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I S VISUR
Popiežius prieš smurtą
Prasidėjo tarptautiniai taikos 

metai
Vatikanas. — Popiežius Pau

lius VI, vakar, tarptautinių tai
kos metų pradžios dieną, tarta
me žodyje griežtai pasisakė 
prieš smurtą, pavojus taikai bei 
keršto veiksmus. Popiežius nu
rodė į grėsmingus reiškinius, 
žalingus taikos siekiančiai žmo
nijai, pirmoje eilėje Vietname, 
Afrikoje ir Art. Rytuose.

Paminėjęs teroro veiksmus, 
popiežius turėjo galvoje nese
niai vykusį dviejų arabų puolimą 
Atėnų aerodrome ir Izraelio “at
kirčio” veiksmus Libane. “Dėl 
to žmonija kenčia, pastebėjo po
piežius, nes smurtas, teroras nė
ra priemonės konfliktams mal
šinti.”

—o—

VLIK pirminink as 
sveikina

New York — Mūsų didžiųjų 
švenčių —Kalėdų ir Naujųjų 
Metų — išvakarėse Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
Seimas, susirinkęs New Yorke sa
vo metinei sesijai, susikaupė ties 
keliomis problemomis, o ypač 
ties pačiu svarbiausiu klausimu 
— Lietuvos iš rusų okupacijos lai 
svinimo klausimu.

Visi Seimo darbai ir nutari
mai buvo paskirti stiprinti kovai, 
kuri atneštų lietuvių tautai lais
vę, o valstybei grąžintų jos ne
priklausomybę. Visi mūsų — Lie 
tuvos laisvinimo —darbai pagrj 
sti giliu tikėjimu, kad lietuvių 
tauta numes nuo savo pečių jai 
užkrautą sunkų sovietinės okupa
cijos jungą. Visi tikime, kad Ka
lėdų spindinti žvaigždė nušvies 
pavergtųjų ir laisvųjų lietuvių 
bendros kovos kelius, į pergalę 
vedančius.

Seimo sesijos, kurioje buvo va-, 
dovautasi ryžtingomis viltimis 
laisvės kovai vesti, pavestas, svei 
kinu viso pasaulio lietuvius, kur 
tik jie bebūtų ir kur begyventų.

Sveikinu savo tautos brolius ir 
sesutes okupanto iš Lietuvos į 
tolimus Rusijos imperijos kam
pus ištremtus, ten vargstančius 
ir kenčiančius.

Sveikinu visus tautiečius, gyve
nančius Lietuvoje, atkakliai ko
vojančius prieš visokeriopą oku
panto priespaudą ir rusifikaciją.

Sveikinu visus laisvuosius lie
tuvius po platųjį pasaulį išsiskirs 
čiusius ir, savo tautinėm savy
bėm išlaikyti, sudarančius įvai
riausias lietuvių organizacijas.

Visiems linkiu laimingų Nau
jų Metų.

Dr. Juozas Kęstutis Valiūnas
Vyriausias Liet. išlaisvinimo 

Komiteto Valdybos Pirm.

Taip atrodo žemės' nuotrauka, trijų astronautų padaryta 111.634 mylių 
atstu nuo žemės. “Terminator’’ _ riba skirianti šviesias ir tamsias žemės 
rutulio sritis nuotraukoje.

Sveiki sulaukę 1969 metų... “Mr. 
Naujieji Metai’’ išrinktas vaikutis 
Bahamų salose.

Ką žada 1969 metai Amerikai, pasauliui? i
Naujaisiais metais R. Nixono vyriausybes laukia sunkus palikimas: rūpesčiai krašto) 
viduje ir pasauly — Daugiau dėmesio Europai — Komunistai sieks didinti įtampą 
pasauly.

Vietname
Paleido į laisvę tris JAV 

belaisvius
Saigonas. — Svarbiausia N. 

Metų naujiena Vietname, tai 
trijų JAV karių paleidimas. Su
sitarus JAV ir Vietkongo atsto
vams, kariai laisvę išvydo Nau
jųjų metų dieną. Jie buvo gydy
tojų patikrinti ir vėliau išskrido 
į JAV.

Kariniai veiksmai Vietname 
vyko ir N. Metų dieną.

Pagerbs astronautus
Iškilmės sausio 9 d. 

Washingtone
San Antonio. — čia paskelb

ta : trys* astronautai, įvykdę is
torinį žygį į mėnulį, bus pagerb
ti sausio 9 d. "VVashingtone. 
Jiems bus įteikti pasižymėjimo 
medaliai. Trys astronautai pir
mą kartą pasirodys viešumoje 
ir atsakys į spaudos atstovų 
klausimus.

Kitą dieną, sausio 10 d., jie 
kviečiami į New Yorką, kur gat
vėse įvyks jų pagerbimo para
das.

Sovietai atsigriebė aviacijoje 
— jiems atsilikus žygyje į mė
nulį, gruodžio 31 d. jie išbandė 
du greičiausius lėktuvus (grei
tesnius už garsą), TU-144 ir T- 
134. Pagal oficialius praneši
mus, T-144 vysto 1,550 ml. per 
vai. greitį ir gali gabenti 120— 
130 keleivių.

JAV tokio pobūdžio lėktuvo, 
Boeing B-2707, laukiama apie 
1976 m Britai su prancūzais 
savo "Concorde” tikisi baigti 
šiais metais.

• Čekoslovakijos prez. L. Svo
boda N. Metų proga pažymėjo: 
jie nebus lengvi, gi 1968 m. tau
tos elgesys buvęs garbingas.

Naujieji metai prasidėjo su 
lūkesčio ženklais: ką jie at
neš? Ar naujoji valdžia Wash- 
ingtone reikš posūkį geresnio 
gyvenimo kryptimi? Ar bus ar
tėjama prie karo Vietname pa
baigos, ar ūkinis gyvenimas žy
mės sveikesnę kryptį? Ar lauk
tina žygių infliacijos pažaboji
mo link? O kaip su nusikalti
mais JAVse ir kitur pasauly? 
Ar lauktina mažėsiant jų grės
mingai bangai ? Pagaliau, ar 
tarptautinė įtampa pasauly at
slūgs ir ar komunistinis pasau
lis bus didesne ar mažesne grės
me vakarų pasauliui?

Tai klausimai, kuriuos šian
dien stato JAV pilietis ir ne vie
nas pasaulio gyventojas. Tai 
daugiau spėliojimų sritis.

Vis dėlto, naujiesiems metams 
prasidėjus, jau įžiūrimi kai ku
rie artimesnės ateities bruožai.

Naujieji metai — skirtingi
Washingtono politiniai sluoks

niai teigia, kad naujieji, 1969 
metai, skirsis nuo praslinkusių. 
Svarbiausia, kad Baltųjų Rūmų 
šeimininku tampa, nuo sausio 
20 d. naujas žmogus — R. M. 
Nixon.

Naujos idėjos, reikalas ieško
ti naujų kebų, nauji žmonės 
JAV valdžioje — visa tai verčia 
spėti, kad ir JAV piliečiai ir

J. TAUTOS PASMERKT IZRAELIO 
SMURTĄ

Visi 15 narių pasmerkė 
vienbalsiai

J. Tautos- — Saugumo Tary
ba, posėdžiavusi tris dienas, 
gruodžio 31 d- visų 15 narių bal
sais priėmė labai griežtą rezo
liuciją, kuria pasmerktas Izra
elis, gruodžio 28 d. įvykdęs Bei
ruto aerodrome, Libane, puoli
mą ir sunaikinęs 13 Libano ke
leivinių bei kitų lėktuvų. Tary
ba pažymėjo, kad Libanui reikia 
atlyginti už jo patirtus nuosto
lius (daugiau kaip 40 mil. dol.).

Už rezoliuciją pasisakė šie S. 
Tarybos nariai: Alžirija, Brazi
lija, D. Britanija, Danija, Etio
pija, JAV, Indija, Kanada, Lais
voji Kinija, Prancūzija, Pakis
tanas, Paragvajus, Senegalas, 
Sovietų Sąjunga ir Vengrija.

Rezoliucijoje nurodyta, kad 
Izraelis savo veiksmą įvykdęs 
apgalvotai, gerai pasiruošęs ir 
plačiu mastu. Tokie smurto 
veiksmai, kaip pažymėta, teikia 
pavojų taikai. Izraelis įspėtas, 
kad, jei tokie veiksmai pasikar
totų, tai tektų panaudoti ūkines, 
diplomatines ir kitas sankcijas-

KALENDORIUS
Sausio 2 d.: šv. Adelardas, šv. 

Stefanija, Mažvydas, Gailutė.
Sausio 3 d.: šv. Florencijus, 

šv. Genovaitė, Aimas. Liepsnelė.

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien kiek 
šilčiau, galimas sniegas, temp. 
sieks 15—20 1. F. aukščiau nu
lio, ryt — vis šalta, galimi leng
vi sniego krituliai.

Saulė teka: 7:20 leidžias 4;3l.

pasaulio gyventojai susidurs su 
naujovėmis bei pakitusiais bruo 
žais tiek politinėje tiek ir ūki
nėje srity.
Meskime kelius žvilgsnius—ką 

1969 metai galėtų lemti Ameri
kai, jos piliečiui, jo gerovei ir ki
šenei ?

JAV kariai liks Vietnamo 
žemėje

Metams prasidėjus aiškėja, 
kad R. Nixonui valdžią perėmus 
nelauktina greitos karo Vietna
me pabaigos. Bus siekiama ras
ti išeitį, kuri nereikštų JAV pra
laimėjimo.

VVashingtone reiškiama nuo
monė, kad karas Vietname šiais 
metais nebus ryškus didesnio 
smurto veiksmais ir daugiau 
iniciatyvos bus perduota P. Viet 
namo kariams. Gali būti, kad 
šiais metais iš Vietnamo į JAV- 
bes bus atitraukta nemažas ka-

JAV pirmą kartą pasmerkė 
Izraeli

Sovietų Sąjunga, kaip pabrė
žiama, rėmė rezoliuciją ir dėlto, 
kad JAV-bės pasmerkė Izraelį 
pirmą kartą nuo 1967 m. buvu
sio karo.

Izraelis, savo ruožtu, atmetė 
rezoliuciją ir pažymėjo, kad J. 
Tautos nesilaikančios Chartos 
ir netekusios moralinio svorio. 
Izraelio atstovas Yosef Tekoah 
nurodė tai, kad Sovietų S-ga e- 
santi pati agresorius, Čekoslo
vakijos atžvilgiu ir sovietams 
nedera J. Tautose kalbėti apie 
Izraelį — agresorių.

Izraelio teigimu, vienas už
muštas Izraelio inžinierius esąs 
vertingesnis, negu 13 sunaikin
tų Libano lėktuvų.

Mirė kan. J. Kriščiūnas
Ok- Lietuva. — Telegrama 

Chicagoje gyvenančiam broliui 
pranešta, kad 1968 m. gruodžio 
24 d. staigiai mirė kan. Jonas 
Kriščiūnas, 74 metų, Vyžuonų 
klebonas-. Palaidotas gruodžio 
27 d. Vyžuonų kapinėse.

Buvęs vysk. Paltaroko 
sekretorius, numatytas vyskupu

Kan. J. Kriščiūnas baigė Kau
no kunigų seminariją ir kunigu 
buvo įšventintas 1919 m. Vika
ravo Tryškiuose, Pasvalyje, kle
bonavo Kamajuose ir Utenoje, 
kur buvo taip pat Utenos deka
nas- Vėliau yra buvęs Panevėžio 
vyskupo ir Vilniaus arkiv. val
dytojo vysk. K. Paltaroko sek
retorius Panevėžyje ir kancleris 
Vilniuje. Iš Vilniaus buvo iš
tremtas. Buvo numatytas vys
kupu, bet dėl buvusių aplinky
bių vyskupu nebuvo konsekruo
tas. Grįžęs iš tremties paskirtas 
Vyžuonų klebonu.

rių skaičius. Vis dėlto neabejo
jama, kad JAV kariai liksią 
Vietname ir per ateinančius ke
lerius metus jų skaičius sieksiąs 
bent 200.000.

Paryžiaus pasitarimai? Jie 
bus tęsiami, betgi artimoje atei
ty nesitikima ginklo paliaubų. 
Gali būti, komunistai siaurins 
savo “partizanų” veiksmus, 
trauksis į saugias vietas Kam- 
bodijoje ar Laose, gi pietų Viet
namiečius toliau rems ameri
kiečių kariai. Nesitikima, kad 
Vietname sulauktume pilnuti
nės taikos.

Laukiama infliacijos pažaboji
mo, bet ne sulaikymo...

JAV piliečiai klausia: kaip 
su infliacija, kaip su karo kaš
tais, kaip su papildomais mokes
čiais?

Tai klausimai, su kuriais rū
pesčių naujoji valdžia Washing- 
tone turės jau pirmosiomis sa
vaitėmis. Politiniai stebėtojai 
dabar teigia, kad R- Nixono vy
riausybė dės pastangų pažaboti 
infliacijos įsisiūbavimą. Tačiau 
papildomi (10%) mokesčiai 
JAV piliečiams numatyti ligi šių 
metų birželio 30 d., nenumatomi 
visai panaikinti. Bent, iš dalies, 
jie galios ir po birželio 30 die
nos.

Dolerio galia? Tikimasi ją 
stiprinti

Prez. Johnsono laikmečiu do
lerio galia silpnėjo, jis buvo net 
virtęs tarptautinių spekuliantų 
auka. R. Nixonui valdžią peri
mant politiniai stebėtojai mano, 
kad bus dedamos visos įmano
mos pastangos dolerį stiprinti.

Teks kreipti dėmesį į finansus 
ir infliacijos apvaldymą. JAV, 
neabejojama, iš savo sąjungi
ninkų Vakaruose reikalaus di
desnio įnašo gynybos srity. 
Krašto viduje laukiama: būsian
čios suvaržytos paskolos-

Tačiau pagrindinės sąlygos 
išlaikyti sveiką dolerio valiutą 
bus dvi: sumažinti karo išlaidas 
Vietname ir siaurinti JAV kari
nių dalinių išlaidas turtinguose 
Vakarų kraštuose, pvz. V. Vo
kietijoje.

Nusikaltimai didės, riaušių 
apimtis mažės

Nusikaltimų skaičius šiame 
krašte auga pasibaisėtinu tem
pu. Jei Nixonas tęsės pažadus, 
tai lauktina: bus griežčiau ko
vojama su nusikaltimais, su re
voliuciniais vadais kovingųjų 
negrų tarpe,. bus rodoma dau
giau ryžto kovojant su neramu
mais krašto universitetuose ir: 
kitose aukštosiose mokyklose.

Vis dėlto, JAV sostinėje reiš
kiama nuomonė, kad karingieji 
negrai bus įsisąmoninę, jog iš
tisų miestų dalių deginimas bei 
plėšikavimas nėra veiksnys, ku
ris gerintų juodosios rasės gy
ventojų padėtį. Dėl to manoma, 
kad negrų riaušių skaičius šiais 
metais turės mažėti.

Pirmenybė — Europos 
klausimams

Netenka abejoti, naujoji vy
riausybė Washingtone pirmoje 
eilėje rūpinsis vidaus gyvenimo 
klausimais. Tačiau, iš kitos pu
sės, užsienio politikos srity lauk
tina didesnio dėmesio Europos 
klausimams bei santarvės su 
Vakarais tvirtinimui.

Prancūzija ir Vokietija — tai 
pagrindiniai europiniai ramsčiai. 
Dėl to R- Nixonas, naujasis pre- 
židentas, vienu pirmųjų užda
rinių laikys: kuo greičiau susi-

1969 metų pradžia... vienas prezidentas, R. Nixon pakeičia kitą, "kovbojų” 
— Johnsoną. (iš vokiečių spaudos)

Politikai apie taiką ir karą
“Palaidokime mus kankinusius 

velnius”
Paryžius.. — Prezidentas de 

Gaulle N. Metų išvakarėse kal
bėdamas teigė: “Palaidokime 
velnius, per praėjusius metus

tikti su Prancūzijos prezidentu 
gen. de Gaulle ir, lygiagrečiai, 
su vokiečių kancleriu K. G. Kie- 
singeriu.

NATO santarvės stiprinimas
— vienas pačių aktualiausių 
naujosios valdžios uždavinių.

Po Vietnamo ir Europos 
— Art. Rytai

Pasibaigusių 1968 metų pa
baiga, Izraeliui brutaliai sunai
kinus 13 Libano lėktuvų ir klau
simui atsidūrus J. Tautų Saug. 
Taryboje, liudijo: Art. Rytuose 
nesitikima greitos taikos, prie
šingai — naujų pavojų. Todėl 
naujo karo Art Rytuose grės
mė jau vėl iškilusi. JAV sieks ją 
malšinti.

Amerikai teks stebėti ir lais
vėjimo apraiškas komunistinių 
satelitų tarpe. Sovietų Sąjunga, 
iš esmės, 1969 metais bus gyni
mosi, bet ne puolimo padėty. 
Sovietijoje daugiau laisvės rei
kalauja ir jaunimas ir intelek
tualai. Pasipriešinimas auga ir 
sovietų satelitiniuose kraštuose.

Maskvai rūpės nauja įtampa 
pasauly

Dėl to sovietai ieškos silpnųjų 
atsparos pusių — Art. Rytuose 
ir Azijoje. Kremlius sieks ir pa
sitarimų su Washingtonu, svar
biausia, laimėti sau daugiau 
laiko. Kultūriniai mainai jau 
sutarti. Seks pasitarimai ginklų 
varžymo srity. Tačiau Maskva 
sieks naujos įtampos pasauly ir 
kaip su, ta grėsme susitvarkys 
naujoji Wassingtono vyriausybė
— paaiškės pirmaisiais šių me
tų mėnesiais.

Tai bus Vienas kiečiausių 1969 
metų “riešutų”. Ateitis liudys, 
ar Amerika, pajėgi erdvės lai
mėjimų srity, bus lygiai tvirta 
siekiant tvarkos bei smurto pa
žabojimo.

V. A.

Vietname... kovos vyko ištisais 1968 metais. Čia JAV kariai Mekongo 
deltoje.

mums teikusius rūpesčio”. Jis į 
ateitį žvelgė viltingai, pareiškęs, 
kad Paryžiaus pasitarimai ga
lėtų baigti karą Vietname, kad 
Kom- Kinija įžengusi į tautų 
šeimą ir nesąs tikslingas to 
krašto išskyrimas, kad kanadie
čiai - prancūzai turi patys val
dytis ir kad reikia skubiai kvies 
ti tarptautinę piniginę konferen
ciją, pagaliau — didelės valsty
bės turinčios siekti taikos Art. 
Rytuose.

De Gaulle pasisakė prieš šal
tąjį karą R. Europos atžvilgiu. 
Esą, reikia atlydžio ir bendra
darbiavimo, nes toje R. Europo
je pastebimi evoliucijos reiškiu 
niai. uo
Jau 924.000 P. Vietnamo ka'isi^^

Saigonas. — Prezidentas V ?an 
Thieu savo naujametiniame į, jo. 
dyje nurodė: P. Vietnamas 
siryžęs perimti dar didesnę karo 1 
naštą- Karių skaičius dabar pa
siekęs 924.000 ir jie aprūpinti 
moderniais JAV ginklais. JAV 
karių skaičius P. Vietname šiuo 
metu siekia apie 550.000 vyrų.

Šalčiai Vid. Amerikoje
Chicaga. — Žvarbūs šalčiai 

palietė Chicagą, eilę kitų Vid. 
Amerikos valstijų N. Metų išva
karėse, jie nebuvo atslūgę ir 
sausio 1 d. Vakar temperatūra 
Chicagoje buvo kritusi ligi 10 1. 
F. žemiau nulio ir pakilo vos 
keliais laipsniais. Vakar buvo 
šilčiau net Aliaskoje, 6 1- aukš
čiau nulio. Bozeman vietovėje, 
Montanos v. šaltis siekė net 36
1. žemiau nulio F.-

Buvo sutrikęs susisiekimas, 
tūkstančiai auto mašinų “įstri
go” įšalus motorams.

• Prez. Johnsonas paskutinį 
kartą, jam esant prezidentu, N. 
Metus sutiko savo ūkyje Texas 
valst.

• R. Niutonas N. Metus pra
leido Los Angeles, Kalif. Jis su 
žmona stebėjo futbolo rungty
nes, tradicinį rožių paradą Pa- 
sadenoje, savo sveikatą tikrino 
pas gydytoją.

9 C astro režimas Kuboje sau
sio 1 d. paminėjo 10 m. sukaktį.
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KAI DU GERI KAIMYNAI SUSIPYKSTA

JURGIS JANUŠAITIS
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Už ką? Kur? Kas jie tokie? 
O vis dėi to taip jau gyvenime 
nutinka. Žiūrėk, patys geriausi 
bičiuliai, kaimynai, begyvenda
mi tik per terorą, nei iš šio nei 
iš to ima vaidytis, pyktis ir pa
galiau tampa nesutaikomi prie
šai. Ir vis dėl niekniekių. Ar ne 
taip nutinka ir mūsų lietuviško
je visuomenėje. O kiek čia gerų 
kaimynų ir bičiulių jau susipy
ko ir ieško kelių kartais vėl su
sėsti ant vienos ežios taikos 
pypkiai išrūkyti. Bet dažnai ne
randama kelių.

Tačiau mielas bičiuli, pralei
dęs didžiąsias šventes, truputį 
pamąstyk apie mūsų visuome
ninio gyvenimo nutikimus ir at
sakymo paieškok atvykęs į Chi
cagos Lietuvių scenos darbuo
tojų sąjungos ruošiamą šaunų 
spektaklį — Antano Rūko “Bu- 
bulį ir Dundulį”, įvykstantį 
Jaunimo centre sausio 4 ir 5 
dienomis.

Lyriką, dramaturgą, rašyto
ją, aktorių Antaną Rūką lietu
vių visuomenė pažįsta prieš 
daugelį metų. Jo kūryba ir dar
bu gėrėjomės neprikl. Lietuvo
je, vėliau tremtyje — Vokieti
joje ir paskutiniuoju laiku Ame 
rikoje. Jis su mumis amžiams 
atsisveikino prieš porą metų, ta
čiau jie liko gyvas savoje kūry
boje, savajame rašytame žody
je, savoje dramoje ar komedi
joje. “Bubulis ir Dundulis” A. 
Rūko vienas iš puikiųjų veika
lų, įkuriame atsispindi gyveni
miškoji tikrovė dviejų gerų, bet 

'vėliau besikivirčijančių kaimy- 
Ąu. Visas vyksmas apgaubtas 
švelnia jumoro skraiste ir šia
me g veikale atpažįstame savą
sias^ silpnybes, dėl ko ir šian- 
dia”j mums vertėtų susimąstyti, 
tfįė <aSos L- s- D- sąjunga šio 

Rtirybsftgo vyro mirties atmin
čiai pagerbti 'štai ir dovanoja 
lietuvių visuomenei šį puikų 
spektaklį. Šį veikalą, tiesa, pa
žįstame dar iš tremties laikų, 
kada jis buvo statytas Aitvaro 
teatro Detmolde ir aplankė sto
vyklas. Jis buvo pakartotas lie
tuvių teatre Chicagoje 1953 m. 
Bet šis veikalas niekada nenusi
bosta, jis visada aktualus, visa
da naujas, visada žiūrovą užbu
riantis ir džiuginantis. Juo gė
rėtis tikrai pravartu.

Tad šio veikalo pastatymas 
norint pagerbti patį autorių ir 
jo mirties sukakties atminimą 
ypač brangintinas ir vertinti
nas, už ką Chicagos L. S. D. są
junga nusipelno nuoširdžios pa
dėkos.
O kas gi tą S. D. sąjungą? Apie 
ją tiek mažai tekalbama. Kada 
ji gimusi ir koks jos kraitis 
mūsų kultūrinių vertybių aruo
de? Tai tylus sambūris, šių 
metų gegužės mėn. atšventęs 
tyliai savo veiklos dešimtmetį. 
Jam per visą laiką vadovauja 
Lietuvos operos solistė Sofija 
Adomaitienė, darbšti, tyli, kuk
li ir pareiginga pirmininkė. Chi
cagos L. S. darb. sąjungoje su
sitelkę pasišventusių teatro 
darbo mylėtojų. Sutartinas de
šimtmečio darbas šią sąjungą 
lydėjo gražia darbų sėkmė. Tik 
pasklaidykime jų darbų kalen
dorių. o koks jis turtingas, net 
35 spektakliai, iš kurių 8 išvy
kos į kitus miestus. Kad istori
joje liktų jų darbų pėdsakai, 
štai registruojame:

1958 m. gegužės 3—4 d. d. 
“Pažadėtoji žemė” — Somerset 
MSaugham 1959 m. kovo 21-22 
d. d. “Milžino paunksmėj” — 
Balio Sruogos — svečiai iš Mon 
trealio. 1960 m. kovo 3,14 ir ba
landžio 30 d. d. “Prisikėlimas” 
_  P. Vaičiūno. 1961 m. ba
landžio 30 d. Meno ir literatūros 
vakaras. 1962 m. vasario 3, 4, 
11 d. d. "12 Brolių juodvarniais 
laksčiusių” — S. Čiurlionienės. 
1963 m. sausio 5, 6, 26 d. d. 
“Gatvės vaikai” — Dorio Nico- 
demi. 1963 m. spalio 12,13 ir 20 
d. d. “Diagnozė” — A. Kairio. į

1964 m. spalio mėn. 17, 18 ir 
gruodžio 5 d.d. “'Metai” — Kris
tijono Donelaičio. 1965 m. sau
sio 30, 31, vasario 21 ir balan
džio 11 d. “Eglė žalčių karalie
nė” — K. Jarašūno. 1965 m. 
balandžio 13 d. “Užburtoji dū
delė — Venslausko — svečiai 
iš Clevelando. 1965. gegužės 15 
ir 16 d. d. “Viščiukų ūkis” — 
A. Kairio. 1967 m. sausio mėn. 
“Barzda” ir “Sudiev”, mano ka
raliau” A. Landsbergio. Ir atei 
nančių metų — 1969 m. sausio 
4 ir 5 d. “Bubulis ir Dundulis” 
A. Rūko. Tai praeities darbų ke
lias, gal skaitytojai datos var
ginančiai padirgins nervus, ta
čiau jos iškalbingai liudija Chi
cagos Lietuvių Scenos darbuo
tojų sąjungos ryškią veiklą. Ir, 
rodos, net nepastebėjome šių 
tikrai ryškių veiklos bruožų, ta
čiau kas met duoti keli, įvairių 
autorių ir geri veikalai kultūri
nėje veikloje palieka gilias pė
das.

O iš šių statytų veikalų gran 
dinės, kaip šviesūs švyturiai iš
kyla “Dvylika brolių juodvar
niais laksčiusių” ir “Eglė žalčių 
karalienė”, kurie buvo karto
jami po keletą kartų ir kiekvie
name spektaklyje matėme šim
tus mūsų mažųjų ir jaunimo.

Detalė iš Chicagos Lietuvių scenos darbuotojų sąjungos statyto veikalo 
K. Donelaičio "Meteli'. Nuotlr. A. Kezio, S.J.

Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adresu: 
E. Pakalniškiene, 3948 S. Artesian Avė., Chicago, Iii. 60632

Telef. — FRontier 6-6489

KALĖDŲ POBŪVIS CHICAGOJE
Vyčių salėje, Chicagoje, gruo

džio 14 d. buvo 112-tos kuopos 
Kalėdų pobūvis. Salė buvo gra
žiai išpuošta, ir vaišėmis buvo 
apkrautos trys eilės stalų. Susi
rinko ne tik vyčiai, bet ir daug 
kitų Chicagos lietuvių. Maistas 
buvo įvairus ir skanus.

Illinois — Indiana apyg. dva
sios vadas kun. J. Savukynas — 
sukalbėjo maldą prieš valgį. Vai 
šių metu 112-tos kuopos pirmi
ninkas L. Paukšta pagerbė A. Da 
gį, įteikdamas jam seimo dova
ną už rūpestingą darbą išren
kant nario mokesčius. Atėjo ir 
Kalėdų Senelis, prie kiekvieno 
priėjo ir pasisveikino

Praeitas ruduo buvo gausus ve
dybomis 112-je kuopoje. Netgi 
penkios poros susuko šeimos liz
dus. Dvi pasiliko Chicagoje, o

ŽIEMOS SAVAITGALIS
3-čios kuopos nariai Philadel

phijos mieste jau valo savo pa
čiūžas, vaksuoja slides ir blizgi
na šokių batus. Jų tradicinis žie
mos savaitgalis įvyksta sausio 31 
ir vasario 1 ir 2 d. Rinksis Lake 
Harmony Lodge patalpose. Spor 
to vadovas Valteris Svekla viskuo 
rūpinasi. Vyčių žiemos savaitga
liuose visuomet labai linksma.

Nynj

Scena iš žaviosios “Eglė žalčių karalienė pasakos, kuri užbūrė mūsų 
mažuosius. Veikalą statė Chicagos L.S.D. sąjunga.

Pastatymų žavumas mūsų atža-' dirba pagal esamas sąlygas, pa
ly nui paliko neišdildomą įspūdį.1 si renka prieinamus ir patrauk-
Ir tokius bei panašius veikalus 
reikėtų pakartoti jei ne bent 
kas met, tai bent kas antri, tre
ti metai. Juk mūsų jaunimo gre 
tos vis papildomos naujais dai
gais, tad tokius veikalus jam ir 
suaugusiems vis būtų pravar
tu pamatyti. Visi statyti veika
lai pasižymėjo gera režisūra ir 
prilygo profesionaliniams teat
rų pastatymams. Į šių veikalų 
pastatymus daug darbo ir sie
los įdėjo režisieriai J. Tvirbu- 
tas, A. Rūkas, Z. Visockienė, 
A. Dikinis, IS. Pilka ir B. Pūke- 
ievičiūtė.

Chicagos L. S. D. sąjunga

trys išskrido kitur. Viena iš jų 
— Loraine Vainauskaifė ir Pra
nas Švelnis, buvęs centro valdy
bos iždininkas, dalyvavo šiame 
Kalėdų pobūvyje.

Senavedžiai, jaunavedžiai ir 
dar tebeieškantieji vienodai bu
vo linksmi tame jaukiame Chi
cagos vyčių kalėdiniame pobūvy
je.

E.P.

CHORO ŠOKIAI
Pats pirmasis jūsų apsisprendi 

mas naujiems metams prasidėjus 
tegu būna dalyvauti... Chicagos 
vyčių choro tradiciniuose šokiuo 
se šeštadieni, sausio 11 d. Jie bus 
Pakšto salėje, prie California ir 
38-tos gatvių susikirtimo. Pra
džia 8 v.v., įėjimas $5. Bus links 
mi šokiai, bendros dainos ir ska
nus lietuviškas maistas ant kiek
vieno stalo. Choro vicepirminin
kas ir to vakaro Šeimininkas Vy 
tas Bilitavičius prižada jums 
linksmą nuotaiką ir prašo anksti 
atvykti ir ilgai išbūti. Vyčių cho
ras pats išsilaiko. Lėšų choras 
ras pats išsilaiko. Lėšų choro jis 
gauna tik iš šitokių parengimų. 
Visi choro nariai yra įsijungę į 
darbą tą vakarą organizuojant. 
Jie tik prašo jus atvykti ir juos 
paremti.

T.

liūs veikalus ir visuomenei pasi
rodo tada, kai tam susidaro pa
lankios sąlygos. Atsiimintina, 
kad šioje sąjungoje dalyvaują 
teatralai duoną pelno kitur, jų 
veiklos, reikia manyti, neparė 
mė jokia institucija, tad jų duo-' 
ti net 35 spektakliai gražiai ap
vainikuoja dešimtmečio darbus.

Gi 1969 metų sausio 4 ir 5 d. 
statomoji A. Rūko komedija 
"Bubulis ir Dundulis” bus švie 
siu pragiedruliu lietuvių visuo
menei pradedant naujųjų metų 
rūpesčius, ši komedija nuotai
kinga, gyva, aktuali buvo va
kar, aktuali ji šiandien ir bus 
aktuali problema rytoj. Ypač 
ji domintų mūsų jaunimą, drau 
ge pagaudama ir vyresniuosius 
nes problema lieka gyva, kaip 
ir pats mūsų kasdieninis gyve-1 
nimas. Tad į šį meniską ir Ver
tingą pastatymą susirinkime vi
sais keliais į Jaunimo centrą ir 
besigėrėdami stebėsime, kaip 
du geri kaimynai “Bubulis ir 
Dundulis” atidengia ir šių die
nu gyvenimo problemas, kurio
mis ir mes gyvenkime.

TRUMPI SIJONAI 
NESAUGŪS

Atrodo kad “mini” sijonų žy
dėjimo laikai praeina, nes daug 
kur jau pavojinga su jais rody
tis. Jau ankščiau daugelis ke
liaujančiųjų po pasaulį nusis
kųsdavo kad Romoje mergaitės 
su trumpais sijonais dažnai bū
davo apžnaibomos. Kuo toliau 
tuo daugiau vaikščiojančiom 
nuogomis kojomis pasaulis da- 
rori siauresnis.

Irake įvestas draudimas “mi- 
niskirts” ir verčia moteris pra
ilginti sijonus arba laikytis ato
kiau nuo arabų pasaulio. Afri
kos tautos irgi nusistačiusias 
prieš trumpus sijonus; bausmės 
už juos įvairios. Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v.

Malagasy respublikoj gręsia ',^n) uM^^LVo^^ritaaTn^su: 
sltarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

30 dienų kalėjimas arba depor
tavimas. Pagal oficialius reika
lavimus mergaitės virš 10 metų, 
turi nešioti sijonukus iki vidurio 
kelių. Malavijoj užsieniečiai, ku
rie rodysis su perdaug nuogom 
kojom, bus deportuoti, kad ne
gadintų vietinių gyventojų mo
ralės. Viduriniuose rytuose taip
gi įsigaliojo draudimai ir kuo 
aukštesni sijonai, tuo gali tikė
tis iš valdininkų daugiau nema- j 
lonumų.

Brazilija taipgi turinti bėdų- 
Vienias 63 metų vyras buvo nu
baustas 3 dienas arešto už tai, 
kad važiuojančiai autobuse mer
gaitei, kuri laikė nepridengtas 
sukryžiavusias kojas įkando į 
šlaunį. Zambijoje valdžios orga
nai, taipgi turėjo įsikišti prieš 
vaikėzų būdą, prievarta prail
ginti sijonus. Oficialus draudi
mas yra Vatikano mieste. Ve- 
necueloj Caracaso mieste prie 
bažnyčios buvo išklijuoti plaka
tai, perspėjantieji moteris atsi
sakyti trumpų sijonų arba būti 
pasmerktom į pragarą.

Nepripažinimas trumpų sijo
nų įvestas ir kitur, bet mėgė
joms trumpų sijonų nesą pavo
jaus Portugalijoj ir Riodežanei-
re. A& I*H

ŽUVO GRIUVUS PASTOLIUI
G. Kelly, 1336 W. George, 

žuvo nukritęs 50 pėdų, kai pa
stolio virvės trūko jam bedir
bant prie First National (banko 
pastato miesto centre. Gaisrinin 
kai išgelbėjo kitą darbininką 
20 minučių iškabėjusį nusitvė
rus už diržo.
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VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname Ir vaškuojame vist; 
rūstų arlndis.

J. BUBNYS — Tel. RE 1-5168

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiii
DEKORAVIMAS

IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 
Kilimai ir apmušti baldai valomi. 

Kreiptis i:
J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
iiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdraud* nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

8208)4 West 96th Street 
Chicago, Illinois 

TeL GA 4-8034 ir GR 0-4330

MOV ING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

k. VILIMAS
828 VVEST 34th PLACE 

Telef. —, FBontier 6-1882

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GTFT PARCEL SERV 
2608 69th St. Tel. WA 5-2787
2501 «9th St. Tel. WA 5-2737
3333 -to. Halsted st. Tel. 254-3320

Lietuvio bendrove turinti teisę 
■duntintus iiųstt shvo vardu IS Chl 
'■agos tiesiai ) Lietuvą

Didelis pasirinkimas Įvairių me 
■lžlagų, ltal. lietpalčių ir kitu prekių 

Priimami doleriniai dovanų už
ekytnal

E. ir V. Žukauskai

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 VV, 671 h Place VVA 5-8063

Rezid. Telef. 239-4683

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

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street

Ofisus 3148 VVest 63rd Street
Tel.: PRospeet 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 66th Place 
Tei.: KKpublie 7-7868

DR. G. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 VVėst 63rd Street 
Kampas 63-čios lr Callfornia 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal susitar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. teL VVAlbi-ook 5-8048

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

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

Route 25, Elgin, Illinois 

Tei. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie- 

ųais 2—-9 v,, šeštadieniais 10-i p. p.
pagal susitarimą.

S Subscription: $17.00 per yr. in Cook County, Illinois & foreign. 5 
$15.00 per year outside Cook County and in Canada. 3 

r a t a : Metams Į/-, metų 3 mėn. 1 mėn. 3
9.00 5.00 2.00 5
8.00 4.50 1.75 a

* Redakcija dirba kasdien 3
8:30 — 4:30, šeštadieniais s
8:30 — 12:00. S

* Administracija dirba kas- 3
dien 8:30 — 3:00, šeštadie- g 
niais — 8:30 — 12:00. 3

E P r e n u m e 5 Cook County, Illinois
= Kitur JAV ir Kanadoj

$17.00
$15.00

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

DR. EDMUND E. CIARA
2709 VV. 51St Strfeet
Tel. — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirm., antr., 
ketv. 2—6, 7—9 vai. Penkt. 2—5 lr 
Šeštad. 10—2 vai.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. IJ3rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius lr"contact Ienses”,
Valandos pagal susitarimą 

Uždaryta trečiadieniais

Ofla 735-4477. Rez. PR 8-6960.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECLVLYBfi — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
Cratvford Medical Building

6449 So. Pulaski Komi
Valandos pagal susitarimą

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7806; Namų 925-7697 

5159 So. Damen Avenne
Valandos: 2—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiadienį

Tdef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. lr
šeštad. 8 v. r. iki 3 v popiet.

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

Akušerija ir moterų Ilgos

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69 th Street
Ofisas laikinai uždarytas dėl dakta

ro ligos.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6807
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe akušerija ir moterų ligos 

2454 VV. 71»t Street 
(7l-os lr Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
Šeštad. 12—3 vąl. popiet. 
Trečiadieniais uždarytą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

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

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

DR. JANINA JAKŠEVieiUS
J O K š A

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 iki S vai. ir nuo 5 Iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022 Bez. PB 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Behdra praktika

2815 VV. 7 Ist Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, III.

Kabineto toj. 687-2020
Namų teL 839-1071

Vizitai pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VV. 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p, ir 6 
lkl 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 68rd Street

Ofiso tel. REllanee 5-4410
Rez. GRovehlU 6-0617 

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

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chiruralia Ofisas 2750 W. 71stSttS?t 
Telefonas — 925-8296

Valandos: 2—8 v. v,, peniktad 10—12 
y. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 V. Va
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždarytų. 

Rezid. tel. WA 5-3099Tel. — REllanee 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-3 vai. p.p., trečiad. 
uždaryta. . .

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS ;

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. lr
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pag-al susitarimą.

Tel. ofiso lr buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 VV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-3 vai. tr 6-8 vai. vak., 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

Of. tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik snfdtama
Vai: 2—4 p. p. ir 6—8 v. vak. 

------- Trsčlad. ir šeštad. uždaryta
DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IK VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestera Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto iki 3 vaL p. p.

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

Telefonas — Gltovehill 6-2823
DR. A. VALIS - LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBfi AKUŠERIJA IR

MOTERŲ LIGOS
2524 VVest 69th Street 

Valandos: l iki 4 lr 8 Iki 8 T. vak. 
Šeštadieniais 1 iki 4 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

Tel. PRospeet 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIAIUS

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandoa pagal susitarimą 

Ofiso tel. FR 8-7773. Rez. PR 6-4732
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 5—8 vai.,
antrad. ir penkt. 1—4 vai. 

Priiminėja tik susitarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—ll ryto ir 4—S v. v. 
šeštad.-9 v. r. — 2 v. popiet.

(VASKAS, 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-St!

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS: 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. Ir 7 lkl 8 v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-4856

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad-, antrad., penktad. 1-4 
ir 6-8 V. v., ketvlrt. 6-8 V. vakaro 
Šeštadieniai* 11-1 vai. fr&M-
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Laiko tėkmė,

SENIEJI IR NAUJIEJI VEIDAI
KEIČIASI JAV - KINUOS SANTYKIAI
Kinai siekia koegzistencijos su JAV ir įspėja nepulti Albanijos

Kodėl delsia Nasseris
K. KLASTAUSKAS

Poetas kartą klausė, kas 
prabėgs greičiau nei šaltas vė
jas, ir tuoj pat atsakė, kad 
mūsų metai. Tikrai metai bė
ga greičiau negu vėjas, palies
dami mus ne tik asmeniškai, 
bet ir mūsų visą visuomeninį 
gyvenimą, mūsų kovos už tė
vynę metodus ir pačių kovo
tojų eiles. Naujųjų Metų pro
ga verta prisiminti ir nuolatinį 
mūsų visų susirinkimų ir su
važiavimų pokalbį, kad reikia 
kreipti dėmesį į jaunimą, kad 
reikia išsiauginti naujus visuo 
menės veikėjų ir kultūrininkų 
kadrus. Nuolat kalbama apie 
jaunimą, nuolat kartojama, 
kad mūsų eilės retėja, ir tai 
ne vieną pesimistiškai nutei
kia, manant, kad tikrai laikas, 
paliesdamas mus asmeniškai, 
užkraudamas metų naštas, ne- 
beišaugina mums nauių žmo
nių, kurie galėtų pakeisti vv- 
resniuosius. Ir tai tam tikra 
prasme yra perdėtas jaudini
masis, nes faktai rodo, kad 
nors laikas ir daug ką nuneša 
kain vanduo, tačiau jis ir at
neša.

*
Tenka pasakyti, kad tų nau

jų žmonių pas mus nėra jau 
taip maža visuomeninėj veik
loj, kaip mes dažnai pasiskun- 
džiame. Ir neatrodo, kad būtų 
daug tendencijos tam visuo
meniniam prieaugliui mažėti. 
Mes šaukiame, kad reikia prie 
visuomeninių aukštesnių postų 
prileisti jaunimą, tačiau ten
ka pastebėti, kad ir vvresnieji 
nėra taip jau blogi. Jei prisi
minsime senuosius Adenauerį 
ar Churchillį, matysime, kad 
šie savo polėkiais ir laiko dva
sios supratimu buvo gana jau
ni ir savo kraštams daug davė, 
nepaisant savo amžiaus. Ta
čiau jei jau manome, kad rei
kia jaunesnių jų,.,tai tenka pa
sakyti, kad lietuvių vadovau
jantieji asmenys yra patys 
jauniausi iš visų grupių. Tiek 
Alto, tiek Vliko, tiek JAV LB, 
tiek ne vienos politinės orga
nizacijos vadovai yra vos per 
keturiasdešimt metų persiritę 
vyrai. Jeigu jau kalbant apie 
ateitį, tai jie galės mažiausia 
dar dvidešimtį vadovauti vie
nam ar kitam postui, ir nerei
kia norėti, kad jaunų politikų 
ir visuomenininkų būtų labai 
daug. Jų ir anksčiau niekada 
nebuvo daug ir nereikia ma
nyti, kad jaunimas labiau ver
šis į veikėjų eiles, negu seni
mas. Amerikoje yra apie sep
tyniasdešimt LB apylinkių, ta
čiau, kai reikia surasti valdy
bas, neretai būna sunkumų, o 
gi vyresniųjų dar nestokoja. 
Todėl kaltinti jaunimą, kad 
jis peprisiprašomas į visuome
ninę veiklą, nebūtų tikslu. Jų 
irgi yra visose valdybose ir, 
jei ne prisiprašoma, tai jie tuo 
nesiskiria nuo vyresniųjų.

Gal kas teigtų, kad šie ketu
riasdešimtmečiai veikėjai yra 
gimę dar tėvynėje ir ten gavę 
pradžios mokslus arba lankę 
lietuvišką mokyklą Vokietijoje, 
tačiau galima būtų išvardinti 
su aiškiais visuomeniniais duo

Spaudoj it gyvenime

KO NEDRĮSTAME KLAUSTI GYDYTOJO

Tarp naujų knygų, besidomin
tiems sveikatos klausimais, pasi
rodė iš spaudos veikalas “Ques- 
tions You Don’t Ask Your Doc
tor”. Knygos autorius gydytojas 
William Bolton, M. D., buvęs 
JAV Gydytojų draugijos (AMA) 
mediciniškasis direktorius.

Antraštė gerokai perdėta. Čia 
sudėta ne vien tokie klausimai, 
kurių neklausiame pas gydytojus, 
bet ir kitokie. Vis dėlto jų čia la
bai daug, sudėti alfabetine tvar
ka ir gausiai teikiama sveikatos 
patarimų, panaudojant pačias 
naujausias medicinos žinias.

Autorius valba vaizdžiai ir įti
kinamai. Pvz. norėdamas pers
pėti, kad būtų saugomasi perdi- 
delio svorio, pabrėžia, Jog kiekvie

menimis jau čia besimokiusių 
ir mokslus baigusių asmenų, 
kurie tikrai bus geras pakai
talas. Nereikia norėti, kad jau
nimas masiškai grūstųsi į įvai
rius postus, lyg į tautinių šo
kių šventes. Visuomeninį dar
bą dirbančių niekada nebuvo 
perdaug, ir todėl nereikia to 
gausumo nė dabar norėti.

*
Jaunystės sąvoka dažnai 

sunkiai apibrėžiama, nes pa- 
pvyzdžiui sportininkas gali bū
ti jau senas net trisdešimtme
tis, gi filosofas jaunas, turįs 
ir keturiasdešimt metų. Iš ant
ros pusės dar nereiškia kad 
iaunimas yar jau kuo prana
šesnes už senimą, nes jaunas 
studentas yra mažiau šiam lai
kui priaugęs už seną profeso
rių. kuris žino paskiausias tech 
nologijos ir fizikos mokslo plo
nybes, tuo tarpu jaunuolis dar 
tebėra atsilikęs, nes jis tebesi
moko tik tai, kas buvo atsiek
ta daug anksčiau. Be abe jo rei
kia metų nepabaigiamoi tėkmė 
je rūnintis. kad to jaunimo ne- 
pritrūktume, tačiau masiškai 
jo niekada neturėsime. Jei jau
nimas nesusirenka i sporto sa
les, kur jų draugai lietuviai 
žaidžia, tai nieko nuostabaus, 
kad jie nesusirenka į kokius 
minėjimus. Jaunosios šeimos 
dažnai gi grižta į visuomeninę 
veiklą per vaikus, kai šie pra
deda lankyti mokyklas. Tėvai 
tada įsijungia į vienokius ar 
kitokius komitetus ar visuome
niniu draugijų valdvbas.

Iš kitos pusės, juk daugelis 
draugijų yra paskirtos mirti. 
Jos tikrai nebeturi nauju na
rių ir nauiu žmonių. Kaip ne 
vienas pastatas atitarnavęs 
tam tikrą laiką ir atlikęs už
davinį nugriaunamas, taip ne 
viena draugija turi mirti, nes 
ji nebeatliepia dabarties už
davinių ir jaunimas geriau 
rinksis kokį sportinį klubą, ne
gu kokią, kad ir labai kadais 
buvusią garsią, draugiją.

*
Naujų Metų angoje, prisi

menant ir pergyvenant la’ko 
tekėjimą, būtų dar šiandien 
peranksti skųstis, kad, keičian 
tis dienoms, nesikeičia mūsų 
visuomenių posto veikėjai. Su 
laiku ateina nauji žmonės ir, 
jei jie neateina, tai dar nereiš
kia. kad mes jų neturime. O ta 
čiau yra kitų tautinių grupių, 
kurios tik to laiko yra palie
čiamos ir neturi jaunų žmo
nių. Iš kitos pusės dažnai da
ro priekaištus lietuviškiems 
veiksniams, kad neįsileidžia- 
mas jaunimas, asmenys, ku
rie yra vyresni arba bendra
amžiai su pačiais vienokį ar 
kitokį postą turinčiais veiks
niuose žmonėmis. Niekas ne
gali atsilaikyti prieš laiko dan
tis, visa, kas ateina, praeis, ta
čiau lietuviškosios išeivijos vi
suomeniškuose postuose dar 
užtenka jaunų žmonių ir, pasi
tinkant naujuosius, išleidžiant 
senuosius metus, tai verta kon 
statuoti kaip gana malonu fak
tą. Al. R

Nuo to laiko, kai 1949 m. rau
donosios Kinijos kariuomenės da
liniai baigė užimti Kinijos valsty
bės teritoriją ir kai baltosios Ki
nijos vadas maršalas Čangkaiše- 
kas drauge su sumuštos kariuo
menės likučiais pasitraukė į For- 
možos (Taiwani) salą, tarp kom. 
Kinijos ir JAV nebuvo diploma
tinių santykių. Raudonoji Kini
ja virto “liaudies respublika”, ta
čiau nepasidavė Maskvos įtakai, 
kaip buvo laukta. Nepaisant to, 
beveik per 20 m. įtampa tarp 
kom. Kinijos ir Amerikos buvo vi 
są laiką.

Daugelį kartų Kinija bandė 
patekti į Jungtines Tautas ir tuo 
užsitikrinti visapusišką savo rė
žimo pripažinimą. Tačiau nė vie 
ną kartą, Amerikai ir jos sąjun
gininkams balsuojant prieš, ne
pavyko surinkti reikiamo balsų 
skaičiaus. Ir dabar kom. Kinija 
tebėra už JT. durų. Jungt. Tau
tų or-joje Kinijai atstovauja ne 
raudonoji, bet tautinė Kinija, 
praktiškai tevaldanti vieną For
mozos salą.
Planuojamas naujas susitikimas

Tarp Amerikos ir kom. Kinijos 
vis dar vyksta šaltasis karas, nors 
nuo 1955 metų Varšuvoje karts 
nuo karto susitinka abiejų valsty
bių diplomatai“ nuomonė mpa- 
sikeisti”. Tie “pasikeitimai” iki 
šiam laikui nieko naujo neatne
šė ir apie juos ne daug buvo kal
bama ir rašoma.

Tačiau paskutiniu metu Ameri 
kos —kom. Kinijos santykiuose 
ėmė reikštis naujų dalykų. Vak.

nam svarui organizme atsiran
dančių riebalų atitinka net 
mylia kraujo indų, kuriais širdis 
yra priversta nuolat varinėti krau 
ja-

Knygoje aptariami ne tik me
dicinos — gydymo klausimai, 
bet duodama daug higienos tai
syklių. Taigi veikalas visų pir
ma taikomas eiliniam žmogui, 
ne medikui ir gali būti naudin
gas patarimų šaltinis šeimoje.
Knygą išleido Hawthom Books, 

Inc. leidykla. Ji turi 270 pusi. 
(kaina $6.95). Rašoma suglaus
tai, duodant praktiškus patari
mus ir nurodymus. Vandenėlio 
šios knygos puslapiuose nėra.

J. Daugi.

Europos ir tos pačios Amerikos, 
spauda, atidžiai sekdama visus 
politinius {vykius, negalėjo ne
pastebėti santykių tarp tų kraštų! 
sušvelnėjimo. Buvo paskelbta ži
nia, esą, lapkričio mėn. gale 
kom. Kinijos pasiuntinybės Var
šuvoje reikalų vedėjas Chen 
Tung perdavęs Amerikos atstovui 
Stoesseliui Kinijos ketinimus dėl; 
taikios koegzistencijos su Ameri-' 
ka. Susidarė įspūdis, kad raudo
nieji kinai nori turėti su Ameri
ka maždaug tokius politinius 
santykius, kokius šiuo metu turi į 
sovietiniai rusai. Esą taip pat ži-j 
nių, kad kom. Kinija pasiūliusi 
naujai išrinktam prezidentui R. 
Nixonui pradėti abiejų valstybių 
politinio pobūdžio derybas va
sario 20 d. Varšuvoje, taigi pras
linkus mėnesiui po Nixono inau
guracijos. Jeigu tai įvyktų ir jei 
abiejų kraštų santykiai pakistų, 
pasaulyje įvyktų daug pakitimų 
ir, gal būt, atsirastų naujų svar
bių persigrupavimų.

Kad tokie dalykai yra realūs, 
matyti ir iš Kanados premjero 
Trudeau, kuris neperdaug seniai 
aplankė patį Mao ir gerai pažįs
ta rusus, pareiškimo, kuriame jis 
pasakė, esą, šiuo metu rusai dau 
giau biją kinų kaip Amerikos. 
Taigi kinų interesas esąs geriau 
su Washingtonu kaip su Maskva 
šnekėtis. Kalbėtis su Amerika ver 
čiančios ir dvi nepasisekusios 
kom. Kinijos “kultūrinės revoliu
cijos”. Kaip žinoma, šią kinų ne
sėkmę stengiasi išnaudoti rusų 
bolševikai savo ideologinėje pro'

pagandoje.
Bet raudonieji kinai, kur galė

dami, stengiasi užvožti rusams. 
Čekoslovakijos okupacija, rusų 
tankų ir kariuomenės žygis į Pra
hą ibei Pressburgą davė kinams 
gerą progą apkaltinti rusus impe 
rializmu. Ta proga Pekino radijas 
pareiškė ir kinų spauda pakarto
jo, kad Brežnevas, Kosyginas ir 
jų klika galutinai sulaužę komu
nistinių tautų brolystę, draugys
tę ir bendravimą. Rusų bolševikų 
vadai buvo dar kaltinami impe
rializmu, šovinizmu, egoizmu, 
driungiių įstatų vykdymu ir pa- 
n isiais kaltinimais.

-laža to, Pekino “Liaudies lai
kraštis” sovietus išvadino “Hit
lerio mokiniais, pralenkusiais mo 
kytoją”, “socialfašistų banda”. 
Rytų Vokietija Kinijos komunis
tų partijos oficioze vadinama tik 
“Sovietų okupacine zona”.

Kinų raketos Albanijai
Kinams nepatinka ir Sovietų 

S-gos laivyno augimas Vidurže
mio jūros srityje. Kinija įspėjo 
sovietus nepulti Albanijos: užpuo 
limas prieš Albaniją reikštų Ki
nijos užpuolimą ir iššauktų Kini
jos raudonosios armijos karo vei 
ksmus prieš Sovietus. Kad šis rau
donųjų kinų įspėjimas būtų sva
resnis, Kinijos generalinio štabo 
v-kas gen. Huang—cheng nusku 
bėjo į Tiraną, Albanijos sostinę, 
ir pasiuntė Albanijai raketų.

Šioje kovoje nėra pasyvūs ir so 
vietai. Neseniai jų žinių agentū
ra paskelbė vedamąjį antrašte 

1 Nukelta J 5 psl.)

Marshal Dr. Martin 
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Žinotniausieji žmonės mirę 1968 m.

VIDURNAKČIO SERENADA
Romanas

AURELIJA BAIASAITIENE

— Mielai jums pasakyčiau, bet dabar ponia Gylė, 
jūsų motina, kitaip žinoma scenos vardu kaip Rena Gili, 
keliauja po Amerikos miestus su gastrolėmis. Aš galė
čiau jums jos adresą po valandos pranešti.

— Ką? Ar jūs norit pasakyti, kad Renata Gylė ir 
Rena Gili yra tas pats asmuo? — sušuko Matilda.

— Taip, panele. Rena Gili...
Iš Matildos rankų iškrito telefono ragelis. Dar il

gai centrinės balsas šaukė “helio, helio”, bet Matilda 
iš didelio susijaudinimo valandėlę buvo nustojusi sąmo
nės. Kai po kiek laiko Matilda atsimerkė, lauke jau te
mo. Telefoninio pasikalbėjimo įspūdžiai grįžo į jos są
monę visu savo stiprumu. Ilgai negalvodama, ji išbėgo 
savo netoliese gyvenančios klasės draugės namų link.

— Sakyk, ar tu turi kur nors Renos Gili nuotrau- 
i ką? — be didelių įžangų nustebusios draugės klausė 
Matilda.

— Aišku, turiu. Net keliasPalauik, aš atnešiu.
Matilda iš karto pažino savo motiną. Tik dabar ji 

buvo kitokia, vyresnė, su nauja šukuosena ir deimantų 
auskarais ausyse. Jos ilgas baltas kaklas buvo apsuptas 
brangiais kailiais ir plaukuose žvilgėjo brangūs papuo
šalai.

— Kas tau yra, Tilly? Tu sergi?—susirūpinusi reta 
viešnia klausė draugė. Matilda, nieko neatsakiusi, grįžo 
namo. Po kelių minučių ji jau vėl skambino į Chicagą. 
Šį kartą advokatas jau turėjo Renos Gili dabartinį adre
są: St. Louis, Missouri, Hiltono viešbutis.

Vos padėkojusi, Matilda trenkė telefoną ir pradėjo 
ruoštis į kelionę. Pirmą kartą gyvenime ji apieškojo tė
vo kišenes. Radusi nedidelę sumą pinigų, ji rūpestingai 
į didžiulį rankinuką susipakavo būtiniausius kelionės 
reikmenis ir išskubėjo į autobusų stotį. Prieš palikdama 
namus, Matilda parašė tėvui ilgą nesklandu laišką, pa
aiškindama savo dingimo priežastį, nesigailėdama prie
kaištų ir prašydama jos nebandyti grąžinti, nes ji nie
kada į jo namus nebegrįšianti. "... ir nepyk, kad taip pa
sielgiau. Man vistiek, dėl kokių priežasčių judu su ma
ma išsiskyrėte. Tik baisu, kad tiek metų aš išgyvenau 
mele ir niekada Tau nepajėgsiu atleisti, kad mane au
ginai, kaip be motinos našlaitę. Daug kas man dabar 
aišku: mūsų beprasmiškas bėgimas iš miesto į miestą, 
vengimas žmonių, nenoras susitikti su pažįstamais ar 
lietuviais... Esu tikra, kad motina manęs ieškojo, o tu 
mane slėpei, užrakinęs paauksuotame narvelyje...”

* * *

Rytą neradęs dukters namuose, Leonas buvo įsitiki
nęs, kad ji jau mokykloje. Neįprastas alkoholio kiekis 
jį buvo apsvaiginęs, ir Leonui buvo gėda prieš dukterį, 
kad jis pirmą kartą gyvenime savo namuose nusigėrė 
iki sąmonės netekimo.

Šaltu vandeniu apsiprausęs, nusiskutęs, išgėręs karš
tos šviežios kavos, Leonas pasijautė geriau. Dienos švie
soje viskas atrodė ne taip baisu. Susikaupęs jis apgalvo
jo savo naują planą. Matildą reikia ko skubiausiai iš
siųsti kur nors toli, geriausia į Europą. Svarbu laimėti 
laiką. Pasamdžius gerą advokatą, nesunku bus įrodyti, 
kad Renata netinkama motina ir neturi jokių teisių į 
dukterį. Bėgti nebėra kur. Dabar belieka atvira negailes
tinga kova, kurią jis, Leonas, turi laimėti bet kokia 
kaina.

Tuo tarpu reikia atsakyti advokatams Chicagoje,

Po 1967 m. birželio mėn. še
šias dienas trukusio arabų kraš
tų - Izraelio karo Jungt. Arabų 
respublikos vadas Nasseris iš 
Sovietų gavo 250 kovos lėktuvų, 
80 bombonešių, keletą šimtų 
tankų T-55, daugybę tonų įvai
rios rūšies šovinių. Daugiau kaip 
500 Egipto pilotų treniruojami 
Sovietų bazėse: Egipte yra apie 
3000 Sovietų karinių patarėjų. 
Iš to atrodo, kad arabai pasiruo
šė karo veiksmams prieš Izra
elį. Tad ko laukia Nasseris?

Iš tiesų Egipto vadas kariniu 
ir ekonominiu atžvilgiu priklau- 

I so nuo Maskvos. Bet Maskva 
Į nėra linkusi įsakyti arabams 
'kariauti prieš Izraelį.

Dabar Sovietai laikosi vidu
rio politikos — tarp taikos ir 
karo, tačiau jie stengiasi ekono
miškai, politiniai ir kariniai a- 
rabų kraštuose įsistiprinti. Aiš
ku, kad arabų susivienijimas y- 
ra tik fikcija, sukurta pačios So
vietų Sąjungos, kuri nori per 
Egiptu turėti įtakos Alžyrui, 
Sudanui, Irakui ir Sirijai, iš ki
tos pusės rytuose — Jordanui, 
Libanui, Tunisui, Kuvaitui, Sau- 
di Arabijai, Libijai ir kitoms 
valstybėms. Rai kurie šie kraš
tai rodo pasipriešinimą Sovietų 

r įtakai. Sirijoje buvo pašalintas 
priešsovietinis ministeris pirmi
ninkas. Čia įvyko ir neramumų, 
kai didžiosios partijos stojo 
prieš komunistų partiją. Tuo 
Maskva prakišo labai svarbų 
kraštą. Taigi Nasseris, negavęs 
Maskvos leidimo, nepuls Izrae

kaip nors uždelsti visą reikalą. Geriausia būtų pame
luoti, kad Matildos nėra, kad ji serga... Bet kur laiš
kas? Leonas negalėjo atsiminti, kur jį padėjęs. Apieško
jęs visą namą, net šiukšlių dėžes, Leonas pagaliau į- 
ėj(T į Matildos kambarį. Ant jos rašomojo stalo gulėjo 
du lapai popieriaus. Leonas iš karto suprato, kas at
sitiko. Keikdamas save už neatsargumą, jis įtempė visas 
valios jėgas, kad vėl nepamestų galvos ir nepadarytų 
kokios kvailystės. Kelis kartus perskaitęs Matildos 
laišką, Leonas virpėjo visu kūnu. Jo akyse darėsi tamsu, 
ir baisus siaubo jausmas spaudė jo smilkinius. Iš kar
to jis norėjo skambinti j policiją, kad jo nepilnametė 
duktė pabėgusi iš namų. Bet tai jam atrodė perdaug 
kvaila. Svarbiausia laimėti laiką ir sutrukdyti Matildos 
pasimatymą su motina. O toliau... toliau pažiūrėsime...

Leonas lėtais žingsniais vaikščiojo po butą, auto
matiškai ruošdamasis kelionei. Vienas neapgalvotas 
žingsnis, vienas neatsargus mostas, ir jis gali visą opų 
reikalą pagadinti. Reikia šalto kraujo...

Leonui nebuvo aišku, kokiomis priemonėmis Matil 
da iškeliavo, bet tik žinojo, kuria kryptimi. Jis nebandė 
varginti savo skuadančios galvos spėliojimais, kaip Ma
tilda sužinojo savo motinos gyvenamą vietą, bet jis buvo 
tikras, kad Renata yra St. Louis, kurio pavadinimą Ma
tildą neapgalvotai savo laiške įrašė. Leonas vilkosi savo 
geriausią rūbų eilutę, į švarko kišenę įsidėdamas naują 
pistoletą su šoviniais. Jam pačiam buvo neaišku, kam 
visa tai reikalinga. Jo mintys buvo lėtos ir sunkios ir 
jam reikėjo įtemptai koncentruotis pačiam paprasčiau
siam darbui. Sumanęs važiuoti automobiliu, nes į St 
Louis tik apie pusantro šimto mylių, Leonas trumpiau
siu keliu pasuko į greitkelį. Pakelėje buvo priverstas su
stoti, nes vėl atsinaujino galvos skausmas. Paėmęs kelias 
tabletes, Leonas skubėjo toliau.

(Bus daugiau)

lio. Nereikia pamiršti, kad Kai
ras yra tik už 120 km. nuo Iz
raelio karinių pajėgų. Maskvai 
svarbu visą laiką palaikyti tarp 
šių kraštų neramumus. Todėl 
arabai nuolat skatinami užpul
dinėti Izraelio pasienį. Tokiame 
drumstame vandehyje Maskvos 
pagalba arabams yra ir bus rei
kalinga, o Maskvai svarbu prie 
Viduržemio jūros ir Sueso ka
nalo būti galimai arčiau.

Sovietai neseniai pristatė gin
klus ir grūdus, mainydami juos 
į vatą. Anksčiau Sovietai padė
jo pastatyti didelę įmonę laukų 
drėkinimui ir elektros stotį. Ko
kį tikslą turi sovietai remdami 
arabus? Aišku, kad Viduržemio 
jūroje ir prie Sueso kanalo jie 
nori turėti nuolatinį neramumų 
židinį. Per paskutinius 16 mėne
sių arabams jie suteikė už 2,5 
bilijonų dolerių ginklų, ekono
miškai juos šelpia. Tačiau, ne
žiūrint to viso, Nasseris nega
li pasakyti dienos, kada jis pra
dės pulti Izraelį. Šią teisę turi 
tik Sovietai, nes nuo jų priklau
so dabartinė arabų politika.

Yra nuomonių, kad Sov. Ru
sija pati gali užpulti Izraelį. Ta
čiau reikia neužmiršti, kad Vi
duržemio jūroje yra ir svetimų 
karinio laivyno bazių, kurie ga
li į tą konfliktą įsimaišyti.

Pereitais metais Sovietai pa
skatino arabus pulti Izraelį, nes 
nebuvo abejonės, kad gerai gin
kluoti ir gausūs skaičiumi ara
bai (20 arabų prieš vieną Izra
elio kareivį) galėtų Izraelį su
naikinti. Tačiau arabų ofenzyva 
buvo tuojau sustabdyta, didžio
ji dalis Sovietų ginklų sunaikin
ta. Visi pamatė, kad Sovietų 
ginklai, kuriais jie apginklavo 
arabus, buvo niekam tikę. Tuo 
tarpu Amerikos ginklai, kuriais 
buvo apginkluota Izraelio ka
riuomenė, pasirodė žymiai pra
našesni. Taigi Rusija ir šiandien 
prisibijo naujo pralaimėjimo, ku 
ris gali jų prestižą prieš visą 
pasaulį sumažinti.

Katalikai ir ortodoksai tarėsi 

Jugoslavijoje

BELGRADAS. — Pirmą kartą 
Jugoslavijoje Cisteriečių vienuoly 
ne Ljubljanoje (Leibache) ben
dram posėdžiui šiomis dieno
mis susirinko katalikų ir orto
doksų žurnalistai, dalyvaujant 
Ljubljanos arkivyskupui dr. Jtto- 
zepui Pogacnik. Priimtoje 10 ptin 
ktų rezoliucijoje nutarta vengti 
bet kokių nesusipratimų ir gin
čų abiejų religijų klausimais bei 
bendrai kreiptis i Jugoslavijos ra
dio ir televizijos Vadovybę rei
kalaujant teisės dalyvauti radio 
ir televizijos programose, laisvai 
pareiškiant savo nuomones reli
gijos klausimais.

S? i



MOSU KOLONIJOSE
Omaha, Nebr.

SKAUTŲ IŠKILMINGA
SUKAKTUVINE SUEIGA
Lietuviai skautai Omahoje 

pradėjo veikti 1950 m. Laikui 
bėgant, senesniajai kartai pa- 
vargstant, o jaunesniajai kar
tai per vedybas ar išvykimu iš 
veiklos išsijungiant, buvo pra
dėta jausti vadovų trūkumas 
ir veiklos susilpnėjimas. Nau
jųjų jau Omahoje susituokusių 
šeimų jaunimui į skautų eiles 
įsijungiant, o jų tėvams iman
tis vadovauti, skautai vėl atsi
kūrė ir susiorganizavo į brolių 
skautų Vinco Kudirkos vieti- 
ninkiją. šiuo laiku vietininkijos 
vietininku yra vyr. skilt. Algis 
Antanėlis, jo adjutantu — s. v. 
Vytenis Bukšnys, ūkio vadovu 
s. v. Algis Poceviėius, jaunes
niųjų skautų draugininku — 
vyr. skilt. Jonas Lileikis, skau
tų vyčių būrelio vadovu — skilt. 
Paulius Burzdžius.

Sesių skaučių Neries tuntas 
visą laiką buvo aktyvus. Šiuo 
laiku tunto tuntininkė yra pask. 
Ramutė Micutaitė, jos adjutan
te — skilt. Zita Grigaitienė, ū- 
kio vadovė ir iždininkė — pask. 
Laima Antanėlienė, “Vaidilu
čių” draugovės vadovė — vyr. 
skilt. Marta Šarkienė, “Živilės” 
draugovės vadovė — paskilt. I- 
rena Lileikienė, ir vyresnių skau 
čių “Šatrijos Raganos” būrelio 
vadovė — paskilt. Albina Po- 
cevičienė. Bendru visų brolių ir 
sesių kapelionu yra kun. sktn. 
Leonardas Musteikis.

Jubiliejinėje skautų stovyklo
je iš Omahos turėjo galimybės 
dalyvauti 26 skautai - skautės. 
Tai pavyko dėka sutelktinės pa
ramos mūsų skautų tėvelių, 
skautų rėmėjų, bendruomenės 
ir skautų vadovų. O gruodžio 
7 d. 1968 m. šv. Antano parapi
jos salėje jubiliejiniai metai bu
vo užbaigti iškilminga sueiga. 
Sueigoje dalyvavo iš Chicagos 
atvykęs LSB vyriausias skauti
ninkas v. s. Vladas Vijeikis, vie
tos skautai ir skautės, skautų 
rėmėjai ir kiti svečiai. Po ra
portų ir kitų formalumų v. s. 
Vijeikis pasakė gražų sveikini
mo žodį ir patvirtino Kudirkos 
vietininkijos atsikūrimą įteikda
mas vietininkui Antanėliui val
džios ženklą — sidabrinę švil
puko virvelę. Vėliau po įžodžio 
jauniems skautams įteikė kak
laraiščius, o kapelionas Mustei
kis užrišo gerų darbų prisimini
mo mazgelius. Buvo pakėlimų 
ir į aukštesnius laipsnius. Be to, 
svečias atvežė gražių dovanų: 
kapelionui įteikė jubiliejinį ženk 
lėlį, o skautams — knygų.

L. B. Omahos apylinkės pirm. 
Petras Adamonis sveikino skau
tus jų jubiliejinės sueigos pro
ga ir pažadėjo pritarimą bei pa
ramą ateityje taip. kaip bendruo 
menė pagelbėjo vykstantiems į 
jub. stovyklą.

Sesių tuntininkė Micutaitė 
sveikino atvykusį v. s. Vijeikį 
ir visus jaunus brolius skautus. 
Po to buvo perskaitytas LSS 
vyr. sktn. v. s. Malvinos Joni
kienės įsakymas apdovanoti, už 
nuopelnus, iškiliuosius rėmėjus; 
Salomėją Skaudienę, dr. Juozą 
Skaudį, Mariją Mickevičienę, 
Praną Kazlauską, Valeriją Kaz
lauskienę ir Algį Antanėlį. Vi
siems buvo prisegti medaliai, o

taip pat ir Joanai Drukteinienei, 
kuri buvo apdovanota anksčiau, 
bet medalis dar nebuvo įteiktas.

Pabaigoje buvo meninė dalis 
ir vaišės. Pasirodė jaunieji vai
dintojai, dainuotojai ir dekla
muoto jai. Be to, jau kelintą kar 
tą omahiečius linksmino skau
čių kvartetas, kuriam priklauso 
Danguolė Antanėlytė, Silvija 
Kazlauskaitė, Violeta Kazlaus
kaitė ir Laima Starkutė.

Šia proga buvo išstatyta LSB 
vyr. skt. atvežta fotografijų pa
roda, kurioje buvo matyti lietu
vių skautų gyvenimo iškarpos 
50 metų bėgyje. Paroda domė
josi skautai, jų tėveliai ir sve
čiai. Daugelis rado ir save gra
žiose fotografijose. Ypatingai 
buvo įdomu jaun. skautams ma
tyti savo tėvelius. Tą parodą su 
įdomumu lankė ir kitą dieną, 
sekmadienį šios vietovės lietu
viai. D.

Long Beach, Calif.
Gruodžio 12 d. “Drauge” iš

spausdinta žinia patikslinama 
taip: Po meninės programos 

' Lietuvių fondo įgaliotiniui Me- 
kišiui, Lietuvių fondo vajaus ko
miteto pirm. ir Lietuvių klubo 
kasininkas Vincentas Archis į- 
teikė $100 ir klubo pirm. Mor- 
kis Bruno su žmona Aldona į- 
teikė $100 čekį padidindamas 
savo įnašą iki $200 ir klubo 
pirm. Morkis Bruno su žmona 
Aldona įteikė $100 čekį įstodami 
į Lietuvių fondą nariais, o tai
pogi Motušis Kazimieras ir Ste
fanija gyv. Los Angeles įteikė 
$100 čekį įstodami į Lietuvių 
fondą nariu. D. M.

Miami, Fla.
Miami Lietuvių Piliečių klu

bas, 3655 No. West 34 St., išrin
ko naują valdybą. Pirm. dr. Jo
nas Surbis atsisakė, kuris daug 
darbo įdėjo į klubą, aukojo sa
vo žmonos atminčiai daug šėrų. 
Naujas pirm. William Valaitis 
daug metų buvo direktorium, 
vicepirm. Victor Kraus vienas 
prirašo daug naujų narių ir y- 
ra daug pasidarbavęs klubui. 
Finansų rašt. Genevieve Domp- 
ke, ižd. Catherine Jeznis. Abi 
yra jaunos ir veiklios narės. Pro 
tokolų rašt. Nellie Zees yra 
daug metų rašt., moka savo dar 
bą. Direktoriais išrinkti; Adam 
Norėk, Walter Zees, Martin A- 
lišauskas, Vera Eberhart, John 
Verbela, Elena Verbela, Jonas 
Kulikauskas. Visi yra darbštūs 
žmonės.

Miami Moterų socialinis klu
bas išrinko naują valdybą; pir
mininkė Elena Sabel, vicepirm. 
Vera Ebelhart, finansų rašt. 
Mary Mischik, ižd. Catherine 
Jeznis, protokolų rašt. Genevie
ve Dompke. Valdyba yra visai 
jauna, taigi bus geros ir pasek
mės. Pirmosios klubo pirm. bu
vo Jul. Styles, organizatorė, E- 
lena Verbela, Jennie Nevis, Nel
lie Zees, Jennie Bukaveckas.

Susivienijimo 44 kp. išrinko 
naują valdybą. Pirm. tas pats 
F. Rodgers, vicepirm. Jonas Ver 
belą, ižd. Adam Norėk, fin. raš- 
tin. Ona Kaulakis, protok. rašt. 
Marge Aleksynas. Kuopa labai 
gražiai gyvuoja. Pirm. labai 
veiklus ir kiekvieną susirinkimą 
prirašo naujų narių. Jadvyga

Hartfordo LB apygardos valdyba. 
Dragfinevičius. Stovi: A. Gruzdys, 
Z. Strasdas. .1. Petuška.

kairės sėdi: V. Bražėnas. Z. Dapkienė, V. Bale finas, L. Garsienė, A. 
Ramanauskas, J. Guntulis, A. Giedraitis, J. Valkauskas. J. Valiušaitis,

Hartfordo apygardos suvažiavimas

Gruodžio 8 d. Hartforde įvyko būtų įkurta ne prieš dešimt metų,
apygardos valdybos ir apylin
kių pirmininkų bendras posėdis 
su tikslu apsvarstyti, kas buvo nu 
veikta ir kas darytina Connec- 
ticut lietuvių bendruomenės veik 
loje. Apie spalio mėnesį įvykusį 
informacinį seminarą painforma 
vo V. Bražėnas. Seminaro pagrin 
dinis tikslas buvo ištirti būdus, 
kaip efektingiau veikti Lietuvos 
laisvinimo ir lietuviškos kultūros 
išpopuliarinimo reikaluose, pa
naudojant tam tikslui amerikie
čių spaudą, televiziją ir radiją. 
Skaityti referatai apėmė tokias sri 
tis, kaip lietuviško liaudies meno 
parodėlių suruošimai, laiškų 
spaudai ir valdžios pareigūnams 
rašymo stilius bei technika, pa
galiau, galimumai lietuviams pa
sirodyti televizijos ir radijo pro
gramose. Vienas seminaras buvo 
pravestas anglų kalba. Šiame se
minare dalyvavo Waterburio mie 
sto meras ir keli amerikiečių vi
suomenės atstovai. įdomių prane 
Šimų padarė svečiai iš Nevv Yor
ko ir New Jersey, Pennsylvani- 
jos. į susirinkimą taip pat atsi
lankę. Nevv Yorko ir Nevv Jer
sey LB apygardų pirmininkai A. 
Vakselis ir K. Jankūnas. Semina
ro paruošime daugiausia prisidėjo 
vietinis jaunimas Livijai Garsie- 
nei vadovaujant.

Pavergtųjų Tautų ir pabaltie
čių reikalais kalbėjo Z. Strasdas, 
nurodęs dvi demonstracijas, su
ruoštas dėl Čekoslovakijos užpuo 
limo, ir peticiją valstybės pre
zidentui tuo pačiu reikalu. Lietu
viai surinko daugiausia parašų. 
Bendravimas su pabaltiečiais e- 
sąs darnus ir draugiškas.

Liečiant jaunimo klausimą, L. 
Garsienė pabrėžė, kad mokykli
nio amžiaus jaunimą reikia sten
gtis įtraukti į bendruomenės vei
klą, anksti nelaukiant kol jie pa
sidarys bendruomenės nariais. 
Informacijos reikalais pranešinė
jo A. Dragūnevičius. Jo vadovau 
jama Tėvynės Garsų radijo va
landa girdima visoj valstijoj. Vi
si bendruomenės pranešimai skel 
biami nemokamai. Švietimo srity 
je nutarta suruošti apygardoje 
veikiančių šeštadieninių moky
klų mokytojų suvažiavimą.

Apie L.B. dabartinę reikšmę ir 
jos ateitį plačiau kalbėjo apyg. 
valdybos pirm. V. Balčiūnas. A- 
not jo, bendruomenės vaidmuo 
pasidarė toks didelis, jog be jos 
lietuvių organizuotumas šiame 
krašte pasidarytų beveik neįmano 
mas. Jeigu tokia bendruomenė

bet prieš penkiasdešimt metų, et 
ninė lietuvių grupė JA valstybėse 
turėtų dešimteriopai didesnį svo
rį, nekaip dabar. Toliau iškėlė 
mintį, kad bendruomenės stipry
bė remiasi jos narių aukšta koky
be. Tai yra inteligentiškas kolek
tyvas, sucementuotas dviejų idė
jų, puoselėjimas tautinės lietuvių 
kultūros ir bekompromisinis Lie
tuvos išlaisvinimo siekimas. Šios 
dvi idėjos veikia tarytum koks ce
mentas. Pašalinsi šitą cementą - 
ir bendruomenė subyrės kaip kor 
tų namelis, ko, beabejo trokšta 
mūsų priešai, ir ko nesupranta 
neskaitlinga grupelė naivių veikė 
jų. Susirinkimas vieningai prita
rė valdybos pirmininko nuomo
nei, jog organizacinis tęstinu-

j mas diktuoja, kad centro valdy- 
! ba turėtų būti renkama apylin
kių atstovų konvencijose ir šia 
prasme bendruomenės įstatai tu
rėtų būti keičiami.

Susirinkimui sumaniai pirmi
ninkavo Z. Strasdas, sekretoriavo 
L. Garsienė. Z.D.

M. K. Udall (D.-Ariz.) 
rjs užimti atstovų 
McCormack vietą.

, 46 m., no- 
rūmų pirm.

337 METAI KALĖJIMO 
UŽ NUŽUDYMĄ

1965 metais kovo mėn. prie 
Caii miesto Kolumbijoje parti
zanai pagavo Eder. Po kiek lai
ko jis buvo rastas kalnuose nu
žudytas. Eder yra latvių kilmės. 
Jo tėvas prieš daugelį metų at
vykęs į Kolumbiją prie Calio 
miesto nusipirko didelius plotus 
žemės pradėjo auginti cukrines 
švendres ir iš jų gaminti cuk
rų. Jam sekėsi. Vėliau jis įstei
gę vieną didžiausių Kolumbijoje 
cukraus gaminimo fabrikų, pri
sipirko didžiulius žemės plotus, 
augino cukrines švendres ir fab
rike jas perdirbdavo į cukrų. 
Tėvui mirus, sūnus Eder fabri
ką vis plėtė ir pasidarė vienu iš 
didžiausių milijonierių. Vienas 
Kolumbijos prezidentas jį buvo 
pasikvietęs finansų ministerių. 
Eder rūpinosi savo darbininkų 
ekonomine padėtimi, pristatė 
jiems gerų gyvenamų namų ir 
mokėjo geras algas.

Tačiau 1965 metais partizanai 
norėdami iš jo pasipelnyti, jį pa
gavo ir pareikalavo gimines jį 
išpirkti , sumokant kelioliką mi
lijonų pezų. Tačiau kariuomenė 
neleido giminėms jo išpirkti, no
rėjo ipagauti partizanus ir išva
duoti Eder. Tačiau partizanai 
pajutę pavojų, Eder nužudė o 
patys pasislėpė kalnuose. Tačiau 
kariuomenė su policija piktada
rius susekė ir veik visus pagavo.

Piktadarių buvo per 20, kurie 
šiomis dienomis kariuomenės 
teismo buvo nubausti įvairiomis 
baudomis, jas sudėjus susidaro 
337 metai kalėjimo. K. Kl.

VIENA. —Jugoslavijos serbų 
- ortodoksų Patriarkas German, 
šiomis dienomis oficialiai pakvie
tė Vienos arkivyskupą kardinolą 
Koenig apsilankyti Jugoslavijoje. 
Vizito tikslas — pagilinti abiejų 
Bažnyčių ekumeninius santykius, 
srities specialistai.

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, UUnols

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prlefl 4* metus 

Dengiame visų rūSlų stogus. Taiso
me arba dedame naujus kamlnua ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me IS lauko. Taisome mūra “tuok- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

RICHMOND
iir)

7 SERVICE

Kampas Richmond ir 68rd St
užsieninių lr vietinių automobilių 
Taisymas Priklauso Chlcago Motor 
Club. NelaimBs atveju skambinkit*

OR 8-8184 arba OR B-8853 
Sav. — Juozas (Jocį Juraitls

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro včsintuval. 
Pardavimas lr taisymas.

I. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke

2846 W. 69th Street 776-1486 
Namu tel — PR 6-1068

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

6200 S. Western. Tel. GR 6-4421

Heating Contractor
{rengiu naujus lr perstatau se
nus visų rflSlų namo apSlldymo 
pečius lr air oonditionlng | 
naujus lr senus namus Stogų 
rinas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & BBEEI METAJb 
4444 8. VVestern, Chicago •, HL

Telefonas Vi 7-8447.

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybDa, 

automobilių, 
sveikatos, bl* 
nio.
Patogios ISsl 
mokėjimo sgly 
gos.

BACEVIČIUS
. Kedzie Avė., PR 8-2238

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND ASSOCIATES FOR A 
HEALTHY, PROSPEROUS AND HAPPY N,EW YEAR.

COURTESY OF
EVERGREEN POPCORN AND CARAMEL SHOP

95th and Western (Evergreen Plaza), Chicago, IU. — Tel. 857-9369 
every purchase of a 1 lb. bag of Caramel Corn atA.TTENTION! With

7 7c you vvill recelve 
this coupon ad.

a free box of
a 1 

popcorn

IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIItiilIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIH

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9588

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

VACYS
CONSTRPCnONČa

or Ice cream oone — tvith

REZIDENCINIAI, =
KOMERCINIAI,

= MEDICINOS IR .=
KITOKĮ PASTATAI —

—•

3457 Weat I 
TeL HE

h Street 
748t

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

ŠTAI MENESINE TAUPYMO LENTELE:

MĖNESINĖS
SANTAUPOS MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

2 YRS. [4 YRS. 16 YRS. Į 8 YRS. Į 10 YRS.Į 12 YRS.Į 14 YRS. I 16 YR. I 18 YRS. I 20 YRS.

20.00 504.26! 1,058.16 1,666.591 2,334.91 3,069.021 3,875.39 ! 4,761.141 5,734.081 6,802.80 7,976.72
30.00 756.3911,587.25 2,499.89| 3,502.37 4,603.53 ! 5,813.09! 7,141.711 8,601.12.10,204.20iii,965.08
40.00 1,008.5312,116.33 3,333.18| 4,669 82 6,138.041 7,750.78! 9,522.28 111,468.16!13,605.60! 15,953.43
50.00 l,260.66|2,645.41 4,166.48! 5,837.28 7,672.551 9,688.48111,902.85 114,335.21117,007.00119,941.79
60.00 1,512.7913,174.49 4,999.78| 7,004.73 9,207.06111,626.17114,283.42 117.202.25! 20,408.40i23,930.15
70.00 l,764.92|3,703.58 5,833.07 ) 8,172,19 10,741.57113,563.87116,663.99 !20,069.29 j23,809.80 27,918.51
80.00
90.00

2,017.05 f4,232.6616.666.37| 9,339.65112,276.08115,501.56119.044.56 '22.936.33'27.21149i31,906.87
2,269.18!4,761.7417,499.66110,507.10! 13,810.59117,439.26| 21,425.13 i25,803.37!30,612.59 Į35,895.23

100.00 2,521.3215,290.8218,332.96111,674.56115,345.09119,376.95!23,805.70 128,670.41 34,013.99(39,883.59

Motina ir sūnus gavo bakalauro laipsnius VVestern Michigan universitete 
Kalamazoo. Tai ponia Mac Kercher ir jos sūnus Robert.

Yankus persikėlė iš kitos kuo
pos.

Sandaros 52 kp. nauja valdy
ba: pirm. F. Rodgers, vicepirm. 
Leo Stasiulis, ižd. Elena Ver
bela, prot. rašt. Jennie Nevis. 
Kuopon įstoja naujų narių ir 
ji labai gražiai veikia.

Alto valdyba: pirm. A. D. 
Kaulakis, vicepirm. F. Rodgers 
ir Kazys Bukaveckas, rašt. Jen
nie Bukaveckas, ižd. Walter 
Zees. Vasario 16 d. minėjimas 
įvyks vasario 16 d. Miami klu
bo salėj.

Floridoj dabar yra šilta ir 
gražu. Laukiame svečių iš kitų 
miestų ir valstijų pasišildyti ir 
pasimaudyti šiltame okeano van 
deny. Pietūs yra kas sekmadie
nį Lietuvių Piliečių klube 5 vai. 
po pietų. Elena Verbela

AIDAS TARP
DANGORAIŽIŲ

ROMANAS

O. NENDRĖ

Tremtinių, tik atvykusių į A- 
meriką, gyvenimo aprašymas, ku 
ris atitiks daugumos prisimini
mus.

Pirmieji įspūdžiai svetimame 
krašte, sutiktos čia problemos, į- 
sikūrimo sunkumai, nupasakoja
mi lietuvės našlės lūpomis, kur’ 
atvykusi su trimis vaikais sten
giasi čia sukurti jiems ir sau atei
tį.

Realūs vaizdai, kasdieniška 
kalba, lengvas stilius neturi jokių 
varginančių puošmenų, knygą 
paverčia lyg paties skaitytojo au
tobiografija.

Gaunama “Drauge”. Kaina 
$5.00.
Illinois Stat© gyventojai prie kainos 

turi pridėti 5% taksu.

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00

OF YOUR 
INVESTMENT

UP TO
»tM

coj

JOHN PAKEL, President

Certifikatų sąskaitos
Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti $8000. Pelnas mokamas 
kas šeši mėnesiai.

ŠTAI
Vacation Club 
Colleg,“ Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Club 
Insured Family Savings

Ant visų 
sąskaitų

knygelių

NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

family biils with our spec’l
money order checks. No

Service charge to members 
Sėli & redeem U.S. Bonds 
Twn large free park’g lots 
Save-by-Mail Kits 
Travelers Checks 
Safe Deposit Boxes

Chicago Savings and Loan Assn.
6245 SO. WESTERN AVĖ.

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

TEL. GR 6-7575
HOURS:

Ketvirtad................... 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Penktad....................... 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Seštad....................... 9:00 A.M.-12:30 P.M



VL. SELENIS

3AS TAUTINĖS PARAPiJOS 
PERKĖLIMU REIKALU

(Pabaiga)
Po komiteto pirm. A. Dai

niaus ir vysk. T. J. Gumbleton 
pranešimų buvo gana aišku, kad 
tarp lietuvių prašymo ir arkivys
kupo pasiūlymo yra didelis skir 
tumas. Arkivyskupas siūlo lietu
viams glaustis prie amerikiečių 
teritorinės parapijos, kurioj būtų 
bent vienos mišios lietuvių kalba. 
Lietuviai nori tik tautinės para
pijos ir, reikalui esant, neatsisa
kytų patarnauti svetimtaučiams. 
Vysk. Gumbleton, klausęs A. Dai 
niaus pranešimo ir stebėjęs pas
tarajam salėje sukeltus pritarimo 
plojimus, reikia manyti žinojo, 
kad ši grupė savo nusistatymo 
tvirtai laikysis ir reikalaus tauti
nės parapijos. Be to, tiek lietu
viams, tiek arkivyskupui žinoma, 
kad dabar turimą tautinės para
pijos statusą ne taip lengva pa
naikinti, ypač dabar, kai dar yra 
tiek daug kovotojų už savo vie
tą katalikų bažnyčioje.

Įdomu ir tai, kad vysk. Gumb
leton savo pasikalbėjime su šios 
parapijos lietuvių grupe, visiškai 
neužsiminė arkivysk. J. Dearden 
nustatyto vienerių metų bandy
mo laiko, kurio metu Dievo Ap
vaizdos parapijos lietuviai turėtų 
Įrodyti, savo pajėgumą vieni tau 
tinę parapiją išlaikyti. Tai gali
ma aiškinti, kad iš viso vieni me
tai tėra likę, nes jau 1970 pra
džioje lietuviai turi iš D.A. para
pijos išsikraustyti. Bet yra ir ki
ta galimybė — arkivyskupija y- 
ra jau įsitikinusi lietuvių finan
siniu pajėgumu. Ypač kai pama
tė lietuvių tvirtą susiorganizavi- 
mą ir į jokius kompromisus nei
nantį komitetą. Todėl šiame su
sirinkime ir buvo vysk. Gumble
ton pagrindinis tikslas geruoju 
lietuvius prikalbėt: atsisakyt nuo 
tautinės parapijos ir sutikti su te
ritorine.

Vysk. Gumbleton, kalbėdamas 
apie tautinių bažnyčių nykimą, 
dažnai minėjo pietų Europos tau 
tas, net iki maltiečių imtinai. Tai 
iššaukė susirinkusiųjų nepasiten 
kinimo reakciją.

Valantina Černiauskienė, nau
jųjų ateivių dukra, čia subren
dusi ir lietuvišką šeimą sukūrusi, ( 
prašė lietuvių nelyginti su tomis 
tautybėmis, kurios į Ameriką at
važiavo geresnės duonos ieškoti. 
Lietuviai neieškojo pažadėtos že 
mės ar geresnio gyvenimo, —jie 
atvyko čia viską palikę, jie atvy
ko čia, kai kito pasirinkimo ne
buvo. Dėl šitų priežasčių mes ir 
nenorime būti nutautinti. Dėl 
tų pačių priežasčių mes vaikus 
mokome tėvų kalbos ir ją varto
jame namuose ir todėl esame tvir 
tai nusistatę už savo teises lietu
vių parapijose kovoti.

Vysk. Gumbleton daugiau užsi
menant vis finansinius sunku
mus, kurie ateityje gali ištikti 
tautines parapijas jose parapiečių 
skaičiui mažėjant, dr. Leonas Ba 
jorūnas stebėjosi, kad katalikų 
Bažnyčia Amerikoje daugiau rū
pinasi materialine bažnyčios da
limi, o ne moraline. Dr. J. Ba
jorūno nuomone, Bažnyčios vy-

| resnybė, besirūpindama vien ka
pitalistine ir pamiršdama mora
linę bažnyčią, nepramato atei
ties, kad gali pati Bažnyčia su
nykti.

Dr. Kęstutis Keblys mano, kad 
tos įvairių tautybių parapijos, ku
rios dabar nyksta, visvien savo už 
davinį atliko. Mums lietuviams 
sava parapija reikalinga dabar. 
Todėl arkivyskupija' turinti būti 
atsargi, svarstydama tautinių pa 
rapijų reikalus. Jis klausė vysku
po — jei mes ištikrųjų už 25 
metų nebegalėtumėm savo para
pijos išlaikyti, ar tai būtų dide
lis pagrindas dabar panaikinti 
lietuvių parapijos statusą?

Inž. Algis Zaparackas —mū
sų tauta šiandien prispausta, baž 
nyčios uždarinėjamos, tikintieji 
persekiojami, todėl vyskupai čia 
turėtų stengtis mūsų bažnyčias 
išlaikyti, o neuždaryti. A. Zapa
rackas skaičiais nurodė, kiek į 
Ameriką ir kiek ,į Michigan val
stiją atvažiavo lietuvių kunigų, 
kurie nebuvo skiriami į lietuvių 
parapijas, bet išmėtyti po visą 
kraštą amerikiečių ar kitų tau
tinių grupių parapijose. Jo nuo
mone arkivyskupija per anksti 
pradėjo galvoti apie lietuvių pa
rapijų “mirtį”. Jis klausė — ar 
gali mirti ši grupė, kuri išleido 
35 tomų enciklopediją, kuri iš
laiko operą, leidžia savo dienraš
čius, išlaiko šeštadienines moky
klas, kuriose vaikai ir mokytojai 
aukoja visą šeštadienį, kad ga
lėtumėm išlaikyti tėvų kalbą ir 
papročius? Jis išskaičiavo dargi 
daug įvairių lietuvių kultūrinių 
laimėjimų. Detroito lietuviai yra 
pajėgūs išlaikyti kur kas daugiau 
negu tris parapijas. Detroitas yra 
dominuojamas etninių grupių, 
tačiau su apgailestavimu reikia 
konstatuoti, kad arkivyskupija 
tinkamai jų jau nebevertina.

A. Zaparackas baigia klausi
mu — Lietuvoje žmonės perse
kiojami dėl religijos, bet ką jie 
pagalvos, jei mes ir čia — lais
voje Amerikoje pralaimėsime ko
vą dėl savų parapijų.

Ona Valatkienė, čia gimusi, ii 
gametė šios parapijos narė, komi 
teto sekretorė, informavo vysku
pą dėl šioje parapijoje lietuvių 
skaičiaus mažėjimo. Svarbiausia 
priežastis: nebuvo lietuvių kalba 
pamaldų. Arkivyskupija nepasis
tengė šiai parapijai duoti bent 
pakankamai lietuviškai mokan
čio kunigo. Klebonas kun. M. 
Kundrotas yra parapiečių gerbia 
mas, tačiau dėl silpno mokėjimo 
tėvų kalbos ji kaip lietuvė kata
likė nesijautė pilnai aptarnauja
ma savoje parapijoje. Ji pasijau
tė vėl grįžus į savo parapiją, kai 
Čia buvo atkeltas klebono pagel- 
bininku kun. A. Babonas.

Dėl vysk. abejonių, ar čia su
sirinko visi parapiečiai, Ona Va
latkienė atsakė, kad reikia džiau 
gtis lietuviams taip gausiai susi
rinkus, nes tai parodo lietuvių 
skaičių, kad jie dar gyvi ir yra

L. B. Detro to Apyl. Lituanistinės mokyklos gruodžio 21 Kalėdų 
eglutės programoje spaudos atstovai. I kairės: J. Urbonas, A As
ta aitis, A. Nakas. A Rugienius, V. Selen.s ir Rugenienė.

Nuotr. K. Sragausko

čia. Tik reikia jiems duoti atitin
kamas sąlygas. O. Valatkienė į 
keletą klausimų negalinti ir šian 
dien atsakyti: kodėl klebonai pri 
rašo svetimtaučius prie tautinių 
parapijų? Kodėl čia anksčiau ne
buvo paskirtas lietuvis kunigas?

Vysk. Gumbleton, kalbėda
mas apie tautinių parapijų atei
tį, užsiminė vienoj Detroito mies 
to gatvėj esančias 6 tautines pa
rapijas ir gal pusantros mylios 
ilgume. Jos esančios apytuštės ir 
greit reiksią jas uždaryti. J tai ga
na taikliai atsakė komiteto pirm. 
A. Dainius. Iš tų vietovių pabė
go ne tik tautinės grupės, bet ir 
amerikiečiai, nes ten gyvena 
vien tik spalvotieji. Tuo reikalu 
A. Dainius išskaičiavo visą ei
lę teritorinių bažnyčių, kurios 
taip pat ištuštėjusios ir dėl tos 
pat priežasties — gyventojai iš 
tų vietovių išsikraustė. A. Dai
nius taip pat išskaičiavo visą ei
lę teritorinių parapijų, kurios už 
kelių metų susilauks tokio pat li- 

i kimo, nes tose apylinkėse keičia- 
I si gyventojų sudėtis.

V'oleta Panavienė, šiame kra 
šte gimusi lietuvaitė, mano, kad 
arkivyskupija, planuodama savo 
ateities statybas, apie tautines pa 
rapijas visiškai ir negalvoja. Ji 
savo laiku atkreipusi šio komite
to dėmesį, kad nekatalikų rajo
ne arkivyskupija turi žemės plo
tą, kuris tiktų lietuvių tautinei 
parapijai statyti, nes nekonkuruo 
tų su teritorinėmis. Jos nustebi
mui ten buvo patatyta teritori
nė parapija, nors apylinkėje jau 
yra 5-6 parapijos. Ji mano, kad 
jau tiek daug bažnyčių šioje vie
toje pristatyta, kodėl nepastatyti 
viena daugiau.

Frank Zager (Zagarevičius), 
komiteto narys ir šiame krašte 
gimęs lietuvis, prašė visų susirin
kusių įsidėmėti, kad mes nieko 
naujo neprašome, tik prašome 
tą, ką turime perkelti į naują vie
tą.

Juozas Chaps paaiškino prie

planų, kurie sklypai arkivyskupi
jos numatomi duoti lietuviams 
ir kuris iš jų geriau tiktų tauti
nės parapijos reikalams. Tačiau 
galutinį žodį turės tarti visuoti
nis parapijos susirinkimas, kai ar 
kivyskupas teigiamai išspręs mū
sų bylą.

Ilgiausias dialogas su vysk. Gu 
mbleton buvo mūsų jaunosios ka 
rtos atstovų. Jie įvairiai interpre
tuodami, vis kėlė klausimą, ko
dėl dabar arkivyskupas nori pa
naikinti mūsų tautinės parapijos 
statusą, bet ne po to, kai mes 
išnyksime? Tuo klausimu kalbė
jo Algis Rugienius (LB apyl. 
pirm.), Jurgis Jurgutis, Vytas Ru
gienius, Vytenis Damušis, Vale
rijonas Gražulis, Lilė Gražulie
nė. Vėliau įsijungė Juozas Oren 
tas, Jurgis Senbergas ir kit. Vys
kupas savo atsakymais buvo ga
na atsargus ir daugiau vis minė
jo ateitį, nes tautinės parapijos 
amžinai negalinčios egzistuoti, 
kad vaikai nebenori savęs vadin 
ti lenkais, graikais ar italais, bet 
tik amerikiečiais, kad lietuviai ne 
turi galvoti tik apie save, bet ir 
apie katalikus bendrai.

Pagaliau buvo prieita prie bai 
savimo už tautinę ar teritorinę 
parapiją. Rezultatas buvo vien
balsiai už lietuvių katalikų tau
tinę parapiją.

sž, kokios Įtakos sios parapijos 
sprendimas turės arkivyskupui J. 
Dearden. Vysk. Gumbleton at
sakė, kad arkivyskupas pripažins 
šį sprendimą, bet jis norėjęs, 
prieš darydamas sprendimą, kad 
žinotumėm problemas. Jis tiki, 
kad tautinę parapiją gausime ir 
jį patį ten dar matysime.

Susirinkimui baigiantis dr. A- 
dolfas Damušis įteikė vysk. Gum 
bleton dvi knygas: War against 
God in Lithuania” ir “Sibiro lie
tuvaičių maldaknygę”.

Po susirinkimo vysk. Gumble
ton dar pasikalbėjo su pavieniais 
parapijos nariais, kurie vyskupą 
informavo lietuvių tautinais klau 
simais. Pats vyskupas pasikalbė
jime vienai grupei pasakė, kad 
šioje salėje jis susitikęs vieną pui
kiausių grupių.

Reikia manyti, kad Dievo Ap
vaizdos parapiečiai yra netoli ga 
lutinio laimėjimo ir tai dėka ke
lių energingų asmenų komitete, 
kuris tais reikalais rūpinasi. Ne 
paslaptis, kad tokių komitetų a- 
teityje visoje Amerikoje bus rei
kalinga, kur tik yra mūsų tauti
nių parapijų. Iš arkivyskupijų ne 
retai jau dvelkteli šaltesni vėjai 
tautinių parapijų link, tie vėjai 
gali sukelti sūkurius, kurie mė
gins sugriauti tai, ką lietuviai 
per ilgus metus kūrė. Ne veltui 
vysk. Gumbleton minėjo, kad 
arkivyskupui rūpi ne tik lietuvių, 
bet ir visos tautinės parapijos ir 
net visame krašte. Tas rūpestis 
gali virsti mūsų tautinių parapi
jų rūpesčiu.

iiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Apsimoka skelbtis DRAUGE 

nes jis plačiausiai skaitomas lie 
tuvių dienraštis Gi skelbimų kai 
no* visiems prieinamos
Hllllllllllllll(ltlllllllltllllllllll|l|i|||||llll>

TAUTOS PRAEITIS

KEIČIASI JAV - KINIJOS SANTYKIAI
(Atkelta iš 3 pusi.)

“Pekinas flirtuoja su Amerika”, 
kuriame kalba apie naują raudo
nosios Kinijos užsienio politiką, 
kuri pirmoje eilėje būsianti nu
kreipta prieš Sovietus. Kinijos 
reikalavime rusams atitraukti jų 
karo laivyną iš Viduržemio jūros 
Maskva įžiūrėjo “komplikuotą 
Kinijos —Amerikos imperializ-

Rusų — Formozos Flirtas
Atrodo, kad rusai ruošiasi ir 

smarkiau prieš raudonuosius ki
nus veikti. Vakarų spaudoje bu
vo paskelbta žinia, kad pirmą kar 
tą po 19 metų iš Maskvos į For- 
mozą išvyko “Raudonosios žvaig 
ždės” žymus žurnalistas ir diplo
matas — mėgėjas Victor Louis. 
Tautinės Kinijos sostinėje, Tai- 
peth mieste, jis buvęs susitikęs ir 
konferavęs su eile aukštų parei
gūnų, jų tarpe su karo ministeriu 
Čangkaišeko sūnumi ir galimu 
jo įpėdiniu.

Gal net visi spėliojimai yra pa
grįsti, tačiau vis tiek aišku, kad 
Amerikos — Kinijos santykiuose

vyksta kažkas naujo. Už santy
kių pagerėjimą kalba ir gana di
delis raudonosios Kinijos pagal
bos Šiaurės Vietnamui bei Viet- 
kongui ribojimas, o taip pat ir 
Šiaurės Korėjos Pueblo laivo įgu
los narių paleidimas. b.kv

— Degtukai išrasti 1827 m. 
anglo Walker.

Vytautas the Great
Prel. J.B. Končius

Knyga apima gražiausią Lie
tuvos istorijos laikotarpį, kuris 
turi būti įdomus ne tik lietu
viams, bet ir amerikiečių visuo
menei. Tuo laiku, kai Kolumbas 
atrado Ameriką (1492 m.), Vy
tautas tapo didž. kunigaikščiu.

Knyga gaunama DRAUGE 
pusiau sumažinta kaina—$2.00. 
Illinois gyventojai turi pridėti 
prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

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

Statybininkas

BALFO RINKLIAVOS 
ŽINIOS

Vytenis Damušis po to paklau
Istorijos ir gretimųjų sričių ne

periodinis žurnalas, atliekąs dar 
nepriklausomoje Lietuvoje pra
dėtą istorijos tyrinėjimo darbą.

Pirmo tomo išleistos keturios 
knygos, kurių kiekvienos kai
na —$3.00. Visos keturios kny
gos drauge kainuoja $10.00.

Antro tomo išleista kolkas tik 
viena knyga. Jos kaina $5.00.

Leidinys įdomus ir būtinas 
kiekvienam lietuviui, norinčiam 
pagrindiniau susipažinti su atsie- 
kimais šioje mokslo srityje. Ver
tinga ir naudinga dovana. Pa
tartina pradėti rinkti leidinio 
pirmąsias knygas, kad vėliau ne
reikėtų ieškoti trūkstamų knygų 
norint sudaryti pilną rinkinį.

Tas visas knygas galima gau
ti DRAUGE. Illinois gyvento
jai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

POVILAS JUODVALKIS
s v eiki na

DRAUGUS, PAŽĮSTAMUS IR 
KLIENTUS

linkėdamas visiems
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 

METŲ
V-- -- ------------------------------------ -------- ----- 4

FRANK’S TV and RADIO, INC. ~
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5 7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS

RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PASINAUDOK DABAR 
AUKSTESNIAIS DIVIDENDAIS

Detroito skelbimai
PETRAS P U T RlUS

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus, 
įdeda '•Plastėr Board”. Visų rūšių

grindų ir sienų plytelSs.

12737 Grandmont Rd., Detroit 27,
Michigan — Tel. VE 8-4064
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LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ 
RADIJO VALANDA

VVJLB stotis — banga 1400

Šeštadieniais 3:00 iki 4:00 p. P_.
Patricla Bandža tel. 278-326o
Algiu Zaparackas tel. 549-1982

Vedgjas - Ralph J. Valatka 
15756 beaure, Detroit, Mich. 48227

tel. 273-2224 ,

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Gen. Woodward. kuris dalyvavo de
rybose iš Siaurės Korėjos ne'aisvės 
Išvaduojant Pueblo laivo įgulą, kalba 
spaudos atstovams Pietų Korėjoj.

Balfo rinkliavos žinios 14 bl. c.
1968 m. rinkliavos metu su

rinkta 4,036.25 dol. Rinkliavai 
vadovavo dir. E. Paurazienė.

Aukas rinko: A. Andrušaitis,
J. Augaitis, C. Balsienė, J. Bar
čas, J. Bauža, Andr. Bliūdžius, 
B. Burba, P. B. Cečkai, V. Ci- 
žauskas, A. Dainus, P. Dalinis,
K. Daugvydienė, S. Dryža, J. 
Dunčia, A. Grigaitis, J. Jony
nas, K. Jurgutis, P. Juška, V. 
Kankalis, S. Kaunelienė, O. Kra- 
tavičienė, V. Kundrotienė, E. 
Kutkienė (Birm.), I. Laurina
vičienė, V. Lelis, J. Matekūnas, 
J. Mikaila, J. Mikulionis, J. Mu
rinas, E. Musteikienė, P. Pago
jus, E. Paurazienė, J. Pečiūrie
nė, Alg. Pesys, P. R. Petraus
kai, P. Petravičius, L. Petro
nis, A. Plepys, S. Pranienė, K. 
Ražauskas, A. Rudis, P. Savic
kas, K. Sragauskas, č. Šadeika,

į E. Šatraitienė, A. šurkus, J. še
petys, J. Urbonas, P. Vaitekū
nas, P. Vedeika, K. Viskantienė,

' Ant. Zaparackas, V. Žebertavi- 
čius.

Auikų laipus perrašė B. Cečku- 
vienė.

Visiems aukščiau išvardin
tiems bei rinkliavą rėmusiems 
liet. parapijų klebonams, orga
nizacijų atstovams, radijo va
landėlių vadovybėms, spaudos 
bendradarbiams ir visiems au
kotojams nuoširdus ačiū.

1 Balfo 76 sk. valdyba

Maj. Weiskirch apkerpa seržantą 
Mūšiai netoli Tuy Ninh bazės Pietų 
Vietname.

OŠIANČIOS PUŠYS
Halina Didžiulytė - 

Mošinskienė
Trumpų vaizdelių rinkinys, ku 

riame autorė pina prisiminimus, 
realią tikrovę ir fantaziją. Jos kū
ryboje atsispindi jautri siela, vir
panti meile motinai, gimtajam 
kraštui ir jo gamtai.

Stilius paprastas, kalba natūra 
li ir todėl skaitytojas gali leng
vai atitrūkti nuo kasdienybės ir 
su malonumu pagyventi autorės 
piešiamais vaizdais, kurie dauge
liui bus artimi ir gerai supranta
mi. Išleido Lietuviškos Knygos 
klubas.

Gaunama “Drauge”. Kaina 
$2.50.
Illinois State gyventojai prie kainos 

turi pridėti 6% taksų.

A. ir J. MĖSOS KRAUTUVĖ
PRIME & CHOIGE MĖSA 
LIETUVIŠKOS DEŠROS 

Užsakant didesnį kiekį parengi
mams duodame nuolaidą.

2433 VVest 69th Street 
Chicago, III. 60629

Sav.: Antanas ir Jeronimas
Plieniai. Atdara nuo 8 vai. ryo 
iki 6 vai. vak.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, m. 60632. Tel. YA 7-5980b'aIn'ga”“'
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421 

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

ONE HOUR MARTINIZING 
DRY CLEANING

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

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

šiaurvakarių kamp. 67 ir Kedzie Tel. 778-4694

% 5 25
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.
DAUGIAU KAIP PUSE ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ 

VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS

VISAD IŠMOKfiJOM TAUPYTOJAMS PAGAL 
PAREIKALAVIMĄ

AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

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

4.75
PER ANNUM 
ON REGULAR 

CURRENT RATE

INSURED

%

Kas tik turi gėrę skonį,

viskę perka pas Lieponį !

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK.. 6211 S. VVestern. PR 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS

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

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.



e DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. sausio mėn. 2 d.

Naujojo JAV kongreso pirm. pal ks John McCormack, matyti viršuj be
laikąs plaktuką, daugumos vadu bus Carl Albert (kairėj) iš Oklahomos 
ir mažumos vadu Gerald Ford iš Michigan.

REAL E STATE
3-jų miegamųjų “expandable” 

mūr. namas. iy2 vonios, 2 maš. 
garažas. Daug priedų. Apyl. 71st 
ir Margnette pko 776-3200

72 Ir Talman. Mflr l % aukšto. 2 
mitai Si, Ik. Garažas, $21,900

71 lr Talman. Med. 4 kamb. btl-
rūsy Gazo šild.tas Ir 2 kamb 

$1 3,500.
Mūr 5 kamb

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED — MOTERYS

KITCHEN HELP
Experience not necessary.

SUBURBAN OONVALEriCENT 
HOME

120 VV. 26th St Tel. 756-5200
Jieškoma moteriškė, gal nti pagel
bėti ligotai senutei netoli Midvyay 
aerodromo Prašoma teirautis tel.
586-0090.

Top Noteh Secretaries
• GENERAL OFFICE
• TYPISTS
• FIGURE CLERKS

Interesting position available for 
experienced gal — vvith good steno 
skllls. Typist mušt type 40 wpm and 
havė good figure aptitude.

Pleasant vvorking conditions.
Nr. Excellent Public transportation. 

6 Day Week.
Excellent Fringe Benefits.

Call Carl Pietsch — 334-7900
TSC COMPANY 
4747 N. Ravensvvood

VYRAI IR MOTERYS
♦ ♦ ♦ ♦♦♦ ♦ A ♦ ♦ « • ♦

Immediate Openings

MEDICAL
TECNNOLOGISTS

ASCP registered or eligible. 193 bed 
general acųte care hospital, currently 
under 6.5 millton dollar expanston 
and modernizatl-on program. Salary 
range: $7,000 to $l‘0,400. Benefits
include paid Blue Cross/Blue Shield, 
free life insurance, liberal siek leave, 
yacations and holidays, retirement 
progTafn. Permanent positions. Please 
contact.

Personnel Direetor
LEELA HOSPITAL 

BATTLE CREEK, MICHIGAN

HELP VVANTED VVKAI

HELP VVANTED — VYRAI HELP VVANTED — VYRAI

ENGINEER;
INDUSTRIAL
Washer And Oven Desgn

Able to handle entire project through 
estimating, ąuoting, design, instal- 
1 ition and debugging. Salary open. 
Relocation expenses paid. Send re
sume, or call collect Jim Hester.

GRIFFIN & COMPANY 
P.O. BOX 21396

LOUISVILLE, KY. 40221 
TEL. (502) 636-1374

An Eąual Opportunity Employer

SHEET METAL 
LAY OUT MEN

Mušt ,be able to read prints.
Paid vacations & holidays, paid 

hospitalizafon and profit sharing

BARON BLAKESLEE, INC.
1620 So. Laramee Avenue

An Equal opportunity employer

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

r

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

CONTACT JOE TOPINKA 
762-2222

MECHANIC

Immediate Openings!

OUTSIDE 
MACHINISTS 
SHIP F1TTERS

(First Class only)

Apply or write

BREWER DRY DOCK

TEXAS
CATERPILLAR DEALER

We are a franchlsed dealer for Cat 
Eąuipment vvith a 50.000 sq. mile 
terrltory in VVest Texas. We sėli and 
Service Earthmoving Eąuipment, 
Industrial Engines, Turbine Engines, 
and Compressors. Our Fabrication 
Center designs and fabricates oil vvell 
Service and construction eąuipment.

VVELDERS
Needed For Our 

Odessa Fabrication Division

Construction tool repair and main- 
tenance mechanic. Mušt be familiar 
vvith electrical contractors tools.
Western suburbs. 449-5300
L.K. COMSTOCK AND CO. INC.

OPENINGS FOR

Electrical Maintenanee
Pipe and Steamfitters
Applicants mušt have 10 yrs ex- 
perience and/or joumeymen's card. 
Excel’t wages and employee bene
fit program. Steady jobs vvith pres
ent openings being on lst and 3rd
shift.

Contact Employment Office

J. I. CASE CO.
Componėnt Division

RACINE, VVISCONSIN
An Eąual opportunity employer

Remkit tuos biznierius, kurie
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

Collect oalls accepted.. Phone (616) I 
962.8551, Ext. 114. Travel expenses | 
for Intervievv paid if employment 
agreemėnt is made.

HELP VVANTED — VYRAI

COMPUTER INSTRUMENTATION COMPANY NEEDS
ELECTRONIC TECHNICIAN 

VVITH DIGITAL EXPERIENCE
Full time steady job. Good starting vvages wlth periodic inereases. 
Paid vacations, holidays, hospital insurence. Attendance Bonus Plan. 

Phone Mr. Mike Swanson Or Mr. Glenn Waite

COMPANY
2945 Richmond Terrace 

Staten Island, N.Y.
An Equal opportunity employer

Fiat Roosevelt Motors, Ine.
1125 Lunt

ELK GROVE VILLAGE. ILL. 
We are staffing new office.
We need:
1 - EAECUTIVE SECRETARY 
1 - RECEPT1ONIST 
1 - SECRETARY
CALL MR. SCHILLER For Appoint. 

430.0400

ALSO PARTSMEN AND 
MECHANICS

\Vith Experience On 
Cat Eąuipment To Work In 
Abilene, Odessa And Pecos

AUTOMOTIVE ELECTRICIAN 
In Abilene

We offer pay commensurate vvith ex- 
perience and training; merit raises 
and promottons: good vvorking con
ditions: opportunity for advancement 
into management and sales: free 
retirement plan; siek leave; paid
vacation; group insurance; and sĄ
others. Send Resume in confidence to, ' •

TREANOR
EQUIPMENT COMPANY 

3601 S. Treadatvay 
Abilene, Texas 79602

A n Eąual opportunity employer

Remkite dienr. "Drauoe” 1 Platinkite “Draugą

ELECTRO-MECNANICAL 
and MEGHANICAL ENGINEERS

If you are an aggresive hardworking engineer IoOking for an 
opportunity to associate yourself with a dynamic grovvth m!nded 
company, the follovving will be of interest. Opening exists for
applicants vvith background in electrical engineering, associated 
vvith Logic Design, Computer concepts. office machines, precision 
mechanams related to Peripheral Computer Eąuipment. office 
machines ete. Send resumes to;

THOMAS E. WHEELER
Personnel Manager

DURA DIVISION 0F 
INTERCONTINENTAL SYSTEMS INC.

5401-20th Street VVest 
GREELEY, COLORADO 80631

An Eąual Opportunity Employer

40 akrų ūkis su trobesiais ir mu 
/'merija Mičigane, 121) mylių nuo Chi 
nagos. $14,000.

10 hutų mūr. namas Marąuette 
Pk. $11,000 met. pajamų. Savininkas 
duos paskolų 6%. Raina $68,000.

5 kamb. mūr. bungalovv prie 71- 
os Ir Rockvvell. Galima tuoi užimti 
$17.900.

4 butų po 5 knmb. mūr namas 
Gage Pk. Nauja šiluma ir elektra 
Alum. langai. Dvigubaa garažas. 
$46.000

9 butai po (Itį knmh. Ir 4 kamb 
angliškam rflsyj. 12 metų mūr. na 
maa Marąuette Pk. 3 auto garažas. 
$52.000.

2 gražūs sklypai po 50x160 pėdų 
Beverly Shores, Tnd $7,900.

biingalow. Geram 
tovv Garažas Tik $14.900 

7(1 Ir Talman MOr 2 po ft kamb 
r butas rflsv Garažas $29 900

W E L D E R S 
HELI-ARG VVELDERS 

ARC VVELDERS

LUNDELL CONTROLS, INC.
2560 N. Elston Avė. Tel. 772-8200

An Eąual Opportunity Employer

LEONAS REAL ESTATE
iM’dMF TAT. — NOTARIATAS — 

IMIGRACIJA
2735 W, 71 st St Tel. 925-6015

REAL ESTATE -- INCOME TAX 
DRAUDIMO IR R T. REIKALAIS
H. & L INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A- LAURAITIS

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

Sąžiningas patarnavimas

2 po (1 kamb. mūr. Modernios vo
nia, alum. langai, šiluma vazų, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

2 no 6(4 knmb. ir 4 kamb. angliš
kam , usy. 7 metu mūras, 2 atskiros 
šilimos guzu alum langui, kilimai. 
$46,600.

0 butų naujas mūras. Karštu vand 
šiluma gazu. alum. langai. Pajamų 
virš $10,000. metams. $86.000.

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

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum 
langai. netoli mūsų įstaigos. Tik 
$67,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų Į- 
stalgos $18.900.

V A I HA REALTY
2517 IV’ 71 st Street R F 7-95(5

5 k. mūru pajamų namas su rūsiu. 
.................4n«nauj. šildy.. kabinetine virtuve Ir 

gražiai jrengta veikiančia rūbų va- 
lykla. Gage pke. $16.900.

Didelei ar giminingai šeimai ma
ro namus su rūsiu lr garažu ant pla
taus sklypo. 5 *4 kamb. plius 2 
kamb. su pilna vonia pastogėje. 58 
Ir Talman. $21,000.

Sklypas Ir šalimai 3 butų namas 
geroj Brighton pko .apyl. 5—4—8(4
k. modernas butai. Virš. $800 paja
mų. $26,900

ŠIMAITIS REALTY
3737 W. 48 St. CL 4-2390

NAMU PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS —- VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax.
Nafariatae — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J BACEVIČIUS 

155 S Kedzie Avė. - PR 8-2233

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

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

12 butų 1 metų modernus i rturtln 
gas Įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukitės.

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

n -nin1 mur. Built n* . koki! 
iB<‘ plytelės karšto vandens šildymas 
gazu Marą pke. $20,600. t

l H aukšto mūr. ft tr 6 kamb Z 
'Bjlma' Atskiri šildymai. 2 auto ga
ražas. 67 ir Oakley $10,500

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

Stainless Steel Exper;ence
Paid vacations & holidays, paid 
hospitalizatlon & profit sharing.

BARON-RLAKESLEE, INC.
1620 So. Laramee Avenue

An eąual opportunity employer

REAL ESTATE

CICERO. Mūr. 6 hutų namas. Pa
jamų $740 per mėn. 5 po 3 kamb. 
ir 6 kamb. Arti 22nd ir 56th Avė. 
2 maš. mūr. garažas. $62,500- 
Duokite pasiūlymą. SVOBODA, 
2134 S. 61st Ct., OL 2-6710 arba 
LA 1-7038.

BERVVYN — Apyl. 16 ir East 
Avė. 2-jų butų, 4 ir 5 kamb. (3 
mieg.), spintelės virtuvėj, karštu 
vand. šildymas. Mokesčiai tik 
$109. $19,900. SVOBODA, 2134 
S. 61st Ct., OL 2-6710 arba 
LA 1-7038.

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplewood Av„ CL 4-7450

Kalėdos savam name

PLASTICS

PLASTICS DEPT. FOREMAN
Reąuire foreman to take charge of entire plastics Dept. consisting of 
approximately 30 people assembling and packing the famous O Cedar line 
of brooms andsąueeze mops.
Should have knovvledge of plastic extrusions and of extruding eąuipment. 
The plastic pha.se includes the coloring blending and extmsion of the plas
tic broom bristle.
This position offers an excel1ent opportunity vvith a DIVTSION OF 
BRISTOL - MEYERS CORPORATION.
Excellent fringe benefits.

STOP! LOOK! READ! TOP WAGES!
THESE ARE TERRIFIC OPENINGS

GENERAL FOREMAN
Expertence ln Metai Fabrication 

Die Casting And Assembly Line Produetion

FOREMAN
Experience In Die Casting Or Assembly Line Produetion

TOOL & DIE MAKERS
EXperience Wlth Die Cast Dies (Plenty of dvertime)

Assume' responsibility for complete and modern Tool Room, directing 
activity for 20 or more Tool & Die Makers and Journeymon Machinists. 

Ekcellent Fringe Benefits; Modern Tool Room 
Send Resume To: Direetor Of Industrial Relations
HURD LOCK & MANUFACTURING CO. 

GREENVIIjLE, TENNESSEE 37742

Send resume or contact:

GLEN B< FERRIGK
2246 W. 49th Street Chicago, Illinois 60609

PHONE 376-8000
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5 engineers

B.S.I.E. B.S.M.E. B.S.M.E.

| GENERAL FOODS CORPORATION 1

SAKS ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

2 butų modernus namas ir gražus 
beismentas. 3 atskiri šildymai. Apie 
44 lr Talman. Pigus.

Šedevras. 6 kamb., 8 metų mūro 
rezidencija ir mūro garažas. Centr. 
air oond. Malonu žiūrėti lr gyventi. 
Arti 103 lr Kedzie.

<1 kamb. 16 męetų mūras. Marą. 
parke. Gazu Šildymas. Platus lotas. 
2 auto mūro garažas. $20.000.

1)6 aukšto, 16 metų pajamų mū
ras. 2 auto. garažas. Prie pat parko. 
$26,700. Priims rimtą pasiūlymą.

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

2 aukštų, 8 butų modernus mūras. 
11 metų statyba. Beverly Woods. 
Virš $14,000 nuoma. Namas per 6 H 
metus išsimoka. įnešti $25.000.

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

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

Švarutėlis, gražus 4% kamb. med. 
lėtus lotas. Arti mūsų. $12.750.PU

Member of M L.S.
ALEI ŠATAS—REALTOR

Main Office 5727 W. Cennafk Rd., Cicero, III. Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užšokti i mūsų įstaigą 
ir išsirinkti iš katalogo.

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

PARDAVIMUI

Perskaitę Draugu duokite kitiems pasiskaityti.
GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113

WORK IN THE EXCITING 
HiGH-PAYING FIELD 

OF MAGNETIGS
Modern New Plant has

has engineering opportunities for promotable individuals vvith up to 
five years experience.

PROJECT ENGINEERS
S Work involves installation and mod'ification of advanced packaging and S 

ent. s

INDUSTRIAL ENGINEERS
j processing eąuipment.

Immediate Openings for

GENERAl FACTORY WORKERS
(No Experience Necessary — VVe W1 train)

• MACHINE & FORKLIFT OPERATORS

• ROUGH & FINISH GRINDERS

• CORE MAKERS

• PRESS OPERATORS
VVe need men who want permanent jobs vvith no layoffs. 

VVE OFFER:

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

PLŪS:

Excellent vvorking conditions in the Beautiful
Elgin Crystal Lake area in the Northwestem Suburbs.

PHONE, VVRITE OR VISIT

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

MARENGO, ILLINOIS

(Area Code 815) 568-2283

An Eąual Opportūriity Employer

S Will vvork in all phases of professional industrial engineering including s 
S plant layout, facilities studies, cost reduetion studies.

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

CORPORATION
7400 S. Rockvvell 

Chicago, Illinois 60629
(312) 925-1200

S 18$

An Eąual Opportunity Employer
=i>. i>iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiikH

PLANT
ENGINEER

Foster Grant Company a major manufacturer of plastics and plastic 
Products seeks a “take charge” individual to supervise and coordinate 
all plant maintenanee and construction of its rapidly expanding plant 
in Sandusky, Ohio.
The ąualified candidate should possess an engineering degree and one 
or more years produetion. plant or construction experience Considera- 
tion vvill be given also to nondegreed engineers who can substitute dem- 
onstrated successful experience for educational reąuirement Technical 
know-how and the ability to motivate people are of primary importance 
The individual employed will receive this corporation’s exceilent bene
fit program plūs a uniąue opportunity to advance in a dvnamic or 
gamzation.

To arrange an intervievv please send complete resume including salary 
reąuirements or earning history to;

STEVE LIAUKOS

FOSTER GRANT CO-, INC.
400 Broadway 

SANDUSKY. OHIO 44870
A.n Eąual Opportunity Employer

•a



50 METŲ PIRMAJAM LETUVOS PAŠTO 
ŽENKLUI

Komunistai prieš Amerikos 

katalikus — unitus

50 metų pirmajam Lietuvos 
pašto ženklui 2 c. 18 pt.caps j

1918 m. grudžio 26 d. vokie
čių okupacinė valdžia Lietuvoje 
sustabdė civilinį “Ober Ost" į 
rišto patarnavimą gyventojams. 
Besikuriančios nepriklausomos 
Lietuvos administracijai sosti
nėje Vilniuje teko skubiai per
imti pašto įstaigas ir išleisti sa 
vo pašto ženklus. Deja, nebuvo 
nei piešinio, nei reikiamo popie
riaus. Tačiau M. Kuktos spaus
tuvės darbuotojas Juozas Straz 
das ženklus sukombinavo iš bu- 
jgisio spaustuvėje šrifto. Kiek
viename lape buvo 20 pašto 
ženklų. Buvo' atspausdintos 
dvi pašto ženklų vertės: po 10 
ir 15 skatikų, kiekvienos po 
5000 šitukų. Jiems spausdinti 
panaudotas paprastas laikrašti
nis popierius. Rytojaus dieną 
(XII. 27) Vilniuje pradėjo veik
ti Lietuvos paštas. Manoma, 
kad pirmąjį laišką (atviruką), 
aplipintą Lietuvos pašto ženk
lais, pasiuntęs dir, J. Basanavi
čius.

Šią, rodosi, nedidelę, bet labai 
reikšmingą sukaktį prisiminė 
Chicagoje jau 23 metus veikian
ti Lietuvių filatelistų dr-ja “Lie
tuva”, gruodžio 28 d. Vyčių sa
lėje suruošdoma pobūvį, kuria
mi dalyvavo netoli 50 draugijos 
narių iir svečių.

M Minėjimą pradėjo dr-jos vice 
pirtn. Ben. Jurėnas, nurodyda
mas šio įvykio reikšmę. Sugie
dojus (muz. J. Kreivėnui akom
panuojant) Amerikos ir Lietu
vos himnus, prisiminti ir pa
gerbti žuvusieji dėl Lietuvos 
laisvės. Su sveikinimais įsijun
gė negalėjęs atvykti gen. kon
sulas dr. P. Daužvardis ir ilga-

^Retinis dr-jos buv. pirm. Ig. Sa
kalas. Naujasis draugijos pir
mininkas Juozas Žiogas nuošir
džiai priminė sunkius pirmuo
sius Nepr. Lietuvos pašto kelius 
o taip pat Chicagos liet. filate
listų darbus. Iš pranešimo pa
aiškėjo, kad ši draugija 1968 
jubiliejiniais metais padarė la
bai daug: suruošė grandiozinę 
Lietuvos pašto ženklų parodą,

Rangių 'kallba, ryžtingai su lie
tuviškais reikalais prasiveržė į 
JAV filatelijos spaudą. Dr-ja

MASKVA. — Ukrainos komu
nistų partijos organas “Pravda 
Ukrairty” šiomis dienomis aštriai 
pasisakė prieš Ukrainos katalikų 

—unitų Bažnyčią, smerkdamas 
jos priešingą nusistatymą Mask
vos Ortodoksų Bažnyčiai ir ištiki
mybę Romos Popiežiui. “Prav
da Ukrairty” netiesioginiai pri
pažįsta, kad Ukrainos katalikai 

1 - unitai, nežiūrint įvairių perse- 
i kiojimų ir varžymų, lieka ištiki-

išleido daugybę informacinių vo- mi savo tikėjimui ir nors slaptai 
kų ir kitais būdais ikovojo dėl bet aktyviai veikia.
Lietuvos reikalų. Į šeimynišką

P.rmieji Lietuvos pašto 
leist, prieš 90 metų

ženklai ,is-

pasikalbėjimą įsijungė Stp. Iva
nauskas, Ant. Beteška, Edm. Ja 
siūnas, J. Liubinskas, J. Krei
vėnas, Urboną® ir kiti draugijos 
nariai. Apsispręsta ir toliau gy
vinti dr-joe veiklą, jungti settuo arkivyskupas kardinolas Koenig
sius ir jaunuosiuos filatelistus, lankėsi ir
teisti biuletenį, ruošti parodas 'riUs Pasik,albf?mu* aukšta,S 
informuoti apie Lietuvos pastoj1™""1 
ženklus JAV filatelijos spaudą 
ir kt.

Kard. Koenig Izraely

JERUZALĖ. Vatikano Sekre
toriato santykiams su netikinčiai 
siais palaikyt prezidentas Vienos

Bendras darbas ir vienas sim
bolis - Nepriklausomos Lietu
vos ženklas šioje draugijoje, 
kaip reta kur kitur, gražiai jun
gia senuosius, čia gimusius ir 
naujuosius išeivius lietuvius. 
Linkėtina 'šiai gražiai draugijai 
geriausios sėkmės. b. kv.

atstovais. Ta proga kardinolas
Koenig btivo priimtas Izraelio 
valstyBės prežidėnto Schasar ir 
aptarė laisvo religijos kulto iš
pažinimo bei laisvo visų šventų 
vietų lankymo klausimus.

_  Bftez. Johnson žmona yra
i baigusi 1934 m. Texas univer
sitete žurnalizmą. Manoma, kad 
ji už savo atsiminimus gali gau
ti 1 mil. dol.

L. D. Kunigaikštienes Birutės draugijos Garbės 
Pirmininkei

A. 4- A.
SOFIJA! SMETONIENEI

mirus,
jos dukrai MARIJAI ir žentui pulk. AL. VALUŠIAMS, 
sūnui JULIUI su šeima ir seseriai JADVYGAI TUBE- 
LIENEI reiškia giliausią užuojautą

L D. Kunig. Birutės dr-jos 
Centro Valdyba

Lietuvos Respublikos prezidento 
a. a. A. SMETONOS našlei

A. -f- A.
p. SOFIJAI SMETONIENEI mirus, 

sūnui, dukrai, šeimos nariams ir artimiesiems reiš
kiame giliausią užuojautą.

* t

LV.S, Ramovė

Chicagoj iš žudynių išsigelbėjusi viena iš 8 gailestingų seserų mokyklos 
mokinių Amuaro išteka už adv. Atienza. Jie čia matyti Maniloje. Mergaitė 
išsigelbėjo, kai žudikas Speck nužudė septynetą jos draugių.

DRAUGAS, antradienis, 1968 m. gruodžio 31 d.

A. -Į- A.
BALIUI JABLONSKIUI

mirus,

jo dukrai LILIJAI KUŠELtAUSKIENEI su šeima nuo
širdžiausią užuojautą reiškiame ir drauge liūdime.

A. L Montessori Draugija

A. -j- A.
MARIJAI BARAČIAUSKIENEI mirus, 
jos dukrą ALDONJį AUDRONIENĘ, žentą ANTANU AU
DRONĮ ir jų šeimą gilaus liūdesio valandoje nuošir
džiai užjaučiame.

Ada ir Albinas Sinkai 

Eglė ir Rimantas šarkai

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

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

Tel. 476 - 2345 
Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE Y UTOMO RILIAMS STATYTI

Dr. Kostui Jablonskiui,
jo BROLIUI mirus, reiškiame giliausiu už
uojautą,

Birutė Ir Antanas šiuriai

Brangiai draugei
A. -j- A. Marijai Mickevičiutei-Banaitienej 
mirus, jos mylimiems: dukrai RAMUTEI, sūnui 
SIGITUI, seseriai AMBRAZEVIČIENEI ir jų Šeimoms 
gilaus skausmo ir liūdesio valandoje nuoširdžiai už
jaučia ir kartu liūdi

Bronė Dikinienė
Irena Railienė

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

PUŽAUSKU BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuv»- 

tr kitų papuošimų.

2443 VVest 63rd St., Chicagc. iii
Telef. PRospect 8 0838 — PRospect 8-0831

MAŽEIKA sEVAHS
FUNERAL HOME

T H kE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Perritinę Fcrci/Hies 

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ REpubUc 7 8600

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330-34 South California Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741-2

CHICAGOJE

VILNIAUS KŪČIOS

Gruodžio 22 d. Don Varno le
giono posto salėje Vilniaus Kraš 
to lietuvių sąjungos Chicagos 
sk. valdyba, kuriai vadovauja 

^energingas ir ilgametis pirmi- 
*ninkas Vai. Šimkus, suruošė 
tikrai Vilniaus krašto pobūdžio 
kūčias, kurios skiriasi nuo kitų 
kūčių ne tik vilnietiškais patie
kalais, (bet ir tradicija. Kūčios 
turėjo ne tik kalėdų senelį, bet 
turėjo ir kūčių tėvus - globėjus, 
kuriais buvo gen. S. Dirman
tas ir O. Stankienė. Kūčiose da
lyvavo per šimtas asmenų ir 
nėr 20 vaikučių, kurie įspūdin

gai pasitiko senelį su dovano
mis, jį pasveikino, jam padaina
vo ir su juo pabendravo. Kūčias 
pravedė V. Šimkus, maldą kal
bėjo Sibiro kankinys kun. Jur
šėnas. Pirmininkas savo įžan
ginėje kalboje priminė ne tik 
partizanus, bet visus vilniečius, 
kovojančius ir gyvastį padėju
sius. Jie buvo pagerbti susikau

simu. Pabaigoje tėvų marijonų 
’ provinciolas kun. Rimšelis, 

MIC, pasakė reikšmingo turinio 
kalbą, kurioje ragino nepalūžti 
kovoje dėl lietuvybės ir didžiuo
tis esant lietuviais. Kūčių daly
vius lietuviška muzika ir daino
mis linksmino Julius Palkalka, 
o studentas Stukelis paskaitė 
savo sukurtą vaizdelį “Kalėdos 
Vilnijoje”.. Kūčias suruošė ir 
vilnietiškus valgius pagamino 
ponios: Gasparienė, Stukienė, 
Šimkienė, Grigarevičienė ir kt. 
Kūčios baigtos malda.

Sesei

A. -|- A. Marijai Mickevičiūtei—Banaitienei 
mirus, jos dukterį RAMUT? HENNINGS, sūnų SIGITA 
BANAITĮ, ir seserį AMBRAZEVIČIENĘ nuoširdžiai 

užjaučiame.

Lietuvos Dukterų Draugija

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Kun. dr. J. Prunskis randa kiekvienam ir kiekviena proga 

tinkamą paguodos, patarimų! ar pamokymų žodį. Dalis jo rašytų 
knygų dar neišparduota ir galima gauti DRAUGE:
AUKŠTYN ŠIRDIS (pavyzdžių ir gražių minčių rinkinys) $2.00

METAI SU DIEVU,

(patrauklūs pasiskaitymai) $1.00

MOTINA GAILESTINGOJI, (pritaikyta gegužės mėn.) .. .0.30

AUŠROS VARTAI, (Vilniaus šventovės istorija) ............................ $1.30

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiifMiiiiiiiniirfffmiitffiriitiim'

Vilniečių senelis

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU
Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

knygos:
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT .................................................. $5.00

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklaūsoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ............................................................................ .... $7.00

atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 
laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimu jubiliejų.

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygos 
kainos tari pridėti 5 proc. mokesčiams. t
iiiiiiiiiiniiiiuiiiiiuiuiuiiiiiiiKiiiiiiiuMtniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Jadvyga Narbutienė-Rosėnaitė,
Šv. Mišios už jos sielą bus atnašaujamos 1969 m. 

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

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
pamaldose. ‘

Nuliūdę: Vyras Vladas Narbutas ir duktė Irena 
Smieliauskienė Chicagoje; duktė Regina Smilgevičienė ir 
sūnus Vytautas Australijoje su šeimomis.

A|A
Marija Mickevičiūtė-Banaitiene

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad po ilgos ligos 
1968 m. gruodžio 29 dieną mirė mūsų mylima motina 
Claremont, Califomijoje.

Gimu&’i 1902 m. kovo 5 d., Jakubonių kaime, Panevėžio 
apskr. Amerikoje išgyveno 18 metų.

Liūdesy liko sūnus Sigitas, duktė Ramutė, žentas Hugo 
Hennings, anūkai, sesuo Sofija ir švogeris Pranas Ambraze
vičiai ir kiti giminės.

Atšisvėikihlmaa įvyks sausio 1 d., 5 vai., Todd Memorial 
Chapel, 570 N. Garey Avė. Pomotta, California. Gedulingos 
pamaldos už velionės sielą bus laikomos sausio 2 dieną, 10 
Vai. ryto Šv. Kaz imiero parapijos bažnyčioje, Los Angeles. Po 
pamaldų kūnas bus nulydėtas į Holy Cross kapines, Culver 
City, Calif. _ <

Vietoje gelių prašome siųsti aukas Lietuvos Dukterų 
Draugijai, 5202 S Fairfield Avė., Chicago, 111 60632.

SONUS IR DUKTĖ

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO1
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidota vių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SOROS
2424 W. 69th STREET Tet REpubUc 7-121S
2314 W. 23rd PLACE____________________ Tei. Vlrginia 7 0072

PETRAS BIELIONAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ.___________ Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. UTUANICA AVĖ,_________________Tel Y Ardę 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. HALSTED STREET_______________Tei. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S, MICHIGAN AVĖ.___________ Tei. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. UTUANICA AYE_________ Tel. YArds 7-1188 -1180

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

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

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



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. sausio mėn. 2 d. CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

X “DRAUGO’7 LEIDĖJAI 
PRANEŠA, kad dėl nuolat ky
lančių dienraščio leidinio bei 
atlyginimų kaštų (apie tai ne
kartą vedamuosiuose esame ra
šę), atidžiau išstudijavus dien
raščio leidimo finansines gali
mybes, skaitytojams pageidau
jant nemažinti laikraščio pus
lapių skaičiaus, nebuvo rasta 
kitos išeities, kaip vienu dole
riu pakelti metinę prenumera
tos kainą. Taigi nuo ateinančių 
1969 m. sausio 1 dienos Chiea- 
gos bei apylinkių (Cook Oounty) 
prenumeratoriams ji sieks 17 
dol., kitur JAV ir Kanadoje 
gyvenantiems — 15 dolerių. 
Leidėjai tikisi, kad mieli skaity
tojai, kurie patys asmeniškai 
nuolat jaučia nuolatinio kainų 
kilimo pasėkas, supras ir 
“Draugo” rūpesčius ir toliau 
pasiliks mūsų dienraščio prenu
meratoriais, už ką iš anksto 
dėkojame.

x Kun. Edv. Abromaitis, ku
nigų vienybės pirm. ir Šv. Kry
žiaus par. klebonas, kun. J. 
Stankevičius, Cicero Šv. Anta
no par. klebonas, kun. V. Miko- 
laitis, šv. Kazimiero seserų ka
pelionas ir Quigley seminarijos 
prof., kun. J. Kuzinstkas, Švč.
M. Marijos Gimimo par. vikaras, 
ir kun. Andr. Karoblis, Wiscon- 
sin Rapids, Wis., Šv. Petro ir 
Povilo par. klebonas, šį ketvir
tadienį, sausio 2 d., išvyksta į 
vysk. Pauliaus Marcinkaus kon
sekraciją Romoje. Visi apsistos 
Šv. Kazimiero kolegijoje. Vysk.
P. Marcinkaus konsekracija bus 
sausio 6 d. Manoma, kad kon
sekruos pats Šv. Tėvas Pau
lius VI.

x Dr. J. Jerome, Amerikos 
Liet. kat. federacijos pirminin
kas, prieš šventes lankėsi New 
Yorke ir ta proga turėjo pasi
tarimus su Katalikų federaci
jos New Yorko - New Jersey 
apskrities valdyba ir katalikų 
veikėjais. Pasitarimas buvo vi
siems naudingas.

X Denis Chepulis parvyko 
šventėms atostogų iš universite
to New Mexikoj pas tėvelius 
Leonard ir Jane Chepulius, 5424 
S. Laramie Avė. Denis Chepu
lis yra žinomas veikėjos Jadvy
gos Kuzmidkienės anūkas. Ghe- 
puliai ir Kuzmickai džiaugiasi 
Denio gabumais.

X Uršulė Rastenienė, plačiai 
žinoma visuomenės veikėja ir 
stambi gerų darbų rėmėja, iš
skrido į Californią aplankyti 
savo sergančios dukrelės Eleo
noros Karpis, kuri gyvena su 
savo šeima 852 B. Park Dr., 
Mt. View, Calif. Žada ten pabū
ti apie porą mėnesių.

X Jonas Indriūnas, Fox La
ke, BĮ., parėmė “Draugą” 5 doL 
auka. Labai ačiū.

x Skautų brolijos ir seseri
jos vadovų suvažiavimas numa 
tomas sušaukti balandžio 20 d. 
lavietėje. Detroito skautai suti- 
lavietėje. Detroite skautai suti
ko tvarkyti ūkio, maisto, nak
vynės reikalus.

X Liet. skautų brolijos suor
ganizuotos skautiškosios veiklos 
foto parodos eksponatai, pr. me
tais rodyti Chicagoje, yra per
siųsti į Australiją, kur jie bus 
parodyti liet. skautams ir visai 
lietuviškajai visuomenei.

X Rockfordo Ralfo 85 sk. 
pirmininkas Augustinas Pocius 
susirgo gripu. Gydomas namuo
se dr. V. Plioplio ir savo šeimos 
priežiūroje.

DAUG SUTAUPYSI pirkdamas 
Radio. Radio-Consoles, spalvotas 
ir kt. Televizijas. Tapė Recorderiai. 
fonografai, patefonai, Cash Regis- 
teriai įv. skaičiavimo mašinos. 
RAŠOMOS mašinėlės visomis kal
bomis. Katalogus ir informacijas 
reikalaukite: J. L. Giedra'tis, 10 
Barry, Dr., E. Northport, N. Y 
11731, kuris “Draugui” žinomas 
kaip sąžiningas asmuo. (sk)

X Latvijos istoriją, pavadin
tą “Latvijas vesture nauja gais- 
ma”, parašytą d-ro M. Viksninš, 
šiomis dienomis išspausdino 
“Draugo” spaustuvė. Knygą iš
leido latvių kultūrininkas Otto 
Krolis (12 Harrison St., Oak 
Park, III. 60304). Knyga turi 
410 pusi. ir joje daug Ikur mi
nima Lietuva bei lietuviai.

X Jei kas turėtų “Gazietą 
Lletuwiszką”, ėjusią 1879-1880 
m. New Yorke, prašoma susi
siekti su kun. J. Prunskiu 
“Draugo” adresu. Laikraštis 
laibai reikalingas kalbinėms 
studijoms. Norima paskolinti, 
nupirkti ar mikrofilmą paga
minti, atlyginant savininkui.

X Daugiau kalėdinių kortelių 
užsakė ir ta proga “'Draugui” 
aukų prisiuntė: J. Kinderis, O. 
Aldiūnienė, P. Ličkus. Dėko
jame.

X Veronika Gailienė, Jūrų 
šaulių kuopos “Klaipėda” Cice- 
roje narė, paslydusi ant ledo 
krisdama susilaužė abi rankas, 
dabar gydoma Lorettos ligoni
nėje, dr. F. Kauno priežiūroje. 
Kuopos valdyba ir nariai linki 
greitai pasveikti.

X Stasys Poskus, Rocihester,
N. Y., apmokėdamas dienraščio 
prenumeratą, prisiuntė 8 dole
rius mūsų spaudos vargams su
mažinti. Nuoširdžiai dėkojame.

X Kun. Ed. Abromaitis, šv. 
Kryžiaus parapijos Iklebonas, 
nuoširdus lietuviškų reikalų rė
mėjas, nepamiršta ir Draugo. 
Ir šiuo kartu, jis parėmė mūsų 
dienraštį 17 dol. auka. Labai 
ačiū.

X Savo kasdieninio “Drau
go” nepamiršo ir jį aukomis, 
pratęsdami prenumeratą ar at
silygindami už kalėdines korte
les bei kalendorius, parėmė: po 
2 dol. — Br. Jaras, Anna Že
maitis, A. Virkiunas, V. Jankaus 
kas, J. Labrancas, Sophia Gir
tautas, K. Rožanskas, St. Rupei 
ka, Natalija Zakaras; po 1 dol. 
— Ant. Musteikis, Mark Stani
kus. Dėkojame.

X Kunigunda Yotkienė, 4631 
S. Washtenaw, jau kelinta sa
vaitė kaip serga, pargriuvus su
silaužė ranką.

X J. žygas perėmė Lietuvių 
filatelistų draugijos “Lietuva” 
vadovavimą pasitraulkusio ilga
mečio pirmininko Igno Sakalo 
vietoje.

X Alvudo kultūriniam vaka
re bus Nelson Eddy 126 minu
čių gražiausioje operetėje šeš
tadienį, sausio 4 d., 6 v. v. Mar- 
ąuette Parke, liet. kat. parapi
jos salėje. Mokytojų Zuzanos 
Girdvainytės ir Dom. Petruty- 
tės paskaitos asmenybės ugdy
mo reikalu. Povilo Dirkio prane 
Šimas pagerbiant Juozą Eretą. 
Nuo 5 v. p. p. vaikams spalvo
ti filmai ir užkanda. Prieš al
koholizmą, rūkymą ir vėžį pa
rodos. Gale — minėtas filmas. 
Visi kviečiami.

X Mūsų spaudai paremti, 
ypač už gautus kalendorius ir 
kalėdines korteles, aukų prisiun
tė: Po 3 dol. - Pr. Nenius, K. Juk 
nelis, V. Lipinis, A. Dikinis, L. 
Petrauskas, 2,50 dol. - Eųg. Bilisd 
trulbas; po 2 dol. - Frank Rimkus 
Pr. Jocius, Joseph Pinskis, E. 
Gudaitis, K. Jurgutis; po 1 doL 
(už kalendorių): V. Jautokaitė,
M. Klikna, Anna Lapienis, Jonas 
Adams. Visiems nuoširdus ačiū.

Sol. L. Juodytė akompanuojama 
šventės minėjime Elizabeth, N.J.

Lietuvių Fronto bičiulių Rytu aoygardos šuva avime kalba inž. A. Sabalis. Sėdi J. Gailiušytė Viesulienė, V. 
Vaitiekūnas, Vyt. Volertas, B. Raugas, Ignaitienė, Nuotr. Vyt. Maželio

IŠ ART! IR TOL!

KOLUMBIJOJ
— Lietuvių Centre, Medeliine, 

lietuviai gruodžio 21 d. suruo
šė kalėdinę eglutę vaikams. Ta 
proga kun. Tamošiūnas atlaikė 
šv. Mišias. Po to įvyko vaišės, 
kurių metu vaikams išdalintos 
kalėdinės dovanos.

VOKIETIJOJ
— {vairiose Vokietijos vieto

vėse numatoma įsteigti šalpos 
skirstymo komisijas, kurias su
darytų apylinkės valdybos at
stovas ir lietuvių katalikų bei 
evang. liuteronų dvasiškiai. Jų 
uždavinys būtų pristatyti Ralfui 
šelptinus asmenis. Manoma, 
jog tuo būdu būtų patobulintas 
šalpos teikimas.

— PLB Vokietijos krašto 
valdyba nutarė centrinį atei
nančių metų Vasario 16 minė
jimą suruošti Maįnze. Tuo rei
kalu pasirūpinti pavesta Kr. 
Val-oms įgaliotiniui prie Rhein-
land - Pfalzo vyriausybės kun. j®3*8 karalius perskaitė savo 
Br. Liubinui, susitarus su vie- tairla
tos apylinkės valdyba. Minėji
mas įvyks kovo 1 mažojoje 
Kurfuerstenschloss salėje, tal
pinančioje apie 500 žmonių. To-

X ISiunčiu “Draugui” 5 dol. 
aukų už gautas korteles ir ka
lendorių — rašo mums skaity
tojas Frank Rimkus iš Ohica
gos. Dėkojame.

X Pranė Rameikienė, gyv.
658 W. 35 iSt., Chicagoje, gavo 
iš Lietuvos laišką, kuriame ra
šoma, kad gražiai sutvarkytos 
kapinės Kupiškyje. Yra išmūri- 
ta Liurdo Marija, išvesti asfal
to takai. Vėlinėse į kapines bū
riais ėjo žmonės. Meldėsi iki 12 
vai. nakties. Griežė orkestras 
gedulingas melodijas. Apie ke
turiasdešimt vyrų eisenoje ne
šė degančius fakelus. Ant kapų 
buvo deginamos žvakutės, net 
po 6 ant kai kurių. Ir ant lietu
vių karių kapų buvo deginamos 
žvakutės ir kapai jų papuošti 
gėlėmis. Tiek šviesų, kad net
padangėje gaisai matėsi. Ir baž- PASISKOLINO 
nyčioje buvo bendros pamaldos.
Bažnyčia buvo išpuošta nuleis
tais gedulo kilimais. Kupiškio 
bažnyčios bokštai nubaltyti ir 
viduje gražinama. Kapinėse pri
vežta žemių, smėlio, Ikad būtų 
patogiau kapus taisyti. Kapines 
puošiant darbavosi ir kunigai, 
ir parąpiečiai drauge.

x Emilija ir Vitas Valanti- 
nai, ilgus metus gyvenę Brid- 
geporte, persikėlė į Manųuette 
Parką, kur įsigijo gražų didelį 
narną, 6505 S. Fairfield avė.

ĮRENGS ČIUOŽYKLĄ
Parkų distriktas žada Mar- 

ųuette Parke įrengti čiuožyklą, 
kuria bus galima naudotis ne 
tik žiemos bet ir vasaros metu. 
Jos įrengimas gailėtų kainuoti 
iki vieno mil. dolerių. Parkų 
distrikto 1969 m. sąmata siekia 
$78,487,931.

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖS

Saugaus vairavimo taryba 
pranašavo, kad per 30 valandų 
Naujų Metų šventės proga vi
same krašte automobilių nelai- 

I mėse galėtų žūti iki 260 asmenų. 
Kalėdų švenčių proga žuvo 231.

NAUJAS REDAKTORIUS
Clayton iKrrkpatrick paskir

tas nauju Chicago Tribūne dien
raščio redaktorium. Pareigas 
pradės eiti sausio 1 d. Jis užima 

L. Stuko, dainuoja kariuomenės^^Jus^° i pensiją W. Maxwell 
Nuotr. V. Maželio vietą.

je pat salėje buvo surengtas 
Vasario 16 minėjimas 1957.

— Dieburge buvo susirinkę 
11 lietuvių kunigų pagerbti tėv. 
Alfonso Bematomio jo kunigys
tės sidabrinio jubiliejaus proga. 
Šventę organizavo toun. Vingau- 
das Damijonaitis.

— Lietuvių bendruomenės
pirmininkas __ vokiečių šaulių
karalius. Eppelheimo (Heidel- 
berg) šaulių klubo (Schuetzen- 
verein) šaudymo varžybose, ku 
riose dalyvavo apie 50 asmenų, 
laimėjo ir šaulių karaliumi ta
po PLB Vokietijos krašto val
dybos pirm. J. K. Valiūnas.

'lių namų svetainėje įvyko links 
mas pobūvis — vainikavimo iš
kilmės, kuriose dalyvavo apie 
80 šaulių. Naujo karaliaus at
vykimą paskelbė fanfarų trimi 
tai. Senasis karalius iškilmingai 
perdavė karališkosios valdžios 
ženklą — grandinę naujam ka
raliui. Po trimitų ženklo nau-

tautai” proklamaciją, kuria 
paskyrė rūmų didžiūnus ir iš-

dėstė valdymo principus: vyriš
kumas ir riteriškumas, tikėji
mas ir ištikimybė, ir pakvietė 
visus prie stalo pasistiprinti. 
Vynu vaišino naujasis karalius. 
Eppelheimo šaulių klubas įkur 
tas 1912-13. Per visą savo gy
vavimo laiką jis turėjo 15 ka
ralių. J. K. Valiūnas čia kara
liauja antrą kartą — tą vardą 
jis buvo laimėjęs 1965. Reikia 
pažymėti, jog tai nėra joks pri
puolamas atsitikimas. Mūsų pir 
mininkas tarp vokiečių šaulių 
yra labai gerai žinomas. 1959 
jis buvo Sohwetzingeno šaulių 
klubo karalium. 1963 visos Vo-

Lapkričio 30 Eppelheimo šau- kietijos šaudymo iš pistoletų 
varžybose Wiesbadene jo 4
žmonių komanda laimėjo 2 vie
tą ir tik vienu tašku teatsiliko 
nuo pirmos. Per paskutiniuosius 
10 metų įvairiose šaudymo var
žybose 4 kartus laimėjo pirmą 
ir apie 10 kartų antrą vietą. 

ARGENTINOJ
— Vienas lietuvis Berisse 

gavo iš Lietuvos labai gražią 
dovaną iš savo sesers — rank
šluostį, kuriame išaustas visas 
Lietuvos himnas. O laiške ra
šoma: “Mes balsiai negalim jo 
giedoti, bet mintyse kalbėdami 
įrašom jį mūsų rankdarbiuose”. 

PERU

— Lietuvaitė misionierė Ma
rija širdies Jėzaus atsiųstame 
Chicagon laiške džiaugiasi, kad 
viešėdama JAV-se 'buvau visų 
taip gerai priimta ir visų myli
ma; jaučiausi esanti tarp sa
vųjų, kuriems nieko gero nesu 
padariusi...” Nors tik neseniai 
po operacijos, sugrįžus į Peru 
misijas jai tuojau teko griebtis 
susikrovusių darbų, dėl ko jai

Philadelphijoje, ‘Vilties” choro Itenka nUOlM nuovar^
kr'zei praėjus, chorui ir toliau va-1 _ „ . , ,,
dovaus Leonas Kaulinis. Supamoji kėdė išrasta

Nuotr. K. Cikoto 1760 m. Benjamino Franklin.

CHICAGOS ŽINIOS
AUTOBUSĄ I AREŠTAVO ŽUDIKUS

Policija areštavo Wil-bur Sy-1 Policija areštavo keturis vy
kęs, 6909 Gregier Avė., kuris Įrus kaltinamus nužudymu Rai-
buvo pasiskolinęs CTA autobu
są vairuotojo paliktą su užvestu 
motoru prie Cottage G,rovė ir 
115-tos.

mondo Montez, kurio širdis bu
vo sėkmingai persodinta į Er- 
vin Oramer 'kūną Preabyterian 
Šv. Luko ligoninėje. Tai pirma 
Chicagoa istorijoje sėkminga 
širdies perkėlimo operacija. 
Pirmoji operacija, dviejų dienų 
kūdikio širdies perkėlimas į aš- 
tuonių dienų kūdikio kūną, ne
pasisekė. Sėkmingą operaciją 
atliko dr. Hassan Najafi. 

SUDEGĖ
Gaisras sunaikino Biddle šei

mos namus Orland Parke. Gais
re žuvo penki šeimos nariai, tė
vas, senukas ir trys vaikai. Mo
tina ir trys kiti vaikai išsigel
bėjo.

AUTOBUSO NELAIMĖ
CTA autobuso ir automobilio 

susidūrime prie 1311 N. Austin, 
29 autobuso keleiviai buvo leng 
vai sukrėsti ir sužeisti.

PRIĖMĖ REKORDINĘ 
SĄMATĄ

Ohicagos sanitarinio distrik
to taryba 6 balsais (prieš 3) 
priėmė rekordinį 1969 m. biu
džetą siekiantį daugiau 156 mil. j 
dolerių.

CICERO LIETUVIŠKO
SIOS KLASĖS EGLUTĖ
Cicero lietuviškosios klasės 

eglutė, įvykusi gruodžio 28 d. 
dienos metu, nesutraukė tiek 
daug svečių, kiek ankstyvesnės, 
tačiau vaikučiams buvo maloni 
pramoga ir atvykusiems didie
siems buvo malonu stebėti vai
dinančius, šokančius, deklamuo
jančius ir giedančius mažuosius. 
Vakarą pradėjo tėvų kom. pirm. 
Adolfas Markelis, pasveikinda
mas susirinkusius. Mokiniai, pa
ruošti E. Radvilienės, J. Balučio 
ir Kreivėno, įscenizavo Al. Ea- 
rono ^Mėlynuose karveliuose” 
išspausdintą apsakymėlį “Kalė
dinė armonika”, perpintą šo
kiais deklamacijomis ir giesmė
mis. Dalyvavo Alvida Baukutė, 
Arūnas Vabalaitis, Daiva Mar
kelytė, Petras Kisielius, Vyt. 
Ruginis, Felicija Radvilaitė, Ra
sa Lašinskaitė, Rita Bartkutė, 
Milda Vaitkevičiūtė, Faustina 
Bobinaitė, Sigutė Baltrušaitytė, 
Virginija Elvikytė, Gintaras Ba
ronas. Šoko I-mojo ir II-rojo 
sk. mokiniai. Mokinių choras, 
vad. J. Kreivėno, pagiedojo že
maičių liaudies giesmę “Juoza
pai šventasis”, čekų liaudies 
giesmę “Šviečia žvaigždės”, “O 
naktie kilni - J. Gaubo ir “Carol 
of the Wind” - L. Gearhart, žo
džiai Thulia iSlnow. šios giesmės 
istorija tokia; Pemmsylvanijoj 
amerikiečiai spausdino kalėdi
nių giesmių rinkinį ir norėjo, 
kad būtų daugelio itautų gies
mės. Jų tarpe reikėjo ir vienos 
lietuviškos, 'bet jie lietuviškos 
giesmės neturėjo ir todėl parašė 
giesmę patys, sukūrė žodžius ir 
muziką ir pavadino lietuviška 
kalėdine giesme. Ši tariamoji 
giesmė nuskambėjo labai gra
žiai. Pianinu palydėjo Ramona 
Kaunaitė, pranešdinėjo Regina 
Balutytė.

Po programos dalyviams, sve
čiams ir tėvų komitetui padėko
jo mok. E. Radvilienė. Kalėdų 
senelis (Min. Bankus) apdova
nojo mažuosius ir mokytojus 
dovanėlėmis.

Tėvų galėjo kiek ir daugiau 
ateiti, pasižiūrėti ką jų vaikai, 
vadovaujami kantrybės netrūks 
tančių ir jėgų negailinčių rnoky 
tojų, išmoksta. Kiekvienu atve
ju ši tradicinė eglutė yra maloni 
ne tik mažųjų, 'bet ir jų auklė
tojų bei tėvų šventė. L. Gal.

CICERO KOLONIJOJ
— Ben Tumaviče ligoninėj 

kovoja su mirtimi, jo mylima 
žmona slaugo pasikeisdama su 
sesute Bagavičiene.

Vliko seimą sveikina Batun vardu 
kun. Trepša.

Nuotr. V. Maželio

LIGONINIŲ PRAPLĖTIMUI 
VAJAI

Po Naujųjų metų Skokie 
Valley Community ligoninė pra 
dės vajų 1.7 mil. dolerių sutelk
ti. Pinigai bus panaudoti 100 
lovų sparnui prikergti prie tu
rimo 153 lovų pastato. Joliete 
Ibus pradėtas vajus sutelkti 4.5 
mil. dolerių Šv. Juozapo ir įSil- 
ver Cross ligoninių praplėti
mui. Central DuPage ligoninė 
Winfielde vasario mėnesį pra- 
kas žemę 120 lovų sparnui. Ši 
ligoninė prieš metus pradėjo va
jų 2 mil. dolerių sutelkimui, bet 
tikslo dar neatsiekė.

— J. Zadeikis, guli ligoninėj, 
dukros juo rūpinasi.

— Alfonsas Gailius Kalėdų 
džiaugsmo neturėjo, jo mylima 
žmonelė guli ligoninėj susilau- 
žusi abi rankas.

— A. Stelingis nors grįžo 
ligoninės, bet dar vaikšto su 
lazdomis.

— Paulauskai sulaukė sū
naus iš Vietnamo, jiems Kalė
dos tai tikrai buvo džiugios.

— K. Deveikio dukra Floren- 
ce su šeima grįžo iš Nevados. 
Tikrai Kalėdos buvo linksmos. 
Anūkė Beverly Paul susižieda
vo.

— Nauji Metai Ir po to viso 
senos bėdos. Draugijos ir klu
bai pradės savo susirinkimus. 
Nariai neužmirškite savo parei
gų, sumokėti laiku mokesčių.

K. P. Deveikis

ROSELANDO
LITUANISTINĖJE

MOKYKLOJE
-t

Roselando lituanistinės mo
kyklos Kalėdų Eglutė buvo 
gruodžio 21 d., Visų Šventųjų 
parapijos salėje, Roselande. Sve
čių tarpe džiugu buvo matyti 
parapijos kleboną P. Lukošių 
su kunigais ir seseles mokyto
jas, kurie savo atsilankymu pa
gerbė lituanistinę mokyklą. 
Ačiū jiems.

Sveikino tėvų komiteto pirm; 
dr. P. Sutkus, mokyklos vedėja
M. Peteraitienė ir mokinių var 
du D. Ūsevičiūtė, 8 sk. mok.

Programoje buvo išpildytas 
veikalėlis “Trys karaliai Betlie
juj”, kurį paruošė ir rež. mo
kyklos vedėja ir mokytoja V. 
Spa/rfcytė. Sceną, kuri vaizdavo 
Betliejaus padangę, nusagstytu 
spindinčiomis žvaigždutėmis, 
puošė prakartėlę, angelas, Bet
liejaus žvaigždė ir gyvos žvaigž 
dutės — mergaitės, pasipuošu
sios ilgomis baltomis suknelė
mis. Piemenėliai po vieną, po 
du ir visi kartu, sakydami eilė
raštukus sveikino užgimusį Kū
dikėlį.

Pasigirdus muzikai, sukilo 
žvaigždutės ir eidamos pro Kū- 
dikėlį nusilenkė atiduodamos 
Jam pagarbą. Kiekviena atski
rai, kelios ir visos kartu plas
tiškai imituodamos padeklama
vo eilėraštukus. Giesmių gar
sams palydint, žvaigždutės pa
šoko baletuką. Po to, scenoje 
visi mokiniai choru padeklama
vo šv. Kalėdoms, Kūčioms ir 
Naujiems Metams reikšmingus 
eilėraštukus; pagiedojo giesmes, 
daineles ir džiaugsmingai sutiko 
Kalėdų senelį, kuris atnešė 
jiems dovanėles. K-

Programą vaikučiai išpildė 
gražiai, palikdami tėveliams ir 
svečiams gilų įspūdį, štai jų pa
vardės: Loreta Grišmanauskai- 
tė, Leonas Grišmanauskas, Li
nas Dagys, Gražina Lnovskytė, 
Ramunė lnovskytė, Regina 
Krutulytė, • Guoda Lazauskaitė, 
Linas Lazauskas, Rasutė Sut- 
kutė, Vilija Sutkutė, Danutė 
Butkutė, Linas Sutkus, Ara.^, 
Sutkus, Bettyanna Pilipauskai-- 
tė, Dalia Sadauskaitė, Laimutė 
Kaušaitė ir Danutė Ūsevičiūtė.

Nuoširdi padėka mokinių tė
veliams, o ypač mamytėms St. 
Grišmanauskienei, M. Krutulie- 
nei, L. Lazauskienei, kurios pa
rūpino prakartėlę ir papuošė 
sceną, ypatingai daug pasidar
bavusiai dail. A. Sutkuvienei, 
padariusiai Betliejaus žvaigždę, j 
scenai papuošti žvaigždeles Ir * 
originaliais ornamentais papuo- 
šusiai eglutę. Visoms mokinių 
mamytėms, skaniai visus pa
vaišinusioms, o tėveliams už at
sigaivinimą, Kalėdų seneliui 
Krutuliui, bendradarbei mok.
V. Sparkytei ir jos broliukui 
stud. Romui Sparkiui, kuris rū
pinosi scenos apšvietimu. Ačiū!

Su viltimis žengiame į Nau
juosius Metus, nenuilstamo dar
bo ir ryžto vedami, mūsų jau
nimo ir tautos šviesesniam ry
tojui. Mokyklos vedėju


