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IŠ VISUR
Kubiečiai - į laisvę
Kubos sargybiniai šaudė 

j bėgančius

MIAMI. — Čia atvyko 81 
Kubos gyventojas — jie papa
sakojo, kaip, siekdami pasitrau 
kti į laisvę, jie pirmadienį pabė
go į JAV karinę bazę Guanta- 
namo, Kubos pietryčiuose. I emi 
grantų telkimo centrą, netoli 
Miami, JAV lėktuvais buvo at
gabenti laisvę pasirinkę Kubos 
gyventojai: 46 vyrai, 13 mote
rų ir 22 vaikai.

Iš viso į bazę bandė prasi
veržti apie 120 kubiečių, bet 
pabėgti pavyko 88 — septyni 
dar pasiliko bazėje. Pabėgėliai 
pasakojo, kad Kubos sargybi
niai juos smarkiai apšaudė ir 
buvo panaudoję šunis. Žuvę 
trys pabėgėliai ir du sargybi
niai, viena moteris buvusi su
draskyta sargybinių šunų.

Praha labiau varžo spaudą, radiją
Įspėja: sovietų okupantas 

galįs įsikišti
PRAHA. — Vyriausybė, turė

jusi kelis pasikalbėjimus su ko
mumstų partijos pareigūnais ir 
spaudos atstovais, numato nau
jus suvaržymus spaudos, radijo 
ir televizijos baruose. Nurodo
ma, kad partija įspėjusi žurna
listus: jei jie nebūsią santūres
ni ir toliau nukryps’ą nuo par
tinės linijos, tuo atveju įsikištų 
okupantas, panaudojęs visą sa
vo galią, taigi, karinius dali
nius.
Neleidžiama net netiesioginė 

sovietų kritika
Naujieji suvaržymai numato, 

be kitų, tokius “savanoriškus” 
pasiūlymus spaudai ar radijam: 
tegalima skelbti “teigiamas” 
prof. sąiungų, studentų ir kitų 
organizacijų rezoliucijas, ven
giant pasisakymų prieš partiją, 
draudžiama minėti pasiūlymus 
streikuoti J. Smrkovskio nau
dai (jis partijos prezidiumo pa
siūlytas atsisakyti parlamento 
pirmininko pareigų), visi politi
niai komentarai privalo būti san 
tūrūs. Negalima tiesiogiai ar 
netiesiogiai, reikšti neigiamas 
pažiūras Sovietų S-gos atžvil
giu.

• Kard. J. Cody pas popiežių.

Popiežius Paulius VI sausio 7 d. 
privačioje audiencijoje priėmė 
Chicagos arkivyskupą, kardino
lą J. Cody. Jis buvo atvykęs į 
*Romą prel. Marcinkaus ir dar 
11 dvasininkų konsekravimo 
proga.

J. Tautų Saug. Tarybos posėdžių 
metu, gruodžio 29-31 d. svarstant 
Izraelio smurto veiksmą. Viršuje Iz
raelio atst. J. Tekoah. apačioje kalba 
Libano atstovas F. Boutros.

JAV ambasadorius Maskvoje L. 
Thompson, įteikęs atsistatydinimo 
raštą

Popiežius vyks į Japoniją 
— skelbiama Vatikane. Tai gali 
vykti 1970 m., kai Japonijoje 
bus minima Hirošimos atominio 
puolimo 25-ji sukaktis.

• Baptistų skaičius JAV-se 
siekia 45 mil.

A. Dubčekas įspėjo, 
kalbėdamas per radiją

A. Dubčekas, kom. partijos 
vadovas, užvakar kalbėdamas 
per radiją krašto gyventojams, 
šaukėsi rimties, nes tai reika
linga partijos vieningumui. Jis 
patikino gyventojus, kad, esą, 
“niekas nevykdoma be jūsų ži
nios”. Dubčekas įspėjo: reikia 
vengti streikų ir “nepagrįstų 
kaltinimų” politinių krašte, va- 
'dų adresu. Visa tai, jo žodžiais, 
apsunkina toliau tęsti, prieš 
metus pradėtas, laisvėjimo re- 

I formas.

Politiniai vadai darbininkų tarpe
Kiek Prahos politiniai vadai 

susirūpinę galimais neramu
mais, liudija jų lankymasis me
talo darbininkų unijos centro 
komiteto susirinkime. Šioji uni
ja — pati stambiausia, jos na
rių skaičius siekia 900.000. li
nija grasino streiku atveju, jei 
Smrkovskis būtų nušalintas.

Susirinkime kalbėjo min. pir
mininkas O. Cernik, A. Dubček 
ir J. Smrkovski. Cernikas ragi
no darbininkus netęsti “pasi
priešinimo politikos”, nes padė
tis yra nepaprastai komplikuo
ta. J. Smrkovskis nurodė suti
kęs su partijos sprendimu jį, 
parlamento pirmininką, pakeis
ti slovakų politiku. Esą, slova
kų reikalavimai — teisėti ir jis, 
Smrkovski, nenorįs prisidėti 
prie čekų ir slovakų abipusių 
santykių aštrinimo ar net lū
žio.

Vietname
žymiai sumažėjo JAV vyrų 

nuostoliai
SAIGONAS. — JAV karinė 

vadovybė praneša: savaitėje, 
pasibaigusioje sausio 4 d. JAV 
inuostoliai Vietname buvo že
miausi nuo praeitų metų lap
kričio 1 d. Žuvo 101 JAV ka
rys ir 599 buvo sužeisti.

Nuo 1961 m. sausio 1 d. žu
vo 30.644 JAV kariai ir 192. 
926 buvo suže'sti. Be to, dingo 
be žinios ar pateko į nelaisvę
1.238 kariai. Amerikiečių žinio
mis, priešo karių, per 8 metus, 
žuvo nemažiau 431.736.

Priešas numušė dar tris JAV 
helikopterius, žuvo 10 lakūnų 
ir vienas buvo sužeistas.

• 1968 m. P. Vietname žuvo 
! 17.486 P. Vietnamo kariai.

Laukiama kilsiant Art. Rytų įtampai
Žinios apie Izraelio atomo bombą — Izraelio diplomatai jas paneigia — Kur palinks 
Libanas, — Žydai teigia: prancūzai skatina antisemitizmą

Įtampa Art. Rytuose tebėra 
nenuslūgusi. Trečiadienį Londo
ne ir New Yorke paskelbta, kad 
Izraelis turįs galimybių “greitu 
laiku” baigti gaminti branduo
linę bombą. Izraelio gynybos 
ministeris Dayan įspėjo ara
bus, kad kraštas “psichologi
niai ir fiziniai” esąs pasiruošęs, 
jei reikėtų, dalyvauti naujame 
kare. Suezo kanalo srity įvyko 
susidūrimų, sužeistas Izraelio 
karys. Tel Avivo nuomone, ka
nalo sritis tai vieta, kur galė
tų įsiliepsnoti naujas karas. Dėl 
to iš srities pradėti evakuoti ci
viliniai gyventojai.

Žinios apie būsimą Izraelio 
bombą

LONDONAS. — Britų sluoks 
niuose vakar buvo teigiama, 
kad Izraelis turįs pakankamai 
specialistų ir galimybių bran
duolinei bombai pagaminti. Jis 
dar nesąs jos pagaminęs, tačiau 
po metų ar dviejų, jau galėtų 
ją turėti.

Pirmąją žinią apie tai paskel
bė amerikiečių NBC, savo tele
vizijos programoje, trečiadienį. 
Izraelis oficialiai tylėjo, tačiau 
jo atstovai teigia, kad Izraelis 
tokios bombos nenaudotų Art. 
Rytuose.

NBC nurodė — JAV įstai
goms buvo žinoma, kad Izraelio

Kodėl Lodge nuskubėjo 
pas Abrasimovą?

Nuvyko atsisveikinti 
su sovietų ambasadorium

BERLYNAS. — JAV amba
sadorius Bonnoje, neseniai pa
skirtas JAV delegacijos pirmi
ninku Paryžiaus taikos pasita
rimuose, Henry C. Lodge, sau
sio 8 d. buvo nuvykęs į rytinę 
Berlyno dalį ir, oficialiai, atsi
sveikino su sovietų ambasado
rium R. Vokietijoje, P. Abra- 
simovu. Dabar paskelbta, kad 
abu ilgai kalbėjosi ir aptarę vi
są eilę pasaulinės politikos klau 
simų, nė Vietnamo neišskyrus.

Paliesti JAV - Sovietų S-gos 
santykiai

JAV diplomatai pažymėjo, 
kad Lodge - Abrasimovo pasi
kalbėjimas laikytinas “aukštų 
pareigūnų politinėmis diskusi
jomis”, kurių metu aptarti a- 
merikiečių - sovietų santykiai. 
Nurodoma, kad Abrasimovas y- 
ra sovietų kom. partijos prezi
diumo narys ir jis jau kelis kar 
tus buvo susitikęs su Willy 
Brandtu, buvusiu vak. Berlyno 
burmistru.

• Vėl politinė savižudybė Vo
kietijoje. Bonnos geležinkelio 
stoty nusižudė, puolęs po grei
tuoju traukiniu, užsienio reik. 
ministerijos pareigūnas Hans 
Hanselmann. Tai 11-ji aukštų 
■Bonnos valdininkų savižudybė 
3 mėnesių tarpe. Aiškinama, 
kad valdininkas nenusižudė dėl 
špionažo veiksmų. Nusižudymų 
banga prasidėjo pernai spalio 
8 d., nusižudžius vak. vokiečių 
žvalgybos viršininko pavaduo
tojui maj. gen. H. Wendlandui.

• Pulk. Bonnan, žygio į mė
nulį dalyvis, “Apollo 8” vado
vas, numatytas pareigoms — 
astronautų viršininko pavaduo-

I toju. ...

agentai šiame krašte ramiai su- 
pirkinėję įvairias medžiagas, 
kurios tegali būti naudojamos 
atominėms bomboms gaminti. 
Izraelis, šalia Indijos, Japonijos, 
Kanados ir Švedijos, tai kraš
tas, turįs galimybių tiems gink
lams gaminti. Jei esama kliū
čių, tai tik bombos gaminimo 
kaštų srity.

Ar sovietų propagandos 
padaras?

N. YORK. — “N. Y. Times” 
dienraštis žinias apie bombą,

L. Karanti. Libano 'min. pirminin
kas

Neaiškus susitikimo tikslas
Daug kas klausia: koks bu

vęs reikalas Lodge, po 9 mėne-

Laisvę pasirinkusio kapas Berlyne

šių ambasadoriaus pareigų vak. 
vokiečių laikinojoje sostinėje, 
Bonnoje, vykti atsisveikinti į 
rytų Berlyną? Pačioje Bonnoje 
juk yra įsikūręs Maskvos am
basadorius S. Carapkinas. Pa
brėžiama, kad trys Vakarų am
basadoriai Bonnoje, JAV, bri
tų ir prancūzų, laikomi atsakin
gais už Berlyno saugumą. Pa
naši atsakomybė tenkanti ir so
vietų ambasadoriui R. Berly
ne.

Dėl to, spėliojama, kad buvę 
aptarti Berlyną liečią klausi
mai, pvz. ir Maskvos “provoka
ciniu žygiu” laikomas numaty
tas Vak. Vokietijos naujojo pre 
zidento rinkimas Vak. Berlyne. 
Savo ruožtu, tiek tarnybą bai
giančiam prez. Johnsonui, tiek 
ir Lodge naujam “bosui” R. 
Nixonui, reikia manyti, rūpėjo 
patirti sovietų pažiūras, tiek 
bendrų, abipusių santykių, tiek 
ir įvairiais kitais politiniais klau 
simais.

pasirėmęs Izraelio šaltiniais, lai
ko klaidinančiomis. Tie šaltiniai 
teigia, kad sovietai skatiną pro
pagandą apie Izraelio bombą, 
siekdami aštrinti susidūrimus 
su arabais ir tikėdamiesi tarp
tautinio spaudimo į Izraelį, kad 
jis sutiktų su didesnėmis nuo
laidomis arabų atžvilgiu.

Izraelio diplomatai Washing- 
tone vakar paneigė žinią: Iz
raelis negaminąs atomo bom
bos.
Libanas icryžkely: neutralumas 

ar griežtoji kryptis?
BEIRUT, Libanas. — Nau

juoju min. pirmininku pakvies
tas Rashid Kąrami siekia su
daryti naują vyriausybę, Yafi 
vadovaujamai valdžiai atsista
tydinus. Esą sunkumų, nes Li
bano krikščionių partijos norė
tų tęsti neutralią Libano poli
tiką. Tuo tarpu Karami linkęs, 
Izraelio atžvilgiu, vykdyti žy
miai griežtesnę politinę kryptį.
Prancūzija negrąžina Izraelio 

įmokė j imu
PARYŽIUS. — Čia paskelb

ta, kad Paryžiaus žygis sustab
dyti ginklų tiekimą Izraeliui 
padarytas vieno gen. de Gaulle 
sprendimu. Dėl to pastebėtas 
nepasitenkinimas vyriausybės 
ir spaudos sluoksniuose.

Prancūzija užvakar paskelbė, 
kad ji nežadanti grąžinti Izra
eliui 60 dolerių, kurie bu
vo sumokėti, jam pirkus, dabar 
sulaikytus, lėktuvus, jų dalis 
bei kitus ginklus.

Žydų sluoksniai jau kelia an
tisemitizmo baubą. Tai įvyko, 
informacijos ministeriui Le 
Theule paskelbus apie žydų įta
kas, pastebėtas informacijos 
bare. Gen. de Gaulle buvo kal
tinamas antisemitizmu 1967 m., 
anuomet jam paskelbus, kad 
žydai esą “savimi pasitikį, aro
gantiški žmonės”.

Eshkol: ‘Taryžlaus žygis 
kenkia taikos siekiams”

JERUZALE. — Min. pirmi
ninkas L. Eshkol, kalbėdamas 
Pasaulio žydų suvažiavime, pa
žymėjo, kad prezidentui gen. 
de Gaulle sustabdžius ginklų 
tiekimą Izraeliui, tai neigiamai 
atsilieps taikai šiose srityse pa
siekti. Jis kaltino Prancūziją, 
kad ji, būdama taikos skatin
toja, dabar vykdanti priešingus 
veiksmus... Užsienio reik. mi
nisteris A. Eban nurodė: “Iz
raelis nepasitrauks nuo paliau
bų sutartimi nubrėžto ruožo, 
nebent, būtų patikrinta pasto
vi taika”.

• Mažėja komunistų skaičius 
Austrijoje — per trejus metus 
jų skaičius sumažėjo 10% ir 
šiuo metu siekia 32.000.

• Argentinoje siaučia vasa
ros karščiai, temperatūra sie
kia 104 1. F. Vasara krašte pra

sidėjo gruodžio 21 d. Dėl karš
ačių žuvo 25 žmonės.

K ALENDORIUS
Sausio 10 d.: šv. Vilimas, šv. 

Juta, Gražulis, Ragailė.
Sausio 11 d.: šv. Higinas, šv. 

Fidelmija, Audris, Gintė.
ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
giedra, vis šalta ,temp. sieks 
nedaugiau 15 1. F., ryt — de
besuota, šalta.
Saulė teka 7:17, leidžias 4:38.

3 astronautai gerbiami krašte
Chicagoje lankysis antradienį

WASHINGTON. — Trys ast
ronautai, pulk. Frank Borman, 
kap. James A. Loveli Jr. ir Įeit. 
pulk. William A. Anders vakar 
pagerbti Baltuosiuose Rūmuo
se, Kongrese ir šiandien juos 
priima New Yorko miestas. Nu
matytas paradas miesto centre. 
Antradienį, gruodžio 14 d., trys 
astronautai lankysis Chicagoje.

Prez. Johnsonas tariasi su Kongre
so nariais

Iškilmės Baltuose Rūmuose
Į Washingtoną atvykę astro

nautai, su savo šeimomis ir tė
vais, iš Andrew aviacijos ba
zės į Baltuosius Rūmus buvo 
nugabenti helikopteriais. Prez. 
Johnsonas trumpoje kalboje į- 

i vertino istorinį astronautų žy
gį, jiems pasiekus mėnulio or
bitą ir planetą 10 kartų ap- 
skridus. “Jūs matėte tai, ko lig 
šiol nėra stebėjusi žmogaus a- 
kis” — nurodė prezidentas.

Jis jiems įteikė erdvių tyri
nėjimų įstaigos, NASA, auksi
nius pasižymėjimo medalius. 
Astronautų vardu dėkojo pulk. 
Borman, pažymėjęs, kad jiems 
tenka būti ypatingai dėkingiem 
Amerikai, “tam nuostabiam 
kraštui”.

B. Rūmų iškilmėse susirin
kusiems dalyviams, jų tarpe 
ir visai eilei vyriausybės narių,

Oriniai puolimai sustabdyti, gi š. Vietnamo komunistai tebetelkia sa
vo dalinius ir juos permeta į P. Vietnamą. Čia matyti Laos krašte 
vadinamas Ho Chi Minch kelias, kuriuo, iš šiaurės j pietus, Hanojus 
permeta dalinius. Tas kelias dabar dažnai puolamas JAV lėktuvų — 
jų bazės, Thai valstybėje, pažymėtos žvaigždelėmis.

buvo pristatyti visi astronau
tų šeimos nariai bei jų tėvai.

Pirmą kartų kalbėjosi su 
spaudos atstovais

i Įvykus trumpoms vaišėms, 
trys astronautai vyko Pennsyl
vania bulvaru, pakeliui gyven
tojų pasveikinti, į Kapitelių, 
kongreso rūmus. Ten jų jau lau
kė susirinkę abiejų rūmų, se
nato ir atstovų rūmų, nariai. 
'Astronautus lydėjo viceprezi
dentas H. Humphrey. Bendra
me parlamento posėdy trys erd
vių herojai buvo pagerbti, pa
dėkos žodį tarė Borman.

Vakar popiet trys astronau
tai valst. departamente buvo 
susitikę su gausiais Bpaudos at
stovais ir atsakė į visą eilę pa
klausimų. Sostinėje dar vyko 
priėmimas Smithsonian institu
to patalpose.

Astronautai šeštadienį lanky
sis Miami, Floridoje, pirmadienį 
grįžta į Houston, Texas valst., 
kur numatytas paradas. Ant
radienį jie bus Chicagoje.

TRUMPAI
Gripas tebesiaučia

Daugiau susirgimų krašto 
pietuose

ATLANTA. — Įvairiose JA 
Valstybių srityse Hong Kongo 
gripo (flu) epidemija jau bus 
pasiekusi paplitimo įtampą ir 
rodanti mažėjimo žymių. Ta
čiau krašto pietuose gripas šiuo 
metu įsigali žymiai sparčiau, 
kaip kitur.

Mirties atvejų skaičius pir
moje sausio m. savaitėje yra 
dvigubai didesnis kaip ttuo pa
čiu metu pernai. Chicagoje bu
vo 74 mirties atvejai gripo ar 
plaučių uždegimu sirgusių tar- 
i'pe. Jei pačioje Chicagoje jau
čiamas epidemijos atoslūgis, tai 
kituose Illinois valst. miestuose 
susirgimai žymiai pakilę.

• Australijoje siaučia smar
kūs gaisrai. Juos bando nugalė
ti 100.000 gaisrininkų.



Redeguoja J. ŠOLIŪNAS,
6641 So. Albany Avė., Chicago, Illinois 60629

Visuotinis ŠALFAS
. suvažiavimas

Metinis Visuotinis ŠALFASS- 
gos suvažiavimas šaukiamas 1969 
tn. vasario 1 ir 2 d., Detroite, 
Mich.

Suvažiavimas vyks Lietuvių 
Namuose, 3009 Tilman Avė., De 
troit, Mich. Pradžia — šeštadie
nį, vasario 1 d., 1 vak p.p.

Suvažiavime pilna balsavimo 
teise dalyvauja sporto klubų at-, 
stovai bei ŠALFASS-gos pareigū
nai, pagal ŠALFASS-gos statute 
nustatytą tvarką.

Kaip suvažiavimo svečiai pata
riamuoju balsu kviečiami daly
vauti visi sporto darbuotojai, fi
zinio lavinimo mokytojai, sporto 
veteranai, lietuviškų organizaci- 
ju bei spaudos atstovai ir visi lie
tuviško sporto judėjimu besido
mį asmenys.

Salia rutininių administraci
nių reikalų, suvažiavime nustato 
mos sportinės veiklos gairės ir na 
grinėjamos bei sprendžiamos įvai 
rios ŠALFASS-gos gyvybinės pro-j 
blemoš. |

Smulkios informacijos bei ins
trukcijos išsiuntinėjamos visiems 
ŠALFASS -gos vienetams. Visi ki
ti norį gauti papildomų informa
cijų apie suvažiavimą prašomi 
kreiptis į artimiausią sporto klu
bą arba tiesioginiai į Centro Val
dybą, šiuo adresu: Algirdas Biels- 
kus, 15321 Lake Shore Blvd., Cle
veland, Ohio 44110.

i"!

PABALTIEČIŲ SPORTO 
FEDERACIJOS 

SUVAŽIAVIMAS
Metinis Šiaurės Amerikos Pa

baltiečių Sporto federacijos suva
žiavimas įvyks 1969 m. sausio 18 
d., Clevelande, Ohio.

Suvažiavime dalyvauja kiekvie 
nos tautybės sportinės vadovybės 
ar jų įgaliotiniai. Kiekviena tau
tybė turi 1 balsą, nežiūrint kiek 
atstovų dalyvauja suvažiavime.

ŠALFASS-gą suvažiavime atsto 
vaus centro valdyba.

Šis suvažiavimas yra reikšmin
gas tuo, kad federacijos vadovybę 
eilės tvarka perims latviai, dvie
jų metų kadencijai. Praėjusią ka 
denciją vadovybė buvo estų ran
kose.

Pabaltiečių S. f-jos vyriausias 
organas yra vykdomasis komite
tas, susidedąs iš 12 narių, po 4 iš 
kiekvienos tautybės. Juos skiria 
kiekvienos tautybės sportinės va
dovybės. Suvažiavime bus nusta
toma sportinės veiklos gairės at
eičiai bei sprendžiami kiti federa
cijos reikalai.
“DEŠIMTŪKO TURNYRAS” 

NEĮVYKO
Tradicinis Š. Amerikos lietu

vių sfalo tenišo “Dešimtuko tur
nyras”, turėjęs įvykti 1968 m. 
gruodžio 14-15 d., Clevelande, 
buvo atšauktas dėl dalyvių sto
kos. Tenka apgailestauti ši 8 me
tus iš eilės trukusi tradicija buvo 
neįvykdyta Šiais metais.

Taipogi praėjusį sezoną dėl da 
lyvių stokos neįvyko 1968 m. Š-

ŠACHMATŲ ŽINIOS
— Ką davė 1968 metai? Pra

dėsime nuo Australijos ir Arlaus
ko. Romanas Arlauskas, koresp. 
šachmatų didmeisteris laimėjo 
Pietų Australijos p-bes. Jam pri
reikė 18 metų, kad pakartoti 19 
50 m. P Australijos p-bių laimėji
mą.

Adelaidės Vytis laimėjo Festi- 
val of Arts ir Pietų Australijos 
žaibo komtandines varžybas. Tarp 
klubinėse Vytis dalyvavo su 4 ko
mandom, visos laimėjo antras vie 
tas. Komandų vadovais buvo: 
Arlauskas, Lukošiūnas, Reivytis 
ir Barčiauskas.

— Kanados atvirose, Š. A. lie
tuvių čempionas Povilas Vaito
nis surinko 7 tš., Ignas Žalys 6 ir 
Pr. Mačiulaitis 5,5 tš., Quebeco 
p-bėse Žalys tik 0,5 tš. atsiliko 
nuo laimėtojų (Witt ir Couda- 
ry). Parancevičius įkeltas pirmuo 
ju pakaitu į Kanados komandą. 
Pasaulio koresp. š. p-bėm. 12-me- 
tis T. Žičys (Loyola H.S.) laimė
jo Montrealio “Mirior” grupės 
p-bes su 5,5-0,5 tš.

— Paryžiaus šachmatų klube į 
“Cercle d’Echeecs” Ant. Liut-! 
kus susipažino Su vyresnio am
žiaus geru lošėju Henry Hayden, 
kuris pasisakė pažinojęs lietuvį 
menininką — muziką Čiurlionį, 
abu mokėsi toje pačioje meno a- 
kademijoje Varšuvoje pas profe
sorių Kryžanovskį. Liutkui jis do
vanojo nuotrauką iš 1904 metų 
kūčių Paryžiuje, kuriose dalyvavo 
Čiurlionis, Kryžanovsky ir jis 
pats. Nuotrauka ir straipsnis apie

ALFAŠS-gos Lauko teniso pirme 
nybėš, turėjusios būti pravestos 
1968 m. spalio 12-13 d. Detroite, 
tuo tarpu kai ten pat vykdytos 
1968 m. ŠALFASS-gos golfo pir
menybės praėjo su geru pasiseki
mu.

c. vald.

tas kūčias telpa XII.27 d. “Dirvo
je”.

— USCF Ratinguose įvardin
ta arti 50 mūsų vyrų. Meisterių 
kl. P. Tautvaišas 2260, V. Pal- 
čiauskas 2207. Ekspertų — Vai
tonis 2195, Škėma 2161, Polu- 
cius 2141, Žalys 2049, d r. Nasvy
tis 2041, Jankauskas 2040 ir Chro 
lavičius 2007. Apie 40 kt. klasėse. 
Tautvaišas įžengė į 1968 metus, 
kaip geriausias 1967 m. Chicagos 
meisteris — “Wamsley” taurės 
laimėtojas. i 968 m. pasidalijo I 
vietą Illinois atvirose, ir I vietą 
Mid-Amerikos p-bėse draug su 
JAV jaunių čempionu De- 
fotis ir R. Verberiu. Kazys 
Škėma dalijosi antrą vietą, surin 
kęs 5-1 tš., Motor City p-bėse. 
Našvytiš baigė antruoju Cleve
lando CheSs Center turnyre 
7,5-2,5 ir dalijosi antrą vietą Fo
rest City p-bėse. Kitam Cleve
lando turnyre buvo trečiu.

V. Malinauskas laimėjo Nia
gara Falls pirmenybes suko
ręs 10-0 tš.! Klubo dovaną jis ga
vo iš didmeisterio W. Lombar- 
dy rankų. Bostonietis Kazys Mer
kis, pirmo pusmečio “Chess Re- 
view” ratingo buvo įvardintas 
trečiuoju Amerikos Postai žaidė
ju. Dalyvaudamas JAV koman
doje, VI koresp. š. olimpiadoje, 
pelnijo 4 taškus, įveikdamas Tur 
kijos ir Japonijos varžovus ir su- 
žaisdamas lygiomis Su Jugoslavi
jos, Austrijos, Belgijos ir Šveica
rijos atstovais. Pralaimėjo R. Vo
kietijai ir Danijai.

— Lietuvos šachmatų čempio- 
has — Vladas Mikėnas (Vilniu
je). Moterų — Kaušilaitė (Vil
nius) Visasąjunginėse, Rygoje, 
Žalgririo komanda atsidūrė len
telės užbaigoje. Kitais metais į 
pirmąjį dešimtuką nebepateks. 
Mikėnas sužaidė lygiomis su did 
meisteriais: Šteinu, Polugajevs-

kiu ir Geleriu. Pralaimėjo Ta
liui ir Keresui. Kaunietis K. Kau- 

< Nukelta J 5 psl.)

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GIN EKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest OSrd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10-—i vai. Trečia
dienį uždaryto. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. \VAIbi-ook 5-5070

Ofisas 3118 West OSrd Street 
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezld.: 3241 West OOth Place 
Tel.: REpublte 7-7808
DR. S. BIEŽIS

CHIRURGAS
Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West OSrd Street
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal susltar.
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. AVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkšti; ir šlapumo takų chirurgija 

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

Route 25, Elgin* Illinois

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR cIuRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv; 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. ir šeši- Uk 
susitarus. .

Ofiso HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, pėnkta«Ue- 

nais 2—9 v„ šeštadieniais 10-1 d p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarlma: Pirm., antr., 
ketv. 2—5, 7—9 vai. Penkt. 2—5 ir 
Šeštad. 10—“2 vai.

O6». 735-4477. Rez. PR 8-0900.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBfi — NERVŲ IR 

EMOCINfiS LIGOS 
Crawford Medical Building 

0449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

.. Rez. Tel. GI 8-0873
DRt W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija Ir moterų ligos 

6132 So. Krtlzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 W. 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 1—S lr 6—8 va.l. vak. 

Šeštad. 12—3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta—i—...... ........... .imi ■ i.   ii■■■■..........—i ■■

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų —, rėz. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. tr penkt. 
nuq 12 lkl 3 vai. lr nuo 6 lkl 8 v.v.

nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

28i5 VV. 7lst Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v., 
Sešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susita
rus.

i

• Redakcija dirba kasdien S 
8:30 — 4:30, šeštadieniais Š 
8:30 — 12:00.

* Administracija dirba kas- E
dien 8:30 — 5:00, šeštadie- S 
hiais — 8:30 — 12:00. =

ASSOCIATE OCT’OMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 VV. 63rd St., GR 6-7944 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
"contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC, VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697 

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

Išskyrus trečiadienĮ

Telef. 423 - 2660
DR. E. RINGUS

RfeNTGENOLOGAS 
9760 So. Kedzie Avenue

Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč ir 
Šeštad. 8 v. r. iki 3 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEČ. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Ofisas laikinai uždarytas dei dakta

ro ligos.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

Ofiso telef, 776-2880 
Rezid. telef. PRospeet 9-6730

0R. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS tR CHIRURGIJA 

PRITAIKO“ AKINTUS 
lo542 So. Cicero, Oak Forest, UI

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tet 839-1071

Vizitai pagal susitarimą

. EARNINGS
OUARTERLY

ON
PASSBOOK SAVINGS 

&
SAVINGS CERTIFICATE

Earnings are paid March 31, June 30, September-30, and December 31

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

representative 6xamples of how compounding ęuarterly 
,. ' w 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
6.035%
6.84%

At4%% per annum, compounded quarter!y, $10,000 
vvill inerease to $16,035.20 in 10 years and to

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

tionate grovvth. Ouarterly compoUndlrtg 
of earnings of 51/4 % per annum 

vvill inerease a $10,000.00 account 
to $16,849.95 in 10 years and to

$20,221.05 in 131/a years.

Six month certificates that 
earn 51/4 % per annum are 
issued in amounts of $10,000, 
or more in multiples of $1,000.
They are renewab!e. Earnings can 
be left to accumulate in the certificate 
account if you wish.

(

o/Q Standard Federal pays 43/4% per 
annum, current rate, on all regular pass
book accounts. You may open this type of 
account, add to lt, or withdraw from it 
at any time in any amount.

SAVINGS IN BY THE 10TH OF ANY • -rf 
MONTH EARN FROM THE FIRST OF 
THAT MONTH.

Savings and Loan Assaciation of Chicago
1192 Archer Avenue. at Sacramento .
Chicago, Illinois 60632™ VI 7-114o

’ OFFICE
HČ)UR§: Mbh. 8nd Thurs, — 9 a.rn. to 8 ,p.m. ,

Tues. and Fri. — 9 a.m. to 4 p.m.
Šat. — 9 a.m. to Noon .., yved. Clo '

«ęm

1 Afcsets over $135,0G8tW&W ilil
P^Ufpius and Reserves over $11,000,000.00 

(More than two times legal reąūirėments)

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6644 VV. 68rd Street

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 tr 4-7. Trečlad. 
Ir šeštad. tik susitarus.t . 

Tel. — RElianoe 5-1811

DRt WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad,. antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai, p. p.. 6-8 
vai vak. Šeštad. 12-8 vai. p.p., trečiad.
uždaryta.
Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-8 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KrniKlŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTfi
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
ll vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad.
ll vai. ryto lkl 3 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-8545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7778. Rez. PR 6-4732

DR. A. MAGIUNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

Priiminėja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-o» ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto Jr 4—8 v. v. 
šeštad. » v. r. — Iv. popiet.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
Adresas: 4255 W. 63rd Streel

Ofiso tel. REIlance 5-4410 
Rez- GRovehill 6-0617

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ; 

Bendra praktika ir ehlrurgita
Ofisas 2750 W. 7Ist Street 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penlktad 10__
y. r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. i 
karo. Sekmad. Ir trečlad. užd

Rezld. tef. WA 5-3(199

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJ 

BENDRA
OJAS IR CHIRURGAS 
PRAKTIKA IR MOTER(UI

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. I 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 Iki i 
v. v. Šeštad. 2—4 vaL popiet lr kiti 
laiku pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123, Namų GI 8-619.'

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susttamą
VaL: 2—4 p. p. lr 6—8 v, vak. 

Trečlad, lr šeštad.
Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS - LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBfi AKUŠERIJA DR

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 691 h Street 

Valandos: 1 iki i It 6 ilki 8 v. vak. 
Šeštadieniais 1 lkl 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tei. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue 
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-^150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. p. ir 7 lkl 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad., penktad, 1-4 
Ir 8-8 v. v., ketvlrt. 6,8 v. vakaro, 
šeštadieniais 11-1 vtL popiet



Lietuviška šeima —

TAI LIETUVOS DALIS
Kiekviena lietuvių šeima, 

kiekvienas lietuvių butas, tai 
dalelytė nepriklausomos Lie
tuvos. Tegu ta šeima bus ir 
toli nuo tėvynės Lietuvos, te
gu gyvens ir svetimųjų ap
supime, tačiau savo krauju ji 
yra Lietuvos dalelė ir savo 
kultūra, savo dvasia turi būti 
miniatiūrinė Lietuvos terito
rija, kurioje brandinamos lais 
vės viltys, iš kurios kils atgi
mimo kibirkštys. Kad šį didį 
uždavinį lietuviškoji šeima bū
tų pajėgi atlikti, ji turi būti 
tikrai nepriklausoma sveti
moms blogoms įtakoms. Per- 
siaura būtų manyti, kad čia 
būtų tik kalbinė nepriklauso
mybė. Lietuvių kalba labai 
svarbi, bet vien tik žodžių ne
užtenka. Reikia, kad šeima bū
tų lietuviškos dvasios, o kai-. 
ba yra tik viena iš daugelio 
lietuviškumo apraiškų.

Kadangi ypač šiandieną mū- 
teų lietuviškosios šeimos yra 
mūsų ateities vilčių daigai, tai 
jos turi būti itin sveikos. Di
dis lietuvių tautos auklėtojas 
Vysk. K. Paltarokas tiksliai y- 
ra pabrėžęs: “Kokia moterys
tė, tokia šeima, kokios šeimos, 
tokios tautos, kokios tautos, 
tokios valstybės. Moterystė y- 
ra perdėm socialus sakramen
tas’”.

i*
Lietuviškos šeimos tauriai 

nepriklausomybei šiuo metu y- 
ra nemažai pavojų. Ameriko
je šeimų pairimas didėja. Sta
tistinės žinios skelbia apie 
1967 m. divorsų padidėjimą 
7%, palyginus su 1966 m., ir 
net 17% padidėiimas, lyginant 
su divorsų skaičiumi 1965 m. 
Vien tik 1966 m. JAV teis
muose buvo teisiškai konsta
tuota 494.000 šeimų iširimų, o 
kiek išsiskyrimų, pasimetimų, 
kurie teismo nepasiekia, šei
mos pairimas nėra vien tik 
vyro ir moters nelaimė. *Tai 
taip pat ir vaikų žlugdymas. 
Chicagos teisininku pasitari
me Aukščiausio teismo teisė
jas Robson pažymėjo, kad pu
sė visų nepilnamečių nusikal
tėlių yra suirusių šeimų pa
darinys. Plačiai pagarsėjęs me 
dicinos autoritetas dr. Van 
Dellen “Chicago Tribūne” dien 
raštyje rašė, kad, perskyroms, 
divorsams suardant šeimą, daž 
nai vaikai būna psichoneuroti- 
kai.

*
Augančiam atžalynui reika

linga ir mylinti motinos širdis 
ir šaltesnio proto kontroliuo
jama vadovaujanti tėvo ran
ka. Tai vaikuose įspaudžia ne
išdildomus bruožus. Jau dr. J. 
Basanavičius savo atsimini
muose kalbėjo: “Atsimenu, 
kaip tėvas, kai kada vakarais 
svirne gulėdamas, paimdavo 
mane savo lovon ir. pasigul
dęs mane, pradėdavo bučiuoti 
ir mano veidą ataugusia barz
da, tarytum šepečiu, lytėti”. 
Tai vis tokia šeimos idilija, ku
rios atmosferoje ir išaugo to
kie mūsų patriotai kaip Basa
navičius. Teisus buvo ir kan. 
F. Kapočius, kada pabrėžė, jog 
“šeimose sudėtos didžiosios 
žmonijos viltys ir lūkesčiai, 
bes ant šito švento pagrindo 
stovi židinys ir altorius. Šei
ma yra kaip gyvojo vandens 
šaltinis, iš kurio iškyla krašto 
genijai ir ramūs laukų arto
jai, šventnamių tarnai ir val
stybių viršininkai”.

Bet to negali pasiekti tik 
sveika šeima, tik nepriklauso
ma nuo žalingų svetimų įtakų, 
tik šeima, kurioje vyrauja lie
tuviškas taurumas ir ištikimu-

62 NAUJI KUNIGAI

Sv .Petro bazilikoje 62 šiau
rės Amerikos 'kolegijos studen
tai - diakonai gavo kunigystės 
šventimus, šventinimo apeigas, 
pagal naujai vyriausios liturgi
nės reformos Komisijos apro
buotą (ritualą) apeigyną, atliko

mas, tik šeima, kuri yra Lie
tuvos dalelė.

*
Modernusis, prabangus A- 

merikos gyvenimas ir lietuviš
koms šeimoms sudaro nema
žai pavojų. Deja, miestų teis
muose gausėja lietuvių persky
rų bylų. Tai vienur, tai kitur 
iškyla mūsiškių tarpe šeimų 
susimaišymų skandalų. Mes 
su pasibiaurėjimu minime Hit
lerį, Staliną, kurie, sulaužę su
tartis, grobė tautas. Bet ar 
ne tuo pačiu keliu eina tie, ku
rie laužo prieš altorių pada
rytąją priesaiką ir grobia sve
timas žmonas ar svetimus vy
rus?

Tiesa, nėra namų be dūmų, 
bet nereikia bijoti reikale pa
lenkti galvą, kur dūmai ne taip 
aitrūs, kol jie išsisklaidys. Ven 
giant šeimų suirimų, visų pir
ma abiems pusėms reikia bu
dėti, kad nesusidarytų šeimos 
trikampiai. Tai pirmas žings
nis į šeimos, į savo vaikų iš
davimą. Geriausia — abipusis 
atvirumas ir nuoširdumas. At
virai išsikalbėti, pasisakyti ki
tai pusei ir abiems iškylan
čias problemas išspręsti. Kai 
jau pradedama slapta, kito už
nugaryje trikampį ugdyti, tai 
pasukama į šeimos laidotuves,

*
Kitas reikalas — gėrimas. 

Prakeiksmas šeimai, jeigu su
tuoktuvių žiedo vieton ryškiau 
kuriam šviečia stikliuko ap
skritimas. Alkoholiu svaigi
nant protą, palaužiama valia 
gėriui ir užtraukiama nelaimė 
antrai pusei, vaikams ir paga
liau sau pačiam. Čia kontrolė 
būtina.

Amerikoie ypatingos sąly
gos. Moteris gali uždirbti be
veik tiek pat, kiek ir vyras, 
o kartais net ir daugiau. Tu
rint savas pajamas, atsiranda 
ir nepriklausomumo jausmas, 
kuris protingos moters nesu- 
demoralizuoja. bet kuris silp
nai galvai atbloškia svaigulį, 
galintį visai į klystkelius nu
nešti. Kur nėra tikro reikalo, 
geriau, kad savo laiką, ener
giją, sumanumą ir jėgas mo
teris motina pašvęstų savo vai
kams, pasilikdama šeimos ža
diny, sudarydama jaukią at
mosferą ir vyrui ir auklėjan
čią aplinką vaikams.

*
Sekmadienį, sausio 12 d., 

bažnyčiose yra šventosios šei
mos diena. Tai duoda progos 
prisiminti, kad ištikimumas 
krikščioniškos moralės dės
niams yra labai svarbus rams
tis lietuviškam šeimos tauru
mui išlaikyti, vedusiųjų nepri
klausomumui nuo laiko iškry- 
"’mu išsaugoti. Tai buvo aky
liai pastebėjęs toks didis lietu
vių tautos patriotas, kaip šau
lių sąjungos įkūrėjas VI. Pūt- 
vys. Jis rašė: “Jei sukurtos 
šeimos kelias tėvų sugebamas 
suderinti su žmonijos tobulėji
mo kūryba, su Dievo keliu, tai 
meilė vis stiprėja, kaskart duo 
da didesnės laimės ir pasiten
kinimo. Ir taip iki pat džiaugs 
mingos, laimingos kūno mir

ties. Mylį giliai jaučia, kad jų 
meilė nugalėjo mirtį, kad tai 
tik maži varteliai į amžinąją 
meilę, į absoliutini gėrį. Bet 
jei nesugebama šeimos sude
rinti su Dievo keliu, jei užsi
daroma joje egoistiškai, jei ieš 
koma joje tik sužadinimo ir 
smagumų, jei vengiama vaikų, 
tai ūmai ateina nusivylimas, 
troškulys, nepasitenkinimas ir 
sieloje kažin kas plyšta”.

L. bendruomenės paskelb
tuose šeimos metuose tai atsi- 
mintina. J. Pr.

Šiaurės Amerikos kolegijos rek
torius vysk. Francis Reh, šio
mis dienomis Popiežiaus Pau
liaus VI-jo paskirtas Saginaw 
vyskupu JAV-se.

— Charles Lindberg, pirmas 
perskridęs Atlantą, gimė 1902 
m. vasario 4 d. Detroite.

Prez. Johnson, kuris atstovų rūmuose yra buvęs be veik 35 metus, su kongresu atsisveikina. Čia matyti 
jis priimąs atstovų rūmų narius. Kairėje Shirley Chisholm, iš New Yorko, dešinėje šen. Edward Ken
nedy.

ALBANIJA-R. KINIJOS BAZE BALKANUOSE
Milžino ir nyks tuko sąjunga

Albanija yra nedidelis (11, 
000 k v. mylių) su nepilnais 2 
milijonais gyventojų mažai kam 
žinomas kraštas prie Vidurže
mio jūros, vakarinėje Balkanų 
pusiasalio dalyje tarp Graikijos 
ir Jugoslavijos. Neturtinga, kai 
nuota, tirštokai apgyventa šalis 
būtų likusi visų pamiršta, jeigu 
ne ypatinga jos geografinė ir 
politinė padėtis. Ji pastaruoju 
metu atkreipė viso pasaulio dė
mesį, kai buvo patirta, kad A- 
zijos mongolai ruošiasi Alba
niją nuo rusų ginti.

Sutartis su kom. kinais
Gruodžio pradžioje į Albani

ją atvyko penki aukšti Pekino 
pareigūnai ir 700 milijonų rau
donųjų kinų vardu po abišalių 
karinių pasitarimų sostinėje Ti
ranoje pareiškė: “Mes bendrai 
kovosime ir drauge laimėsime1” 
O kiniečių generalinio štabo vir
šininkas Huang Jungšen, kal
bėdamas ir Kinijos komunistų 
partijos vardu, pridėjo: “Sovie
tinė revizionistų išsigimėlių kli
ka — socialimperialistai ir so- 
cialfašistai yra ne kas kita, 
kaip naujas Rusijos caras, sa
vo letena spaudžius Sovietų ir 
rytų Europos tautas”.

Kita proga Kinijos Mao Al
banijos nykštuką pavadino “di
džiuoju socializmo švyturiu Eu
ropoje”. Visi šie ir kiti pareiš
kimai iš komunistinės Kinijos 
pusės rišami su Maskvos pradė
ta ofenzyva satelitinių kraštų 
atžvilgiu. Ta pačia proga pažy
mėtina, kad, praslinkus trims 
savaitėms nuo Sovietų S-gos 
Įvykdytos Čekoslovakijos oku
pacijos, Albanijos komunistų 
partijos šefas stalinistas Enver 
Hodža pareiškė, kad Albanija 
pasitraukia iš Varšuvos pakto.

Kinų pagalba Albanijai

Maždaug tuo pačiu metu prie 
Kinijos sienos atvyko apie 250, 
000 rusų kareivių. Maskva su
stiprino rusų laivyno ir raketų

ZARASŲ KRAŠTO 

EŽERAI IR UPĖS
PETRAS MA TEKŪNAS

Nepriklausomybės metais žiemos metu kai Zarasas 
apsidengdavo storu ledu, siekiančiu net metro storu
mo, žirgų mylėtojai darydavo ant jo arklių lenktynes. 
Į tas lenktynes atvažiuodavo su savo eikliais žirgais iš 
įvairių valsčių. Tos lenktynės nebuvo organizuotos, kaip 
Dusetose ant Sartų ežero, bet tik mėgėjų. Jie pasirodyda
vo su savo žirgais, palenktyniaudavo ir greitai išsiskirsty
davo.

Ne tik ežero paviršiumi pasinaudodavo eiklieji žir
gai, bet kai kada ir Lietuvos karo aviacijos lėktuvai, ku
rie paįvairindavo nuobodų zarasiečių gyvenimą. Kai lėk
tuvai nutūpdavo ant ežero, tai beveik visi zarasiečiai nu
bėgdavo jų pasižiūrėti. O kiek tuomet būdavo kalbų ir 
įspūdžių! Pasakoja žmonės net tokį dalyką. Esą vienas 
žydas net žuvies kaulu užspringęs, kai sužinojo apie lėk
tuvų nutūpimą. Norėjo juos tuojau pamatyti. Skubėjo 
žuvį valgyti ir užspringo. Ar tai tiesa, sunku pasakyti. 
Bet tokie gandai zarasiečių tarpe plačiai sklido.

Kai kuriais metais Zarasą aplankydavo ir gulbės, bet 
jos čia nepasilikdavo, matyt, nepatiko laivelių judėji
mas ar kitos kokios nors priežastys. Jos paplaukydavo 
po ežerą ir tuojau išskrisdavo.

Zarasas sąsiauriu jungiasi su Zarasaičiu. Sąsiauris 
turi apie 20 m. pločio ir apie 100 m. ilgio, vietomis gana 
gilus. Pirmaisiais nepriklausomybės metais, kai dar ne
veikė Geidamavičiaus — Juodinio malūnas, vakarinėje 
tilto pusėje sąsiauris turėjo staigų apie vieną metrą

punktus Kamčatkoje, Sachali
ne ir priešais Mandžiūrijos iš
kyšulį. Štai kodėl Raudonoji 
Kinija vėl atsiminė savo mažą 
oeną sąjungininką Balkanuose.

Jau pr. metų lapkričio pa
baigoje iš Tiranos į Pekiną at
vykusiai albanų delegacijai ki
nai pažadėjo 100 milijonų dole
rių vertės kreditų. Jais Alba
nija turėjo atstatyti savo abi
šalės “kultūrinės revoliucijos” 
metu gerokai apgriautą ūkį. 
Svarbiausi gamybos objektai: 
geležies — nikelio metinė pro
dukcija 800,000 tonų, alyvos ra- 

, finerijoa, duodančios kasmet mi
lijoną tonų alyvos. Albanijos 
krašto viduryje turi būti pasta
tyta didžiulė hidroelektrinė. 
Mainais už šiuos kreditus bei 
techniškąją pagalbą albanai pa
sižadėjo kinams leisti įruošti 
raketų bazes ir, reikalui esant, 
leisti išlipti raudonosios Kini
jos kariams. Praktiškai Alba
nija turi virsti Kinijos baze.

Ką darytų Maskva

Britų ir jugoslavų sluoksniai, 
komentuodami naujus įvykius, 
jau skelbia ir Maskvos kontr
priemones, Jos naujasis planas 
esąs per 64 valandas užimti 
Austriją su Jugoslavija, o per 
kitas 24 valandas “padaryti ne
pavojingomis” (nutildyti) rau
donosios Kinijos raketų bazes 
Albanijoje.

Kai kurie Vakarų kraštų ste
bėtojai Albaniją vadina naują
ja “Europos Kuba”, tačiau drau 
ge pabrėžia, kad tų raketinių 
bazių karinė reikšmė nėra di
delė, praktiškai tik “popierinis 
tigras”, nes šiuo metu Kinija 
neturinti pajėgesnių raketų. Vis 
dėlto neslepiama, kad apie 1972 
m. Kinija tokias raketas turės: 
jos galėsiančios pasiekti 1500 
mylių (2400 km.) atstu esan
čius taikinius. Šios geltonosios 
Kinijos raketos galėtų kontro
liuoti Maskvą, Volgogradą (b. 
Stalingradą), Gorki ir Leningra

JT chartos 13 str. įpareigoja 
gen. asamblėją rūpintis tarptau
tinės teisės vystymu ir jos ko- 
difikacija. Tam darbui dirbti 
prieš 20 metų buvo sudaryta 
Tarptautinės teisės komisija, 
kuri pirmiausia turėjo domėtis 
valstybių santykių sritimi. Dvi
dešimt penki komisijos nariai 
renkami penkeriems metams 
asmeniniu titulu (jie nėra val
stybių atstovai). Jie turi būti 
žymūs tarptautinės teisės žano- 
'vai.

Komisija posėdžiauja kartą 
per metus ir apie savo darbus 
pranešinėja gen. asamblėjai, ku
rios teisinis komitetas juos iš
nagrinėja ir parengia rezoliuci
jas asamblėjai priimti. Studijuo 
tinų klausimų iniciatoriai daž
niausiai būna teisiniame komi
tete dirbą valstybių atstovai. 

Kokia nauda?

Komisijos darbas tuo įdomus 
ir naudingas, kad ji domisi ne 
tik de lege lata, bet ir de lege 
ferenda, kas dabar labai svar
bu, nes per paskutinius 20 me
tų tarptautiniam gyvenime at
sirado nepaprastai daug teisi
nių normų reikalingų naujų reiš 

(kinių: naujos valstybės virto 
į sceną būriais, tarptautinės or
ganizacijos dygo kaip grybai po 
lietaus, mokslas ir technologija 
metė iš laboratorijų naujus “ste 
buklus”. Taigi komisija ne tik 
purto dulkes nuo senų normų, 
'bet ir naujas kuria ir senas pri
derina prie naujų sąlygų.

į Komisijos darbo vaisiai gana 
dideli: 4 konvencijos, liečiančios 
įvairias jūros teisės sritis; dvi 
'konvencijos diplomatiniams ir 
konsulariniams . santykiams 
tvarkyti; sutarčių teisės kon- 

' vencija (šiemet pradėta nag
rinėti Vienoje posėdžiavusios 
valstybių įgaliotinių konferen
cijos, kuri ten pat rinksis 1969 
i,darbo baigti) ir specialių mi
sijų konvencija, kurią šių me
tų sesijoje pradėjo svarstyti 
teisinis komitetas, bet nesuspė
jo jos parengti asamblėjai pri
imti.

L Artimiausi darbai
Tarpt, teisės komisija para-

‘ ginta kaip galint greičiau baig
ti rengti dvi konvencijas: san- 

• tykiams tarp valstybių ir tarpt, 
organizacijų tvarkyti ir surasti 
naujas normas tvarkyti visam 
tam kompleksui klausimų, ku
rie iškyla atsiradus naujai val
stybei ar vyriausybei (kokias 
teises ir pareigas naujoji vals
tybė iš senosios padėties pavel
di). Už šitos konvencijos pa

dą su apylinkėmis. Po 1972 m. 
Kinijos raketų gamybos pajė
gumas žymiai pakilsiąs, naujo
sios raketos sieksiančios 6-8, 
000 mylių (10 -13,000 km.). To
kiu būdu Kinija ir be bazių Al
banijoje galėtų apšaudyti savo 
priešo bazes bei karinius įren
gimus.

Sovietai ieško pagalbos

Kad ir pamažu, bet nuolat 
'augąs raudonosios Kinijos ka
rinis pajėgumas, jos raketų ir 
kt. bazės Albanijoje verčia Mas
kvos vadus ieškoti pagalbos. 
Pirmiausia norima paspausti 
socialistinius kraštus. Taip yra 
žinių, kad pasitarimų Kijeve 
metu Brežnevas pareikalavęs 
Čekoslovakijos vadus, kad Če
koslovakija pavojaus Sovietų 
Sąjungai atveju duotų 500,000 
gerai ginkluotų kareivių. Ta
čiau čekoslovakai atsakę, kad 
“pavojaus atveju” Čekoslovaki
jos kareiviai neitų Rusijos gin
ti, nes kinai nesą čekoslovaki- 

l'jai pavojingi. Prezidentas Svo
boda dar pridėjęs, kad 1957 m. 
'Kinija ir Čekoslovakija pagal 
sovietų norą sudariusios drau
giškumo ir savitarpinės pagal
bos sutartį, o Čekoslovakija nie 
kada nesanti sulaužiusi nė vie
nos savo sutarties.

Sovietų akys nukreiptos ir į 
kitus kraštus. Bandoma stip
rinti Varšuvos paktą, kad bū
tų galima iš jo išspausti dau
giau kareivių. Rusijos akys y- 
pač krypsta į Lenkiją, R. Vo
kietiją, Bulgariją, tačiau ir 
šiuose rusų satelituose karas 
su kinais esąs labai nepopulia
rus. Štai kodėl esanti pasku
bomis stiprinama raudonoji ar
mija, mobilizuojant daugiau nau 
jokų ir didinant karinę pramo
nę. b. kv.

— Amerikoje Edisonas elek
tros leimiputę užpatentavo 1880 
m. sausio 27 d.

vandens kritimą, kuris per didelius akmenis, gulin-. 
čius dugne, krisdamas ir ūždamas bėgo į Zarasaitį. Bet 
vėliau, kai buvo nuimtas siaurojo geležinkelio tiltas, ė- 
jęs rytinėje plento pusėje, Zarasas keletą dienų nuo są
siaurio buvo atskirtas pylimu. Visi akmenys iš sąsiau
rio dugno buvo išimti ir seni poliai, kurie mirko jo dug 
ne, kad netrukdytų laiveliams, ištraukti ar nuplauti, o 
staigus vandens kritimas, praplatinus sąsiaurį, panai
kintas. Nors šioje vietoje buvo dar gana srauni srovė, 
bet laiveliams plaukti buvo nepavojinga, nes dugnas 
buvo švarus ir gana gilus, o kai pradėjo veikti minėtas 
malūnas, padarius prie jo vandens pakėlimo užtvanką, 
tiek Zaraso, tiek ir Zarasaičio vanduo pakilo arti pusan
tro metro, panaikindamas stiprią tėkmę.

Zarasaitis yra labai gražioje vietoje. Turi apie 30 ha. 
Nuo jūros lygio jo paviršius pakilęs 131 m. Vietomis jo 
gylis siekia apie 20 m. Salų neturi. Rytuose jis jungiasi 
apie šimto metrų ilgio pertaku su ežeru vad. Baltojo 
vardu. Rytinį jo krantą puošia nedidelis pušynėlis, ku
rį dar prieš I-mąjį pasaulinį karą pasodino Zarasų mies
to mokyklos mokiniai, “Aušros” vila, kurią sudegino vie 
tos komunistai — žydai ir rusai, traukiantis bolševikų 
armijai iš Lietuvos, sporto stadionas, plaukimo baseinas, 
prieplaukos ir įvairaus didumo kalvos ir Skautų kalnas.

Vakarinį jo krantą puošia Zarasų miestelis, pasken
dęs medžiuose ir krūmuose pro kurių tarpą matyti baltieji 
Zarasų gimnazijos rūmai, bažnyčios stogas su dviem bok 
štais ir daug kitų namų, pasipuošę raudoniaskaminais, o 
prie pietinio jo kranto prieina Zarasų priemiestis Petrū- 
niškės, Zarasų - Turmonto vieškelis ir aukštai ant kal
vos katalikų kapinės, kuriose ilsisi mūsų kariai, žuvę ne
priklausomybės kovose, Zarasų krašto veikėjas dr. D. 
Bukantas ir kiti lietuvių tautai brangūs asmenys.

Apie Zarasaitį yra sukurtas toks padavimas. Senais

23-JI SESIJA: TEISES KORIMAS 
IR KODIFIKACIJA

Ar atsiras naujas kompetetingas interpretatorius,
O. LABANAUSKAITE, 

mūsų korespondentė J. Tautose

rengimo paskubinimą kovoja 
naujosios Afrikos valstybės, 
nes jos vis dar mano, kad buvę 
kolonizatoriai jas tebeskriau- 
džia.

Darbų tvarkoj dar yra favo- 
rizuojamos valstybės sąvokos 
turinio aptarimas ir parengi
mas konvencijos apie valstybių 
pareigas. Čia visai naujas daly
kas, nes iki šiol vis buvo pa
brėžiamos ne valstybių parei
gos, bet jų teisės.

Šioj sesijoj šeštasis (teisių) 
komitetas daugiausia laiko su- 

1 gaišo galutinai redaguodamas 
specialių misijų konvenciją ir 
susipažindamas su Tarpt, tei
sės komisijos paskutiniosios se
sijos darbais bei ateities darbo 
programa.

Su agresija nesiseka

Jos darbotvarkėj dar buvo 
ir agresijos aptarimo klausi
mas, kuris visiems yra karšta 
bulvė. Pernai su tuo pasiūlymu 
labai triukšmingai atsirado Mas 
kvos Kuznecovas (jis dabar Če
koslovakijos gauleiteris). Po 
Po trumpų apsistumdymų bu
vo sudarytas specialus komite
tas aptarimui paruošti. Jis posė
džiavo Genevoje visą menesį, 
gavo kelis aptarimų projektus, 
bet toliau nenuėjo. Dabar tas 
pats atsitiko ir gen. asamblėjos 
6-jame komitete, todėl dar me
tams pratęsta komiteto kaden
cija su viltimi, kad gal kas ir iš
degs.

Pernai susirūpinta ir tarptau
tinės prekybinės teisės sritimi. 
Tam tikslui sudarytas 29 val
stybių atstovų komitetas, ku
riam pavesta tarpt, prekybinę 
teisę kodifikuoti, senus skirtin
gumus pašalinti ir kur reikia 
naujas normas sukurti. Komi
tetas turėjo tik vieną sesiją, 
kurią paskyrė savo darbo suor
ganizavimui. šeštasis komitetas 
jos planus apsvarstė, pareiškė 
naujų sugestijų, gen. asamblėja 
jo rezoliucijos projektą patvir
tino ir įpareigojo gen. sekreto
rių padėti komisijai susirinkti 
reikalingą medžiagą.

Yra dar vienas komitetas, 
kuris turėtų plačiau nusakyti 
tarptautinės teisės principus, 
liečiančius draugišką valstybių 
sugyvenimą JT chartos dvasio
je. Tų principų surasta aštuoni, 
daugumai jau duoti žodiniai pa
vidalai, bet dar daug darbo iki 
tokio laipsnio, kad galėtų dau
gumai patikti. Komitetas pra
šytas darbą baigti kitai sesijai. 
Kada jis bus baigtas, JT char
tos vienas baras bus susilaukęs 
kompetentingos interpretacijos.

laikais toje vietoje, kur dabar yra Zarasaitis, buvęs kal
nas, ant kurio viršūnės stovėjusi mūrinė bažnyčia. Vie
ną sekmadienį, kai kunigas laikė sumą, ji su visu kalnu 
nugrimzdusi giliai į žemę ir, Nikajai šį įdubimą užlie
jus, atsirado šis ežerėlis. Vidury šio ežerėlio ilgai kyšo
jo bažnyčios bokšto viršūnė su kryžiumi. Iš to bokšto 
dar ilgai buvo girdėti varpų garsai. Kai bažnyčia dar gi
liau nugrimzdo ir bokštui iš vandens paviršiaus išny
kus, nutilo ir varpų garsai.

Baltasis ežeras kaip jau minėjau, jungiasi su Zara
saičiu pietrytinėje daly pertaku. Jis yra Zarasų miesto 
kurorto ribose. Užima apie 25 ha plotą. Nuo jūros ly
gio pakilęs 131 m. Vietomis yra gana gilus. Gamtos at- 
žilgiu yra labai gražioje vietoje. Jo krantus iš vienos pu
sės puošia Sėlių miškelis, Magučių kaimo laukai ir Za
rasų priemiestis Petrūniškės, o iš kitos —Skautų kalnas. 
Jo dugne galima rasti gulinčių medžių, ypač ąžuolų, ku
rie, šimtmečiams bėgant, pavirto “juoduoju ąžuolu”.

Kaip tie medžiai atsirado jo dugne? Manoma, kad 
Skautų kalnas prieš kelis šimtus metų buvo apaugęs 
medžiais. Audroms užėjus, senesni medžiai išvirsdavo 
ir, laikui bėgant, nuo kalvos nuriedėdavo į ežerą. Ilgai 
plūduravę vandeny, pasidarydavo sunkūs ir nuskesdavo 
į dugną, o, nesant orui, virsdavo į “juodą ąžuolą”.

Pats ežeras yra taisyklingai apvalios formos. Prie Sė
lių miškelio buvo įrengta paplūdimys, pastatytos dvi 
vilos ir kioskas. Visi jo krantai nuolaidūs, išskyrus tik 
vasaros vakarų pusę, vietomis apaugęs nendrėmis, bet 
patogus maudytis ar privažiuoti laiveliais. Tai buvo ti
kra kurorto vieta, kur žmogus galėjo jo skaidriame van
deny atsigaivinti, o ant jo kranto pakvėpuoti Sėlių miš
kelio pušų kvapais persisunkusiu oru ar pasideginti ant 
švariai geltono smėlio.

(Bus daugiau)



JAV LB. ŠVIETIMO 
JAUNŲJŲ

Žurnalas vaikams Eglutė pa
sirodo dešimt kartų per metus. 
Kiekvienam numery, be kryžia
žodžių, mįslių, eilėraščių, vaikų 
rašinėlių, vertimų, yra ir ori
ginalios prozinės kūrybos vai
dams. 1968 — 1969 metais lie
tuviai vaikai ir gimnazistai kvie 
fciami balsuoti už geriausiai pa
tikusį prozos kūrinį Eglutėje. 
Kūrinys, surinkęs daugiausia 
balsų, bus apdovanotas Jaunų
jų premija.

Taisyklės

Balsavimas prasideda sū 1968 
m. rugsėjo mėnesio numeriu. 
Balsuojama kas mėnesį. Jei o- 
riginalus kūrinys tik vienas 
(pvz. 1968 m. spalio numery), 
tą mėnesį nebalsuojama. Balsa
vimas baigiasi su birželio mė
nesio numeriu. 1969 metų ru
denį bus paskelbta, kurie trys 
kūriniai surinko daugiausia bal 
sų ir įvyks galutinis balsavi
mas. Bus balsuojama už vieną 
iš tų trijų. Kūrinys, surinkęs 
daugiausia balsų, bus apdova
nojamas Jaunųjų premija, tai 
reiškia .turės garbę būti išspaus 
dinamas mūsų laikraščiuose.

Balsavime dalyvauja visų 
kraštų lietuviukai.

Amžius — nuo pat mažens 
iki gimnazijos imtinai.

Balsuoja šeštadieninių mo
kyklų mokiniai, skautai, moks
leiviai ateitininkai, pavieniai 
Eglutės skaitytojai.

Reikalingi duomenys:
1. mokyklos vardas, organi

zacijos vienetas, jei pavienis — 
pavardė;

2. vietovė;
3. kiek balsų už kurį kūrinėli; 

žymėti pagal amžių: I — nuo 
mažens iki 12 m.; H — nuo 
13 m. iki 19 m.

Duomenis siųsti: Mis. E. 
Vaišnys, 511 South Chicago A- 
venue, Champaign, Illinois 
61820, USA.

Balsavimo rezultatai bus skel 
biami laikraščiuose, minint mo
kyklos organizacinį vienetą, pa
vienių balsuotojų skaičių ir vie
toves.

Pastabos

TARYBA SKELBIA 
PREMIJĄ

Įima perskaityti. Gimnazistai 
Eglutės skaityti nenorės (nebe 
jų amžiui skirta), tačiau rei
kia paaiškinti, kad jų nuomonė 
labai svarbi. Jie daug geriau 
supranta negu suaugę, kas šių 
dienų vaikams įdomu. Jų nuo
monė priduos daug vertės Jau
nųjų premijai. Ypatingai krei
piamės į skautų ir moksleivių 
ateitininkų skilčių ir kuopų va
dovus — pasirūpinkit, kad jau
nuoliai į balsavimą įsitrauktų 
(jei visi kūrinėliai jiems atro
dys neįdomūs, tegu balsuoja už 
įdomiausią iš neįdomių, o savo 
nepasitenkinimą, kritiką ar su
manymus tegu rašo Eglutei. 
Arba dar geriau — tegu patys 
mėgina rašyti!)

Ne visi vaikai gauna Eglutę. 
Jaunesnieji turėtų visi užsisa
kyti. Gimnazistai Eglutės nebe
gauna. Mokytojai ir vadovai tu
rėtų reikiamą skaičių egzemp
liorių pasiskolinti iš jaunesnių
jų, kad gimnazistai galėtų pa
siskaityti ir pabalsuoti. Jei yra 
šeimų, ypač Europoj ir Pietų 
Amerikoj, kurios Eglutės ne
gauna dėl finansinių sumetimų, 
'prašau pranešti JAV LB Švie
timo tarybai (galima kreiptis 
per mane). Mecenatų bus pa
ieškota JAV-bėse.

Balsavimas pradedamas pa
vėluotai (viskas nesenai sugal
vota), tad balsavimus prašom 
pravesti tik spėjus susipažinti 
su taisyklėmis. Balsuoti reikia 
už tris kūrinėlius rugsėjo mė
nesio numery: “Netikėti sve
čiai”, “Pasaka apie septynias 
kates”, "Puputis — aitvaras”. 
Spalio mėnesio numery tik vie
nas originalus kūrinys, tai bal- 
'savimas atkrinta. Štai ir būsim 
pasiviję!
Dr. Piloną Vaišnienė,
JAV LB Švietimo tarybos narė

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

SIUNTINIAI J LIETUVA
ir kitus kraštus

Skaitymą ir balsavimą reikia 
pristatyti kaip pramogą. Užtat 
ne tik mažiausiems, bet ir silp
nai skaitantiems pasakėles ga-

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av. 
Chicago, U. 60632. Tel. Y A 7-5980

LITHUANIAN
BA K E R Y
2450 West 59th Street 

CHICAGO, ILLINOIS 60629

Telef. HEmiock 4 - 7434
KEPA ĮVAIRIŲ RUSIŲ KEPINIUS 

Priima tortų ir kitų gaminių užsakymus įvairiems parengimams. 
KRAUTUVĖJE GAUNAMI? importuoti delikatesai, dešros, kum
piai, skilandžiai ir šviežios lietuviškos dešros. Klientų patogumui 
prie kepyklos kairėje automobiliams pastatyti nuosava aikštė. 

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

Savininkas ANTANAS KAZILIONIS

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

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

4.75%
PER ANNUM 
ON REGULAR 

CURRENT RATE

5.251
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1.000 MIN.
DAUGIAU KAIP 

VISAD
PUS® ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ 
MOKĖJOME DIVIDENDUS

VISAD ISMOKĖJOM TAUPVTOJAMS PAGAL 
PAREIKALAVIMU

AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

BRIGHTON SAVINGS 8i LOAN ASS’N
4071 Archer Ave., Chicago, UL 60632 LA 8-8248

Ištrauka iš gyvojo paveikslo "Kūdikėlis užgimė’. Kalėdų eglutės metu 
Clevelande. Nuotr. J. Garlos

MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass. 

kalėdų eglute
Gruodžio 29 d. Aušros Vartų 

parapijos salėje mokytojų ir tė
vų pastangomis surengta šeš
tadieninės mokyklos tradicinė 
Kalėdų eglutės šventė.

Įžanginį žodį tarė mokyklos 
vedėjas J. Baškys. Po to kiek
viena klasė atskirai savo mo
kytojo parengta atliko savo pro 
gramėlę: J. Baškio - Juodaitie- 
nės, J. Dabrilienės, V. Dabrilos 
ir E. Pauliukonienės klasės. Pa
baigoje visi drauge, muz. V. 
Burdulio vadovaujami energin
gai pagiedojo keletą kalėdinių 
giesmių ir padainavo vaikiškų 
dainelių.

Pasibaigus programai, atvy
ko Kalėdų senis ir visus apda
lino dovanėlėmis. Programos 
metu kalbėjo LB vietos apyl. 
pirm. FT. Stanelis ir įteikė $100 
čekį. Tėvų komiteto pirm. K. 
Podolskis padėkojo mokytojams 
už darbą ir vietos klebonui kun. 
M. Tamulevičiui už nemokamai 
teikiamas mokyklai patalpas. Į 
eglutės programą buvo atsilan
kęs ir klebonas kun. M. Tamu

l

levičius. Jis savo žodyje sveiki
no visus susirinkusiuosius, gėrė 
josi mokyklos darbu ir stebėjosi 
kodėl daugelis tėvų neleidžia sa
vo vaikų į šeštadieninę mokyk
lą. Programa baigta Tautos 
himnu. Toliau vyko vaišės. Pr. 

Providence, R. I.
LKMA NAUJ. ANGLIJOS 

ŽIDINIO POSĖDIS

Gruodžio 21 d. Providence lie
tuvių Šv. Kazimiero parapijos 
klebonijoje įvyko Lietuvių Ka
talikų mokslo akademijos Nau
josios Anglijos židinio posėdis, 
kuriam vadovavo židinio pirmi
ninkas prof. J. Navickas. Posė
dyje dalyvavo 15 asmenų, at
vykusių iš Bostono, Putnamo, 
Worcesterio ir vietiniai.

Paskaitą skaitė prof. J. Na
vickas tema “Dorovė ir dabar
ties žmogus”. Pirmiausia prele- 

: gentas trumpai apibūdino žmo
gaus dorovinio nusiteikimo pa
grindus. Yra objektyvinė, vi
suotinė, pastovi moralė, nepa
reinanti nuo laiko ar vietos gy
venimo sąlygų. Šių dienų visuo

menė, pasidavusi laiko dvasiai, 
objektyvios, visuotinos moralės 
nepripažįsta, laikydamosi “pa
žangos” yra abejinga moralei, 
tai amoralistai. Jie neskelbia 
moralės, bet savo abejingumu 
ją paneigia. Šalia amoralistų do 
rovės visuotinumą bei objekty
vumą neigia ir reliatyvistai, ku
rie skelbia, kad moralė priklau
so nuo vietos ir laiko gyvena
mų sąlygų: kas pas vienas tau
tas nemoralu, tai pas kitas mo
ralu. Tiesa, kad pas primity
vias tautas įvairiai suprantama 
moralė, bet tas dar nereiškia, 
kad nėra pastovios, objektyvios 
moralės. Reliatyvistai, skelbda
mi reliatyvią, subjektyvią mora
lę. iškraipo pačią tiesą, jos su
pratimą. Prelegento manymu 
vra dar daug dalykų, kuriuos 
mažai pažįstame, todėl esame 
giliai įklimpę į klaidžiojimus.

Po moksliškai apipavidalintos 
trumpos paskaitos vyko gyvos 
diskusijos. Pirmiausia teoreti
niais klausimais, paskui prakti
niais. Kun. prof. St. Yla pareiš
kė, ar tikslu vadinti moralei a- 
bejingus amoralistais, gal ge
riau estetiniais liberalais. Pre
legentas atsakė, kad abejingu
mas dorai pažeidžia pačią dorą, 
todėl visai tikslu vadinti amo
ralumu.

Dr. J. Girnius nurodė šių die
nų sociologų metodo pavojingu
mą moralei: šiandien sociologai, 
tyrinėdami visuomeninio gyve
nimo apraiškas, neaiškina, ku
rios apraiškos yra moralios ar 
nemoralios, o tik konstatuoja 
pačius faktus, kas sudaro di
deli pavojų moralei. Jo nuomo
ne ir moralės dėsnių skelbimas 
.isakymo būdu, tai vadinamas 
moralizavimas, irgi sudarąs pa- 

' vojų moralei.
Pr. Pauliukonis manąs, kad 

žmogus turi būti supažindintas 
su moralės nuostatais. Jei jis 
nėra supažindintas su tai, kas

, moralu ar nemoralu, jis klai
džioja šunkeliais. Tiesa, kad 
daug tiksliau skelbti, kas yra 
darytina, o ne drausti, kad ne
darytina. Bet, jei žmogus pa
daro ką nors blogai, tai juk 
taip pat būtina jam pasakyti, 
kad tai yra blogai, jis nepriva
ląs tai daryti. Tokiu būdu drau
džiamieji įsakymai neišvengia
mi.

Toliau gyvai diskutuotas skir 
tu mas tarp prigimtos ir krikš
čioniškos moralės. Šiuo klausi
mu kalbėjo pats prelegentas, dr. 
J. Girnius, prel. V. Balčiūnas, 
kun. St. Yla, dr. P. Kaladė. 

'Krikščioniškoji moralė remiasi 
prigimta morale, tik krikščioniš 
koji moralė turi visai skirtingą 
aspektą,- ji remiasi Dievo ir ar
timo nieile. - • •

Pabaigoje prieita prie konkre 
'čių klausimų. V. Kulbokas ir 
Br. Paliulis pareiškė, kad kar
tais didieji autoritetai bei kata
likų mokyklos savo neapgalvo
ta’s žygiais griauna krikščio
niškos moralės principus bei 
'tėvų autoritetą šeimoje, kas su
daro jaunimui didelį pavojų.

R. Kantrimas pripažino, kad 
mokykla ir aplinkuma dažnai 
veikia neigiamai mūsų jaunimą, 
ir tėvams sunku yra išlaikyti 
savo autoritetą. Jo manymu, 
dažnai yra kalti ir patys tėvai, 
kurie neranda bendros kalbos 
'su savo vaikais. Todėl iš pat 
mažens tėvai privalo palaiky
ti labai artimus ryšius su sa
vo vaikais, sugebėti juos su- 

' prasti ir pakreipti tinkama link 
i me. Tuo būdu bus atsverta nei
giama mokyklos ir aplinkos įta
ka. Posėdis baigtas malda. 
PAIS VAIŠINGĄ KLEBONĄ

Reikia tikrai gėrėtis Provi
dence lietuvių Šv. Kazimiero pa 
rapijos klebono kun. Vaclovo 
Martinkaus nuoširdžiu bendra
darbiavimu su pasauliečiais in- 

I telektualais ir jo vaišingumu,

kas šiame krašte yra didelė re
tenybė. Tai tikras Lietuvos dva 
siškijos tradicijų tęsėjas ir e- 
kumenizmo dvasios šiame kraš
te novatorius. Pas jį pasaulietis 
priimamas ne tik oficialiai raš
tinėje, bet ir svečių kambaryje 
bei valgomajame. Providence 
klebonijoj pasaulietis jaučiasi 
kaip savo artimo bičiulio bute, 
o ne kaip aklinai užsidariusio 
nuo pasauliečių klebonijoje. Tik 
toks klebonas, kaip kun. V. Mar 
rinkus, gali rasti nuoširdžią ben 
drą kalbą su pasauliečiais ir 
daug pasitarnauti bendrai ka
talikiškai akcijai, kuri šiame 
krašte yra taip reikalinga.

Iš eilės vyksta jau antras ži
dinio posėdis pas kun. V. Mar- 
tinkų ir trečiam kartui visi yra 
pakviesti. Po posėdžio kaip tra
dicija, toje pačioje klebonijoje 
vyko vaišės, kurių metu pats 
šeimininkas rūpestingai vaišino 
savo svečius. Tiek posėdžio me
tu, tiek per vakarienę visi da
lyviai labai jaukiai ir kultūrin
gai praleido laiką ir turėjo pro
gos su savo bič’uliais pasida
linti įspūdžiais. Ateinantis po
sėdis numatytas po Velykų. Pr.

CONSTRUCTION C0.
—

M REZIDENCINIAI,
M KOMERCINIAI, zz
N MEDICINOS IR SK i | KITOKĮ PASTATAI S*J

M57 West 69th Street 
TeL HE 4-7482

\Sincfairl
RICHMOND / SERVICE

Kampai Richmond ir 68rd St.
Užsieninių lr vietinių automobilių 
Taisymas Brlklauso Chicago Motor 
Club. Nelaimes atveju skambinkite 

OR 0-8184 arba OR 6-8858 
Sav. — Juozas (Joel Juraitis

Sios puikios Hollywood 
svarstyklės yra tikrai 

praktiška dovana, mielai 
priimama kiekviename name.

Degto emaliaus ir tikrai puikaus 
vinilinio viršaus svarstyklės yra 

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

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

bendrovėje arba padidinsite jau turimą 
sąskaitą tokia ar didesne suma. Pasiūlymas 
iigalioja nuo gruodžio 16 d. ir baigiasi 1969 
sausio 11 d. Galime duoti tik vieną dovaną 

įskaitai. Turint galvoje dovanos dydį

per annum

SeSių ar dvylika mėnesių 
certiflkatams, mažiausiai 

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

videntai mokami termino 
pabaigoje. Certifikatus

atnaujiname automatiš
kai.

Paprastose taupymo sąs- 
[tose laikomiems pinikai

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

santaupos gauna nuošimtį 
nuo mėnesio pradžios.

, J _ — 2 X vm r* Fvi 1*

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengtame visų rflSlų stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas. nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Taisome mflrų “tuek- 
polntlng”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

BATH
SCALE

mimsi utis
II MUMS

31 dienomis.

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

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. Šimulis

llllltlllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
Kreiptis į:

J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiii

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vSslntuval. 
Pardavimas tr taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2846 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybte, 

aūtomoblūų, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios IS^I- 
inokė J lino s4Iy- 
gos.

ACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Ave., PR 8-2238

4
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Wesfern Ave.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PBospect 8-9538

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii
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Produced by ANTHONY J. RUDIS

Šio šeštadienio, sausio mėn. 11d. programoje 

dalyvauja redaktorius

W E S L Y HARTZELL.
Special Project Editor, Former City Editor 

ot Chicago's American

Šios programos svečias, kuris yra laikraštininku 
33 metus, kalbės apie tai, kaip didžioji spauda surenka 
medžiagą, atrenka žinias iš tūkstančių kitų žinių ir 

perduoda visuomenei.

Norintieji klausti gali skambinti 

445-6842

r’.f '.&t\ '‘'t*;

8-9 v.v. 
WXRT-FM 

93.1

clevelando žinios
MENININKŲ KONCERTAS_ į.v,_;

Cleveland, Ohio Mūsų meni
ninkai: solistė Aldona Stempu
žienė, komp. Darius Lapinskas 
ir aktorius Leonas Barauskas, pe
reitą rudenį koncertavo Pietų A- 
merikoje ir susilaukę puikiausio 
įvertinimo didžipsios vietinės 
spaudos, Clevelande išpildys 
programą metiniame Ateities klu 
bo koncerte. Koncertas įvyks 
vasario 1 d. , šeštadienį, Slovėnų 
auditorijoje.

JAUNŲJŲ KŪČIOS

• L.K. Mindaugo draugovės skau 
tų vyčių kandidatai surengė ben
dras kūčias kuriose buvo 16 ber
niukų ir 12 mergaičių Šv. Jurgio 
parapijos salėje. Kūčiosę dalyva
vo kun. K. Žemaitis, globėjas V. 
Staškus ir amer. skautų vado
vas Mr. P. Viear. Apie kūčių tra
dicijas kalbėjo v.s. I. Jonaitienė. 
Šeimininkavo L. Nagevičienė ir 
B. Skrinskienė.

Mindaugo draugovei vadovau
ja draugininkas Kąstytis Gie- 
draitis.Bendros kūčios jaunimui 
paliko gražiausių įspūdžių. Tėvai 
dėkingi rengėjams, kurie nesigai
lėjo pastangų ir rūpesčių organi
zuojant šią prasmingą pramogą.

KANKLĖS BERNELIU 
MIŠIOSE

Šv. Jurgio bažnyčios parapie
čiai, dalyvavę Bernelių mišiose, 
girdėjo ir jaunuosius vysk. M. 
Valančiaus mokyklos kaųkįjpįn- 
kus, išpildžiusius tris kalėdinius 
kūrinius. Kanklininkams vadova 
vo mokytoja Ona Mikulskienė. 
Solo dainavo Sigitas Mrozinskas, 
8 metų vysk. M. Valančiaus mo
kinys.

Per pamaldas giedojo parapi
jos choras, vadovaujamas muz. 
Pr. Ambrazo. Pafnaldose skambė 
jo tiktai gražiosios Kalėdų gies
mės, kurių keletą yra parašęs ir' 
pats choro vadovas. Sv. Mišias 
atnašavo ir pamokslą pasakė 
kun. B. Ivanauskas.

25 METŲ VEDYBINĖ 
SUKAKTIS

Gruodžio 21 d. žinomi Cleve
lando veikėjai Vladė ir dr. An
tanas Butkai sayo# rezidencijoje 
atšventė 25 metų vedybų sukak
tį. Jų šeimos šventėje dalyvavo 
gražus draugų ir pažįstamųjų bū
rys.

Visų svečių vardu sukaktuvi
ninkus pasveikino prof. A. Au
gustinavičienė.

Dr. Antanas Butkus, dirbąs 
garsiųjų Clevelando klinikų tyri
nėjimų srity, kaip vienas iš sekci
jos vadovų yra baigęs Kėdainių 
gimnaziją, karo mokyklą, studi
javo Dotnavos Žėmės ūkio aka
demijoje i rBonnos universite
te, kur gavo daktaro laipsnį iš a- 
grikultūros mokslų. Anglų zono
je dirbo Lietuvių sąjungoje ir 
mokytojavo. Išvykęs į Naująją

Besočių žemėje. Scena iš Clevelando 
"Keturi keliauninkai".

Zelandiją. įsteigė N .Zelandijos 
lietuvių sąjungą, vėliau virtusią 
NZ Lietuvių bendruomene. 
Naujoje Zelandijoje vadovavo 

moksliniams darbams pieninin
kystės ir mėsos gaminių srityse, 
1962 metais persikėlė į JAV. Iš 
pradžių dirbo vandens kontrolės 
laboratorijoje Annapoly, Md., 
vėliau persikėlė į Clevelandą.

Dr. Butkus šiuo metu yra PLB 
valdybos vicepirmininkas infor
macijai, L. B. Ohio apygardos 
pirmininkas, JAV LB Tarybos 
narys, Jungtinio finansų komite
to Clevelando sk. pirmininkas. 
Sukaktuvininkas yra puikus pas- 
kaitininkas ir gabūs plunksnos 
žmogus.

Vladė Butkuvienė, baigusi Dot 
nūvos Žemės ūkio' akademiją 
Clevelande įsigijo bibliotekinin
kų magistro laipsnį. Yra vado
vavusi Neringos tuntui.

Sukaktuvininkai augina sūnų 
Gediminą, jau baigusį technikos 
mokslūs ir siekiantį aukštesnio 
mokslo laipsnio ir dukrą Rūtą, 
besimokančią gimnazijoje. Ilgiau 
šių metui

KALĖDŲ EGLUTĖ

Vysk. M. Valančiaus mokykla 
savo tradicinę Kalėdų eglutės 
šventę turėjo gruodžio 29 d. Šv. 
Jurgio parapijos salėje. Mokiniai, 
vadovaujami mokytojų pasirodė 
programoje su vaizdeliais, dekla
macijomis, dainomis ir taut. šo
kiais, Programa buvo užbaigta 
kanklių orkestru, kuriam diriga
vo mokytoja Ona&’Mikulsktettė. 
Solo dainavo Sigitas Mrozinskas.

Mokyklais vadovauja Pranas 
Joga. Tėvų komiteto pirminin
kas —Vladas Palubinskas.

Po Eglutės buvo vaišės visiems 
mokytojams įr tėvų komiteto na
riams. Buvo pagerbtos keturios 
ponios, tėyų komitete išdirbusios 
po penkerius metus: I. Nagevi
čienė, A. Neimanienė, B. Maine- 
lienė ir Matulevičienė.

NAUJIEJI METAI

Ir šįmet Naujieji 1969 Metai 
buvo sutikti keliose salėse, nes
kaitant ir daugybės privačių pa
rengimų.

Abi LB Clevelando apylinkės 
Naujų Metų sutikimą rengė Ne
paliaujamos Pagalbos Šv. Mer
gelės parap. saleje, kur daly
vavo per 200 žmonių. Naujieji 
metai buvę.-sutikti su Lietuvos 
himnu ir abiejų apylinkių pir
mininkų F. Eidimto ir K. Žiedo- 
nio sveikinimo žodžiais. PLB 
valdybos vykd. vicepirm. St. 
Barzdukas pasakė trumpą, bet 
gilią kalbą. Akt. R. Zorska pa
vaizdavo senųjų metų pabaigą.

P. Grigonis padovanojo paveik 
slą, kuris burtų keliu buvo išleis
tas šventėms dalyviams.

Parapijos klebonas kun. J. An
gelaitis iš gautosios nuomos už 
salę — 300 dol. paskyrė šv. Kazi
miero kolegijai Romoje. Tai jau

aktorių pastatyto A. Rūko veikalo 
Nuotr A. Gulbinsko

Kalėdų senelis (Johansonas) su savo padėjėjais pasiruošęs dalinti dova
nas Šv. Kazimiero lit. mokyklos eglutėje. Nuotlr. J. Garlos

nepirmoji jo stambi auka šiai 
lietuviškai mokslo institucijai.

Nauji metai buvo sutikti ir Šv. 
Jurgio parapijos lietuvių salėje 
ir kitur.

A. A. SOFIJA SMETONIENĖ
Gruodžio 28 d. vakare Cleve

lande mirė paskutiniojo Lietuvos 
prezidento našlė Sofija Choda- 
kauskaitė Smetonienė, sulaukusi 
beveik 84 metų. Velionė pasku
tiniais metais sunkiai sirgo. Gy
veno pas savo sūnų adv. Julių 
Smetoną. Su velione atsisveikin
ti buvo atvykęs ir Lietuvos atsto
vas Washingtone min. J. Rajec
kas, organizacijų atstovai iš ki
tų miestų ir Clevelando veikėjai. 
Daug žmonių buvo atvykę tarti 
paskutinį “sudiev”, senosios kar
tos atstovei, kuri savo gyvenime, 
ypatingai kuriant Lietuvą, yra 
suvaidinuši nemažu vaidmenį.

Velionė palaidota iš Šv. Jur
gio parapijos bažnyčios Visų Sie
lų kapinėse. Ilsėkis ramybėje!

V. R.

MIRTYS CLEVELANDE

Nuo spalio 1 d. 1968 m. ligi 
sausio 1 d. 1969 m. Clevelande 
mirė šie lietuviai: Jane Eidukai- 
tienė, Liuda Misienė, Uršula Ža
kienė, Sofija Baikienė, Liuda Liut 
kienė, Stasė Grigienė, Vincas 
Bruožis, Ona Jasilionienė, An
tanas Radziukynas, Adomas 
Žakas, Vladas Maslauskas, Ma
rė Greviskienė, Mikas Čiagas, 
Berta Mateikienė, Ignas Genys, 
Antonia Butkienė, Alekas Šeme- 
ta, Juozas Velykis, Mikas Kal
vaitis, Petras Ragažinskas, Sofi
ja Smetonienė, Domą Vehclo- 
vaitė.

KALĖDINĖ MOKYKLOS 
ŠVENTĖ

Šv. Kazimiero lituanistinė mo
kykla — mokiniai, jų tėvai, mo
kytojai ir svečiai — sausio 5 d. 
naujosios parap. salėje praleido 
kelias jaukias valandas savo šei
mos šventėje — Kalėdų eglutė
je.

Atidaromajame žody mokyklos 
vedėjas A. Tamulionis, dė
kodamas visiems, kurie tik ku
riuo nors būdu padeda mokyk
lai, ypač pabrėžė šeimos reikš
mę mūsų tautai jos kovoje dėl 
laisvės ir kultūros. LB 2-os apy
linkės pirm. K. Žiedonis, pasi
džiaugęs mokyklos darbu, įtei
kė jai $200 ir apie 100 skaidrių 
bei joms demonstruoti aparatą. 
Tai graži dovana, kuri, tėvų k-to 
pirm. A. Jonaičio žodžiais, mūsų 
jaunimą supažindins su mūsų 
gimtuoju kraštu, kurio jis šiuo 
kartu negali pamatyti kitu būdu 
—nuvykti.

Po sveikinimų — mok. V. Ka
valiūno parašytas vaizdelis “Jis 
ateina". Jį atliko 1-6 skyriai, 
paruošti tų skyrių mokytojų — 
Kižienės, Kazlauskienės, Šilga- 
lienės, Muliolienės, Tamulionie- 
nės, Mackevičienės — ir padeda
mi atskirų ir kitų skyrių mokinių. Į

Vaizdelis praėjo nenutrūkstančia 
grandine, sujungtas bendros 
minties, sceninių dekoracijų ir 
šviesinių efektų, kuriais rūpi
nosi mok. J. Vyšnionis. Pažy
mėtini čia ir V-to skyr. moki
niai — D. Balčiūnaitė ir V. Ki
jauskas, pučiamaisiais muziki
niais instrumentais suteikę vai
dinimui daugiau grožio.

Gražus ir Kalėdų senelio (H. 
Johansono) sutikimas — raudo
nai apsirengę vaikai, lyg pasakų 
nykštukai, jo laukė. Kalėdų sene
lis, kuris sakėsi, pakeliui buvo su
stojęs Paryžiuje,atidavė “Šokti- 
nio” šokėjams siunčiamą jų bu
vusios mok; J. Kavaliūnaitės spal 
vingą dėžutę saldainių, o paskui 
dalijo dovanas, kurias jis buvo 
atnešęs mažiesiems.

Po programos salėje, gražiai iš 
puoštoje VI skyr. mokinių, vai
šės taip pat jaukumu dvelkian
čioje kavinėje. Gražu buvo tai, 
kad tėvų k-tas, padedamas dau
gelio nuoširdų talkininkių, 
pavaišino ne tik mokinius, bet 
ir visą mokyklinio amžiaus jau
nimą.

O ypač gražu tai, kad šiai 
jaukiai mokyklos šventei labai 
nuoširdžiai ruošėsi joje dalyva
vę mokiniai. M. V..

ŠACHMATAI
(Atkelta is 2 psl.)

: nas įveikė didmeisterį Smyslovą, 
o klaipėdietis Rumiancevas —

1 didmeisterį Gufeldą. Palangoje, 
meisteris Česnauskas sudorojo 
didmeisterį Borisenko. Kaušilai- 
tė įveikė Rygoje tarpt, meist. 
Raniku ir Bilunovą. Lietuvos 
rinktinė labai gerai pasirodė ko- 
respond. šachmatų Europos tau
rės varžybose laimėdamas I vie
tą, priešaky V. Vokietijos, Mask
vos, Vengrijos ir kitų rinktinių. 
Vilnius laimėjo prieš R. Vokieti
jos Erfurt rinktinę 11,5 -8,5. 
Tarpt, meisteris Vladas Mikėnas 
iš FIDE’s gavo tarptautinio teisė
jo titulą. Metų pabaigoje pasiro
dė Mikėno nauja knyga: “Šach
matų teorija ir praktika”.

— So. Bostono LPD. dvi šach
matų komandos dalyvauja tarp 
klubinėse Bostono p-bėse.

Lietuvių B baigė trečia iš 12 
komandų.

Abi komandos neteko gerų pa
jėgų: Algis Makaitis — Vietna
me, pakeltas į kapitono laipsnį, 
Leopoldas Šveikauskas profeso
riauja N. Y. City kolegijoje, Ge
diminas Šveikauskas, 1959 ir 19 
64 m. Bostono čempionas—N.Y., 
Ramūnas Girnius — Pittsburgh 
univ., Saulius Girnius —Cle
velando ir W. Shakalys — Vil- 
lanova univ.

— Maironio Parko lietuvių 
komanda dalyvavo Worcester, 
Mass. lyg. p-bėse.

K. Merkio savaitinis Šachmatų 
skyrius Darbininke, įžengė į dvi
dešimtuosius metus. Pradėtas 19 
50 m. sausio mėn.

Kazys Merkis

BERNIUKO NUOTYKIAI P. POLIUJE
Dvylikos metų berniukas Bill 

Crook iš Canlberros, Australijos 
sostinės 1968 m. lapkričio mėn. 
pakilo kelionei į pietų polių (an
tarktiką) . Niekada prieš tai to
kio amžiaus vyras dar nebuvo 
ten buvęs. Bill gerokai jaudino
si. Ypač kai sužinojo jog tem
peratūra ten laikosi 45 laipsniai 
Fahrenheit žemiau nulio, arba 
77 laipsniai žemiau šalimo tem
peratūros.

Galutinis pasiruošimas kelio
nei įvyko Naujoje Zelandijoje. 
Čia berniukas gavo specialius 
rūbus. Bet viskas buvo ne jo 
ūgiui. Ypač kelnės buvo bent 
penkius ar šešius kartus perdi- 
delės. Iš čia lėktuvu C 130 
(Hercules) pakilo į McMurdo. 
Pakeliui matėsi ledų kalnai iki 
15.000 pėdų aukščio. Poliarinė 
stotis įrengta 9200 pėdų aukš
tyje. Jai vadovauja Paul Siple 
iš Princetono universiteto. Lėk 
tuvai nusileidus Bill jautėsi ap
svaigęs. Lyg trūko deguonio 
kvėpavimui. Bill buvo išvargęs, 
(bet nenorėjo eiti gulti dienos 
metu. Nes čia laplkričio mėn. die 
na tęsiasi 24 valandas.

Iš McMurdo malūnsparniu 
(hielicopter) Bill pasiekė Ross 
island. čia apžiūrėjo Emest 
Shackleton’s ekspedicijos, įvyku
sios prieš 60 metų liekanas. Na
melį (h.ut), kuriame 15 vyrų 
gyveno, sušalusią ruonių (seal) 
mėsą, knygas, žurnalus. Tie vy
rai žuvo nuo šalčio ir audrų ne
spėjus laivui atvykti jų paimti. :

Šunų traukiamomis rogėmis 
Bill nuvylko į pingvinų salą. Šie 
paukščiai, nebodami žiauraus 
klimato, linksmai gyvena. Jie 
lenktyniauja, dainuoja duetus, 
eina į ledų kiaurymes pagauti 
žuvų, arti prisileidžia žmones. Į ■ 
juos galima žiūrėti ilgą laiką ir - 
nenusibosta, nes jų žaidimai, 
keičiasi.

Bill matė ir daugybę ruonių 1 
(seals). Jie taip pat arti prisi
leidžia žmones. Jiems patinka,1 
kad kas juos paliečia rankomis. 
Net nesipriešina, kad kas nori 
ruonį užmušti savo maistui. 
Mat čia žudikų retai pasitaiko. 
Savisaugos jausmas pas ruonius 
neišsivystęs.

Žinoma, dvylikametis Bill į

Jau pasitraukęs iš aktyvaus spor
to vienas garsiausių beisbolo žai
dėjų metikas Kaufax, 33 m., vedė 
aktoriaus dukra Anne Widmark, 
23 m. Priekyje matyti gėlių mer
gaitė. Beisbolininkas yra labai ap
siskaitęs vyras ir net vienu metu 
buvo paskelbęs sąrašą knygų, ku
rias jis siūle skaityti JAV jauni
mui.

antarktiką niekados nebūtų ke
liavęs, savo nuotykių neužrašęs. 
Žurnalistai jo nebūtų išgarsinę, 
jeigu jis nebūtų sūnus Mr. Wil-

Jungtinio Finansų Komiteto

RINKLIAVOS
Po $100.00 A. ir V. šiurkai.
Po $75.00 dr. P. ir L. žemaičiai.
Po $71.00 (21.00 auka ir 50.00 

bil.) L. ir P. Heiningai.
Po $50.00 L. ir M. Bajorūnai, 

Ged. Balanda, A. ir M. Bankai- 
čiai, A. ir J. Damušiai, dr. B. ir 
B. Girniai, M. ir J. Jokūbaičiai, dr.
V. ir V. Majauskai, Jurgis ir M. 
Mikailia, V. Tamošiūnas, Šaulių 
Kuopa, K. ir S. šeputos. V. ir St. 
Urbonai, M. Vitkus, E. Vizgirdie
nė, J. ir O. Briedžiai.

Po $40.00 A.P. ir G.V.
Po $35.00 A. ir L. Rugieniai.
Po $30.00 A. ir J. Jonynai, L. 

Puskepalaitienė, dr. P. Šepetys,
K. Sragauskas.

Po $25.00 "Aušros” mokyklos 
mokiniai, J. ir E. Baubliai, K. ir 
K. Daugvydai, Detroito Ateitinin
kai, Gen. Ivanauskienė, A. Kon
čius, K. ir V. Kebliai, Juozas Mi
kaila, A. Pašukonis, prof. J. ir R. 
Pikūnai, VI. Selenis, P. Stanionis, 
E. ir A. šatraičiai, Saulius ir D. 
šimoliūnai, V. Udrienė, J. ir Gr. 
Urbonai, R. ir O. Valatkai.

Po $20.00 Pr. Balandienė, V. ir
O. Braziai, M. Bukauskienė, dr. 
Br. Burgess, Ant. Dagilis, P. Da
linis, J. ir J. Dunčiai, E. ir St. Gar- 
liauskai, K. ir E. Gogeliai, K. ir
J. Griciai, Eug. ir D. Jankai, A. 
Jankauskaitė, V. Jocys, A. ir E. 
Kaspučiai, J. Kavaliauskas, E. ir
P. Kaustekliai, K. ir V. Kundrotai, 
Kun. Birutės K. M. Draug., J. Le
onavičius, A. ir J. Leščinskai, S. 
Malinauskas, W. Mikas, V. Mitkus, 
B. ir V. Neverauskai, S. Petraus
kas. A. ir A. Šileikos, St. ir St. 
Štimoliūnai, V. Odricnė, J. ir Gr.
VI. Staškus, L. ir V. Šulcai, P. 
Vaitiekūnas, J. ir A. Valukoniai, 
Pr. ir J. Zarankos.

Po $15.00 J. Bartkus, VI. ir S. 
Bubliai, B. X.. Br. Gruzdienė D.D , 
J. Kuras, V. ir A. Lėliai, N. Miš
kinis, D. ir R. Plepiai, L. Lozic- 
kas. J. Matekūnas, Ig. ir J. Skir- 
gaudai, A. Velavičius.

Po $12.00 St. Juzėnas.
Po $10.00 W. J. Adams, C. Anu

žis, E. Alkevičius, A. Arlauskas, 
A. ir B. Astašaičiai, A, ir S. Bač- 
kaičiai, V. ir P. Balynai, K. Balys,
A. ir A. Banėnai. C. Bankauskas,
M. Baukys, V. ir A. Biliūnai, V. 
Bitinas, F. Blauzdys, B. Brizgys,
J. Buitkus, L. ir S. Bulgariai, G. 
Bulotienė, P. ir B. Cečkai, J. ir J. 
Černiauskai, J. Černius, V. Či- 
žauskas, S. Čiurlionytė-Douvan, J. 
Doveinis, S. ir Z. Dryžai, J. ir P. 
Gaižučiai, P. GriškeliB, L, Gruno- 
vas, O. ir A. Janavičiai, K. Jan
kauskas, D. Jurgutienė, Alf. ir E. 
Juškai, J. Kučinskas, P. Kučins
kas, J. Kirtiklis. J. Krakaitis, B. ir
K. Krulikauskai, L. Kutkus, dr.
B. Kvietys, E. Lenkaitis, A. ir V. 
Lingiai, J. Mačiulaitis, P. ir E. 
Marčiukaičiai, V. ir V. Memėnai, 
A. ir T. Merkevičiai, D. ir E. Mi- 
čiūnai, A. Mikalkėnas, A. ir J. Mi
siūnai, A. ir E. Misiūnai, J. Muri
nas, A. Musteikis, J. Mitkus, A. ir 
Br. Nakai, J. Orentas, V. ir A. 
Osteikos, J. Panavas, A. Paškus,
J. Petrauskas, L. ir D. Petroniai, 
V. Petrulis, A. ir R. Plepiai, P. 
ir M. Polteraičiai, J. Preibys, J. 
Racevičius, Ramovė, R. ir K. Ra
dauskai, O. ir J. Ribinskai, J. 
Rimkūnas, J. ir A. Rugieniai, A. 
Rudis, Romos Kat. Susv. 265 k., 
S. Simas, Ed. Skiotys, A. Staus
kas, A. ir Č. Staniuliai, Č. ir O. 
šadeikai, J. Šenbergas, VI. Šlikas,
K. Špakauskas, J. Tamošiūnas, A. 
ir R. Tamulioniai, J. Televičiųs, 
K. Tuskenis, dr. O. Vaitas, A. Vai- 
tėnas, M. ir J. Vaitkūnai, B. Baliu- 
kėnas, A. Vasiliauskas. P. Vedei- 
ka, K. Veikutis, V. Veselka, A. 
Zablockis, K. Žutautas, Ant Zapa
rackas, Algis Zaparackas.

Po $7.00 A. ir G. Norai.
Po $6.00 V. Kartanas, J. Salinis.
Po $5.00 A. Armalis , M. Aba

rius, J. Acus, V. ir J. Alantai, A. 
Andriušaitis, J. Asminas, A. At
kočaitis, J. Augaitis, Prel. J. Bal
kūnas, V. Barauskas, J. Barčas, S. 
Barvydas, M. Baužienė, J. Belickas, 
J. ir B. Beržanskai, P. Bitleris, P. 
Bliūdžius, M. Boguta, H. Bosaitė, 
S. Bosas, J. Bražauskas, V. Bra
zys, B. Bugenis, R. Bulota, P. 
Bunikis, P., Burba, M. Burokas, A.

liam H. Crook, Amerikos am
basadoriaus Australijai. Tėvas 
vykdamas tarnybos reikalais į 
pietų polių pasiėmė drauge ir 
sūnų Bill. A. Itazutis

DETROITO skyriaus 1968 m. 

APYSKAITA
Butavičius, A. Butkūnas, S. Čer- 
neckas, S. ir V. Černiauskai, A. 
Dainius, Z. Dambrauskienė, O. 
Dimša, J. Duoba, A. ir H. Dūdai, 
S. Erlingis, S. Gildys, A. Glad- 
kauskas, P. Gobis, A. Grigaitis, A. 
Grinius, J. Gruzdąs, A. Gumbris,
A. Ivanauskas, J. Janulevičius, J. 
Janušauskienė, J. Jasiūnąs, G. 
Jocaitis, K. Jurgutis, F. ir J. Ka- 
napėnai. J. Kaunelis, V. Kankalis, 
D. Kaupienė, J. Kažlauskas, V. 
Kilikevičius, J. Kinčius, K. ir O. 
Klepeckai, W. Kotra, J. ir M. Kriš
čiūnai, E. Kudzmaitė, K. Kupetis,
R. Kurmauskienė, J. Laurus, V. 
Laurus, A. Lelevičius, A. Lėfkis,
S. Lungis, A. Macevičius, J. Ma
čiulaitis, A. Masaitis, L. Matvie- 
kas, J. Medinienė, J. Michaels, J. 
Miką, P. Mikštas, J. ir J. Mikulio- 
nienė, S. Miliešius, K. Miltakis, 
VI. Mingėla, V. Misiulis, K. ir B. 
Mykolaičiai, A. Nasutavičius, J. ir 
Č. Naumai, K. ir D. Navasaičiai,
B. Navickas, B. Norkūnas, N. Ol
šauskas, F. Olšauskaitė, A. Ostei- 
ka, V. Palaikis, J. Paškus, A. Pa- 
talauskas, E. Paurazienė, V. Per
minąs, A. Pesys, P. ir R. Petraus
kai, V. Poškus, J. Pusdešris, P. 
Putrius, J. Ratnikas, J. Rekešius, 
V. ir J. Rugieniai, V. ir Ch. Rusec- 
kai, O. ir B. Rūgšteliai, M. Sajo- 
nienė, L. Selenis, M. Sims, G. Sin
kus Jr., J. Stanievich, kun. W. 
Stanievich, A. ir K. Stašaičiai, A. 
Stankus, B. ir A. Sukauskai, A. 
Svereckienė, A. Svereckis, V. Šar
ka, J. ir O. Šeputos, Jurgis Šid- 
agis, Juozas Šidagis. St. Sližys,
V. Slušnys, N. ir M. šnąpščiai, 
J. Sostakas Sr., J. šostakas Jr., 
J. Švoba, J. šiuopys, y. ir M. Ty
lai, K. Urbšaitis, N. ir J. Udriai, 
A. Vaikelis, A. ir R. Vaitiekai- 
čiai, B. Valiukėnas, E. Vasiliaus
kas, J. Vyšniauskas, Vilniaus Kr. 
Liet. S-ga, S. Vilkas, F. Zager, V. 
Zubrickas, A. Zaikauskas, K. 2i- 
binskas.

Po $4.00 A. Bitinas, A. Pusdeš
ris, J. Stašys.

Po $3.00 J. Balnionis, J. Butkus, 
A. Hofmanas, F. Jankauskas, A. 
Pesys. kun. K. Simaitis, K. Skre- 
butėnas, K. Viskantienė.

Po $2.00 V. ir S. Abramavičiai,
W. Akelis, V. Akelis, J. ir P. 
Brundzai, A. Calvin, J. Chaps, L. 
Galinskas, V. Gražulis, O. Kašelie- 
nė, V. Kazlauskas, E. Kilmanas, J. 
ir F. Kirvelaičiai, P. Leleika, A. 
Miciuta, S. Naumavičius, C. Ęatoc- 
ki, J. Rutkauskienė, P. Ruplė
nas, K. Sanavaitis, L. Salas, O. 
Sirgėdienė, S. ir S. Smalinskai, J. 
Staugas, J. Stimac, E. SvėritickaB, 
A. Tumosa, P. Tusis, P. Vaitiekus, 
P. Valantinas.

Po $1.00 G. ir V. Alkevi£iai, 
Buksnis, J. čibirka, B. Janus, R. 
Medonis, J. Medonis, P. Medonis, 
A. Milius, E. ir V. Padolskiai, R. 
Papovič, V. Pranėnaitė, U. Raško, 
J. Samuolis, V. Sirtautas, J. Sirvy
das, M. Smailis, A. Strazdas, A. 
Tuskenis, J. Vaitkūnas, J. Vaškevi
čius, P. Viršila, U. Vytienė, B. 
Walls, J. Zager.

Kas ir kiek surinko

E. Bulotienė $145.00, J. But
kus $25.00, St. Garliauskas 
$102.00, P. Griškeiis $271.00, L. 
Heiningas $190.00, K. Jurgutis 
$26.00, A. Kasputis $113.00, J. 
Mikaila $884.00, J. MikulioniB 
$92.00, B. Neverauskas $162.00, 
VI. Pauža $40.00, K. Ražauskas 
$95.00, J. Rugienienė $20.00, M. 
Sims $45.00, VI. Staškus $199.00, 
St. šimoliūnas $190.00, A. Šiur
kus $210.00, J. Šepetys $58.00, V. 
Tamošiūnas $305.00, J. Urbonas 
$300.00, V. Urbonas $87.00, J. Va- 
lukonis $20.00, K. Veikutis $45.00, 
M. Vitkus $452.00, Fr. Zager 
$69.00, Ant. Zaparackas $135.00.

Aukų lapais surinkta $4,280.00
Laiškams ženklai 54.00
Autom, langams ženkalai 43.00
“Bumpers stickers” 4.00
Laiškams vokai 20.00
Laimėjimų bilietai 116.00

Iš viso surinkta $4,517.00
Visiems aukotojams ir rinkė

jams nuoširdžiai dėkojame.
Jurgis Mikaila, pirm., 

St. Šimoliūnas, sekr.



8 DRAUGAS, penktadienis. 1969 m. sausio mėn. 10 d.

Anglijoj George Macare yra 462 svarų sunkumo vyras ir jo švarke ir kel
nėse telpa po pora jaunuolių. Vyras keliauja po miestus, norėdamas sutelkti 
pinigų labdarybei.

HELP VVANTED — VYRAI

A. + A.
KAN. JONUI KRIŠČIŪNUI 

Lietuvoje mirus, jo broliui JUOZUI ir jo šeimai reiš

kiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdme.

Elena ir Povilas Mikšiai

A. -f- A.
JUOZUI POŽĖLAI mirus, 

dukteris FELICIJĄ KRUMPLIENĮ ir ONJĮ ŽUKAUS

KIENĘ su šeimomis širdingai užjaučia ir kartu liūdi

Felicija ir Juozas Urbeliai

A. + A.
MARIJAI BANAITIENEI mirus, 

jos giliai liūdintiems dukrai ROMAI, sūnui SIGITUI 
ir jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

A. + A.
ADELEI SADŪNIENEI staiga mirus, 

jos vyrą JUOZĄ SADONA ir dukterį ALMA KELIUO- 

TIENĘ su šeima nuoširdžiai užjaučiame.

KavaBiūnų šeima

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais uuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ,r ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į: Ba'tic Florįsts — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tek i 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”,

T----
; ,yj įfe-bir^irdef.ects

MARCH
PIMES

10% — 20% — »O% pigiau mokėsit 
ui apdraudų nuo ugnies Ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
32OS Fi VVest 95th Street 

Chicago, Illinois
Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339

MOV I NG
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

Adolfą ir Juozas 
Totoraičiai

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 estate

72 lr Talinan. Mūr. 1H aukšto. 2
butai — 5 Ir 1 k. Garažaa, $21,900.

71 lr Talman. Med. 4 kamb. hu
tas Ir 2 kamb. rūsy. Gazo Šilu 
$i3,500. , _

Mūr. 5 kamb. bungalotv. Geram 
stovy. Garažas. Tik $14,900.

70 ir Talman. Mūr. 2 po 6 kamb 
ir butas rūsy. Garažaa. $29.900.

VAINA REALTY
2517 W 7 Ist Street — RE 7-9515

Žingsnis į gerovę
Rūta restoranus — Lietuviui long-
8 kamb. mūras, 2 auto mūro gara

žas. Prie Maria High. Rimtas pasiū
lymas. \

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

8 butų mūras. Beveik naujas. Ever
green rajone. VlrS $14,000 nuomos. 
$87,000.

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

1)4 aukšto, 15 metų pajamų mū
ras. 2 auto. garažas. Prie pat parko. 
$26,700. Priims rimtą pasiūlymą.

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

Liuksus 7 kamb. mūras. Įrengtas 
beismentas, garažas, daug priedų. 
Gera vieta. $20,006.

Švarutėlis, gražus 4 )4 kamb. med. 
Platus lotas. Arti mūsų. $12,700.

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

MONEY MAKER FOR RENT
Restaurant, Cafetaria and bar in 
very good con. Good location 
large parking area — 5 room flat 
avail.

For further Information 
Call Mr. VVozniak — 220-2225.

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED — MOTERYS

BRIGHTVIEVV MANOR 
CONV AlJCSCENT HOME 

A New North Side 141 Bed 
esetended care faciilty.

N 0 W HIRING
RN’s & LPN’s

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

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

4538 Beacon St. at VVilson Avė.

LAB TECHNICIAN
Physical testing of paper. Exper. 
preferred būt, will train young 
wotnen with aptitude. Position also 
entails gen’l office work. Top 
salary tvith excel. future. Ali 
fringe benefits. Call Mr. Bodrogi 
for appt.

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

Tel. — 826-5800

VYRAI IR MOTERYS

Immediate Openings
MEDICAL

TECHNOLOGISTS
ASCP registered or eligible. 193 bed i 
general acute care hoapithl, currently | 
under 6.5 million doila.r expansion 
and modernization program. Salary ) 
range: $7,000 to $10,400. Benefits
lneiu.de pal.d Blue Cross/Blue Shield, 
free life Insurance, liberal siek leave, 
vacations and holidays, retirement 
program, Permanent positions. Please 
contact.

Personnel Director 
LEILA HOSPITAL 

BATTI.E CREEK, VUCIUGAN
Collect oalls accepted. Phone (616) 
962-8551, Ext. tl4. Travel expenses 
Oor lnterview paid If employment 
agreement is made.

WOOL FINISHERS
at a new dry cleaning plant.

GARDEN CLEANERS 

Tel. GA 3-6300

PROGOS — OPPORTUNITIES

Geroje Brighton parko vietoje par
duodamas tavernos biznis su na
mų. Del platesnių informacijų pra
šau skambinti 376-2420

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

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

NAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax.
Notariatas — Vertimai 

Apdraudų Agentūra 

BELL REALTY
J. BACBVICIUS 

6455 S. Kedzie Avė. -- PR 8-2233

-40 akrų Ūkis au trobesiais lr ma
šinerija Mičigane, 120 myliu nuo Chi
cagos. $14,000.

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

5 kamb. mūr. bungalovv prie 71- 
on lr Rookwell. Gailimą tuoj užimti. 
$17,900.

4 butų po 5 kamb. mflr. namas 
Goge Pk, Nauja Šiluma tr elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas. 
$46,000.

2 butai po 6)į kamb. Ir 4 kamb. 
angliškam rūsyj. 12 metų mflr. na 
mas Marąuette Pk. 3 auto garažas. 
$52,000.

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

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAI — MOTARIATAB - 

1MIGRACUA
2735 VV. 71et St. Tel. 925-6015

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

AND REALTY
A. LAURAITIS

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

Sąžiningas patarnavimas

MISCELLANEOUS

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery 

5622 So. Racine, 434-1113

**«*•*«•
HELP VVANTED — VYRAI

GRINDERS — BROACH 
__  AND SHARPENERS

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

Customer Service
AND ORDER DESK MAN

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

call 678 6505

PRESSMAN—BUSINESS FORMS
Exper’d vvet offset presstman 
needed for 2nd shift. Opportunity 
to grow tvith business forma 
manufacturer.

Call Gene .Jonės at 275-7070

VYRAI IR MOTERYS

FACTORY AND SKILLED
PERSONNEL

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

ELCEN METAL PRODUCTS 
COMPANY

9325 King st., Franklin Pk. Ilt", 
_________ Tel. NA 5-8777 _______

KEY PUNCH OPERATORS
Eatpesrlenced. Full or part time.

Hours arranged to suit your ach ed ule. 
Days or Eves. Worit when your kids 
are in sohool or your husband is at 
home.

Vic. Logan Są 
Beacon Data Processing

CALL 235-7295______

NO TYPING
Loop office needs Severai 
very active intelligent peo
ple. H.S. graduate. No spe
cial skiils. We vvill train. | 
you.

Call Personnel
332-4400

Apsimoka skelbtis DRAUGE
nes jis plačiausįai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai-I 4. •
tos visiems prieinamos

HELP VV A N T E D — 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 acute hospital. Extra pay for 
nite shifts.

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

or IIUNTINGTON INTERCOMMUNITY HOSPITAL 
214 Hospital Circle, VVestminister. California 92683 

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

REALE STATE
2 po 6 kamb. mūr. Modernios vo

nia, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 *>o kamb. ir 4 kamb. angliš
kam i usy. 7 metų mūraa, 2 atskiros 
šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

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

14 butų, 2-jų aukštų niūras. Geros 
pajamos. Marąuette pke. $83,000.

10 butų įk> 3 kamb. mūr. Alum 
Langai, netoli mūsų įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu, Garažas. Netoli mūsų j- 
s taigos $18,900.

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

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

Main Office 5727 W. Cennafk Rd., Cicero, I1L Tel. OI. 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti i mūsų įstaiga 
tr išsirinkti iš katalogo.

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

Illinois gyventojai prie knygos kainos turi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.
BiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

Perskaitę Draugu, duokite kitiems pasiskaityti.

HELP VVANTED — VYRAI

DĖTAILE R 
Jr. Layout Draftsman

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

(Bring work samples.) 
SERVICE MACHINE CO.

2310 W. 78th St. 
778-1200 — John Barhard

ELECTRONIC
DRAFTSMAN

Good knovvledge of electronlcs pre. 
ferred. Ability to lay-out art work. 
tVork vvill include schematies, com- 
ponent layouta. wirlng diagrama 
funotlorual logic diagrama and some 
mechanical vvork. Steady. Call

LUNDELL CONTROLS
2560 N. EJston Avė., Chicago 

Tel. 772-8200
An F.qual Opportunity Employer

T I M E 
K E E P E R

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

Call — 678-6505 
Ask for John Cain

ENGRAVING — STATIONERY
Experd power press oper. Modern 
presą 2y2 x 4 or Carver 4į/2 x 9.

ARTCRAFT ENGRAVING CO. 
Tel. HA 7-5083

3rd floor — 542 S. Dearborn St.

SERVICE
TECHNICIAN

Rapid growth of our Norelco dic- 
tation machine necessitates the in
erease in our service department. 
If you recently completed your 
service in Anmy or Navy and have 
eiectronic experience. phone for 
appointment.

673 1783
or come in and see Alex Komar

NORTH AMERICAN 
PHILLIPS C0. INC.

“Norelco”
7530 Frontage Rd: Skokie, Iii.

I 2 po 6 kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke.

I $42,000.
50 p. sklypas Marųuette pke. Biz

niui ir apartmentams. TelraukitSs.
12 butų 1 metų modernus i rturtln 

gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. TelraukitSs. •

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

« kamb. mur. "Bullt-lns", kokli 
nės plytelės karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,500.

I H aukšto mūr. 6 lr 5 kamb 2 
'ėjimai. Atskiri šildymai. 2 auto ga 
ražas. 67 ir Oakley 919,500

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., excell. 
opport’y to get in on ground fl. tvith 
expanding organization.
Call VVILL COMMINGS — 889-0740 

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

J A N I T O R
Assistant Janitor reąuired to take 
care of plant and office. Manufactur
ing company located in Franklin Pk. , 
Afternoon and evening hours — call i

NA 5-8777 for appt.

TOOL & DIE MAKER
Immediate opening for a journey- 
inan, who is capable of assisting us 
in our program of revising and 
matntaining punch prese dies. Top 
pay and fringe benefits. Call M. Ma- 
rtani — 787-1875 or apply in person. 
ACME FRAME PRODUCTS, Ine. 

501 VV. Huron Street

Platinkite “Draugą”.

ELECTRONIC TECHNICIANS
Experienced Solid State Technicians For Small 

Electronics Corporation 

CALL MR. MICHAEL SWANSON

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

ELECTRO-MECHANICAL 
and MECHANICAL ENGINEERS

If you are an aggresive hardworking engineer looking for an 
opportunity to assoeiate yourself vvith a dynamic growth tninded 
company, the follovving vvill be of interest. Opening exists for 
appiicants vvith background in electrical engineering, associated 
vvith Logic Design, Computer concepts, office machines, precision 
mechan sms related to Peripheral Computer Eąuipment, office 
machines etc. Send resumes to:

THOMAS E. WHEELER
Personų©! Manager

DURA DIVISION 0F 
INTERCONTINENTAL SYSTEMS INC.

5401 - 20th Street VVest 
GREELEY, COLORADO 80631

An Eąual Opportunity Employer

— DESIGN • DRAFTSMEN —
PRF.FERABLY WITH M.E. or E.E. DEGREE 

(Būt not ahsolutely essential
At least 5 to 10 years experience in structurai Steel industry or eąuivalent. 
Our company is well established to insure permanent employment vvith 
outstanding opportunities for individual meritorious progress.
Why not work for a company who works for you... WE OFFER you 
stable employment vvith unusual profit sharing plvn and medical benefits. 
Submit complete personai history including experience. education, and

salary reąuirements to:
Director of Industrial Relations:

VVHEELABRATOR CORPORATION 
460 So. Byrkit Street, Mishavvaka. Indiana 46544

An Eųual Opportunity Employer

D £ M E S I O !

“DRAUGO” PREMIJUOTOS KNYGOS, 
kurių dar galima gauti:

ORĄ PRO NOBIS — J. Gliaudą 4.00
ŠIKŠNOSPARNIŲ SOSTAS — J. Gliaudą 2.50
TITNAGO UGNIS — J. Kralikauskas 2.50
MINDAUGO NUŽUDYMAS — J. Kralikauskas 3.00 
LIEPTAI IR BEDUGNES — A. Baronas 3.00
KALNŲ GIESMĖ — V. Kavaliūnas 2.50
KARKLUPĖNUOSE — A. Baranauskas 2.50
SĄMOKSLAS — V. Volertas 3.50

Šias rinktines, tremtyje išleistas knygas, kiekvienam reikėtų 
įsigyti atsiunčiant užsakymą ar asmeniškai atsilankant į “Drau
gą”-

Illinois valstijos gyventojai prašomi prie knygos kainos pri
dėti 5% mokesčiams.

iiiiimiii;;:;::::iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii
Dailaus žodžio mėgėjams viliojantis poezijos pasirinkimas. 

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

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

MAINTENANCE MEN — 
MECHANICAL

Eatab’d metai fabricating co.. loe. 
in Franklin Pk., reąuires exper’d 
mechanical maint’ce men — Press- 
es, Jeeps, Air Controls Gd salary 
for comp’t man. Call NA 5-8777.

STATIONARY ENGINEER
Interesting position in our new 
modern home office in Glenvievv on 
4 A.M. to 12 noon shift. Prefer r,e- 
frtgeration & electrical exp. In
surance and other company benefits. 
Cal! personnel service dept. 729-3000. 
SCOTT, FOBESMAN & COMPANY 
1900 East Lake Avė., GLenview, IU.

WAREHOUSEMAN
International Corp. needs vvare- 

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

Phone 671-2550

Perskaitę “Draugą", duo

kite jj kitiems pasiskaityti.

7 i
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS ir kt. dirbo ir džiaugėsi. Lėšds 
daugiausia suplaukė pas Alb. 
Dumbrienę. Kvietimų daugiau
sia paskleidė Al. Rūgytė. Ir taip 
su “Giedra” ir gražiąja publika 
įžengėme į Naujus Metus.

Jon. Mick-nas

DttATJGAS, penktadienis, 1969 m. sausio men. 10 d.SVETIMŠALIAI KAREIVIAI 
VIETNAME IR PILIETYBE

Mrs. Lorraine Humey, imi
gracijos ir natūralizacijos sky
riaus vedėja Chicagoje, prane
ša, kad svetimšaliams garbingai 
tarnavusiems Vietname nėra 
daroma kliūčių tuojau tapti 
JAV-ių piliečiais. Norį tuo rei
kalu pilnesnių informacijų krei 
piasi į jos raštinę 219 S. Dear
bom. Str.

ŠAULIŲ MENO KUOPELES 
VEIKLA

V. D. Šaulių meno kuopelės 
vaidintojai gruodžio 29 d. buvo 
susirinikę pas kuopelės vadovą 
ir Šaulių Moterų vadovę Juozą 
ir Salomėją Petrauskus, aptarti 

„sekančių metų veikimo gairių,
* dalyvaujant režisoriui A. Br in

kai ir šaulių c. v. pirm. V. Išga- 
naičiui. Visi buvo skaniai pavai
šinti prie gausaus vaišių stalo.

Praėjusiais 1968 laisvės ko
vos metais kuopelė pastatė S. 
Čiurlionienės 4 v. dramą “Auš
ros sūnūs”, kuri buvo suvaidin
ta 2 kartus Chicagoje ir Įkartą 
Toronte, Kanadoje. Veikalas 

A^nors ir senas, bet savo turiniu 
pilnai pritinkąs laisvės kovų me
ti} dvasiai, primenąs lietuvių ko 
vaš už spaudą ir laisvę, kur ne- 
viėnas mūsų knygnešys nuklojo 
šaltojo Sibiro taigas savo kau
lais. Veikalas buvo suvaidintas 
ganą gerai visų vaidintojų ką 
liudija žiūrovų ašaros ir gana 
gausus jų atsilankymas.

Kaip girdima iš žiūrovų ir 
daugiau panašių veikalų yra

• pageidaujama. A. K.

šaukimų, jaunų ir vyresnių. Įdo
mu buvo matyti centrinių orga
nizacijų veikėjus: Pasaulio lie
tuvių katalikų organizacinio ko
miteto, Katalikų federacijos vai 
dybas, Kat. Susivienijimo, Kat. 
moterų, Liet. Vyčių, Alto, Balfo.
LB ir kt. institucijų. Pusė pub
likos jauni akademikai ir stu
dentai, kita pusė — vyresnieji.

Vakarienę pradėjo Viktorija 
Kleivienė, pasakydama trumpus 
simpatiškus žodžius svečiams, 
primindama lietuviams sutarti
no bendravimo reikšmę N. Me
tus sutinkant. Šilta vakarienė 
iš kelių patiekalų buvo gausi ir 
svečius patenkino. Vienas spe
cialus stalas su maistu ir kava 
stovėjo paruoštas tiems, kurie 
vėliau po 12 vai. pakartotinai 
norėjo vaišintis. Įvairių rūšių 
gėrimai buvo padėti ant stalų 
neribotam naudojimui, o kas 
norėjo specialių receptūrų, nau
dojosi gėrimais nuo pat 8 vai. 
vak. iš specialaus baro nemoka
mai. Nežiūrint gausaus gėrimų 
pasirinkimo nebuvo salėje nė vie 
no asmens, kurį stikliukas bū
tų nugalėjęs.

Trumpą meno programą, išpil
dė jauna, gražios išvaizdos, šią 
sritį Urbanoje studijuojanti 
Kristina Žebrauskaitė. Josios' dovybė: Pakeltytė 
saviti trys išraiškos šokiai pu- tytė, Valatkaitytė,

A. -f- A.
MARIJAI BANAITIENEI 

dukrai RAMUTEI ir sūnui SIGITUI ir jų šeimoms reiš 

kiame širdingą užuojautą.

mirus

— Automobilistai mokesčių 
pavidalų Amerikoje per dieną 
valstybei sumoka 23 mil. dol.

Vosylių šeima

Mūsų mielajai Bičiulei

A. j- A.
MARIJAI BANAITIENEI 

Apleidus Šį pasaulį, nuoširdžią užuojautą reiškiame 
gilaus skausmo ištiktiems: dukrai RAMUTEI, sūnui 
SIGITUI ir seseriai su jų šeimomis.

Vyliaudai ir Veblaičiai

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidohiv*^ 

ir kitų papuošimų.

2443 VVest 63rd SU Chicago, III. 
Telet PRoapect 8-0888 — PRoapect 8-0884

Maria Villanueva laiko savo 2 mė
nesių dukrelę, kurią grąžino ją 
pagrobusi moteris New Yorke

PETKUSA. -J- A.
ADELEI SADONIENEI mirus, 

vyrą JUOZJį SADŪNJį dukteris, sūnų ir kitus artirauO' 

sius nuoširdžiai ūžjdtiČiame.

Marija ir Jokūbas Valiukevičiai

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 VVest Tlst Street Tel. 47
1410 Se. 501h Avė., Cicero Tel. TO 3-1

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTIALVUDAS PAMINĖJO 
DR. J. KRE i y

Sausio 4 d. Alvudas surengė 
pirmą šiais metais kultūrinį va
karojimą, kuriame buvo pami
nėtas dr. Juozas Eretas, dabar 
gyvenąs Bazelyje, ikur atsidėjęs 
dirba kultūrinį darbą ir rašo, 

* mums gerai žinomo, prof. dr. 
a. a. Kazio Pakšto monografi
ją. Apie dr. J. Ereto nuveiktus 
darbus ir patarnavimus Lietu
vai ir (lietuvių tautai plačiai kal
bėjo kruopščiai paruoštoje pa
skaitoje, Povilas Dirkis. Paskai
tininkas kalbėjo, kad vargu kas 
galėjo manyti jog beveik prieis 
50 metų, pirmaisiais Lietuvos 
nepriklausomybės metais velio
nio M. Ašmio asmenyje išvirtu- 
sio stulpo vietoje virs Šveica
rijos sūnus stuiipų,^remiančiu 
Lietuvos valstybės ir tautos šei
mą. Kas galėjo tikėtis, kad jis 
pašvęs Lietuvai savo gražiau
sius gyvenimo metus. Jis pasi
rodė kaip gyvas Kudirkos var
pas, nenuilstamai skelbiąs lietu
viams keltis, pasišvęsti, pasivy
ti vakarų Europą ir užtikrinti 
šviesią Lietuvai ateitį. Dr. J. 
Eretas priklauso prie tos kate
gorijos vyrų, kurie geriausiai 
pažįsta Lietuvos kraštą, žmones, 
kurie labiausiai myli Lietuvą. 
Po to kitoj paskaitoj mok. Dom. 
Petrutytė aiškino ikaip auginti 
ir auklėti kūdikį. Buvo rodomas 
filmas Nelson Eddy ir vyko 
parodėlė spaudos apie alkoholiz
mą, rūkymą ir vėžį. Gi pertrau
kos metu dalyviai buvo vaišina
mi (higieniškais Alvudo šeimi
ninkių paruoštais valgiais ir 

A gėrimais.
Sekantis vakarojimas įvyks 

vasario 1 d. toje pačioje salėje, 
kuriame bus paminėtas a. a. di
delis kultūrininkas prof. dr.

A. -Į- A.
ADELEI SADONIENEI

Lietuvių Fondo narei mirus, jos vyrui L. F. nariui ir 
aktyviam veikėjui agr. JUOZUI SADŪNUI, dukroms 
DANGUOLEI ir LAIMAI, sūnui inž. JONUI ir jo žmo
nai GLORIJAI — L. F. nariams, žentams prof. R. SEA- 
LEY ir inž. R. KELIUOČIUI reiškiame gilią užuojau
tą ir kartu liūdime

Lietuvių Fondo Taryba ir Valdyba

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parklng Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. RĘpublic 7-8600

garuckaFte

Maigiai mirė sattislo 7 rt., 1969. 11 vnl. ryto. Gimė. Chicago, ,11.
Pasiliko <1 įdelbi me nuliūdime sūnus Ronald Bareli, marti Ma

ry Amt, duktė Palmyra Zvvler, žentas Tlieodorė, 3 anūkai: David, 
lleanna b- JefTercy, 3 broliai: Ben Garuekaa, brolienė FUzabetn. 
Joseph Gaiubkas, brolienė Frances, lr George Garuoki!/*. brolienė 
Bernice 2 seserys: Catlierlnė Pocius lr Frances Vaišvilas, broliene 
Veronlea Garnckna lr Jų šeimos, lr kiti giminės. (Įrangai Ir pa. 
Žįsta tnl.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplė., 3354 S. Halsted St.
Laidotuvės įvyks šeštltd., sausio II d. Iš koplyčios 9:30 va.l. 

ryto bus atlydėta J šv. Jurgio parapijos bažnyčių., kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielų. Pd pamaldi j bus nulydėta 
i Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai .kviečiame visus: gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti štosė laidotuvėse.

Nullfidė: SPNl S, IltKTF:. MAKT,. žfcNTAs IR ANŪKAI, 
laidotu vin dlhektorius P. J. Ridikas, 'fel. YA 7-1911.

A. -f- A.
ANTOINETTE YANGELIS

M t L I tr T E

LAIDOTUVIU 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

Gyveno Minoeųua, tViseonsbi.

Mirė sausio 7 d., i 969, 6:15 vai. vak., sulaukus settatvės.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje Išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 pusseserės: Petronėlė Zatke- 

vičlus su Šeima. Ona \Vright, Ona Rukštain (pagal pirmų vyra 
Davis), Jos vyras Jonas lr šeima, lr Ona Ca.pen. artimas draugas 
Alev Knckaris, lr Lietuvoje sesuo Kazimiera Biigužienė su šeima 

b' kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Laidotuvėmis rūpinasi krikšto dukterys: Helen Juraška b- Ka- 

therine Juraška.
Kūnas pašarvotas Mnžeikos-Rvans kopič., 6845 S. VVestern Avė.
Laidotuvės jvyks šeštad., sausio M d. iš koplyčios 16:15 vai. 

ryto bus atlydėta, j šv. Kryžiaus pnrapljos bažnyčių, (kurioje jvyks 
gedulingos ,yamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta 
j sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

A. f A. ANNA GUDAUSKAS
ANCERYTĖ

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 Frdrik, duktė Mary Ann, 

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

L'etuvoje liko broliai ir seserys.
Prikldušė Šv. Teresės dr-jai (Marąuette Pke.).
Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 S. Cali

fornia Avė.
Laidotuvės jvyks šeštad., sausio 11 d. Iš koplyčios 9:30 vai. 

ryto bus atlydėta j Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurlojet jvyks 
gedulingbs pdmaldos Už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
j Šv. Kazimiero kalines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šldse laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras ir duktė.
LaiĮdptųyte JiffkterhifcJyhnuy. Eudeikis Tel. LA 3-0440

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausius Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

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

gimines, draugus ir pažįstamus

Nuliūdę: SESUO, ITSSESERftS 
KITI GIMINES.

KRIKŠTO Ot KTEKYS |R

Laidotuvių direktorius Mažeika- varis. Tel. RE 7-8600,

DVIEJŲ METŲ MIRTIES ŠUKAKTlS 

A. -f- A.
KOSTAS BALČIŪNAS

1969 ffl. sausio 10 d. sueina dveji metai kai 
mirė, a. t a. Kostas Balčiūnas. Sausio 12 d., sekma
dienį, 11 vai. ryto bus atnašaujamos Šv. Mišios 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Jailnimo centre.

Gimines, draugus ir pažįstamus prašome pri
siminti velionį savo maldose.

Nuliūdę: žmona, giminės ir draugai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

SU GIEDRA IR GRAŽIĄJA 
PUBLIKA Į NAUJUS METUS

Šįmet Ohicagos lietuvių vi
suomenė turėjo per dešimts N. 
Metų parengimų. Vieną sėkmin
giausių N. Metų sutikimų 1968 
m. gruodž. 31 d. suruošė “Gied-
ra» _  jos vyresniosios narės ir
studentės konporantės — Press- 
men’s Hali, Chicagoje.

Reikia pripažinti, kad N. Me
tų sutikimą giedrininkės suor
ganizavo tyliai, pasiremdamos 

t savo narių iniciatyva ir palan
kiu svečių pritarimu.. Vieta pa
rinkta geroje Marąuette Pai - 
ko ir Brighton Parko lietuviš
koje kolonijoje, lengvai pasie
kiama ir su didele mašinoms 
pastatyti aikšte. Saflė nauja, 
erdvi, iš visur matomumas ge
ras. Apšildymas ir vėdinimas 
©balansuotas. Iškilmingumo sa
lei suteikė didelė eglutė ir sie
nų dekoracijos. Į N. Metų suti
kimą, suplaukė per tris šimtus 
svečių. Įvairių profesijų bei pa-

LACKAWICZ IR SUNOS
2424 W. 69th STREET 
2814 2Srd PLACE

Tel. REpubllc 7-1218 
TeL Vlrginia 7-6672

4848 S. CALIFORNIA A VE Tel. LAfayette 8-S57ii
APALONlA KRIPAS

PABEDINSKAITE
ANTANAS M. PHILLIPS

S807 S. UTUANICA AVĖ. Tel. VArdfl 7-S401

Povilas i. ridikasGyvūne 3416 So. Ix»we Avė.
Milė Simsio 7 d„ 1960, 7:30 vai. ryto, sulaukus senatvės. 
Gimė IJetiivoie. Kilo Iš Panevėžio apskrities, Naujamiesčio pa

rapijos, Giistonlii kaluio.
Amerikoje Išgyveno 57 m.
,’aslllko dideliame nuliūdime vyras Antanas, dukterys: Sės. 

Genevieve, kazimierietė, Ir Teresė, pusbrolis Kazimieras Mareln- 
kėvve, jo žmona Kay, sesei-s valkai Joanne Pivorls, M'alter Bnl- 
eliunas, Stelle Ereudenberg, Bruno \Vnslietas, Edward Wasl»eta«, 
Alfonse Padilou lr Jų šeimos, švogerįs Petras Krlpas Ir kiti gimi
nės. draugai bei pažįstami.

Priklausė Tretininkų draugijai lr buvo amžina narė Sv. Ka
zimiero Seserų,-Seseih,i PrabeLšklečlų lr T. Marijonų rėmėjų draii-

Kflnas pašarvotas Jur. P. Rudmlno koplČ., 33i9 S. Lituanica a.
Kūnas pašarvotas Jurgio P. Rudrttino . koplyčioje, 3319 So. 

Lituanica Avė.
Iatidot.il vės jvyks še.štail. sausio 11 d. Iš koplyčios 8:30 vaL ry

to bus atlydėta j Sv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta I 
šv. Kazimiero kapines.

Prašome nisslųstl gėlių.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šlosi' laidotuvėse- . . J
Vnlifidę: VYRAS, DUKTERYS IR KITI GIMINĖS.
Laidotuvių direktorius Jurgis F. Rudmbias. TeL YA 7-1138.

8854 8. HALSTED STREET Tel. YArda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN A VE.___________ Tel. COmmodore 4-2228

IURGIS F. RUDMIN
>318 S. LITUANICA AVĖ,________ Tel. YArda 7-1188 -1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. flOth Ave„ CICERO, ĮLL._______tel OLympic 2-1068

Lietuvoje thirus, jo broliui JUOZU 

KRIŠČIŪNUI ii* šeimai reiškiame giliau 
si<j Užuojautą.

Emilija, Justas if Ray Markūnai 

Antanas, Juozas ir Jonas Vadopalai

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD.. OAJ£LAWN. ILL. Tel. 686-2820

, A ,
____________________  •

Iatidot.il


DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. sausio mėn. 10 d. CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

X “Draugo“ pirmadienio
laida yra išvežama į paštą net 
ketvertą valandų anksčiau negu 
paprastai, taigi jei pirmadie
niais “Draugas” kur nors ne
gaunamas yra ne administraci
jos, bet pašto kaltė.

X Kun. J. Venckus, SJ, porai 
mėnesių atvyko į Chicagą. At
vyko iš Lowellio, Mass., kur 
lietuviškai atnašavo šv. Mišias 
ir sakė pamokslus, o prieš tai 
Bostone, Mass., lietuviams ve
dė misijas. Chicagoje gyvenda
mas pas jėzuitus ruoš straips
nius lietuvių periodinei spaudai.

X Savo spaudą remia visa 
eilė skaitytojų. Atsilygindami 
už š. m. kalendorius ar kalėdi
nes kortėles, aukojo: po 3 dol. 
— J. Laukys, V. Tallat Kelpša, 
J. Kirstukas, G. Vindašius, kun. 
J. Maknys; 2,50 dol. — kun. P. 
Brazauskas; 2 dol. — K. Milta- 
kis, J. Dragunevičius, K. Bru
žas, F. Mackevičienė, G. Songi
nas, K. Gaubia, P. Pisniai, J. 
Gaižutis, L. Sabaliūnas, A. Sie
kis, Br. Babušis, Litih. Catholic 
Aid, Ine.; po 1 dol. — V. Ur
bonas, J. Jurkėnas. Visiems 
nuoširdus ačiū.

X F. Mackevičius, Brighton 
Bakery savininkas (dabar Hot 
Springs, Ark.) parėmė “Drau
gą“ 5 dol. auka. Dėkojame.

X šv. Kryžiaus ligoninėj mo
tinos ir kūdikio priežiūros kur
sas pradedamas sausio 29 d. 7
v. v., kaip skelbia ligoninės ad
ministratorė sesuo Almarita. 
Paskaitos vyks ligoninės patal
pose 69 st. ir California avė. 
Besidomį gali skambinti ligoni
nėn poniai Jerri Blackburn, 
Ext. 216 HE 4-6700.

x šv. Jurgio parap. Šv. Var
do d-jos nariai eis bendrai prie 
Šv. Komunijos per 8:45 šv. Mi
šias. Po Mišių bus pusryčiai ir 
susirinkimas. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti.

X V. Gudauskienė, Chicago, 
Hl. prisiuntė “Draugui“ 5 dol. 
aukų. Dėkojame.

X Pranas Beinoras, Chica
go, III., atsilygindamas už ka
lėdines korteles, atsiminė ir 
“Draugo“ kalendorius, prisiųs- 
damas 5 dol. aukų. Labai ačiū.

X Birutė Briedienė, aktorė 
ir žinoma liet. organizacijų vei
kėja, ilgesnį laiką vadovavusi 
Lietuvos Dukterims, paprašyta 
sutiko prisidėti prie Operos lė
šų telkimo komiteto veiklos. 
Šiuo metu ji sėkmingai platina 
bilietus į įvykstantį teatrinį pa
rengimą, kurio pelnas skiria
mas naujos liet. operos “Dana” 
pastatymui.

X Bičių avilius, lietuvišką so
dybą, drugelius, žiogus, skruz
dės, užburtas gėles ir kitokius 
dyvus matysite Alvudo Vaikų 
Teatro vaidinime “Džiaugsmas“, 
š. m. sausio 19 d. Jaunimo Cen
tre 3 vai. p. p. (pr.)

x Chicagos Aukštesniosios 
Lituanistinės mokyklos vakaras 
-balius įvytks 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
šeištad., 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
viena choristą. (pr.)

X Investavimas ir paskolos 
geromis sąlygomis pas Litas 
Investing Co., Ine., 2422 West 
Marąuette Rd., Chicago, III. 
60629. Valandos: Treč 7—9 v. 
vak., šešt. 10—3 vaL vak. Tel 
GR 6-2242. (sk.)

X Krikščionys melsis už vie
nybę — tam skirta sausio 18- 
25 savaitė. Chicagoje lietuviai 
tos savaitės proga ruošia du 
ekumeninius maldos vakarus.

X Mūsų spaudą parėmė pri- 
siuntę aukų už kalendorius ar 
kalėdines korteles: 4 doL — J. 
Kelertas; po 3 dol. — A. Liepi- 
naitis, V. Gelgudas; po 2 dol. 
Albert Gevis, — kun. V. Kriš- 
čiunevičius, K. Ražauskas, Leo 
E. Oksas. Šeštokas, Mrs. M. Svi 
las, A. Ciplys, D. Dokšas, J. A.
Grina; po 1 dol. _  V. Poškus,
J. iStoškus, Frank Stončius. Vi 
siems dėkojame.

X Dr. P. Atkočiūnas su žmo
na praleidę trumpas atostogas 
Floridoje ir vėd grįžo prie savo 
darbo.

x Mrs. S. Jonic, Wayne, N. 
J., dėkodama už kalėdines korte 
les, prisiuntė 5 dol. auką. Ačiū.

X Alfonsas Neverdauskas, 
rašytojas ir visuomenės veikė
jas, ilgesnį laiką gulėjo Šv. Kry
žiaus ligoninėje, kur buvo porą 
kartų operuotas. Tačiau dau
giau sustiprėjęs šį Išeštadienį 
grįžta į savo butą 5249 So. Ho
nore Str. Chicagoje.

x “Sevilijos kirpėją”, 3 veiks
mų Rossini komišką operą, gir
dėsime š o šeštadienio Metropo
litan transliacijoje iš New Yor
ko. Rossini buvo ne tik kompo
zitorius, bet ir dainininkas, ku
rio motina dainavo solo sopra-
nu, o tėvas grojo orkestre. Nuo. Kanados LB valdybų nariai, į 
pat kūdikystės dienų jis gerai taip pat kviečiami JAV LB ta- 
pažino žmogaus balso savybes rybos prezidiumo pirmininkas, 
ir orkestro problemas. Jo ope-1 PLB valdybos Vliko ryšininkai,
ra “Sevilijos kirpėjas”, kurią 
jis sukūrė 20 savo amžiaus me
tais, tuojau susilaukė didelio 
pasisekimo pasaulyje. Pagrindi
nę Figaro partiją šioje translia
cijoje dainuos italas Mario Se- 
reni, Rosinos — amerikietė Ro
bertą Peters, grafo Almavivos 
— Luigi Aiva iš Peru, Dr. Bar- 
tolo — šveicaras Fernando Co- 
rena, kuris Išiuo metu tai parti
jai turi pasaulinį monopolį ir 
Don Basilio — chicagietis 
Giorgio Tozzi. šią operą diri
guos australas Richard Bonyn- 
ge.

Gražina ir Laimutė Štitilytės Balzeko l.etuvių kultūros muz.ejuje Chicago
je demonstruoja Domo jundulio, gyv. Vokietijoj, drožinius, kurie išsta
tyti muziejuje. Nuottr. J. Kasakaič o

CHICAGOS ŽINIOS
* AUTOMOBILIŲ 

REGISTRACIJA
Ulinois valst. sekretorius Paul 

Powell praneša, kad visi auto
mobilių savininkai turi iki var 
sario 15 d. įsigyti naujas 1969 
m. registracijos lenteles. Chica
gos miesto klerkas John Mar- 
cin praneša, kad iki tos pačios 
dienos savininkai turi įsigyti 
miesto registracijos priklijuoja
mą ženklelį.

STOJA Į (SEMINARUI
Kardinolas John Cody pra

neša, kad 347 berniukai, šiais 
metais baigią 8-tą skyrių, rude
nį bus priimti į pradedamąsias 
Quigley seminarijas. Chicagoje, 
didžiausioje Amerikoje arkivys
kupijoje, šiuo metu 1,118 moks 
leivių lanko abidvi pradedamą
sias seminarijas, 525 studentai 
lanko kolegijos ir filosofijos 
kursus, 167 klierikai studijuoja 
teologiją St. Mary of the Lake 

i seminarijoje, Mundelein, HL

Svečiai susirinkę j A. 
Chicagoje.

Rūko veikalo "Bubulis ir Dunduli*” vaidinimą, praėjusi savaitgalį Jaunimo centre 
Nuotr V. Noreikos

I $ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE Lenkauskienė apie H-jį pasaulio gydytojas dr. Gediminas Jočys 

lietuvių jaunimo kongresą, V. susituokė su mokytoja Dailia
Donatas Januta, Beri’.reJey, Volertas ir K. Miklas apie sukak įSiar.cevičiūte. Iškilmės įvyko to

Calif., sėkmingai išlaikė Califor
nijos valstybinius teisių egzami
nus ( Calif. Bar EJcamination) 
ir dirba San Francisco advokatų 
firmoje. Iš 2886 kurie egzami
nus laikė, išlaikė tik 53%.

— San Francisco, Calif., Lie
tuvių bendruomenė kviečia visus numatomas susitikimas su To- 
apylinlkių lietuvius į žiemos ba
lių, šeštadienį, sausio 18 d., 8
v. v., Russian Community Hali, 
San Mateo, 847 N. San Mateo 
dr. Veiks bufetas ir baras.

— Bendruomenės vadovybių 
suvažiavimas šaukiamas 1969 
sausio 11-12 Toronte. Dalyvauja 
PLB valdybos ir JAV LB bei

PLB jaunimo sekcijos atstovai, 
Kanados LB Toronto apyl. pir
mininkas. Darbotvarkėj - ben
druomeniniai reikalai, kuriems 
aptarti ir vykdyti reikia visų tal
kos : tarpveiksninis bendradar
biavimas - ref. dr. A. Butkus- 
dr. H. Brazaitis, jungtinis fon
das - dr. V. Majauskas, bendruo 
menės tautinio solidarumo įna
šai - inž. Br. Nainys, lietuvių 
švietimo ir šeimos metai - A. 
Rihkūnas, kultūrinė parama ki
tų kraštų lietuvių 'bendruome
nėms - dr. A. Klimas, informa
cinius pranešimus padarys M.

INDĖNAI ŽUVO GARAŽE
Keturi Chippewa genties indė

nai, dvi pusseserės ir jų du gi
minaičiai, jau anksčiau atvykę 
iš Red Lake indėnų rezervaci
jos Minnesota valstijoje ieškoti 
darbo Chicagoje, rasti negyvi 
vieno jų automobilyje pastaty
tame garaže užpakalyje 817 Aga 
tlte avė. Nuo šalčio jie buvo už
vedę motorą ir pasistiprinę alu
mi. Juos užmušė nuodingos du
jos.

AUKŠT. MOKYKLOS 
UŽSIDARO

Trys aukšt. katalikų mokyk
los užsidaro šių metų birželio 
mėnesį. Užsidaro Šv. Jurgio 
aukšt. berniukų mokykla Evans 
tone ir dvi mergaičių aukšt. mo
kyklos: Šv. Koinmbkillo, 521 
N. Paulina, ir Šv. Pijaus, 1919 
S. Ashland. Šioms mokykloms 
užsidarius Chicagos arkivysku
pijoje lieka 87 aukšt. moikyk-

.......__________ i.

tuviu} Vliko seimą. Bendruome- šeštadienio popietę Šv. Jono 
nė taip pat siekia bendros liet. bažnyčioje; šventų Mišių metu 
veiksnių konferencijos, tad su- jaunąją porą surišo jaunosios 
važiavime bus keliami jos orga- dėdė kun. Jonas Sakevičius, 
nizavimo ir darbotvarkės klau- - MIC, iš Chicagos. Vakare mo
simai. Bendruomenės vadovy- dėmioje ir ištaigingoje Inn on
bių suvažiavimo metu taip pat

ronte esančiais lietuvių spaudos ir draugai pasveikinti naujos 
bendradarbiais ir lietuvių visuo- lietuviškos šeimos užuomazgą, 
menės atstovais. Informacinius pasidžiaugti jų laime ir palin- 
pranešimus parengti yra papra- keti jiems ateityje tapti didė- 
šyti PLB valdybos inf. vicepirm. jančių lietuvybės bastijomu, be- 
dr. A. Butkus, JAV LB valdy- auginant tėvynės Lietuvos mei- 
'bos pirm. inž. Br. Nainys ir Ka- lę ne tik savo, bet ir ateinan- 
nados LB valdybos pirm. dr. S. čios kartos širdyse. Nuoširdžias 
Čepas. Spauda taip pat bus su- spontaniško jausmo pilnas kal- 
pažindimta ir su suvažiavimo iš- 'bas pasakė jaunojo tėtė, teisė- 
davomis. Susitikimą rengia Ka
nados LB valdyba, talkinama 
Kanados LB Toronto apylinkės.

— Dr. H. Brazaitis, PLB val
dybos visuomeninių reikalų vi
cepirm., buvo sunkiai susirgęs.
Po gruodžio 13 sėkmingai pada
rytos operacijos jis sveiksta na
muose. Kurį jaiką dar negalės 
vykdyti nei savo profesinių, nei 
bendruomeninių darbų. Dr. Bra
zaitis sėkmingai sveiksta ir jo 
savijauta gera.

KANADOJE
Dantų gydytojas dr. Gedminas 

Naujas lietuviškas šeimos1 Jočys ir mokytoja Dalia Sakevičiū- 
te - Jočienė, neseniai susituokę To
ronte. Nuotr. L. Danilevičiaus

židinys Toronte, šių pastarųjų 
švenčių tarpkalėdyje, gruodžio 
28 d., Toronte iškilmingai susi 
kūrė naujas puikios 'lietuviškos 
šeimos židinys. Jaunas dantų

NAUJA ASAMBI^IA IR 
GUBERNATORIUS

Ulinois valstijos 76-oji gene
ralinė asamblėja sausio 8 d. su
sirinko Springfielde. Vyrauja 
respublikonai. Atstovų rūmuo
se yra 94 respublikonai ir 81 de
mokratas (po lapkričio rinki
mų du išrinkti atstovai jau mi
rė). iSlenate yra 38 respubliko- Lietuvos meilė, jos reikalai, ir 
nai ir 19 demokratų. Išeinantis kova už jos laisvę bus visados 
gub. Sam Shapiro atsisveikino aukščiau už visa kita. Atsime- 
su asamblėjos nariais. Naujas nant, kad abu jaunieji suforen- 
gubematorius Richard Ogilvie do tremtyje, abu baigė Kana- 
bus prisaikdintas sausio 13 d. dos universitetus, abu jau dir
Asamblėja dirbs 6 mėnesius. 
ASTRONAUTŲ PAGERBIMAS

Chicagos miestas sausio 14
d. pagerbs tris astronautus ap- mu ir savosios gimtinės patrio- 
skridusius mėnulį ir saugiai grį- tizmu. Anot vieno kalbėtojų, ši-
žusius žemėn. Jų pagerbimui 
miesto centre bus paradas, ku
rį, manoma, stebės apie 2 mil. 
asmenų. Meras Richard Daley 
jiems suteiks miesto garbės pi
lietybę. Astronautai Frank Bor-
man, James Loveli ir Wiliiam mūsų tautos šviesus momentas, 
Anders atvyksta su savo žmo- įrodąs kad tremtyje lietuvis ne
norais. žūna.

: ■ - Ji'/I l y ®®, t ivv (
Albinas ir Ieva Trečiokai atšventė savo 75 metų sukaktį. Sukakties mi
nėjimo metu sveikina rengimo komiteto pirm. Alg. Jonys. Iš k .į d. 
kun. J. Schamus. Al. Trečiokas (Jr ), Alg. Jonys, Ieva Trečiokienė, 

I Albinas Trečiokas, prel. J. Balkūnas. Vyt Abraitis. Sukakties mi- 
| uėjimas įvyko Elizabeth, N-J^ gruodžio 15 d. Nuotr. V. Gruzdžio

the Park viešbučio salėje vai
šėms susirinko tėvai, giminės

jas ir buvęs Lietuvos seimo na
rys P. Jočys, Toronto Šv. Jono 
parapijos klebonas kun. P. Ažu
balis, svečias iš Chicagos dr. Z. 
Danilevičius, ir jaunosios tėtė 
A. Sakevičius, Lietuvoje, Dani
joje ir Toronte pasižymėjęs sa
vo pasišventusiu lietuvybės rei
kalų gynimu. Vaišėms vadovavo 
jaunojo brolis Vytautas. Dar 
jautriau į jautrias kalbas atsa
kė jaunasis dr. Gediminas Jo
čys, iš (širdies pažadėdamas, kad 
jo naujai sukurtoje šeimoje

bo savo profesijų srityje svar
biuose postuose Kanados val
džios įstaigose, tenka nuošir
džiai stebėtis tokiu lietuvišku-

tos jungtuvės tai tąsa didžio
sios lietuviškosios genezės, iš 
kurios kils galiūnai Lietuvos 
laisvę ginti. Šiose jungtuvėse 
savitai jautėsi, kad tai ne tik 
šeimos šventė, bet kad tai ir

KALĖDŲ EGLUTE 
BRIGHTON PARKE

“Vaikučiai, šį Kalėdų Eglu
tė ir kiti kalėdiniai papročiai 
ateityje bus gražus prisimini
mas, primenąs jūsų kilmę ir 
kaip sąžinės balsas neleis pamirš 
ti savo tėvelių krašto — Lietu
vos”, šiais žodžiais tėvų komi
teto pirmininkas J. Spurgis pra
dėjo Brighton Parko lituanisti
nės klasės Kalėdų Eglutę.

Ji įvyko gruodžio 22 d. Brigh 
ton Parko parapijos salėje, į 
kurią atsilankė nemažas skai
čius tėvelių, kurie atvyko pasi
džiaugti savo atžalynu. Susirin
kusius trumpai pasveikino kle
bonas prelatas D. Mozeris, kan. 
P. Juknevičius, seselė vedėja 
ir Brighton Parko bendruome
nės pirmininkas J. Žadeikis. Sve 
čių tarpe buvo matyti ir kele
tas amerikonų mokytojų, kurie 
su įdomumu sekė tautiniai pa-j 
sipuošusių vaikučių pasirody
mą.

Atvykusį senelį ir visus sve
čius, vaikučiai džiugino Kalėdų 
giesmėmis, eilėraščiais, šokiais 
ir žaidimais, visiką 'labai gražiai 
išpffidydami. Giesmes ir dainas 
paruošė muz. J. Bertulis, o šo
kius pravedė R. Jonynaitė ir P. 
Gramontienė.

Nekantriai laukiančius vaiku
čius Kalėdų senelis apdovanojo 
dovanomis ir gražiais kalėdi
niais linkėjimais, šiai gausiai 
lituanistinei klasei ilgus metu3 
vadovauja nenuilstanti mokyto
ja Sofija Jonynienė. V. Š.
NAUJA ANGLUOS KLUBO 

LIETUVIŲ VALDYBA
Chicagos Anglijos lietuvių 

klubo, visuotinio susirinkimo iš
rinkta, nauja 1969 m. valdyba, 
pirmame posėdyje pasiskirstė 
pareigomis: Leonas Venckus - 
pirm., Balys (Sebastijonas - vi
cepirm., Vytautas Bilitavičius 
sekr., Justinas Šidlauskas - pa 
rengimų vadovas, Stefanija 
Kauiėnienė ir Bronius Blėkys - 
valdybos nariai, Vladas Paliulio
nis ir Albinas Barauskas — vai 
dybos kandidatai.

Revizijos komisija: Anatoli 
jus Lakas - pirm., Petras Bei- 
norauskas ir Ignas Duseika - 
nariai.

Pasiskirsčiusi pareigomis val
dyba tuojau pramatė ir 1069 m. 
platų veiklos planą: surengti 
keletą stambesnių parengimų; 
svarstė galimybes įsteigti Ang
lijos lietuvių jaunimo sekciją,

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

Heating Contractor
Įrenctn naujina lr peratat&u m- 
ana visų rtMHų namo apttldymo; 
pafitua tr alr oondttlonr 
naujus tr senus namua 
rinas (gutters), vandens 
mui tauerius. Turiu leidimus 
dirbo mieste tr uimlasfiluoae. 
Darbas atliekamas crettat irae- 

▲pskaMMavtmal seno-

DOMAS BUKAUSKAS 
HfiATnro * srėbt mettaii 
MM S. Weatara, Cblcaco •, HL 

n 7-3M7.

Kas tik turi gėrę skonį, f

viską perka pas Lieponį !

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Westera. PR 8-S875 
VedėjM J. LIEPONIS

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

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.

tautinių šokių šokėjų grupę. Iš
siaiškinti -galimybes su Didž. 
Britanijos lietuvių s-ga Anglijoj 
apie rinktinę Anglijos lietuvių 
dailininkų darbų parodą bei su
telkus Anglijos lietuvius rašyto
jus - literatūros vakarą. Narių 
informacijos reikalams, nutar
ta leisti mėnesinį biuletenį “An- k S 
glikonas”.

Pirmoji 1969 m. veiklos gai
rė,- Užgavėnių parengimas —• 
vakaras, vasario 8 d., Jaunimo 
centre, kur meninę programą 
išpildys sol. Algirdas Brazis. L.

CICERO KOLONIJOJ
Lietuvių Raudonos rožės klu

bas savo narių metiniame susi
rinkime sausio 3 d. Liberty sve
tainėj pasidžiaugė Marcinkų 
šeimos laime, kad Paul C. Mar
cinkus šventinamas vyskupu. 
Klubo vaidyba: W. C. Jankaus
kas, Julius Zaura, A. B. Petkus, 
Chester Arasim, C. Genis, J. 
Zaura, Ben Tumaviče, Jery Ka- ' 
Bulaitis, J. Žilius, K. P. Devei
kis. Jau antras susirinkimas, 
kai visi pasigenda savo senojo 
finansų sekretoriaus Ben Tu
maviče, kuris yra prispaustas 
sunkios ligos. Visi linki jam grei 
tai sustiprėti.

— J. žedeikis jau grįžo iš li
goninės gerai pasitaisęs.

— K. Deveiki© vyresnioji dūk 
ra Florence ir žentas Edward 
Paul, praneša jog jų dukra Be
verly ir Jan Muher. 11 d. šį 
šeštadienį St. Raymond’s Ca- 
thedral 604 N. Raiynor, Joliet, ‘ 
Dl., 2 v. p. p. priima moterys
tės sakramentą. Vestuvių puo
ta bus privati, 1105 N. Kelly 
Joliet, IK. Jaunieji gyvens San 
Diego, Calif., nes ten tarnau
ja.

— A. a. Juozas Smilga iš 
Vance koplyčios nulydėtas į 
Šv. Antano bažnyčią, kur kun. 
Vyšniauskas atnašavo šv. Mi- 
šias. Mažas skaičius palydovų 
nulydėjo į Šv. Kazimiero kapi
nes. K. P. D.
«Sn

SIUNTINIAI | LIETUVA
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MARQPETTE GIPT PARCEL SERV.
2008 OOth St. Tel. WA 5-0787
0601 OOth St. TeL WA 5-S7S7
8338 Oo. Halsted St. Tet 254-3320

Lietuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu IA Chi
cagos tiesiai i Lietuvą..

Didelis pasirinkimas {vairių me
džiagų. ital. lietpalčių lr kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų ui.
sakymai.

B. ir V. Žukauskai

Visi padekime

LIETUVOS KANKINIŲ

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

Aukoms adresas:
LITHUANIAN MARTYRS’ 

CHAPEL COMMITTEE
2701 W. 68th Street 

Chlcago. Illinois 60629


