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Ko lauktina iš Kiesingerio vyriausybes
1966 metų gruodžio 1 ir 13 — 

tai datos, svarbios įsidėmėti 
tiems, kurie seka ir seks Bon
nos koalicinės vyriausybės, Kie- 
singeriui vadovaujant, darbus. joji krikščionių 
Gruodžio 1 d. buvo prisaikdintas socialdemokratų 
naujasis, pokario metais jau tre riausybė siekianti vadinamo at- 
iiasis Fed Vokietijos kancleris, ,ydžio tarptautinėje politikoje, 
o gruodžio 13 d. jis paskelbė vy- Esą to atlydžio iaUkiama tarp 
riausybės dek araciją, sukėlusią l Rytų įr Vakarų, ir dėl to supran-

Po vyriausybes deklaracijos Bonnoje. Laukiama aktyvumo finansų tvarkyme krašte ir 
užsienio politikos srityje, flr W. Brandtas vyks j Maskvą.

V. ALSEIKA, Vokietija

ne tik Vokietijos gyventojų, bet 
r Vakarų bei Rytų politikų, 
paudos ir šiaip visuomenės ne
mažą dėmesį. Viena reikia pri- 
ižinti: iš visų buvusių valdžios 

pareiškimų pastarasis buvo pats 
trumpiausias, aiškiausias, nuo 
saikiausias. Jis užsieny padarė 
neblogą įspūdį, nes ir "VVashing- 
tonas pabrėžė, kad Bonna jau 
atsidūrusi ant naujo kelio, pati 
deklaracija pasižymėjusi rea
liais bruožais, o Paryžius minė
jo “palankų posūkį”, nors drau
ge ir paabejojo Kiesingerio vy
riausybės reikiama laisve, vyk
dant politinius mostus, ypač už
sienio srityje.

Taupumas krašto viduje, 
aktyvumas — užsienio politikoj 

Pačioje deklaracijoje išryškė
jo du pagrindiniai bruožai: Bon
na pasiryžusi vesti taupią politi
ką krašto viduje, o užsienio sri
tyje ji norinti parodyti daugiau 
aktyvumo, gal ir lankstumo. Fi
nansai, biudžetas, reikalas išly
ginti daugiau 3 bilijonų DM de
ficitą — tai opieji klausimai,

įv <» ry į * ' ° ’Cvi. Kjj, C Ą4. U.
ypač, kai krašto gyventojai po 
kelių mėnesių susidurs su pakel
tais mokesčiais benzinui ar ta
bakui.

Užsienis daugiau domisi gali
mais naujais Bonnos posūkiais 
užsienio politikoje. Iš Kiesinge
rio pareiškimų aiškėja, kad nau-

tami pažadai nesigriebti prievar
tos politikos, ar taikingi gestai 
Varšuvos bei Prahos adresais, 
pagaliau, viltingi žodžiai Pary
žiaus ar gen. de Gaulle’io kryp
timi. Aišku, kad Bonna su “K 
ir B” (Kiesingeriu ir užsienio 
reikalų ministerių bei vicekanc
leriu Williu Brandtu) uriešaky- 
je turės dėti pastangas vakarie
čių akyse neatrodyti kliuviniais, 
ypač Washingtono politinių už
mojų kelyje. Tuo požiūriu nau
jieji politikai vargiai varys kito
kią politiką, kaip ligšiolinis ang 
losaksų mėgstamas ir Prancūzi
jos generolo sunkiai tesuvirški- 
namas buvęs užsienio reikalų 
vadovas Schroederis. Jei Bonnos 
santykiai turės būti vienodai ge
ri ir su Washingtonu ir su Pary
žiumi, tai bent amerikiečių poli
tinių sluoksnių nuomone vis dėl
to reikia spėti, kad Washingto- 
no atžvilgiu Bonnos politika tu-, 
rėsianti būti labiau nepriklau
soma.

demokratų ir i buvusi krizės padėtis būsianti 
koalicinė vy- stipresniu akstinu vesti labiau 

veiksmingą, ryžtingą, aiškią po
litiką, negu pradėjus valdyti po 
rinkimij bei džiaugiantis populia 
rumu rinkikų tarpe.

Šiuo metu kalbama, kad W. 
Brandtas savo labiau stačiokiš
ka povyza, be diplomatinių ma
nierų, neseniai Paryžiuje NATO 
konferencijoje padaręs, palygin
ti, neblogą įspūdį, gal būt, jau 
greitu metu vyks į Maskvą ir 
turės pasimatymą su Gromyko,

Prieš laukiamus susitikimus 
su Maskvos politikais

Kai kalbama apie naują Fed.
Vokietijos vyriausybę, tenka at
minti, kad ją yra pagimdžiusi JJeweUyn E. Thompson psiekdin- 
• , „ ... .... f, . . tas Valstybes departament JAV-ių

šio kanclerio Erhardo deklaraci- voje nuo 1957 iki 62 meti. Naujas 
ją jam tapus laimėtoju krašto JAV-ių ambasadorius Masvon iš
rinkimuose. Dėl to tikimasi, kad vyksta sausio 4 dieną.

KOMUNIZMO KRITIKAS IŠĖJO 
IS KALĖJIMO JUGOSLAVIJOJE

BELGRADAS, Jugoslavija. — 
Milovan Djilas, buvęs viceprezi
dentas, nusisukęs nuo Jugoslavi 
jos komurūzmo, šeštadienį išėjo 
iš kalėjinCJ, išlaisvinus jį prezi
dentui diktatoriui Titui. Jis 
buvo įk.alintas Stremska Mitro- 
vicoje, Serbijoje.

“Aš 1 buvau kambaryje su se- 
nesniai s kriminalistais, beraš
čiais ir kai kuriais žmogžu- 

•’-lžžiais, bet jie nekibo prie ma
nęs", pareiškė jis po išėjimo iš
kalėjimo.

Djilas, 55 metų, iškalėjo ket
verius metus ir aštuonius mėne
sius iš devynių metų paskirtos 
bausmės už “atskleidimą valsty
binių paslapčių” savo knygoje 
“Pasikalbėjimai su Stalinu, at
spausdintoje Nevv Yorke.

Komunistinis režimas tris 
kartus prieš tai buvo nuteisęs 
kalėjiman vyrą, kuris kovojo ša
lia Tito kaip partizanas prieš na 
cius II pasauliniame kare ir ta
da jis pakilo į pozicijas komunis 
tų partijoje ir vyriausybėje.

Djilas žurnalistams pareiškė, i Apleisdamas kalėjimą, jis ka- 
jog jis kalėjime baigė rašyti is-Į Įėjimo viršininkui pasakė “Pa-
torinę knygą “Pralaimėta ko 
va”. Jis taip pat prieš dvejus me 
tus pradėjęs rašyti filosofinį ro 
maną “Pasauliai ir tiltai”, ir 
dar reikės jam mažiausiai vie
nerių metų jį baigti.

Atsisakęs kalbėti politiniais 
klausimais, jis pasakė, jog jo 
pirmutinis planas yra turėti 
Naujųjų Metų pietus su žmona 
Stefanija ir sūnumi Aleksiu, 14 
metų amžiaus, sutikusiais jį 
prie kalėjimo. Ponia Djilas ap
siverkė.

Djilas pasakė, kad jo išlaisvi
nimas atėjęs visiškai netikėtai. 
Jis buvo perkeltas į kitą celę 
penktadienio vakare, ir jam ka
lėjimo inspektorius šeštadienio 
rytą pasakė: “Tu esi amnestuo
tas, tu turi apleisti kalėjimą”.

matysiu jus vėl”. Viršinirkas nu 
sišypsojo ir atsakė: “geriau 
ne .

Anksčiau kalėjime Djias pa
rašė veikalą “Naujoji <lasė”, 
griežtai kritikuojantį konunis- 
tinius režimus. Ši knyga buvo 
slapta išvežta iš Jugoslavijos ir 
atspausdinta New Yorke

“Komunistinė ekonomika yra 
gal daugiausia pragaištinga žmo 
nijos istorijoje”, parašė pastaro 
joje knygoje “Komunistiniai re
žimai yra sudaryti slapto pilieti
nio karo tarp vyriausybės ir 
liaudies”.

Kartą buvo kalbama, kad Dji
las bus prezidento — dikl ato- 
riaus Tito įpėdiniu, bet dabnr?..

“Naujoji klasė’’ yra išve rsta 
ir į lietuvių kalbą.

Įvairios žinios

gal ir kitais sovietiniais vadais. 
Tai atitinka Kiesingerio valdžios 
norą — labiau gerinti santykius 
su Maskva bei kitais Rytų bloko 
kraštais. Tai atitinka ir vokie
čių socialdemokratų nusistaty
mams, nors šiuo metu aišku, 
kad santykių sunormavimas su 
Maskva — tai gana tolimas tiks 
las. 1955 m. Adenaueriui lankan

dabartinis kancleris Kiesingeris 
ir... tebuvo laimėta tik karo be
laisvių grąžinimo srityje. O da
bar? Ar Brandtas, jei vyks į 
Maskvą, sugrįš nieko nelaimė
jęs? Čekoslovakijos atžvilgiu pa 
rodytas gestas — deklaracijoje 
paskelbta, kad 1938 m. Muen
cheno sutartis (dėl sudėtų vo
kiečių) negaliojanti. Čia atsi
žvelgta į socialistų pageidavi
mus, bet tuo pačiu metu supyk- 
dinti sudėtų vokiečiai — juk 
su milijonu ar daugiau rinkikų 
reikės skaitytis per ateinančius

ir*

THAIL,

tis Maskvoje, tuomet jį lydėjo 1969 m. rinkimus į parlamentą.

HANOJUS ATMETĖ LONDONO 
TAIKOS PASIŪLYMĄ

LONDONAS. — Britanija 
1966 metų gruodžio 30 dieną pa 
kvietė Jungtinių Amerikos Vals 
tybių, Šiaurės Vietnamo ir Pietų 
Vietnamo vyriausybes į Vietna
mo taikos derybų konferenciją 
Britų teritorijoje. Sovietų Rusi
ja šioje konferencijoje galėtų 
būti kaip šeimininko pagelbinin- 
kė arba šiaip jau sau pasėdėti 
prie taikos konferencijos stalo. 
Raudonoji Kinija vėliau galėtų 
įsijungti į šią konferenciją. 
Britanijos užsienio reikalų minis 
teris Brovvnas. kaip 1954 metų
Genevos konferencij , pirminin 
kas, kviečia šią kont rfenciją iš
spręsti Vietnamo konfliktui (So 
vietų Rusijos užsienio reikalų

nevos konferencijos pirminin
kas). Tada Indokinijoje buvo 
prancūzų karas baigtas, padali
nus Indokiniją į pietų ir šiaurės 
Vietnamus, Kambodiją ir Laosą.

JAV-bių ir Pietų Vietnamo vy 
riausybės priėmė Browno kvie
timą. Tačiau Hanojaus komunis 
tinis režimas vakar atmetė šį 
Britanijos užsienio reikalų mi
nisterio kvietimą taikos konfe- 
rencijon, pavadindamas šį Brow 
no planą “suktu politiniu paėji-

Kalendorius
Sausio 3 d.: šv. Florencijus, 

šv. Genovaitė, Aimas, Liepsnelė.
Sausio 4 d. : šv. Eugenijus, šv. 

Apolinara, Vytautas, Gedutė.

Oras
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien tru
putį šalčiau.

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:31

— Kardinolas Spellmanas, mą palinksminti JAV-ių kari. ų. 
New Yorko arkivyskupas, šešta Bob Hope pareiškė, kad ka lė- 
dienį atvyko iš Formozos į Oki- dinių 48 valandų paliaubų me tu 
navą aplankyti JAV-ių karių. komunistai daug kartų sulau žė

— Richardo Speeko, apkaltin PaI*aubas.
to nužudžius aštuonias studen- — Raudonoji Kinija šeštadit > 
tęs slauges Chicagoje praėju- nį teigė, jog ji pasiekusi nauj ,ų 
siais metais, byla bus pradėta laimėjimų atominių ginklų g pa
vasario 6 dieną Peorijoje, III. myboje.

— Komedininkas Bob Hope,
grįžęs iš Vietnamo į JAV-bes, Prezidentas John sonas
pareiškė, kad sunku buvo juok- 1966 metais PaskVrė 70 f /edera- 
tis, ką jis ten matė. Jis su savo, Uniy teisėjų. Tai rekordin is skai 
grupe buvo nuvykęs į Vietna- čius.

mb” pagelbėti Amerikai.
Sovietų vyriausybės organas 

“Izvestijos” numojo ranka į Bri
tanijos užsienio reikalų ministe 
rio Brovvno pasiūlymą tuojau su 
kviesti konferenciją, kurioje bū 
tų paskelbtos karinės paliaubos 
pradėjus derybas.

Šiaurės Vietnamo komunisti
nis režimas giriasi laimįs karą 
prieš JAV-bes ir Pietų Vietna
mą, bet pridėjo, jei reikės, Ha
nojus kovos dar dešimt metų.

Nauji
barda
namo

0
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cius A. Herter, 71 metų, mirė 
1966 metų gruodžio 30 dieną Wa 
shingtone, ruošdamasis eiti gul 
ti prieš vidurnaktį.

— 50 rūstį, jūrininkų dingo 
1966 metų gruodžio 31 d., kai 
Sovietų žvejų laivas šaldytuvas

ę iš Guamo daužė šiaurės viet 
Varniečių pozicijas demilitarizuo 
tojo zonoje, trims valandoms 
praslinkus po Naujųjų Metų pa
liaubų pasibaigimo, kurias ko
munistai agresoriai daug kartų 
sulaužė, kaip ir Kalėdų švenčių

10 paskenda Beringo jūroje 35 j karinių paliaubų nepaisė. Todėl
mylios šiaurėje nuo Unimak sa 
los, Aleutians salyne. Penkiasde 
šimt kitų jūrininkų išgelbėta.

_ . Prezidento Johnsono admi-
ministracija praėjusių metų ga
le nutarė sustabdyti pertekliaus 
maistą parduoti Jugoslavijai, 
JAV kongresui paskelbus nau
jus suvaržymus “maistas tai
kos” programai.

PREZIDENTO OE GAULLE 
KALBA NAUJU METU 

IŠVAKARĖSE
PARYŽIUS. — Prancūzijos 

prezidentas Charles de Gaulle 
Naujųjų Metų išvakarėse pa
smerkė Vietnamo karą, nes, gir 
di, jis esąs “neteisėtas ir šlykš
tus”, kadangi šis karas kilęs

listus rinkiminėje kovoje. Pran
cūzų komunistų partijos genera
linis sekretorius Roche pabrė
žė, kad dabar mes pirmiausia 
susirūpinę, kaip padėti “suvie
nyti darbininkus ir demokrati-

dėl Jungtinių Amerikos Valsty-1 nes pėgas, kad asmeninės val- 
bių ginkluotos intervencijos į 
Vietnamo teritoriją” (JAV-bės 
neįsibrovė į Vietnamą, bet pa
ti pietų vietnamiečių vyriausy
bė paprašė Amerikos pagalbos 
prieš komunistus agresorius).

Prezidentas Charles de Gaul
le, kalbėdamas per radijo ir te
leviziją, ragino Jungtines Ame
rikos Valstybes “išvesti savo ka 
rinius dalinius iš Pietų Vietna
mo į savo žemę.”

Peržvelgęs 1966 metų politi
nius įvykius, gen. de Gaulle ska 
tino žmones išrinkti gaulistų 
daugumą parlamentan kovo mė 
nesį. Jis pabrėžęs, kad Prancū
zija gerina savo santykius su ko 
munistų valdomais rytų Euro
pos kraštais. Bet Prancūzijos ko 
munistai ir kairiosios socialistų 
partijos ir grupės pasirašė bend 
rą politinį susitarimą prieš gau

džios režimas (de Gaulle’io) bū 
tų pakeistas tikra demokratija, 
kuri atitinka krašto darbininkų 
interesus”.

“Europos šaltasis karas, tru
kęs 20 metų, nykstąs, nes kaip 
Rytuose, taip ir Vakaruose pa
stebimas įsitikinimas, kad šis 
statusas negali amžinai būti ir 
grėsmės įtampa esanti bergž
džia" pasakė de Gaulle.

Dešimties minučių užrekor- 
duotoje kalboje prezidentas de 
Gaulle pareiškė, kad Prancūzija 
ir toliau spręs kontinentinius 
klausimus, nuoširdžiai “geri
nant savo ryšius su kiekvienu 
savo kaimynu ir dirbant ekono
miniam susigrupavimui, ir gal 
vieną dieną ateis politinis šešių 
vakariečių valstybių (Bendro
sios Rinkos) susigrupavimas”.

rašytojas John Steinbeck para
šė iš Saigoiio laišką (“Chicago

priešui ir nebepaisyti karinių 
paliaubų.

Gal jau laikas būtų JAV-bėms 
parodyti komunistui agresariui 
savo jėgą, nes jie nesupranta ar 
nenori suprasti švelnios ir tai
kios kalbos. Užtektų terliotis, 
nes komunistas tesupranta tik 
jėgos kalbą.

Komunistai agresoriai sulau-
Tribune”, saiisio 1 d.), pabrėž-1 žė 175 kartus Naujųjų Metų 
damas, kad K alėdų švenčių pa-1 proga paskelbtas karines pa
liaubų metu žmvo amerikiečių baubas.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių kariniai lėktuvai vakar nu
mušė septynis komunistų Migus

karių nuo komunistų kulkų o 
tuo tarpu raudonieji paliaubų 
metu sustiprina savo karines po 
zic.ijas ir siunčia iš htanojaus ka lėktuvus virš šiaurės Vietnamo, 
rinę pagalbą pietų link. Į Amerikiečių lėktuvai saugiai
Rašytojas Steinbeck aišAiai pa- grįžo į savo bazę.

Trumpai iš visur
— Vagys įsilaužė šeštadieni,') naktį į Londono Dulurich me

no galeriją ir išsinešė aštuonis tcipybos darbus, įskaitant tris 
Rcmbrandts’o ir tris Rubens’o kūrini.us. Pavogta 7 milijonų dolc 
rių vertės meno kūrinių.

Vakar kažkoks žmogus patelefonavai į meno galeriją ir pa
prašė 280 tūkstahčių dolerių tiems kūrinia i gis išpirkti,

— Washingtone didėja įtarimai, kad JcVV-ių gynybos sek
retorius Robert S. McNamara gal pasitrauks is’ šio poosto, nes jo 
karinė politika pradėjusi kirstis su prezidento' Johnsono pažiū
romis dėl Vietnamo karo ir atominės strategijos .

Jis dabar Pentagone, atrodo, esąs izoliuota r' ar mažiau be
turįs įtakos.

— W ashingtone, JAV-ių sostinėje, padidėję, j nusikaltimų 
skaičius.

— Pietų Afrikos ministeris pirmininkas John Vo rster užva
kar pareiškė, kad, gal būt, Pietų Afrika pasitrauks iš Jungtinių 
Tautų 1967 metais, nes ši tarptautinė organizacija ni atolo nuo 
pirmykščių tikslų.

— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius U Thani* Naujų
jų Metų proga ragino JAV-es be sąlygų sustabdyti bo mbarda- 
vimus taikinių Siaurės Vietname, nes, girdi, tai būtų p irmasis 
žingsnis praskinti kelią vetnamcčių taikos deryboms (i trgi U 
Thant nežino, kad komunistai agresoriai nenori taikos).

Generalinis sekretorius taip pat ragino visas valstybes", 
lyvaujančias šiame konflikte, pratęsti Naujųjų Metų karines Pa' 
liaubas, kurios baigėsi vakar 5 vai. vakare Chicagos laiku ( Ar~ 
gi. U Thantui nežinoma, kad. komunistai agresoriai nei Kak 
švenčių paliaubų nesilaikė, nei Naujųjų Metų. Jie tų paliav bų 
metu stiprino savo karines pozicijas, siuntė sustiprintai kari »ę 
pagalbą teroristams Pietų Vietname.

__Britanijos premjeras H. Wilson priėmė kvietimų vizįtuoi *’
Kanadą ateinantį gegužį, minint. Kanados šimtmetinę sukaktį.

— Rašytojas William Manchester, parašęs kontravcrsinį vei
kalą "Dcath of a President”, šeštadienį išėjo iš Middlesex Memo
rial ligoninės Middletoum, Conn., sirgęs plaučių uždegimu.

Dr. F. Erwin Traey pareiškė, kad rašytojas visiškai pasvei
kęs.
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Examiners.

Pagal dabar veikiantį Cali- 
fomijoj įstatymą — Califor
nia’s Business and professions 
Code — jo 2377 skyrių, minėti 
du negimusios žmogaus gyvy
bės užgniaužėjai gydytojai ga
li netekti jiems suteiktų gydy
tojo praktikos teisių. Jie kalti
nami papildę nusikaltimą — pa
darę po kriminalinį abortą.

Savo profesijoj garsūs ir ža
liukais pakankamai storai apsi-
klostę gydytojai nenurimo. Jie indav0 gydytoJai geral
ėmė gintis. Kadangi panašia jau8dav0S| ir motlnog būdavo
praktika ne jie vieni du teuž 
siėmė, tai ir kiti puolė juos gin
ti. Užvirė mūšis, Kūdikio Gi
mimo šventės nuotaikomis 
ataustas susirėmimas Gyvybės 
su Mirtimi. Tai epochinis daly
kas. Nuo tos kovos išvadų pa
reis, ar mes galėsime šio kraš
to įstatymų globoje žmogų, 
nors dar ir negimusį, žudyt,-ar 
mums ir toliau galios Dievo įsa
kymas “NEŽUDYK”. Todėl vi
si nuodugniai susipažinkime su 
taip svarbiu, visus mus liečian
čiu reikalu.

45 valstybės laidžia nužudyti 
negimusį jį, gelbstint motiną
Dabartiniai į Californijos įsta

tymai leidžia padaryti abortą 
tik vienu atveju: gelbstint mo
tinos gy\/ybę. Tokio įstatymo 
prisilaiką Ąį reikalauja dar ki
tos 44 š|i0 krašto valstybės. Tas 
įstatyir ias yra priimtas 1861 
metais( Patikrintas ir pakarto
tinai r jriimtas — patvirtintas jis 
buvo k ig73 m. sausio 1 d. Bet 
kas jo laikos?!.. Kaip ir su vi
sa^ s kitais įstatymais, taip ir 
su šiuo: tik brandus sava as- 
m enybe ir pakankamai šviesus 
ž' mogus pajėgia gero įstatymo 
’’ aikytis. Juk pvz. pusė visų au- 
1 :o mirtinų nelaimių neįvyktų, 
jei žmogus eismo taisyklių bo
tų ir girtas nevairuotų, o svar
biausia — jei visai negertų. Bet 
kur tau — dėl asmenybės ne
tvarkos mes girtaujam, savi
žudžiais ir žmogžudžiais tam-
pam, o kai teisman papuolam, tojų reikalavimas pakeisti abor

sausio mėn. 3 d.
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.pus kaltinam, 
i taip visose ki- 
amės tada, kai 
alą turėdami, 
lenybėmis toli 

esame. Mes 
negaluojame 
stovis, kada 

ktyvūs, sava- 
rimai įr elge-

ymo žmogus 
aiškinasi

gilios prasmės 
igono teisinimąsi 
■•gimo. Girdi, anas 
gęs, bet tik ant

's pastarasis jį 
Panašiai ėmė 
%ntį įstatymą 

tie gydy
sią žmo-

Tau ku- 
lifomi- 
adina- 
toms 
neš- 

nėne- 
įdavo 
•man 
iruso 
ngva 
finos 
Šiam 
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kū- 
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sta 
ku-

Toks tų gydytojų elgesys' 
mui abortų reikalu. Pagal *a- 
bar veikiančius įstatymus jie 
galimi tik tuo atveju, kp mo
tinai gresia gyvybinis pavojus. 
Minėtų blusinių reikak tik ne
gimusiam kūdikiui gresia nege
rumai. Motinai čia ?C‘kio pavo
jaus dera. Už tai, ragai dabar
tinį įstatymą, nusikalsta kiek
vienas, kuris mi lėta liga pra
džioje nėštumo persirgusiai da
ro abortą. Tai? gydytojai nusi
kalsdavo, bet niekas jų nevar-

patenkintos, nors prieš Žmogų 
ir prieš Dievą buvo vykdomas 
didelis nusikaltimas: motinos ir 
gydytojo sutarimu nužudomi 
negimę žmonės.

Gydytojai mėgina pakeisti 
dabartinį abortų įstatymą
Minėtai nusikalsdami prieš 

įstatymus, gydytojai darydavo 
abortus rubella persirgusioms, 
nes jie tikėjo. jog daro medici
niškai gerą darbą: apsaugoja 
šeimą nuo galimumo susilaukti 
įvairiopai sužaloto kūdikio. 
Tokį, pagal tuos vydytojus, 
geriau dar negimusį nužudyti. 
Taip jie juos ir žudydavo. Bet 
visada yla išlenda iš maišo. 
Taip atsitiko ir tiems negimu
siųjų žudikams, apeinant vei
kiantį įstatymą. Pakliuvo į į- 
statymų saugotojų rankas du 
gydytojai, kai jie prinešė val
džiai savo, pagal įstatymus, 
neleistinus darbus: padarytus 
abortus rubella persirgusioms 
moteriškėms. Kiti tokių darbų 
nepranešinėdavo — ir ligoninės 
taip pat dėl tokių žmogžudys
čių tylėdavo. Taip lig laiko 
nešė puodas vandenį.

Kai 1964-65 metais pasi
reiškė rubella ligos epidemija, 
tai gydytojai labiau sujudo se
no abortus tvarkančio įstatymo 
pakeitimo reikalu. O kai minėti 
du gydytojai šių metų gegužės 
mėnesyje valdžios atstovų ži
nion įkliuvo — tai tūlų gydy-

Salinas, Calif.. laiškanešys, kad būtų lengviau nešioti paštą, važinėja ratkais

tų įstatymą pasiekė aukščiau
sios įtampos. Prasidėjo žūtbūti
nė kova mirtininkų su gyvy- 
bininkais. Mat- tūli gydytojai 
sutartinai stojo kovon ginti 
minėtus du gydytojus už tech
niškai nelegalų prieš įstatymą 
abortų padarymą. Mediciniškai, 
gydytojų nuomone, yra legalūs 
tie jų atlikti abortai. Taip ko
vodami, jie tikisi laimėti sau 
šį tą irgi: pakeitus abortų į- 
statymą — leidus daryti juos 
ir kitais atvejais, ne vien mo
tinos gyvybę saugant, jų da
bar neleistinai daromi abortai 
bus legalizuoti. Ne paskutinėj 
vietoj, žinoma, čia žaliai nuda
žyta nauda tūliems gydyto
jams prasimato. Daugiau apie 
tai kitą kartą.

Pasiskaityti: Medical Tribū
ne, Vol. 7, No. 148, December 
12, 1966.

TEISINGA PATARIMU 
(GYVENDINK —
SVEIKESNIS BuSt į

—-...

Klausimas: Patarkit kas da
ryti — mano duktė labai nervin
ga. Vyrui valgyt neišverda- Psi 
ehiatras ją gydo keturių rūšių 
tabletėmis. Kasdien ji suvartoja 
po tris tabletes šių vaistų: 
Dexamy, Deprol, Stelazine ir 
Tussomyl. Jos vyras namuose 
įtampos nepakeldamas nieko 
nevalgo, o darbe minta cigaretė
mis — jų 40 per dieną surūko 
ir kava užsigeria. Vaikai, nepa
keldami namuose netvarkos, pa
bėgo pas močiutę. Dabar žentui 
ėmė vidurius į krūvą riesti — 
jis nenori gydytis- Tokios Sodo

Daugiau kaip 50 metų. 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

Kiekviena
sąskaita
ligi
$15.000
apdrausta
Federalės
valdžios
agentūroje

August Saldukas, 
Prezidentas

4040 Archer Ave. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL REMBLAKE-ROCHKES
ARTS L APOTHECARY

3213 W. 63rd Street f 2421 W. 63rd Street
Tel. WA 5 - 4787 Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI
Mes patelefonuosime jūsę gydytojai.

mos ir Gomoros namuose ne
pakelti ėmė mano galva — jau 
ir aš ėmiau svirduliuoti. Gelbė
kit! Patarkit!

Atsakymas: Kaip pasiklojai,
I taip priseina dabar išsimiego
ti. Užauginai dukterį visai jos 
asmenybės nebrandindamas. Tai 
manakenas, ne žmogysta — ji 

į minta tabletėmis ir tokiuo jų 
kiekiu, kad arkliui užversti ko
jas pakaktų. Nenuostabu, kad 
ji valgio vyrui nepajėgia išvir
ti. Jau vieni tie vaistai gali su
kelti nemigą, jautrumą, galvo
sūkį, silpnumą... Ji tuojau turi 
(kreiptis pas sąžiningą ir pajėgų 
gydytoją, nustojus visus vais
tus vartoti. Tada ji pajėgs bent 
minmalias žmonos paerigas at
likti. Vaikus gimdyti gali ir pe
lė. Juos asmenybėmis išauginti 
pajėgia tik asmenybę įsigijęs 
žmogus. Neurotikė duktė pasi
rinko neurotiką vyrą — Tams
tos žentą. Jis tegul kreipiasi 
pas gydytoją h' pradeda rimtai 
tvarkyti savo netvarkingo gy
venimo - maitinimosi pasėkas- 
Kol tėvai taps tėviškais tėvais, 
vaikams j eriau bus gyvent pas 
močiutę, tik ne pas dvasia ir 
kūnu paliegusius tėvus.

Šitokią plaimę kęsti Tams
tai reikia. Rmažu reikalai tvar
kysis, kai jradėsite reikiamus 
darbus dioti. Čia proga pa
klausti vis: tų redaktorių, ku
rie savus aikraščių puslapius 
“puošia” ęgaretėmis, ar Tams
tos negalit prisidėti prie nesu
skaitomos eilės minėtai ken
čiančių licuvių?! Bent kartą 
liaukitės t kitus sudrauskit 
nuodais nsidabinti, nors už tai 
akys ir pžaliuotų!

— JA* 1968 m. numato už
darbio r.inimumą pakelti ligi 
1.60 dol. valandai.

APD1AUDŲ AGENTŪRA
Name, automobiliu, 
gyvybės, sveikatos 

ir biznio
Patogios išsimokėji- 

mo sąlygos

I. BACEVIČIUS
6455 S). Kedzie Ave., PR 8-2233

P,ŠILEIKIS, O.P.
Ortapedas, Rrotezistas

Aparaiai-Protezai Med. ban-
kf5i4WSJ!L_ •«,----

(Arelį Supports) ir t. t. '
ORTHOPEDI.JOS TECHNIKOS LAB. 
2850 V. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 0-5084 
Vii. 9-4 ir 8-8. Sęštad. 9-1

r- »
ban-
(4WftG——-L.

Kalėdiški “baravykai” lietuviško 
stalo puošmena Kūčiose. Darbas 
Marijos Bosienės, Onos Vitkauskie
nės ir Veros Stakėnienės.

Nuotr. inž. Juozo Slaboko

DI. ANNA BALIUNAS
AJIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIU?
2858 VVest 63rd Street 

Vai. -tądien 10—12 vai. lr 7—9 ▼. 
vak. .eštadieniaa 10—1 vai. Trečla-

i dlenj uždaryta. Ligoniai priimami 
susitaria.

Olso telefonas: PR 8-322*
Res. telef. WA 5-5076 

Rez. tel. 239-4688
IR. K. G. BALUKAS

AKt.IERI.IA IR MOTERŲ LIGOK 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

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

Prllna ligonius naga) susltarlma 
lel nei.tslllepla, skambinti HU 8-8222

Ol^as 8148 VVest 68rd Street 
Tel.. PRospect 8-1717 

Re d . 8241 IVest 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

BR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos. Kasdien nuo 1 iki S; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 West, OSrd Street 
Kumpas 68-člos lr California 

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

Trečtad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 6-3048

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

Tel. 695-0538 — Elgin
425 N. Liberty Street

Ronte 25, Elgin, Illinoia
Tel. ofiso HE 4-584*. rez. 388-223*

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 VVest 7 Ist Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9.
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
Nusitarus.

TeL ofiso HE 4-5758; rea. HI 5.3226

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika lr Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos: pirmad., antr., ketvirt. lr
penktad. 2—9 vai. v.

Šeštad. 1G v. r. Iki 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal susltarlma 
Ofa 735-4477; REZ. PR 8-6*60

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

\ EMOCINES LTGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG.

644* So. PulasJkl Romi 
Valandos pagal susltarlma

4545 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. LUdlovv 5-9500
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rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

Rea. GI 8-0873

BR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija lr motery Ilgos 

6182 So. Kedzie Ave., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414, Rea. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija lr moterų Ilgo 
2454 VVest 71st Street

(71-os Ir Campbell Ave. kampas) 
Vai: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vai

šešt. 12-—8 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu — rez. PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA TR CHIRURGfi 
VAIKŲ LIGOS

2656 VVest 63rd Street 
Pirmad., antrad- ketvirt. lr penki 
nuo 12 lkl 3 v. ir nuo 5 lkl 8 v. v. 
Šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 
2815 VV. 71st Street

Ofiso vai.: kasdien auo 6 Iki 9 v. v , 
šešt. nuo 9 lkl 12 vai.; arba susi
tarus
TeL ofiso PO 7-6000, re®. GA 3.7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 VVest 68rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. lr 6 
lkl 8 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta.

Tel? GRovehiU 6-1595
-DR. ALnnMĄ jihka
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTfi 

PRITAIKO AKINIUS 
8058 So. VVestern Ave. 

Chicago, fll. 60620 
Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius už
daryta.
Ofiso lr buto tel. OLympic 2-t881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai., kasdien 10-12 lr 4-7 Trečiad 
ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIONAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOk

5540 So. Pulaski Road
Pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 
2—4 lr 6—9 Ir pagal susltarlma.

Tel. REliance 6-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., 6—8
vai. vak. šeštad 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.
Tel. ofiso lr buto OLympic 2-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—S vai. lr 6—8 vai. vak 

Išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniai^ 12 iki 4 popiet

DR.IRENAKURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi
KCDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. lr penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p.p. lr nuo
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo
11 vai. ryto lkl 1 vai. p. p., šeštad.
11 vai. ryto lkl S vai p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168 
Rez. tel. 230-2010

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO i

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso PR 8-777* Rez. PR 6-47*2

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv. 5 — 8 vai., 
antrad. lr penktad. 1 — 4 

PriiminSJa tik susitarus.
Ofise HE 4-1818 Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Speniai v bė — vidau n ilgos 
2454 VVest 71 gi Street

(71-os Ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: kasdien 9.11 ryto lr 4-8 v. vak.

šešt. • v jr. — 2 v. p. p

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 5:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

Tel. ofiso PR 6-7800; Namu 1)25-711
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue
Valandos: l—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiadieni

Tei. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S- Kedzie Ave.

VaJ.: pirmad., antrad., ketvirtad^ 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Tre/);

šešt. 8 v. 1 Iki 3 v. popietį

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDI.IO8 LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligoninę 

VAL.: pirmad., antr., ketv.. Denk
nuo 9 iki lj y. ryto ir nuo 6-8 v , 
rT?tol.,nuo 2'4 Trečiadieniais i 
kitu laiku susitarus telefonu:
______ Telef. REpublic 7-2200

DR? ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir renius
4455 S. California Ave., YA 7-738

v p p- lkl 8 v. v. kasdlti 
nim aidnen &i8 V^a-rytu: šeštadlenla 
nuo 10 v. r. iki l va|. popiet.

Ofisas uždarytas Iki sausio 5 ,

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PCSLfiS IR PROSTATA 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VVest 71st St 

Vai. antrad. nuo 2—5 popiei
ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef 776-2880

______Rez. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR'ČHIRURGIJ. 

PRITAIKO AKINIUS
15542 S. Cicero, Oak Forest, I

Kabineto tel. 687-2020 
Nantu tel. 839-1071

Vizitai pagal susitari mą.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
Adresas: 4255 VV. 63rd Stret

Oriso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos pirm. lr ketv. nuo 12 
2 v. p. p. ir nuo 7 Iki 8 v. v.; a 
ir penkt. nuo 12 lkl 2 v. p. p 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURG; 

Bendra praktika Ir chirurviju
Ofisas. 2750 IVest 71 Street 

Telefonas 025 - 8296
Valandos: 2—8 v. v., penio, lo- 
v r.. 2—8 vai. vak. šešt. i—« v 
Sekmad. lr trečiad. — uždaryta. 
_______ Rez. tel. WA 5 - įoo*

dr.Tyt. tauras
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

bendra praktika ir mote
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 69tb 
Tel. PRospect 8-1123

Ofiso vai.. Pirm., anth. treč 
penkt nuo 2 iki 4 vai. lr nuo 6 11 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet lr I 
laiku — pagal guaitarImą,.

Of. tel. He 4-2123. Varnė 0, 8-611

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitartu 
Vai. 2—4 p. p. lr 6—8 ▼. T

Treč. lr šeštad. uždaryta. 
Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Speclalybč 'AKUŠERIJA IR
MOTERŲ LIGOS 

2524 VVest 69th Street
Valandos: 1 lkl 4 lr 6 lkl 8 v. va 

šeštadieniais 1 lkl 4 vai.
Pirmad., antrad. lr trečiad. uždary

Tel. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VASKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGEI - 
6648 S. Albany Ave.

Vai., pirm., antrad., ketv. 6—8 »•
vak.: penkt. lr šeštad. 2—4 popiet 

Kilu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6440, rez. HE 4-S 156

DR. F. C. WINSKONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai. 2 lkl < v. p. p. (r 7 lkl 8 v. v.
Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą..

Ofiso tel. 767-2141. Namu 636-4856

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaaki Rond
Vai.: pirm. antrad., penktad 1—4 
tr 6—8 v. v.; ketvirtad. 6—8 v. v.; 
šeštad. 10—2 v.



Ką naujesnio duos šie

NAUJIEJI METAI
VIETNAMO KARAS SKAIČIAIS

Adv. C. P. KAL

Baigiantis seniems metams 
ir prasidedant naujiesiems, at
siranda pranašautojų nema
žas skaičius. Pranašauja žur
nalistai, rašytojai, politikai, 
diplomatai ir ekonominių bei 
finansinių reikalų ekspertai. 
Visi bando nuspėti, kas nau
jesnio įvyks, kaip eis gyveni
mas naujais metais ir kaip vys
tysis tarptautinės politikos 
raida. Deja, retas kuris pra 
našautojų metų pabaigoje gali 
pasigirti, kad, štai, jis nekly
do teigdamas, kad tas ar kas 
kitas spėjimas įvyko taip, kaip 
jo ar jų buvo pranašaujama.

Bet, jei kas, akylai sekda
mas savo pasirinktąją gyveni
mo sritį, padaro visų metų ei
gos apžvalgą, ją giliai paana
lizuoja, jis gali maždaug pa
sakyti, kokių pasikeitimų gali 
įvykti trumpoje ateityje, bū
tent naujuose metuose. Ypač 
ne taip jau sunku pasakyti, 
kas bus galima sulaukti šio 
krašto politiniame bei ekono
miniame gyvenime, nes per ke
lerius paskutiniuosius metus 
tas gyvenimas buvo pastovus 
ir galima laukti, kad jis ir šiais 
metais eis maždaug ta pačia 
kryptimi.

1967 metai Jungtinėse Vals
tybėse bus tuo laimingi, kad 
nebus svarbių federalinių rin
kimų. Politikai turės daugiau 
laiko ateitį planuoti, piliečiai 
galės pasverti praėjusių metų 
rinkimų duomenis ir ramiau 
bei rimčiau pagalvoti apie sa
vo pilietines pareigas kitų me
tų (1968) prezidentiniuose rin
kimuose.

Numanu, kad demokratų 
partijos vadai, gavę rimtą “pa
moką” bei įspėjimą 1966 metų 
rinkimuose, prarandant nema
žai vietų kongrese,■<*gubernatū- 
rose ir kai kuriuose didmies
čiuose, šiuos naujuosius metus 
aukos persitvarkymui ir rim
tesniam ateitiėš'pūplanavimui. 
Ir kongreso darbuose ir kituo
se veiksmuose demokratai bus 
žymiai atsargesni, kad skubo
tais bei neapgalvotais išėjimais 
vidaus ir užsienio politikoje 
nenusistatytų prieš save bal
suotojų daugumos.

Virte verdant politikos gy
venimui, dažnu atveju iššau
kiančiam skubius veiksmus, 
nelengva išlaikyti santūrumo 
dorybę. Ypač sunku yra to
kiam akcijos valstybės vy
rui predzientui L. B. John
sonui. Tačiau reikalas ir jį 
galės priversti nebesileisti į 
brangiai kainuojančius ekspe
rimentus, kurių vykdymas daž 
nai yra labai problematiškas, 
o dažnai ir nepatrauklus.

Respublikonų partija, “para
gavusi” laimėjimų praeitų me
tų kongresiniuose rinkimuose, 
visus šiuos metus aukos per
sitvarkymui partijos viršūnėse, 
glaudesniam apsijungimui, sa
vųjų gretų padidinimui ir su
stiprinimui, tinkamų kandidatų

būsimiems rinkimams parinki
mui. Ir respublikonų veikla 
bus nemažiau visuomenės se
kama, kaip ir pozicijoje esan
čiųjų demokratų. Ypač akylai 
bus sekami jų darbai kongre
se, pažymėtinai ekonominėje 
ir socialinėje srityje. Ir res
publikonams nebus lengva išla
viruoti, kad nenusikalstų pilie
čiams, kad neužviltų jų lūkes
čių ir pasitikėjimo, koks buvo 
suteiktas jų išrinktiesiems kon 
gresan atstovams.

Buvo padaryta užuominų, 
kad prez. Johnsonas gali nebe- 
kandidatuoti kitai kadencijai. 
Bet bent tuo tarpu nėra pa
grindo manyti, kad demokra
tai sutiktų priimti jo atsisaky
mą ir vėl būti jų kandidatu. 
Jo pasitraukimas žymiai pa
lengvintų respublikonams. De
mokratai galėtų sulaukti stip
rių lenktynių tarp senatoriaus 
Robert Kennedy ir dabartinio 
viceprezidento Humphrey vice
prezidento postui. Bet tai pri
klausys nuo to, ar Kennedy 
norės siekti prezidentūros iš
buvęs kadenciją vicepreziden
tu, ar tiesioginiai “šaus” pre- 
zidentūron 1972 metų rinki
muose.

Kiekvienu atveju respubliko
nams rūpės šiais metais pa
daryti kandidatų atranką, kad 
1968 m. turėtų jau aiškiai nu
matytą kandidatą į preziden
tus ir viceprezidentus ir juos 
populiarinti.

Krašto ekonominiame gyve
nime ryškių pasikeitimų netu
rėtų įvykti. Pramonė turėtų 
turėti pakankamai užsakymų. 
Jei taip, ir darbininkams nepri
truks darbo. Turėtų pagyvėti 
ir eksportas, nes daugelis lais
vųjų kraštų užsienyje yra sta
bilizavę savo vidaus politinį ir 
ekonominį gyvenimą ir todėl 
Amerikos pramonės gamybai 
bus platesnė rinka. Gal ir dar
bininkų unijos neturės dides
nio pagrindo statyti darbda
viams naujus reikalavimus, ku
rie galėtų iššaukti nuostolin
gus patiems darbininkams ir 
kraštui streikus.

Bent tuo tarpu nenumatoma, 
kad šiais metais būtų pasikeiti
mų užsienio politikoje. Jungti
nės Valstybės ir toliau daly
vaus Vietnamo kare. Jos pa
siliks ir kitų laisvųjų pasaulio 
valstybių sargyboje. Tai dide
lis ir svarbus uždavinys. Gal 
kiek yra baimės, kad 1967 m. 
JAV vyriausybė gali labiau pa
linkti sueiti į artimesnius san
tykius su Sovietų Rusija, pra
plėsti kultūrinį bendradarbia
vimą, taip pat ir prekybą. To
kie reiškiniai, kaip ne kartą 
šioje vietoje buvo rašyta, yra 
kenksmingi ir pavojingi ne tik 
Sovietų Rusijos pavergtųjų 
tautų išlaisvinimui, bet ir lais
vųjų tautų ateičiai. Kenksmin
gi ir net pavojingi ir pačioms 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms.

Vietname Bien Hoa cro bazė, esanti netoli Sa gono, atrodo dabar kaip moderniausias JAV aerodromas. 
Amerikiečiai stiprinasi Vietname lėtai ir dabar Vietnamas yra pati moderniausia JAV bazė Tolimuose 
Rytuose.

SOVIETŲ ŪKINIS PLANAS
Senajam planavimui braškant atsargiai ieškoma išeities

Jau seniai atsirado praraja 
tarp kompartijcs ir žmonių, 
tarp jos aparačikų ir šviesuo
menės, tarp įmonių ir ūkinio 
plano, kuris yra partijos prie
monė kraštui valdyti. Nuolati
nės šnektos apie milžinišką pa
žangą, kurią lydi nepritekliai 
net ir komunistus įtikino, kad 
reikalingos griežtos reformos. 
Kompartijos prieglobstyje iš
augusi nauja klasė, besinaudo
janti pirmenybėmis, jas viso
mis priemonėmis gina- Centra
lizuotas ir kompartijos biuro
kratų rankose esantis ūkinis 
planas užtikrina jos saugumą, 
bet komunistų nesugebėjimas 
vadovauti, nepaisant didelių 
krašto gyventojų aukų, trukdo 
pašalinti ūkinį sunkmetį. Šiais 
metais ieškota išeities: įmonių 
vadovams suteikti didesnės vai 
dymo laisvės, nors jie lieka 
kompartijos priežiūroje. Kom
partijos vadovams nusigyve
nus imta šaukti: daugiau eko
nomistų, daugiau inžinierių, ag
ronomų pašalinti kompartijos 
padarytoms klaidoms. Tokiame 
klystkelyje atsidūrė komparti
ja, kuri bet kuria kaina nori 
likti valdžioje, išlaikyti dikta
tūrą, kontroliuoti ūkį ir ieškoti 
būdų jos pačios sukurtoms ne
gerovėms pašalinti.

tu balsavo už komunistus.
Prancūzų ‘L’Humanite” savo pir

majame puslapyje dar deda kom
partijos ženklą piautuvą ir kūjį ir 
spausdina posakį, kad tai “Prancū
zų komunistų partijos centrinis or
ganas”, tačiau iš pokario metais 
pasiekto 500000 tiražo dabar jis te
turi apie 150000.

Sumažėjus įtakai, raudonosios 
spaudos nebetaip bepaiso nei So
vietų diplomatai, nei JAV žvalgy
bos tarnautojai. Laisvojoje spau
doje abeji užtinka daugiau informa
cijų jiems rūpimais klausimais, net 
ir apie komunistų kėslus.

Šiems laikraščiams net ima atsi
rasti raudonoji opozicija, pvz. Aust
rijoje šalia komunistų “Volksstim- 
me" (40.000 skait.) pasirodo raudo
nųjų kinų leidžiama “Rote Fahne”, 
o New Yorke — “Worker’s World”, 
kuris, .minint Rusijos revoliucijos 
sukaktį, iškoneveikė Sovietų vadus 
ir aukštino Kiniją.

J. Daugi,

GEDIMINAS GALVA

Techniškas pranešimas
Gruodžio mėn. viduryje, Aukš 

čiausios tarybos suvažiavime, 
Maskvoje, ūkiniai pranešimai 
buvo grynai techniški- Juose 
mažiau propagandos, tikroviš
kesni, tačiau buvo jausti, kad 
pranešėjai nėra tikri dėl per
spektyvos ir tolimesnių gairių. 
Apie penkmečio gaires vengė 
prasitarti net A. Kosyginas, 
nors tokį pranešimą padaryti 
jis buvo pažodėjęs praėjusio 

1 rugpiūčio mėn. suvažiavime- 
Anuo metu ir dabar pasitenki
no tik techniško pobūdžio pra
nešimais.

Valstybinio plano komiteto 
pirmininkas N Baibakovas 
santūriai pasigiręs 1966 m. at- 
siekimais išmargino procentais 
ateinančių metų ūkinio plano 
užmojus.

Suglaustai tarus pramonės ir 
žemės ūkio gamyba prašokusi 
plano numatymus. šiemetinis 
derlius geras. 673 įmonėse, ku
riose dirba 10% darbininkų, į- 
vestoji naujoji ūkinio skatini
mo : pelno siekimo tvarka pa
teisinusi lūkesčius.

Plano netesėjimai 1966 m«
N. Baibakovas suglaustai pa

minėjo ir esminius ūkio plana
vimo trūkumus 1966 m.: “Mes 
neturime iš akių išleisti ir trū
kumų, kurių nepašalinę negalė- 
lėsime išsamiau naudoti turimų 
išteklių ir sparčiau žengti į prie 
kį. Mūsų ūkis turi pakelti dide
lius nuostolius dėl neišmaningo 
ir neūkiško turimų išteklių nau
dojimo ir blogo įmonių finansų 
tvarkymo. Daugiau kaip 17% 
pramonės įmonių neįvykdė 
joms nustatytų planų. Minėtos 
įmonės nepagamino prekių dau
giau kaip už 1 bil rublių.”

Kiekybinis plano netesėjimas 
iš seno žinomas. Jis mūsų ne
nustebino ir šiais metais- Nepai 
sant garsaus klykavimo apie 
gaminių kokybės gerinimą pa
daryta menka pažanga. Įmonės

vis dar nepajėgia atsiplėšti nuo 
buvusių planavimo ydų. Prane
šėjas apibūdina jas šiais žo
džiais: “Eilėje pramonės šakų 
įvykdomos svarbiausios gamy
binės nomenklatūros užduotys, 
nepatenkinamai naudojami ga
mybiniai fondai ir lėtai įgy
vendinami nauji pajėgumai. 
Net ir mokslo bei technikos 
pažanga tinkamai nepanaudo
jama Vadovavimo pertvarky- j 
mas teigiamas, tačiau šakinės 
ministerijos vis dar nepajėgia 
jam prisitaikyti”.

Ši kritika skaitytojui pasiro- ; 
dys dalimi tesuprantama, nes ( 
joje naudota Sovietinė termini
ja. Jis kalbėjo apie plano pai
niavas tinkamai žaliavoms nau-! 
doti, įmonių nesugebėjimą ga- i 
mybos tobulinti, plėsti ir eilę 
kitų trūkumų, kurie žymia dali- į 
mi išplaukia iš atvyvent. ūkinės 
organizacijos ir netinkamo pla
navimo.

1967 m. planas
Ateinančiais metais numato

ma padidinti pramonės gamybą 
7,3%, o žemės ūkio 4%. Kie
kybinis numatymas tikroviškas, 
tačiau palieka atviras gaminių 
kokybės klausimas-

Ateinančiais metais vėl bus 
sustiprintas pramonės gamyba 
skirta tolimesnei gamybai (A), 
o ne krašto gyventojų vartoji
mui. (B). A pramonės šakų ga
mybą padidins 7,5%, kai B-6, 
6%. Šis pramonės gamybos per 
tvarkymas turi ryšį ir su spar
tinamu krašto apginklavimu.

Ateinančiais metais ypatingas 
dėmesys bus kreipiamas į pra
monę, o ypač į šias jos šakas: 
energetiką, mašinų gamybą, 
chemijos, naftos ir dujų gamy
bą. Žemės ūkis lieka antraeiliu, 
nors kelerių metų maisto nepri
tekliai verčia rūpintis, kad net
rūktų bent duonos.

Finansų ministerio V.. Gar- 
buzovo pranešimas apie biudže
tą buvo geriau paruoštas, įdo
mesnis. Iš 110 bil. rublių biu
džeto numatoma skirti arti 40 
bil. rublių pramonei plėsti ir

Vietnamo kare sužeista JAV 
kareivių iki šiol 36,430, užmuš
tųjų — 6,407. Lėktuvų nete
kome 594, helikopterių — 243. 
Vietname 1966 m. bombų nu
mesta 637,000 tonų. Beveik toks 
pats kiekis bombų buvo numes
tas Pacifike II Pasaulinio karo 
metu. Vietname municijos su
vartota 500,000 tonų. 510 karo 
laivai naudojami įvežimui ir iš
vežimui įvairioms prekėms. Lė
ktuvai naudojami transportaci- 
jai per 1 mėnesį — apie 900, 
arba 30 skridimų per dieną, per 
vežant sužeistus ir kariškius. 
Vežama 10 mil. tonų įvairių ka
ro reikmenų, kurie skirti Viet
namo operacijai, 600,000 t. per
mėnesį turi pervežti kariškos 
medžiagos. Ten jau armija įren 
gė 5 gilius uostus o kiti 5 jau 
baigiami .rengti. Šimtus mylių 
išleista vieškelių, 32 pastatyti 
aerodromai, nutiesta 200 nu
sileidimo vietų helikopteriams. 
Įtaisyti 4 didieji įrengimai lai
vams privežti (depo), pastaty
ta 12 pakrančių ir upių sargy
boms būstinių.

Karas Vietname per 6 metus 
JAV kaštavo per 20 bil. dole
rių. Dabar išleidžiama $2 bil- 
per mėnesį arba $24 bil. per 
metus. Jei JAV mokėtų po 700 
dol. kiekvienam vietnamiečiui 
— vyrui, moteriai, vaikui, jų 
pragyvenimui per ištisus me
tus, tai dar iš tos sumos būtų 
likučių.

JAV naujasis biudžetas, ku

tik 6 bil- rublių žemės ūkiui. 
Lietuvos biudžeto leidžiama 
84% atskaityti respublikai nuo 
bendrasąjunginių valstybinių mo 
kesčių, kai Estijai — 58%, o 
Latvijai 19%.

Gynybos reikalams skirta 
bilijonu rublių daugiau, kaip 
praėjusiais metais. Oficialus 
gynybos reikalams biudžetas šie 
kia 14,5 bil. rublių.

Šie duomenys rodo, kad So
vietai siekia naujų polėkių, ku
riuos sužlugdo senas įsibėgėji
mas.

“Laisvės žiburio” radijo New Yorke organizuotame pagerbime Pietų 
Vietnamo ambasadoriui JAV kongreamanas J. P. Addabbo, akademi- 
kių skaučių pirmininkė Danutė Kezytė ir ambasadorius su tautinėmis 
lėlėmis. Nuotr. R. Kisieliaus

ris įsigalios 1967 m. liepos 1 d., 
pasieks $73—77 bil. Amerika 
yra pasiryžusi saugoti visą pa
saulį, todėl mes turim 3,3 mil. 
uniformuotų karių. Azijoje tu
rime 645,000 karių, Europoj 
345,000, Centr. Amerioj — 23,- 
000. Pvz jeigu kiekvieno kario 
išlaikymas kaštuotų $10 per die 
ną, tai mokesčių mokėtojams 
visų karių išlaikymas kaštuotų 
$33 mil per dieną. Karinių pa
jėgų išlaikymas kaštuoja dvigū 
bai daugiau. Vietnamo teritori
ja šiek tiek didesnė negu Flo
rida..

Nepalankūs asmenys kaltina 
prez. Johnsoną, kad jis nemo- 
ma vadovauti, sakydami, kad 
Vietnamas turi apie 19 mil. 
gyventojų. Apskaičuiota, kad 
pietų Vietnamas turi 280,000 
apginkluotų vyių. Vietkongas 
turįs 300,000 ginkluotų vyrų, 
kurie neturi nei helikopterių, 
nei lėktuvų ir jų dauguma gink 
lų yra nemoderniški, išskyrus 
tuos ginklus, kuriuos jie iš pie
tiečių pavagia arba užgrobia.

Kai kurie prezidento kritikai 
reikalauja, kad iš Vietnamo bū
tų atšaukti Amerikos kariai, 
nepaisant laimėjimo ar pralai
mėjimo. Yra spaudžiančių pre
zidentą, kad padarytų Vietna
me taiką, gi trečia grupė sako, 
jei prezidentas atšauktų iš ten 
kariuomenę, tai Amerikai ir lai 
svajam pasauliui būtų didelis 
karinis ir moralinis smūgis.

Ekonomistai tvirtina, kad jei 
gu staiga Vietnamo karas būtų 
sustabdytas, tai mūsų krašte 
įvyktų ekonominė krizė. Straip
snyje minimi skaičiai panaudo
ti iš U. S. News and World Re- 
port 1967 m. sausio 2d.

Kiekvienas Amerikos gyven
tojas susirūpinęs, kad 1967 m. 
būtų sėkmingesni, o taip pat 
kad taika galimai greičiau bū
tu įgyvendinta, nes dauguma 
tautų to pageidauja, kartu su 
popiežium Paulium VI, kad tos 
astronomiškos karo išlaidos bū
tų panaudojamos mūsų visų 
gerovei kelti.

Spaudoj ir gyvenime

KOMUNISTŲ SPAUDOS KRIZE
Kylant gyvenimo standartui, dar

bininkija palaipsniui atsimeta nuo 
komunistų sąjūdžių ir nustoja pre
numeravusi raudonąją spaudą. Po 
kario metais New Yorko “Worker”, 
Romos “Unitą”, Londono “Morning 
Star” ir Paryžiaus “Humanite” tu
rėjo bendrą tiražą apie 1.200,000 
Dabar gi jų visų tiražas, sudėtas 
draugėn, yra nukritęs iki 300.000 lr 
raudoniesiems leidėjams susidaro 
sunki problema — kaip palaikyti 
skaitytojus, kai jie daugiau nebela
bai interesuojasi Markso, Lenino re 
voliucijos idėjomis.

Dėl savo finansinės mažakraujys- | 
tės “Worker” jau nuo 1959 metų 
nustojo būti dienraštis ir dabar te- 
iššeina dukart savaitėje. Kaip skel
bia "Newsweek” savo gruodžio 5 d. 
numeryje, “Worker” kasmet turi 
apie $125,000 nuostolio. “Worker” 
vengia net suminėti savo skaitytojų 
skaičių, ir tik kietai spaudžiamas jo 
redaktorius prasitaria, kad esą 
17.000

Komupistų *'Worker” dar turi 
sau konkurentą — kraštutinių kai-'

riųjų bendrakeleivį “National Gua 
dian’,’, kurio spausdinama api 
28.000 ir kuris dalinamas univei
sitetų studentams, agituojant juos 
prieš Vietnamo karą, prieš stojimą 
kariuomenėn ir t. t. To laikraščio 
korespondentė Kinijoje yra žinoma 
Anna Louise Strong.

Blogai sekasi ir Londono komu
nistų laikraščiui. Pavasarį jis savo 
vardą iš “London Daily Worker” 
pakeitė į “The Morning Star”. No
rėdamas pritraukti daugiau skaity
tojų- jis spausdina ir ne komunistų 
nuomones. Vistiek laikraščio teiš- 
leidžiama 33.000.

Italijos komunistų laikraštis “L’U 
nitą” iki šiol leistas Milane ir Ro
moje, labai sumažėjus jo tiražui, pri 
verstas savo Romos įstaigą užda
ryti ir apie 50 jo redaktorių bei ar
timųjų redakcijos darbininkų turės 
kitur darbo ieškotis. Laikraštis 
virsta provincijos leidiniu. Jo 
spausdinama apie 100.000, ir jis ne
gali girtis, kad įstengs vadovauti 
8,000.000 italų, kurie paskutiniu me

JOLANTA
. Aurelija Balašaitienė

Gyvenau savotiškame įtempime Tiuo pranešimo 
iki pranešimo, nuo vieno slapto pasimatymo iki kito. 
Mano galvoje rinkosi žinių bagažas apie žmones, kurių 
gyvenime nebuvau sutikęs nei apie juos girdėjęs. Mano 
vaizduotėje jie darėsi gyvi ir realūs, artimi ir mieli savo 
pasiaukojimu arba pasibiaurėtini savo išdavikiškos veik
los šlykštumu. Nors nebuvo tikrai nuobodu, bet aš vis la
biau pradėjau ilgėtis žmonių ir vis dažniau pradėjau gal
voti apie savo Vokietijoje gyvenančią šeimą. Visa šir
dimi troškau, kad jie būtų gyvi ir sveiki. Gyvenau vil
timi, kad kada nors kur nors susitiksime. Dienos metu 
pradėjau darytis drąsesnis, kartais visiškai pamiršdamas 
savo saugumo taisykles. Kovo mėnesį, orui šiek tiek at
šilus, aš panorau ilgiau pabuvoti pajūry, kartais stipriai 
pajusdamas klaustrofobiją, kurią manyje kėlė ankšta 
mano būstinė ir ją supančios šimtametės, tankiai suau
gusios pušys. Tarp kopų suradęs užuovėją, pradėjau kur
ti lauželius, ne tiek rankoms pašildyti, keik save išblaš
kyti pastangų įtempimu, kurių tikrai labai daug reikė
ti lauželius, n etiek rankoms pasišildyti, kiek save išblaš
kanti ugnies liepsna į mane veikė raminančiai. Klausy

damas nenurimstančio bangų ošimo, aš ilgai įsmeigęs 
akis žiūrėdavau į šokinėjančius liepsnos liežuvius, jų 
gracingame šokyje įžiūrėdamas seniai matytus mylimus 
veidus ir pažįstamus siluetus.

Vieną tokią saulėtą kovo mėnesio popietę aš sunkiau 
vargau negu paprastai bandydamas įkurti ugnį. Atsitū
pęs ties savo lauželiu, rankomis uždengęs nuo vėjo ma
žytę liepsnelę, bandžiau įpūsti ugnį. Staiga už manęs 
kažkas subraškėjo. Aš išsigandęs krūptelėjau ir, vis dar 
tupėdamas, pro petį pažvelgiau už savęs. Mano akys už
kliuvo už grakščių, moteriškų kojų, aukštuose auliniuo
se bateliuose. Už mano nugaros stovėjo liekna šviesia
plaukė mergina, rankas susikišusi į juodo odinio apsiaus
to kišenes. Jos kviečio varpų spalvos plaukus kedeno vė
jas, uždengdamas dalį jos baltos aukštos kaktos. Ji man 
pasirodė kaip ne šios žemės būtybė. Aš pats pasijutau 
toks laukinis ir biaurus su savo barzda ir šiurkščiais 
žvejo drabužiais.

— Ugniakuras pajūryje... Kaip romantiška, — vi
siškai manęs neišsigandusi prakalbėjo mergina. Jos me
lodingas žemas balsas mano ausyse skambėjo kaip gra
žiausia muzika, kurios norėčiau amžinai klausytis. Aš 
staiga pamiršau savo ypatingą ir pavojingą padėtį. Kie
ta atsiskyrėlio disciplina subyrėjo į šipulius. Nežinoda
mas, ką sakyti, kvailai atsiliepiau:

— Šildau rankas. Dar gerokai šalta pajūry. O iš 
kur jūs atsiradote šitame Dievo ir žmogaus pamirštame

kampelyje? Ar iš jūros putų iškilusi dieviškoji Jūratė? — 
bėriau klausimus bijodamas, kad žavioji vizija gali stai
ga pranykti.

— Ne, aš ne iš jūros putų, ir mano vardas ne Jū
ratė. Mano vardas Jolanta ir aš esu paprasta mirtinga 
žemiška būtybė.

Staiga prisiminęs seniai pamirštas etiketo taisykles 
nutariau, kad turiu pasisakyti savo vardą, bet kažkas 
mane sulaikė.

— Aš esu Liudas... Pakalnis, — greitai sugalvojau 
pavardę, metęs žvilgsnį į tolumoje iškilusį Birutės kalną.

— O, aš jūsų pavardės neklausiau. Aš nemėgstu 
klausinėti ir būti klausinėjama. Dabar taip paprasčiau. 
Až mėgstu vardus, gražiai skambančius vardus. Dažnai, 
nugirdusi vardą, pritaikau asmeniui ir išvaizdą ir kaiku- 
rias įpatybes...

— Jums lengva. .Jūsų labai gražus vardas. Jolan
ta — kaip žavi muzikinė frazė.

— Jūs muzikas? Atleiskit, ką tik pasakiau nemėgs
tanti klausinėti. Bet tai dar senoviška liekana... — Jos 
balse girdžiu savotišką kartumą, nors veide žaidžia ma
loni atvira šypsena. — Be to, į kaikuriuos klausimus iš 
viso negalima rasti atsakymo. Ar ne tiesa? — ji pažiūrė
jo į mane, šį kartą stebėdama mano veidą ir nuodugniai 
studijuodama visą mano išvaizdą. Negaliu pasakyti, kad 

I jos žvilgsnis būtų buvęs nemalonus. Jame buvo nuostaba 
ar ieškojimas.

(Bus daugiau)



SOVIETINEI PROPAGANDAI 
NIEKAS NETIKI

Lietuvio, pabėgusio nuo Sovietų laivo pasakojimai

(Pabaiga)

— Kur pirmiausia atvykote 
j Ameriką?

— Atskridau j New Yorką. 
Čia mane sutiko IRC (Interna
tional Refugee Center) organi^ 
zacijos pareigūnės, sustojau tos 
organizacijos viešbuty. Išbuvau 
2 dieni ir patraukiau į Chicagą, 
kur ieškau giminių. Jau būda
mas Lietuvoj žinojau, kad Chi
cagoje esama daugiau lietuvių.

— Ką dabar Amerikoj dary
site?

— Dirbsiu, gyvensiu. Esu 
mūrininkas ir dažytojas. Sva
joju jsigyti namą, sudaryti šei
mą.

— Tai atrodo, kad darbinin
kija nei Lietuvoje, nei Sovieti
joje nėra patenkinta?

— Nėra ir niekuomet nebus. 
Kol laisvės nebus, kol rusas 
Lietuvoje ponaVos — nebus pa
tenkinti. Nepatenkinti, kad nei
na reikalai geryn, o blogyn. Už
darbis mažėja- Planus duoda 
pildyt labai didelius, o uždarbių 
nekelia nei kiek. Žmonės kalba, 
kad už kelerių metų bus ben
dras katilas — dirbsi, nieko ne
gausi, kartu valgysi, gausi ap
sirengt ir viskas. Rusijoje, eina 
gandai, jau yra kai kur tokių 
vietų.

— Tai jūs nepriklausomos 
Lietuvos jau neatsimenate, esa
te užaugęs Sovietų valdžioje?

•— Kai rusai pirmą kartą atė
jo •— buvau tik trejų metų 
— esu gimęs 1937 m. Kai bai
gėsi paskutinis karas — dar 
kiek atsimenu, o šiaip užaugau 
jau Sovietų okupacijoje.

— Kaip jūsų nepaveikė mo
kykloje ir kitomis progomis 
okupantų taip gausiai liejama 
propkganda?

— Susitinki gi su žmonėmis, 
pasikalbi. Kas gi tai propagan
dai norės tikėti, kai gyvenimo 
tikrovė yra kitokia- Iš žmonių, 
iš gaunamų laiškų, aš žinojau, 
kad užsienyje gyvenimas yra 
visai kitoks.

— Ar jums teko kada skaityti 
kokį užsieny išleistą laikraštį 
ar knygą?.

— Tai nebuvo prieinama. Te
ko pasitenkinti spauda, išlei
džiama okupuotoje Lietuvoje, 
Sovietijoje. Neteko skaityti nei 
knygų, išleistų nepriklausomoj 
Lietuvoj.

— Ką Lietuvos ir Sovietijos 
žmonės galvoja apie Amerikos 
gyvenimą?

— Galvoja, kad Amerikos 
žmonės džiaugiasi laisve ir su
pranta gyvenimą. Gauna juk 
siuntinius. Galvoja: “Iš kur 
mes tokius siuntinius galėtume 
pasiųsti, kai mes vos užsidir
bame pragyvenimui?”

— Ką žmonės už geležinės už
dangos galvoja apie Vietnamą?

— Sako, kad Amerika kaip 
maži vaikai perilgai terliojasi. 
Jeigu imt, tai paimt, jeigu ap
leist, tai nedelsiant. Amerika 
juk nėra tokia silpna.

Ugniagesių viršininkas J. O’Leary, 
Indianapolis, Ind., laiko dvi iš Len
kijos importuotas lėles .kurios esą 
labai greit dega. Tų lėlių parduota 
Amerikoj labai daug ir gyventojai 
įspėjami, kad jas saugotų nuo ug
nies, laikytų šaltoj vietoj, nes jos 
labai greit įsiliepsnoja.

— Ar klausosi Amerikos ra
dijo?

— Klausosi Amerikos Balso. 
Labai įdomaujasi. Nori sužinoti 
necenzūruotų naujienų.
. .— Ar daug jaunimo iš už ge
ležinės uždangos norėtų pasiek
ti vakarus?

— Jeigu būtų tekia laisvė iš
eiti, kaip pvz. iš Jugoslavijos į 
Italiją, tai pusė Lietuvos iš
eitų-

— Kaip su tikėjimu lietuvių 
tarpe?

— Vyresniosios kartos lietu
viai tikintieji, ir mano jaunes
nės kartos lietuvių tarpe yra 
daug tikinčių, kurie lanko baž
nyčią, tuokiasi bažnyčiose. Ta
čiau internatuose augantieji at
skirti nuo savųjų, vaikai dar 
neturi savarankiško galvojimo 
ir labiau patiki propagandai.

— Ko žmonės Lietuvoje lau
kia, ko tikis?

— Lietuvos žmonės galvoja, 
kad rusas visą laiką negalės pa
silikti Lietuvoje. Turės įvykti 
kokia nors permaina.

— Kokios permainos jie norė
tų?

— Norėtų laisvės.
— Ir jaunimas?
— Taip pat ir jaunimas.
— Iš jūros jūs grįždavote į 

Klaipėdą- Kaip dabar atrodo 
Klaipėdos miestas?
— Miestas atsistatęs. Neišdy- 

go tokie namai, kaip buvo. Sta
tė iš didelių silikatinių plytų to
kius keturkampius 3-—4 aukš
tų namus. Žmonės juos vadina 
kareivinėmis. Klaipėdoje yra 
daug rusų, atrodo, gal net pusė 
gyventojų. Yra ir vokiečių, bet 
mažai. Rusnėje daugiausia lie
tuviai- Ten žvejų artelė, yra 
gausiai ir rusų, ir vokiečių.

— Kokie jūsų pirmieji įspū
džiai atvykus į Ameriką?

— Dar tik keletas dienų- 
Daug nepažįstu. Tačiau man čia 
patinka labai. Kraštas laisvas. 
Žmonės stengiasi padėti. Ge
riau nereikia norėti, kaip Ame
rikoje.

(Juozas Prunskis

— Amerikos pirmieji daliniai 
U-jo Pas. karo metu išsikėlė 
Anglijon 1942 m. sausio 26 d.

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
80 MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVE

CHICA GO S A VINGS METAMS

TEL. GR 6-7575

zidentų paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatysite 
įvairių rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patagumų, kuriais 
per metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai.

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime.

JOHN PAKEL, Sr., Prezidentas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS-

CRICACO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius, ypatingai 
tuos, kurie dar nesate aplankę mūsų 80 milijonų dolerių finansinės 
įstaigos, vienos įdomiausios visoje Chicagoje. Pradedant liepos (Ju 
ly) 5 diena visi atsilankiusieji bus vaišinami šaltu lemonadu, skania 
kava su lietuvišku sūriu ir kitais skanumynais. Nėra reikalo būti mū
sų taupymo ir skolinimo nariu, kad galėtumėte pasisvečiuoti pas mus. 
Atvykusiems bus parodyti visi bendrovės įrengimai, pagerinimai ir

pagražinimai. Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirmą įstai
gos aukštą, Laimės Šaltinėlį — Wishing Well, per kurį surenkama ir 
išdalinama kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200.00. 
Pamatysite plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kam
barį, kuriame yra vietos 260 asmenų ir kuris veltui duodamas orga
nizacijų susirinkimams. Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą. Šis 
kambarys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių pre

AND LOAN ASSOCIATION
6245 S0. WESTERN AVĖ. CHICAGO. ILL. 60636
CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE, viena tarp žy
mesniųjų krašto finansinių (staigų, aptarnauja šios apylinkės 
gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai Jau virš 42 me
tus, visada prisilaikydama saugumo lr išmokėdama, palygi
namai, aukšta <ltvidci«la. Per paskutinius 10 metu Chicago 
Savings Išmokėjo savo taupytojams virš 12 milijonų dolerių di
videndais. šiais metais išmokami dividendai sieką beveik du 
milijonus dolerių. Mes nesiveržlame tapti pačia didžiausia ben
drove, liet stengiamės būti stiprūs finansiškai ir teikti pačius 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organizaci
jomis, noriai inisldėdami darbais ir finansais, kati galėtų pa
siekti geresnių gyvenimo sąlygų. Kviečiame visus taupymo lr 
paskolų reikalais kreiptis | Chicagos Taupymo lr Skolinimo 
Benrovę, išaugusių | virš $80,000,000 turto fstalgą.

1. Insured Family Savings
2. College Bonus Savings
3. Christmas Club Savings
4. Vacation Club Savings
5 Home Mortgage Loans
6 Home Improvement Loans 
7. All Types of Insurance

LSS seserijos pareigų perėmimo ir N. Jankutės-Užubalienės naujos 
knygos “Danutė stovyklauja’’ pristatymo šventės svečiai. Iš ka'.rės: 
LSS seserijos dvasios vadovas ps. kun. P. Garšva, naujoji vyr ausią 
skautininke M. Jonikienė, rašyt. B. Babrauskas ir LSS brolijos vy
riausias skautininkas VI. Vijeikis. Nuotr. A. Gulbinsko

Susirūpinkime mokytojų 

prieaugliu

K. JURGUTIS

Lapkričio 26—27 dienomis 
Chicagoje vyko mokytojų kon
ferencija, kurioje ves keletas 
jaunų veidelių tesimatė, o di
džiulę daugumą sudarė vyresnio 
amž., apšarmojusiais plaukais 
mokytojai. Daugelis iš jų po 
penkerių ar dešimties metų bus 
priversti palikti liutanistines 
mokyklas. Kas užpildys jų išse
kusias gretas? Tai yra labai 
rimtas klausimas, o kartu ir į- 

Į spėjamasis signalas, žvelgiant į 
mūsų lituanistinių mokyklų atei 
tį. Nuostabu, kad tuo klausimu 
nebuvo jokių užuominų moky
tojų konferencijos dienotvarkė
je. Tik ačiū mok. I. Serapinui, 
kuris, susirūpinęs mokytojų 
prieaugliu, savo jautriame žo
dyje įtikinančiai pasakė, kad 
prie dabartinės technikos ir di- 

' džiuliai rūmai pastatomi per 
'vienerius metus, tačiau mokyto- 
įjos per tokį trumpą laiką neį- 
. manoma parengti.

Yra galvojančių, kad bet kas 
' gali mokytoją pakeisti. Tai 
j “daraktorių” gadynės ir netu- 
‘ rinčių jokio supratimo apie mo
kymo ir auklėjimo darbą gal
vosena. Kuriem galam tada bū
tų steigiamos mokytojams pa
sitobulinti studijų savaitės, stei
giama mokytojams kursai, mo
kytoju seminarijos, institutai, 
kolegijos? Tačiau vargu šiandie 
rasime valstybę, kuri tokių ins
titucijų neturėtų ir jomis nesi- 

! rūpintų. Tik tų institucijų dė

ka ir Lietuva per trumpą ne
priklausomybės laikotarpį išug
dė pradinėms ir vidurinėms mo
kykloms kvalifikuotų mokytojų, 
kurie nešė visą jaunosios kar
tos mokymo ir auklėjimo naštą 
savo tėvynėje, pabėgėlių sto
vyklose Vokietijoje ir nūdien 
tebeneša Amerikoje ir į kitas 
šalis išemigravę. Tačiau jų 
plaukai šarmoja ir eilės retėja, 
o prieauglio veik nesimato. Ne
jaugi vėl teks grįžti į “darak
torių” gadynę, o jaunosios kar
tos mokymo ir auklėjimo darbą 
palikti diletantams?

Vienintelė viltis yra Chicago
je įsisteigęs Pedagoginis Litua
nistikos institutas, kuris turi su
būręs stiprias pedagogų pajė
gas ir garsius lietuvių kalbos1 
mokovus išeivijoje. Tik nežinia 
kodėl ta nepaprastos svarbos 
institucija yra lyg kokiu tylos 
sąmokslo šydu pridengta? Ma
ža apie’ ją rašoma mūsų perio
dikoje ir veik liko pamiršta šio
je mokytojų konferencijoje. O 
vis dėlto Pedagoginis Lituanis- 

> tikos Institutas, rengdamas bu
simuosius mokytojus, kultūri
ninkus ir spaudos talkininkus, 
yra nusipelnęs visos išeivijos 
didžiausios pagarbos, moralinės 
ir materialinės paramos.

Institutas turi du (akivaizdi
nį ir neakivaizdinį) skyrius. 
Reiškia, gali studijuoti Chica
goje ir kitur gyvenantieji. Aki
vaizdinį skyrių lanko vos 39, o

8. Sėli and redeem U. S. Bonds
9. Safety Deposit Boxes

10. Free Community Rooms for 
your organization meetings. 
(Free Coffee)

11. Cash checks and pay all family 
bills vvith our special money

order checks. No Service charge 
to members.

12. U. S. Postai Stamps Machine 
Service

13. We sėli Travelers Checks 
14 Save-by-mail Kits
15. Notary Public Service

16. Two large Free Par king Lots
17. Free Theatre tickets two 

Saturdays monthly for your 
children and muthers

18. Christmas party vvith giftj to 
College Bonus Members

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAY ........................ 12:00 PJH. —8:00 PM
TUESDAY ....................... 9:00 A.M.—4:00 P.M
YVEDNESDAY ............ Closed All Oa>
THURSDAY ................... 9:00 A.M. — 8:00 P M.
FRIDAY ................. .. 9:00 A.M. — 8:00 P.M
SATURDAY 9:00 A.M. — 12:30 P.M.

neakivaizdinį kursą ima 23 stu
dentai. Juk tai tragiškai mažas 
skaičius besirūpinančių mūsų 
tautinės gyvybės išlikimu išeivi
joje. Ar tik tiek teturime Chi
cagoje ir kitur gyvenančių jau
nuolių? Ne. Jaunimo turime 
daug, tik tautinis snobizmas 
mumyse kerojasi ir doleris die
vaičiu tampa. Jei tėvai sūnelį 
ar dukrelę leidžia baigti litua
nistinės mokyklos aštuonis sky
rius, tai jau skaito savo parei
gą su kaupu atlikę, nes jie ma
to daugelį “patriotų”, kurie vi
sai savo vaikų į lituanistines 
mokyklas neleidžia. Tautinių 
fariziejų niekada netrūko, bet 
jie neturėtų mums būti pavyz
džiais. Ką mums šiandie pasa
kytų Basanavičius, Kudirka, 
Maironis, Vaižgantas ir kiti mū
sų tautos žadintojai, matydami 
savanorišką išeivijos nutautėji
mą ir tautinius idealus keičiant 
į dolerį?

Visų lietuvių, palikusių savo 
gimtąjį kraštą, yra šventa pa
reiga duoti savo vaikams ko 
aukščiausią lituanistinį išsimoks 
linimą. O tokį išsimokslinimą ir 
gali suteikti vienintelė aukšto- 
mokslo institucija išeivijoje — 
Pedagoginis Lituanistikos insti
tutas, kuriame yra susibūrusios 
šios pedagoginių ir lituanistinių 
mokslų pajėgos: A. Dundulis, 
Č. Grincevieius, K. Girvilas, J. 
Peteraitis, D. Velička, dr. Skar
džius, dr. V. Sruogienė, dr. J. 
Balys, dr. J. Grinius ir dr. H. 
Nagys.

Reikia turėti galvoje, kad ir 
šis aukštojo lituanistikos moks
lo židinys nėra amžinas. Gal tik

1967 m. medvilnės karaliene išrink
ta G. K. Pearoe, 21 m., North Ca- 
rolinos universiteto studentė.

tada jis bus suprastas ir tinka
mai įvertintas, kai nustos eg
zistavęs. Institutan priimami 
tikrieji, laisvi klausytojai ir 
hospitantai. Mokestis už moks
lą labai mažas: 40 dol. studi
juojantiems akivaizdiniame sky
riuje ir 50 dol. imantiems nea
kivaizdinį kursą metams. Neiš- 
sigalintieji nuo mokesčio atlei
džiami.

Studentai, išklausę dvejų me
tų kursą ir išlaikę nustatytus 
egzaminus, gauna prad. litua
nistinės mokyklos mokytojų 
vardą ir teises, o išklausę trejų 
metų kursą ir išlaikę egzami
nus, gauna aukšt lit. mokyklos 
mokytojo vardą ir teises būti 
lektoriais kitataučių švietimo į- 
staigose. Pedagoginio Lituanis

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais lr sekmadieniais nuo 8.80 Iki 
11:80 vai. ryto. Vakarais pirmadle. 
niais 7 vai vak

VISOS PROGRAMOS IS WOPA 
1490 kit AM lr 1027 mg. FM

Telef. HEmlock 4-2413 
710# Soutb Maplewood Avenue

Obtcago, Illinois 0062#

timi Ull I tiltai! I m I i »• • fjjju} • JĮ'JJft' »• " '

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro 

gramą Naujoj Anglijoj, iš stoties 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Perduodama, vėliausi 
pasaulinių žinių santrauka ir k> 
mentarai, muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika 
lais kreiptis į Baltic Florists - 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E 
Broadvvay, So. Boston, Mass., Tel 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ii 
•Draugas”
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DEKORAVIMAS

IS VIDAUS IR IS LAUKO 
Kilimai ir apmušti baldai valomi 

J. RUDIS Tel. CLiffside 4-1050

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Planname ir vaškuojame visų rūšių 
grindis. J. BUBNYS, RE 7-516^* * » « 44 o * <

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

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

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

Sąžiningas Patarnavimas

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS 

NUO Š. M. SPALIO 
1 DIENOS

tikos Instituto adresas: 5941 S. 
Maplewocd Avė., Chicago, 
Illinois, 60629.

LAWN MANOR
Savings & Loan Ass’n
2700 W. 59th Street 

Chicago, III. HE 6-4100
Offers Maximum yleld on Savings.

We will transfer your funds at 
no expense to you. bring in your 
Pass-Book.

LAWN MANOR SAVINGS and 
LOAN ASSOCIATION 

Where Savings have always 
earned more.

IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
A. ABALL ROOFING C0.

[slegia prieš 49 metus. 
Dengiame vislų rūšių stogus Taiso

me arba dedame naujus kaminius, rl- 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Taisome mūra — “tuek. 
polntlng”. Pilnai apsidraudę. Visas 
tarnas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Skambinkite bet kuriuo laiku. 

Apskaičiavimai nemokamai
IIIIIIIIIIiiilHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllilIlIlIlIlIlI
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TELEVIZIJAS:

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.

J . MIGLINAS
2546 W. 69 St., II auk., PR 6-106S

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos iki 

$15,000.00



DEBESYS, AUDROS IR TAIKOS 

PASTANGOS SAO PAULO MIESTE

Ilgesnį laiką vienokiu ar ki
tokiu būdu talkinę Su Paulo lie
tuvių kolonijai, tėvai jėzuitai 
prieš trejetą metų gavo Lietu
vių sąjungos Brazilijoje pasiū
lymą pasinaudoti lietuviškų mo
kyklų pastatais. Po ilgesnių de
rybų tėvai jėzuitai pasirašė 30- 
čiai metų sutartį ir perėmė iš 
trijų pastatų vieną, patį di
džiausią, labiausiai apleistą ir 
dar su kitataučiais nuominin
kais. Kol svetimi nuomininkai 
valdė didžiąją pastatų dalį, tė
vai jėzuitai įsikūrė trijuose kam 
barėliuose ir pradėjo gražų 
krikščioniškai lietuvišką darbą. 
Nuomininkams išsikrausčius, 
remiami savo provincijos iš 
Amerikos, namus gražiai atre
montavo ir atidarė lietuviškam 
veikimui. Kolonija džiaugėsi 
kad juose iš naujo gimė lietu
viško darbo pavasaris.

Bet nelaime, naujai išrinkta 
sąjungos valdyba pradėjo tą 
gražų lietuvišką darbą ir pa
čius tėvus jėzuitus iš tų rūmų 
krapštyti. Pradėta tokiu “ne
kaltu” pretekstu: esą reikalin
ga pataisyti kaikurie su sąjun
gos įstatais ir Brazilijos įsta
tymais “nesideriną” sutarties 
punktai. (Įžvalgesnieji jau tuo
met numatė, kad šios pastan
gos siekia žymiai toliau).

Lygiagrečiai sąj. valdyba sa
vo biuletenyje, o atskiri jos 
žmonės užsienio spaudoje (Ar
gentinos ir š. Amerikos) pra
dėjo lietuvių jėzuitų niekinimo 
ir šmeižimo akciją. Pagaliau 
sutartį padavė brazilų teismui.

Tėvai jėzuitai, provinciolui
B. Markaičiui lankantis S. Pau- 
lyje, dėl šventos ramybės, atsi
sakė 30 dešimties metų sutar
ties ir ją panaikino. Abiejų pu
sių susitarimu turėjo būti su
daryta nauja sutartis dešimčiai 
metų. Susitarimą valdyba tu
rėjo pateikti visuotinam sąjun
gos narių susirinkimui patvir
tinti, ar atmesti. Bet sąj. val
dyba susirinkimo nešaukė ir ne
šaukia. Vėliau pati tėvams jė
zuitams laišku pranešė, kad sa
vo susitarimo su tėvu Markai- 
čiu atsisako. Dabar jau daug 
kam tapo aišku, jog tikrai sie
kiama iškeldinti tėvus jėzuitus 
iš rūmų.

Visa tai jaudino lietuviškąją 
visuomenę ir kėlė nerimą.

Kitas dalykas, kurs dūmavo 
mūsų padangėj buvo tas: nau
jai išrinktoji sąj. valdyba pa
kaltino anksčiau buvusias val
dybas izoliacine politika ir pa
skelbė, jog dabar sąj. durys at
viros visiems geros valios lie
tuviams. Daug kas tuo patikė
jo. Pasaulio LB biuletenis reiš
kė vilčių, kad dabar sąjunga 
apjungsianti visus lietuvius ir 
tapsianti bendruomene. Nema
žas S. Paulio lietuvių skaičius, 
jų tarpe ir jaunimas, padavė 
pareiškimus įstoti į sąjungą. 
Bet gavo nusivilti. Priimami bu
vo tik tie, kurie, reikalui esant, 
pabalsuos už jėzuitų išmetimą.

Klausimams išsiaiškinti ir 
nuotaikoms praskaidrinti, visų 
katalikiškųjų organizacijų pir
mininkai pasirašė atsišaukimą 
lietuviškai visuomenei ir rug
sėjo 18 d. sušaukė visuotinį lie
tuvių susirinkimą.

Čia manome naudinga įterp
ti paaiškinimą. Kalbamieji mo
kyklų rūmai buvo pastatyti 
Lietuvos vyriausybės parama 
ir tuometinės liet. kolonijos au
komis, vadovaujant konsului 
dr. Mačiuliui. Sąjunga buvo į- 
steigta, kaip juridinis asmuo 
tai nuosavybei globoti ir atsto
vauti prieš Brazilijos įstaty
mus. Todėl suprantama, kad 
kolonija rūmus laiko savais, 
rūpinasi, kad jie būtų naudoja
mi lietuviškam reikalui. Todėl 
erzinančiai veikia pernelig griež 
tas dabartinės sąj. valdybos 
pareiškimas: “Mūsų turtas, ką 
norime, tą ir darome”. “Mūsų

turtas buvo atiduotas jėzui
tams” ir t. t. Didelė valdybos 
narių dalis, kai buvo liejamas 
prakaitas namams statyti, dar 
negyveno S. Paulyje.

Visuot susirinkime dalyvavo 
arti pustrečio šimto žmonių, 
(Dalyvių knygoje pasirašė 205) 
įvairių pakraipų. S. Paulo ko
lonijai tai yra labai gausus su
sirinkimas. Tik Vasario 16 ir 

' Jaunimo šventė įstengia dau
giau jų sutraukti. Susirinko tie 
žmonės, kurie rūpinasi lietuviš
ku reikalu, ir yra matomi ki
tuose lietuvių parengimuose. 
Buvo nemažas skaičius ir sąj. 
narių. Kalbėtojai Sliesoraitis, 
kun. Šeškevičius, šermukšnis, 
Vinkšnaitis, Vancevičius, Kut- 
kienė ir k. nušvietė esamą pa
dėtį. Visi susirinkusieji atviru 
balsavimu (tik vienam dalyviui 
balsuojant “prieš”) vienbalsiai 
priėmė rezoliucijas ir įgaliojo 
susirinkimo prezidiumą jas pa
sirašyti ir pasiųsti sąj. valdy
bai, revizijos komisijai, lietu
viškai spaudai ir kitoms insti
tucijoms.

Jei sąj. valdyba panorės iš
girsti visuomenės balsą, nuo
taikos pradės ramintis. Priešin
gu atveju bus šaukiamas kitas 
susirinkimas ir tariamasi, kas 
daryti. Šiam eventualiam reika
lui išrinkta komisija iš kun. 
Šeškevičiaus, St. Maželio, V. 
Tumo, J. šermukšnio, J. Čiu- 
vinsko, J. Bagdžiaus, A. Vinkš- 
naičio ir St. Butrimo.

[Kun. J. Šeškevičius

DAUGĖJA PAŠAUKIMŲ

Paragvajuje po visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo pastebi
mas žymus dvasinių pašaukimų 
padidėjimas. Prieš tai vienas 
pašaukimas paeidavo iš 2,800 
tikinčiųjų skaičiaus o dabar jau 
iš 1,800.

OUR 70th YEAR! 
WIN A PRIZE Open House Celebration 

December 19th through 
January 2Bth

FREE SOUVENIRS TO ALL VISITORS

Pozuojame po Kristaus Karaliaus minėjimo Putname.

Mūsų kolonijose
Worcester, Mass.

JAUNŲJŲ ATEITININKŲ 
KŪČIOS

Gruodžio 17 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje surengtos Sta | 
šio Šalkauskio kuopos jaunųjų 
ateitininkų kūčios, į kurias at-1 
silankė prel. K. Vasys, parapi
jos administratorius kun. A. 
Jankauskas ir kun. J. Steponai
tis. Kun. A. Jankauskas atkal
bėjo maldą, visi kunigai su atei
tininkais sulaužė plotkelę, val
gė visus kūčių valgius.

Jaunųjų ateitininkų veikia du 
būreliai: jaunesniųjų ir vyres
niųjų. Pirmajam vadovauja O- 
nilė Vaitkutė, antrajam — Pr. 
Pauliukonis. Kūčių metu buvo 
pristatyti • jaunesniųjų būrelio 
būrininkė A. Pauliukonytė ir 
sekretorė R. Žemaitytė ir vy
resniųjų būrelio būrininkas E. 
Meilus, sekr. K. Pauliukonis. Pa 
valgius buvo atlikta kukli pro
gramėlė, prisiminti partizanai 
ir Sibiro tremtiniai. Laima Pau
liukonytė paskaitė lietuvaitės 
laišką iš Sibiro, Zita Babuckai- 
tė ir Kęstutis Pauliukonis ei
lėraščius, gautus iš Lietuvos. 
Kalėdinius eilėraščius paskaitė 
Ramutė ir Petras Gražuliai, As
ta Dabrilaitė. Padeklamavo Ber 
nadeta ir Teresė Miliauskaitės, 
Aldona Pauliukonytė, Aldona

Juškaitė, Regina Klimavičiūtė, 
Rita Žemaitytė, Bernadeta Šar- 
kauskaitė ir jaunių — Worces- 
terio ateitininkė Rūta Pauliu
konytė.

Ed. Meilus visų jaunučių var 
du pasveikino Pr. Pauliukonį 
ir įteikė jam dovanėlę. Pabai
goje kun. A. Jankauskas ir kun. 
J. Steponaitis trumpu žodžiu 
pasveikino susirinkusius ir pa
linkėjo linksmų švenčių.

Kūčios baigtos giesme Svei
kas Jėzau gimusis. Jaunučiai 
patenkinti surengtomis kūčio- 
mis. Pr. Pauliukonis padėkojo 
prel. K. Vasiui, kunigams A. 
Jankauskui ir J. Steponaičiui 
už atsilankymą, ponioms J. Dab 
rilienei ir E. Pauliukonienei už 
pagalbą prie kūčių stalo ir pra
šė visus jaunučius padėkoti sa
vo mamytėms už parengtus kū
čių valgius. Pr.

Los Angeles, Calif.

BALFO VEIKĖJOS NETEKUS

Kaip jau “Drauge” buvo ra
šyta, gruodžio 3 d. mirė a. a. 
Paulina Raulinaitienė, kuri la
bai daug padėjo Balfui.

1953 m. atvykusi su visa šei
ma iš Australijos tuoj pat įsi
jungė į vietos Balfo skyrių ir 
iki paskutinės savo gyvenimo

dienos buvo valdyboje įvairio
se pareigose.

Praeitais metais prieš meti
nį Balfo narių susirinkimą ji 
pasakė: “Norėčiau jau pailsėti 
ir į valdybą nebeįeiti, bet kas 
dirbs? Į susirinkimą ateina tik 
viens kitas, o kiti darbo vengia”. 
Tikrai, nedaug susirinko ir be
veik ta pati valdyba buvo per
rinkta. A. a. P. Raulinaitienė 
vėl visu stropumu vykdanti sa
vo pasiimtas pareigas.

Lapkričio 27 d., sekmadienį, 
prieš pat savo didžiausią nelai
mę, pasiima iš Balfo iždininko 
naują aukų lapą, kad aplankytų 
dar neaukojusius savo pažįsta
muosius. Bet, deja, šio pasiryži
mo negalėjo įvykdyti, nes Vieš
pats Dievas paskyrė jai kitą už
davinį. Rodos, ji galėjo dar il
gai gyventi ir džiaugtis juo. 
Kartą ji man pasakė: “Žinote, 
aš esu gal laimingiausia pasau
lyje moteris. Mano sūnūs ir 
marčios yra man be galo geri, 
o anūkai malonūs, todėl aš mel
džiuos ir dėkoju Viešpačiui už 
šią mums suteiktą malonę se
natvėje”.

Tebūna man leista, kaip il
giausiai su a. a. P. Raulinaitie-

Prez. Johnson dukra Lynda ir akt. 
Hamilton švenčių proga nuvyko j 
Acapulco, Meksikoj.

FRANK’S T.V. Si RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5- 7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. RADIO. 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, TAIPGI 
ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SA-TOM.
3%
4

On savings accounts on investment bonus

NUO SAUSIO MEN. I d., 1967
Sąskaitos apdraustos iki $15,000 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

I IT T %/ & RADIO (LIETUVIAI) U 1 I I - V. gav DAN LnJTTKASj
NAUJŲ PARDAVIMAS — VARTOJAMŲ TAISYMAS.

, GREITAS patarnavimas — GARANTIJA —- KREDITAS. | 
2412 VVEST 71st ST., CHICAGO, ILL. 60629, TEL. — 471-2446 

ssss

Kas tik turi gerą skonį,

Viską perka pas Liepor

DISTRICT SAVINGS
3430 South Halsted St • Chicago, Illinois 60608 • Phone 523-2800

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE PK., 6211 So. VVestern, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom dienom nuo 9 iki 
6 vai. vak. SekmadieniaL nuo 12 iki 5 vai. vak.

, DRAUGAS, antradienis, 1967 m. sausio mėn. 3 d.

ne dirbusiam tam pačiam Bal
fui, pareikšti viso Balfo vardu 
aukščiausią jai pagarbą ir pa
dėką, o jos mylimam vyrui, 
sūnums, marčioms ir anūkėms 
- anūkams giliausią užuojautą.

Ilsėkis ramybėje malonioji ir 
darbščioji balfininke, o Viešpats 
Dievas telaimina atliktus Jū
sų darbus.

Vladas Pažiūra,
Balfo sk. pirmininkas

AMERIKOS DVASINĖ 
PAGALBA

Siekiant padėti Pietų Ame
rikos Bažnyčiai nugalėti dvasi
ninkų trūkumą, JAV-se buvo 
įkurtas Popiežiaus savanorių 
sąjūdis, apimantis dvasiškius, 
vienuolius ir pasauliečius. Iki 
šiol tuo būdu JAV-bės Pietų 
Amerikai davė 1,670 kunigų, 
350 brolių vienuolių ir klierikų, 
1,900 seselių vienuolių ir 500

Stirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS

6741 So. Mapletvood Avenue 
Chicago, III. 60629

iiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
RINOS IR NUTEKAMIEJI

VAMZDŽIAI
EkspertiStkal uždedam naujus lr tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778 
itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiitihdiuiiiiii Į
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MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

IVA 5-9209 Chicago, Illinois
i-iiiĮiiliiiiiiiiaiiiiiiimiKuiKį;;;

LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. VVestern Avenue

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospeet 8 - 9583
‘lllllllllllllllllllliuilllllllllllll

4
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savanorių pasauliečių. Be to 
JAV-ių katalikai kasmet su
renka po kelis milijonus dole
rių finansiniai padėdami išlai
kyti įvairias misijas Pietų 
Amerikos kraštuose.

■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiim
LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 

IR VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Neptūne Motors Ine.
6516 South Westem Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS 60636 

Telef. — 925-5121

Išsimokėjimai mažu nuošimčiu 
per banką.

Atdara kasdien: Pirm., Penktad. — 
9 iki 9 v. vak. šefitad. nuo 9 tkl 
6 vai. v. Sekmad. 11 Iki 5 v. vak. 

Parūpinami automobiliai pagal 
klientu reikalavimą.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS 4065 Archer A» 
Chicago, III. 60632, Tel. YA 7-5930

SIUNTINIAI J LIETUVA
COSMOS EKPRESS

MAnųirErrrE gift parcel skrv. 
S skyriai Oliicago.|e;

2608 W. «9th St. Tel. WA 5-2787 
2501 W. (lOth St. Tel. WA 5-2787 
3212 So. Halsted St.. Tel. OA 5-1864

Lietuvių bendrove, kuri turi teise 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iŠ Chicagos 1 Lietuvą.

Didelis pasirinkimas geriausios rfl- 
SieS medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. lr V. Žukauskai

e -ar -a.- »a» -a- -a,- ’A- «A? -Ar ta? -a.* -Af tafta*  ta.* -a.--.a? tar Mflif lif lifB

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto lėk 
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 Pl. VVA 5-8063

TV - Radio - Stereo
BANGA
Pardavimas ir taisymas 

2649 W. 63rd Street
Tel. 434 - 0421

P. Rudėnas K. šimulis

5 1%
4
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PUIKI DOVANA BET KADA 
ANGLIŠKAI KALBANTIEMS
“Vytautas the Great”

parašyta prel. Juozo B. Končiaus. 
Knygos gavėjas turės progos susi
pažinti su lietuvių tautos garbin
gąja. gražia praeitimi ir jos kovo
mis dėl laisvės 14 - 15 šimtmetyje. 
Tuomi supažindinsime su lietuvių 
tauta ir įgysime jai bičiulių, kurie 
šiais laikais mums yra labai rei
kalingi. Knyga gaunama “Drauge”, 
kaina $3, TfTetais viršeliais — $4 
iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiu

CONTR ACTO RS

Heating Contractor
įrengiu naujus ir perstatau Se
nuti visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning J 
naujus lr senus namus. Stogų 
rinas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit lr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo-

DOMAS ŽUKAUSKAS 
' HFATiNG & SHECT METAI, 
4444 S. VVestern, Ohicago 9, IU.

Telefonas VI 7-3447

1
4%
I N T E R E S T 
ON SAVINGS

Member Federal Reserve System
Member Federal Deposit Insurance Corporation

Marąuette National Bank
63rd and Western Avenue 

GRovehill 6-5100
Free parking Open Thurs. night. Open Sat. ’til 2:00 p.m.

REAL E
K****!******** -*!****!*!*!?*!*’**!**)
Namų Pirkimas Pardavimas

INCOME TAX
KATILIUS REAL ESTATE 

2456 W. 69th Street. KE 7-8899.ar sar sa? «ar «a? «a.» '** -A.* ■A* -Ą- -a- -a? -a.- ’A' “A- 'A- ta.:
jv» JTt JvS -y. STl •▼••v. •‘▼'.•'V. iri 3V53TS TTi Jv- « r.

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to veikla Notariatas, 
daromi Ir liudijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax Ir atliekami kitokį 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Mapletvood Ave., CL 4-7450

STATE
NAMŲ PIRKIMAS — 

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tax

Notariatas — Vertimai
Apdraudę Agentūra
BELL REALTY

J. BACEVIČIUS 
6455 S. Kedzie Ave.. PR 8-2233

Mūras fl butų po 5 kamb. Geros 
pajamos & maš. garažas. Tik $50,000.

Marųuette pke auto garažas an» 
gero kampo. Tinka taisyti ir parda
vinėti auto mašinas. $40,000.

Marųuette pke. Mūr. 1 Jį ankšto, 
2 po 5 kamb.. 11 metų senumo 
Įrengtas rūsys. $27.900.

VAINA REALTY
2517 W. 7Ist St. — RE 7-9515

Ijabal puošni 7 kamb. rezidencija, t Jį dvigubos vonios, marmuras, ther- 
mo langai, centrai. vBslnimas, puikiai 
įrengtas poilsio rūsys, prijungtas 2% 
auto mūr. garažas Teiraukitės.

fl kamb. apynaujis gražus mūras. ! 
1Jį vonios, karšto vandens šiluma, 
iškelti vamzdžiai, alumin. langai, ki
limai, garažas. $22,000.

fl kamb. mūr. Karšto vandens ši
luma gazu, alumin. langai, spinte
les, plyteles, kilimai, 2 auto garažas. 
M. pke. $19.900.

2 po B kamb. mūr. Atskiri šildy
mai gazu, modernios vonios, alumin.. 
langai. 2 auto. garažas, 38 p. skly
pai. Netoli mūsų jstaigoe, $27,900.

.2 po ti kamb. mūr., 2 kamb. rū
sy, gražiai įrengtas butas savininkui

Ir $145 m6n. pajamų. 2 auto garu 
žas. Tik $28,900..

2 po 5 kamb. mūr. M. pke. Nau
jos vonios, plyteles, nauja šiluma 
gazu, pusiau įrengtas rūsys, 2 auto 
mūr. garažas. Pasiteiraukite

Laimi švarus 5 kamb. medinukas. 
Naujas šildymas gazu. Alumin lan
gai, garaž. Netoli mūsų. Tik $14,900.

labai graži mūro rezl<l«'nleija, pri
jungtas mūro garažas, puikiai (reng
tas rūsys, daug priedu. Tik $29,500.8 butų mūr. Rrigliton pke. Naujas 
centrai šildymas gazu 2 butuose, ki
tuose gazo pečiukai. Alumin. langai, 
apsauga nuo potvynio, naujas stogas 
labai geros pajamos. Tik $39,500.

Marųuette Parke 10 butų mūr 
Naujas frtogas. Dideli gražūs kamba 
riai. Savininkas pats finansuoja 
$76.000.

NERIS REAL ESTATE
6924 South Western Avenue Tel. 411 - 0321

REAL ESTATE
Med. 1Jį aukšto, 5 mieg. M. p. Ga

zo šlld. Tik $14,800.
Mūr. fl k., garažas, naujas šild. 

66—Mozart.. $19,600.
Mūr. 5 metų. Gage p. 2 butai U 

Ofisas. $37,800.
Med. Inbal geras. 3 mieg. M. p. 

8kubial už $16,900.
Mūr. 5 kamb., naujas gazo šildy

mai! Labai gera vieta, $17,600.

PARDAVIMUI
Mūr. 2x5 Jį k. Gage p. 10 metų. 2 

gazo šlld. Garažas. $41,900.
Mūr. 4 butai po 5% kamb. M. p. 

Platus sklypas. $46,600.
Mūr. 2 po fl M. p. Naujas šildy. 

mas. Mūr. garažas. $28,900.
Mūr. 114 a., 2 būt., 6 upač lr a 

virš., $21,500.
Mūr. 3 mieg. 10 m Marų. pk. gi. 

rai.. kilim. $21,600.

KAIRYS Ž943 West 59tb Street. Tel, HE 6-5151
REA L ESTATE

2 po 4 kamb. mūr., skiepas lr pa- 
stogS. Garažas. Geri miegamieji. Ar
ti bažnyčios Brighton pke.

8 butų mūr. Geros pajamos. Ge
rai prižiūrėtas. Neaukšta kaina.

Mūr. luiagalmv, 6 kamb. Dideli 
miegamieji Centr. gazu šildymas.

Gage p-ke.
13 butų mūr. $16,500 metinių pa

jamų, Namas kaip 1616. Tik $26.000 
(mokėti.

2 po fl kamb. mūr. Central, šildy
mas. Marųuette P-ke.

ŠIMAITIS REALTY S INSURANCE
Notary Public — Income Tax Service

2737 West 43rd Street Tel. — CL 4-2390

M.mbtr o( M.L.S.

SALES 0 MORTGAGES 0 MANAGEMENT

HELP 4VANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

PASIRINKIMAS
Gražus 1 Jį a. mūr. 6 ir 4 kamb.

įrengt. rūsys, garaž. namas tik 7 
m. Viskas modernu. prie parko. 
$39,800.

Itanch 5 Jį k. mfir., 14 met. 
Washer-dryer ir kiti įrengimai. 50 
p. sJklypas, Oak Lawn, arti 79 ir 
Cicero. $17.000.

3 būt. mfir. 6, 5 tr 3 kamb. bu
tai, garaž. $200 nuom. mėnesiui ir 
didelis butas pirkėjui. Marų. pk. 
$27,800.

2 butų Brigh. pk. 2 po 4 kamb. 
butai, atskiri gazo šildym. sausas 
rūsys, garaž. $15,600.

Biznis nr ofisas ir du butai. Mūro 
namas, garaž. centr. šildym., gera 
vieta. Marų. pk. $27,000.

Nagingam vyrui proga. Geroje 
vietoje 5 butų apkaltas medinis. Yra 
beismentas, garažas, atfikiri gazo šil
dymai.. Apie $200 nuomos. Prašo 
$12,000

Našle už $21,060 parduoda gera ®- 
jų butų namų, garažą, 60 pėdų skly
pą ir apie $260 m6n. pajamų. Neto
li mūsų ofiso.

4 butų mūras, prie parko. Gazu 
Šildymas, alumin. langai, mūro ga
ražas. $46,000.

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

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS-PAR
DAVIMAS * NOTARIATAS • PA
TVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACI
JOS POPIERIAI * PAJAMŲ MOKES

ČIAI — INCOME TAX 
Ola gaunama soc. draudimo knygele 

lietuvių k. Kaina $1.00.

LEONAS REAL ESTATE
2735 W. 71st St. Tel. 925-6018

HEI.P VVANTED

CAR MEN
Also

Sheet Metai Workers
• Experienced
• Free hospitalization
• Life insurance

Ąpply
Employment Office

PULLMAN COMPANP 
CALUMET SHOPS

701 E. 114th Street
An eųual opportunity employer

FOUNDRY HELP WANTED

FOR CHICAGO. Steady jobs. Top 
pay and benefits.

FOUNDRY MOI.DERS 
CORK MAKERS. GRINDERS

FAUNT FOUNDRY CO.

- VYRAI

product
ENGINEER

National .muiti plant organization 
i of precision miniature eleetro me
chanical devices “relays” has po
sition for engineer with minimum 
of five years proven experience in 
associated produet line. We offer 
im.maculate manufacturing faeil
ities, excelent fringe benefits. Salary 
open. Send resume, giving complete 
background in confidence to 

PERSONNEL DIRECTOR

ALLIED CONTROL 
COMPANY
Wonx Spring Road

PLANTSVILLE CONN.
Tel. — 203-628-9654

An eąual opportunity employer.

GENE’L FACTORY
Men needed for permanent work. 
Plenty of overtime available. Com
pany paid hospitalization, life and 
medical insurance, vaeations, holi- 
davs, serverance fund. Ąpply 
mornings.

ARDCO. INC.
9929 S. AVENUE "N"

Near lOOth & Indianapolis Blvd.

Didelis namų, sklypų, biznių 
ir žemės ūkių pasirinkimas.
LINARTAS REALTY
4936 W. 15th St., Cicero 652-4343

Arti St. Petersburg, Florida
parduodamas 4 kamb. namas (2 
mieg.), didelis sklypas, priešais ka
talikiškos bažn., pusė bloko nuo 
krautuvės, skalbyklos ir autobuso. 
Arti paplūdimys. Savininkas bus 
vietoje — 5822 — 17th Ave., S., 
Gulsport, Florida, nuo sausio 3-čios 
iki 15-tos d.; arba skambinkit Chi- 
cagoje LA 3-0395. Kaina $11,000.

HELP VVANTED — VYRAI

8524 Vincennes Avenue

ENGINEERING
* ELECTRICAL ENGINEERS

* MECHANICAL DESIGNERS

* DETAILERS (Mušt Know Technical Germani

You can be an integral part of the dynamie graphic arts industry by 
exploring the exciting opportunities that are available at the 75-year 
old Miehle Company. Your chances for advancement and security 
are excellent. We offer a superb benefit program coupled with above 
average salaries. CONTACT MR. JOHN P. MEYER AT: •

THE MIEHLE COMPANY
(Div. Miehle-Goss-Dexter, Ine.)

2011 W. HASTINGS CHICAGO, ILLINOIS
226-5300 EXTENSION 203

WATCHMEN AND 
JANITORS

Openings for full or part time in 
Chicago and suburbs.

AGE 30—60
Mušt pass physical exam. Top pay. 

Full company benefits.
Ąpply Personnel office.

200 W. Ohio Street 
or call M0 4-4200

SUPERVISOR
TOP NOTCH

MACHINIST OR TOOL & DIE 
MAKER FOR TOP PAY

For well established Northwest side 
company. Steady work & overtime 

Many benefits.
Call or ąpply in person.

CHICAGO STAINLESS 
EQUIPMENT CO.

5001 No. Elston Ave., A V 3-7160

I

Makt office 5727 W. Cermak, Cicero, IU. Tel. OL 6-2233 

Branch ofc 2617 W. 71st St., Marąuette Parke, tel. 925 - 5256 
ALEX SATAS — Realtor

Turime Šimtus namų Ciceroje, Berwyne, Riverside, La Grange Parke ir 
kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašom užsukti j mūsų įstaiga te 
išsirinkti iš katalogo.

Pasinaudokite Draugo „Classified” skyriumi.

Handy Man Wanted
Meals and good pay.
Phone MR. VELNA 

WH 4-2880 ___

MECHANICALLY
INCLINED

’ MEN
WITH HIGH SCHOOL 

E.QUIVALENCY
FOR

Rotating shift work
AT

General Mills, Ine.
SA 1 - 2900, Ext. 232

44 years at the šame location 
A n eųual opportunity employer

Help w a n ted

GEN’L FACTORY 
WORKERS 

and
DIE CASTERS

TOP PAY

Jacoby Riedler 
Die-Casting Corp. 

1215 S. 8th Avenue 
Maywood, Illinois 

Tel. — 344—5870 

TAB
OPERATOR

Loop area. 1 yr. expcrience mini
mum. Good starting salary and 
benefit plan. Rotating shifts. For 
intervievv Phone — Miss Britton
— HA 7-1920, ext. 294.

TEXACO, INC.
— An eųual opportunity employer —

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

■V

IMMEDIATE NEED 
EXISTS NOW

FOR
Press Brake Operators

(Men who can do specialty work)

Paint Sprayers
Free Insurance — includes hospitalization 

and pension plan.
HOURS: 7:30 A.M. to 4:30 P.M.

KNOBLOCH MFG. CO.
25 NO. GREEN STREET 

CHICAGO, ILL. TEL. 733-5778

HELP WANTED — MOTERYS

Start A Happy Nevr Year
We Have These Openings Now

GENERAL DUTY REGISTERED NURSES
For 3 To 11, Full Time On Medical And Surgical

O. B., FULL TIME
Also Registered Nurse (Float The House)

Join our yvonderful team 80-bed general hospital offering top rates 
with dlfferentlals for nights and 3 to 11. Rooms and apartments con- 
venlent to hospital. Please call or write.

216-944-3500. Nursing Department 
RICHMOND HEIGHTS GENERAL HOSPITAL 

27100 Chardon Road, Cleveland, Ohio 44132

REGISTERED NURSES 
AND LPNs.

Ali Shifts, Full Or Part Time. For All Services. New Addition 
Opening In January. Medical Surgical Patients. Nurses are involved 
in planing improved methods for patients’ care with this nursing 
Service. Many employee benefits.

Call 213-721-5151
Or Senti Application To Director Of Nurses

BEVERLY HOSPITAL
309 W. Beverly Blvd., Montebello, California

EXPERIENCED

AUTOMATIC 
SCREW MACHINE 

SET UP MEN
on Brown & Sharpe and Multiple 
Spindle. — Mušt have job shop 
ejčperience.

DAYS & NIGHTS 
Steady work for ąualified men. 
Good hourly rate plūs overtime 
& shift premium. Full benefits in
cluding uniforms & profit sharing.

KERR - LAKESIDE
INDUSTRIES. INC.
26841 Tungsten Rd., 

Cleveland, Ohio — 261-2100 

IMMEDIATE OPENING FOR

PLASTIC MOLDING 
TECHNICIANS

For In.jection Moldk,g Dept.
Mušt Be Familiar With

Mold Set Up And
Molding Procedures 

Also
MOLDING ATTENDANT

(For Night Shifts) Will Train 
Stokes Automatic Machines

IVRITE IMMEDIATELY TO:
ADVANCE ROSS 

ELECTRONICS CORP. 
Washington, Iowa

HELP WANTE1I — VYRAI

Excellent Opportunity for
MAINTENANCE FOREMAN

Second Shift
Immediate opening for experienced individual to head second shift 
.maintenance operations in large modern manufacturing facility in 
LaSalle, Illinois. Should be familiar with welding, pipe fitting. ma
chine repair and general maintenance procedure. Electrical back
ground helpful. This is an excellent opportunity to join a grovving 
company with top wages and sūperior fringe benefits. Send brief 
outline of work history to:

SUN D ST R A N D Hydro—Transmission
CALL 815 — 224 -1850

Personnel Department — Ask for Earl Kennett.
Airport Road, LaSalle, Illinois 61301

An eųual opportunity Employer

FACTORY MEN — NO EXPERIENCE REQUIRED
OPENINGS FOR:

• MATERIAL HANDLERS
• FILERS AND BURRERS
• GENERAL FACTORY W0RK

$2.36 Starting Rate. For Intelligent, Dependable Men. Automatic 
Progression To $2.70 Plūs 10% Bonus For 2nd Shift.

Many opportunities for advancement in machine shop tvork.
• Excellent Fringe Benefits. • Free Hospitalization Insurance.
• Paid Hoiidays And Vaeations.
Employment Office Open Daily To 5 P.M.
Tuesdays And Thursdays To 8 P.M.
Saturdays 9 A.M. To 2 P.M Sundays 2 P.M. To 5 P.M.

PARKER-HANNIFIN CORP.
501 S. Wolf Road, Dės Plakies, Illinois

ad eųuai oppMrtunlry niuiployer

PARKER-HANNIFIN
HAS IMMEDIATE OPENINGS FOR:

• TURRET LATHE • ENGINE LATHE
• MILLING MACHINE
Nights $3.65 Per Hour. Plūs 10% Shift Bonus.

Top jobs on 2nd shift for men with minimum of five years 
experience, who can help set-up and operate from prints in a 
variety of tvork.

MUŠT HAVE MACHINIST TOOLS
• Excellent Fringe Benefits. • Free Hospitalization Insurance.
• Piad Hoiidays And Vaeations.

Employment Office Open Daily To 5 P.M.
Tuesdays And Thursdays To 8 P.M.
Saturdays 9 A.M. To 2 P.M. Sundays 2 P.M. To 5 P.M,

PARKER HANNIFIN CORP.
501 S. Wolf Road, Dės Platnes, Illinois. Tel. 827 -1171

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

PRESS BRAKE 
PUNCH PRESS

SHEAR OPERATORS
$118.00 TO $130.00 A WE,EK 

Mušt be able to make own Set-ups and read Blue Prtnts.
• Fully Paid Company Benefits
• Hospitalization and Major Medical Insurance
• Life, Sickness and Accidents Insurance
• Work Clothes Furnisbed
• 9 Paid Hoiidays
• Paid Vacation
• Cost of Living Allouance

STRICK CORPORATION
9300 SO. DREXEL, CHICAGO, ILLINOIS 

An Eųual Opportunity Employer —

Perskaitę Draugi, duokite kitiems pasiskaityti.



snkt. Mansfield sūnus 6 m grįžo iš ligoninės, kur gulėjo nuo lapkričio 
d., kada jį apdraskė liūtas. Ir motiną ir brolį žiūri kitas aktorės sūnus

8 m.

Pastabos ir nuomonės

Kad ir su priešu, bet kalbėtis 

reikia

Atsakymas J. Damauskui

L1.AIŠKUJ”[IRAUGljr]

“Draugas” savo lapkričio 22 
dienos laidoje pateikia mums 
J. Dainausko samprotavimus: 
Ar galima susikalbėti su len
kais, aiškiai pasisakydamas, 
kad “prie dabartinio lenkų ir 
sulenkėjusių nusistatymo tai 
būtų tik mūsų jėgų ir laiko 
bereikalingas eikvojimas”!?

Kad Vilniečių sąjungos daž
nas narys tebegyvena iš Lietu
vos išsineštais įspūdžiais bei patirtais lenkų smūgiais, tai jo- 
senais ir nesenais skriaudų pri-; kia politika, o patarinėjimas — 

veltui laiko negaišti” — jo-simimmais Vilniaus krašte, tai 
suprantamas reiškinys. Tačiau 
mane, atvirai sakant, daugiau 
negu nustebino nuo seno mums 
pažįstamo plunksnos darbuoto
jo 5. Dainausko pasisakymas, 
kad su lenkais kalbėtis — tik 
burną veltui aušinti. Tik vieno 
pagrindinio dalyko J. Dainaus-
kas nepasakė, — tai kas gi da- mes turime pajudėti iš negy
rytiną toliau?. Ar ir dabar, po 
28-rių metų, kai per fas et 
nefas (apie tai čia dabar ne
kalbama) Lietuva su Lenkija 
buvo užmezgus normalius val
stybinius santykius, kurie ta
čiau 1938 m. ir kiek vėliau 
Vilniaus klausimo neišsprendė 
ir vienokiam ar kitokiam to 
klausimo sprendimui net papras 
čiausios medžiagos -bei argu
mentų neparuošė, tai užgriuvo 
pasaulinio masto įvykiai. Ne- 
sikartosiu, bet tų įvykių pasė
koje Lenkija kaip valstybė Eu
ropoje egzistuoją, o Lietuvos 
jau ir vardas nebeminimas.

Aš labai gerai nusimanau, 
x kad mes emigracijoje Vilniaus 

klausimo neišspręsime, o len
kams, kaip ir pats J. Damaus
kas supranta, to klausimo rau- 
tdoniems ar baltiems lenkams 
niėra, vadinas, pasauliniam že
mėlapiui naujai persitvarkant, 
lenkai formaliai gali sakyti, kad 
jų ir Vilnius ir Lvovas, nes tai
kos sutarties toje Europos da
lyje vis dar nepasirašoma. Ma
no ir daugelio panašiai manan
čių siūlymas yra informuoti se
nos ir naujos lenkų emigracijos 
šviesesnius protus, kas gi tik
rumoje kaltas, kad mūsų san
tykiai su lenkais nuėjo šunke
liais Lietuvai atsikuriant nepri
klausoma valstybe.

Ko savo valstybę turėdami 
nepadarėme laiku, darykime da
bar, nes tokių politikierių Kaip 
Andrius Rondomanskis ir Kau
nas nemėgo, o jo drastiškas pa
skaitas per Kauno radiofoną 
skaitytas buvo pavesta šias ei
lutes rašančiam prižiūrėti ir 
braukyti. Ar J. Damauskas ne
mato, kad mes propagandinės 
literatūros lenkų kalba visai 
neturime. Ji, suprantama,, rei
kalinga ne kresowcaipą, bet len
kams bendrai, ypač senosios

Kariuomenės šventės 
minėjimo atgarsiai

Jau eilė metų Chicagos ramovė- 
nai ir birutietės rengia Liet. kariuo
menės įkūrimo minėjimus. Siais me
tais tas minėjimas buvo sudarytas 
skirtingiau, nei praeityje. Nebuvo i 
paskaitininko, nebuvo Ūgų kalbų, o I 
įvyko pasižymėjusių asmenų pa
veikslų įteikimas Laisvės kovų mu
ziejui.

Tuo tarpu ‘‘Draugo” gruodžio 13 
d. numeryje asmuo, pasirašęs M. S. 
inicialais, iškelia eilę trūkumų ir 
priekaištų dėl šventės minėjimo. At 
sakyti į juos •— rengėjų reikalas.

Bet minėjimą aprašydamas, p. 
M. S. užkliudo ir savanorius. Girdi, 
kalbėtojai nuolat pabrėždavo sava
norių kūrėjų svarbą. Betgi p. M. S. 
privalėtų žinoti, kad 1918 m. lapkri
čio m. 23 d. įsakymu Nr. 1 buvo su
darytas Liet. kariuomenės branduo
lys vien iš savanorių. Kitokių nebu
vo ir tuo laiku negalėjo būti.

Bet minėjimo kalbėtojai to visai 
neakcentavo, o minint kovojusius ir 
žuvusius karius, paminėdavo lygiai 
savanorius, partizanus ir šaulius. 
Tai buvo nuoseklu ir niekam ausies 
nerėžė, išskyrus M. S. Jei jis būtų 
objektyvus, būtų pastebėjęs, kad 
savanorių atstovas buvo pakviestas 
į garbės prezidiumą, turėjo progą, 
bet visai nekalbėjo savanorių reika
lais. Ta tema tarė žodį kitas asmuo 
iš prez'diumo. Kalba užtruko kelias 
minutes, tai ir viskas.

Netiksli žinia, kad portretus įtei
kė įvairių srovių atstovai. Trijų pre 
zidentų portretus padovanojo įvai
rios politinės grupės, Basanavičiaus 
portretą — vienas asmuo savo var
dų — Vai. Šimkus, o arkiv. Pr. Ka
revičiaus Portretą — savanoriai, ku 
rie nepriklauso jokiai politinei gru
pei, srovei ar ideologijai.

lenkų emigracijos atžalynui. Ne
sant tokios literatūros, tenkina
masi tokia, kokią pateikia anie 
sulenkėję ponai kresowcai, ar 
ne?

Mano buvo nebe kartą kon
krečiai nurodyta, kas tuo rei
kaiu darytina, nes, jei mes pa
tys to nepadarysime, niekas ki
tas to už mus nepadarys. Sė
dėti ir graudentis tik praeities

kios kritikos neišlaiko. J, Dai- 
nauskas gerai pamena, ką 
mums davė, konkrečiai imant, 
šūkis “Mes be Vilniaus nenu
rimsim!”, tur būt, tą patį, kaip 
anų lenkų ant skydų įrašai — 
Niedamy!

Mano giliausiu įsitikinimu,

vo taško, turime ką nors da
ryti pozityvaus, turime ieškoti 
kelių ir būdų surasti tokį ar 
kitokį sąlytį, nes nieko nevei
kimas tuo klausimu Vilniaus 
pripažinimo Lietuvai nepriar
tins.

Kad istorijos eigoje mūsų a- 
ristokratija nusekė paskui len
kų blizgučius — privilegijas ir 
patys gerokai sulenkėjo, tai 
negi lenkai kalti, tad ir dabar
ties problemas spręsti imkimės 
patys iniciatyvos, o nelaukime, 
kad kas kitas už mus jas iš
spręstų.

Dr. P. Mačiulis

Red. pastaba. Abiems pu
sėms pakankamai lietuvių - len
kų santykių reikalu pasisakius, 
manome, kad diskusijos spau
doje toliau nebūtų reikalingos.

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS & HANDLES 

#0 and 50 irai. — Free Dellverr

5622 S. Racine 434-1H3

MOVING 
A. VILIMAS
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų 
8419 So. Lituanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Neatmeskite prenumeratorių

JAV L. bendruomenės vadovybė 
dar tik projektuoja svarbiausią ir 
seniausiai laukiamą knygą — Lie- 
tuvių įnašas į JAV kultūrinį, moks
linį, visuomeninį, muzikinį gyveni 
mą,, kai tuo tarpu Kanados lietuviai 
jau ruošiasi panašią knygą išleisti 
ateinančiais metais. Tai labai svar
būs darbai, nors ir nelengvai įvyk
domi, nes reikia namaža lėšų.

Rengiamoms knygoms prašoma 
aukų. Dosnieji lietuviai tokius rei
kalus paremia. Bet ar galima vis
ką aukomis atlikti? Man atrodo, 
kad šalia prašymo aukų visada bū 
tų skelbiamas prenumeratorių ver
bavimas.

Kanadiečiai lietuviai numato pro
jektuojamos knygos išleisti 2,500 
egz. Jeigu būtų paskelbtas prenu
meratorių verbavimas, man atrodo, 
tai tikrai surinktų reikiamą sumą 
jos išleidimui. Jei knygos prenume
rata būtų tik 5 dol., neabejoju, jog 
prie geros propagandos ir LB apy
linkių įsitraukimą į tų knygų plati
nimą, nesunkiai būtų surinkta 2000 
prenumeratorių ir gauta 10.000 dol. 
Konkrečiai siūlau skelbti prenume
ratorių verbavimą, nustatant 5 dol. 
sumą už knygą. Nurodyti, kur ir 
kam siųsti, ir prasidės judėjimas.

Šiuo metu Chicagos skyriuje tė
ra užregistruoti 53 savanoriai — kū 
rėjai. Metams slenkant, jie kaskart 
greitėjančiais žingsniais keliauja 
amžinybėn. Kai iš tų 53-jų liks tik
5-3 jau neprimatą ar neprigirdį se
nukai, tada gal ir visuomenės dė
mesys jiems bus žymiai didesnis ir 
šiltesnis.

Bet šiandien M. S. atrodo, kad 
5-3 minučių pakalbėjimas savano
rių reikalais yra jau per daug ir 
ne tuo laiku.

J. Tamulis,
Liet. Kar. kūrėjų sav. s-gos 

Chicagos sk. pirm

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Pranešam giminėms ir pažįstamiems, kad gruodžio 
men. 28-tą dieną Los Angeles, Californijoj automobilio ne
laimėje žuvo buvęs Lietuvos kariuomenės karininkas

A. -f- A.
ANTANAS ŽITKUS,

sulaukęs 58 metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Marijampolės apskrityje, Puskelnių 
kaime. Amerikoje išgyveno 17 metų.

Paliko žmona Agnė (Lietuvninkaitė), dukterys Dalė ir 
Liucija ir žentas Arthur Mottet, Lietuvoje liko sesuo Mag
dalena bei kiti giminės Lietuvoje ir Amerikoje.

Laidojamas Los Angeles, Calif orai joje.
Toje pačioje nelaimėje tapo sunkiai sužeista velionies 

žmona, kuri dabar gydoma ligoninėje Los Angeles prie
miestyje.

Nuliūdusios DUKTERYS, ŽMONA ir ŽENTAS.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES PRISIMINIMAS

A.

KONSTANCIJOS GAVENIENĖS - 
SOROKAITĖS 

pagal pirmą vyrą Gajauskienes

Mirė 1966 metais sausio mėn. 
55 metų amžiaus.

4 dieną, sulaukusi

Gimusi Lietuvoje, Kazbarinų kaime, Batakių para
pijoje, Tauragės apskrityje-

Palaidota Šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.

Šv. Mišios bus laikomos sausio mėn. 4 dieną 8 
vai. ryto Šv. Antano parapijos bažnyčioje Cicero ir sau
sio mėn- 6 dieną 7 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje,

Prabėgo vieneri liūdni meteliai kaip mane palikai, 
kai tave priglaudė tie šalti kapai. Daug vilties turėjai 
su manim dar gyventi, bet ankstyvos mirties negalėjai 
išvengti. Viskas kas man liko — tik tavęs gailėtis, ir 
už tavo sielą maldeles kalbėti.

Nuliūdęs — vyras Juozas, o Lietuvoje — motina., 
sesuo su šeima ir brolis.

MISCELLANEOUS

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208 H West 05th Street 

Chicago, Illinois 60642 
Tel. GA 4-8054 ir GB 6-4330

A. -Į“ A.
ELZBIETA STRIKIENE
Mirė 1966 metų gruodžio 31 d., sulaukusi 71 metų 

amžiaus.
Gyveno Evergreen Park, Illinois. Gimė Lietuvoje. 

Kvietkų parapijoje, Vilnasaiės vienk., Rokiškio apskrityje. 
Amerikoje išgyveho 17 metų.

Kūnas bus pašarvotas šiandien 4 vai. po pietų Petkaus 
Marąuette koplyčioje, 2533 West 71st Street.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 4 dieną. Iš ko
plyčios 8:45 vai. ryto bus atlydėta į šv. Kryžiaus lietuvių 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: 
ir anūkai.

Duktė, sūnus, marti, žentas dr. Mariūnas

Laidotuvių direktoriai — 
Telefonas GRovehiil 6-2345.

Antanas Petkus ir Sūnus —

> Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 
nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.

» Metinis dividendas 4% % išmokamas du kart per metus už 
visas taupymo sąskaitas.

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 VVEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL. 60608 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

DRAUGAS, antradienis, 1967 m. sausio mėn. 3 d.

A. -Į- A. Eleonorai Petrauskienei 
Lietuvoje mirus, Lietuvoje likusioms dukterims JAD
VYGAI, MARYTEI ir TERESEI, sūnui ALFONSUI ir 
anūkams, bei Amerikoje gyvenančioms dukterims 
SOFIJAI GRAUŽINIENEI, EMILIJAI KARUŽIENEI, JU
LIJAI JANONIENEI, GYČIUI KRIŠČIŪNUI, GEDIMI
NUI ir VYTAUTUI JATULIAMS reiškiame gilią užuo
jautą ir drauge liūdime.

Ignas Petrauskas ir Povilas Tautvaiša 
su šeimomis

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas- Visgrnr Mieste

Telef. — CEdarcrest 3Z335
Vienas bloką? nuo kapiniu

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ii kitų papuošimų 
2443 West 63rd STREET 

Telef. PRospeet 8 - 0833 PRospeet 8 - 0834

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2
4330 - 34 South California Avenue

Telefonas LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOKPLYCIOS

2533 West 7lst Street Tel. GR 6-2345 - 6
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108 - 09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

ZHKAsJEVANS
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitioa

6845 SOUTH WESTERN AVE. REpublic 7-8600

d——10 to tflHdh

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS^
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAlayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVE. Tel. VArds 7-1138 — 1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE. CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAVVN ILL. TEL. 636-2320



DRAUGAS, antradienis, 1967 m. sausio mėn. 3 d.

X Prel- M. Krupavičius sun
kiau susirgęs širdimi, gydėsi 
Mercy ligoninėj. Sveikatai kiek 
pagerėjus, gruodžio 30 d. grįžo 
j namus.

X Melrose Parko Lituanisti
nė mokykla rengia Kalėdų eg
lutę sausio 7 d., šeštadienį, 7 
V. v. Bulger Memorial salėje, 
16 ave ir Hirsh st. kamp. Pro
gramoje, kurią paruošė A. Rep 
šienė ir E. Lazauskienė, bus 
vaizdelis “Kalėdų senio belau
kiant”, dainos, deklamacijos, 
šokiai. Po programos vaikai ir 
visi atsilankiusieji bus kukliai 
pavaišinti. Šis vakaras yra vie
nintelis didesnis pasirodymas, 
todėl visi kviečiami atsilankyti-

Chicagos
žinios

NEBŪDAMAS ADVOKATU 
GYNĖ BYLAS

Roscoe Jones, 555 E. 33 PI., 
išbuvęs Chicagos miesto kor
poracijos patarėjų štabe nuo 
1957 metų, ir visą laiką sėk
mingai pravedęs tūkstančius 
bylų Butų teisme, turėjo atsi
statydinti iš pareigų. Sužino
ta, kad jis neturįs leidimo Illi
nois valstijoje verstis advoka
to praktika. Susirūpinta ar ne
reikės iš naujo persvarstyti jo 
laimėtas bylas ir gal sugrąžin
ti iškolektuotus pinigus.

ARCHITEKTAI PASIŽYMĖJO

Rūtos ansamblio, Newark, N.J., jubiliejiniame minėjime dainuoja sol. 
Florencija, akomp. L. Stukas. Priekyje A. Petrutis, ansamblio chorve
dys muz. A. Kačanauskas, E. Dutkus, pirm. ir prof. J. Stukas.

Nuotr. Vyt. Maželio

IŠ ARTI IR TOLI

Architektų firma Fridstein & 
Fitch, 351 E. O'hio, nacionali
niame konkurse įteikė projek
tą Birmingham (Ala.), veikimo 
centro statybai, kainuosiančiai 
25 mil. dolerių. Iš 275 projek-

XT , „ ..... .. tų, šios firmos projektas pate-Nekalto Prasidėjimo parapijos k<> , g

X Vysk. V. Brizgys aukos 
šv- Mišias ir kun. J. Bitinas pa
sakys pamokslą Švč. P. Marijos

bažnyčioje Brighton Parke, Šv. 
Kazimiero kolegijos Romoje 20 
metų sukakties minėjime sau
sio 8 d. 10 vai. r.

X Putnamo seselių rėmėjų 
apygardos valdybos posėdis į- 
vyks sausio 4 d. 7 v. v. O. Gra- 
dinskienės bute. Valdybos na
riai kviečiami dalyvauti.

X Al. Kumskį, 2324 W. 71 
St., demokratų partija parinko 
kandidatu į 13 tvardo alderma- 
nus. Jis yra 56 m., jau ilgesnį 
laiką darbuojasi Chicagos Par
kų distrikte. Yra mokęsis Til- 
den tech. aukšt. mokykloj, El- 
mhurst kolegijoj, Crane kol., ir 
American fizinio lavinimo ko- 
leg.

tojas gaus $25,000 ir atliks vi
są statybos darbą-

ŠIOS SAVAITES OPEROS

J. A. VALSTYBĖSE
— Susidomėjimas lietuviškais 

Kalėdų papročiais. Kaip jau 
buvo rašyta, žymiausias Wa- 
shingtono dienraštis “The Wa- 
shington Post” išspausdino Gra 
žinos Krivickienės str aipsnį apie 
lietuviškas Kūčias. Straipsnis 
pasirodė pirmajame moterų 
skilties puslapyje ir skaityto
jų tarpe sukėlė didelį susido
mėjimą. Autorei teko porą 
dienų praleisti atsakinėjant 
skaitytojų užklausimus telefo
nu. Straipsnyje autorė įdomiai 
apibudino Kūčių dienos papro
čius ir valgius. Dienraščio re
dakcija pažymėjo, kad Gr. Kri
vickienė yra susirūpinusi lietu
viškų papročių nykimu, ypač 
išeivijoj, ir kad ji yra bebai
gianti ruošti lietuvių tautosa
kos ir liaudies dainų knygą. G- 
Krivickienės straipsniai Washin- 
gtono dienraščiuose pasirodo 

/*|l lf* A f* A IC in AAVIIklVCCC kiekvienų didesnių lietuviškųLnlLAvUjt IR Ar YLINI\Ljt Švenčių ar minėjimų proga Bū
dama oficiali “Draugo” kores-

ŠV. PRANCIŠKAUS VIENUO- Buika. Scenoj pasirodė kiškiai, pon<*entė prie Baltųjų Rūmų ir 
LYNO RĖMĖJAI į angelas, piemenėliai, 3 karaliai, valstybes departamento G. Kn

nykštukai ir žvaigždutės. Vaiz- Į^kiene taip pat tun plačią pa
Brighton Parko Šv. Pranciš- delis buvo supintas iš kalėdinių (zĮnti 8U kitais m,cr’1 03 ir uz

Į kaus vienuolyno rėmėjų 2 sk. giesmių, šokių ir eilėraščių, pa|S?®n^° sPau °3’ ra J° ir e evl‘
pergyvena didelį liūdesį, nete- į gi įsta religine ir tautine minti1 z^os atstovais. . os pas ango-

1 mis lietuviškos aktualijos yra
transliuojamos amerikiečiams 
per New Yorko (WIĮN), Phila

WGN radijo stotis sausio < kęs brangių rėmėjų, seselių į m.. Iš atskirų pasirodymų, rei-
d., tuojau po piet, gyvai iš Met- praneiškiečių mamyčių — aa. ik;a pažymėti vaikų darželio am
ropolitan scenos transliuoja J. Veronikos Gečienės, kuri mi- žiaus, Vitą Reinytę, solo pagie-, -
Strausso “Die Fledermaus.” rė liepos 17 d seseiės M Pet- dėjusią “Sveikas Jėzau girnų-1delphijos <WIBG), Los Ange-
FM stotis WNIB sausio 8 d., j ronėlės mamytė. Antroji buvo sis”, ir Vitą Daulį, sugebėju- ^es (KGBS), Detroito* ( JBK 
7 vai. vak. transliuoja Donizetti a a stella Jocienė; mirusi gruo- si labai gražiai padeklamuoti1 ir WJBK-TV), Clevelartdo (W-‘ 
retai statomą operą “Lucrezia j džio 10 d seselės Pascha-1 “ Ant šienelio Jėzus guli”. Pa- JW> ir WJW-TV), Miami (W

-- rDt’i A+lon+o (VUiHA.TVlBorgia

ATSTATYS 4,100 DARBI
NINKŲ

American Motors korporaci
ja išdirbanti Rambler automo
bilius, nuo sausio 9 iki sausio

lės mamytė. Seselės neteko baigoje visi vaikai labai gra- CBS), Atlanta (WAGA-TV), 
1 Mihvaukee (WITI-TV) ir Tole

do WSPD ir WSPD-TV stotis.
brangių mamyčių, o rėmėjos Į žiai pagiedojo “Tylią naktį”, 
darbščių veikėjų. Rėmėjai tu- pianinu pritariami Rasutės Pe
ri ir ligonių. Pergyveno sun- teraitytės. Atvykusiam su dova 
kią operaciją mūsų sk. veiklus nom Kalėdų seneliui buvo pašo 
Jonas Kerulis, jau grįžo iš Ii- kti 3 tautiniai šokiai. K. Avižie- 
goninės ir baigia sveikti na- nis, Chicagos LB apygardos vi-

j 23 d. uždaro savo fabrikus Ke niuose. Dabar rėmėjai rengia- cepirm., pasveikino ir įteikė mo 
X Kultūringai ir nuotaikin- nog4la ir Mihvaukee. Kai darbi- j si parengimui, kuris įvyks sau kyklai piniginį čekį. Pabaigoje

gai praleisime šį penktadienį, 
sausio 6 d., 7 v. v. liet. kat. pa 
rapijos salėje Marąuette Parke. 
Alvudo veiklos aštuonmečiui pa
minėti kultūrinio penktadienio 
programa: mok- Zuzana Gird- 
vainytė “Alvudo veikla praeity 
ir dabar”, Pov. Dirkis: “Kaip 
darbu įgyvendinti gėrį”, kun. 
A. Kezys, S J, “Lietuviškos so
dybos paveikslai drobėje”, mok. 
A. Abromaitienė “Pedagoginės 
priemonės ir tėvams - vaikams 
darbelių pavyzdžiai” rodys ekra 
ne. “Kaip savus nervus tvarky
ti” — skaidrėmis iliustruotas 
gyd. J- Adomavičiaus praneši
mas. Tautodailės paroda — iš 
Punsko, Birutės Peleckienės ir 
mok. Magd. Šulaitienės. Franz 
Lehar operetė “Linksmoji naš
lė” — 105 minučių spalvotas 
filmas. Nesivėluokime! Visus 
kviečia Alvudas.

X Mariaus ir Aldonos Sodo- 
nių vaikučius — Arūnei}, Gied- 
riuką ir Algirduką Kūčių va
karą aplankė Kalėdų senelis, 
džiaugdamasis, kaip jie tėvelių 
ir močiutės M. Stepaitienės gra
žiai auginami. Penkerių me- 
Arūnėlis atmintinai padeklama
vo “Meškiuką ftudnosiuką”.

X Lemonto “Maironio” Li
tuanistinės mokyklos kalėdinės 
“Eglutės” programa įvyks sau 
šio 8 d. 2 v. p. p. Lemonto pra
džios mokykloj, 400 McCarthy 
Road, Lemont, III. Maloniai 
kviečiame visus į šią “Eglutę” 
atvykti.

X Chjcagos Aukšt. lituanisti
kos mokykla savo tradicinį va
karą ruošia sausio 7 d. 7 v. v- 
Jaunimo centre. Programoje Z. 
Kevalaitytės - Visockienės pa
ruoštas K. Binkio “Atžalyno” 
II v., D- Bruškytės (8 kl.) iš
raiškos šokis, dainos, paruoštos 
muz. B. Prapuolenio, ir taut. 
šokiai, paruošti N. Pupienės ir 
I. Smieliauskienės. Lietuviškoji 
visuomenė kviečiama atsilanky
ti ir paremti mokyklą. Staliukų 
užsakymus priima S. Endrijo- 
nienė, 925-2221 ir R. Patlabie- 
nė, HE 4-1206. (pr.)

ninkai grįš darban, bus tiktai j šio 8 d- 2 v. p. p. Uršulės Ga- Tėvų komiteto pirm. Jakubaus- 
viena permaina. Apie 4,100 dar rlavičienės namuose, 4437 So- kas padėkojo visiems eglutės 

Artesian Ave. Bus gerų dova- dalyviams, tėvams ir svečiams 
nų. Rėmėjos visus maloniai pri ir motinoms, paruošusioms vai- 
ims ir pavaišins. Kviečiami vi- šes.
si gausiai atsilankyti. Kad vi- Vaizdelis buvo labai kruops- 
skas gerai pavyktų,, darbuoja- £įaį paruoštas mokytojos Pete- 

* j , A. raitienės, įdėjusios į jį daug

bininkų neteks darbo dėl didžiai 
sumažėjusios automobilių pa. 
klausos.

MILIJONAS UŽPIRKTI 
ŽEMĘ PRIE VIEŠKELIO
Illinois valstijos vieškelių de- 

partmento 1967 m- biudžetas 
paskyrė milijoną dolerių užpir
kimui žemės prie projektuoto 
šiaurės — pietų greitkelio išil
gai Cicero ave.

ŠEIMOS LIKO BE NAMŲ
Gaisras keturių aukštų na

me, 491 E- 45 St., išvarė 14-ka 
šeimų, likusių benamiais, ir su
darė apie $35,090 nuostolių.

LIUTERONAI PRADEDA 
JUBILIEJŲ.

Chicagos liuteronai su Naujų 
Metų pradžia pradės švęsti 450 
metų jubiliejų nuo Reformaci
jos pradžios. Įvairūs minėjimai 
vyks ištisus metus.

X Marijonų bendradarbių
Cicere sk. metinis susirinkimas 
įvyks šv. Antano lietuvių para
pijos salėje sausio 5 d. 7 v. v.

si Anna Zalandauskienė,
Kavaliauskienė, H- Širvinskie- darbo įr širdies, jai padėjo mo

kytoja S. Daulienė- Susirinkę 
svečiai nuoširdžiai pasidžiaugė 
taip gražiai paruoštu vaidini
mu, už ką mok. M. Peteraitie 
nei priklauso didelis ačiū.

—Mokyt. F. Tartilienė

nė, U. Garlavičienė, Strums- 
kienė, M. Paukštienė ir kitos.

Rėmėja

ROSELANDO LITUANISTI
NES MOKYKLOS KALĖDINĖ 

EGLUTE

(pb).
— Lietuvių krikščionių demo 

kratų leidžiamas žurnalas “Tė
vynės Sargas” šiais metais šve 
nčia 70 m- sukaktį nuo jo pasi 
rodymo. Jis buvo pradėtas lei
sti Lietuvoje sunkiomis sąlygo
mis — rusų spaudos draudimo 
laikais. Pirmasis jo redakto
rius, Kauno įgulos katalikų ka
rių kapelionas kunigas Lialis, 
rusų valdžios už tai buvo užda
rytas į Kretingos vienuolyną, 
kur buvo laikomi visi rusų val
džiai nusikaltę kunigai. Nepai
sant to “Tėvynės Sargas” ir 
čia slaptai buvo redaguojamas 
ir spausdinamas Tilžėje, iš kur 
pasiaukoję knygnešiai įvairiais 
būdais jį gabeno į Lietuvą. Po 
trejų metų “Tėvynės Sargo” re 
dagavimą perėmė kun. Tumas-

VEHtLUS ATEITIES 
ATGŽALYNASRoselando lit. mok. pirmoji 

pradėjo Kalėdų švenčių ciklą, 
suruošdama gruodžio 17 d. Ka
lėdinę eglutę. Jaukioj parapijos
salėj, susirinkę tėvai ir jų sve , _ , . ,. .. , • i j-i daug programų — Rockforde,turėjo malonią valandėlę . b ;J Amerikos Bankų orgamzacijo-

Per paskutinius porą mėne
sių, Ateities Atžalynas išpildė

etai,
džiaugtis gražiai paruoštu ka
lėdiniu vaizdeliu. Atidarymo žo 
dį tarė tos mokyklos vedėja M. 
Peteraitienė, supažindindama su 
sirinkusius su kalėdiniu vaidi
nimu ir ypač linkėdama, kad 
šių Jaunimo metų šv- Kalėdų 
šventės, mus stiprintų ir jungtų 
maldoje, ištvermėje, pasiryžime 
ir darbe už tautos laisvę. Kalė
dų vaizdelį vedė vyresnieji mo
kiniai: Dalia Petreikytė ir Algis

Gruodžio 16 d. Jaunimo centre įvyko Lietuvių operos Chicagoje paro
domoji repeticija iš operos “Gražina” ir pilno “Gražinos” klavyro 
įteikimas nariams bei operai nusipelniusiems svečiams. Nuotraukoje 
operos “Gražina” klavyrą vicepirmininkė Margarita Momkienė įteikia 
prof. Juozui Žilevičiui. Kairėje operos vicepirm. Kazys Skaisgirys.

Nuotr. V. Račkausko

je, Lietuvių muziejuje pas Bal 
zeką, Margučio radijo progra
moj, Lietuvos kariuomenės šven 
tės minėjime, Mokslo ir Pramo 
nės muziejuj ir kt- Gruodžio 23 
d. išpildė lietuvių televizijoj vi 
są kalėdinę programą.

Ateities Atžalyno mokytojai 
ir tėvai visur savo vaikus pa
sistengė pristatyti į repeticijas, 
programas ir TV pasirodyme. 
F. Gramontienė, Zapolienė, F. 
Strolia turėjo daug padirbėti, 
kad televizijoj viskas išeitų ge
rai. Atžalynas, susidedąs iš an
tros, trečios ir ketvirtos kartos 
Amerikos lietuvių, programą at 
liko kuo puikiausiai-. Deklama
vo Usevičiūtė, Mineika, Racevi- 
cė, Laura Stasiūnas ir Zapolįs, 
Jr. Joana Raimon išpildė solo, 
kartu padedant chorui kalėdi
nę giesmelę. Atžalynas, grojo, 
dainavo, deklamavo. Atžaly
nas auga ir stiprėja. Netru
kus jau bus įsteigta kanklių an 
samblis, kanklės užsakytos. 
Daug pakvietimų gauta išpildy
ti programą vienas net į St. Pe- 
tersburg, Fla. Atžalyno vaikai 
mokosi labai rimtai gerų mo
kytojų priežiūroj kiekvieną še
štadienį Marąuette salėj. Sėk 
mės visiems Naujuose Metuo-
se.

Vaižgantas, kuris tą darbą tęsė kymas ryšių tarp pasaulyje iš* 
toliau iki Lietuvos nepriklauso- sisklaidžiusių lietuvių yra viena 
mybės laikų. Laisvoj Lietuvoj iš svarbiausių tautinės gyvybės 
“Tėvynės Sargas” tapo krikš- išlaikymo priemonių. Vykstan- 
čionių demokratų organu ir pla tieji prašomi tuojau registruo- 
čiai nagrinėjo politikos ir įvai- tis pas Dalią Tallat-Kelpšaitę, 
rius socialinius klausimus. Po 2651 W. 65th St., Chicago, III. 
karo “Tėvynės Sargas” pradėta 60629, tel. 312-434-6615. Ten 
leisti Vakarų Vokietijoje, iš pat galima gauti ir smulkesnių 
kur vėliau buvo perkeltas į J- išvykos informacijų. .
AV-es, kur ir dabar tęsia savo — Vytautas Kaminskas, Onos 
kilnią ir atsakingą misiją. i Kaminskienės iš Mancheste o,

Conn., sūnus, su savo žmora 
— “J Laisvę” žurnalas nau- joana įr sūneliu išskrido i Olan 

jose rankose. Lietuvių Fronto diją dviem savaitėm atostogų, 
bičiulių leidžiamą “Į Laisvę” Beatostogaudami iš ten aplan- 
žurnalą nuo 1967 metų Pra" kys Šveicariją ir Vak- Vokieti- 
džios pradeda redaguoti Leo
nardas Valiukas. Pirmas nume ją-

ris (naujose rankose) pasiro
dys 1967 metų vasario mėnesį.

ITALIJOJ
— Eltapress numeris italų

Visais “Į Laisvę” žurnalo rei- kalba duoda nemaža žinių iš lie
kalais rašyti: ‘ Į Laisvę , Pešt įUVįų religinio gyvenimo laisva- 
Gffice Box 77048, Los Angeles, ijame pagaulyje ir pavergtoje 
California. 90007. Ateityje “Į. Lietuvoje. Čia įvairiais pavyz* 
Laisvę” žurnalas pasirodys tris džiaig įkeliama Lietuvos jav 
kartus per metus. Prenumera- nimQ ^1^^ kryžįui ir tėvų 
tos kaina metams: 6 dol. tikėjimui, bei ateistinės propa

gandos nesėkmės kovoje su re
ligija. Politinių žinių skyriuje 

f italų spauda informuojama apie 
‘ Amerikos vyriausybės naujau- 
| sius pareiškimus ginant Balti* 
| jos kraštų teisę į laisvę ir nepri 

klausomybę bei smerkiant so
vietinį kolonializmą. Pranešama 
taip pat apie Vliko veiklą lais
vajame pasaulyje, keliant Lie
tuvos laisvės bylą ir apie įvai
rius įvykius Lietuvoje, kuriJ 
parodo sovietų siekimus palau
žti lietuvių tautinį atsparumą 
ir Lietuvą padaryti Rusijos pro 
vincija-

— Lietuvą primena atvirutė. 
Šiomis dienomis Italijos Elta- 
press leidykla Romoje, leidžian
ti lietuviškų žinių biuletenį ita
lų kalba, išleido Vilniaus Auš
ros Vartų Gailestingumo Moti
nos autentišką, atviruko forma 
to, spalvotą nuotrauką. Taip 
pat išleido ir italų menininko 
sukurto Aušros Vartų Marijos 
paveikslo spalvotą nuotrauką iš 
Lietuvių koplyčios altoriaus Ba 
rdi Jaunimo namuose bei lietu
viško kryžiaus vaizdą Parmos 
kalnų panoramoje. Keturiomis 
kalbomis išspausdinti įrašai pa
deda svetimšaliams susipažinti 
su lietuvių pamaldumu į Dievo 
Motiną, kurios globai yra pa
aukota visa Lietuva.

A. Petrutis pravedė programą 
Washingtono Lietuvių moterų prieš 
kiek laiko įvykusiame parengime.

— Išvyka į Pietų Amerikos 
Lietuvių kongresą. JAV LB or
ganizuoja išvyką į IV Pietų A- 
merikos Lietuvių kongresą ir 
Jaunimo metų uždarymą Bue
nos Aires, Argentinoje, vasario 
2—6 d- Prieš kongresą, sausio 
27 — vasario 2 d. įvyks Jauni
mo studijų savaitė netoli Bue
nos Aires. Po kongreso bus 
dviejų savaičių jaunimo stovyk
la Kordobos kalnuose. Ekskur
sija išvyksta iš Miami, sausio 
25 d. Kelionė iš Miami į Bue
nos Aires ir atgal kainuos 395 
dol. Norintieji sustoti Rio de Ja 
neiro turės primokėti $96. Lie
tuviškoji visuomenė, o ypatin
gai jaunimas yra raginami gau
siai kongrese dalyvauti. Palai-

OKUP. LIETUVOJ

Fausto Strolios vadovaujamas Ateities Atžalyno orkestras akompa
nuoja Atžalyno šokėjams išpildantiems kalėdinę programą Dariaus ir 
Girėno posto salėje, Lietuvių prekybos rūmų pobūvyje. ,

, Nuotr. Vyt. Račkausko

Pats vienas išmoko lietuviškai

Prancūzijos kaime, Igny - kymas ir apgynimas nuo kultū-
Comblizy (Mame), tolokai nuo 
didesnių miestų gyvena Mi- 
chel Deąueker, kuris nuo vai
kystės domėjosi svetimomis kai 
bomis ir lietuviškai išmoko ne 
pažindamas nė vieno lietuvio. 
“Lietuvių kalbos mokymasis 
man patiko ir nebuvo toks sun 
kus, kaip daugelis prietaruose 
paskendusių žmonių mano”, ra 
šo jis ir tęsia toliau: “Mano 
dėmesį ypač patraukė tokios 
kalbos, kuriomis kiti mažiausiai 
domisi, jas laikydami “mažo
mis”, “nenaudingomis”. Bū
čiau labai patenkintas, jeigu 
mano pavyzdys galėtų paska
tinti jaunus lietuvius brangin
ti savo kalbą. Visų kalbų, ypač

rinio suvienodinimo man yra 
labai brangus dalykas. Kova už 
kalbą yra visur kova už lais
vę

Štai jo vieno laiško pabaiga: 
“Norėčiau pabrėžti, kad nesu 
vienintelis kitatautis, domintis 
Lietuva ir lietuvių kalba. Aš 
susirašinėju su suomiu, kuris 
mokosi lietuvių kalbos- Jis yra 
darbininkas ir jo nuopelnas yra 
didelis. Iki šiol nėra jokio lie
tuvių ir suomių kalbų žodyno. 
Jis jau mėgina versti keletą no 
vėlių į suomių kalbą.

“Dar kartą dėkodamas, aš 
siunčiu tamstai ir visai Prancū
zijos lietuvių bendruomenei sa-

—Moksleiviai vergijoj. “Tiesa” 
gruodžio 15 d. rašo, kad “Bal
bieriškio kaimo profesinėje te
chnikos mokykloje įvyko inter
nacionalinis vakaras. Kalinino 
vardo kolūkio pirmininkas I. 
Timofejevas pasidalijo įspū
džiais iš kelionės po Suomiją, 
gamybinio mokymd meistras J. 
Vasiliauskas papasakojo apie 
ipoksleivių darbą Kazachstane. 
Talkininkaudami Kazachstano 

j žemdirbiams ir tuo pačiu atlik
dami gamybinę praktiką, mo
kiniai nuėmė šiemet daugia. 
kaip 10,000 ha kviečių. Derlius 
puikus: po 30 cnt. iš ha. Šitoks 
bendradarbiavimas tęsiasi jau 
kelintus metus.

“Komjaunimo Celinogrado 
srities Žagso rajono komitetas, 
dėkodamas už šaunų darbą, at
siuntė prieniškiams keletą dip
lomų ir 12 Garbės raštų. Parti
nės organizacijos sekretorius 
A. Keblys vakaro metu įteikė 
juos Vincui Remeškevičiui, Sta
siui Juknevičiui, Pranui Žigui, 
Alvydui Paužai ir kt. mokslei
viams”.

Kiek vargšai mokiniai Sibire 
“talkininkaudami” iškentėjo, 
gali suprasti tik tie, kurie skai 
tė, kad ir pačioje komunistinė
je spaudoje reportažus apie bai 
sias sąlygas Kazachstane.

Bal. Brazdžionis vadinamų “mažų” kalbų, išlai- vo geriausius linkėjimus.”

— Damaske išleistas trijų to 
mų naujas katekizmas, skirtas 
visiems Sirijos krikščionims — 
katalikams, protestantams ir 
stačiatikiams. Speciali visų Baž 
nyčių komisija parengė bendrą 
katekizmo tekstą.


