bei kitų karinių 
medžiagų bendros 30 mil. dol. 
vertės.

Maskva privalo atsisakyti agresijos 
ir sugyventi su Vakarais

Estų reikalavimai jų memorandume — Sovietai privalo atsisakyti beprasmiškai kau
pę naujas žemes — Siūloma: Maskva turi taikingai sugyventi ir su priešais, tenkinti 
ir moralinį žmonių badą, patikrinti asmens politinę laisvę, esminiai pertvarkyti ūkį.

Vakarų Vokietijoje gruodžio konjunktūrinių, aplinkybių dik- 
18 d. paskelbtas, iš už geležinės tuojamų, apskaičiavimų.
uždangos gautas, Estijos “tech
nikinės inteligentijos” memoran 
durnas, sukėlęs didelį dėmesį. 
“Draugo” korespondentas Bon
noje mano, kad tam memoran
dumui atsirasti gal bus prisidė
jusi ir prieš komunizmą kovojan
čių rusų talka.

Visa eilė naujų minčių, daug 

reikalavimų

“Drauge” š. m. sausio 7-8d. 
paskelbtoje memorandumo, atsi
šaukimo santraukoje iškelta tai, 
kad Sovietijoje esančios sąlygos 
atsirasti naujiems Stalinams, 
naujam stalininiui režimui. Dėl 
to daug kaltės tenka pačiai vi
suomenei, jos moralei.

Rašto autoriai pateikia visą 
eilę reikalavimų, pirmoje eilėje 
jie teigia, kad be intelektualinės 
laisvės sovietuose, būtina ypač po 
litinė laisvė. Reikia demokrati
jos, reikia laisvės opozicijai, bū
tina pertvarkyti rinkimų sistemą, 
visiems luomams suteikti lygias 
teises. Jie reikalauja nedelsiant 
paleisti kalinamus rašytojus ir ki 
tus, nes jie — drąsiausi visuome
nės atstovai, išdrįsę veikti, pro
tauti ir savo pažiūras viešai skelb 
ti.

Pasisako prieš agresyvųjį 

komunizmą

Paskutinėje memorandumo da 
ly estai vertina Sovietų Sąjungos 
vaidmenį tarptautinėje plotmė
je. Jie pabrėžia: tą vaidmenį rei
kia vertinti kritiškai. Kas gi, jie 
klausia, jei ne komunizmas skel
bia kovingą, agresyvią komuniz
mo sampratą? Tiesa, komunis
tai šaukia ir apie “taikingą sam
būvį”, jis gi atisradęs ne tiek 
žmoniškumo sumetimais, kiek 
sovietams reiškiant baimę dėl jų 
saugumo ir išeinant iš grynai

Izraelio politikai išskiria

Prancūziją iš draugų tarpo...

JERUZALE. — Izraelio už
sienio reikalų ministerija pa
reiškė, kad Paryžiaus nuspręs
tas ginklų sulaikymas turėsiąs 
neigiamų pasėkų — tai “arabus 
drąsins toliau vykdyti agresijos 
ir priešiškumo veiksmus”. Iz
raelis teigia, kad naujasis gen. 
de Gaulle žygis — vienašališkas 
ir pažeidžiąs buvusius Izraelio 
-Paryžiaus susitarimus. Be to, 
jis išskiriąs Prancūziją iš tarpo 
tų kraštų, kurie galėtų turėti

Aštuoni Europos kraštai sovietų 
žinioje

Estai toliau klausia: “Ar ne 
sovietai 1939- 1949 m. laikotar
py “prisijungė” 700.000 kv. km.

■

žemės plotus? Ar ne Sovietų Są
junga savo politinėje bei karinė
je kontrolėje laiko aštuonias 
valstybes, su 1,274 mil. kv. km. 
teritoriją? Tuo tarpu kitų kraš
tų, pastarojo karo nugalėtojų, 
žemės plotai beveik nėra pasikei
tę.

Tokia padėtis, gali būti, ma 
loniai nuteikia didvalstybinius 
jausmus, bet, iš kitos pusės, nie
ku būdu nepasitarnauja tarptau
tinės įtampos mažinimui, be to, 
visa tai nelaikytina didelės mo
ralės padariniu.

Reikia atsisakyti beprasmiškai 
kaupti žemes.

Autoriai savo rašte nurodo: 
reikia atsisakyti beprasmiško te
ritorijos kaupimo bei savo vals
tybinės galios plėtimo.

Reikia atsisakyti agresijos poli
tikos — priešingai, Sovietų Są
junga privalėtų prisidėti prie ki
tų kraštų ir su jais, ties Sovieti- 
jos sienomis, sudaryti neutralių
jų kraštų juostą bei veikti J. Tau-

teigiamos įtakos Art. Rytuose.
Naują posūkį kritiškai verti

no kai kurie ne gaullistų laik
raščiai ir ypač žydų organiza
cijos Prancūzijoje. Laukiama, 
kad jos rengs plataus masto 
protesto demonstracijas.

Politiniai stebėtojai reiškia 
nuomonę, kad Prancūzijos poli
tika, Art. Rytų konflikto likvi
davimo požiūriu, vis labiau ar
tėjanti prie Maskvos pastarojo 
meto pastangų karo įtampai 
Art. Rytuose mažinti. Vakar 
Paryžius reikalavo: Izraelis tu
rįs pasitraukti iš 1967 m. karo 
metu užimtų arabų sričių. 

Izraelis negaus gyvybines 

reikšmės ginklų

PARYŽIUS. — Prancūzijai 
paskelbus ginklų tiekimo su
laikymą, Izraeliui užkirstas ke
lias iš Prancūzijos gauti ne tik 
svarbias atsargines lėktuvų da
lis, bet ir kitus ginklus, pvz. 
raketas ir helikopterius. Tai 
ginklai, vaidiną ypatingai svar-

John McCormack, 77 m. amž.. vėl I bų vaidmenį Izraelio karinės 
perrinktas Kongreso Atst. Rūmų' taktikos srity.
pirmininku.

Pagaliau, reikia taikingai su
gyventi su kitais kraštais, gi vals 
tybės lėšas, karo mašinai skiria
mas, geriau nukreipti į kultūri
nių bei ūkinių vertybių kūrybą. 
Jau tai, kad Sovietai didesne da
limi yra atsakingi už įtampą pa
sauly, verčia juos žengti pirmuo
sius ir pačius svarbiausius žing
snius tikrosios taikos kryptimi.

“Sotus vilkas niekuomet nevirs 
nekaltu avinėliu...”

Toliau trumpai liečiami ūki
niai klausimai. Nurodoma, kad 
ūkinė plėtra neįstengs pagerinti 
visuomenės ir, lyg kokiu stebu
klu, nepanaikins blogio šaltinių. 
Jei siekiama perauklėti žmogų, 
tai darytina nebūtinai tenkinant 
pilvo poreikius. Juk “iš sotaus 
vilko niekuomet nesusilauksi
me avinėlio...”

Jei sovietai kalba apie aukštos 
moralės žmogų, tai materialiniai, 
ūkiniai pradai gali būti, žmogaus 
morale pakėlus, natūralia išva
da.

Sovietų ekonomistams turėtų 
būti suteiktos laisvų tyrinėjimų 
sąlygos — jos įgalintų rasti ūkio 
formas, galinčias geriausiai ten
kinti ne tiek pačios valstybės, 
kiek paskirų visuomenės narių 
poreikius. Politinė klaida yra 
aiškinti, kad gyventojai turį ten
kinti savo materialinius porei
kius. Reikia siekti įgyvendinti 
Gėrio idealą, o jis gi toks retas 
šiame prievartos ir pikto kupina
me pasauly.
Septyni Estų rašto reikalavimai
Galutinėje išvadoje, estai, su

glaudę kas pasakyta ir dar papil
dę Zacharovo tezes, iškėlė to
kius reikalavimus:

1. Reikia siekti ne tik nesan
taikos tarp priešiškų valstybių 
mažinimo, bet tiesioginio artėji
mo jų tarpe,

2. Siekti ne tik sambūvio (ko-

Kaina 10 c.

R. Kennedžio nužudymo byla vyks
ta Los Angeles mieste. Viršuje 
teismo pirmininkas Herbert V. 
Walker, apačioje — vienas Sirha- 
no trijų gynėjų ,adv. G. B. Cooper

“Apollo 9” žygio 

laukiant

10 skrydžių aplink žemę
WASHINGTON. — Erdvės 

tyrinėjimų įstaiga oficialiai pa
skelbė: “Apollo 9” skridimas 
pradedamas š. m. vasario 28 d. 
11 vai. rytų (10 vai. Chicagos) 
laiku. Numatyta 10 skrydžių 
aplink žemę, nuotolis nuo že
mės sieks tarp 125 ir 312 myl. 
Būsiąs vykdomas ir astronauto 
“pasivaikščiojimas” erdvėje. 
Pirmasis civilinis asmuo įguloje

“Apollo 9” erdvėlaivio įgulą 
sudarys: astronautai James M. 
McDivitt ir David R. Scott — 
abu aviacijos pulkininkai ir 
Russell L. Schweickart, civili
nis asmuo.

egzistencijos) ir bendradarbiavi
mo, bet ir susitaikymo,

3. Kovoti ne tik prieš fizinį ba
są, bet tenkinti ir moralinį žmo
nių badą.

4. Išleisti ne tik spaudos įstaty
mą, bet ir įstatymus, kurie patikri 
na asmens politinę laisvę,

5. Ne tik atskleisti bei mažin
ti stalinizmą, bet jį visiškai lik
viduoti,

6 .Ne tik amnestuoti politinius 
kalinius, bet juos pilnai rehabi- 
lituoti bei garantuoti, kad niekas 
negali būti persekiojamas, dėl sa
vo pažiūrų ir

7. Ne tik vykdyti, ligšiol nepa
kankamas, ūkines reformas, bet 
siekti esminio ūkinio gyvenimo 
pertvarkymo.
“Sukurkite bendrines moralines 

vertybes”
Svarbiausias reikalavimas — 

ne tik nugalėti nesantaiką su ki
tais kraštais, bet taip pat pašalin 
ti susvetimėjimą valstybės vidu
je.

Baigiant estai inteligentai to
kiais žodžiais kreipiasi į vadovau 
jančius asmenis: “Neapsiribokite 
moksliniai —techniškais svarsty 
mais, patogiomis iliuzijomis, švie 
šių ateities perspektyvų viltimis! 
Sukurkite naujas bendrines mo
ralines vertybes! Sukurkite nau
jus bendrus politinius bei ūkio 
idealus! Suteikite mums veiklos 
programą ir neleiskite mums veik 
ti, jei paaiškėtų, kad mūsų viltys 
bei prašymai būtų bergždi”.

Memorandumą pasirašė: “Esti 
jos socialistinės respublikos gau
sūs technikinės inteligentijos ats
tovai”.
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Paryžiuje
Nedaug vilčių atnaujinti 

pasitarimams
PARYŽIUS. — S. Vietnamo 

delegatai vėl atmetė JAV pa
siūlymus ir teigia, kad jie tei- 
kią dviejų pasitarimų šalių po
būdį. Hanojus reikalauja ketu
rių derybininkų šalių. Nėra 
daug vilčių pasitarimams pra- 
sidėsiant prieš sausio 20 d., kai 
Washingtone bus prisaikdintas 
naujasis prezidentas R. Nixo« 
nas. Šiuo metu JAV delegacijos 
nariai, vis ieškodami būdų at
naujinti pasitarimams, visu 
spartumu ruošia dirvą tam lai
kotarpiui, kai prie derybų sta
lo sės naujieji žmonės, su H. C. 
Lodge priešaky.

Vietname
SAIGONAS. — Vietname vy

ko tik nežymūs susidūrimai su 
priešu.

JAV karinės vadovybės pra
nešimu, priešo sužalotas “Phan- 
tom” naikintuvas nukrito ir su
dužo JAV artilerijos bazėje. Už
mušti du JAV kariai ir vienas 
vietnamietis. Dviem įgulos na
riams, iššokus, pavyko išsigel
bėti.

TRUMPAI
Senatas netvirtina atominio 

varžymo sutarties
WASHINGTON. _ Preziden

tas Johnsonas patyrė naują 
smūgį: senatas nesiskubina
tvirtinti atominio varžymo su
tarties. Tai teks vykdyti jau 
R. Nixono vyriausybei.

Sutartį pasirašė 62 kraštai, 
jų tarpe JAV ir sovietai. Ta
čiau jai įsigalioti reikia, kad 
sutartį ratifikuotų 40 kraštų.

• Du FBI agentai vakar nu
šauti Washingtone. Įtariamas 
asmuo, pabėgęs iš kalėjimo.

• Frankfurte nežinomi asme
nys numetė du “Molotovo kok
teilius” į JAV Informacijos į- 
staigos biblioteką.
• Kolumbijos keleivinis lėk- 

’tuvas su 56 keleiviais, įgula ant
radienį buvo priverstas skristi 
į Kubą.

KALENDORIUS

Sausio 9 d.: šv. Julijonas, šv. 
Marcijona, Algis, Gabija.

Sausio 10 d.: šv. Vilimas, šv. 
Juta, Gražulis, Ragailė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
galimi lengvi sniego krtuliai, 
šalčiau, temp. sieks 20 ir dau
giau 1. F., ryt — debesuota, la
bai šalta.

Saulė teka 7:17, leidžias 4:37.

Adam Clayton Powell, negras iš 
Harlemo, N. Yorke, 1967 m. buvo 
netekęs Atst. Rūmų nario teisių, 
tačiau šiomis dienomis jis priim
tas, tačiau su sąlyga sumokėti 
25.000 doL baudą.
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. sausio mėn. 9 d.
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naujus metus pradedant
Padarykime 1969 m. Lietuvos mūsų organizacija išlikti šioje

Vyčių Metais!
\ Visų pirma, norėčiau pareikšti 
§avo gilią padėką vyčiams už pa 
SĮ tikėjimą manim, praeitais me
tais Philadelphijos seime išren
kant mane pirmininku. Šią suteik 
tą man garbę ir išaukštinimą 
stengsiuos pateisinti, tęsdamas 
iki šiol buvusių pirmininkų pra
dėtą darbą.

Šiais metais žadu padėti vice
pirmininkui naujų narių verba
vimo reikalu, kad organizacija 
būtų padidinta naujomis kuopo
mis, kad būtų atgaivintos trum
pą laiką tegyvavusios kuopos.
Tas darbąs turėtų vykti lietuvių 
parapijų klebonams ir kunigams 
visame krašte padedant. Stengsi
mės savo darbu parodyti jiems, 
kad vyčių organizacija yra tikrai 
verta jų pagalbos. Ypatingą dė
mesį turėtume atkreipti į kasyklų 
regioną Pennsylvanijoje, kuris 
savo laiku yra buvęs lietuvių šir
dis Amerikoje.

Kaip paskutiniame centro val
dybos posėdyje spalio mėnesį Chi 
cagoje jau prasitariau, stengsiuos 
stiprinti vienybės ir broliškumo 
dvasią mūsų organizacijoje, nes 
tik būdama vieninga ir stipri 
brolija, kai visi sieks to paties tik
slo ir eis ta pačia kryptimi, galės

IH,

’tienusistovėjusioje mūsų kilmės 
generacijoje.

Kadangi laikai, kuriuose gyve
name, reikalauja nuolatinio kei
timosi ir prisitaikymo, kad išlik- 
tum ir augtum, kartu su savo ko 
legomis centro valdyboje aš, 
svarbiausia, dėsiu visas pastangas 
pritaikyti prie laiko dvasios vy
čių organizacijos struktūrą, pa
pročius, planus ir visį veiklą. Ki
tais žodžiais tariant, mums Lietu 
vos Vyčių organizacijoje reikia 
šviežio oro ir modernios ekume
nizmo dvasios, kuri yra privedu- 
si prie reikalingų ir sveikintinų 
pasikeitimų Katalikų Bažnyčio
je.

Kartkartėmis yra buvę pareikš 
ta, kad vyčiai savo organizacijos 
reikalais rūpinasi daugiau, ne
gu kitomis lietuvių organizacijo
mis ir jų siekimai?. Aišku, tai nė
ra teisybė, bet mes savo veiksmin 
goję viešųjų santykių programo
je turėtume parodyti kitoms or
ganizacijoms, ką mes darome ir 
kaip labai norime bendradar
biauti visuose vertinguose lietu
viškuose darbuose. Visomis 
mums prieinamomis priemonė
mis turime parodyti savo para
mą ir dalyvavimą čia kalbama 
prasme.

Centro valdyba turėtų remti 
ir pati aktyviai dalyvauti kultū
rinėje veikloje, kaip knygų leidi
me, parodų organizavime, kitų 
planų vykdyme, ir turėtų dar iš
plėsti jau ir taip plačią bei svar
bią Lietuvos Reikalų komiteto 
veiklą, kad tąs komitetas ne tik 
laiškus rašytų, bet ir padėtų su
daryti delegacijas pas politikos, 
visuomenės ir kultūros vadovus, 
kurie gali mums padėti.

Mes esame paveldėtojai didin
go palikimo, męs kartu turime 
pasistengti būti logiškais pavel
dėtojais savo Amerikos Lietuvių 
Romos katalikų susivienijimo sto 
darni nariais į tą savidraudos or
ganizaciją, padėdami jai tolimes
nėje veikloje. Jeigu mes neištesė
sime, šis didingas susivienijimas 
gali taip pat suklupti, nebetekęs 
jaunos paramos.

Kalbant apie jaunimą, atei
nančiu mėnesių bėgyje ne sie
nas statykime, bet tiltus tieski- 
rae per plyšius, kurie skiria mūsų 
generacijas. Tikslas visų yra tas 
pats. Turime vįs daugiau ir dau- 

: giau energijos bei pastangų skirti 
*am, kad būtų išvystytas stiprus 
jaunųjų vyčių sąjūdis, kuris yra 
esrhinis mūsų orgapizacljos eg
zistencijai ir augimui.

būna Lietu-

šios per televiziją Nevv Govern
ment Center patalpose. Po pa
maldų bus bendri užkandžiai Lie 
tuvių piliečių klube, 366 West 
BroadvVay, South Boston. Jie pra 

DrJProf. Jokūbas Stukas’sidės Pus« dvyliktos. Pusę antros 
pirmininkas į Prasidės posėdis Sheraton — Bos-

Taip, tegu 1969 
vos Vyčių metai!

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

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

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. 63rd Street
Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS IK GAMINIAI 
Mes patelefonuosime jflsų gydytojui

Kongreso dtąio^rątai 87 — prieš
85 balsus atmetė pasiūlymą, nu
bausti demokratą J. R. RaHck (D- 
Laj. kad jis atvirai rėmė į prez. 
G. YValace ,o ne demokratų kandi
datą.

CENTRO VALDYBOS 
POSĖDIS

Sį sekmadienį, sausio 12 d., 
Bostone bus Lietuvos Vyčių or
ganizacijos centro valdybos po
sėdis. 8v. 45 min. visi renkasi į te
levizijos studiją iškilmingai eį-

DB. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest B3rd Stbeet
Kampas 63-čios ir Califomia 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak.
senai. 9 vai. 15 min. prasidės Mi j Trečiad. ir kitu laiku pagal susitar.

~ Ofiso telef. 476-4042

ton viešbutyje. Kambarių išnuo
mavimą viešbutyje tvarko Al. 

(Nukelta j 3 psl.)

Rezld. Telef. 230-4683

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

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES fa 

I GERKLES LIGOS
I PIUTAIKO ARINIUS
t 2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
Vak. ŠeStadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220
Rez. telef. VVAIbrook 5-5O7Bj________- * ' ■__
Ofisas 3148 VVest 63rd Street

Tel.: PRospeet 8-1717 
RezĮd.: 3241 VVest (iBth Place 

Tet: REpubllc 7-78(18
BR. S. BIEŽIS

CHIRURGAS 
Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
peitktadiėnlais vak. nuo 7 iki 8 vai.

Rezld. tel. VVAIbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstu ir šlapumo takų chirurgija 

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

Route 25, Elgin, Ulinois

Tel. ofiso RE 4-5849. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 7 Ist Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šeši- dk 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktaJie- 

nais 2—9 v,, šeštadieniais 10-1 n p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

1 THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
= 4545 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60628. Tel. LUdlow 5-9500
5 Second class Postage paid at Chicago, Illinois. Published daily,
S except Sundays, days after Christmas and Easter by the Lithuanian 
g —*»., Catholic Press Society

g Subscription: $17.00 per yr. in Cook County, Illinois & foreign.
$15.00 per year outside Cook County and in Canada.

S Prenumerata: Metams *4 metų 3 mėn. 1 mėn.
g Cook County, Illinois $17.00 9.00 5.00 2.00
= Kitur JAV ir Kanadoj $15.00 8.00 4.50 1.75

* Redakcija dirba kasdien
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. f;

« Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimą: Pirm., antr.. 
ketv. 2—5, 7—9 vai. Penkt. 2—5 tr 
šeštad. 10—2 vai.

Of». 735-4477. Rez. PR 8-B9B0.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA fa CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR

emocines ligos 
Cravvford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Bez. Tel. GI 8-0873
DB. W. M. EISIH-EISIMAS

Akušerija lr moterų Ilgos

6132 ^o. Kedzie Avę., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą Jei ne- 

į atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.
HE 4-1414. Rez. RE 7-0807

DR. B. GAIŽIONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija lr moterų Ilgos 
2454 W. 71st Street

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

itad. 12—3 vai. popiet, 
ečladlęnlais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K 9 A 

2656 West 63rd Street
Pirmad-, antrad.. ketvlrt. ir penkt. 
ųiio 12 iki 3 v&l. Ir ntio 5 iki 8 v.v.

nuo 1 iki 4 vai.

(Ms. h- 6-6022 Bez. PB 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofisų vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v., 
šešt nild 9 tkl 12 vai.: arba susita
rtu).

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

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DB. FRANK PLECKAS, OPT.
3421 ». BSril St, GR 6-70M 

Tikrina aidu. Pritaiko akinius Ir 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namų 925-7007 

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

Išskyrus trečiadieni

Telef. 423 - 2660

BR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. 8 v. r. Iki 9 y. y. Wt. Ir 
Šeštad. 8 v. r. iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street
Ofisas laikinai uždarytas dSl dakta

ro ligos.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHfaURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Bezid. telef. PRospeet 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
akių ligos m chirurgija

P RITAI KO AKINIUS ■<
15542 So. Cicero, Oak Forest, Bl

Kabineto tol. 687-2020 
Namų tel. 839-107,1Vizitai pagal susitarimą

EARNINGS
OUARTERLY

ON
PASSBOOK SAVINGS 

&
SAVINGS CERTIFICATE

Earnings are paid March 31. June BO.September 30, and December 3!

Compounding quarterly Is an important advantage to you j 
because lt means higher earnings for you! Here are a few 

representative examples of how compounding ęuarterly ( 
z ' k. would inerease your earnings:

Rate
Per Annum

Simple Interest Rate Resulting 
From Compounding Ouarterly

1 Year 
4.83% 
5.35%

5 Years 
5.326% 
5.959%

10 Years Savings

Six month certificates that 
earn 51A % 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 you wish.

t

ū7fl Standard Federal pays 4%% per 
annum, current rate, on all regular pass
book accounts. Ydų may open this type of 
account, add to it, or withdraw from lt 
at any time in any amount.

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

IS

I

Loan A«M>eiation
6.035% t 4192 Archer Awiue, at Sacramęi 
6.84% |Chicaga ĮHinois 6Q632 J'vi'Ji

„» Chi.

At43/4% per annum, compounded quarterly, $10,000 
will inerease to $16,035.20 in 10 years and to

$20,067.12 in a little more than 14 years.

ui-npt ......
HOURS: Mon. and Thurs. — 9 a.m, to £ 

tues. and Fri. — Ša.m.’
Sat. — 9 a.m. to Noon

Ofa. PO 7-6060 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 W. GSrd Street

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

Ofiso lr buto tel. OLymplo 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien
d.Ir šeštad

X.
10-12 lr 4-7. Trečiad. 

tik susitarus.

Tel. — REllance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 

fl vak. Šeštad. 12-3 vai. p.p., trečiad.vai vak

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15tį Street. Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak., 

' Išskyrus trečiadienius.
12 tkl 4 popiet

Dį. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

KŪDIKIU nt VAIKI’ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt ir penkt. 
nuo ll vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. 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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Other amounts would show propor- 
tionate growth. Ouarterly compounding 

of earnings of 51/4% per annum 
will inerease a $10,000.00 account (More than two times I 

. to $16,849.95 in 10 years and to ■'
$20,221.05 in 131/2 years.

Assets over $135,000,000.00
i i

J
Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

PriimlnSJa tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Avė. kampas) 
jdieo 9—ii ryto lr 4—£ V. v. 
9 v. r. — 2 v. popiet

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

OHso tol. REllance 5-4410 
Rez. GltovehlU 6-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 tkl 2 vai. p.p.
ir vakarais pagal susitarimą.

BR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 Ist Street 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10__ 12
y. h, 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryti 
_______ Rezld. tol. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 
penkt nuo 2 iki 4 vai. lr nuo 8 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. tol. HE 4-2123, Namų GI 8-8195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 7 Ist Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
■Vai.: 2—4 p. p. lr 6—8 v. vak.

------- Trečiad. jr šeštad. uždaryta
Telefonas — GKovehlU
DR. A. VALIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR

MOTERŲ LIGOS 
2524 West 69th Street 

Valandos: 1 lkl 4 Ir 6 lkl 8 v. vak. 
šeštadieniais i lkl 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

6648 So. Albany Avenue 
Vai.: pirm., antrd;. ketv. 0—8 vai. 
vak., penkt Ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRlfaGAS 

3107 Weet 71st Street
VaL: 2 lkl 4 v. p. p. ir 7 Iki 8 v. v. 

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tol. 767-2141. Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
VaL: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
ir 6-8 v. v., ketvlrt. 6-8 v. vakaro. 
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MŪSŲ VISŲ TURTAS
KOMUNISTAI DEDASI DEMOKRATAIS

Išpuoliai prieš išeiviją

JAV SENATUI SUSIRINKUS
GRAŽINA KRIVICKIENfi

Sakoma, kad visuomenė tu
ri tokią spaudą, kokios ji yra 
užsitarnavusi. Sakoma, kad ji 
turi tokius periodinius ir ne
periodinius leidinius, kokio ji 
pati yra kūrybinio polėkio, iš
silavinimo ir kaip jai spausdin
tas žodis yra brangus. Toks 
teigimas gal labiau tinka de
mokratiškai besitvarkančiom 
valsybėm, tačiau toks tvirtini
mas gal atrodytų pergriežtas 
tautiniams vienetams, atsidū- 
rusiems už tėvynės ribų ir ban 
dantiems išlaikyti savo spau
dą ir literatūrą. Spaudos geru
mo negali nulemti diktatūrinių 
valstybių gyventojai, kur spau 
da yra paskirta režimui remti 
ir žmogų nuvertinantiems žy
giams girti. Tačiau laisvajame 
pasaulyje tautiniai laikraščiai 
daugiau ar mažiau priklauso 
nuo pačių tautiečių sąmonin
gumo, ir iš tos spaudos gail
ina susidaryti vaizdą apie tos 
visuomenės materialini ir dva
sinį lygį. Laikraštis yra vi
suomenės veidrodis ir iš jo net 
ir lietuvių kalbos nemokąs as
muo gali spręsti apie lietuvių 
tautinės grupės pajėgumą.

*
Primityvios nuotraukos, ne

ryški spauda, senoviškas lau
žymas, šriftas, antraštės ir 
visa kita net ir nemokančiam 
lietuviškai jau gali daug ką 
pasakyti apie tos ar kitos Bpau 
dos lygį. O skaitančiam lietu
viškai dar daugiau kas paaiš- 
ki, nes toje spaudoje matyti 
visas mūsų gyvenimas. Jei kas 
sako, kad mūsų išeivijos spau 
da vienokia ar kitokia, tas 
taip pat turi atsiminti, kad 
tai nėra kieno kito spauda, tai 
yra mūsų pačių, tai yra ir to 
paties vertintojo spauda. Jei
gu amerikietiškoj spaudoj la
bai smulkmeniškai ir labai 
daug rašoma apie kokius nors 
nusikaltimus, tai reiškia, kad 
didžioji skaitytojų dalis to 
trokšta. Mūsiškė spauda turi 
ne tik informacinės, bet tam 
tikra prasme ir formuojamo
sios reikšmės, jos paskirtis y- 
ra ne tik informuoti, bet ir 
kovoti. Ir kiek jai pavyksta 
šituos uždavinius atlikti, tai 
nėra tik tų žmonių, kurie tie
siogiai su tuo surišti, pasiseki
mas ar nepasisekimas, bet vi
sų mūsų laimėjimas ar pralai
mėjimas.

Nuo laikraštį tvarkančių 
žmonių daug kas priklauso, 
tačiau ribotas laikas ir ribo
tas skaičius negali tiek duoti, 
kiek jie patys nori ir kiek no
rėtų skaitytojas. Didelė talka 
yra bendradarbiai, pateikią 
gana įdomių ir svarbių infor
macijų, o jų nemaža dalis yra 
apie organizacijų veiklą. Nuo 
tų informacijų priklauso be
veik visas mūsų organizacinis 
judėjimas. Jeigu nepaskelbsi 
laikraštyje, tai į vakarą nea
teis žmonės ne tik kad juos 
ten nemokamai kviestumei, bet 
ir tada, jei atvykusiems da
lintume! šimtines. Be informa
cijos niekada nesusirinks toks 
skaičius žmonių, kokio norėtu
me, o apie tūkstantinių minių 
sutraukimą negali būti ir kal
bos. Bet organizacijos, paren

Spaudoje it gyvenime

GALĖTUMĖT VAIKAM SUTAUPYTI 
014.800

Savo vaikams galėtumėt skirti 
dovaną $14,800. Šitokį apskaičia- 
del vimą paskelbė “Washington 
Post” ir jį pakartojo “Reader’s Di- 
gest" sausio mėn. numeris. Sutau- 
pymas tokios sumos įvyks duo
dant gerą pavyzdį ir nustojant rū 
kyti. Jeigu rūkorius kasdien su
rūko pokelį cigarečių, tai per me
tus jis tam išleidžia $120 dole
rių. Jeigu tie pinigai būtų deda
mi į banką nuo 17 iki 65 metų am 
žiaus ir jeigu būtų gaunama pa 
lūkanų 3,5 procentų (atakai 
čius valstybinius mokesčius), tai 
susidarytų suma $14,800. Šeimai, 
kur yra du rūkoriai, santaupų 
susidarytų $29.600.

gimuose mokėdamos už salę, 
alų ar dešras, dažnai nėra la
bai patenkintos, kai tenka su
simokėti už skelbimus spau
doj, nepaisant, kad po įvykio 
patys parengimai aprašomi 
gana plačiai ir ne vieną kartą 
be jokių pridedamų atlygini
mų. Bufeto gėrybės nenukrin
ta nemokamai, bet gi ir žodis, 
kol patenka į lapus, turi per
keliauti spaustuvę ir visa, kas 
su ja surišta.

*
“Mūsų vakaro lėšos skiria

mos labdaringiems tikslams”, 
“Mūsų parengimo lėšos skiria
mos jaunimui, operai, gaidom, 
mokyklai” ir panašiai kalba 
įvairūs rengėjai, prašydami 
laikraščio įvairių nuolaidų. “Ar 
negali sukombinuoti taip, kad 
nereiktų už reklamas mokėti ?” 
klausia puikus organizacijos 
veikėjas redaktorių ar admi
nistratorių, užmiršdamas, kad 
redaktorius taip kombinuoda
mas silpnina laikraštį ne tik 
kuriame jis dirba, bet silpni
na laikrašti kaip didžiąja mū
sų galybę kovoje už Lietuvos 
laisvę. Visos organizacijos ge
ros, visi jų tikslai geri, bet 
argi laikraščio tikslai yra ma
žesni? Argi mūsų spaudos tik 
slas nėra toks pat geras kaip 
kitų organizaci jų vieni ar kiti 
užsimojimai. Ne vieną kartą
'kokiam parengimui mažiau pa 
vykus, kai visas išlaidas ap
moka, rengėjai ateina i laik
raščius derėtis, kad jiems nu
leistu. Negalėjo gauti nuolai
dų visur kitur, o tačiau tikisi 
jos spaudos sąskaiton. kad ši 
būtų skurdesnė ir silpnesnė. 
Ir jei kai kurios į apmokamus 
parengimus kviečiančios infor 
maciios apmokamos, tai ne to
dėl, kad nenorima tai ar kitai 
organizacijai padėti, bet todėl, 
kad laikraštis turi juk iš ko 
nors laikytis.

Kad kas teigia, kad tegu 
laikosi iš prenumeratų. Ta
čiau prenumeratorių skaičius 
turi tendencijos tik kristi, o 
kiekvienam prenumeratoriui iš 
siunčiama per metus dienraš
čio apie trejetą šimtų numerių, 
dei mokama tik po pora centų 
už pašto ženklą, jau susidaro 
gana nemažos sumos. Taigi, 
derėdamasis su spauda, skur
dini visų mūsų turtą. Jeigu 
jau privatus asmuo ir derasi, 
tai daugiau suprantama, ta
čiau organizacijos, kurių ne 
Viena gana stipriai laikosi, ne
turėtų savo kasų didinti spau
dos sąskaiton, nes mūsų spau
da yra visų organizacijų ir vi
sų lietuvių turtas, o kaip toks 
reikalingas ir priežiūros ir pa
ramos. Tenedidina organizaci
niai vienetai savo pajamų mū
sų spaudos sąskaiton, nes spau 
da yra tų organizacijų pati di
džioji palaikytoja ir rėmėja. 
Tebūna mūsų spauda stipri vi
dine ir išviršine prasme, nes 
be jos būtų ne tik skurdžiau 
ir tuščiau, bet ir mūsų kova 
savo tautos laisvę būtų su
silpninta ligi nulio. Tai turė
tų Naujųjų Metų angoje nors 
truputį prisiminti senosios ir 
naujosios gausių mūsų įvairių 
organizacinių vienetų valdybos 
ir nariai. Al B.

Ir tai dar ne galas. Minėti laik
raščiai skelbia, kad rūkantieji tu
ri beveik 50 procentų daugiau su 
sirgimų kaip nerūkantieji. Ir ne
reikia niekam priminti, kiek dėl 
to susidaro gydymosi išlaidų.

Sveikata svarbus dalykas. Šia 
proga galime priminti vieną eg
zotišką įvykį: Fukuoka mieste, 
Japonijoje, Chikuho bankas pasi
statė penkių aukštų rūmus, 
kurie uždengė saulę piliečiui 
šis, kentėdamas iškėlė bylą teis- 
sme bylą, kad tie banko rūmai, 
atimdami jam saulę, sudaro jam 
daug vidinės kančios. Teismas 
priteisė, kad bankas jam su
mokėtų kompensaciją, $1389...

Sovietinės Lietuvos paskelbi
mo sukakties proga A. Snieč
kus, lietuviškoj - rusiškoj spau
doj nepriklausomą Lietuvą nie
kinęs ir Maskvoje įvykusiuose 
susirinkimuose ją šmėižęs, ne- 
t ketai prabylo:

“Reikia pasakyti, kad darbi
ninkai ir valstiečiai, daugelis 
inteligentų dargi ir buržuazinės 
santvarkos sąlygomis nuošir
džiai siekė statyti, puošti savo 
kraštą. Šios pastangos davė kai 
kuriuos vaisius. Nors ir lėtai, 
bet vystėsi gamybinės jėgos, 
darbštūs Lietuvos valstiečiai pa 
siekė tam tikrų laimėjimų, už- 
gydami kaizerinės okupacijos 
padarytas žaizdas žemės ūkyje. 
Nemaža nuveikė inteligentijos 
atstovai, vystydami švietimą, 
kultūrą, meną. Bet visos šios 
pastangos susidurdavo su ego
istinės, bukos, nerangios, nuo 
užsienio kapitalistų priklauso
mos buržuazinės valdžios pasi
priešinimu ir su jos trukdy
mais”.

Tilto nutiesimas į praeitį, ku
rią iškreipė J. Žiugžda ir Įeiti 
prisitaikėliai Maskvai, lydimas 
netiesos. Pirmojo visuotinio ka
ro metu vokiečiu okupacija bu
vo sunki, tačiau nepalyginti 
šiurpesnė buvo carinės Rusijos 
priespaudą, kurios metu lietu
viai buvo laikomi baudžiavoje, 
persekiota lietuviška mintis ir 
daugelis aukų, o ne tik rekru
tai, svetur tesurado vietą ka
pui. Carinė priespauda, daug, 
kuo panaši į komunistinę, A. 
Sniečkaus sąmoningai nutylė
ta.

Bukumo visur pasitaiko, ta
čiau ne tik juo, bet ir dviveidiš
kumu pasižymi kompartijos va
deivos, kurie kiekvieno mažmo
žio Maskvoje teiraujasi.

Išpuoliai prieš išeiviją
Kompartijos pirmasis sekre

torius jaudinasi dėl išeivijos 
balso:

“Mūsų laikais nuoseklūs de
mokratijos gynėjai yra komu
nistai. Vis platesnės masės įsi
tikina, kad ašaros, kurias lieja 
dėl demokratijos kai kurie bur
žuazijos šulai užjūryje, yra ap
gaulingos ir veidmainiškos. Jie 
negalėjo nieko reikšmingesnio 
sukurti ar patraukti paskui sa
ve ir šiais metais, kuriuos jie 
paskelbė tariamos buržuazinės 
nepriklausomybės sukaktuvi
niais metais”.

Aukščiausios tarybos pirmi
ninkas Motiejus Šumauskas, ka
ro metu vykdęs terorą Lietu
voje, iš seno pasižymi nepraus
taburniškumu. štai jo pavyz
dys:

“Tarybų valdžios paskelbimo 
Lietuvoje penkiasdešimtmetis y- 
ra ne tik Tėvynėje gyvenančių 
lietuvių, bet ir visų mūsų tau-

ZARASŲ KRAŠTO 
EŽERAI IR UPĖS

PETRAS MATEKTNAS
Didžioji sala, kai joje buvo vienuolynas, su Zarasų 

miesteliu buvo sujungta mediniu tiltu. Kol dar tilto ne
buvo, žmones į vienuolyno bažnytėlę kilnodavo keltu. 
Vėliau buvo pastatytas siauriausioje vietoje, kur baigia
si Zarasų miesto Vilniaus gatvė, tiltas. Kai būdavo saulė
tos dienos ir ramus ežero paviršius, giliai vandeny dar 
buvo matyti jo pastoliai. Kuriame šimtmety jis buvo nu
griautas, žinių neturime. 1958 m. toje vietoje iš žemyno 
ir salos pusės buvo supilti pylimai ir pastatytas gelžbeto
ninis tiltas, pro kurio apačią lengvai gali perplaukti lai
veliai. Kad išlaikius salos pirmykštę išvaizdą, tą salą pa
ėmė globoti gamtos apsaugos draugija. Nepriklausomy
bės metais sala priklausė miesto Savivaldybei. Ten bu
vo įrengtas nedidelis ūkelis, kurį išnuomodavo.

Zarasai savo įlankomis sudaro žemyne keletą pusia
salių. Vienas pusįasalis yra netoli Šaltupės gatvės, visai 
arti Didžiosios salos, o kitas pietinėje daly, pro kurį 
eina Zarasų — Kauno plentas. Pirmajame pusiasaly 
buvo žydų kapinės, apaugusios aukštomis pušimis ir krū 
mais. Tos kapinės nepriklausomybės metų pirmą de
šimtmetį buvo uždarytos.

Antrasis pusiasalis yra žymiai didesnis. Vedant per 
jį Ukmergės vieškelį (dabar jo vietoje eina Zarasų — 
Kauno plentas) matyti, taupumo sumetimais, nenorė
dami toje vietoje statyti ilgo tilto, siauriausioje vietoje 
tarp pusiasalio ir pietinio Zaraso kranto supylė apie 50

GEDIMINAS galva ir internacionalizmo, kuris bū
tų nukreiptas prieš Tarybų Są
jungą ir prieš didžiausią mū
sų šalies naciją — prieš rusų 
tautą. Nėra ir negali būti šian
dien nei antitarybinio, nei anti- 
rusiško demokratizmo ar inter
nacionalizmo.

Tik būdama lygiateisiškoj są
jungoj su broliškųjų tarybinių 
tautų darbo žmonėmis, tarybų 
Lietuva, nepaisant labai sun
kaus karo, sugriovimų ir sunai
kinimų, sėkmingai galėjo su
kurti socialistinę santvarką. Lie 
tuvos liaudis įgijo tikrąjį suve
renumą, kurį galėjo užtikrinti 
ir įtvirtinti tik proletariato dik
tatūra.

Šiandien tarybų Lietuvos su
verenumą užtikrina visa tarybų 
Sąjungos ekonominė ir karinė 
galia, jos vidaus ir užsienio po
litika, nukreipta į visų tarybinių 
tautų ekonomikos ir kultūros 
suklestėjimą.

Griežtai laikytis proletarinio 
internacionalizmo principų, ne
nukrypstamai įgyvendinti juos 
— didžiausia mūsų pareiga. Ir 
lietuvių tauta, būdama ištikima 
lenininėms proletarinio interna
cionalizmo idėjoms, ir toliau .di
dins savo indėlį į komunizmo 
statybą”.

Rusijos komunizmas gyven
tojų priespaudą nesiskiria nuo 
hitlerizmo ir fašizmo. Vadina
mas komunistinis ūkis •— pla
ningas valstybinis kapitalizmas 
tarnauja Rusijai, bet ne Lietu
vai. Tautinė kultūra, pasak ko
munistinės progrąmos, yra tik 
forma. Turinį apsprendžia Mask 
vą. Komunistinis internaciona
lizmas, kuris šiuo metu suplai
šiojo, Rusijos imperializmo prie 
dangą. Sovietinė demokratija 
yra tik kompartijos diktatūros j 
talkininkė žmonėms suvedžioti.

Lietuvių tauta pergyveno dau 
* gelį santvarkų. Praslinks ir ru-

tiečių šventė. Si džiugi šventė 
kelia pyktį ir įniršį buržuazi
niams nacionalistams emigraci
joje, kurie nacionalinius intere
sus seniai iškeitė į dolerius ir 
parsidavė mūsų šalies priešams. 
Tarnaudami savo globėjams, jie 
visaip stengiasi šmeižti tarybų 

(Lietuvą, niekinti jos laimėji- 
f mus.

Ypač šlykščią šmeižto kam
paniją prieš tarybų Lietuvą jie 
varė šiais metais, mėgindami 
buržuazinės, kaip jie vadina 
“nepriklausomos” Lietuvos pen- 
įkiąsdešimtmetį priešpastatyti 
tarybų valdžios paskelbimo Lie
tuvoje jubiliejui. Tačiau į is
torijos šiukšlyną išmestų reak
cionierių paskelbta vadinamoji 
“laisvės kovos metų”- kampani
ja baigėsi visišku žlugimu”.

Kodėl M. Šumauskas jaudina
si dėl išeivių sumaterialėjimo, 
tautinių reikalų iškeitimo į do
lerius, kuris Lietuvos komunis
tams nepavojingas? Dėl parsi
davimo galima priminti M. šu- 
mauskui rusišką patarlę: vagie, 
.kepurė dega.

Mes norime džiaugtis lietu
vių tautos laimėjimais, bet ne 
rusų. ir negalime būti akli ir ne
matyti vaisių kompartijos par
sidavimo Maskvai, jos rūpini
mosi Sovietai#, kurie ir dabar 
pažeidžia tikruosius lietuvių 
tautos siekimus.
Diktatūros šalininkai tariasi 

demokratais
Greičiau galima būtų patikė

ti, kad vilkas ims saugoti avis, 
lapė bičiuliautis su vištomis, bet 
ne A. Sniečkaus skelbiamu kom 
partijos demokratiškumu:

“Demokratija yra mūsų die
nomis neatskiriama nuo komu
nizmo, ji neatskiriama ir nuo 
internacionalizmo. Šiandien nė
ra ir negali būtį demokratjios

Saxbe 
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Cranston 
California— (D)

Hughes 
Iowa—(D)

Bellmon 
Oklahoma—(R)
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Alaska—(D)

Fackwood 
Oregon—(R)

Goldwąter 
Arizona— (R)

SchuelkerEagletonAllen Stevens Ournejr
Alabama—(O) Alaska—(B) Florida— (B) Kentucky—(B) Šansas—(B) Maryland—(R) Missouri— (D) fuuuh—(Rj

Nuotraukoj matyti praėjusių rinkimų į JAV senatą išrinkti nauji senatoriai, 10 respublikonų ir penki demokratai. Tarp išrinktųjų yra 
vol į senatą patekęs buvęs respublikonų kandidatas į prezidentus Goldwater.

metrų ilgio pylimą, palikdami apie 20 metrų tarpą, pro’ 
kurį galėtų iš Zaraso vanduo nutekėti į Zarasaitį, sujung-, 
darni tą tarpą mediniu tiltų, kuris šimtmečių bėgyje bu-l 
vo taisomas ar perstatomas.

Ant to tilto nuo 1919 m. rugpiūčio 25 d. iki 1923 m. 
stovėdavo Zarasų komendantūros sargyba ir tikrindavo 
praeivių ar pravažiuojančių asmenų dokumentus, išsky
rus tik tuo atveju, kai lydėdavo į kapines numirėlį. Tuo 
pasinaudodavę, anot gen. Glovackio, “nečystosios dva
sios”, kurios įsimaišydavo į žmonių būrį ir praeidavo pro 
tiltą.

Vytauto Didžiojo metais tas tiltas buvo nugriautas 
ir jo vietoje pastatytas gelžbetoninis. Iš to galima dary
ti išvadą, kad prieš tai buvo tik vienas Zaraso ežeras, bet 
kelio pylimas jį padalino į dvi dalis: vakarinė dalis buvo 
vadinama senuoju vardu, o rytinė — Zarasaičiu. Pats 
pusiasalis turi apie 700 metrų ilgio, o jo plotis, netoli 
gimnazijos rūmų, kur prasideda meksfaltas, apie 300 
metrų. Jo paviršius nelygus. Pradedant nuo tos vietos, 
kur pradideda pylimas, laipsniškai kyla aukštyn, pasiek 
damas apie 155 metrus jūros lygio.

Vakarinis jo krantas statesnis. Rytinėje jo daly yra 
apie vieno ha ar daugiau lyguma, kurioje prieš I-mąjį 
pasaulinį karą ant Zarasaičio kranto stovėjo gana ilgas 
mūrinis vieno aukšto buvęs degtukų fabrikas, kuris per 
I-mąjį pasaulinį karą buvo sugriautas. Vėliau tą skly
pą su to pastato griuvėsiais nupirko Lietuvos banko Za
rasų skyriaus buhalteris Vrublevičius ir jame pastatė 
gyvenamą namą ir visai prie Zarasaičio kranto toje vie
toje, kur buvo degtukų fabrikas —nedidelę pirtį, į ku
rią ateidavo maudytis prof. Augustinas Voldemaras, 
gyvendamas Zarasuose kaip tremtinis, jo pusbrolis Vol
demaras, kun. dr. J. Steponavičius, kan. J. Mazūra ir

Š. m. sausio 3 dieną prisirin
ko pilnas laikraštininkų JAV 
senato spaudos skyriaus kam
barys, nes po pusvalandžio tu
rėjo įvykti senato sesijos atida
rymas. Staiga, kaip viesulas, 
įbėgę keli žinių gaudytojai, su
judino visus pranešdami, kad 
Kennedy laimėjo 31 prieš 26 
balsus, tapdamas daugumos ly
derio šen. Mansfieldo pavaduo
toju. Vieni korespondentai puč- 
lė prie rašomųjų mašinėlių, ki
ti prie telefonų pranešti nau
jieną.

Senato posėdžių salėn rinko- 
s: senatoriai. Anksčiau buvę ne
žymūs senatoriai Muskie ir Mc 
Carthy dabar tapo visų dėme
sio centru. Įėjo salėn ir prieš 
4 metus prezidentinius rinkimus 
pralaimėjęs, dabar vėl išrinktas 
senatoriumi Barry Goldwater.

Galerijose šį kartą sėdėjo ne 
turistai, bet kviestiniai svečiai, 
senatorių šeimų nariai, jų sve
čiai. Sausakimšai susigrūdo ko
respondentai į jiems užimtas 
vietas.

Klegesys nurimo, kai vicepre
zidentas H. H. Humphrey, tris 
kartus kūjelių taukštelėjęs, ati
darė posėdį. Senato kapelionas, 
lietuviams pažįstamas Frederick 
Brown Harris, kalbėjo invokar 
cijos maldą, kurios išklausė nu
lenkę galvas susirinkusieji.

Tik maldai pasibaigus į salę 
įėjo naujai iškovojęs iš šen. 
Russell Long daugumos lyderio

siškos priespaudos tamsioji nak 
tis, tačiau lietuvių kompartija 
neišvengs istorijos sprendimo 
dėl jos padarytų skriaudų lie
tuvių tautai. Nesuklastota is
torija turės tarti, kad rusas 
Muravjovas buvo ne paskutinis 
lietuvių tautos naikintojas. Jo 
darbą tęsė naciai ir ypač rusų 
kompartija, kuriai talkininkavo 

‘lietuviai komunistai.

' kiti. Ten jie išsikalbėdavo įvairiais klausimais. Ypatin
gai tarpusavyje vedė diskusijas prof. A. Voldemaras ir 

| dail. J. Vienžinskis dėl meno mokyklos statuto. Tokie 
“posėdžiai”, žinoma, nepatiko saugumui. Gimnazi
jos direktorius kun. dr. J. Steponavičius ir mokytojai, ku
rie dalyvavo tuose “posėdžiuose” buvo įspėti švietimo 
ministerijos, valdininkai —vietos saugumo.

Taip pat per šį pussiasalį ėjo 60 cm. pločio šiauru
sis geležinkelis, kurį pravedė I-mojo pasaulinio karo me
tu vokiečių okupacinė valdžia grynai savo reikalams. Ne
priklausomybės metų pirmam dešimtmety jis buvo nu
imtas. Vietos lietuvių visuomenė nepriklausomybės de
šimtmečiui paminėti dešinėje pusėje, važiuojant į Za
rasų miestą, toje vietoje, kur baigiasi pylimas, pastatė 
iš ąžuolo brangų, liaudies ornamentais išpuoštą kryž- 
stulpį, kurį rusai bolševikai nugriovė.

Zarasų ežere, kaip seneliai pasakoja, yra paskendę 
užkeikti turtai. Juos saugo milžiniška žuvis su ilgais ti
sais. Tėvai bijodami, kad jų vaikai neplauktų toli į eže
rą, juos gąsdindavo, sakydami, kad ta žuvis, kai tik kas 
nors arčiau prisiartina prie turtų, tuojau su savo ilgais 
ūsais užkabina už kojų ir įtraukia į dugną. Vaikai, ži
noma, patikėdavo. Vėliau paaiškėjo. Zarasų žvejai Su
gavo žuvį, kuri “saugojo” turtus. Buvo sugautas didelis 
šamas, kuris svėręs virš 50 kilogramų.

Zaraso ežere pasitaiko ir keistų reginių. 1940 m., kaip 
ir Lazdinio ežerėly, atsirado plaukiojanti Sala, kuri bu
vo apaugusi berželiais ir karklais. Tai buvo atplyšęs di
delis liūno gabalas. Stiprių pietvakarių vėjas ją pama
žu atstūmė prie Šaltupės upelio žiočių. Vietos žvejai ją 
pritvirtino kuolais prie ežero dugno. Vėliau nuo šios vie
tos buvo patogu žuvis gaudyti.

(Bus daugiau)

pavaduotojo vietą Edvvard Ken 
nedy. Jis atsisėdo ne savo bu
vusioje vietoje paskutinėje ei
lėje, bet pirmutinėje, kur sėdė
jo daugumos lyderis Mike Man- 
field ir šen. Wiliam Fulbright. 
Buvusieji prezidentiniai kandi
datai senatoriai Muskie ir Mc 
Carthy sėdėjo paskutinėje eilė
je.

Greta mažumos lyderio Eve- 
rett Dirksen sėdėjo naujai iš
rinktas jo padėjėjas šen. Scott. 
Šen. Goldvvater trečioje eilėje.

Visi naujai išrinktieji ir per
rinktieji senatoriai grupelėmis 
buvo iššaukiami prie Humphrey 
pareigų priėmimo priesaikai.

Kapitoliaus antroje pusėje 
Atstovų rūmų dalyje tuo laiku 
vyko panašios iškilmės su ligi 
vakaro užsitįsusiais debatais 
dėl perrinkto kontraversinio, 
buvusio iš ten pašalinto atstovo 
Adam Clayton Powell.

NERAMIOS ŠVENTES 
KOLUMBIJOJE

Kaip dienraštis “EI (Sigio” 
praneša, Medellino mieste per 
Kalėdų šventes buvo užmušti 
28 asmenys ir daugiau kaip 
120 sužeistų. Užmušimai ir su
žeidimai daugiausia įvykdyti 
nuduriant peiliu. Kitas dienraš
tis, aprašydamas šiuos tragiš
kus įvykius, pavadino juos kru
vinomis šventėmis. Kaip polici
ja praneša, mažiausiai tokių 
tragedijų buvo sostinėje Bogo
toje. Auto katastrofų šiais me
tais buvo mažiausiai. Šios tra
gedijos įvykusios dažniausia 
dėl perdidelio alkoholio varto
jimo. Šiais metais valdžia nu
mato imtis griežtų priemonių 
prieš besaikį alkoholio vartoji
mą, kuris yra ne tik kruvinų 
tragedijų priežastis, ibet ir skur 
do priežastis. K. Kl.
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APIE KANKINIŲ KOPLYČIA, 
LIETUVĮ VYSKUPĄ IR ATEIVIUS 

KUNIGUS
Iš pasikalbėjimo su vysk. V. Brizgiu

gas yra laisvas grįžti atgal į 

Lietuvą, jeigu to meto Lietuvos 

kuris vyskupas jį priims.

Baigiant mūsų pasikalbėjimą 
tebu3 leista padėkoti visiems už 
visokią paramą koplyčiai Šv. 
Petro bazilikoje ir tikiuosi, kad 
iaiku surinksime reikiamas lė
šas, nors dabar jų dar gerokai 
trūksta. J. Pr.

— Liftas išrastas 
amerikiečio Otis.

1857 m.

A. ir J. MĖSOS KRAUTUVE
PRIME & CHOICE MfiSA 
LIETUVIŠKOS DEŠROS 

Užsakant didesnį kiekį parengi
mams duodame nuolaidą.

2433 West 69th Street 
Chicago, III. 60629

Sav.: Antanas ir Jeronimas
Plieniai. Atdara nuo 8 vai. ryo 
iki 6 vai. vakVysk. V. Brizgys neseniai lan

kėsi Romoje, kur tvarkė Kanki
nių koplyčios reikalus, turėjo 
privačią audienciją pas popiežių. 
Buvo įdomu patirti, kokias nau
jienas parvežė iš Vatikano, dėl 
to kreipėmės į jį su eile klausi
mų:

— Neseniai Ekscelencija bu
vote nuvykęs į Romą. Koks bu
vo tos kelionės tikslas?

— Kad vykau prieš Kalėdas, 
o ne vėliau, tai svarbiausia to
dėl, kad vykome kartu su prof. 
V. Jonynu aptarti su Šv. Petro 
bazilikos administracija ir ki
tomis instancijomis lietuvių kop 
lyčios įrengimo detales.

— .Kaip dabar vyksta darbai 
toje koplyčioje.

— Paruošimo darbai baigti 
jau lapkričio mėnesį. Buvo lau
kiama mūsų detališkų projek
tų, kad būtų pradėti dekoravi
mo darbai. Prof. V. Jonynas 
nusivežė tikslius būsimos kop
lyčios ne tik braižinius, o jos 
visos struktūros ir dekoravimo 
miniatiūrą — modelį. Atsivežė 
grindų, sienų, lubų dekoravimo 
braižinius ir net modelius.

— Kaip vyksta bendradarbia
vimas su Šv. Petro bazilikos va
dovybe?

— Iki šiol vyko viskas be 
priekaišto. Prof. V. Jonyno at
sivežta medžiaga visiems pada
rė labai gerą įspūdį. Ir kardi
nolas A. Samore ir arkiv. P. 
Principi ir inžinierius F. Vac- 
chini atvežtus projektus priėmė 
labai prielankiai. Pirmas pla
taus masto pasitarimas, planų 
ir vietos apžiūrėjimas bei svars 
tymas įvyko gruodžio 17 d. Se
kančią dieną inž. F. Vacchini 
ir prof. V. Jonynas Vatikano 
studijose bei dirbtuvėse atrin
ko akmenų bei mozaikų rūšis 
ir spalvas, kurie turės būti nau
dojami grindims, sienoms, al
toriui.

— Kokias menines ir istori
nes vertybes turėsime kankinių 
koplyčioje?

— Ar visi vienodai ją ver
tins istoriniu ir meniniu atžvil
giu, sunku atspėti, tačiau vie
nodo skonio dviejų asmenų, tur 
būt, iš viso nėra. Trumpais žo
džiais, koplyčios turinys taip 
atrodys:

Grindyse aplinkui pasieniu ir 
per vidurį bus lietuviško audi
nio tarsi vainikas, o viduje prieš 
altorių tokio pat, tik stambes
nio audinio kryžius. Grindys 
bus spalvoto marmuro.

Altoriuje sienoje spalvotos 
mozaikos fone tilps kuo tiks
liausia Aušros Vartų Marijos 
paveikslo kopija. Veidas ir ran
kos mozaikos, rūbas sidabro, 
kai kur paauksuoto, kaip yra 
Vilniuje originale.

Lubose bus bareliefinės lie
tuviškų kryžių plačios juostos.

Sienos savo turiniu bus svar
biausios po altoriaus. Įėjus į 
koplyčią, kairėje pusėje pirmas 
vaizdas bus Mindaugo krikštas, 
kaip istorinis įvykis krikščio

nybės oficialios pradžios Lie
tuvoje.

Po šio paveikslo sienos gi- 
1 lioje nišoje — senoviškos bazi
likos koridoriaus liekanoje tilps 
visai nepriklausomai nuo sie
nos ornamentikos bronzinė Kri
staus - Rūpintojėlio statula. Gal 
sienoje ties ta statula, bet ne 
nišoje, o koplyčioje bus tinka
ma vieta lentai su įrašu, kas ir 
kokiu tikslu šią koplyčią įren
gė.

Toliau sienoje seks Lietuvos 
seniausių — vytautinių bažny
čių vaizdų montažas.

Paskutinis vaizdas bus du is
toriniai lietuviai — Vytautas ir 
Jogaila, savos tautos apaštalai, 
už šį darbą gavę retai kada pa
sauliečiams tekusį titulą — Baž 
nyčios generalinių vikarų. Mū
sų istorijoje juodu laikomi krikš 
čionybę įvedę visoje Lietuvoje.

Kitoje sienoje, žiūrint nuo 
altoriaus durų link, tilps šv. Ka
zimieras — pirminis Lietuvos 
ir visame pasaulyje lietuvių jau 
nimo globėjas. Toliau — kan
kinys šv. Juozapatas Kuncevi- 
įčius — vienas iš antrinių Lie
tuvos globėjų, kurio kultą Lie
tuvoje caro valdžia draudė ir 
persekiojo.

Tarpe jų ir sekančio vaizdo 
planuojame patalpinti vyskupo 
ženklą ir kelių žymiausių vys
kupų pavardes. Šį klausimą iš
spręsti tačiau yra nelengva, nes 
net istorikai savo tarpe nesu
taria. kurie vyskupai iš 15 -19 ( 
šimtmečių mūsų tautai yra svar ■ 
biausi.

Toliau seks Kražių bažnyčios , 
vaizdas. Šalia — kankinio vaiz
das, išreiškiąs visus kankinius 
už savo tikėjimą ir tautą.

Po to sektų vėl vyskupo ženk 
las su keturių vyskupų pavar- 
dėm’s, mūsų laikų kankinių: 
Borisevičiaus, Reinio, Matulio
nio ir Ramanausko. Paskutinis 
vaizdas bus klūpančios moters 
siluetas ir jame Sibiro malda
knygės atitinkamas pavaizdavi
mas.

— Ar bus koks nors patrauk
lus ženklas iš kurio lietuviai sa
vą koplyčią lengvai atrastų?

— Kai koplyčiose neatnašau
jamos šv. Mišios, jos yra užda
rytos metalinėmis grotomis. Mū 
sų koplyčios plati įėjimo anga 
bus uždaryta prof. V. Jonyno 
lietuviškais motyvais paruošto
mis grotomis. Jose bus vytis 
ir įrašas: LITUANIA. Per gro
tas nebus kliūčių gerai matyti 
visos koplyčios vidų.

— Kada bus baigti koplyčios 
įrengimo darbai ir kada prama
tomas jos pašventinimas?

— Jeigu Romoje neįvyks nie
ko labai nepalankaus, kaip ma
sinių streikų, turime pagrįstos 
vilties tikėtis, kad iki birželio 
pabaigos visi darbai bus baigti 
ir koplyčia galės būti pašven
tinta šv. Petro šventės proga.

— Ar bus organizuojama į 
šventę ekskursija?

— Ar koplyčia bus šventina-

Vysk. V. Brizgys su prel. J. Tadarausku audiencijoje pas popiežių Paulių VI 1968 m. gruodžio 19 d.

ma minėtu laiku ar kiek vė
liau, ekskursija iš Amerikos ir 
Kanados bus tikrai organizuo
jama. Tuo reikalu jau turime 
ryšių su viena agentūra. Tiki
mės, kad ne vėliau vasario mė
nesio vidurio galėsime pranešti 
tikslią datą, kitas šiuo reikalu 
žinias.

— Ar Lietuvoje žmonės žino 
apie tai, kad rengiama Vatika
ne Lietuvos Kankinių koplyčia 
ir kaip į tai Lietuvoje atsilie
pia?

— Kadangi apie koplyčią yra 
jau ne kartą kalbėta per radi
jo lietuviškas programas, tai 
Lietuvoje, tur būt, visi apie ją 
jau žino. Iš ten negali atsiliep
ti kokia nors pinigine parama. 
Atsiliepia kitaip. Yra gauta iš 
Lietuvos koplyčiai skirtų gražių 
gintarų. Kiek koplyčioje galė
sime surasti gintarui vietos, jis 
visas bus tik iš Lietuvos atsiųs
tas tuo tikslu. Jo turime gavę 
tiek, kad abejoju, ar galėsime 
jį visą ten panaudoti.

— Turėjote privačią audien
ciją pas Šv. Tėvą. Ar teko su 
popiežium Paulium VT kalbėtis 
apie Lietuvą lietuvius?

— Vykdamas į Romą mažai 
tikėjausi turėsiąs audienciją, ta 
čiau ji įvyko gruodžio 19 dieną. 
Mane palydėjo ~ada Romoje be
silankąs Hamiltono lietuvių kle 
bonas prel. J. Tadarauskas. Su 
Šv. Tėvu kalbėjausi daugiausiai 
apie lietuvius už Lietuvos, ta
čiau buvo prisiminta būklė ir 
Lietuvoje.

— Ar yra vilties, kad greitai 
bus paskirtas naujas lietuvis 
vyskupas?

— Aš pats tos vilties niekad 
nebuvau praradęs. Kad ilgokai 
palaukėme, tai priežastis buvo 
ne Apaštalų Sosto tam reikalui 
neprielankumas, o būrelio mūsų 
žmonių netakto, kurie, niekin
dami atskirus asmenis, nesu
prato, kad tuomi šį reikalą stab
do ir Apaštalų Sosto sluoksniuo 
se kenkia visų lietuvių iki šiol 
ten buvusiam geram vardui.

— Istorinėse Campo Verano 
kapinėse yra įrengta lietuvių 
koplyčia. Ar teko ją matyti? 
Kieno iniciatyva koplyčia buvo 
įkurta? Kaip įvyko į ją perkė
limas a. a. nrei. K. šaulio ir 
vysk. V. Padolkio kūnų?

— Romoje Campo Verano 
kapinėse, turėti lietuviams savo 
kapus — koplyčią buvo svajo
ta dar a. a. vysk. V. Padolskio. 
Jam mirus toliau šiuo reikalu 
nesiliove rūpinęsis prel. L. Tu
laba. Atsirado koplyčiai funda
torius prel. I. Mendelis, lietu
vių parapijos klebonas Baltimo- 
rėje. Tada darią vykinti buvo

pavesta prel. Z, Ignatavičiui ir 
prel. K. Dobrovolskiui. Koply- 

' čia baigta, prabusią vasarą pa- 
! šventinta. Ji vadinasi Lietuvių 
! kolegijos koplyčia. Svetimšalių 
sekcijoje ji yra vienintelė pir
mutinė ir dabar atrodo, kad ji 
duos pradžą toe kapinių sek- 
c'jos pertvarkymui. Prel. Z. Ig
natavičiaus pastangomis ir jo 

{.ryšių su įtakingais žmonėmis 
dėka buvo atvežtas iš Šveica
rijos prti. K. Šaulio karstas,

! ta pačia proga buvo išimtas iš 
tėvų marijonų kapinių vysk. V.

, Padolskio karstas ir gruodžio 
13 d. abu buvo patalpinti Lietu
vių kolegijos koplyčios požemy
je. Kadangi nebuvo iš anksto 
pranešta, kad prel. K. Šaulio 
kūnas bus parvežtas, tai nebu
vo spėta suruošti kokį nors iš
kilmingesnį kūnų perkėlimą. Aš 
to nežinodamas pataikiau at
skristi į Romą tos pat dienos 
rytą ir taip man teko šiame ak
te dalyvauti. Toliau paminkli
nės lentos koplyčioje ir kitais 
reikalais rūpinasi prel. Z. Igna-
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DEKORAVIMAS

IŠ VIDAUS IB IŠ LAUKO 
Kilimai ir apmušti baldai valomi. 

Kreiptis Į:
J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
iiimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiii

tavičius. Jis turi apmokėti ir vi
sas išlaidas, nemažiau 1,000 do
lerių. Šiam reikalui jis yra ga
vęs šiek tiek aukų, tačiau dar 
nepakankamai. Šia proga ir aš 
prašau visus lietuvius jam pa
dėti savo auka.

— Ar Ekscelencijai neteko 
Vatikane girdėti apie išeivių 
kunigų padėties pakeitimus?

— Šis klausimas aiškus jau 
keleri metai. Kas nori, gali dar
buotis neįsijungdamas forma
liai — neįsikardinuodamas į sve 
timų kraštų diecezijas. Kas no
ri įsijungti ir suranda vysku
pą, sutinkantį jį priimti į savo 
dieceziją, tas gali įsikardinuoti 
su sąlyga, kad, Lietuvoje pasi
keitus Bažnyčios būklei, kuni-

MOVING
J NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgą metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

SIUNTINIAI Į LIETUV#
ir kitus kraštus

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

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rfišlą grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

TELEVIZUOS
Spalvotos tr paprastos, radijai, 

stereo, oro vEslntuval. 
Pardavimas tr taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

2846 W. 69th Street 776-1486 
Namą tel. — PB 6-1063

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namą, gyvybga, 

automobiliu, 
sveikatos. bl»- 
nlo.
Patogios lfisl- 
mokgjlmo s»ly- 

_  gos.
j. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė.. PR 8-2288
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LKOMAS PRAMOKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533
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Bendrasis koplyčios vaizdas (modelis). Projektas dail. Vyt. Jonyno.

A. ABALL ROOFING C0-
[stelgta prlefi 49 metu*

Dengiame visu rflSlų stogus. Taiso 
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamsdžlus. Dažo
me 1S lauko. Taisome mūrą "tuek- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
I arbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai

Skambinkite bet kuriuo laiku

BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. Ir taisymas. 
2649 W 63rd St, Tel. 434-0421 

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

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!

West 69th Street 
HE 4-7482

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

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZUOS APARATAI

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

4.75
PER ANNUM 
ON REGULAR 

CURRENT RATE

5.25
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.
DAUGIAU KAIP PUSE ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ 

VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS

VISAD IŠMOKEJOM TAUPYTOJAMS PAGAL 
PAREIKALAVIMĄ

AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

BRIGHTON SAVINGS 8C LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., Chicago, HL 60682 LA 8-8248

Kurkite geresnę ateitį
Įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BENROVES Taupytoją Praturto jimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytoją Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4^%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai. 

ŠTAI MĖNESINE TAUPYMO LENTELE:

SANTAUPOS MENESIN* TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

|2 YRS. |4 YRS. !6 YRS. 8 YRS. 10 YRS. | 12 YRS. 1 14 YRS. I 16 YR. | 18 YRS. | 20 YRS.
$10.00! $252.131 $524.08Į $833.30 $1,167.46 $1,534.511 $1,937.70!$2,880.571 $2,867.04 $3.401.40 $3,988.36
20.00' 504.26} 1,058.1611,666.59 2,334.91 3,069.021 3.875.39; 4,761.14 1 5,734.081 6.802.80 7,976.72
30.00, 756.3911,587.25! 2,499.89 3.502.37 4,603.531 5,813.091 7,141.71 | 8,601.12 10,204.20!ll,965.08
40.00:1,008.5312,116.33 3,333.18 4,669.82 6,138.04 ! 7,750.78 ! 9,522.28111,468.16 13,605.60 15,953.43
50.00! 1,260.6612,645.41 4,166.48 5,837.28 7,672.55! 9,688.48 11,902.85 114,335.21117,007.00119,941.79
60.00! 1,512.7913,174.49 4,999.78 7,004.73 9,207.06111,626.17 14,283.42 117,202.25!20,408.40!23,930.15
70.00! 1,764.92!3,703.58 5,833.07 8,172.19 10,741.57113,563.87 16,663.99 !20,069.29123,809.80!27,918.51
80.0012,017.05!4,232.66 6,666.37 9,339.65'12,276.08! 15,501.56 19,044.56 '22.936.33 27.211.19131.906.87
90.0012,269.18! 4.761.7417,499.66 10,507.10113,810.59I 17,439.26 21,425.13 i25,803.37130,012.59;35,895.23

100.00,2,521.3215.290.82Į 8,332.96 11.674.56! 15,345.09! 19,376.95 23,80570 28.67Q.41 34,013.99} 39,883.59

/SAFETV\ 
OF YOUR 

INVESTMENT

TURTAS SIEKIA VIRS $90,000,000.00 JOHN PAKEL, President

Certifikatą sąska

Certifikatai išduc 
tantinėmis. Ma 
būti $8000. Pelns 
kas šeši mėnesiai.

Ant visą knygelių 
sąskaitą

ŠTAI NARIAMS
Vacation Club 
Colleg" Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Iraprovement Loans 
Christmas Club 
Insured Family Savings

PATARNAVIMAS:
Service charge to members 

r * Sėli & redeem U.S. Bonds 
* Two large free park’g lota 

I * Save-by-Mail Kits 
I * Travelers Checks 
) * Safe Deposit Boxes

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - ž

Pirmad.
Antrad
Trečiad

12:00 P.M -8:00 P.M.
9:00 A.M -4:00 P.M.
.... Uždaryta visa d

OURS
Ketvirtad. 
Penktad. 
šeštad. ..

i



MDKSSLEIVIŲ at-kų 
IŠVYKA

Sausio 11 d. moikal. ateitinin
kai daro iškylą j Dainavą. Iš
važiuojama tuoj po šeštad. mo
kyki. pamokų, kad vaikai dar 
spėtų iki tamsos pasičiužinėti. 
Tėvai prašomi vaikus pamaitin
ti važiuojant, nes karštBa va
karienė bus tik 5:30 v. v. Dai
navoje. Pasiimama tik, kas tu
ri, “sleeping bags”, kas neturi neSenia* Sav,° s,enas PT°SG 

naujomis spalvomis, aną sekma-— pasiima paklodę ir antgalvį 
pagalvei. Sekmadienį bus duo
dama pusryčiai ir pietūs, todėl 
išskyrus sausainius, jokio kito 
maisto prašoma nesivežti. Rogu
tės, pačiūžos ir šilta apranga— 
būtinybė. j.
STIPRĖSIME LIETUVIŠKUME 

GEROVĖS SIEKIANT 
ORGANIZUOTAI

Skaitėme spaudoje ir kalbame 
tarp savęs, kad «gerai būtų ką 
nors savo pasistatyti, kad būtų 
mielas kampelis.

Iš nusipirktos žemės prie pat 
Dainavos vartų dar tuo laiku yra 
atliekamas apie 10 akrų žemės 
plotas su tvenkiniu, kalneliais ir 
t.t., kuriame patogu pasistatyti 
pilnoje nuosavybėje (pagal con- 
dominion arba coop. įstatą)

nį parapieeius vėl maloniai nu
stebino naujais kilimais.

— Kariuomenės šventei ruošti 
komitetas gruodžio 29 d. posė
džiu savo darbą baigė. Apys
kaitos rodo, kad gauta šiek tiek 
pelno. Jūrų šauliai suruošę po 
minėjimo banketą taip pat suve
dė per 100 dol. pertekliaus. Sofi- 

i jos Sirutavičienės ir Pranės Tele- 
vičienės pravesti laimėjimai da
vė 80 dol. pelno. Komitetas taip 
pat surinko ir pasiuntė karo in
validams sušelpti 127 dol.

— Jūrų šaulių kuopos “Svy- 
tyrys” metinis susirinkimas įvyks 
12 d., 12 vai. L. namuose.

— Medicinos gydytojas dr. 
Benjaminas Kvietys su šeima įsi
gijo ir įsikraustė j erdvesnius na
mus 32880 Loveland, Livonia 

— Dr. Vytautas Mileris stam 
butus bendrame rūme. Aplink i besne auka parėmė tautinių šo- 
rūmą atliekamą žemę išskirsty- j kių grupę “Šilainę”.
ti rėžiais daržovėms ir gal dalį 
jos palikti bendram naudojimui 
— kaip žalumynų ir gėlių skve- 
roms įrengti ar šiltadaržiui.

Statyba vyktų butų savininkų 
lygių teisių ir pareigų principui . i . . . . , . . i I'OUO vaiuyuud netilai, i čt uiUKdbe jokio asmeninio pasipelnim- skyriaus finansų sekretorius Česys

Z \ v- C* » T n W , z-4 lnl...mo ar savanaudiškumo.
Tokiame rūme atskirų savinin 

kų butų užlaikymas jų apstaty
mas, pirkimą centralizuojant, 
gautųsi pigesnis ir t.t.

Tuo būtų įmintas pirmas žing
snis bendrai gerovei siekti lietu
viškoje visuomenėje ir sudarytų 
gęstančio idealizmo pakaitalą lie 
tuviskam tęstinumui ir- stiprėji
mui.

Tad kas tuo reikalu domitės, 
atvykite į susirinkimą Lietuvių 
namuose sausio 12 d. (tuojau 
po pamaldų) 12 v.

St. J.

TRUMPAI
— Šauliai stovyklaus Daina

voje. Detroito“ šaulių iniciatyva 
ateinančią vasarą birželio 15-29 
d. šauliai suvažiuos į Dainavos 
stovyklavietę kultūriniam poil
siui. Stovyklavietė numatytai sa
vaitei jau išnuomuota.

— Muz. Stasys Sližys 1967 m. 
sėkmingai suorganizavęs mergai
čių chorą, savo darbą praplėtė 
ir gruodžio 29 d. pirmą kartą re
petavo su berniukais. Vėliau abu 
chorai sujungti į mišrų jaunimo 
chorą. Gero choro pasisekimas 
priklauso ne vien tik nuo jo ve
dėjo, mergaičių ir berniukų, bet 
nemažiau ir nuo pačių tėvų, ku
rie turėtų savo vaikus skatinti 
chore dalyvauti ir, negalinčius 
dar vairuoti, pristatyti į repetici
jas.

— Jonas Šostakas, dažnai pasi 
žymintis sportinio šaudymo pir
menybėse, Detroito šaulių kuo
pos vadovybės paskirtas šaudy
mo sekcijos instruktorium.

— Lietuvių namų ..draugijos 
(šimtininkų) metinis susirinki-

Detroito skelbimai
PE^Tn^TuTRTuS

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus, 
įdeda '‘Plastėr Board“. Visi, rūftlų

grindų ir šienu plyteles.

12787 Grandmont Rd., Detroit 27,
Michigan — Tel. VE 8-4064

....................................... Hm
LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ 

RADIJO VALANDA
VVJIJ1 stotis — banga 1400

SeStadienlais 3:00 iki 4:00 p p.
Patricla Bandža tel. 278-3265
Algis Zaparackas tel. 54y-l9inJ

Vedfejas - Halph J. Valatka 
15756 beaure. Detroit, Mich. 48227 

tel. 273-2224

IIIIIIUIIIIimHIIMMMIlMIlIlIlIlIlIlIlIlIllMII

mas kviečiamas sausio 19 d. 12 
vai. L. namuose.

— Clevelando Čiurlionio an
samblis atvyksta į Detroitą sau
sio 26 d. 3 vai. ir koncertuos Mer 
cy College (McAuley auditori
joje) 8200 VVest. Outer Drive. 
Ansamblis išpildys tą pačią pro
gramą, kuri buvo numatyta ju
biliejinių metų užbaigimo proga.

— Šv. Antano bažnyčia, kuri

Dariaus — Girėno klubo 
metinis susirinkimas kviečiamas 
vasario 2 d. L. namuose.

— Būkime Balfo nariais ir už
simokėkime 1 dolerį už 1969 me
tus, kuriuos šiuo metu renka sky
riaus valdybos nariai. Ta proga

Šadeika painformavo, kad 1968 
metais surinkta 381 doleris ir jau 
pasiųsta Balfo centrui. Tokio 
pat mokesčio 1965m. surinkta 
390 dol., 1966 m. 434 dol. ir 1967

per annum per annum

Šešių ar dvylika mėnesių 
certifikatams, mažiausiai 

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

videntai mokami termino 
pabaigoje. Certifikatus

atnaujiname automatiš
kai

Paprastose taupymo sąs
kaitose laikomiems pini

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

santaupos gauna nuošimtį 
nuo mėnesio pradžios. 

Dividendus išmokame bir
želio 30 ir gruodžio mėn.

31 dienomis.

Sios puikios Hollywood 
svarstyklės yra tikrai 

praktiška dovana, mielai 
priimama kiekviename name.

Degto emaliaus ir tikrai puikaus 
vinilinio viršaus svarstyklės yra

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

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

bendrovėje arba padidinsite iau turimą 
sąskaitą tok’a ar didesne suma Pasiūlymas 

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

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

iimsums 
in savim s
4

OUR 72nd YEAR 

whcre people make the difference" \

UiMJiV GEOEfJAL SAV/ATGS
$430 Soutb Halsted 7 Chicago Į Phone 523-2800 /Ub&t J. Auken, PresJdaot _ ASS&f OtU $32000.Q0aį

Pasaką scenoje parodė L. B. Detroito apyl. lituanistinė mokykla. De
koracijos Antano žalkausko. Nuotr. J. Gaižučio

m. 381 dol.
— Red. kun. Pranas Garšva, 

“Draugo” moderatorius, sausio 
4 ir 5 d. romano premijos įteiki
mo reikalais buvo atvykęs į De
troitą. Dalyvavo romano konkur 
so juri komisijos posėdyje, apžiū
rėjo Lietuvių namus, kuriuose 
bus premijos įteikimas kovo 22 
d. ir su jūsų korespondentu apta
rė tos dienos programą ir kitas su 
sijusias su tuo parengimu prob
lemas.

— Šilainė šoka ir šoks. Tauti
nių šokių grupė “Šilainė” vad. G. 
Gobienės, gruodžio 20 d. šoko li
goniams kalėdinės programos 
metu vienoje Detroito ligoninė
je. Dabar ruošiasi šokti vasario 

! 8 d. Michigano universitete 
(Ann Arbore), vasario 16 d. 

, Nepriklausomybės šventės minė- 
I jime ir gegužės 24 d. grupės veik
los dvidešimtmetį minint.

— SLA 352 kuopa sausio 5 d. 
išrinko naują valdybą: pirm. 
Petras Januška, vicepirm. Vin
cas Tamošių-fin. sekr. Elz
bieta Jodinskienė, iždininkas Ed
vardas Trimeris, iždo globėjai — 
Mikas Balčiūnas, Bronius Bur
ba, Petras Vincelevičius, tvark
darys Antanas Kriščiūnas ir dak
tarė kvotėja dr. Eugenija Gurs-

kytė — Paužienė.
— SLA 200 kuopos valdybon 

išrinkti: pirm. Antanas Sukaus- 
kas, vicepirm. Jonas Eizonas, fin. 
sekr. Rimas Sukauskas, ižd. 
Marcelė Grinienė, iždo globėjai 
Jonas Dailyda ir Antonetė Vait- 
kūnienė. Pažymėtina, kad ši susi 
vienijimo kuopa buvo sudaryta 
1922 metais iš to meto kultūrinių 
klubų, tačiau pastaruoju metu 
šios kuopos veikla buvo apsil
pusi. Ilgamečiam 352 kuopos pir 
mininkui A. Sukauskui šios kuo
pos vairą perėmus, manoma, 
kad kuopos veikla bus žymiai 
pagyvinta.

— Skautų Mindaugo ir Kęs
tučio draugovių bendra sueiga 
įvyks sausio 12 d. 12 vai. L. na
muose. Po sueigos skautų droži
nėjimo kursų pamoka — instruk
torius Rimas Korsakas.

— Skautai ir vilkiukai išky
laus Dainavoje. Sausio 19 d. vi
sas Baltijos tuntas ir vilkiukai iš
kylaus Dainavos stovyklavietėje. 
Visi pasiima užkandžius.

— Naujus Metus L. namuose 
sutiko 310 ir LB apylinkės suruoš 
tame apie 170 lietuvių.

(sln.)

VYČIŲ GYVENIMO ŽINIOS
(Atkelta iš' 2 psl.)

Jeritis. Visą dienos programą or
ganizuoja Naujosios Anglijos a- 
dovas, turi gerų galimybių padė
ti lietuviams kelti Lietuvos var
dą kitataučių tarpe. Šia kryptim 
choras ir dirba. Taip, pavyzdžiui, 
gruodžio 22 d. buvo giedamos 
naujausios lietuviškos giesmės ir 
skaitomos ištraukos iš Sibiro mal 
daknygės toje kitataučių mokyk
loje. Kartu buvo papasakota, kad 
lietuviai šiais metais turėjo jubi
liejinius metus nuo nepriklauso
mybės paskelbimo.

Po tos paskutinės repeticijos, 
aptarę artimiausius pasirody
mus, choristai susirinko prie di
delio stalo, balta staltiese užties 
to, ir tarytum kūčių vakarą pasi
dalino linkėjimais bei sveikini
mais. Valgė ir giedojo, ir buvo 
linksmi bei laimingi, artėjant Ka 
ledų didžiajai šventei.

E.P.

VYČIU CHORAS CHICAGOJE

Chicagos vyčių choras gruo
džio 13 d. turėjo paskutinę repe
ticiją prieš Kalėdų atostogas. Ši 
repeticija buvo svarbi, nes jos me 
tu aptarta tolimesnė choro vei
kla lietuvių ir svetimtaučių tar
pe.

Choro vadovas F. Strolia dir
ba kitataučių mokykloje ir vado
vauja jų bažnytiniam chorui. 
Būdamas kartu ir vyčių choro va 
pygarda. F. V.

POKYLIS CLEVELANDE

Clevelando vyčiai senjorai bu
vo surengę prieškalėdinį pokylį, 
kuris įvyko gruodžio 15 d. Igno

— Dr. Vyt. ir Vanda Ma
jauskai Detroite atšventė savo ve 
dybų 25 metų sukaktį. Svečių 
buvo atvykę iš Kanados, Chica
gos, Clevelando, Daytono, Detroi 
to. Daugelis dalyvavo jų vestu
vėse Lietuvoje. Dr. Majauskas y- 
ra PLB valdyboje ir aktyviai dir
ba daugelyje kitų organizacijų.

ir Antosės Visockiu gražiai iš
puoštame bute. Dalyvavo ne tik 
senjorai vyčiai, bet ir didokas 
skaičius svečių, nepriklausančių 
vyčių organizacijai. Visi jautėsi 
kaip namie, nes šeimininkai vi
sus nuoširdžiai priėmė.

Baigiantis ketvirtai valandai 
šeimininkės skubėjo nešė val
gius ir dėjo ant ilgo ir gražiai 
papuošto stalo. Pietūs buvo pra
dėti malda, kurią pravedė J. Sa
dauskas, ssnjorų vyčių dabartinis 
pirmininkas.

Bebaigiant valgyti ir pradėjus 
draugiškai kalbėtis, senjorų vy
čių pirmininkas pasidžiaugė, kad 
vyčiai senjorai metų darbą už
baigia pokyliu. Taip pat primi
nė, kad šiame vyčių senjorų po
kylyje yra garbingų svečių: solis
tas Julius Kazėnas su žmona, 
gražiabalsis Vacys Jurgelis, Vidu 
rinių valstijų apygardos vy
riausia vadovybė — pirm. V. Pa 
vis įr sekretorė Stasė Pavienė iš 
Youngstowno, ir Laureda Blū- 
mienė, irgi vytė, net iš Wilming 
tono, atvykusi kartu su Paviais.

Programėlės pravedėjas J. Sa
dauskas pristatė susirinkusiems 
solistą Julių Kazėną. Svečias svei
kino senjorus vyčius, gyrė jų gra
žius darbus, mokėjimą su visais 
sugyventi, jų dosnumą.

Vacys Jurgelis iškėlė vyčių or
ganizacijos gerus ir didelius dar
bus savo tautai ir katalikų Bažny 
čiai, o ypač ankstyvesniais laikais 
vyčių pasišventimą scenai, kur 
kartais ir Vacys dalyvaudavo. 
Trečias iš eilės kalbėjo svečias 
youngstovvnietis Vincas Pavis.
Jis daugiau kalbėjo apie Viduri
nių Valstijų veiklą. Vincas ragi
no visus dirbti savo organizaci
jai ir savo tautai.

Pakviestas žodį tarti, senjorų 
vyčių vicepirmininkas ir to vaka
ro šeimininkas Ignas Visockas 
plačiai palietė senjorų veiklą ir 
jų veikėjus. Ilgiau sustojo prie J. 
Sadausko ir jo plunksnos darbo. 
Senjorų vyčių vardu jis ir Alesė 
Karklienė Juozui įteikė nemažą 
piniginę dovaną ir pagyrimo bei

KKjlHMOND v SERVICE

Kampas Richmond Ir 68rd St,
užsieninių lr vietinių automobilių 
Taisymas Priklauso Chicago Motor 
Club. NelalmSs atveju skambinkite 

GR 6-8184 arba GR 6-8388 
Sav. — Juozas (JoeJ Juraitls

SIUNTINIAI į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARULI ETTE GIFT PARCEL SERV. 
2608 Otfth St. Tel. WA 6-8787
J&U1 llUth St. Tel. WA 6-2737
3333 tSo. Halsti-U St. Tel. 254-8820

Lietuvių bendrovė turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu Ifi Chi
cagos tiesiai ) Lietuvą.

Didelis pasirinkimas įvairių me
džiagų, ltal. lietpalčiu ir kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų už
sakymai.

E. Ir V. Žukauskai

ONE HOUR MARTINIZING 
DRY CLEANING

RŪBAI IŠVALOMI PER 1 VALANDA
Atsinešę šį skelbimą, gausite $3.50 nuolaidos kortelę.

• Patarnavimas prie "drive-in" lango
• 1 valandos patarnavimas iki 1-os valandos popiet.
• Vieta automobilį pasistatyt.
• Įmonė vietoje.

šiaurvakarių kamp, 67 ir Kedzie Tel. 778*4694

Kas tik turi gerą skonį,

viskę perka pas Lieponį !

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC. 

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

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.

padėkos raštą. J. Sadauskas susi
jaudino ir nuoširdžiausiai dėkojo 
vyčiams senjorams. Tai jau tre
čia nuo vyčių gauta dovana šiais 
metais.

Buvo dar ir daugiau kalbėto
jų, bet kalbos buvo trumpos. Kal
bėjo Vidurinių Valstijų, apygar
dos sekretorė St. Pavienė, atei
nančių metų pirmininkas A. Ma
čiokas, valdybos narys Petras 
Zigmas, senjorų vyčių ilgametė 
sekretorė M. Trainauskaitė, vy
tė A. Visockienė, ilgametis vytis 
ir senosios kartos praeities didis 
veikėjas Jurgis Kuzas, Z. Tarutis, 
vytė L. Blūmienė ir vytė R. Sa
dauskienė, kuri viena iš šeimi
ninkių, daug pasidarbavusi šiam 
pokyliui. Valgius paruošiant dar 
daug padėjo K. Petkūnienė, A. 
Visockienė, A. Karklienė, A. Pin- 
kūnienė ir mūsų Ignas.

Tarp kalbų buvo sudainuota 
keliolika lietuviškų liaudies dai
nų. Joms vadovavo solistai Julius 
Kazėnas ir Vacys Jurgelis.

Pokylis buvo baigtas vyčių ir 
Lietuvos himnais bei malda, ku
rią sukalbėjo naujasis pirminin
kas Antanas Mačiokas.

Buvo dar pagerbtas Feliks- 
sas Gaižutis ir Rožė Sadauskie
nė jų gimtadienių proga. Juodu 
buvo papuošti puokštėmis gėlių 
ir, solistams vadovaujant, visi su
giedojo “ilgiausių metų”.

Visą iškilmių eigą Stasė Pavie
nė užrekordavo į juostelę. Vė
liau ji parodė ekrane nejudan
čius paveikslus iš Sv. Kazimiero 
šventės Youngstowne, 55-toje sei 
mo visą eigą ir Vidurinių Valsti
jų seimelio darbuotę.

Už Clevelando senjorų vyčių 
prieškalėdinio pokylio prirengi- 
mą nuoširdi padėka priklauso: 
Kaz. Sadauskienei, Ignui Visoc
kiu!, R. Sadauskienei, U. Gaižu- 
tienei ir A. Karklienei. Sis poky
lis buvo gražiau suorganizuotas 
negu anksčiau buvę panašūs po
kyliai.

Gaila, kad negalėjo dalyvauti 
keletas senjorų, nes gripas buvo 
paguldęs į lovą R. Sankalienę, St. 
Sankalaitę, K. ir U. Gaižučius 
ir dar keletą kitų vyčių. Ačiū 
Dievui, jau visi baigia pasveikti.

Senelis

M O V I N G
ŠERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda,
2047 W. 67 th Place WA 3-8003

asges:

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūSlų namo apilldymo 
pečius lr air eonditloning i 
naujus lr senus namus Stogų 
rlnas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo-

DOMA8 ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAL 
4444 8. VVestern, Chicago t, UL

Telefonas VI 7-8447.



A. -J- A.
DIONIZUI MEIŽIUI 

netikėtai mirus, jo žmonai ir sūnums su šei
momis bei giminėms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime.

HELP W ANTED — VYRAI

A. + A.

ADELEI SADŪNIENEI mirus, 
jos vyrui, dukterims ir sūnui bei ją šeimoms 

reiškia gilią užuojautą.

Gražina ir Vitalis Damijonaičiai

A. -4“ A.
ADELEI SADŪNIENEI 

staiga mirus, visai SflDONŲ šeimai giliausią užuo

jautą reiškia

A. a. Marijos Banaitienės 
šeima

A. + A.
JUOZUI POŽĖLAI mirus, 

dukrai FELICIJAI KRUMPLIENEI ir anūkui VALENTI
NUI KRUMPLIUI reiškiame užuojautą ir kartu liū
dime.

Severiną ir Ignas 
Petrauskai

Brangiajai Žmonai ir Motinai

A.-Į-A. ADELEI SADŪNIENEI mirus, 
jos vyrą agr. JUOZĄ, dukras DANGUOLĘ ir ALMA, 
sūnų JONĄ ir jų šeimas giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

A. ir A. Eivai 
. J. ir 2. Galiniai

S. ir S. Malūnai

Mielai
A. f A. MARIJAI BANAITIENEI mirus, 
jos sūnų SIGITĄ ir kitus artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame ir drauge liūdime.

Aleksandra Gyliene 
Birutė ir Paulius Gyliai

Aldona ir Antanas Minelgai

Valgysite su
Dirbtiniais dantimis

iki 35% lengviau
Išbandyniai Jrodo, kad jūs dabar 

galite valgyti ir kramtyti geriau — 
dirbtini dantys vidutiniai iki 35% 
efektyvesni — jet užbarst j site 
truputi EASTEETH arti savo 
plokštelių. EASTEETH tvirčiau pri
laiko viršutine Ir apatinę plokštelę, 
jausite daug patogiau. FAKTEETH 
nėra rūgštis — nerflgsta. Jokio lip
naus. pirštinio skonio. Sulaiko 
“plokštelių kvapi}". Gerai pritaikin
ti dirbtini dantys būtini sveikatos 
dantistų,. /ASTEETH galima gauti 
Visose vaistų parduotuvėse, 
gerovei. Reguliariai lankykitės pas

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, ifi 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-1 
dutės pasaka. Programą veda — i 
Steponas J. Minkus, Biznio reika- j 
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadtvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”,

PARDUODAMI 
18 MODELINIŲ NAMŲ BALDA?
30% iki 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHWEST FURNITURE OO. 

6200 S. VVestern, Tel. GR 6-4421

MOVI NG
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

ą. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

ŠIRVINSKAI

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama kepykla ir kavinė. Ge
rai einąs biznis. Savininkas nori kel
tis i Vakarus. Susitarimui skambinkite 
iki 12 vai. dieną tel. 815 - 485-8686. 
Klauskite Walter Wrobel.

REAL E S T AjrjE-

72 tr Talman. Mūr. IH sukilto. 2 
butai — S ir 4 k. Garažas, I21.9P0.

71 tr Talman. Mod. 4 kamb. ba
tas lr 2 kamb. rūsy. Gazo šild 
$18,600.

Mūr. S kamb. bungalotv. Geram 
stovy. Garažas. Ttk >14,900.

70 lr Talman. MŪr. 2 po 5 kamb. 
Ir butas rūsy Garažas. $29,800.

VAINA REALTY
2517 W 71st Street — RE 7-0515

Žingsnis į gerovę
Rūta restoranas — Lietuviui leng

vos sąlygos.
8 kamb. mūras, 2 auto mūro gara

žas. Prie Maria High. Rimtas paštū- 
lymas.

2 butų namas, modernios vonios, 
kabinetų virtuves. $20,000. Įmokėti 
46,00b.

8 butų mūras. Bevelk naujas. Ever
green rajone. Virš $14,000 nuomos. 
$87,000.

Didelis 3 butų, 10 metų mūras ir 
mūro garažas. Apie 67 IF California.. 
$60,500.

t $4 aukšto. 16 metų pajamų mū
ras. 2 auto. garažas. Prie pat parko. 
$26,700. Priims rimtų pasiūlymų.

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

Liuksus 7 kamb. mūras. įrengtas 
beismentas, garažas, daug priedų. 
Gera vieta. $20,000.

švarutėlis, gražus 4% kamb. med. 
Platus lotas. Arti mūsų. 912,700.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-7200
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

MONEY MAKER FOR RENT
Ręstaurant, Cafeteria and bar ln 
very good oon. Good location -— 
large parking area — 6 room flat 
avall.

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

CLASSIFIED GUIDE
HELP WANTED — MOTERYS

BRIGHTVIEW MANOR 
UONVALESCENT HOME

A Nevv North Side 141 Bed 
eactended care faciilty.

N 0 W H I R I N G
RN’s & LPN’s

AIDĖS AND ORDERLIES
Ali shifts — Top pay — Beautiful 
surroundings. Excellent benefits

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

4538 Beaeon St. at Wilson Avė.

LAB TECHNICIAN
Physical testing of paper. Exper. 
preferred būt, vvill train young 
vvomen vvith aptitude. Position also 
er.tails gen’l office work Top 
salary vvith eXcel. future. Ali

' fringe benefits. Call Mr. Bodrogi 
for appt.

PAPER CONVERTING CORP. 
1101 S. Kilbourn (4500 VV.)

Tel. — 826-5800

VYRAI IR MOTERYS

Immediate Openings
MEDICAL

TECNNOLOGISTS
ASCP registered or eligible. 193 bed 
generaj acųte care hospital, currently 
under 6.B mill lot) dollar expanslon 
and moder.nizatlon program. Salary 
range: $7,000 to $10,400. Benefits
Include paid Blue Cross/Blue Shield, 
free life Insurance, liberal siek leave, 
vacations atld holidays, retirement 
program. Permanent positions. Please 
contact

Personnel Direetor 
LEILA HOSPITAL 

BATTLE CREEK, MICHIGAN
Cdllect oalls accepted. Phone (616) 
962.8661, Bxt. 114. Travel ejcpensea 
for Intervievv paid If employment 
agreement is made.

REAL ESTATE

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

4250 8. Maplevvood Av., CL 4-7450

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Kutų nuomavimas — Income Ta*. 
Notariatas — Vertimai

Apdraudę Agentūra

BELL REALTY
4 BACEVIČIUS 

.455 S Kedzie Avė. - PR 8-2233

40 akrų ūkis su trobesiais lr ma 
Alnerlja Mičigane, 120 myliu nuo Chi- j 
cagos. $14,000.

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

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

4 butų po 5 kamb. mūr. namas 
Gage Pk. Nauja šiluma lr elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas. 
$46,000.

2 butai po A H kamb. tr 4 kamb. 
angliškam rūsyj. 12 tnetų mūr. na 
mas Marąuette Pk. 3 auto garažas.
$52,000.

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

LEONAS REAL ESTATE
'\«W TA* — NOTARIATA* - 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st 8t Tel. 925-6015

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

AND REALTY
A- LAURAITIS

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

Sąžininga, patarnavimas

MISCELLANEOUS

10% — 20% — *0% pigiau mokėsit 
už apdraudų nuo ugnies lr automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS 
S208H West 95tfa Street 

ChJaogo, Illinois
Tel. GA 4-8664 lr GR 6-4S89

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES 

30 aad 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine. 434-1113
t ♦ * * *-• 4

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

HELP VVANTED — VYRAI 
♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦’♦♦♦♦♦♦♦♦ * * ■» 

GRINDERS — BROACH 
AND SHARFENERS

Experienced. Better vvorking con
ditions. Above top pay for good
men. Apply to INLANI1 BROACH 
4535 Addison St. or Call AV 6-8335

Customer Service
AND ORDER DESK MAN

to take phone orders and expedlte 
customer orders. Exper. helpful,

call 678 6505

PRESSMAN—BUSINESS FORMS
Exper’d vvet offset pressiman 
needed for 2nd shift. Opportunity 
to grovv vvith business fonus 
manufacturer

Call Gene Jonės at 275-7070

VYRAI IR MOTERYS

FACTORY AND SKILLED 
PERSONNEL

Now hiring malė and female — Press 
Operators — Machine Operators — 
sėt up and run — Assemblers — 
Stock Men — Order Fillers — for lst 
and 2nd shift. Free insurance, vaca
tion vvith pay, good vvages.

ELCEN METAL PRODUCTS 
COMPANY

9325 King st., Franklin Pk.
Tel. NA 5-8777

KEY PUNCH OPERATORS
Experlenced. Full or part time.

Hours arranged to auit your sehedule. 
Days or Eves. Wortt when your klds 
are ln school or your husband ls at 
home.

Vic. Logau Sq 
Beaeon Data Processing 

CALL 235-7295

NO TYPING
Loop office needs Severai 
very active intelligent peo
ple. H.S. graduate. No spe- 
cial skills. We will train. 
you.

Call Personnel
______  332-4400
GOOD HOUSEHOLD HELP.

PHONE 446-0941 
Own transportation necessary. 
Nice atmosphere. North Shore 
home. Nice salary.

PHONE 446-0941.

HELP VVANTED — MOTERYS

NURSES
RNs and LVNs — All Shifts

Why not enjoy best of living and vvorking conditions in smog- 
free Orange County ?
These are permanent positions offering excell. salaries plūs top 
personnel policies in 127 bed gen’l acųte hospital. Extra pay for 
nite shifts.

Apply, VVrite Wire or Phone MR GILBANK
VVESTMINSTER COMMUNITY HOSPITAL 

or HUNTINGTON INTERCOMMUNITY HOSPITAL 
214 Hospital Girele, VVestminister. California 92683 

Phone — (714 ) 893-4541 An Eąual Opportunity Employer

REAL ESTATE
2 po 0 kamb. mūr. Modernios vo

nia, alum. langai, šiluma guzu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,906.

2 no 5 H kainb. Ir 4 kamb. angliš
kam ,-usy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,600.

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

14 butų, 2-Ju 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- 
staigos. $18.900.

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

SALES ■ MORTGAGES • MANAGEMENT

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

Main office 5727 W. Cermatk Rd„ Cicero, IU. Tel. OL 6-2238 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti į mūsų įstaiga 
ir išsirinkti iš katalogo.

Excellent worktng conditions in the Beautiful
Elgin Crystal Lake area in the Northvvestem Suburbs.

PHONE, WRITE OR VISIT

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

MARENGO, ILLINOIS

(Area Code 815) 568-2283

Au Eąual Opportunity Employer

HELP VVANTED — VARAI

DĖTAILE R 
Jr. Layout Draftsman

To vvork in small engineering dept. 
Well established machine tool mfg. 
company. Pleasant vvorking conditions. 
Liberal company benefits. Send resu
me or apply in person.

(Bring vvork samples.) 

SERVICE MACHINE (X).
2310 W. 78th St. 

778-1200 — John Barhard

ELECTRONIC
DRAFTSMAN

Good knovvledge of electronles pre. 
ferred. Ability to lay-out art vvork. 
Work vvill include schematics, oom- 
ponent layouts, wtring diagrama 
funotlonal iogic diagrams and some 
mechanical vvork. Steady. Call

LUNDELL CONTROLS
2560 N. Elston Avė., Chicaga 

Tel. 772-8200
An Eąual Opportunity Employer

TIME 
K E E P E R

Metai fabricating and stamping plant 
in Franklin Pk. experience helful būt 
not necess., vvilfing to teach intelligent 
and aggressive person. Salary based 
on experience.

Call — 678-6505 
Ask for John Cain

ENG RA VIN G — STATIONERY
Exper d power press oper Modern 
prese 2y2 x 4 oi Carver 4į4 x 9.
ARTCRAFT ENGRAVING CO. 

Tel. HA 7-5083
3rd floor — 542 S. Dearborn St.

TECHNICIAN
Rapid grovvth of our Norelco dic- 
tation machine necessitates the in- 
crea&e in our Service department. 
If you recently completed your 
Service in Army or Navy and have 
eleetronie experience. phone for 
appointment.

673 1783

or come in and see Alex Koniar

NORTH AMERICAN 
PHILLIPS C0. INC.

•'Norelco”
7530 Frontage Rd: Skokie, III.

2 po 6 kamb. 8 metų rūras, 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 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. TelraukltSs.

Roomlng house. Pajamų $50,000 
metams. labai gerai lšnuom. Slauri- 
riSje miesto dalyje. Teiraukitės.

o kamb. mūr. '‘Bullt-ins*’, kokli
nės plytelės, karšto vandens šildymą* 
gazu. Marą. pke. $20,600.

1H aukšto mūr. 5 lr 6 kamb. 3 
įėjimai Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 Ir Oakley *12,600

SERVICE MAN
Exper. man reąuired for servicing P. 
A. and Communications eqt. for music 
distr’n systems. Prefer man living 
south. Gd. vvorking cond’s., exceI1. 
opport’y to get in on ground fl. with 
expanding organization.
CaJl WILL COMMINGS — 889-0740 

Muzak — 6645 W. North Avė.
A Div. of Wrather Corp.

JANITOR
Assistant Janitor reąuired to take 
care of plant and office. Manufactur
ing company loeated in Franklin Pk. 
Afternoon and evening hours — call

NA 5-8777 for appt.

TOOL & DIE MAKER
Immediate opening for a journey
man. who is capable of assistlng us 
ln our program of revising and 
malnialnlug punch prese dies. Top 
pay and fringe benefits. Call M. Ma
nam — 787-1875 or apply ln person. 
ACME FRAMK PRODUCTS, Ine. 

501 W. Huron Street

Platinkite “Draugą”.

ELECTRONIC TECHNICIANS
Experienced Solid State Technicians For Small

Electronics Corporation

CALL MR. MICHAEL SWANSON

LUNDELL CONTROLS
2560 No. Elston Avenue Phone — 772-8200

ELECTRO-MECNANICAL 
and MECHANICAL ENGINEERS

If you are an aggresive hardvvorking engineer looking for an 
opportunity to associate yourself vvith a dynamic grovvth minded 
company, the follovving vvill be of interest. Opening exists for 
applicants vvith background in electrical engineering, associated 
vvith Logic Design, Computer concepts, office machines, precision 
mechanams related to Peripheral Computer Eąuipment, office 
machines ete Send resumes to:

THOMAS E. WHEELER
Personn«l Manager

DURA DIVISION 0F 
INTERCONTINENTAL SYSTEMS INC.

5401 - 20th Street West 
GREELEY, COLORADO 80631

An Eąual Opportunity Employer

DESIGN DRAFTSMEN
PREFERABLY WrrH ME. or E.E. DEGREE 

(Būt not absolutely essential
At least 5 to 10 years experience in structural steel industry or eąuivalent. 
Our company is vvell established to insure permanent employment vvith 
outstanding opportunities for individual meritorious progress.
Why not vvork for a company who works for you... WE O.FFER you 
stable employment vvith unusual profit sharing pbn and medical benefits. 
Submit complete personai history including experience. education, and

salary reąuirements to:
Direetor of Industrial Relations:

VVHEELABRATOR CORPORATION 
400 So. B.vrkit Street, Mishavvtzka. Indiana 46544

An Eąual Opportunity Employer

WORK IN THE EXCITING 
HIGH-PAYING FIELD

OF MAGNETICS
Modern New Plant has 

Immediate Openings for

GENERAL FACTORY WORKERS
(No Experience Necessary — VVe vvill train)

• MACHINE & FORKLIFT OPERATORS

• ROUGH & FINISH GRINDERS

• CORE MAKERS
• PRESS OPERATORS

We need men who want permanent jobs vvith no layoffs. 
WE OFFER:

.. Top starting rates vvith guaranteed inereases 
.. Paid Vacations 
.. 8 Paid Holidays
.. Free Hospitalizatlon & Surgical Insurance 
. .Company Pension Fully Paid

FLRS:

MAINTENANCE MEN — 
MECHANICAL

Estab’d metai fabricating co.. loc. 
in Franklin Pk., reąuires exper’d 
mechanical maint’ce men — Press- 
es, Jeeps, Air controls Gd. salary 
for comp’t man. Call NA 5-3777.

STATIONARY ENGINEER
Interesting position įn our n«w 
modern home office ln Glerivlew on 
4 A.M. to 12 noon shift. Prefer re- 
frlgeration & electrical exp. In
surance and other company benefits. 
Call personnel servico dept. 729-3000.
setyrr, fokesman ą ccvu’Aay
1900 Kast Ijike Avė... Gljcnvlcu’, Jll.

WAREHOUSEMAN
International Corp needs vvare- 

houseman. Excell. co., paid bene
fit program Sehiller Pk location.

Phone 671-2556

Perskaitę “Draugą“, duo- 

itp ii kitiems pasiskaityti.



IŠBĖGO Iš VIEŠBUČIO
Daugiau 100 asmenų saugiai 

išbėgo iš degančio Riviera vieš
bučio, 4900 Blacikstone avė. Vie 
nas gaisrininkas buvo sužeistas. 
Nuostojlių padaryta apie 
$65,000.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. sausio mėn. 9 d.
CHICAGOS ŽINIOS A. -f- A.

ADELEI SADONIENEI 
staiga mirus, jos vyrą JUOZ^, sūnų JONĄ. dukte
ris DANGUOLĘ ir ALMĄ bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučia

ATSISAKĖ PARDUOTI

BAŽNYČIĄ MUSDIMAMS
Šv. Konstantino ir Elenos 

graikų ortodoksų bažnyčios na
riai balsavo atmesti juodųjų 
Muslimų pasiūlymą nupirkti 
Jpžnyčios nuosavybę prie Stony 
Island ir 74-tos. Muslimai siūlė 
4 mil. dolerių. Bažnyčioje tel
pa 2,500 asmenų.
moteris į miesto tarybą

Mokytoja Eizabeth George, 
24 metų, 4851 S. Union, išstatė 
savo kandidatūrą į 14-tojo war- 
do aldermanus. Specialūs rinki
mai bus kovo 11 d. Bus renka- 

^pi šešerių wardų aldermanai. 
Jeigu ji būtų išrinkta, ji būtų 
vienintelė moteris miesto tary
boje.
SVEIKI PAVĖLAVO 15-KĄ 

VALANDŲ

Apie 290 Chicagos apylinkė-, 
se gyvenančių asmenų, išlikusių s 
nesužeistais bet pavėlavusių 15- Į 
ką valandų, pasiekė Union sto-

Santa Fe geležinkelio EI Ca- 
pitan traukiniu. Dvylika vagonų 
buvo nuriedėję nuo bėgių, bet 
neapsivertė prie Hotlcomb, Kan
sas. Traukinys tuo metu lėkė 
85 mylias j valandą.

PARDUODA MOKYKLOS 
SUOLUS IR KĖDES

Oak L,awn-Hometown mokyk 
lų distriktas sausio 11 d., 9 v. 
ryto parduos 200 mokyklinių 
suolų ir kėdžių administracijos 
pastate 4201 W. 93 st. Už (kiek
vieną imama po $3.

A. + A.
BENEDIKTUI BABRAUSKUI mirus, 
jo žmoną mielą poetę GRAŽINI TULAUSKAITĘ ir 
sūnų VYTENĮ gilaus liūdesio valandoj nuoširdžiai 
užjaučiame.

Janina ir Algirdas Jakševičiąi

— JAV ir Kanada 1929 m. 
sausio 2 d. sutarė apsaugoji Nia 
garos krioklį, kuris atrastas 
1678 m. kun. Hetnnepin.

Juozas ir Vanda Gvildžiai

Režisorei

A. + A. JADVYGAI JARIENEI mirus, 
jos vyrą BRONIŲ, dukras ir visus arentuosius gi 
l*ai užjaučiame ir kartu liūdiiųe.

Vaidintojų būrelio nariai —
Stasys ir Jonas Pociuliai 
Štasys Milašius

A. f A. ADELEI SADONIENEI 
netkėtai mirus, didžio skausmo prislėgtiems — 
jos vyrui., maloniam prieteliui, agr. JUOZUI SA 
DONUI, dukroms DANGUOLEI ir ALMAI, sūnui inž 
JONUI, žentams prof. R. SEALEY ir inž. R. KELIUO 
ČIUI reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Elena ir Petras Jokubkai

A. + A.
BALIUI JABLONSKIUI mirus, 

brolį Dr. K. JABLONSKĮ bei artintuosius nuoširdžiai 
užjaučiame.

Elena ir Alfonsas Vaicekauskai-Wait 
Ona Junkerienė ir šeima

PETKUS
Kini. Dr. Antano 

Staniukyno ■

5C metu mirties sukaktį minint šv. Mišios bus atnašaujamos 
už jo vėlę sausio 12 dieną, 1969, 10:30 vai. ryto lietuvių Šv 
Kazimiero bažnyeipje, Paterson, New Jersey. Kviečiame Seseles 
Kazimierietes, gimines ir visus lietuvius prisiminti Jo sielą 
maldose.

Izabelė Daugirdaitė Jakuhavičietiė - Jaeobus ir vyras Juozas 
Kun. Staniukyno seserėčios duktė

97 Rose PI..
West Paterson, N.J.

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS
2533 West 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS

MOKYTOJŲ STREIKAS
Chicagos mokytojų unijos na

riai 1368 balsais (prieš 1148) 
balsavo atmesti švietimo tary- 

£ bos siūlymą naują kontraktą. 
Unijos pareigūnai penktadienį 
svarstys kada mokytojai turėtų 
išeiti į streiką, švietimo tary
ba, vadovaujant superintenden
tui James Redmond, prašo kad 
mokytojai, unijos nariai, įš nau 
jo balsuotų kontrakto klausi
mą, kaip galima greičiau. 

BRANGSTA MOKSLAS
Northvvestem universitetas, 

pradedant šią vasarą, iš naujų 
Studentų pareiką^.ug brangesnį 
mokestį už mokslo metus — 
$2,190. Anksčiau buvo $2,025.

M OLLIE BARCH
GARUCKAITĖ FUNERAL HOME

Stalgiai mirė sausio 7 d.,- 1999, 11 vai. ryto, Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime SfilUis Ibuutld Bareli, marti Ma

ry Ann, duktė Palmyra Znter, žentas Theodore, 3 anūkai: David, 
Deanna lr Je-fferey. 3 broliai: Beh Gamekas, brolienė PUzabeth. 
Joseph Gamekas, brolienė Frances. ir George Garudkas, brolienė 
Bernice 2 seserys: Catherine Poetais ir Frances Vaišvilas, brolienė 
Veronlea Gamekas ir ju šeimos, Ir kiti gimines, draugai ir pa
žįstami.

Kūnas (Nišarvotas P. J. Didiko koplč., 3354 S. Halsted St.
TjaidotuVes įvyks šeštad., sausio 11 d. iš koplyčios 9:30 vai. 

ryto bus atlydėta į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos nž velionės sielį. Po paųmidų bus nulydėta 
į Sv. Kazimiero kupinęs.

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

Nuliūdę: SCNUS, DVKTjR, ftlAlKTI, ŽENTAS IR ANŪKAI.
Ijaidoturių direktorius P. J. Ridikas. Tel. VA 7-1911.

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

JOHN A. KULPSHAS
Mtrij sausio H d.. 19tl9, 9 vai. vak., sulaukęs H0 m. amžiaus.
Gimė I.ietuvoje. Amerikoje Išgyveno 04 111.
Pasiliko dideliame nuliūdime 5 dukterys: Anna Ijesauskls, 

Aliee Heneke, Bemtee Blndek, Žentas Joseph. vienuolė Kazimle- 
ričtė Sek. M. Aurellne, b- Helen Hanson, žentas Hilly, sūnus 
Frank, marti Bemioe, 10 anūkų. 9 proanūkai, 1 pro-proanūkė, 

ir kiti giminės, draugai ir pažjstami.
Velionės žmona buvo a. a. Mary.
Priklausė IJPt. Piliečiu Pašaipos Kl.

Kūnas pašarvotas John P. Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
Gali lomia Avė.

Inidortuvės įvyks penktad., sausio 10 d. iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėtas 1 Svį. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią, kurioje Įvyks gertuUngos pamaldos iiž velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę: DUKTERYS, SCNUS, MARTI, ŽENTAI, ANŪKAI, 
PROANŪKAI IR PKO-PROANCKk.

laidotuvių direktorius John P. Eudeikis. Tel. IA 3-0440.

VYKUPAI KATALIKŲ TELE
VIZIJOS VALANDOJE

NBC televizijos tinklas sek
madieniais transliuoja naują ka
talikų pusvalandį. Nauja progra 
ma Chicagoje matoma penkta
me kanale 12:30 po piet. Sausio 
12 d. bus interviu su Chicagos 
kardinolu Cody. Sausio 19 d. 
kalbės Philadelphijos kardino
las John Krol, o sausio 26 d. 
kalbės Pittsburgho vysk. John 
IVriight.

MUZIEJAUS SUKAKTIS
Field Natūrai History muzie

jus šiais metais švenčia 75 me
tų sukaktį. Pernai 1,829,616 as
menų aplankė muziejų.

ŽUVO EIDAMI PAREIGAS
Pernai penki policininkai ir 

jjjftži gaisrininkai žuvo eidami 
pareigas Chicagoje.

GREITKELIS ASTRONAUTO 
VARDU

Astronautas Frank Borman, 
sėkmingai vadovavęs Apollo 8 
raketos skridimui į mėnulį ir 
atgal, yra kilęs iš Gary miesto. 
Dabar siūloma tą dalį Tri-Sta- 
te greitkelio, esančio Indiana 
valstijoje, praminti Borman 
expressway.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605; 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

A. f A. ANNA GUDAUSKAS
ANGERYTĖ

Pagal pirmą vyrą Kundrotienė
Gyveno 3000 W. 47 St.
Mirė sausio 7 d., 1969, 5:45 vai. popiet.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskrities, Grinkiškio mies

telio.
Amerikojet išgyveno 40 tn.
Pasiliko dideliamet nuliūdime vyras Frank, duktė Mary Ann, 

brolis Mykolas, brolienė Petrusė ir šeima, švogeris Joseph ir 
žmona Josephine Gužauskai su šeima. gyv. Miami, Florida.

L etuvoje liko broliai r seserys.
Priklausė Šv. Tereses člr-jai (Marquette Pke.).
Kūnas bus pašarvotas ketv., 7 y. v. John F. Eudeikio koply

čioje, 4330 S- California Avė.
Laidotuvės įvyks Šeštad., sausio 11 d. iš koplyčios 9:30 vai. 

ryto bus atlydėta j Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kuriojet įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po patnaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras Ir duktė.
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis Tel. LA 3-0440

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 nuo kapinių.

JONAS PULOKAS
Gyveno 4356 So. Wood Street, Chicago, Illinois.

Mirė sausio 6 d., 1969, 9:30 vai. ryto .sulaukęs 56 m.
Girdė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio miesto.
Amerikoje išgyveno 18 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Monika (Rutkaus

kaite), Lietuvoje 3 broliai: Kazimieras, Bronius ir Petras ir 
sesuo Morta Pulauskienė bei jų šeimos, ir kiti giminės, drau
gai ir pažjstami.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avenue.

Laidotuvės jvyks šeštad, sausio 11 d. iš koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėtas j Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame 
visus: gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdus — Žlniona, broliai, sesuo lr kiti giminės.
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. YA 7-1741

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

2424 W. 69th STREET 
2814 W. 2Srd PLACE

Tel. REpubllc 7-1218 
Tet Virginia 7-6672APALONIA KRIPAS

PABEDINSKAITE PETRAS BIELIONAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAlayette 8-8572

Gyveno 34i« So. Pone Avė.
Mirė sausio 7 rt.. I9«9, '7:80 vai. ryte, sulaukus senatvės.
Gintė Lietuvoje. Kilų Iš Panevėžio apskrities. Naujamiesčio pa

rapijos, Gustonių kaimo.
Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas, dukterys: Sės. 

Genevieve. kazbnierietė, ir Teresė, pusbrolis Kazimieras Mai-ctn- 
kevvc, jo žmona Kay, sesei-s valkai Joanne Pivorls, Baltei- Bal- 
ebiuuis, Stelle Frciidenberg, Bruno lVftsbetas, F>lwai-d \Vasbetas, 
Alfonse Partdon ir jų šelnios. švogeris l*etrns Krtpns Ir kiti giml. 
nės. draugai bfel pažįstami.

Ūrlklatisė Tretininkų draugijai ii- buvo amžina ntu-ė šv. Ka
zimiero Seserų, Seselių TranclšklcČlų k T. Marijonų i-ėntėjų drau- 
RljU. >■ - -

Kūnas našarvotas Jur. P. Rudmino koplč., 3319 S. Idtuaniea a.
Knnaš pašarvotas Jurgio P. Rudmino koplyčioje, 3319 So. 

I.ituanlea Avė.
laidotuvės įvyks šeštad. sausio 11 d. iš koplyčios 8:30 vai. ry

to bus atlydėta J ftv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje Jvyks g<'- 
duling-os pamaldos už velionės sielą. Po iHtinaldų bus nulydėta f

ANTANAS M. PHILLIPS
LITUANICA avė._________________T,

POVILAS J. RIDIKAS
Tek YArda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8, MICHIGAN AVĖ.___________ Tel. COmmodore 4-2228

GUŽAUSKŲ BEVERLY NIUS GELINYČh
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotu**- 

ir kitų papuošimų.
2443 West 63rd St., Chicagc, fll

Telef. PRospeet 8-0838 — PRospeet 8-0834

8819 8. LITUANICA AVĖ.

VASAITIS — BUTKUS
e., CICERO, ILL Tel. OLympic 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE Rp.. OAKLAVVN. ILL Tel 686-2820
Maina Elizabeth Habe, 17 m., ži- 
n omo rašytojo Hans Habe duktė 
rasta nužudyta Hollywoode, Calif 
Mergaitė buvo pagrobta.

V



8 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. sausio mėn. 9 d.

X J. Kimbarkas Cicero mies
to asesorius, Cicero Lietuvių 
namų sąvininkų draugijos pir
mininkas, padarys pranešimą 
apie Cross Town greitkelį drau
gijos susirinkime sausio 14 d. 
7 v. v. Liberty salėje.

X JAV LB Revizijos komi
sija sausio 3 d. turėjo paskuti
nį posėdį dr. S. Biežio bute ir 
užbaigė tikrinti kultūros kon
greso bylas ir atskaitomybę. 
Protokolas išdomis dienomis bus 
perduotas LB centro valdybai.

X Chicagos Lietuvių taryba 
rengia nepriklausomybės dienos 
minėjimą., sekmadienį, vasario 
16 d,, 2 vai. p.p., Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėje. Lie
tuvių organizacijos, (Įdubai ir 
draugijos prašomos tą dieną su
sirinkimų nešaukti. Organizaci
jų valdybos prašomos skirti 
Amerikos Lietuvių tarybai au
ką. Čekius prašome adresuoti 
‘ Lithuanian Councįl of Chiea
go” ir siųsti iždininkui Antanui 
Valoniui, 2222 West 107 street, 
Chieago, 60643, EI.

X K. Virbickas, Philadelphia, 
Pa., mūsų laikraščio pagerini
mo reikalams, atsiteisdamas už 
kalėdines korteles, prisiuntė 5 
dol. Laibai ačiū.

X Terros parduotuvėje, 3237 
W. 63 st., pasiskubinusieji sta
lo sidabro ir stalo stainless Steel 
geriausius modelius (Rogers 
1847 ir Community) gaus išpar
davimo kainomis. Parduotuvė 
atdara kasdien iki 6 v. v., pir
mad. ir ketv. iki 9 v. v., šventa
dieniais uždaryta. Tel. 434-4660.

(sk.)
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (skJ

X Chicagos Lietuvių Medžio
tojų - Meškeriotojų klubas kvie
čia visus į žvėrienos balių sau
sio 18 d., 7:30 v. v., Marąuette 
salėje, 6908 So. Westem Avė. 
Balius bus filmuojamas. Gros 
Ramonio orkestras. Įėjimas ir 
vakarienė 4 dol. Rezervaci
joms tel. 476-2952. (pr.)

X PASKOLOS NAMŲ PIR-
RIMUI daromos lengvais mėne
siniais išsimokėjimais ir priei
namais nuošimčiais.
Mutual Federal Savings, 2212 

West Cermak Road Telefonas 
VI 7.7747 (sk )

X Operos Lėšų Telkimo Ko
miteto ruošiamas teatrinis pa
rengimas įvyks šio mėn. 26 d., 
sekmadienyje, Drury Lane The- 
atre, 2500 W. 94th PI., Ever- 
green Park. Programoje: “iStar- 
Spangled Giri”, su žinomu 
Hollywood aktorium Edd BYR- 
NES. Pradžia: 3:30 vai. po pie
tų. Po vaidinimo ten pat, Mar-
tiniąue restorane, _  pietūs ir
šokiai. Bilietai gaunami pas k-to 
nares, operos v-bos narius ir 
‘‘Marginiuose”, 2511 W. 69th 
Str., Chieago. Telef.: PR 8-4585.

(pr.)
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 tel. 434-5714. (pr.)

X L. Vyčių choras rengia 
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 šakius. 
Staliukus galima užsisakyti pas 
V. Bilitavičių tel. 927-3216 ir 
pas J. Aukščiūną tel. 254-0743. 
Bilietus galite įsigyti pas kiek
vieną choristą. .(pr.). j

X Trečioji mokytojų studijų 
savaitė 1969 metais įvyks rug
piūčio 17-24 dienomis Dainavo
je. Studijų savaitėje dalyvauti 
kviečiami visi lietuviai mokyto
jai, ypač dirbantieji lietuviško
se mokyklose ar besirengią jo
se dirbti, šiais lietuvių švietimo 
ir šeimos metais studijų savai
tėje bus ypačiai laukiami ir tė
vai. Studijų savaitę rengia JAV 
LB švietimo Taryba.

X “Draugas” džiaugiasi, kad 
jo pastangas remia daugybė 
skaitytojų. Atsilygindami už ka
lėdines korteles, kalendorius ar 
kt., aukų prisiuntė: 4 dol. — V. 
Sinkevičius, po 3 dol. — K. Nor
mantas, Z. Linkis, P. Palys; po 
2 dol. — UrsuP.a Rastenis, J. 
Tarvydas, L. Zeikus, P. Sirgeda, 
A. Mickevičius, Mrs. K. Bulota, 
Z. Tarutis, J. Shirvinski, V. 
Vaičkus, Pr. Mikalauskas, A. 
Dyšienė; 1 dol. — Mrs. O. Idze- 
lis. Nuoširdžiai dėkojame.

X Prof. dr. Feliksas Palu
binskas, dėstąs prekybinius 
mokslus Califomijos valstybi
nėje kolegijoje, esančioje Long 
Beach, turėjo Chicagoje su
važiavimą gruodžio mėn. pabai
goje. Ta proga buvo atskridęs 
į Chicagą su visa šeima: žmona 
Saule ir vaikais Linu Ksaveru, 
Ginta Terese, Kovu Ignu bei 
Milda Joana ir porą savaičių 
svečiavosi savo artimųjų tarpe.

X Juozas Jakštys, gavęs 
“Draugo” kalendorių, drauge 
atsilygindamas ir už kalėdines 
korteles, atsiuntė mūsų dienraš
čiui 5 doL aukų. Ačiū.

X Jonas Sakalauskas, E. St. 
Louis, Eli., gavęs Draugo kalen
dorių, kuris jam patiko, drauge 
atsiteisdamas už kalėdines kor
teles, prisiuntė 5 dol. aukų. Dė
kojame.

x Kun. J. J. Grabys, Albany, 
N. Y., įvertindamas mūsų išleis
tus kalendorius ir kalėdines kor
teles, prisiuntė 5 dol. aukų. 
Ačiū.

X Prez. Ą. Smetonos 1941 m. 
Chicagoj pasakytos kalbos iš
trauką bus perduota iš plokšte
lės, kuri rasta Margučio archy
ve, šiandien per Margučio radi
jo valandėlę.

X Antanas Bacevičius, anks
tyvesniųjų ateivių žymus veikė
jas Pasaulio Lietuvių archyvui 
padovanojo septynias dėžes 
spaudos, fotografijų ir IkitOkių 
dalykų. Prieš keletą metų jis 
tai pačiai įstaigai padovanojo 
tikrai didelius kiekius istorinės 
medžiagos. Reikėtų, kad ir kiti 
veikėjai peržiūrėtų turimus Į 
spaudos rinktinius, organizacijų I 
veiklos protokolus ir kitokią 
istorinę medžiagą perduotų sau 
goti Pasaulio Lietuvių archy
vui, siunčiant šiuo adresu: 
5620 So. Claremont Avė., Ohi
cago, EI. 60636.

X Naujosios sistemos magne
tofonai — kasetiniai — Grą- 
dinsko krautuvėje prasideda nuo 
42 dol Pupų Dėdės, Dolskio, ša- 
baniausko plokštelės. 2512 W. 
47 St., FR 6-1998. (sk.)

X šokiai visiems Chicagos 
lietuviams moksleiviams ir stu
dentams šeštad., sausio 11 d.,
7:30 v. v., Jaunimo centre. Lie
tuviškas jaunimas kviečiamas 
gausiai dalyvauti. (pr.)

X Cicero Lietuvių Medžioto
jų - Žuvautojų klubo garsusis 
medžioklės — Užgavėnių balius 
įvyks vas. 15 d., šeštad., Ri
chard 's Bahroom, 3243 So. Har- 
lem Avė., Bervvyne. Richard’s 
(anksčiau Bond’s) Bahroom 
yra viena iš gražiausių moder
niškų salių Chicagos apylinkė
se. Gros pilno sąstato L. Bich- 
nevičiaus orkestras. Svečiai tu
rės didelį pasirinkimą šaltų už
kandžių ir bus sočiai vaišinami 
karštais patiekalais, kalnų el
niu ir šemėna. Baras, dovanos 
ir kiti įvairumai. Visos vietos 
rezervuotos. Dėl rezervacijų ir 
smulkesnės informacijos prašo
me skambinti: Ciceroje — V. 
Mičiuliui, OL 6-3187, Chicago
je — J. Ardickui YA 7-3283.

X „_____  (P*)-

Operos moterų choro sopranai repetuoja naują liet. operą “Daną”, ku
rios premjera įvyks š. m. balandžio 12 d. Nuotr. J. Bu.jalskio

CHICAGOJE IR APVLINKESE
LIETUVIŲ KŪRĖJŲ 

SAVANORIŲ EILĖSE
Kalėdų švenčių ir Naujųjų 

Metų proga Lietuvos Kariuome 
nės kūrėjų - savanorių sąjun
gos centro valdyba siunčia nuo 
širdų pasveikinimą ir geriausius 
linkėjimus skyrių valdyboms, 
sąjungoms nariams su jų šei
momis ir visiems broliams kovo
tojams, bet kur plačiame pa
saulyje gyvenantiems. Iš Nau
jų Metų pažvelgę į praeitį pa
stebime, kad mūsų retos gre
tos kasmet praretėja ir, mirties 
angelo kvieslys, nebe už kalnų, 
skubinasi dar labiau praretin
ti. Su gilia užuojauta šeimoms 
ir dideliu širdies skausmu pri
simename (šių Naujų Metų ne-1 
sulaukusius, 1968 metais mirų- j 
sius, amžinos atminties kūrė-1 
jus - savanorius: Kazį Babicką, 
Igną Grigaliūną, Juozą Marčė
ną, Joną Š’mkų. Bailį Svilą ir 
Adomą Zabuką — brangius mū

sų sąjungos narius ir garbingus 
laisvės kovų kovotojus. Jų švie
si atmintis ir laisvės kovose at
likti garbingi žygiai tebūna kel 
rodžiu, lyg aušrinė žvaigždė, 
ateinantiems po mūs į naująjį 
laisvės prisikėlimą, tęsti ir per
galingai laisvės kovą laimėti 
mielai ir brangiai mūsų tėvy
nei Lietuvai. Lai Visagalio palai
ma lydi jus, mieli broliai kūrė
jai savanoriai, per visus 1969 
metus. Centro valdyba: pirm. 
dr. K. Gudaitis, vicepirm. Jo
nas švedas, sefler. Matas Klik- 
na, kasininkas Adolfas Jodka, 
valdybos narys Juozas Rapšvs.

P. V.

Scena iš A. Rūko veikalo

PASIKLAUSYKIME DAINŲ

Daugumai yra žinoma, kad 
Chicagoje prieš porą metų įsis
teigė lietuvaičių studenčių an
samblis - “Aldutės”. Jos savo 
puikiai atliekamomis pramogi
nėmis dainomis, jau ne (kartą 
džiuginusios Chicagos ir apyl,n- 
kių lietuvius, šį sekmadienį, sau
sio 12 d., Jaunimo centre, vėl 
atliks programą, kurioje daly
vaus ir iš New Yorko atvykęs 
aktorius, humoristas Vitalis Žu
kauskas.

Jaunos studentės, lankančios 
muzikės Stephens studiją — 
Chieago Conservatory College. 
1966 Jaunimp metais susibūrė į 
ansambli, kurį pavadino skam
biu “Aidučių’’ vardu, šiuo metu 
dainuoja trylika “Aidučių”. Jų 
muzikos vadovė yra muz. Ali
ce (Stephens, pirmininkė Graži
na Bičiūnaitč, sekretorė Virgi
nija Bobinaitė, iždininkė Jūra
tė Ja/kševičiūtė.

Dainininikės taip pat dalyvau- 
Bubulis I > programose ir atskirai. Vik-

ir Dundulis’’ pastatymo Jaunimo torija Grigelaitytė, dalyvavusi 
centre Chicagoje. Vaidina St. Kie- 1968 m. “Margučio” pramogi- 
laitė ir J. Kelečius. nių dainų varžybose, laimėjo

Nuotr. v Noreikos vietą. Leonilija Naku
tytė ten pat laimėjo antrąją 
vietą. Be to, ji yra baigusi Chi
eago Conservatory College ma
gistro laipsniu ir šiuo metu va
dovauja muzikos skyriui Hillsi- 
de mokykloje. Yra muzikos mo
kytoja Dariaus-Girėno liet. mo
kykloje.

Per trumpą veiklos laiką, 
“Aldutės” suruošė 1967 m. sa
vo pirmąjį koncertą ir įvairio
mis progomis išpildė progra
mas Chicagoje ir apylinkėse. 
Pasirodė Lietuvių Televizijoje 
ir prisidėjo prie operų ‘Graži
nos” ir “Fidelio” pastatymų.

Ir dabar šis šaunus lietuvai
čių ansamblis pradžiugins su- 
sinkusius jų pasiklausyti. Pa
rengimo pelnas skiriamas Da
riaus Girėno lietuviškai mo- 
.lrvfclflii t. k. s.

X Akademinės skautijos fi
listerių Chicagos skyriaus na
rių susirinkimas šaukiamas sau
sio 12 d., sekmadienį, 6 vai. vak. 
Artesian restorane, 2432 W. 
63rd Str. Programoje rašytojo 
Kazio Almeno pašnekesys apie 
lietuvių literatūrą okupuotoje 
Lietuvoje.

X Vladas Liubartas, Phoenix, 
Arizona, gavęs “Draugo” kalė
dines korteles, prisiuntė 5 dol. 
mūsų spaudai paremti. Ačiū.

X Cicero šv. Vardo d-jos 
šv. Mišios ir komunija bus šį 
sekmadienį 8:30 v. r. Po to pus
ryčiai ir susirinkimas parapi
jos salėje.

X Ant. Sadauskas, Chieago, 
EI., švenčiij proga parėmė “Drau 
gą” 10 dol. auka. Nuoširdžiai

J. A. VALSTYBĖSE ITALIJOJ
— Prof. Igną Končių ir jo — Lietuviai saleziečiai Itali- 

medžio drožinius gražiai panti- joje praeitų Kalėdų švenčių me- 
nėjo IVaterbury, Conn. leidžia- tu susilaukė naujo bendradarbio 
mas “The Sunday Republican”,, Kristaus vynuogyne. Kartu su 
paskirdamas jo darbams pavaiz-1 kitais trimis Šv. Kazimiero ko
duoti beveik visą 3-iosios sek- > legijos studentais - diakonais, 
c;jos numerį. Atspausdintas pla gruodžio 21 d. Romoje kunigys- 
tus John P. Conway paruoštas tės šventimus gavo salezietis 
reportažas apie Ig. Končiaus diakonas kun. Hermanas Šulcas, 
gyvenimą, jo mokslo darbus ir Gimęs dar Lietuvoje 1939 m. 
ypač apie jo drožinius. Pridėtas Hermanas Šulcas, (kartu su sa- 
jo atvaizdas ir daugybė droži- vo tėvais-ūikininkais iš Žemaiti- 
nių nuotraukų. Drauge iškelta jos, dar kūdikis būdamas pri- 
jo darbų meniška vertė, profe- verstas buvo palikti savo tėvy- 
soriaus atsidavimas drožinėji- nę ir vykti į tremtį Vakarų Vo- 
mams ir kolekcijos vertė. Pabai- kietijoje. Čia vieno bombardavi- 
goje laikraštis pabrėžia, kad Ig. mo metu jo akyvaizdoje žuvo
Končius yra tremtinys ir niekad 
negrįš į bolševikų okupuotą 
Lietuvą.

— St. Petersburg, Fla., LB 
balius. Sausio 19 d. Floridos Lie
tuvių klubo salėje, 4880-46th 
Avė. N. įvyks metinis A. L. Auk
sinio trikampio bendruomenės 
balius su programa. Skanius 
pietus duodame 12 vai. Daina
vos klubo choras, šokiai ir t.t. 
Bendruomenė, jungianti visus 
lietuvius, kviečia visuomenę gau 
šiai dalyvauti.

jo tėvas ir jis liko našlaitis kar
tu su broliu ar savo motina. Pir
moji Hermano Šulco mokykla 
buvo Diepholzo lietuvių trem
tinių gimnazija. 1954 m., paju
tęs vienuolyninio gyvenimo pa
šaukimą, persikėlė į Italiją pas 
tėvus saleziečius Castelnuovo 
don Bosco lietuvių gimnazijom 
Ją baigęs 1958 m. įstojo salezie
čių kongregacijon ir teologijos 
studijas tęsė saleziečių univer
sitete Romoje. Trokšdamas dirb 
ti Lietuvai kun. Hermanas Šul
cas uoliai įsijungė i lietuviu sa-

Vyresnės skautės (iš k. į d.) V. Majausklenė. D. Jakienė, A. Zerr Mar 
čiulaitytė skaito Vyt. Volerto 'montažą “Amžių ženklas”', tra-«

dicinėse skautų Kūčiose Philadelphijoje. Nuotr. V. Gruzdžio

STANDARD FEDERAL B-VE ĮŽENGS 
Į JUBILIEJINIUS METUS

Paskolų nuosavybių pirkimui 
buvo išduota virš $27,200,000. 
Ir visų paskolų suma pasiekė 
$119,200,000 rekordinę sumą.

Dividendų buvo išmokėta virš 
$4,700,000. Tai didžiausia suma 
išmokėta taupytojams per visą 
bendrovės gyvavimą.

Justinas Mackevičius, jr., ku
ris yra bendrovės prezidentu 
nuo 1966 metų, pareiškė, kad 
taupytojams mokami aukščiausi 
dividendai, kroki yra leidžiami 
federalinės valdžios: 4%% už 
paprastas taupymo knygeles ir 
5’į % už certifikatus, kurie yra 

švęs išrašomi nemažiau $10,000 ir
J. Mackevičius, jr. 

Šiais metais bendrovė
60 metų jubiliejų. Ji buvo suor- juos galima realizuoti už 6 mė
ganizuota sausio 9 d. 1909 me
tais. Justinas Mackevičius Sr. 
buvo jos Įsteigėjas ir vadovavo 
kaip prezidentas iki 1966 metų, 
o dabar yra valdybos pirminin
kas. ;,

Justinas Mackevičius, jr., ben 
drovės prezidentas pareiškė, 
kad pereiti metai buvo ypatin
gai geri — rekordiniai. Naujų 
taupymo indėlių buvo gauta 
virš $29,300,000 ir viso taupy
mo balansas paaugo iki $111,- 
Rnn nnn

Muz. Alice Stephens vad. mergaičių ansamblis) “Aldutės”. Sėdi iš k. į d.: Leonilija Nakutytė, Jūratė Jan- 
čytė. Viktorija Grigelaitytė, Liucija Buivydaitė, Jūratė Jakševičiūtė ir Donna Prusaitė. Stovi: Alė Va- 
saitytė. Gražina Grybaitė. Gražina Bičiūnaitc, Virginija Bobinaitė, Janice Drabik ir Živilė Nu-mgaudaitė. 
Nuotraukoje trūksta Jūratės Juozevičtūtės, Danguolės Kaukaitės ir Nijolės Pračkailaitėa

leziečių jaunimo auklėjimo dar 
bą vadovaudamas Europos lietu
vių jaunimo stovykloms ir ki
tiems parengimams.

DID. BRITANIJOJ
— Londone Kalėdų švenčių 

atostogos, kai kuriuose fabrV 
Ikuose šiemet 'buvo gan ilgokos. 
Švęsta 5 ir pusę dienos, todėl, 
kad tarp Kalėdų ir savaitgalio 
pasimaišiusi darbo diena, irgi 
ibuvo priskaityta prie atostogų. 
Tai ir susidarė nemažas skai
čius laisvų dienų. Kalėdų šven
tės buvo baltos ir šaltokos. Be
veik visą Angliją užklojo stora 
sniego danga. Provincijoje už
pustė kelius, tad keleiviams tek“) 
palikti mašinas ir klampoti pės
tiems. Daug kur susisiekimas 
buvo palaikomas vien tik ma
lūnsparniais. šiuo kartu sniego 
teko ir Londonui, bet dideliame 
mieste jis greitai ir pranyko. 
Nors ir yra panaikintas pasnin
kas, 'bet lietuvių šeimose Kūčių 
vakarienė buvo ruošiama prisi
laikant savų tradicinių papro
čių. Vidurnaktį lietuvių bažny. | 
čioje buvo laikomos Bernelių 
Mišios. Pirmu kartu įvestos nau 
jos apeigos — tai pašventini
mas kūtelės, kuris buvo atliktas 
su specialiomis maldomis. Pir
mąją ir antrąją Kalėdų dieną 
pamaldos buvo laikomos sekma
dienio tvarka. Naujųjų Metų ir 
trijų 'karalių dienomis dar bu
vo laikomos ir vakarinės pamal
dos.

— Nottinghamas. Gruodžio 
21 d. eismo nelaimėje ibuvo su
žeistas kun. S. Matulis, kuris 
apie 30 valandų buvo be sąmo
nės. Nelaimė įvyko važiuojant 
bažnytiniais reikalais į Coven- 
trį, kur kelyje užkliudė prava
žiuojantis sunkvežimis. Linkime 
stiprybės nugalėti visus sunku
mus, greitai pasveikti ir vėl grįžti 
ti prie savo taip pamėgto kul
tūrinio darbo. (V. Vyt.)
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MODERNI
MERGAITE 

STASYS YLA 

(antroji laida)

Vienintelė tos rūšies knyga lie
tuvių kalboj'e, kurioje keliamos 
12-19 metų amžiaus mergaitės 
problemos čia pat ieškant joms 
sprendimo. Psichologinis taškas, 
iš kurio autorius bando supras
ti bręstančios mergaitės svajones 
ir norus, yra naujas ir origina
lus: čia pasireiškia pati jaunuo
lė dėstydama savo mintis arba 
pokalbyje su autorium.

Kalba paprasta, sklandi, leng
vai suprantama jaunai skaityto
jai. Knyga įdomi ir suaugusiems, 
kuriems nesvetimas jaunimo pa
saulis.

Išleido Immaculata Press.
Galima gauti “Drauge”, kai

na. $4.00.
Illinois gyventojai prie kny

gos kainos prašomi pridėti 5 pro-

nėšių arba juos pratęsti ir vėl 
ilgesniam laikui. Dividendai už 
taupmenas yra išmokami metų 
ketvirčiais.

Standard Federal bendrovė 
yra didžiausia lietuvių bendrovė, centus mokesčiams, 
visoje Amerikoje. D. miimiiiiiiiiiitiiiiitmiiiiimimtiim

KVIEČIAME UŽSISAKYTI “LAIVĄ”
LAIVAS, dvisavaitinis religinis nieriaus kun. Kristupo Švirmic- 

žumalas, leidžiamas tėvų mari- ko, kuris prieš 100 metų iankė 
jonų Chicagoje, yra vienintelis tolimiausius Sibiro kampelius, 
spausdintas lietuviškas periodi- teikdamas žmonėms religinius 
nis leidinys, tinkąs naujiesiems ir patarnavimus.
seniesiems ateiviams. Kiekviename LAIVO numery-

LAIVE skaitytojas ras įdomių l'e >'ra liturginis kalendorius bei 
religinių minčių, vykstančių baž- sekmadienio evangelija, 
nytinių reformų aiškinimų,' žurnalas gražus pažiūrėti, A. 
straipsnių religinių ir tautinių Korsakaitės Sutkuvienės pieŠ- 
švenčių nuotaikomis, apsakyme- tu viršeliu, ir gausiai iliustruo-
lių ar novelių. ■ ltas; ,

Kiekvieną mėnesį Laive yra' LAIVAS turėtų lankyti visus 
Beatifikacijos Bylos skyrius, ku- lietuviškus namus, kuriuose juo 
riame pateikiamos vėliausios ži- pasidžiaugs kiekvienas šeimos 
nios arkivysk. Jurgio Matulaičio nar^?’
beatifikacijos bylos eigos reikalu. t LAIVA galima užsisakyti,

Čia randamos paskutinės nau- siunčiant JAV-se ir Kanadoje 
jienos iš okupuot. Lietuvos kul- Amerikos valiuta $4.00, kitur 
tūrinio gyvenimo, lietuvių gyve- ^^-00 metinės prenumeratos ad- 
nimo svetur ir religinio pasau-iresu:
lio. Jau kuris laikas Laive spaus- LAIVAS
dinamas labai įdomus kelionių ( 
aprašymas liet marijono misio-

4545 WEST 63 STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629


