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IŠ VISUR
Prez. Johnsonas Bonnai

'‘Turime tobulinti ryšius su 
vak. Europa”

BONNA. — Fed. Vokietija 
paskelbė iš prez. Johnsono gau
tą, kancleriui K. G. Kiesingeriui 
skirtą, naujųjų metų sveikinimą.

Prez. Johnsonas teigė, kad 
reikia toliau gerinti bei tobulin
ti bendradarbiavimą su vak. Eu
ropa. šiuo atžvilgiu esą labai 
svarbūs geri ryšiai tarp Wash- 
ingtono ir Bonnos.

Nors, Johnsono nuomone, pra 
slinkę metai nebuvę lengvi, vis 
dėlto pavykę "išlaikyti vienin
gą kryptį tiek karinėje, ūkinė
je, tiek ir politinėje srity”.

Vietname
39.543 žuvę per 8 metus

SAIGONAS. — JAV karinė 
vadovybė praneša: žuvusių JA 
Valstybių karių skaičius praėj. 
savaitę siekė 113 — jis buvo 
pats mažiausias 10 savaičių tar
pe. Sužeistųjų skaičius siekė 1. 
021. Tuo pačiu metu priešo ka
rių žuvo 2.135.

Tomis pačiom-'s žiniomis, nuo 
1961 m. sausio 1 d., taigi, per 
aštuonerius metus, žuvusių JA 
Valstybių karių skaičius siekia 
30.543.

Per 1968 metus tų karių žu
vo daugiau, kaip per septyne
rius praėjusius metus.

Sausumos ruožuose nebuvo 
žymesnių veiksmų, š. Vietna
mo žiniomis, numuštas vienas 
JAV žvalgybinis lėktuvas. ,

Tris Vietkongo paleistuosius 
JAV belaisvius apklausinėjus, 
jie jau grįžo f JAV-bes.

Jule Verne fantazija - jau tikrovė
Prancūzų rašytojas Julės Verne 

(1828 —1905) vienoje savo 80 
apysakų, paskelbtoje 1865 m., 
taigi, prieš 103 metus, “De la 
terre a la lune” (Nuo žemės į 
mėnulį) rašė apie žmogaus žygį 
mėnulio link. Dabar paaiškėjo, 
kad prancūzų rašytojo “prana
šystės” visiškai atitinka tikrovę. 
Čia keletas palyginimų:

J. Verne prieš 103 metus rašė, 
kad kelionėje į mėnulį dalyvaus 
trys žmonės. Dabar, “Apollo 8” 
žygyje taip pat dalyvavo trys 
astronautai.

Ir pas J. Verne jie pakilo 
Floridoje...

J. Verne savo romane rašė, kad 
trys vyrai žygiui į mėnulį pakils 
Floridoje. Astronautai gruodžio 
21 d. taip pat pakilo J. F. Kenne 
dy erdvės centre, Floridoje...

Pasekime toliau: pagal Verne, 
mėnulio keleiviai į erdves iššau
nami “milžiniškos patrankos” dė
ka. Dabar gi astronautus į erdvę 
iškėlė irgi savotiška “patranka”, 
NASA galingoji “Satum 5”, tri
jų dalių raketa.

Naujojo JAV gynybos vadovo R. 
Nbcono vyriausybėje, Melvin Laird 
(dešinėje) pavaduotoju pakviestas 
David Packard, Kalifornijos milio- 
nierius, elektroninių įrengimų pramo
nės atstovas.

Kas naujo pasauly 

Graikas komunistas “pagrobė” 
lėktuvą

ATĖNAI. — Vakar graikas 
komunistas su ginklu rankose 
■privertė graikų “Olympic” ke
leivinį lėktuvą, su 102 kelei
viais ir įgula nutūpti Kaire. Lėk 
tuvas iš Kretos salos skrido į 
Atėnus. Pradžioje spėliota, kad 
lėktuvą “pagrobęs” arabas.

• JAV Kongreso 91 sesija 
darbus pradeda šiandien.

• R. Nbconas šiandien vaka
re lankosi Chicagoj — Sherman 
viešbuty pagerbiami trys nau
josios vyriausybės nariai, chi- 
cagiškiai: Kennedy, Shultz ir 
Mayo. Iškilmių metu invokaci- 
ją sukalbės kard. Cody. Spauda 
paskelbė, kad pagerbime, be vi
sos eilės žymių svečių, pakviesti 
dalyvauti ir tautybių atstovai.

Verne rašė, kad trys vyrai, pa
siekę mėnulį, nenutūps ant jo 
paviršiaus, nes jam nebuvo aiš
ku, kaip jiems teks grįžti atgal į 
žemę. Lygiai, tas pats įvyko ir “A 
polio 8” pasiekus mėnulį.

Panašumai tiesiog stebiną ir 
atmintina, kad J. Verne apie tai 
rašė 1865 metais...

Dar pridurtina: šiandien te
begyvena rašytojo anūkas, teisė
jas, pensininkas Jean Julės Ver
ne. Jis prisimena, iš senelio — ra 
šytojo gavęs apysakos apie kelio
nę į mėnulį rankraštį, prieš šiam 
mirsiant ir ištartus žodžius: “No
rėčiau, kad mano knygoje apra
šyti fantastiniai įvykiai virstų ti
krove...” Jie jau virto...

Kiek pasauly gyventojų?
Pasaulio gyventojų skaičius i- 

ki 2006 m. padvigubės, tačiau, 
jeigu daugėjimo koeficientas 
(1,9 proc. per metus) išliks ne
pakitęs. 1967 m. viduryje pasau
lyje gyveno apie 3.420 mil. žmo
nių, kasdien priaugdavo po 180, 
000 žmonių.

Rūpesčiai taikai Art. Rytuose pasiekti
Popiežiaus iniciatyva: skatina keturias didžiąsias valstybes susirūpinti taika Art. Ry
tuose — “Taika, ne gėlė, kuri prasikaltų iš krauju persisunkusios žemės" — Pau
liaus VI pokalbis su “La Stampa" dienraščiu — Maskvai rūpi keturių didžiųjų žy
giai, ji veikia Vakarų sostinėse

Pasaulis naujųjų metų ango
je tebėra neramus. Pačią pir
mąją metų dieną popiežius, mi
nėjus Pasaulio taikos dieną, bu
vo pasisakęs prieš “partizaninį 
karą, teroro ir atkirčio vyks
mus”, reikalavęs greičiau baigti 
karo veiksmus Palestinoje, Af- 

, rikoje ir Vietname. Popiežius nu 
rodė, kad siekiant taikos pasau
ly tenka nugalėti daug kliūčių 
ir tai reikalaus daug pasišven
timo. Juk, pop’ežiaus žodžiais, 
“taika — ne gėlė, kuri gaiva
liškai prasikaltų iš mūsų sau
sos, nejaukios ir krauju persi
sunkusios žemės”.

Popiežius dar pas;sakė prieš 
netobulus taikos pavidalus, kaip 
prieš “jėgų balanso taiką”, “są
jungų ir įvairių blokų”, “tero
ru paremtą taiką”.
Popiežius šaukiasi didžiųjų pa

ramos taikai Art. Rytuose 
pasiekti

TURINAS, Italija. — Pirmą
ją metų savaitę žymėjo popie
žiaus Pauliaus VI ir sovietų bal
sai: keturios didelės valstybės 
turinčios parodyti iniciatyvą 
taikai Art. Rytuose, Palestino
je, pasiekti. Klausimas opus, 
nes ir Izraelio aukštieji kariai, 
štabo viršininkas vakar pareiš
kė, kad naujojo karo pavojus 
Art. Rytuose esąs visai aktua
lus.

Nauja v'durio valdžia Prahoje
“Atsargių liberalų” žmonės
PRAHA. — Gruodžio 28 d. 

pasitraukus vyriausybei, sausio 
1 d. sudaryta nauja, atstovau
janti abu federalinius kraštus: 
Čekiją ir Slovakiją. Min. pir
mininkas — vėl tas pats O. Čer- 
nik, gi dar 21 ministeris (vie
toje anksčiau buvusių 29) at
stovauja, Vakarų spaudos nuo
mone, “atsargiuosius liberalus”. 
Nei vienas nepuolamas Mask
vos, tačiau jų tarpe nėra ir lai
komų Maskvos bendradarbiais. 
Diplomatinių sluoksnių žiniomis, 
naujoji vyriausybė nereiškia jo
kio staigesnio posūkio nuo li
beralizmo į konservatyviąją 
kryptį ar atvirkščiai.

Esama net nuomonių, kad 
naujieji vyrai bandysią, nors 
atsargiai, vykdyti liberalines re
formas.

TRUMPAI
• “Nuverskite Castro reži

mą” — pareiškė Castro sesuo, 
Floridoje kalbėjusi per radiją. 
Ji kalbėjo Castro režimo 10 m. 
sukakties proga. Jos nuomone, 
jei pavyktų nuversti režimą ir 
kitus politikus, krašto ateitis bū 
tų žymiai geresnė, kaip per pra
ėjusius 10 metų.

• Žemės drebėjimas sausio 
1 d. palietė beveik visą Arkan- 
sas valst. ir pietinės Missouri 
valst. sritis. Nuostolių nebuvo.

• Riaušės, religinio pobūdžio, 
vyko Indijoje, Indore, apie 400 
m. į šiaurę nuo Bombėjaus. Su
žeista 12 žmonių.

• JAV žydai lankėsi valst. 
departamente. Jie protestavo, e- 
są, JAV vyriausybė smerkusi 
Izraelį, bet ne arabų kraštą — 
Libaną.

Popiežius gruodžio 30 d. kal
bėjosi su Turino žinomo dien
raščio “La Stampa” redakto
rium Arrigo Levi. Pasikalbėji
mas, retas istorijoje, paskelb
tas vakar, sausio 2 d. Tai tik 
antrasis Pauliaus VI-jo pokal
bis su spauda ir jis vertas dė
mesio.

Izraelio puolimas Beirute — 
“tamsioji diena”

Pasikalbėjime su “La Stam
pa” atstovu, popiežius, pirmiau
sia, pažymėjo, kad Izraelio a- 
viatoriams sunaikinus Libano 
13 lėktuvų Beiruto aerodrome, 
tai reiškė: “pergyvenome tikrai 
tamsią dieną”.

Popiežius iškėlė mintį, kad 
siekiant taikos Art. Rytuose e-

Popiežius Pauliu;?*VI kalba kard;no- 
latns Vatikane

Partijoje Meka Dubček, laikinai 
ir Smrkovski

Partijai toliau vadovauja A. 
Dubčekas, krašto prezidentu lie
ka L. Svoboda. Tačiau, partijos 
centro komitetas sausio 15 d. 
gali nušalinti ligš’olinį parlamen 
to pirm. Jį Smrkovskį.

Valdžios vyrai, daugiausia ū- 
kio, pramonės specialistai, ar 
partiniai pareigūnai. Naujuoju 
užsienio reikalų vadovu paskir
tas mažiau žinomas Jan Marko, 
48 metų amž., inžinierius bei 
ūkio specialistas, buvęs, po in
vazijos, į partijos CK išrinktas 
slaptame partiečių posėdy. Slo
vakijos min. pirmininku išrink
tas Sadovski.

—Oi—

69 pusiau kolonijiniai kraštai 
pasauly

Pasaulyje šiuo metu yra 139 
suvereninės valstybės ir 69 kraš
tai pusiau kolonijalinėje būklėje 
(neskaitant Pabaltijo). Iš šių 
kraštų 103 valstybės ir 51 kraš
tas priklauso neišvystytų kraštų 
grupei. Iš 16 vakarų pasaulio 
pramoninių valstybių pagalba 
teikiama visiems (154) neišvys
tytiems kraštams. Devynios ko
munistinio pasaulio valstybės sa 
vo pagalbą teikia 39 neišvysty
tuose kraštuose.

Ištuokos Lenkijoje
Ištuokų skaičius auga, kaip ir 

kituose komunistiniuose kraštuo 
se, auga ir Lenkijoje. Tačiau, 
sociologiniai tyrimai paneigė tvir 
tinimą, kad daugiausia išyra jau 
nų žmonių, neapgalvotai vedusių 
santuokos ir trumpu laiku. Dau 
guma ištuoktų porų buvo susi
tuokę vidutiniškai prieš 10 me
tų. Svarbiausia priežastis, net ir 
abiem dirbant, per mažai uždirb-

santi reikalinga didžiųjų valsty
bių talka.
Pasiūlė varžyti ginklus, remti 

neišsivysčiusius kraštus
Jis iškėlė ir eilę kitų klausi

mų. Pirmiausia, siūlė, varžyti 
ypač “nepaprastai žudynes ska
tinančius ginklus”, siekti bend
ro nusiginklavimo. Jis nurodė, 
kad turtingieji kraštai turėtų 
labiau plėsti prekybą bei teik
ti paskolas neišvystytiems kraš
tams.

Pauliaus VI-jo žvilgsnis bu
vo nukrypęs ir į jaunimą. Tė
vai privalėtų rūpintis savo vai
kų auklėjimu taikos kryptimi 
ir, šalia kitų priemonių, jie tu
rėtų vengti vaikams dovanoti 
karinius žaislus ar žaidimus. 
Tačiau modernaus jaunimo mai 
što nuota’kos jam, popiežiui, 
neteikiančios rūpesčio, dėl to 
pesimizmas nesąs reikalingas. 
Popiežius dar pasisakė prieš 
boksą, nes jis sukeliąs “smur
to ps'chologiją, gresiančią prie
šininko saugumui”.

Siekti taikos dvasinėmis 
priemonėmis

Pasikalbėjime su italų dien- 
rašč:u popiežius pažymėjo, kad 
katalikų Bažnyčia dar nuo po
piežiaus Benedikto XV laikų 
(1914 — 1922) siekianti taikos 
“dvasinėmis priemonėmis”.

Viltis teikia tai, kad katalikų, 
protestantų ir kitos Bažnyčios 
artėjančios ir tai pastebima J. 
Tautų rėmuose. Toks bendra
darbiavimas nebuvęs anksčiau 
įmanomas, šiandien gi jau ga
limas.
Maskva reikalauja: didieji pri

valo artinti taiką
LONDONAS. — Sovietų am

basadorius Londone M. Smir- 
novski, vakar, Kremliui pave
dus, pusę valandos tarėsi su bri
tų užsienio reikalų ministeriu 
M. Stewartu. Abu kalbėjosi Art.

M. M. Issa, kairėje, vienas dviejų 
arabų, gruodžio 26 d. su ginklais 
įsiveržusių į Israelio lėktuvą Atėnų
aerodrome.

Rytų klausimais. Londono diplo 
matinių sluoksnių žiniomis, so
vietai siūlą keturioms didžio
sioms valstybėms (be sovietų, 
dar britams, JAV ir Prancū
zijai) skubiai išvystyti “keturių 
iniciatyvą” naujam karui išveng 
ti.
Vakarai kol kas neapsisprendę

Sovietai siūlo kelių tarpsnių 
Art. Rytų planą, kuriuo Izrae
lio daliniai būtų visiškai ar da
linai atitraukti iš užimtų sri
čių, gi galutinis sutarimas būtų 
“keturių didžiųjų” garantuotas.

Londono politiniai sluoksniai 
bent ligšiol nerodo noro susi
tikti didiesiems. Tiek britai, tiek 
JAV šiuo metu reiškia santū- 

1 rias nuotaikas. Jų pažiūra: tai-

Čia dar viena mūsų gerosios žemės nuotraukų, padaryta ‘‘Apollo 8 astro
nautams skridus aplink mėnulį. Galima išskirti abi Atlanto vandenyno puses 
ir Vak. Afrikos sritis. Šią it eilę kitų mėnulio bei žemės nuotraukų paskelbė 
NASA — erdvės tyrinėjimų įstaiga.

Maskva: garbė mums, 
vargas jiems...

.Skelbia: erdvės žygio talkininku 
buvę... sovietai

MASKVA. — Vakarų spau
dos atstovai atkreipė dėmesį į 
sovietų spaudos balsus naujie
siems metams prasidėjus. Jie 
nepalankūs Vakarams, bet op
timizmo kupini savo krašto at
žvilgiu.

Pvz. “Tass” agentūra skelbė, 
kad naujųjų metų išvakarėse 
JAV gyventojų nuotaikas žy
mėjęs “pesimizmas, neviltis”. 
Jaunimui skirtas dienraštis 
“Komsomolskaja Pravda” pa
žymėjo, kad “Apollo 8 erdvės 
skrydis tebuvęs galimas tik iš 
sovietų gautos paramos dėka 
ir tai turėjusi pripažinti net a- 
merikiečių spauda”...

“Kapitalizmas neturi ateities... 
visi vartai į ateitį uždaryti... 
Vakarams trūksta dvasinės jė
gos, idealų...” — teigė “Kras- 
naja Zviezda”.

KALENDORIUS
Sausio 3 d.: šv. Florencijus, 

šv. Genovaitė, Aimas, Liepsne
lė.

Sausio 4 d.: šv. Eugenijus, 
šv. Oringa, Arimantas, Ardan- 
ga.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėse šiandien de
besuota, galimi lengvi sniego 
krituliai, temp. sieks apie 20 1.
F., ryt — be pakitimų.

Saulė teka 7:18, leidžias 4:31.
• Potvyniai smarkiai palietė 

Baku miestą Sovietų Sąjungoje.

kai Art. Rytuose pasiekti tebe
galioja kitos priemonės: J. Tau
tose pernai, lapkričio m., priim
ta rezoliucija ir švedo G. Jarrin- 
go vykdomos tarpininko pas
tangos.
Sovietai veikia ir Washingtone

VVASHINGTON. — Sovietų 
ambasados Wa«hingtone atsto
vas vakar Art. Rytų klausimais 
kalbėjosi su prez. Johnsono pa
tarėju valstybės departam. Eu
gene Rostovu. Manoma, kad 
diplomatas pateikė Kremliaus 
iniciatyvą: susirūpinti didžiųjų 
pastangomis, siekti taikos spren 
dimo.

Pagaliau, “Izviestija” dienraš 
tis Maskvoje vakar kreipėsi į 
J. Tautas — jos privalančios 
Izraelio atžvilgiu panaudoti 
sankcijas ir priversti jo dali
nius pasitraukti iš 1967 m. už
imtų sričių.

“Negaliu dukrelei nupirkti 
pačiūžų...”

“Pravda” skelbia, kad, prie
šingai, sovietai pergyvenę “di
dingus metus”, gyventojų nuo
taikos buvusios “neišsenkamo 
optimizmo bei entuziazmo ku
pinos”, “vis labiau augęs val
džios autoritetas bei broliškųjų 
šalių laimėjimai”, “visi 240 mi
lijonų vieningai remia valdžios 
politiką”....

Tuo tarpu “Izviestija” prieš
N. Metus įsidėjo tokį vienos skai 
tytojos skundą: “Ieškau, bet nie 
ku būdu neįstengiu savo duk
relei nupirkti pačiūžų, todėl ji 
negali lankyti čiuožimo pamo
kų”. Pasirašė L. Ivanovą, Mag- 
nitorsko mieste.

Šalčiai 38 valstijose
šalčiai Chicagoje atslūgo

Vakar Chicagoje ir jos sri
tyse šalčio banga buvo atslū
gus!. Vis dėlto, nesitikima, kad 
ji, bent šiomis dienomis, siek
tų daugiau 20 - 25 1. F.

Kitur JAV-se siaučia ne tik 
šalčiai, bet ir sniego pūgos. Tem 
peratūra ligi šalimo temp. (32) 
ar žemiau kritusi net 38 JAV 
valstijose, dviejuose krašto treč
daliuose. Daug sniego iškrito 
kai kuriose New Yorko valst. 
srityse, Pennsylvania ir Nauj. 
Anglijos valstijose. Temperatū
ra krito šiaurinėje Floridoje. 
Šalčio išvengė tik Kalifornijos 
ir Floridos pietūs ir dar viena 
kita sritis.

Trygve Lie, J. Tautų pirmasie gen 
sekretorius, neseniai miręs Norvegi
joje.



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. sausio mėn. 3 d.

BALETAS — DŽIUGIOS POŠVAISTES 
PARENGIMUOSE

si I
Jaunimo centro vakarienės 

uietu, 'šalia mūsų iškilaus akto
riaus Leono Barausko į progra
mos eigą gražiai įsijungė Jaunu
čio Puodžiuno baleto studijos 
jaunosios balerinos su pačiu 
studijos vedėju baletmeisteriu 
Jaunučiu Puodžiūnu ir balerina 
Violeta Karosaitė. Atliktoji pro
grama - ištrauka iš baleto “Pa- 
quiat” ir pagal Hofmeklerio lie
tuviškų dainų pynę sukurtas 
trumpas baletas “Pasimatymas” 
žiūrovą tikrai džiugino, gi stu
dijos balerinos pasirodė tikrai 
pajėgios atlikti ir sudėtinges
nius baleto numerius.

Gi lietuviškas baletas, jeigu 
būtų parašytas pagal lietuvių 
liaudies dainų meliodijas ir il
gesnis tikrai susilauktų gražaus 
įvertinimo, ką įrodė ir Hofmek
lerio “Pasimatymas”.

Taigi turime gerą studiją, ku
rioje metų eigoje lavinasi nuo 
60 iki 100 įvairaus amžiaus, pra
dedant nuo 5 metų balerinų. 
Studija randasi Marąuette Par
ko Centre, 2656 West 71 gatvė 
ir jau dirba antri metai. Studi
joje dirba vedėjas ir didelis ba
leto entuziastas Jaunutis Puo
džiūnas, gi jam talkininkauja 
Karosaitė, kuri be šių pareigų 
dirba Lyric operoje ir su operos 
baletu nuo sausio iki balandžio

eis gyvenime tik į naudą.
Būtų tikrai gražu, kad ir ber- 

mėn. išvyksta gastrolėms. Gi niukai nuo to neatsiliktų, ko
nuo gruodžio vidurio iki sausio 
pradžios operos rūmuose ji Šoka 
balete “Spraktukas”, kuris ypač 
įdomus vaikams.

Savo veiklos kelyje baleto 
studija yra palikusi jau atmin
tinų darbų. Ji turėjo du sezoni
nius pasirodymus ir su dideliu 
entuziazmu ruošiasi ateinančio 
pavasario pasirodymo progra
mai, kuri bus atlikta Jaunimo 
centre gegužės 3 d.

Gi iš jau atliktų programų 
pažymėtina vieno veiksmo bale
tas “Partizano sapnas”, kurį 
matė tik dalis čikagiskių. O šis 
pastatymas tikrai yra vertas la
bai rimto dėmesio. Jį atliekant 
dalyvauja keliasdešimt baleto 
studijos studenčių, labai gilios 
prasmės ir patriotinio motyvo. 
Vertas pakartoti plačiajai visuo
menei ir skirtinas didesnis dė
mesys.

Gi antra - ištrauka iš baleto 
“Paguita”, dalyvaujant vyres
niosioms studijos mokinėms ir 
Violetai Karosaitei ir pačiam J. 
Puodžiūnui. Šis baletas duoda 
profesionalinį charakterį, jis ke
lis kartus kartotas ir malonu 
konstatuoti, kad grupė daro di
delę pažangą.

gi vyresnioji balerinų grupė 
yra pasirodžiusi Lietuvių Tele- 
vhdgoje, koncertuose, lietuvių 
kultūriniuose parengimuose ir 
operoje “Gražina”.

Taip iš arti atrodo mėnulis. Nuotraukapasiųsta Apollo astronautų.

Su šia grupe jau galėtume re
prezentuoti lietuvius ir amerikie 
čių tarpe. Pastebėtina, kad ba
leto studijoje visos lietuvaitės 
ir tik viena šokėja svetimtautė.

Kalbant bendrai apie mūsų 
jaunojo baleto pasirodymus, ga
lėtume tik pageidauti, kad bale
to studijos ar tai būtų Jaunučio 
Puodžiūno, Simo Velbasio ar ki
tos, kad dažniau ir su platesne 
programa ateitų į mūsų meni
nius parengimus. Praktika rodo, 
kad žiūrovui išraiškos šokis-ba- 
letas prie širdies, jis maloniai 
sutinkamas, šiltai priimamas ir 
nuoširdžiai palydimas.

Tokie platesnio masto baleto 
pasirodymai duotų daugiau pa
skatos ir studijas lankančiom- 
tiems su didesniu noru jas lan
kyti ir nuoširdžiau dirbti.

O kad baletas, ypač mergai
tėms, išeina į naudą, netenka a- 
fbejoti. Baletas yra grakštumo, 
elegancijos mokykla. Gi augan
tiems fiziniai duoda geresnį svei
katos išsivystymą, ritmo stiprės 
nį pajautimą ir ugdo žvalumą.
Tai drauge atliekama ir fizinio Donelaičio mokyklos vakaras 
auklėjimo dalis. B. Pakšto salėje.

Tad sveikintina, kad dauguma — ALIAS tradicinis inžinierių 
tėvelių savo dukreles leidžia į balius Beverly Country Club. 
baleto studijas, nes joms tas iš- 87 Str. ir VVestern.

šiandien tikrai pasigendama. Ši 
meno šaka lygiai tinka ir mer
gaitėms ir berniukams, tad rei
kėtų ja domėtis lygiai visiems.

Jaunučio Puodžiūno baleto 
studijai linkėtina, kad ji dažniau 
ir įvairesnėmis progomis lietu
vių visuomenei duotų savus va
karus, o kai kuriais atvejais net 
suruošti spektaklius išimtinai 
mūsų lituanistinių mokyklų mo
kiniams. Mūsų mažesnieji šia 
meno šaka tikrai domėtųsi. Tad 
bandykime. Jurgis Janušaitis

— Kaip skelbia Gallupo in
stitutas iš vėliausių JAV prezi
dentų labiausia nepopuliarūs bu
vo prez. Truman ir prez. John
son.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
Kreiptis į:

J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

Akimirka iš lietuviškų dainų pynės baleto Pasimatymas, šoka Violeta Ka
rosaitė ir Jaunutis Puodžiūnas. Nuotr. V. Noreikos

PARENGIMAI CHICAGOJE
Sausio 4—5 d. Scenos darbuo-1 Marijos aukšt. mokyklos salėje, 

tojų spektaklis “Bumbulis ir — Dantų gydytojų balius
Dundulis” Jaunimo centre. 

Sausio 5 d. — Lemonto lit.
molkyklos Kalėdų eglutė.

Sausio 11 d—ČALM vakaras
Jaunimo centre.

Sausio 12 d — Dariaus-Girėno
lit. mokyklos koncertas Jauni
mo centre.

Sausio 25 d. — Tradicinis K.

Sausio 26 d. — Operos lėšų 
telkimo teatrinis parengimas 
Drury Lane Theather Martin 
que patalpose.

Vas. 1 d. — Dariaus-Girėno 
lit. mokyklos tėvų k-to vakaras 
Jaun. centre.

Vasario 2 d. — Klaipėdos 
uosto mugė Jaun. centre.

Vasario 8 d. _  Anglijos liet.
klubo parengimas Jaun. Centre.

_  Liet. Gailestingųjų seserų
tradicinis banketas.

Vasario 9 d. — Putnamo sese
lių rėmėjų metinė vakarienė 
Jaun. centre.

— Montessori dr-jos pavasa
rio madų paroda Beverly 
Woods.

Vas. 15-23 __ Dailės instituto 
meno paroda Čiurlionio galeri
joj.

Vas. 23 d. — Laimėjimų — 
žaidimų popietė Marijos aukšt. 
mokykloje.

Kovo 2 d. —Chicagos skau
tų ruošiama Kaziuko mugė 
Jaun. centre.

Kovo 8 d. — “Laiškai Lietu
viams” vakaras Jaun. centre.

Kovo 15 d. — Dail. J. Kele
čiaus tapybos paroda Čiurlionio 
galer.

Kovo 22 d. — “Draugo” ro
mano premijos įteikimas Detroi
te.

Kovo 23 d. — Tėvų Marijonų 
bendradarbių seimas Marijonų 
vienuolyno salėje.

Bai. 12 d. — Komp. J. Gai
delio operos “Dana” premjera

Jaun. centre.
Bai. 13 d. — Komp. J. Gai

delio operos “Dana” H pastaty
mas Marijos aukšt. mokyklos 
salėje.

Bai. 19 d.—Komp. J. Gaidelio, 
operos “Dana” IU pastatymas 
Marijos aukšt. mokyklos salėje.

— T. T. Pranciškonų rėmėjų 
balius Jaun. centre.

Bai. 26 d. — Skaučių “Aušros 
Vartų” tunto balius B. Pakšto 
salėje.

— Lemonto Maironio Lit. mo
kyklos tradicinis pavasario ba
lius Union Center salėje, Willow 
Springs.

Geg. 4 d. — šv. Kaz. seserų 
rėmėjų seimas Marijos aukš. 
mok. salėje.

Gegužės 4 d. Sol. V. Kojelie
nės dainų koncertas Orkestras 
Hali.

Geg. 10 d. — Marąuette Par
ko lit. mokyklos tėvų k-to va-

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS,; 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632: Tel. YA 7-5980

4-
APDRACDŲ AGENTŪRA

Nųtuų. gyvybe, 
automobilių, 

sveikatos, bu 
nio.
Patogios išsi- 
mokėjimo sąAy 
gos.

J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., ČR8-2288

\Sincliiq
RICHMOND L j/ / SERVICE

Kampas Richmond ir 63rd St.
jžHienlnių ir vietinių automobilių
Taisymas Priklauso Chicago Motor i jei neatsiliepia, skambinti HU 8-8222 
Club. Nelaimčs atveju skambinkite

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai:: kasdien to— r2 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rea. telef. WAIbrOOk 5-5076

GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Sav. — Juozas (Joe) Juraitis

uiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitimiiiiiiiniiiimimiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospeet 8-9533

llllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllimilllll

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. miglinas
Krautuvė Marąuette Parke

2846 VV. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1663

PARDUODAMI 
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% iki 50% nuolaida Galime 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 

6200 S. VVestern, Tel. GR 6-4421

Heating Contractor
{rengiu naujus ir perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius tr air oondltlonlng i 
naujus ir senus namus Stogų 
rlnaa (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turtu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SHEET METAL

į 4444 S. VVestern, Chicago 0, RL 
Telefoną VI 7-3447.

karas B. Pakšto salėje.
Geg. 17 d. — Veleekytės ba

leto studijos vakaras Jaun. cen
tre.

Geg. 18—26 u. — “Dailės 
grupės darbų paroda Čiurlionio 
galerijoje.

Birželio 1 d. — ČALM abi
turientų išleistuvių vakaras 
Jaun. centre.

_ K. Donelaičio mokyklos 
sporto ir dainų šventė Marijo
nų soduose, Clerendon Hills.

Birž. 7 — Jaunučio Puodžiū
no baleto stud. vakaras J. cen
tro salėje.

Birž. 8 _  Muziko A. Nako
muzikos stud. koncertas J. cen
tro salėje.

Birž. 15 d. — Balfo Chicagos 
apskrities piknikas.

_  1 vai. kun. Tado - Jono
Degučio, OFM, iškilmingos pir
mos Mišios Šv. Kryžiaus par. 
bažnyčioje.

30% pigiau mokEsit 
ties Ir

10% ,— 20 < 
už npdraiid Mito pas 

FRANK ZAPOLIS 
3208 H Weet Oftth Street 

Chicago. IUinois 
Tel HA 4-8654 ir GR 0-4339

nuo ugnį antnmo-

M O V 1 N G
Apdraustas perkraustymaa 

{vairių atstumų.

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 

Teltef. — FRontier 6-1882

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GILT PARCEL SERV. 
8608 OOth St. Tel. WA 5-2787
2504 OOth St. Tel. AVA 5-2737
8333 Uo. Halsted St. Tel. 254-8320

Lietuvių bendrove turinti teise 
siuntinius siųsti savo vardu li Chi
cagos tiesiai i Lietuvą.

Didelis pasirinkimas (vairių me- 
džiagų, ital'. lietpalčių ir kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų už
sakymai. _ . •

E. ir V. Žukauskai

IVI O V I N G
SERENAS perkrausto baldus ir 
kittts daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67tb Place WA 8-8063

Rezld. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ HGO8, 

GINEKOLOGINfi tTUItLRGI.IA 
6449 S. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) Tet LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą;

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

Rezid,: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpubUe 7-7868

■ DU. S. 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 VVest O3rd Street 
Kampas 63-ftios Ir California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
fieštad. 3—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal susita.r.
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tei. VVAlbrook 5-3048

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

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

Route 25, Elgin, Ulinois

Tei. ofiso fllE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 7 Ist Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. t-5, treč. ir Sešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie- 

nais 2—ft a., šeštadieninis 10-1 p. p. 
' Ligoniai! priimami pagal susitarimų.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

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

Rez. PR 8-6060.OHO. 735-4477.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBfi — NERVŲ IR 

EMOCINfiS IdGOS 
Cravvford Medical Building 

6440 So. PilliiKkl Itoad
Valandos pagal susitarimų,

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

Akušerija ir moterų ligos 

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-0867

DR. B. GAIŽIOMAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 W. 71«t Street

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien i,—3 ir 6—8 vai. vak. 

fieštad. 12—3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tei. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospeet 8-0081

DR. JARIRA JAKŠEVIČIUS
J O K S A 

2656 VVest 63rd Street
Plrmad., antrad.. ketvlrt. ir penkt. 
nuė 12 iki 3 vat. ir nuo 5 iki 8 v.v. 

fieštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. L JATULIS

GYDYTOJAS ik chirurgas 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v., 
šefit. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 VV. 63ril Street

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

OfLso ir buto tel. OLympio 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

Tel. — RElianoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street 

Vai.: plrmad.. antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vAl vak. fieštad. 12-3 vai. p.p., trečiad. 
vžtofe-------------------------------
Tel. ofiso ir buto OLymoic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15«h Street. Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

BR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KTDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTfi 

MEDICAL building 
7156 South VVestern Avenne 

Pirmad,, antrad., ketvlrt lr penkt 
nuo U vai. ikt 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 Vai. ryto lkl 1 vai. p.p., Šeštad.
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimų 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

Prilminšja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-0801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 
Sefitad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

* Redakcija dilba kasdien 
8:30 — 4:30, Šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

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

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
lietuviškai kalba

DR. FRAHK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63M SL. OR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS EIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7007

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

Išskyrus trečiadieni

Telef. 428 - 2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Avenue 
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. 8 v. r. Ikt 9 v. v. Treč. lr
fieštad. 8 v. -r. iki r v popiet: —

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Ofisas laikinai uždltrytae dėl dakta

ro Ilgos.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

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

Ofiso telef, 776-2880 
Rezid. telef. PRospeet 9-6780

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS >
15542 So. Cicero, Oak Forėgt, UI.

Kabineto tel. 687-2020 J
Namų tel. 830-1071 ’ . ,

Vizitai pagal susitarimą .

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd StreOt

Ofiso tel. RElianee 5-4416 
Rez. GRovehill 0-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS St CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. V., penktad 10—13 
V. r., 2-8 v. vak. fieštad. 1-4 v. VU 
karo. Sekmad. ir trečlad. uždaryta

tel. WA 5-3000

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
MGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., anfr., TreiS. IT 
penkt nuo 2 lkl 4 vai. lr nuo 6 lkl 8 
v. v. fieštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

OL tol. HE 4-2123, Namų GI 3-610!

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

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

Telefonas — GRovehill ____
DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBfi AKUŠERIJA IRM:_________ _

2524 VVest 68th Street
Valandos: 1 iki 4 lr 6 ilki 8 v. vak 

Šeštadieniais 1 iki 4 v&l. 
Trečiadieniais uždaryta.

TeL PRošpeot 6-0406
DR. ONA VAšKEVIAfOS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So* Alhany Avenue
VaJ.: pina., antrd., ketv. «—8 vai. 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—6 poptet 

ir kitu la.tkn pagal snritartmą.

Tel. oflao PR 6-6446, rez. HE 4-8100

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 We«t 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. lr T Ott R v. V. 

Treč. ir šeštad. pagal

Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-4S5O
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Kinijos komunistų įtakoj

REVOLIUCINĖS IDĖJOS JAV 

STUDENTIJOJ
Nauji metai kelia mūsų 

žvilgsnį į ateitį ii» nenuostabu, 
kad mūsų dėmesys koncentruo 
jasi į tuos, kuriems priklauso 
ateitis: į jaunimą. Lietuviška
sis jaunimas mums teikia ge
rų vilčių. Jie jau iš tėvų namų 
išeina su ryškiais pasaulėžiūri
niais, patriotiniais ir morali
niais principais, kuriuos sustip
rina idealistinėse mūsų jauni
mo organizacijose, krikščioniš
kai pasaulėžiūrai ištikimose mo 
kyklose ir patriotiniuose litu
anistinio švietimo židiniuose.

Tačiau yra pavojus ir mūsų 
jaunimui būti pagautiems krei
vų verpetų, kurie dabar ima 
suktis amerikietiškos studen
tijos ir net moksleivijos tarpe. 
Vienas iš tokių agresyvesnių, 
svetimiems siekiams tarnau
jančių studentijos sąjūdžių y- 
ra radikalioji Studentu demo
kratiškoji sąjunga — SDS (de
mokratijos vardą labai mėgsta 
savintis raudonosios diktatū
ros atstovai). Šis SDS saiūdis 
gruodžio pabaigoje turėjo 4 
dienų suvažiavima Michigano 
universiteto patalpose Ann Ar- 
bor, Mich. mieste. Kain prane
ša “Chicago’s American (1968. 
501.81) čia jėga vadovauian- 
čias pozicijas paėmė Progre
syvios darbo partijos nariai.

*
Suvažiavime dalyvavo anie 

700 - 800 narių. Suvažiavimas 
baigėsi gruodžio 30 d. Iš įvai
riu universitetų suvažiavusiu 
atstovu tarpe Progresyvios dar 
bo partijos atstovu tebuvo a- 
pie 60. tačiau jie įsistiprino 
viršūnėse, naudodami agresy
vius komunistų išbandytus me
todus: vieną savo oponentą 
primušė, sugadino eile mikro
fonų, o vieną veikianti mikro
foną salės cetytrę patvs apgu
lė. Jeigu kas kalbėjo jiems ne
patinkamai. tą nušvilpė, sulipę 
net ant kėdžių. Netgi toks 
Mark Rudy, kuris praeitą pa
vasarį pagarsėjo vadovauda
mas demosstracijoms Colum- 
bi jos universitete, buvo ištuok
tas, aprėktas, kai jis bandė kai 
bėti. SDS sąjūdžio steigėjas 
Tom Hayden, iki šiol vienas 
įtakingiausių tame sąjūdyje, 
buvo paniekintas kaip nuoty
kių ieškotojas. Netgi radikalų 
studentų garbintasis senato
rius McCarthy dabar Progre
syvios darbo partijos narių 
plakatais buvo puolamas kaip 
“liberalus buržujus”.

*

Kas ta Progresyvioji darbo 
partija? Ji susidarė 1965 m. 
kai JAV komunistų partija iš
metė grupę savo narių, kurie 
buvo perdaug susižavėję Mao 
Tse-tungu ir Kinijos komu
nistais. Progresyvioji darbo 
partija siekia vadinamos dar
bininkų diktatūros, visos nuo
savybės konfiskavimo, spau
dos paėmimo visiškon savo 
kontrolėn ir kalbos laisvės pa
naikinimo. Tos partijos narių 
skaičius negausus, bet jie ge
rai organizuoti, agresyvūs, fa
natiškai pasišventę savo sie
kimams, nesiskaito su priemo
nėmis, pasiryžę panaudoti bom 
bas, sprogimus ir t. t. Apskai- 
čhiojama, kad apie 20% pro
gresyvios partijos narių yra 
studentai, o apie 80% darbi
ninkai. Jie nėra apsileidę hi
piai; priešingai, jų partijos dis 
ciplina reikalauja pasirodyti 
nusiskutus, švariai apsirengus, 
apsikirpus plaukus. Jie netu
ri vartoti LSD ar kitu chemi
kalų, nes tai .juos atitolina nuo 
darbininkijos, kurioje siekia }- 
stiprinti.

Progresyvios partijos nariai 
nuo pat įsikūrimo stengėsi in
filtruoti SDS eiles, bet tik pa
skutiniame suvažiavime pavy
ko jiems šį sąjūdį paimti sa
vo kontrolėn. SDS centras yra 
Chicagoje, 1608 W. Madison.

Nenuostabu, kad dabar vienas 
pirmųjų jų taikinių yra numa
tytas Chicagos universitetas. 
Reikia laukti, kad dabar Pro
gresyvios darbo partijos na
riai stengsis paimti savo kont
rolėn vadovavimą SDS sky
riams atskiruose JAV univer
sitetuose ir, kad tada univer
sitetuose prasidės dar bruta
lesni radikalių studentų suke
liami maištai.

*
Apie tai gruodžio 31 d. per

spėjo ir FBI direktorius Hoo- 
veris, pabrėždamas, kad Kini
jos komunistų įtakoje esantis 
sąjūdis įsistiprino SDS eilėse 
ir jie siekia visiškai sunaikinti 
demokratinę santvarką JAV. 
Panašiai Kinijos komunistų į- 
taka yra išplėsta ir negrų tar
pe esančioje Juodosios Pante
ros organizacijoje, kuri pasku
tiniu metu labai paaugo. Da
bar, SDS vadovybėje įsistipri
nus Progresyvios darbo par
tijos agitatoriams, šis saiūdis 
Iš anarchistinio virsta Mao Tse 
- tungo įtakoje esančiu mark
sistiniu - leninistiniu sąjūdžiu. 
Hooveris to sąjūdžio veikimą 
sieja su paskutiniu metu pa
gausėjusiu bombardavimu nau
jokų šaukimo įstaigų bei kitu 
vyriausybės pastatų, su plati
nimu literatūros, mokančios, 
kaip gaminti padegamąsias 
bombas.

*
FBI direktorius informuota, 

kad Juodosios Panteros parti
ja savo narius moko iš Mao 
Tse - tungo knygų. Jos “minis
teris pirmininkas” yra Stokely 
Carmichael, buvęs “Students 
Nonviolent Coordinating” ko
miteto pirmininkas, kuris ke
liaudamas po Įvairias JAV vie
tas ragina negrus imtis parti
zaninio karo. Pati gi JAV ko
munistu partiia vra susiskal
džiusi ir paskutiniu metu nė
ra labai padidinusi savo na
rių skaičiaus, tačiau vis dėlto 
ii istengė pradėti nauja dien
rašti “Dailv World” ir išstatyti 
savo kandidatus JAV rinki
muose. net ir savo kandidatę 
į prezidentus.

Paskutiniuoju metu SDS są
jūdis stengiasi organizuoti sa
vo branduolius ir tarp aukš
tesniųjų mokyklų auklėtinių. 
Tai jiems jau pavyko New 
Yorke, Chicagoje, St. Louis, 
New Orleans. San Francisco 
miestuose ir Washingtono prie 
miesčiuose. Norima paruošti 
narius studentų SDS sąjūdžiui, 
kai tie moksleiviai pasieks u- 
niversitetus. Tarp moksleiviu 
bandoma organizuoti slaptų 
laikraščių leidimą, vesti pro
pagandą prieš Vietnamo karą, 
prieš naujokų šaukimą, orga
nizuoti demonstracijas civili
niu teisių ir kitais pagrindais. 
Norima taip išjudinti mokslei
vius. kad jie istenetų “nuvers
ti dabartinę mokyklų sistemą”.

*
Washingtono priemiesčiuose 

moksleiviu organizatorium y- 
ra Jonathan Lerner, 20 m., 
studijas metęs Antiochijos ko
legijos studentas. Jis sako, kad 
daugiausia pavyksta įtraukti 
baltųjų, vidutinės klasės šei
mų jaunuolių. Jie nuo McCar
thy suka į naująją kairę ir jie 
nėra iš nuosaikiųjų. Kadangi 
moksleiviai baidosi SDS vardo, 
jie organizuojami kita priedan
ga.

Tuos dalykus čia rašome, 
kad tėvai, moksleivių, studen
tų organizacijų vadai painfor
muotų moksleivius ir studen
tus apie tuos pavojingus są
jūdžius JAV jaunuomenės tar
pe. kad mūsų jaunimas ne tik 
pats nesiduotu įveliamas į tas 
pinkles, bet būtu veiklūs su- 
kliudant tų laisvėB, demokra
tijos priešų pasikėsinimus.

3. Pr.

nuskurusi - šiandieną turtingiausia šalis
Kiekvienam Libijos gyventojui kasdien išpuola keturios statinės naftos 

I P. GAUČYSSakoma, kad jau ir dabar to
lydžio kylančios pajamos iš naf
tos šaltinių išgarsėjusioje II-jo 
pasauk karo metu Saharos dy
kumoje smarkiai pakeitė Libiją 
per pastaruosius 10 metų. Jeigu 
viskas gerai seksis, Libija, dar 
visai neseniai vienas skurdžiau
sių arabų kraštų, gali tapti pa
saulio didžiausiu naftos tiekėju. 
Kasdieną gaunami pusantro mi
lijono dolerių iš naftos Libijai 
leidžia nuostabiu greičiu staty
ti mokyklas, ligomnes ir plen
tus. Mokyklų lankymas priva
lomas, o studentai studijų metu 
gauna atlyginimą už studijas. 
Šimtai tūkstančių libiečių iš kla
joklių genčių pakilo į vidurinio 
luomo bendruomenę. Darbo jė- 

i gos pareikalavimas toks didelis, 
kad netgi paprasti darbininkai 
atvežami iš užsienio.

Amerikiečiai jau įkėlė koją

Kaip ir visada, kai reikalas 
eina apie naftą, ten amerikie
čiai pirmieji įkelia koją. Štai 
vienam Saharos dykumos už
kampyje jie tiesia vamzdžius, 
kuriais tekės kasdieną 1 milijo- 

J nas statinių naftos į tanklai- 
I vius Libijos Sirto įlankoje. Ne
tolimoje ateityje tikimasi tais 
vamzdžiais prale’sti po 3 mil. st. 
kasdieną. D kur dar kitų ame
rikiečių bendrovių išpumpuoja
mi dideli naftos kiekiai. Visa 
tai Libiją daro rimčiausia rung- 
tyniautoja su Venecuelą, dabar
tiniu metu didžiausia pasaulyje 
naftos tiekėja. Amerikiečiai ti-

Nuotraukoje matyti mėnulis, gi toliau, kylanti mėnulio 
horizonte; žemė. Nuotrauka pasiųsta Apollo 8 astronautu

VIDURNAKČIO SERENADA
Romanas
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Paskendęs mintyse, jis pamažu tesusiorientavo, ka
da beveik šalia jo pradėjo staugti policijos sirena. Su
stabdęs mašiną, jis sėdėjo, laukdamas, kad policija pra
važiuotų. Jo nemaloniam nustebimui du uniformuoti 
policininkai prisiartino prie jo ir pareikalavo iš jo šofe
rio leidimo. Leonas bandė ginčytis, nenorėdamas sugaiš
ti taip brangaus laiko. Bet kai policininkas pradėjo ra
šyti protokolą už per greitą važiavimą, Leonas susirū
pino.

— Kadangi tamsta važiavote devyniasdešimt my
lių greičiu septyniasdešimties mylių zonoje, mes tams
tos negalime tuoj paleisti. Prašom sekti mus į polici
jos Stotį.

Leonas bandė ginčytis ir maldauti, bet nieko nelai
mėjo. Tik po dviejų valandų, pasirašęs pasižadėjimą 
prisistatyti teisme ir palikęs užstatą, jis buvo išleistas ke
liauti toliau. Dabar Leonas turėjo žiūrėti greičio, nes 
policininkai jį sekė dar gerą kelio galą.

Kai pradėjo artėti St. Louis priemiesčiai, Leonas 
ėmė jaudintis. Sustojęs pirmoje pasitaikiusioje krautu
vėje, jis nusipirko vietinį dienraštį. Greitai versdamas 
puslapius, Leonas ieškojo Renatos pavardės. Teatro ir 
pramogų skyriuje buvo maža žinutė: “Ryt vakare Ve
teranų auditorijoje įvyks garsiosios Renos Gili koncer
tas ir jos naujausios plokštelės pristatymas. Bilietus ga
lima gauti...”. Bet niekur nebuvo pasakyta, ar ji jau 
atvyko ir kur apsistojo.

Suradęs nedidelį švarų viešbutį, Leonas išsinuomo
jo kambarį ir pradėjo skambinti telefonu. Skambinda
mas paeiliui į visus viešbučius, jis pagaliau gavo atsaky

' kiši, kad Libija netrukus pra
lenks ir Venecuelą.

| Tuo tarpu Libija yra milžiniš
ka šalis, tačiau teturinti tik 1, 
700,000 gyventojų, o Venecuelą i 
beveik 9 mil. Joje nėra knibž- ! 
dančių masių, pusbadžiais gy- i 
venančių, kaip Egipte, Alžirijo- ( 
je ir Maroke. Su nedideliu skai
čium gyventojų ir kalnais pini
gų Libija laikosi labai gerai. 
Taip gerai, kad daugelis stebė- j 
tojų, diplomatų ir pačių libie-

i čių save klausia ir mėgina at- 
* sakyti, ar ta šalis, atsidūrusi 
I tarp labai pavojingų ir priešta
ringų Vidurinių Rytų srovių ir 
krizių, o taip pat ir išgyvenda
ma staigią vidujinę kaitą, nesu
klups ir nebus sudraskyta į ga- 

! balus, nepaisant visų gražių vil
čių, kokias teikia ta nauja val
stybė.
Rūpestis, kaip spręsti problemas

Suprantama, amerikiečiai la
bai rūpinasi tuo, kaip Libijai 
pavyks išspręsti savo proble
mas. Daugiau kaip 90% gau
namos naftos priklauso ame
rikiečių bendrovėm, šios yra 
investavusios į tą pramonę dau
giau kaip bilijoną dolerių ir yra 
pasiruošusios į tą kraštą supil
ti dar daugiau.

Libija taip pat yra gyvybiš
kai svarbi amerikiečių gynybos 
planam. Ji tiesiasi daugiau kaip 
1000 mylių ilgiu palei Vidurže
mio jūrą, o tas ruožas yra tarp

nepastovaus Egipto ir radika
lios Alžirijos. abiejų Rusijos po
veikyje. JAV labai nenorėtų, 
kad Rusijos įtaka apimtų ir Li
biją. Tai dar labiau sutvirtintų 
Rusijos pastangas įsigalėti Vi
duriniuose Rytuose, o taip pat 
ir visoje Viduržemio jūroje. A- 
merikiečių interesams Libija la
bai svarbi ir kaip oro pajėgų 
bazė Wheelus laukuose netolie
se Tripolio. Tą bazę amerikie
čiai naudoja kaip pratybų lau
ką bombų mėtymams bei šaudy 
mo taikiniams. Tą bazę jie tu-

I reikalauja kitų arabų kraštų ra
dikalai. nes, anot jų. arabų že
mėse neturi būti jokių svetimų 
bazių. To nepaisant, amerikie
čiai tikisi, kad jiems pavyks gau 
ti Libijos sutikimą ten ilgiau pa
silikti.

Sudėta daug vilčių
Tuo būdu JAV turi sudėju- 

sios dideles sumas ir viltis į tą 
labiausia provakarietišką arabų 
šalį. Laukiama, kad Libija pa
naudos tą milžinišką turtą taip, 
kad savo žmonėms suteiks aukš
tesnį gyvenimo lygį ir radikalų 
kurstymai nebus vykdomi.

Iš pažiūros, atrodo, Libija 
sėkmingai žengia šituo keliu. 
Vyriausybė kasmet gauna iš naf 
tos bendrovių 500 mil. dolerių 
mokesčių pavidalu. Nauji atra
dimai ir ieškojimai rodo, kad 
ši suma gali padvigubėti. Pa
jamos taip greit didėja, kad ky
la sunkumai jas išnaudoti.

Libija yra jauniausia iš vi
sų nafta turtingų šalių. Pirmie
ji naftos šaltiniai buvo atrasti 
tik prieš 10 metų ir tik prieš 
ketverius metus Libija pradėjo 
gauti nedideles pajamas iš tų 
šaltinių. Veikiančiu įstatymu 
vyriausybei teleidžiama iš naf
tos pajamų 30% panaudoti nor 
malioms išlaidoms. Likusios pa
jamos turi būti išleidžiamos kra 
što vystymo darbams, kuriems 
per penkmetį numatoma išleisti 
po 500 mil. dolerių. Užsienio 
stebėtojai laiko, kad Libija iš
mintingai išnaudoja savo turtą. 
Libijos karalius Idris gyvena 
labai kukliai ir nė iš tolo ne
prilygsta Vidur. Rytų kara
liams, gyvenantiems nepapras
tai ištaigingai.

Civilizacijos k Mimas
Stebėtojų liudijimu, visur ma 

tyti naujų namų, mokyklų, van
dens rezervuarų ir plentų sta
tyba. Ligi šiol jau esą pastaty
ta 3000 naujų klasių, 4,700 pa
pildomų ligoninių lovų. Tačiau 
dažniausia trūksta mokytojų ir 
gydytojų naujoms mokykloms

mą, kurio norėjo: Renata buvo apsistojusi Hiltone. Ta
čiau telefonistė jam griežtai atsisakė išduoti kambario 
numerį. Leonas buvo patenkintas. Sėdęs į automobilį, 
jis išvažiavo Hiltono link. Įėjęs į vestibiulį, Leonas pri
siartino prie registracijos staliuko ir paprašė Renos Gili 
kambario numerio.

— Deja, mes jums to negalime pasakyti. Ponia 
Gili nori būti netrukdoma.

Nepaisant Leono prašymų, tarnautojas buvo man
dagus, bet nepermaldaujamas. Leonas vaikštinėju po 
vestibiulį, sekdamas minias žmonių, ar nepamatys ko
kio pažįstamo veido. Atkreipęs dėmesį į jauną berniuką, 
kuris nešiojo svečių lagaminus, Leonas prie jo prisiarti
no, rodydamas dešimties dolerių banknotą. Netrukus 
jis sužinojo Renatos kambario numerį. Bijodamas jį vis 
dar akimis sekančio registracijos tarnautojo, Leonas slė
pėsi minioje ir, suradęs užpakalinius laiptus, vengdamas 
keltuvų, ėmė lipti į šeštą aukštą. Jo ranka laikė su
spaudusi švarko kišenėje pistoletą. Kopdamas laiptais, 
Leonas nieko nejautė, tik begalinį norą nusikratyti kaž
kokia baisia našta. Jam atrodė, kad jis kopia į kalną, ku
rio viršūnėje visos jo viltys išsipildys. Atlenkęs gaiduką, 
Leonas skaičiavo aukštus. Pagaliau jis atsidūrė šeštame 
aukšte. Atsargiai pravėręs duris, jis apsižvalgė po kori
dorių. Aplinkui nematė jokio žmogaus, ir buvo beveik 
visiškai tylu. Kažkur toli aidėjo televizijos ar radijo 
aparato garsai.

Leonas pradėjo ieškoti Renatos kambario numerio. 
Jo žingsnius sugėrė stori kilimai. Beveik sulaikęs kvapą, 
Leonas skaitė virš durų stambiomis auksinėmis raidė
mis išrašytus kambarių ir butų numerius. Jo judesiai 
buvo ramūs ir lėti, bet širdis plakė nesuvaldomai grei
tai, ir sunkus kvėpavimas kilnojo jo įtemptą krūtinę. 
Jam darėsi šalta. Rankų delnai buvo suprakaitavę, o nu
garą retkarčiais nukrėsdavo šalta šiurpo hanga.

Nors savo kelionės tikslą jis jau buvo beveik pa

Prez. Johnson su žmona klausosi pamokslo Trinity Lutheran bažnyčioje 
Stonewall, Tex.

vieno
jis.

ir ligoninėms. Būdinga 
amerikiečio paecaba. Esą, 
bevažiuodamas dykumos vidu
riu, pamatęs stovintį visiškai 
naują rrnkyklos pastatą. Iš pir- 
mo žvilgsnio ri«. atrodo idiotiš
kas planavimas. Argi libiečiai 
tokie turtingi, kad švaisto pi
li, gus beprasmiškiems pasta
tams? Nę. K’ąjokliai. pamatę 
mokyklą, sustato palapines ap
link ją ir leidžia vaikus moky
tis. Tada, karaliaus paliepimu, 
jiems pastatomi gyvenami na
mai ir tuo būdu klajokliai pri
jaukinami tapti sėsliais.

Kiekvienas Hbietis norįs dirb
ti, lengvai gauna darbą. Dau
gelis jų praturtėjo naftos pra
monės atsiradimo išdavoje. 1951 
m., kai Libija gavo nepriklau
somybę, kiekvieno jos gyvento
jo metinės pajamos siekė 35 dol. 
Dabar jos pašoko iki 800 dol. ir 
vis kyla. Stebėtojų tvirtinimu, 
nūdien JAV-se neturtėlių esą 
daugiau nei Libijoje.

Blogiau su žemės ūkiu
Tačiau ta pažanga neigiamai 

paveikė žemės ūkį. Libijos ūki
ninkai meta savo ūkius ir įsiku
ria miestuose. Anksčiau Libija 
į užsienį išveždavo aliejų ir da
tules. Dabar ji juos importuo
ja. Kada nors ateityje, kai iš
seks naftos ištekliai, žemės ū- 
kis vėl pataps svarbiausiu dar
bo ir pajamų šaltiniu. Tuo tar
pu faktas yra, kad 1956 m. Li
bijos 80% gyventojų buvo kai
miečiai, o dabar 80% jau yra 
miestelėnai.

Libijoje turime ir niekur pa
saulyje negirdėtą dalyką, o tai 
būtent, kad švietimas, įskaitant 
ir aukštąjį mokslą, yra ne tik 
nemokamas, bet studentai gau
na atlyginimą už mokymąsi. Iž
das ten kiekvienam studentui 
moka po 70 dol. į mėnesį. Tai 
užkerta kelią tėvų spaudimui 
mesti mokslą ir eiti į pelningus

siekęs, bet nežinojo, kas bus toliau. Tartum tamsi ban
ga užliejo jo mintis, ir jam tik vienas dalykas buvo 
aiškus — ten, kažkur už tamsių ąžuolinių durų, yra 
Renata — Rena Gili — jo likimas, jo gyvenimo kan
čia... Lemtis. Kažkas grėsmingo ir baisaus anapus neži
nios. Pagaliau ieškomasis numeris. Leonas paspaudė du
rų rankeną. Jos buvo neužrakintos ir lengvai atsidarė.

Dideliame ištaigingame svečių kambaryje pilna gy 
vų gėlių. Ant vienos kėdės nerūpestingai numesti kaili
niai ir šviesi odinė pirštinė. Stiprūs malonūs kvapai 
svaiginančiai kuteno jo nosį. Tai, štai, kaip gyvena 
Renata!.. Renata, kurią jis taip mylėjo. Dabar ji jam 
tapo jo gyvenimo griuvėsių simboliu. Čia Matildai ne vie 
ta tarp šiltadaržio gėlių, brangių kvepalų, scena, dažais, 
agentais ir tarptautine avantiūra persisunkusioje atmos
feroje. Taip gyvena kurtizanės, menininkės, artistės. Tik 
ne ji — jo gyvenimo šviesa, jo nekaltoji Matilda. Leono 
veidą iškreipė pyktis, o rankoje kaito suspausto pistoleto 
rankena. ,

Pro praviras duris jis pamatė miegamąjį. Plačioje 
lovoje gulėjo į pagalvę įsmeigusi veidą moteris. Auksi
niai plaukai buvo pasiskleidę ant mėlynu peniuaru ap
dengtų pečių. Visiškai, kaip Matildos plaukai... Tai ji, 
Renata, jo viso gyvenimo nelaimių priežastis. Ne, ji iš 
jo kūdikio niekada neatims, ji Matildos jaunos dvasios 
neužkrės gyvenimo puvėsiais. Ir jokia motina, jokia pa
dori moteris neturi teisės taip gyventi.

Leonas lėtai ištraukė iš kišenės pistoletą. Jo ranka 
buvo rami. Sustojo plakusi jo širdis, tik ausyse keistai 
zvimbė įsibėgėjęs kraujas. Saulė jau greitai leisis, o ji, 
nakties gyvenimo karalienė, dabar miega. Pakėlęs pisto
letą kiek aukščiau, Leonas ramiai taikė į petį, žemiau 
kurio turėtų būti širdis. Jis paspaudė gaiduką. Kažkas 
suriko, ir moteris lovoje sujudėjo. Balsas taip panašus i 
Matildos. Renatos balsą jis buvo seniai pamiršęs. Toks 
dar jaunas...

(Bus daugiau)

darbus. Gabūs studentai val
džios lėšom siunčiami į užsie
nius studijų gilinti.

Arabų įtakos poveikis
Nereikia užmiršti, kad Libi

ja yra arabų šalis ir jos žmo
nės laikosi kaip arabai. Kai pra
eitais metais prasidėjo žydų - 
arabų karas, Libija vos nesu
žlugo. Naftos pramonė visiškai 
sustojo. Vyriausybė atsidūrė 
ant susmukimo slenksčio. Vi
suotinis streikas suparaližavo 
šalį. Apie 6000 amerikiečių tu
rėjo būti paskubom išvežti iš 
Libijos.

Jėgos, kurios atsipalaidavo 
toje šalyje, ten tebėra ir dabari 
Jeigu Vidur. Rytuose vėl įsi
liepsnotų karas, diplomatų ma
nymu, JAV naftos bendrovės 
atsidurtų dideliam pavojuj. Šiuo 
metu ten visiškai ramu, ir sve
timšaliai be jokios baimės galį 
keliauti kur tinkami. Nasaeris 
ten nepopuliarus, ir visi laikosi 
nuomonės, kad nereikia piauti 
vištos, dedančios aukso kiauši
nius, kitaip sakant, žydinčios 
naftos pramonės.

Libija moka Egiptui, Jorda
nui ir Sirijai 56 mil. dol. kaip 
nukentėjusįems nuo žydų - ara
bų karo, o dabar sutiko papib 
domai mokėti 84 mil. dol. kas
met, pagelbėdama sumuštoms 
arabų valstybėms atsistatyti. 
Libiečiai tuos mokėjimus laiko 
savotiška apdrauda nuo radika
lų arabų kišimosi į jų vidaus 
reikalus. Jeigu šie pamėgintų 
kištis, tos pašalpos būtų nu
trauktos.

Libijoje mes turime ir kitą 
niekur negirdėtą atvejį. Tuo 
tarpu, kai visose šalyse valdžios 
laužo galvas, iš kur imti trūks
tamų lėšų, vykdant būtinus pa
gerinimus, Libijos valdžia ne
žino kur ir kaip išleisti vis di
dėjančias pajamas iš savo nau
jai atsiradusios naftos pramo
nės.
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KUR ŠAUKTIS NELAIMĖJE?
Nauja Šv. Kryžiaus socialinė tarnyba

JUOZAS PRUNSKIS 
Vyras geria ir muša žmoną. Se-tarnyba ir čia padeda rasti išeitį.

nutei reikia išeiti iš ligoninės, o 
neturi kur. Mirė apleistas žmo
gus, kurio lavono niekas nenori 
atsiimti. Visai nesuvaldomas vai
kas mokykloje ar namuose. Mo
tinai reikia gult ligoninėn, o nė
ra kur dėt mažų vaikų ir t.t. Ką 
daryti?

Čia pagalbon ateina viena iš 
pačių stambiausių lietuvių įstaigų 
Chicagoje —Šv. Kryžiaus ligoni
nė, turinti 400 lovų, vien pirmo
sios pagalbos (emergency) skyrių 
je 1967 m. turėjusi 18,882 pacien 
tu.

Atveža bandžiusį nusižudyti
Nuo 1966 metų ligoninėje 

veikia socialinis skyrius, kur 
dirba 3 su magistro laipsniu,
1 su bakalauro laipsniu ir 1 gai
lestingoji sesuo bei 2 sekretorės. 
Šio skyriaus tarnautojams reikia 
atlikti jvairiua uždavinius. 
Pavyzdi, ligonei susidaro prob
lema grįžti į namus dėl girtuok
lio vyro. Kreipiamasi į šį socia
linės tarnybos skyrių, kurio tar
nautojai su ligone aptaria, ką da 
ryti, reikale pasikalba su tuo vy
ru, randa išeitį. Kitiems reikia li
goninėje ilgiau gulėti, o čia nė
ra lėšų. Socialinė tarnyba suran
da iš kur nors pašalpą. Atveža kar 
tais pusiau nusižudžiusį. Reikia jį 
nuteikti pagalbos ieškoti ir šeimai j 
patarti kur kreiptis. Tą ir atlieka 
socialinės tarnybos žmonės.

Nuo 1967 m. rudenio seselė 
Almarita, suprasdama reikalą 
padėti visuomenei, atidarė naują 
skyrių, į kurį gali žmonės kreip
tis su visokiomis problemomis. 
Jiems socialinės pagalbos tamau 
tojai nurodo, ką daryti, kur ieš
koti pagalbos.

Išbadėjusi mažytė
Kartą į Šv. Kryžiaus ligoninę 

atvežė 8 mėn. mergytę. Ji tesvėrė 
tik 8 svar. nors kai gimė jau bu 
vo 7 svarų. Aiškus neprižiūrėji- 
mo atvejis. Reikėjo aplankyti jos 
tėvus, surasti to priežastis, rasti 
kokią išeitį. Kartą kreipėsi vyras, 
turįs mažus vaikus, bet neturįs, 
kas juos prižiūrėtų. Iš kitos pusės 
— atsirado be užsiėmimo mote
ris, kuriai net gydytojas patarė 
rasti kokį naudingą darbą, bent 
kelioms valandoms dienoje. Ir 
taip ji buvo nukreipta į ano vyro 
šeimą.

Kartais ligoninėn atveža vyres
nio amžiaus žmogų, kuris susi 
laužęs koją. Pagijus vaikai nebe 
nori atsiimti. Sako, jie dirba, kas 
gi prižiūrės seną. Reikia padėti 
surasti prieglaudą, sušaukt susi- 
pešusio senelio -lės vaikus, ap
tart, pas ką apsigyvens. Kai sve 
timas padeda tartis, šalčiau, blai
viau randama išeitis.
Kai niekas neatsiima iš lavoninės.

Būna skaudu, kai iš namų at
veža kokį vienišą. Vienas senu
kas mirė ir niekas nenorėjo pa
imti jo lavono. Socialinės tamy 
bos žmogus nuvažiavo į jo bu
tą, išklausė iš savininkų, kas daž
nai pas senuką ateidavo ir paga
liau surado, kas imtųsi laidotu
ves tvarkyti.

Gana daug ligonių teturi socia
linį draudimą, bet neturi jokių 
santaupų. Reikia tokiems parū
pinti miesto ar katalikų labdaros 
pašalpą. Būna atsitikimas, kad 
motina ligoninėje, o vyras dirba. 
Nėra kam vaikų prižiūrėti. To
kiame atvejuje padedama gauti 
žmogų iš kurios tam specialiai 
įsteigtos organizacijos. Kartais ne 
tekėjusi motina laukiasi kūdikio. 
Toj tragiškoj padėty nemato, 
kaip toliau tvarkytis. Socialinė

Jei vyras pabėga?...
Čia vėl šeimoje vyras pabėga, 

lieka žmona su vaikais, nežinan
ti nei kur kreiptis, nei ką daryti. 
Arba — paskambina mokykla, 
kad vaikas nesutvarkomas. To
kiais atvejais socialinės tarnybos 
tarnautojai randa įstaigas, kurios 
teikia pagalbą. Yra daug įstaigų 
padėti žmogui ligoje, neturte, se
natvėje, nelaimėje, tik jų nežino, 
nesugeba kreiptis, ir čia pagelbsti 
tas naujasis Šv. Kryžiaus ligoni
nėje suorganizuotas skyrius. Vi
sų pirma jie padeda į šią ligoninę 
patekusiems pacientams, o kiek 
sąlygos leidžia ir kitiems apylin
kės gyventojams.

Lietuvė socialinio skyriaus 
direktorė

Šio skyriaus direktorė Regina 
Kulienė (operos choro pirm. žmo 
na) yra jauna, sumani, energin
ga inteligentė, gimusi Tauragėje, 
augusi Hanau stovykloje, studi
javusi Toronte ir ten dirbusi ka
talikų labdaroje. Persikėlusi į 
Chicagą kai kurį laiką šitokioj 
tarnyboj dirbo Chicagos univer
sitete, bet jai labiau patinka dirb-į 
ti su savais žmonėmis, dėl to ji a-

R. Kulienė
tėjo į Šv. Kryžiaus ligoninę. Ji jau 
turi taip platų išsimokslinimą ir 
patyrimą, kad Lojolos universi
tetas atsiunčia savo studentus 
čia šioje šakoje pasipraktikuoti 
ir pasimokyti.

R. Kulienė nusistačiusi kiekvie
nam padėti. Atlankiusiam ji pa
sakoja, kaip va šį rytą vyresnio 
amžiaus moteris pagal sveikatą 
jau turėtų iš ligoninės išvažiuoti, 
bet ji nevažiuoja —kur ras ge
riau. O jeigu gydytojas išrašo iš 
ligoninės, nė Medicare toliau ne
bemoka. Reikėjo šaukti moters gi
mines, su jais kalbėtis, nes nau
jai susirgusieji plūsta į ligoninę 
ir trūksta lovų.

Vienos epileptikės tragedija
Vėl kita moteris, 25 m. am

žiaus, serganti nuomariu, vargo 
iš niekur negaudama pagalbos. 
Namiškiai jai tik teduodavo 20 
centų per savaitę savoms išlai
doms. Nuėjusi bažnyčion ji tik

Se&'uo Francina, išplėtusi žaidimų terapiją Sv. Kryžiaus ligoninės vai
kų skyriuje, padeda vienam vaikui piešti paveikslus.

Automatiškas kraujo analizių aparatas, už $52,000 nupirktas Šv. Kry
žiaus ligoninei. Juo per 60 sekundžių padaroma 12 cheminių kraujo 
analizių ir pati mašina autoimatišjcai atžymi popieriuje tyrimų rezul
tatus. Ta buvo pirmoji tokia mašina, įgyta Chicagoje. Ją nupirkti pa
dėjo Šv. Kryžiaus ligoninės pagalbinis vienetas. Mašinos darbą stebi 
sesuo M. Teresė, biochemijos dr. N. Giuliano ir medicinos technologė 
D. M. Parker.

melsdavosi, kad nebūtų antros 
rinkliavos, tai dešimtuką atida
vus, jai liktų dar antras. Ji mėg
davo pasivaikščioti, bet namiškiai 
sulaikydavo — neik, batus grei
čiau suplėši. Kai apie tai patyrė 
šis šv. Kryžiaus ligoninės sociali
nės globos skyrius, nuvežė ją į 
šalpos centrą, jai buvo išrūpin
ta reguliari pašalpa ir ji dabar vi
sai kitaip jaučiasi. Kas mėnuo 
gauna apie $40 ir apmokėtą gy
dymą.

Per metus pagelbėta tūkstantį 
kartų

Regina Kulienė pasakoja:
—Esame gerokai užimti šia

me socialiniame skyriuje, kad vos 
įmanoma apsidirbti. Daugelis ma 
no, kad Marąuette Parkas tai tik 
turtuolių rajonas. Bet ir čia yra 
daugelis, kurie vos namus išsimo
kėjo, neturi santaupų. Paaugę 
vaikai išsikelia į pripmiesčiųs. 
Vyresniuosius ima kankinti vė
žys, dalinė apopleksija. Tokių il
gai negyjančių ligonių negali li
goninė laikyti, kai dešimtys kitų 
laukia skubios pagalbos. Lietuviš
kų gi slaugymo namų nėra. 
Labdariuose tegali apsigyventi 
sveikesnieji, kurie patys daugiau 
ar mažiau save apsitarnauja. Tai
gi — susidaro problemų. Per me
tus mūsų socialinis skyrius pade
da maždaug 1,000 atvejų ’T‘

Maistas ligoninis į namus
Dėka rūpestingos ligoninės ve

dėjos — sesers Almaritos ne tik 
jau nuo 1966 m. veikia šis nau
jas socialinės globos skyrius, bet 
yra įvestas paruošto maisto gabe
nimas ligonims į namus, jei nė
ra kas jiems maistą atneša ir pa
ruošia. Apie 30 žmonių iš Sv. Kry 
žiaus ligoninės 5 dienas per sa
vaitę gauna šiltus pietus ir net 
paruoštą maistą vakarienei. Už 
abudu pavalgymu, gaunant į na 
mus, reikia mokėti $2.50. Dabar
ties sąlygose tai nebrangu, ypač 
kad maistas parūpinamas pagal 
nustatytą dietą. Dabar visa eilė 
paliegėlių gali pasilikti namuose, 
nereikia ilgiau užsibūti ligoninė
je ar keltis į slaugymo namus.1 
Planuojama nauja pagalbos rūšis

Yra žmonių, kuriems pvz. nu
plauta koja. Vieni gyventi jie ne
gali, bet nėra būtino reikalo krau 
stytis į brangiai kainuojančius 
slaugymo namus. Todėl Šv. Kry

žiaus socialinis skyrius ruošiasi 
ieškoti šeimų, kurios tokiems už 
atlyginimą duotų kambarį, kol 
apsitvarkę po kiek laiko galės sa
varankiškai gyventi (pvz. įpratę 
naudotis dirbtine koja). Kas tu
rėtų kambarį jau dabar prašomas 
paskambinti šv. Kryžiaus ligon. 
soc. skyriui.

Gailestingoji sesuo į namus
Socialinis skyrius padeda parū 

pinti miesto gailestingąją seserį, 
kuri lanko ligonį, kuri įduoda ar 
išvirkščia jam vaistų, perriša 
žaizdas, nuplauna ir atlieka ki
tus patarnavimus, atsilankydama 
kartą ar daugiau kartų per savai
tę. Tik daktaras turi parašyti, ką 
su tuo pacientu daryt.

Yra vėl atsitikimų, kada duk
tė labai rūpestingai slaugo moti
ną, tėvą, bet atsiranda jai reika
las kur išvažiuoti, kad ir trumpų 
atostogų. Neturi prie ko ligonį 
palikti. Socialinis skyrius rengia
si sudaryti sąrašą geraširdžių talki 
ninku, kurie tokiais atvejais su
tiktų teikti pagalbą.

Kasdien pasiruošę pagelbėti
Socialinis skyrius veikia Šv. 

Kryžiaus ligonini patalpose. Ati
darąs kasdien nup 8 vai. 30 min. 
iki 5 vai. p.p. Tel, HE 4- 6700.

Buvo atsitikimas, kad moteris 
turėjo girtuoklį vyrą. Nerasdama 
kitur pagalbos, sumanė kreiptis 
į šį socialinį skyrių. Pats vyras ją 
atvežė, manydamas, kad ji vyks 
ta gydytis į ligoninę, o čia ji atvy
ko tartis, ką daryti su tuo girtuo-
liu.

Italijos aktorės Sophia Loren ir jos 
vyro Carlo Pont' naujagimis sūnus, 
gimęs Genevoj Šveicarijoj, kur moti
na buvo ypatingoj daktarų priežiūroj, 
•įes vis negalėdavo kūdikio išnešioti. 
Atsidėkodamas milijonierius tėvas už 
pagalbą, .nupirko brangų pastatą, kur 
nemokamai galės gyventi motinos, 
kurioms tokia ypatinga specialisto 
daktaro priežiūra reikalinga.

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

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

AUKOS BALFUI
Balfo 76-to skyriaus 1968 m. rinkliavos aukotojų sąrašas

Aukojo 100 dol. — V. ir B. Sele- 
niai

po 50 dol. — J. Briedis, E. ir D. 
Jankai, P. Pagojus, E. Vizgirdie- 
nė,

45 dol. — P. Balandienė ir sū
nūs,

35 dol. — Dr. B. Burgess,
30 dol. — Dr. P. šepetys,
27 dol. — A. ir O. Kratavičiai,

PO 25 dol. — adv. A. Ambrose, L. 
ir M. Bajorūnai, P. ir B. Cečkai, 
Dr. K. Keblys, Dr. V. Majauskas, 
Dr. V. Mileris, V. Panian, Dr. J. Ši- 
dagis, Dr. P. Žemaitis,

po 20 dol. — S. Aukštikalnis, P.
V. Balynai, A. Bankaitis, A. Dagi
lis, K. Daugvydas, B. ir dr. B. Gir- 
niai, “Globė” Parcel Service, O. 
Kratavičiūtė, L. Petronis, dr. L. 
Puskepalaitienė, K. Saudargas. J. 
Stanevičius, A. Stankus, V. Staš- 
kus, V. Urbonas,
po 15 dol. — J. Homchis, J. J. Ku

činskai, A. Lukas, Dr. G. Peterso
nas,
po 12 dol. — S. E. Garliauskai, V. 

Pauža,
11 dol. — P. J. Zarankai, 

po 10 dol. — P. Aleškaitis, A. O. 
Ambroze, P. Antanaitis, Ateitinin
kų Sendraugių kuopa, K. Bagdo
nas, J. Bagužis, B. Balionis, K. Ba
lys, J. C. Balsiai, Č. Bankauskas, 
J. Baublys, M. Baukys, V. J. Bau
žai, V. Bauža, P. Bertašius, V. Bi
liūnas, J. Bytautienė, F. Blauz- 
dys, Alb. Blindžius, Andr. Bliū- 
džius, J. Borman, V. Brazys, J. E. 
Bražiūnai, B. Brizgys, dr. V. Bu- 
blys, B. Bugenis, M. Bukauskienė, 
B. Burba, J. Černiauskas, A. Dai
nius, P. DaliniSj S. Z. Dryžai, J. 
Dunčia, S. Geldauskas, K. Goge
lis, L. P. Heiningai, G. Ivanauskie
nė, J. Jarackas, A Jodinskas, J. Jo
nynas jr., A. Juras, E. Jurgutienė, 
A. E. Juškai, J. Kartis, J. M. Kase- 
vičiai, J. T. Kavaliauskai, M. Klim- 
kaitis, V. Kriaučiūnas, J. Kriščiū
nas, P. Kučinskas, kun. M. Kun
drotas, K. V. Kundrotai, K. Kupe- 
tis, J. Kuras, L. Kutkus, dr. B. 
Kvietys, J. Laurinaitis, V. Lelis, 
A. Leparskas, Lietuvos Vyčių 70 
kp., L. Lozickas, W. Mallen, A. 
Merkevičius, J. Mikaila, L. Mika
lonis, K. Mykolaitis. N. Miškinis
J. Missel, V. J. Mitkai, A. E. 
Musteikiai, A. Nemanis, F. Nema- 
nis, B. Neverauskas, A. Norus, J. 
Orentas, A. Pašukonis, Š. Pažėra,
L. Pečiūra, A. Č. Pesiai, A. A. Pe
trauskai, S. Petrauskas, dr. J. Pi
kūnas, A. Plepys, J. V. Pleskai, dr.
S. Pragulba, J. J. Recevičiai, J. 
Radas, A. Rašytinis, V. B. Rauc- 
kiai, K. R. Ražauskai, J. Rekašius, 
E. E. Rėkliai, J. Ribinskas, dr. R. 
Rizk, A. L. Rugieniai, J. Rugie
nius, V. Ruseckas, J. E. Sadauskai,
T. Šakienė, V. R. Siekliuckai, kun.
K. Simaitis, S. Simas, V. Sirtautas,
K. Sragauskas, kun. V. Stanevi
čius, P. Stanionis, Č. Staniulis, J. 
Stark, A. Stauskas, R. Steponkevi- 
čienė, Susiv. Liet. Amer. 352 kp., 
Č. O. Šadeikai, A. šatraitis, Šau
lių St. Butkaus kuopa, K. Šeputa, 
A. Šileika, J. Šimukėnas, V. Šli- 
kas, J. šuopys, V. Tamošiūnas, R. 
Tamulionis, J. Televičius, T. U- 
drys, V. Ūsas, dr. O. Vaitas, P. 
Vaitekūnas, A. Va tėnas. J. Vaitkū- 
nas, R. A. Valatkai, A. Valys, A. 
Vasiliauskienė, P. Vedeika. G. Vis
kantienė, M Vitkus, N. Ward, dr. 
A. Zotovas, V. žebertavičius.
po 8 dol. — K. Gricius, A. Rudis,

7 dol. — A. B. Astašaičiai,
Po 6 dol. — J Brazauskas, dr. 

J. Mikulionis, A. Nakas, P. R Pet
rauskai,, K. Stašaitis, J. O. Šo&ta- 
kai,

5.25 dol. — Alg. Pesys, 
po 5 dol. — M. Abarius, J. Acus,

W. Adams, V. Alantas, A. L. R. K. 
Moterų S-gos 54kp., A.L. Tautinės 
S-gos Detr. sk., J. Andrews. A. 
Andrušaitis, C. Anužis, A. D. Ar
lauskai, A. Armalis, J. Asminas, 
A. Atkočaitis, J. Augaitis, V. Au
gustinaitis, A. Bajalienė, A. Ba- 
jerčius, L. Banaitienė, A.A. Banė- 
nai, P. Banion, P. O. Banioniai, A. 
Baranauskas, V. Barauskienė, J. 
V. Barčai, J. Bartkus, S. Bartkus, 
S. Barvydas, J. Bauža, M. Baužienė 
P. M. Baziliauskai, P. Becker, J.J. 
Belickai, M. Bėris, B. Beržanskis, 
J. Beržanskis, V. Bitinas, P. Bitlie- 
rius, S. Blaškevičius, P. J. Bliū- 
džiai, M. Boguta, R. Boris, S. Bo
sas, Vidm. Brazys, J. Buitkus, S. 
Bulgarienė, E. Bulotienė, M. Bu
rokas, A. Butavičius, P. Butkus,
A. červydas, K. čiuželis, V. Či
žauskas, S. Dambrauskienė, V. 
Dambrauskienė, M. Domašius, J.
B, Dombravai, J. D. Doveiniai, J.

Duoba, R. Duobienė, S. M. Erlin- 
giai, N. Feeman (Bauža), P. Ga- 
bris, J. P. Gaižučiai, E. Gerulaitie- 
nė, P. Gobis, A. Grigaitis, A. J. 
Griniai, P. Griškelis, L. Grunovas,
J. Gruzdąs, V. Gudžiūnas, A. Gum- 
brys, V. Gurka, A. Hofmanas, W. 
Hotra, N. Išganaitienė, A. Ivanau
skas, J. Jakunskas, K. Jankauskas, 
M. V. Janukaičiai, J. Jarulaitis, J. 
Jeneckas, V. Jocys, John’s Pharma 
cy, K. E. Jokšai, M. Jokūbaitis, J. 
Jonynas, T. Jonynas, P. Juknys,
K. Jurgutis, A. D. Juškai, P. Juš
ka, dr. S. Juzėnas, A. Kakanaus- 
kas, L. Kalvėnas, V. Kankalis, J. 
Karalius, V. Kartanas, dr. K. 
Karvelis, A. Kasputis, I. Kaunelis,
D. Kaupienė, V. Kavaliukas, H. 
Kazlauskas, J. Kazlauskas, A. Ke
zenius, V. Kilikevičius, J. Kirtik
lis, J. K. Kirvelaičiai, A. Končius, 
dr. B. Krakaitis, V. Kriaučiūnie
nė, V. Kriščiunevičiai, kun. V. 
Kriščiunevičius, E. Kudžmaitė, A. 
Kukučionienė, M. Kunce, V. Kun- 
čiūnas, O. Kundrotienė, R. Kur- 
mauskienė, V. Kutkus, A. E. Kve
darai, V. Laurus, A. Lefkis, A.M. 
Leipai, K. Leknius, A. Lelevičius, 
F. A. Lėliai, J. Leščinskas, J. 
Liaudanskas, S. Lūšis, S. Malinau
skas, P. Marčiukaitis, J. Maršalko- 
vičius, A. Masaitis, J. A. Matekū- 
nai, A. Matulis, L. Matvekas, P. V. 
Melnikai, J. Michaels, A. Mičiūnas, 
V. Mickevičius, J. Miką, J. Mikaila,
E. Milkauskas, S. Miliešius, S. Mil- 
takienė, P. C. Mikštai, y. L. Min- 
gėlai, dr. V. Misiulis, A. E. Misiū
nai, K. MykolaitiB, J. Murinas, M. 
Narbutas, A. Nasutavičius, J. 
Naujokaitis, K. Navasaitis, B. Na
vickas, J. S. Nikantai, E. Okas, N. 
Olšauskas, J. Orentas, A. Osteika, 
P.P. Pajaujai, V. G. Palaikiai, J. 
Panavas, A-A. Paškai, J. Paškus, 
A. V. Patalauskai, E. Paurazienė, 
dr. J. Peters. E. Petrauskas, J. Pe
trauskas, P. Petravičius, P. Pe- 
trulionis, V. M. Petruliai, S. R. Pi 
kūnai, P.O. Plienaičiai, V. Pocai- 
tis, P. Polteraitis, J. Preibys, A. 
Pusdešris, P. Putrius, A. Racka, 
M. Ramanauskas, A. Ramelis, A. 
Raskauskas, J. Rauličkis, A. Rep- 
shas, A. Rimkus, V. Rinkevičius, J. 
SHAS, A. Rimkus, V. Rinkevičius, 
Rinkūnas, J. Rock, V. Rugie
nius, B. Rukštelė, P. Ruseckas, 
M. B. Sajauskai, M. Sajonas, L. Sa
las, J. Salinis, P.O. Savickai, L. Se
lenis, G. Shilakes, J. Shires, A. 
Skarulis, E. Skiotys, I. Skirgaudas, 
V. Slušnys, S. Smalinskas, L. Smil- 
gis, P. Sneideraitis, B. S. Staniš- 
kiai, J. Staugas, Z. Styga, L. D. 
Stoniai, A. Bukauskas, E. Sventic- 
kas, P. Svilas, V. Šarka, J. M. še
pečiai, J. O. Šeputai, J. Šidagis, S. 
Sližys, J. Šenbergas, K. G. Špa- 
kauskai, L. Šulcas, A. Šurkus, E. 
Tamašauskienė, J. Tamošiūnie
nė, M. V. Tylai, K. Tuskenis, N. U- 
drys, J. Urbonas, V. Z. Urmanavi- 
čiai, V. Usorus, J. Uždavinys, V. 
Vaičiūnas, A. Vaitiekaitis, A. Vai
tiekus, I. Valatka. B, Valiukėnas, 
V. Valys, J. Valiukonis, P. Varis, 
V. Vameckas, E. Vasiliauskas, A. 
Vasiulis, A. Vaškelis. A. D. Vėlavi- 
čiai, Vilniaus Kr. Liet. S-gos Detr. 
sk., K. Viskantienė, J. Vyšniaus
kas, B. Walls, A. Zablockas, P. Za
karauskas, Alg. Zaparackas, Ant. 
Zaparackas, dr. B. Zelbienė, V. 
Zubrickas, K. Žutautas,
po 4 dol,— Bronskis, E. Miliaus

kas, A. Viskantas,

po 3 dol. — W. Alkewich, A. Bra- 
kis, J. Chaps, Eaton Market, A. 
Gilvydis, J. Juška, A. Kemežys, Z. 
Markevičius, A. Martišius, J. Me- 
dinienė, V. Milkintas, K. Miltakis,
J. Č. Naumus, S: Naumavičius, O. 
Plepienė, S. Pranėnienė, J. Ratni- 
kas, S. Sirutienė, S. Skorupskas, 
V. Skrebutėnas, J. Stašys, J. Sti- 
mac, M. Šimkienė S. Šimoliūnas,
K. Škėma, K. Veikutis, S. Vilkas, 
A. Zove,

po 2 dol. — E. R. Alkevičiai, J. 
Atkočaitis, A. Brazis, J. Borish, A. 
Brazaitienė, J. Bujauskas, J. Či- 
birka, A. Dennis, P. Deveikis, K. 
Doftortas, J. Gerulaitis, Alg. Gil
vydis, A. Gladkauskas, O. Grybie
nė, F. Jankauskas, J. JanulevičiuS, 
P. Jarackas, F. J Kanapėnai, O. 
Kašelienė, J. Kiaulėnas, E. Kil
numas, A. A. Krištaponiai, K. Ku
likauskas, G. Kupčinskienė, P. U. 
Leleikai, O. M. Mansch, A. Marku- 
zaitė, V. Marozas, J. Matažinskas, 
A. Meškauskas, R. Morkūnienė, 
A. Norush, M. Petrauskas, A. 
Prask, J. Pusdešris, A. Ramonai- 
tienė, A. Rinkūnas, P. Rūkštelė, 
A. Ruzgys, K. Senauit, S. Sičiū- 
nas, O. Sirgėdienė, M. Sims,
M. Šimonis, J. šostakas jr., J. Švo
ba, B. Taparauskas, B. S. Tatarū- 
nai, D. Trimierka, A. Tumosa, K. 
Urbšaitis, A. Vainonis, J. Vaitkū- 
nas, P. Valantinas, A. Vedugerie- 
nė, A. Yankus, M. Zisman, A. žie
das, P. Žilinskas,

po 1 dol. — M. Ambrasas, A. An- 
derson, S. Bačkaitis, O. Balevičie- 
nė, J. Balnionis, A. Balnius, O. 
Marštienė, P. M. Bartnikai, J. P. 
Belickai, H. Dūda, A. Gesius, V. 
Kirsh, A. Macaitis, A. Mameniškis,
O. Mažeikienė, P. P. Medoniai, J. 
Norkus, O. Paulauskienė, S. Poli- 
kaitienė, A. Putna, M. Rackienė,
U. Raško, V. Rastenis, B. Roman t, 
J. Rutkauskienė, E. Salas, M. Sa
las, K. Valantinienė, M. Yakulis, A- 
Yanusis, A. Zaikauskas,

Dėl pastebėtų šiame sąraše ne
tikslumų prašome kreiptis į p. 
E. Paurazienę 17403 Quincy Avė., 
Detroit, Miehigan 48221, Tel, UN 
2-3298.

Iialfo 76 sk. valdyba

MOVING
j. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

A. ABALL ROOFING C0.
Išteista prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūra “tuck- 
pointlng". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas

IA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet kuriuo laiku

—
= REZIDENCINIAI,

KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR =
KITOKĮ PASTATAI

2467 We»t 09th Street 
TeL HE 4-7482

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

LITHUANIAN
BA K E R Y
2450 West 59th Street 
CHICAGO. ILLINOIS 60629

Telef. HEmlock 4 - 7434
KEPA {VAIRIŲ RUSIŲ KEPINIUS 

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

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

Savininkas ANTANAS KAZILIONIS



LITHUANIAN 
Bau FONUM

Produced by ANTHONY J. RUDIS

ŠIO ŠEŠTADIENIO, SAUSIO 4 DIENĄ 
Lietuvių Forumo radijo programa skiriama

temai:
“JAUNIMAS ŠIŲ DIENŲ 
GYVENIMO SŪKURYJE”

*

Apskrito stalo diskusijose, kalbant mūsų 
jaunimo aktualiais klausimais, savo mintimis 
pasidalins ateitininkai, neo-lithuanai, skautai 
akademikai, Studentų sąjungos aktyvūs na

riai.

Cleveland, Ohio

JI SIELOJOSI LIETUVOS REIKALAIS
(Lietuvos atstovo J. Rajecko 

kalba, pasakyta 19(58 rn. gruo
džio 30 d. Clevelande, velionės 
S. Smetonienės laidotuvių prog- 
ga).

Vėl paviliojo naują auką ka
pai. Toji auka didelė.

Velionės S. Smetonienės jau
nystėje, kada dėl svetimųjų įtakų 
ne vienas žūdavo lietuvybei — 
jos velionės nesuviliojo. Iš visų 
jos namuose žinomų kalbų jai ar 
čiausia širdies paliko Birutės kai 
ba. Ji savo likimą sujungė su bū
simu Nepriklausomybės Akto sig 
nataru ir būsimu Lietuvos vals
tybės prezidentu. Ji pačioje Lie
tuvos širdyje, Vilniuje, įsijungė 
į lietuvių kultūrinę veiklą, į jų 
chorus ir vaidinimus.

Lietuvos laisvės laikais ji ypač 
pasižymėjo šalpos ir gailestingu
mo srityse. Ji buvo jautri arti

moms bei anūkams ir kitoms gi
minėms. Jos atminimą geriausiai 
pagerbti galime, tikėdami, kaip 
jinai, Lietuvos būsimu prisikėli
mu.

Velionė buvo giliai pamilus 
Lietuvos žmones ir žemę. Kad 
jai būtų lengviau ilsėtis toli nuo 
tėvynės, nors ir svetimoj šalyje, 
aš laikau didele garbe atvežti 
bent žiupsnelį Lietuvos žemelės, 
kurią ji taip dideliai mylėjo. Ti
kiu, su ja ilgėtis Lietuvos prisi
kėlimo velionei bus žymiai leng
viau.

Velionė buvo giliai tikinti. 
Tad, mirtis nenutraukė jos gyve
nimo siūlo. Mirtis tėra žemiško 
gyvenimo apvainikavimas ir lai
mingesnio gyvenimo pradžia. 
Kristus užtikrino, kad “mirusieji 
išgirs Dievo Sūnaus balsą. Tie, 
kurie jį išgirs, gyvens” amžinai.

Su velionės mirtimi Lietuva

Šen. Thurinond '.r žmona, buvusi Carolinos gražuolė, sveikinasi su South 
Carolinos Columbia mieste universiteto rektorium Thomas Jones ir jo žmona,

l kurie padarė viešą priėmimą.

Lietuvių parapijoms prilai I s9 darbams.

mo nelaimei. Ji visokepiopai gel- praturtėjo dar viena užtarėja. Bū 
bėjo pagalbos reikalingus. Ji ne- kime tikri, P aukštame Dangu-
laimingiems tautiečiams širdį ne 
šaltą turėjo.

Ji savo tautiečius giliai ir nuo
širdžiai mylėjo ir todėl daug ken 
tėjo. Jos gyvenimas — tikra odi
sėja. Ji augo ir brendo carų lai
kų nevalioje. I-jo Pasaulinio ka
ro, Lietuvos tuo metu okupaci
jos ir Lietuvos laisvės kovų bei 
jos prisikėlimo nepriklausomam 
gyvenimui laikotarpis surištas su 
daugeliu velionės sielvartų. II-jo 
Pasaulinio karo metu, ypač Kre 
mliaus agresijos prieš Lietuvą pa 
sekoje, jos odisėjh',- pernelig pa
didėjo. Sekė tremtis, internavi
mas Rytprūsiuose, ir ilga kelionė 
iki pasiekė šio prietelingo kraš
to krantus. Įsikūrimas pradžioje 
ir čia buvo nelengvas. Teko iš 
vienos vietovės į kitą kilnotis. Pa
galios, jai teko pęrgyventi ir ve
lionio prezidento, Antano Sme
tonos, tragišką, perankstyvą mir
tį. Neperseniai velionės pergyve 
nta ir sunki, ilgesnė liga. Tokie 
pergyvenimai galėjo palaužti jau 
nesnius ir stipresnius pečius.

Likimo pakitėjusia kuklia būk 
le, ji nemėgo skųstis. Ji sielojo
si tik dėl Lietuvos ir kartu nu
kreipė dėmesį į jos pamiltus a- 
nūkus. Ji jiems daug širdies pa
rodė.

Visų Šventųjų dieną ją ištiku
si negailestinga liga buvo dide
lis smūgis. Mirtis nuo jos išva
davo. Ji gydo visokiausias žaiz
das ir visus skausmus nuramina.

Tautiečiai laisvėje ir vergovė
je velionės atmintį su pagarba 
minės. Pavergtas lietuvis prisi
mins, kad velionės vyro Antano' 
Smetonos prezidentavimo laikais 
lietuvis tėvynėje buvo laiminges
nis, saugesnis, laisvesnis ir eko
nomiškai pajėgesnis.

Sibiro nepriklausoma Lietuva 
taip pat neturėjo. Lietuvis prisi
mins, kad Vilniaus etninis vei
das tada nebuvo sužalotas atėjū
nais iš rytų, kaip nūnai. Tad, pa
vergtas lietuvis, netolimą praeitį 
atminęs, liūdės dėl velionės Sme 
tonienės mirties. ■

Velionę ligos smūgis ištiko Vė 
linių dienos išvakarėse, Ly. tada, 
kai ruoštasi paminėti velionio 
prezidento atmintį, beartėjant jo 
mirties 25 metų sukakčiai. Deja, 
ji užgeso su Lietuvos jubiliejinais 
metais.

Lietuvos diplomatinės ir Kon- 
sularinės tarnybos bei savo asme 
nišku vardu reiškiu gilią pagar
bą garbingai velionei, Lietuvos 
valstybės vyro gyvenimo palydo 
vei ir jo idealiai draugei.

Tos tarnybos bei savo ir p. Ka- 
jeckienės vardu reiškiu giliai 
nuoširdžią užuojautą velionės sū 
nui, dukteriai, seseriai, jų šei-

]e prisimins 
tautą.

pavergtą lietuvių

NAUJAMETINIAI
LINKĖJIMAI

— LB padinti narių skaičių.
— R. K. Moterų sąjungai pa

pildyti savo eiles jaunesnėmis na 
rėmis.

kyti jaunimą savo globoje.
— Lietuvos Vyčiams sėkmės, 

daugiau sutarimo.
— Lietuvių teatralams vaidin 

ti daugiau veikalų.
— Lietuviukams vesti tik lie

tuvaites, iš kurių galima tikėtis 
gerų žmonų, šeimininkių.

— Altui ir Balfui šaukti daž
niau bendrus narių susirinkimus.

— Naujai parapijai grąžinti 
prieš sumą giedamą “Pulkim 
ant kelių”.

— Ateitininkams palaimos jū

Lietuviams įsirašyti į lietu 
vių parapijas.

— Lietuvių skautams visų lie 
tuvių paramos.

— Korespondentams daugiau 
rašyti žinių iš vietos lietuvių gy
venimo.

— Lietuviams gausiau lanky
ti lietuviškas pamaldas.

— Visiems remti lietuvių šeš
tadienines mokyklas.

Mūsų kolonijose
Rockford, III.

KALftDŲ EGLUTĖ

Rockforde veikianti šeštadie
ninė lituanistinė mokykla kas
met surengia Kalėdų eglutę su 
įdomia programa, kurią atlieka 
mokyklą lankantieji vaikučiai, 
it kuri yra įdomu pamatyti ne 
tik vaikams, bet ir suaugu
siems.

Šiais metais tokia eglutės 
šventė bus ateinantį sekmadie
nį, sausio mėn. 5 d. lietuvių klu 
bo didžiojoje salėje 2 vai. p. p. 
Po programos atvykęs “kalėdų 
senelis” išdalins vaikučiams at
neštas dovanas, o po to seks 
vaišės.

Rengėjai maloniai prašo vi
sus Rockfordo lietuvius atvežti 
savo vaikus j jiems ruošiamą 
šventę ir pačius joje dalyvauti.

Tėvų komitetas

ko. Vyskupas gimęs 1904 me
tais Presovo vyskupijoje; tituli
niu Midilos vyskupu buvo pa
šventintas 1947 metais. Netru
kus po to, lygiai kaip ir kardi
nolas iSlypyj, atsisakęs pereiti 
į ortodoksų Bažnyčią, buvo su
imtas ir uždarytas Lopoldovo 
kalėjime netoli Bratislavos. Dėl 
savo ištikimybės Romos Baž
nyčiai, net ir ipo to kai buvo 
paleistas į laisvę Prahos arki
vyskupas kardinolas Beran, vys 
kūpąs Hopko buvo laikomas 
atš’.-droje celėje (kameroje). 
Tik prasidėjus “naujam kursui” 
Čekoslovakijoje vyskupas Hop
ko buvo paleistas iš kalėjimo ir 
dabar galėjo atvykti į Romą.

— Celofonas išrastas 1911 m. 
šveicaro Brandenberger.

VYSKUPAS BUV. KALINYS 
Į ROMĄ

Trylika metų iškentėjęs Če 
koslovakijos 'kalėjimuose už ti- 

Visiems lietuviams, sveikų; kėjimą šiomis dienomis į Romą 
Į atvyko Slovakijos katalikų rytų 

Balana apeigų vyskupas Vasilijus Hop-
ir laimingų Naujų Metų!

per annum

Šešių ar dvylika mėnesių 
certiflkatams, maž’ausiai 

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

videntai mokami termino 
pabaigoje. Certifikatus

atnaujiname automatiš
kai.

Paprastose taupymo sąs
kaitose laikomiems pini

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

santaupos gauna nuošimtį 
nuo mėnesio pradžios. 

Dividendus išmokame bir
želio 30 ir gruodžio mėn.

31 dienomis.

OUR 72nd YEAR 
"where people make the difference* ; _

. Gn/Grt FEOERAL SAV/NGS
3430 South Halsted J Chicago i Phone 523-2800 Albert X Aukers, President ASSETS OVER $3Z000fi00^

Sios puikios Hollywood 
svarstykles yra tikrai 

praktiška dovana, mielai 
priimama kiekviename name.

Degto emaliaus ir tikrai puikaus 
vinilinio viršaus svarstyklės yra 

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

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

bendrovėje arba padidinsite jau turimą
sąskaitą tokia ar didesne suma. Pasiūlymas 

isicalioia nuo gruodžio 16 d. Ir baigiasi 1969 
nr sausio 11 d. Galime duoti tik vieną dovaną 

vienai sąskaitai. Turint galvoje dovanos dydį 
ir svoij. niekam negalime dovanos pasiųsti.

HIGHEST HATES
Msm

per annum

USB

Amerikos sporto žaidynių ūpo kėlėjų 
vadinamų ‘'Cheerleader’’ karaite iš
rinkta Arizonos universiteto Studentė 
Trao. Anderson.

Norintiems pirkt ar parduoti 
serus ar bonus

Jau 37 metai kai Wayno 
Hummer bendrovė, kuri yra na
riu New York Stock Exchange, 
American Stock Exchange ir 
Midwest Stock Exchange, pade
da gausiems klientams apsirū
pinti šėrais ar juos parduoti. 
Pasirenka patys klientai, bet 
jeigu kas klausia patarimo, 
jam padedama atrasti geriau
sius šėrus pagal jo padėtį, pa
renkant gabiai vadovaujamas 
bendroves ir finansiškai stiprius 
ūkinius vienetus.

Kad sėkmingiau galėtų patar
nauti, bendrovė turi tiesioginį 
laidą su Netv York Stock Ex- 
change, o elektroniniai kompu- 
teriai momentaliai parodo šėrų 
kainą. Wayne Hummer Chioa
goje įrengė telefoną WE 9-1600, 
kuriuo galima bet kurią minutę 
paroje pašaukus sužinoti šėrų 
kainas.

Wayne Hummer bendrovė pa
deda pirkti — parduoti šėrus, 
perrašyti juos dovanoms ki

tiems; saugo vertybių popierius; 
duoda paskolas perkant šėrus; 
informuoja apie šėrų kainas; 
analizuoja padarytus investavi
mus ir pataria, ką toliau dary
ti; pataria apie bendrovių duo
damas teises papigintai pirkti; 
priima reguliarius investavimus 
net nuo $40; informuoja apie 
savitarpio investavimo fondus 
ir investavimo bendroves; parū
pina investavimo sąskaityboms 
knygas; siunčia dvisavaitinį 
biuletenį apie šėrų ir bonų kai
nas, rinkos posūkius; duoda šė
rų ir bonų įvertinimus pagal jų 
kainą net nuo 1913 m.

Daugelis lietuvių Wayne 
Hummer bendr. patarnavimu 
labai patenkinti. Wayne Hum
mer & Co. adresas: 105 W. 
Adams St., Chicago, IU. 60690, 
tel.: AN 3-1700. Kituose mies
tuose: 123 Appleton St., Apple- 
ton, Wis.; Security National 
Bank Building, Sheboygan, Wis.

(sk.)

PASTNAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

4.75 %

PER ANNUM 
ON REGULAR 

CURRENT RATE

INSURED
5.25%

PER ANNUM 
ON INVESTMENT 

BONUS 
$1,000 MIN.

DAUGIAU KAIP PUSĖ ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ 
VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS

VISAD ISMOKĖJOM TAUPVTOJAMS PAGAL 
PAREIKALAVIMĄ

AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

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

Kas tik turi gėrę skonį,

viską perka pas Lieponį !

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Westem. PR 8-5875

Vedėjau J. LIEPONIS

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

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.



DRAUGAS, penk+adieniR, 1069 m. sausio mėn. 3 d.

Bostone Back Bay rajone kilus gaisrui, vienas gyventojas ii ketvirto aukSto 
nusileidžia virve, nebelaukdamas kol atvyks ugniagesiai. Gaisre žuvo vienas 
asmuo.

Aukotojai 
Lietuviu Kankinių 
Koplyčiai Romoje

Marcijoaia Dirgilienė — $50—
Julius Palkalka — $50—
E. Jasaitienė (Ona ir Bi

rutė Miniataitės a. a. 
tėvelio Felikso Miniato 
atminimui) — $25—

Algimantas Balčiūnas,
M. D. $25—

A. A. Buiknis — $25—

Marija Sirutytė (a. a. bro 
lio Broniaus — knygų 
leidėjo atminimui) — $20—

J. K Miekai — . $10—
K. Sirvinis (a. a. Joanos

Širvinskienės — Grttz- 
duitės bolševikų nužu
dytos atminimui) $10—

Elzbieta Sakeviėienė $10—

LITHUANIAN MARTYRS 
CHAPEL COMMITTKE 

2701 W. 68th Street
('h i ragu IU. 60620

REAL E STATE
8-jų miegamųjų “ex|»andable”

mūr. namas. U/z vonios, 2 mai. 
garažas. Daug priedų. Apyl 7lst 
lr Marguette pko. 776-3200

40 akrų ūkis su trobesiais ir ma 
Alnerlja Mičigane, 120 myliu nuo Ctal- 
(SMTOS. $14,000.

IO butų mūr. namas Maruuette 
Pk. $11,000 met. pajamų. Savininkas 
duos paskolą. 6%. Kaina $88,000.

b knmb. mflr. buugalow prie 71- 
oa Ir Rockvvell. Galima tuoj užimti. 
$17,900.

4 butu po 5 kainb. mūr. namas 
Gage Pk. Nauja Šiluma lr elektra 
Alum. langai. Dvigubas garažas. 
$48.000.

9 butai po Ali kamb. ir 4 kamb. 
angliškam rūsyj. 12 metu mūr. na 
mas Maruuette Pk. 3 auto garažas. 
$62,000.

2 gražūs sklypai po 50x160 p6dų 
Beverly Shores, Ind. $7,900.

LEONAS REAL ESTATE
ISCOMK TA* — NOTARIATAS - 

IMIGRACIJA
2785 W. 71wt St Tel. 625-601F

72 Ir Talman. Mūr. 1H aukšto. 2
butai —, t lr I, U. Garažas, $21,900.

71 tr Talman. Med. 4 kamb. tm> 
tas lr 2 kanih, rūsy. Guzx> SUd. 
$18.500. v-;, ' ,

Mūr. b kamb. bungtilov*. Geram 
stovy Garažas Tik $14.900

70 lr Talman. Mflr. I po 5 kamb 
ir butas rūsy Garažas $29.900.

VAINA REALTY
2517 W 7ImI Ntrem - RE 7 9515

5 k. mūro pajamų namas su rūsiu, 
nauj. Alldy., kabinetine virtuve Ir 
gražiai J rengta veikiančia rūbų va
lykla. Gege pke. $18,900':' -----

Didelei ar giminingai šeimai mū
ro namus su rūsiu Ir garažu ant pla
taus sklypo. 6 H kamb. plius 2 
kamb. su pilna vonia paatogčje. 68 
lr Talman. $21,000.

Sklypas tr šalimai 3 butu namas 
geroj Brighton pko .apyl. 5—*—8 H 
k. modernūs butai. Virš. $800 paja
mų. $25,900

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43 St. CL 4-2300

CLASSIFIED GUIDE
ĮSIGYKITE DABAR, N I 8 c e I, I, a N E O (I m i HELP WANTED — MOTERYS

DRAUGE gaunama visa ei
lė J. Narunės — Pakštienės kny
gų jaunimui, kur progos ar eiliuo- 
tu žodžiu, vaiko galvojimui pri-! 
taikinta kalba, pateikiami vaiz
deliai ar apsakymėliai iš jaunų- į 
jų pasaulio:

Birutės rytas 0.95
Jaunieji daigeliai 1.30
Snaigių karalaitė 1.00
Gintaro takais 1.80
Ambarita (anglų klb) 1.00
Illinois gyventojai prie knygos 

kainos prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

PRISIKĖLIMAS
ALĖ RŪTA

Gerąi skaitytojams žinoma au
torė išeina i literatūrini pasaulį 
vėl su nauja tema: vėžiu ser
gančio dailininko psichologinis 
gyvenimas paskutiniame žemiš
kos kelionės etape.

“Kur meilė, ten yra gyveni
mas” — mąsto ligonis gulėda
mas patale ir iš nevilties žen
gia į dvasini prisikėlimą.

Knyga verčia susimąstyti, o 
vietomis net susigriaužti, kad gy
venimas toks gražus, o vistiek 
reikia jį palikti. Autorės žodžiai 
darosi savi, mintys artimos ir 
skaitytojas nejučiomis pradeda 
gyventi jos piešiamais vaizdais.

Knyga išleista “Nidos” klubo,
GAUNAMA “Drauge”. Jos 

kaina $2.50.
Illinois gyventojai turi pridėti 

prie knygos kainos 5 proc. mo
kesčiams.

DĖMESIO!

RADIO PROGRAMA
t

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
W1»YN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko-1 
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis j: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

HELP VVANTED — VYRAI

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

AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 So. Ashlaud Avė., LA 3-877.> 
(Currency Exchange patalpose1 

.Sąžiningas patarnavimas

NAMU PIRKIMAS — 
r AKU AVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Ta*.
Natariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

<>455 8 Kedzie Avė. — PR 8-2283

REAL ESTATE

Iiuilllllllllliiiiiiiiiiijiiiiuiiiiuitlllllllltll į
JEIGU JUMS K K I K I A i 
GRAŽIŲ VIZITINIU KORTELIU , 
kreipkitės į 'Draugą”, kuris spaus- 
tina tokius dalykėlius gražiai. gre> I 
rai ir prieinama kaina |

DRAUGAS 
4545 West t*3rd Street

CHICAGO 29. ILL
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

KITCHEN HELP
Experience not necessary.

SUBURBAN CONVALESCENT 
HOME

120 W. 26th St. — Tel. 756-5200

HELP VVANTED — VYRAI

$ pu fl kainb. mūr. Modernios vo
nių. alum. langai. Šiluma guzu, 2 
auto. garažas Maruuette pke. $29,905.

J nn Sli kanib. Ir 4 kamb. angliš
kam , usy. 7 metu mūras, 2 atskiros 
Šilimos gazu. alum. langai, kilimai. 
$48,60".

41 butų naujas mūras. Karšto vand 
Atluma gesti. alum. langai. Pajamų 
virš $10,000 metams. $86,000.

14 Imto. 2-jų aukStų mūras. Geros 
pajamos- Maruuette pke. $83,000.

10 butų Po 3 kamb. mūr. Alum 
langai. netoli mūsų Įstaigos. Tik 
$87.000.

4 nileg. mūras. 2 pilnos vonios, ži
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų J- 
stalgos $18,900.

2 po 0 kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. Šiluma gazu. Maruuette pke. 
$42,000.

50 p. sklypas Maruuette pke. Biz
niui lr apartmentams. Telraukltfis.

12 butų 1 metų moderniu 1 rturtln 
gas jrenglmąla, balkonai. Pajamų 
$26,0oo metams. Pietvakarių miesto 
daly. TelraukitSs.

Roomlng house. Pajamų $5)0,000 
metams. Tabat gerai išimom. Siauri
nėje miesto dalyje. Teiraukitės,

h kamb. mūr. "Built-Imi'f, kokli 
nfls plyteles, karkto vandens šildymas 
gazu. Mara. pke. $20,600,

1H aukšto mfir. 6 lr 6 kamb. 1 
'ėjimai. Atskiri Šildymai 2 auto ga
ražas. 67 lr Oakley $19,500

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

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

425® S. Maplevvood Av., CL 4-7450

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

SAUS • MORTGAGES ■ MANAGEMENT

M.L.S

Kalėdos savam name

2 butų mudermui mims ir gražus 
belamentas. 3 atskiri šildymai. Apie 
44 lr Talman. Pigus.

šedevras. 6 kamb., 8 metų mūro 
rezidencija lr mūro garažas. Centr. 
air oond. Malonu žlūrBtl Ir gyventi. 
Arti 103 lr Kedzie.

fl kamb. 16 mptų mūras. Marų. 
rke. Gazu šildymas. Platus lotas, 
auto mūro garažas. $20.000. 
t H aukšto, 16 metų pajamų mū

ras. 2 auto. garažas. Prie pat parko. 
$26,700. Prllibs rimta pasiūlymų.

3 butų niūras. Arti ofiso. 2 po 7 
lr 4 kamb. butai Garažas. $29.600.

2 aukštų, S butų modernus mūras. 
11 metų statyba. Beverly Woods. 
Virš $14,000 nuoma. Namas per 8M 
metus Išsimoka (nešti $26,000.

Dviguba nauda Iš 8 kamb. mūro. 
Arti Maria High. Plgua

Uoksus 7 kamb. mūras, (rengtas 
belamentas, garažas. daug priedų. 
Gera vieta. $20,000.

SvarntčH*. gražus 4 H kamb. med. 
Platus lotas. Arti mūsų. $12.750.

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

park
2 ai

PARDAVIMUI
Ietnber oi M.L.S.

ALEI S A T A S — R E A L T 0 R
Main office 5727 W. Cermafk Rd., Cicero, Hl. Tel. OL 6-2233 

tarime šimtus namų Ciceroje, Benvyne, Rlveraide, La Grange Park 
r kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti i mūsų įstaigą 
r išsirinkti H katalogo.

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES

30 and 50 gaL Eres delivery 

5S22 So. 4344113,
> ro •

VYRAI IR MOTERYS 

Immediate Openings
MEDICAL

TECHNOLOGISTS
ASCP rcgistered or ellgible. 193 bed 
generaj acute care hospital. currently 
under 6.5 million dollar expansion 
and moderoization program. Salary 
range: $7,000 to $10.400. Benefits
Include paid Blue Cross/Blu’e Shleld, 
free life Insurance, llberal siek leave, 
vaeations and holidays. retirement 
program. Permanent positions. Please 
contact.

Personnel Direetor
leila hospital

BATTLE CREEK. MICHIGAN
Collect oalla accepted. Phone (618) 
962-8651, Rxt. 114. Travel expenses 
for Intervtevv paid If employment 
agreement ls made.

GIRLS
For Light Factory Work 

FULL TIME 
PHOENLN

ELECTRIC MFG. CO.
30*15 N. Halsted Street

Reikalinga patikima kompani jo
ne - šeimininkė vyresnio amž. 
moteriai, 3-—4 mėnesiams Flori
doje. Kambarys, maistas ir ma
žas atlyginimas. Kreiptis tel. 
S54-S522

ENGINEERS
INDUSTRIAL
Washer And Oven Design

Able to handle entire project through 
estimating, ųuoting, design, instžl- 
lation and debugging. Salary open. 
Relocation expenses paid. Send re
sume, or call collect Jim Hester.

GRIFFIN & COMPANY
P. O. BOX 21396 

LOUIS VILLE, KY. 40221
TEL. (502) 636-1374

An Eųual Opportunity Employer

YOUNG MAN
with ability and ambition to begin 
as errand boy and general office 
Good future.

CONTACT JOE TO PINKĄ 
762-2^22

MECHANIC
Construction tool repair and main
tenance mechanic. Mušt be familiar 
vvith electrical contractors tools. 
Westem suburbs. 449-5300
L.K. COM9TOCK AND CO. INC.

Perskaitę “Draugą", duo 

’ite ii kitiems pasiskaityti

HELP W A N T E D — VYRAI

ENGINEERS

FIELD^SERVICE ENGINEERS
Boiler and Fuel Burning Eąuipment

We need engineers to supervise startup and operation of boilers 
and fuiel burning eąuipment of our manufacture. This covers boilers 
from 15.000 lb. per hour package indusrtial boilers to 3,000.00 lb. per 
hour public utility boilers fired by all types of fossil fuels and 
various refuse fuels. Fuel burning eąuipment includes coal, o 1 
and gas burners. stokers and coal pulverizers’
.Service engineers are also responsįble for instruction of customer’B 
personnel, troUble-shooting and testing. Training program provided 
Travel is esttensive throughout U.S.A. Supervision from main offiees 
in Worcester, Massachussetts. BS in mechanical engineering two-year 
college or eąuivalest practical experience in power plant operation 
reąuired.
Send resume and salary reąuirements to G. W. Durnin or call 

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

An Eųual Opportunity Employer

VVORK IN THE EXCITING 
HIGH-PAYING FIELD

OF MAGNETICS
Modern New Plant has 

Immediate Openings for

GENERAL FACTORY WORKERS
(No Experieneo Necessary — We tvfll train)

• MACHINE & FORKLIFT OPERATORS

• ROUGH & FINISH GRINDERS

• CORE MAKERS

• PRESS OPERATORS
We need men who want permanent jobs wlth no la.voffs. 

WE OFFER:

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

PLŪS:

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

PHONE, WRITE OR VISIT

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

MARENGO, ILLINOIS

(Area Code 815) 568-2283

A n Eųual Gpportunlty Employer

OPENINGS FOR 

Electrical Maintenance 

Pipe and Steamfitters

Applieants mušt have 10 yrs ex- 
perience and/or journeymen's card 
Excel’t wages and employee bene
fit program Steady jobs with pres
ent openings being on lst and 3rd 
shift

Contact Employment Office

J. I. CASE CO.
Component Division 

RACINE, WISCONSIN
Ali Eųual oppęrtųnlty employer

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

SERVICEMAN
Applieants having a machinist 
degree or experience in the 
maintenance of repair of machine 
tools are preferred.

EXCELLENT 
WORKING CONDITIONS 

Call

LI 7-7400

Immediate Openings!

OUTSIDE 
MACHINISTS 
SHIP FITTERS

(First Class only)

Apply or write

BREWER DRY DOCK 
COMPANY

2945 Richmond Terrace

Staten Island, N.Y.
An Etjuai opportunity employer

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.1

Fiat Roosevelt Motors, Ine.
1125 bunt

BUK GROVE VILLAGSJ, ILL. 
Wc aro ntafflng n<»w offie<>.
Wp nco«):
I - EXKCVnVE SECRETARY 
1 - RECEPTIONIST 
1 - SECRETARY
CALL MR. SCHILLER For AppolnL 
_______________ 139-8100________________

ELECTRONIC

DRAFTSMAN
Good knovvledge of olectrųnilca pre. 
ferred. Ability to lay-out art vvork. 
Work vvill Include schematles, oom- 
ponent layouts, \vtrlng diagrama, 
funotlonal logie diagrama and some 
mechanical ivork. Steady. Call

LUNDELL CONTROLS
2560 N. Elston Avė., Chicago 

Tel. 772-8200
An Eąual Opportunity Employer

ELECTRO-MECHANICAL 
and MECHANICAL ENGINEERS

If you are an aggresive hardworking engineer looking for an 
opportunity to associate yourself with a dynamic growth mlnded 
company, the follovving vvill be of interest. Ojiening exlsts for 
applieants with background in electrical engineering. associated 
with Logic Design, Computer concepts, office machines, precision 
mechan sms related to Peripheral Computer Eąuipment, office 
machines etc. Send resumes to:

THOMAS E. WHEELER
Personnel Manager

DURA DIVISION 0F 
INTERCONTINENTAL SYSTEMS INC.

5461 - 20th Street VVest 
GREELEY, COLOR ADO 80631

An Kųual Oppartu nlty Employer.
mėliui

COMPUTEH INSTRUMENT ATIOR COMPANY NEEDS
ELECTRONIC TECHNICIAN 

VVITH DIGITAL KXPKRIENCE
Full time stoody job. Good ntarttng vvages wlth perlodlp Inoreagaa 
Paid vaeations. holidays, hospital Insurence. Attendunce Bonus Plan. 

Pitone Mr. Mike Stvanson Or Mr. Glenn Walte

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

A.n Eųual Opportunity Employer

MODEL - MAKERS
R t D

LITTONS SWEDA DIVISION worldwlde leader in the field of busi
ness eąuipment is enlarglng its staff in the R & D modelmaking depart
ment. Immediate job opportunities exist foir experienced model.makers. 
Applieants should have minimum 5 years experience as tool and dle- 
maker also in the field of moldmaking for precision parts — or general 
experience vvith a model shop. Basic training should include a eompleted 
apprenticeshlp.
Excellent starting salary vvith exceptionally good employee benefits in
cluding the Litton-plan to purchase company stoeks and liberal pension 
plan. VVrite or call: 550 Central Avenue Orange, Nevv Jersey or call 
(201)673-7100. Ext. 2254.

Appointments made for Your convenience.

SWEDA INTERNATIONAL
Division of LITTON INDUSTRIES

An Eųual Opportunity Employer

S engineers
| B.I.I.L B.S.M.E. B4.M.E.

| GENERAL FOODS CORPORATION
S has engineering opportunities for promotable individuals vvith up to 
S five years experience.

PROJECT ENGINEERS
5 Work involves installation and modification of advanced packaglng and 
S Processing eąuipment.

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

Send resume in confidence or call Mr. John O’Connor collecL

GENERAL FOODS 
CORPORATION

7400 S. Rockvvell 
Chicago, Illinois 60629
(312) 925-1200

K

i
An Eąual Opportunity Employer

ŠHiitHHiMiiiiiiitHiuiimiiiiiiiHiitiiiiiiiimiiiiiimimiiiiimitiiiHiiiiintittmiiiniil



B. JABLONSKĮ AMŽINYBĖN PALYDĖJUS I DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. sausio mėn. 2 d. 7

Pačiame amžiaus tvirtume, 
1968 m. gruodžio 24 d. — Kū- 
čiose, Westlake Community li
goninėje, Meirose Parke, am
žiams sustojo plakusi tauraus 
Žemaitijos sūnaus Balio Jablons 
kio širdis. Ir taip staiga ir ne
tikėtai. Jo brolis daktaras Kor
tos su savo kolegomis dakta
rais dar dėjo visas pastangas 
išgelbėti jo gyvybę, bet pavar
gusi širdis nustojo dirbusi.

A. a. Balio Jablonskio, tau
raus, tylaus Ir kantraus vyro 
gyvenimas perpintas įvairiau
siais skausmais ir nesėkmėmis. 
Ir kai su juo atsisveikiname, 
bandome nuskubėti jo gyvenimo 

pikais į praeitį.
Jis gimė 1910 m. liepos 5 d. 

Būdvietės kaime, Skuodo valsč., 
Kretingos apskr. Mokėsi Skuo
do gimnazijoje, ilgokai tarnavo 
neprikl. Lietuvos laikais viešo
joje policijoje, o iš jos pasitrau
kęs, Puotkalių kaime, prie Skuo
do, ūkininkavo.

Buvo vedęs ir susilaukė po
ros gražių dukrelių. Koinunisri- 

gpiam siaubui užgriūvant Lietu
vą, a. a. Balys Jablonskis trau
kėsi į Vakarus. Mažoji dukrelė 
Nijolė tebuvo vos 2 metukų, ta
da sirgo ir dėl to pasiliko su 
žmonos motina Lietuvoje ir vė
liau jai teko išgyventi Sibiro 
tremtyje 10 metų. Lilija su tė
veliais pasitraukė į Vakarus. Po 
ilgų klajonių ir vargo dienų, ka
rui pasibaigus, apsigyveno Un- 

.tenberg stovykloje, Vokietijoje. 
*bet čia Jablonskio šeimą ištin

ka vėl skaudus smūgis — 1949 
metais miršta jo mylimoji žmo
na ir Balys lieka vienas su ma
žyte dukrele Lilija.

Emigracijai prasidėjus, a. a. 
Balys Jablonskis su dukrele Li
lija pasiekia Ameriką, apsigy
vena Chicagoje 18-je kolonijoje, 

vėliau — Marąuette Parke.
Jis dirbo Wabash geležinkelio 
prekių stotyje, o mažoji Lilytė 
Jb buvo vienintelis džiaugsmas 
įr paguoda. Jis nepaprastu rū
pestingumu ir didele tėviška 
tpėiįe ją gražiai išaugino, išlei- 
db į mokslą ir, jai sukūrus šei
myninį gyvenimą, jis nuolatos 
Jis Seimą lydėjo savo tėviška 
globa ir meile.

| Ilgus metus dėjo pastangas 
’ atsigabenti į Ameriką savo ant

rąją dukrelę iš pavergtos Lie
tuvos, bet visos pastangos nu
eidavo niekai? ir komunistai jos 
neišleido pas savo tėvelį. Tai jis 
be galo skaudžiai išgyveno ir 
pakėlė tyliai ir kantriai daug 
skausmo. Gi už visas bolševikų 
padarytas skriaudas ir darbus, 
a. a. velionis buvo neatlaidus 
kovotojas prieš komunistines 
nuotaikas, kurių ir šiame krašte 
netrūkdavo. Jis be galo ilgėjo
si savosios Žemaitijos, apie ją 

* dažnai kalbėdavo ir su viltimi 
gyveno, kad ateis diena, kada 
jis vėl sugrįš į nepriklausomą 
ir laisvą Lietuvą,

Jis buvo geraširdis. Tyliai ir 
dosnia ranka gausiai paremda
vo savo mylimąją dukrelę Lie
tuvoje, kitas gimines. Gi ir lie
tuviškam reikalui nebūdavo Syk 
štus ir paskutiniuoju laiku sa
vo vardą įamžino Lietuvių fon- 
do šeimoje.

Velionis buvo taurus, tylus, 
visada susimąstęs, bet princi
puose tvirtas, bičiulių tarpe nuo 
širdus ir mielas žmogus.

Paskutinės kelionės išvaka
rėse Petkaus koplyčioje kan. V. 
Zakarauskas atkalbėjo maldas, 
o jautrų ir nuoširdų bendruo
menišką Lietuvių fondo vardu 
atsisveikinimo žodį tarė Jonas 

t 'Tijūnas.
Gruodžio 28 d. Gimimo Švč. 

P. M. parapijos bažnyčioje, Mar
ąuette Parke, kan. V. Zakaraus 
kas atlaikė už velionies sielą 
gedulingas pamaldas ir savo pa
moksle prisimint a. a. Balio, 
kaip tauraus žmogaus, gyveni
mą ir darbus.

Sv. Kazimiero kapinėse vėl 
supiltas naujas kapas. Prie jo 
liūdi dukrelė Lilija, žentas An
taną*, du anūkai, brolis dr. Kos
tas, daug jo artimų draugų, ben

Metropolitan Opera turi la - 
bai gerą paprotį pristatyti kietk- , 
vieną naują solistą savo plačiai 
auditorijai. Lietuviams bus įdo- ( 
mu pažinti Teresą Zylis-Gara.

Solistė praeitą vasarą aebiu- 1 
tavo Salzburgo festivalyje, dai- i 
nuodama Donnos Alviros par- . 
tiją Mozarto “Don Giovanni” 
operoje, kuri jai atnešė didelį 
pasisekimą ir atvėrė duris į pa 
saulinio garso operų teatrus. Ji 
pasakojasi, kad ten, tik dvi die
nas prieš premjerą, per genera
linę repeticiją, Ikai buvo užtem
dyta šviesa, ji nukrito žemyn 
ir susižeidė pečius ir koją. “Aš 
turiu sutikti, kad tas “Don Gio
vanni’’, pastatymas buvo man 
tamsiausias... tuo metu. Bet tai 
atnešė džiaugsmą. Donna Elvi- 
ra yra mano laimingoji rolė. Ji 
tinka mano balsui ir mano sla
viškam temperamentui.” Tą rolę 
prieš porą metų ji dainavo Pa
ryžiuje ir nuo tada pradėjo kil
ti. šį šeštadienį ji dainuos tą 
pačią partiją Metropolitan ope
roje, kurią girdėsime per radiją 
1 vai. Chicagoje. Sekančią vasa
rą ji vėl dainuos Salzburge ir 
tas pastatymas bus filmuoja
mas.

iTeresa Zylis-Gara gimė Vil
niuje. Keturiolikos metų pradė
jusi muzikos studijas Lodzės 
konservatorijoje ir jos tėvai vi
sad tikėję, kad ji būsianti žy
mia operos dainininke. Ji laimė
jo pirmąsias vietas įvairiuose 
konkursuose ir greitai pasirodė 
su Varšuvos ir Krokuvos filhar
monijos orkestrais, ypač mėg- 
daima dainuoti modernaus lenkų, 
klasiko Karolio Szymanowskio 
kompozicijas. Truputį vėliau ji 
dainavo ir lenkų tautinėje ope
roje titulinę Halkos partiją. “Aš 
tada buvau dar labai per jauna ; 
tokiai sunkiai rolei ir negalėjau 
jos teisingai atlikti”, prisipažįs-i 
ta dabar solistė. 1960 m. atvy-' 
ko į Muencheną ir čia, laimėju- ■ 
si konkursą, pasirašė kontraktą 1 
su maža vokiečių opera Ober-j 
hausene, šiaurvakarinėje Vokie
tijoje, ir vėliau Dortmunde, kur 
paruošė eilę partijų. Lenkijos 
mokyklose, šalia gimtosios len
kų kalbos, ji studijavo rusų ir 
prancūzų kalbas. Paskutinius 
trejus metus jos namai buvo 
Dusseldorfas, kuriame yra vie-

A. + A.
BALIUI JABLONSKIUI mitus, 

brolį dr. K. JABLONSKĮ bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Aldona ir Titas Briškaičiai 
Praurimė ir Bronius Murinai

PETKUSjo broliui mirus, reiškiame nuoširdžią už

uojautą. TĖVAS IR SCNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

dradarbių. Gi pavergtoje Lietu
voje skaudi žinia pasiekė jo taip 
pasiilgtą dukrelę Nijolę, brolius 
— Antaną, Juozą ir Stasį, bei 
kitus gimines.

Taurus Žemaitijos sūnau, Ba
ly, tyliai išbraidęs šioje žemėje 
vargo kelius ir pakėlęs daug 
žemiško skausmo, ilsėkis sve
tingoje Amerikos žemelėje ir 
Aukščiausiojo prieglobstyje te
būnie tau amžinos laimės šalis.

Jurgis Janušaitis

Edvardas ir Vilhelmina Lapai KOPLYČIOS

/Agr. ivi/AKij/Ai D/A1N/A11 IfclNJbl mirus, 

dukrai RAMUTEI, sūnui SIGITUI ir seseriai SOFIJAI 
AMBRAZIŪNIENEI su šeimomis nuoširdžiausią užuo 
jautą reiškia

Aleksandro Gaškos šeima

ūttžAUSKV BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios geiša dėl veBtuvIų. banketų, laidotuv^ 

it kitų papuošimų.

2443 VVest 63rd St, Chicago, 111. 
Telef. PRospeet 8-0838 — PRospeet 8-0884POPIEŽIAUS KALĖDINĖ 

KALBA
Šv. Tėvas Paulius VI per 

Vatikano radiją pasakė pereitų 
metų kalėdinę kalbą visam pa
sauliui, 'kurią perdavė kartu 
daugelis Europos ir užjūrio ra
dijo stočių bei Italijos televizi
ja. Kalbos ištraukos lietuviškai 
buvo perduotos lietuvių progra
mos laidose. Iškilmingoje audien 
cijoje Popiežius Paulius VI-sis 
priėmė Kardinolų kolegijos ir 
aukštųjų Romos Bažnyčios at
stovų kalėdinius sveikinimus. 
Ta proga šventasis Tėvas pa
sakė specialią kalbą.

A. -f- A.
JADVYGAI NARBUTIENEI 

Lietuvoj© mirus, Jog vyrui VLADUI NARBUTUI, 
dukteriai IRENAI SMIELIAUSKIENEI ir artimie
siems gilią užuojautą reiškia

Juozas Strolia
Stasė ir Ričardas Petersonai

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilittoa

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

PARYŽIUS. — Visose Pran
cūzijos katalikų parapijose prasi
dėjo “Taikos savaitė siekiant tin
kamai pasirengti Pasaulinei Tai- 

I kos Dienai, kuri Popiežiaus Pau- 
! liaus VI-jo nutarimu švenčiama 
kasmet sausio 1-ją dieną. “Tai
kos savaitės” metu šiomis dieno
mis visoje Prancūzijoje organi- 

I zuojami parengimai ir konferen- 
I cijos, kuriuose nagrinėjama te
ma: “Žmogaus teisių įgyvendini
mas yra tikrasis kelias į taiką”...

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330-34 South California Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741-2

SUZANA ANTANAVIČIUS
2EMLIAUSKATTŽ

Gyveno 7019 S. California Avė.
Mirė sausio 1 d., 1969; 6 vai. vak., sulaukus 75 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 55 metus.

Velionė buvo našlė ą. a. Liudviko.

Pasiliko dideliame nuliūdime giminės: Liudvikas Antanavičius su 
šeima, Julius Radašiauskas su šeima. Ona Zemgulienė su šeima ir Ka
zimiera Zemgulienė su šeima ir kiti giminės Lietuvoje.

Priklausė Liet. Kęstučio Pašalpos kl., Brighton Pk. moterų kl.. Že
maičių dr-jai, Upytės Draugiškam kl., Piliečių dr-jai ir Eržvilko dr-jai.

Kūnas bus pašarvotas šešt., 11 vai. ryto, Petkaus Marąuette 
koplyčioje, 2533 W. 7 lst St.

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

Nuliūdę: GIMINĖS
Laidotuvių direktorius A. Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345

SEARS
HERITAGE MEMORIAL 
ANTKAPIAI IR 

PAMINKLAI 
yra pilnai šarantuotL 

Sears, Roebuck and Co.

KAINOS nuo $74.95; Į h kainą įeina pristatymas ir 
padėjimas ant kapo. Kapinių mokesčiai atskirai 

Sutaupote — Aptarnavimas — Patenkinti

6153 South VVestern Avenue Tel. HEmlock 4-4800
THOMAS J. KEARNS. vedėjas

PATHIR
LEON PIRKITE DABAR TIESIOG N00 

MR. NELSON
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

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

Brangiai mamytei ir uošvei
A. -f* A.

MARIJAI BARACIAUSKIEI
mirus, ALDONAI ir ANTANUI AUDRONTAMS 
šeimai reiškiame gilią užuojautą.

Stepas, Anastazija, 
Vytautas ir Nijolė 

Riškai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAVVICZ IR SONOS
Tel. REpubllc 7-1218 

Tel. Virginia 7-0672

PETRAS BIELIONAS
4848 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-8572JOHN DIGLES

Mirė gruod 31 d.w 1968, 6:10 vai. popiet sulaukęs 87 m. 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno apskrities;
Amerikoje išgyveno 65 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime žanona Mary (Naujalnytė), 
3 dukterys: Isabelle Buckley, žentas John: Josephine Srog. 
ir Leoną Orth, žentas Michael, 2 sūnūs; Joseph, marti Elsie. 
ir Alvin. marti Betty, 12 anūkų, 8 proanūkai ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Velionis buvo tėvas mirusios dukters Pauline Stone ir sū
naus Patrick.

Priklausė Assoe. of Lith. Workera — 76 kp.
Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 S- 

California Avė Laidotuvės įvyks šeštad, sausio 4 d. iš koply
čios 9:30 vai. ryto bus nulydėtas j Liet. Taut. kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys, sūnus, marčias, žentai, anūkai 
ir proanūkai

Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis TeL LA 3-0440

SSO7 S. UTLANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS

DR. KOSTĄ JABLONSKĮ,
jo broliui A. A. BALIUI JABLONSKIUI mirus, g 
užjaučia

Beata Trumpauskaitė 
Birutė Biskienė 
Antanas Brazys 
Vytas Melnykas

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

8819 S. LITUANICA AVĖ.

VASAITIS —
1446 8. 50tb Ave„ CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD.. OAKLAVVN. ILL. Tel. 686-2820

4 I



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. sausio mėn. 3 d.

ca

X Kpt. AudrLs Endrijonas 
sausio 1 d. sugrįžo iš Vietna
mo pas savo tėvus Salomėją ir 
Viktorą Endri jonus į Chicagą. 
Kpt. A. Endrijonas Vietname 
jau buvo antrą kartą_  šį kar
tą nuo pereitų metų pradžios. 
Kurį laiką .pailsėjęs pas tėvus, 
jis išvyks į naują paskyrimo 
vietą Texase.

X Liet. Gailestingųjų seserų 
s-gos susirinkimas bus ateinan
tį antradienį, sausio 7 d. 7 vaL 
va)k. pas S. Endrijonienę, 7305 
So. Fairfield Avė., Chicagoje. 
Narės kviečiamos susirinkime 
dalyvauti.

X Dail. K. Žeromskis iš New 
Yorko buvo atvykęs į Chicagą, 
kur studijavo savo paveikslų 
parodos suruošimo galimybes. 
Šia proga aplankė ir “Draugą”.

X Lemonto Maironio lituanis 
tinės mokyklos eglutė įvyks 
sausio 5 d., sekmadienį, 2 vai. 
p. p. Lemonto pradžios mokyk
loje, 400 McCarthy Road, Le
ment, Rl. Įvairią ir įdomią pro
gramą atliks mokyklos moCdniai.

X Psktn. Romualdas Povilai
tis, dantų gydytojas, 16-os ben
dradarbių talkininkaujamas, pa- 
rudšė skautams vyčiams vado
vėlį, kuris baigiamas spausdinti
VI. Vijeikio spaustuvėje. Pateik 
ta daug skautams reikalingos 
ir įdomios medžiagos.

X Inž. . Izidorius Bartkus, 
žinomas keliauninkas ir filmuo- 
tojas, prieš ketvertą metų iš 
Chicagos persikėlęs gyventi į 
San Francisco, Califomijoje, kur 
dirba vienoje atsakingoje elek
trinių įrengimų projektavimo 
firmoje, švenčių proga lankėsi 
Chicagoje, Ikur susitiko su visa 
eile pažįstamų. Išvažiuodamas 
užsuko į “Draugo” redakciją, 
kur susipažino su redakcijos, 
administracijos bei spaustuvės 
darbu.

x Dr. ISitasys Žmuidzinas, 
sveikindamas “Draugą’ su šven
tėmis, drauge pridėjo 5 dol. au
ką už gautus kalėdinius atviru
kus. Dėkojame.

X Mūsų spaudos darbą re
mia nuoširdūs skaitytojai. 
“Draugui” aukų, atsilygindami 
už kalėdines korteles bei kalen
dorius, prisiuntė: 4 dol. — Dr. 
Aldona Grinienė; po 3 doL — 
A. Zaparackas, J. Staškevičius, 
Ant. šošė, VI. Būtėnas, Irena 
Bigus, Alb. Stočkus; po 2 dol. 
— J. Matusevičius, K. Mustei
kis, M. Mikšienė, Dr. J. Kižys, 
T. Dameika, J. Rikteraitis, Mary
C. Sutkus, A. Butkūnas, Moni- 

Gavcus, P. Pečkaitis, O.
Naumanienė; po 1 dol. — J. 
Walaitis, A. Mikulskis, J. De- 
renčius, L. Balzaras.

X B. Juodelis pasidalins įspū
džiais iš Vilniaus su Chicagos 
skautininkais sausio 5 d., sek
madienį, 3:30 v. įvyksiančioje 
skautininkių-kų ramovės suei
goje Jelionių rezidencijoje, 6111 
So. California avė.

X Dr. L. Kriaučeliūnas, žino
mas mūsų visuomenės veikėjas, 
Švenčių proga prisiuntė “Drau
gui” 10 dol. auką. Nuoširdžiai
dėkojame.

X Jei “Eglutę” užsakysi
Vaikui džiaugsmą padarysi —
Skaitant nuotykius Ptupučio,
Valandos pavirs minutėm.

(sk.)
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

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

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

x Chieago Taupymo bendro
vė, 6245 S. Westem Avė., su
ruošė kalėdinį pobūvį dirbantie
siems ir jų šeimoms. Ponai Pa
keliai visus atsilankiusius gra
žiai priėmė. John Pakel, sr., 
Chieago Taupymo bendrovės 
prezidentas, ten dirbantiems iš
dalino dovanų. Po vaišių prie 
puikios muzikos kas norėjo gra 
žiai pasišoko. Dalyvavo arti 
dviejų šimtų asmenų. Keletą 
dienų vėliau taip pat Chieago 
Taupymo bendrovės patalpose 
buvo surengę Kalėdų vaišes vai
kučiams, kurie turi taupymo 
skyrius. Vaikučiai ir jų paly
dovai buvo gerai pavaišinti ir 
įvairiomis dovanomis apdova
noti.

X Lietuvos vyčiai, įvertinda
mi “Draugo” skiriamą dėmesį 
jų veiklai, drauge su švenčių 
sveikinimais atsiuntė ir auką 
spaudai _  $20. Tai padarė Illi
nois — Indianos vyčių apskritis, 
kuriam pirmininkauja L. Paukš 
ta.

x Stanley Pieza, “Chicago’s 
American” redaktorius, atsiun- 
tė “Draugo” štabui nuoširdžius 
Kalėdų ir Naujųjų Metų sveiki
nimus. Ta proga, atsilyginda
mas už kalėdines korteles, pri
dėjo 5 dol. auką. Mūsų nuošir
dus ačiū.

X Norman Burštehias,
N. Wabash Avė., Chieago, Rl., 
žinomas prekybinmlkas ir lietu
viškų reikalų rėmėjas, atsily
gindamas už kalėdines korteles 
atsiuntė 5 dol. auką. Dėkoja
me.

Jauniausioji Marquette Parko generacija šok o įkarštyje... Nuotr. Z .Degučio

IŠ ART! IR TOL!

1. A. VALSTYBĖSE

Alg,s Modestas, Korp. Neo-Lithua- 
nia centro valdybos pirmininkas, 
bendros Detroitas - Chicaga korpo
racijos skyrių sueigos .metu Detroite.

Nuotr. J. Gaižučio
X Marijos aukšt. mok. mo

kinių motinų klubo susirinkimas 
įvyks sausio 12 d. 2:30 v. p.p. 
mokyklos salėje, 6727 S. Cali- 
fomia. Kalbės dr. M. McNeill. 
Įėjimo dovaną paskyrė Adams 
b-vė.

— J. Kajeeko, Lietuvos atsto
vo, žodis į Lietuvą, pasakytas 
per Amerikos Balsą Naujųjų 
1969 metų proga: Garbingos tė
vynės mielieji tautiečiai, 1968 
metai, t. y. 50-tieji metai nuo 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo, Vakarų pasaulyje žino
mi buvo, kaip Lietuvos Laisvės 
kovos metai. Jų bėgyje visur 
pasaulyje, kur esanha lietuvių, 
organizuota iškilmingi tos su-

| kalkties minėjimai. Vienur jie 
iškilmingai paminėti lietuvių 
tarpe, kitur paminėti bendrai su 
latviais ir estais. Į tuos minėji
mus atsilankė žymių amerikie
čių. Tais metais aukštų parei
gūnų ir parlamentarų padaryta 
daug palankių Lietuvai pareiš
kimų. Ruošta seimai, suvažiavi- 

I mai ir įspūdinga Tautinių šokių 
! šventė Chicagoje. Tomis progo
mis dalyvavo atstovai iš Kana
dos, Pietų Amerikos, Europos 
valstybių ir, dargi, iš tolimos 
Australijos. Vakarų pasaulio 
lietuviai iškilmingais ir prasmin
gais minėjimais, įrodė karštą 
Lietuvos meilę ir prisirišimą 
prie tautinių tradicijų bei gim
tosios kalbos. Tomis progomis 
taip pat sustiprintas ryžtas 
puoselėti tautinės kultūros kū
rinius. Išleista įvairių specialių 
leidinių bei ženklų. Lietuvių troš 
kimas matyti Lietuvą vėl laisvą 
ir nepriklausomą 1968 ir bu
vo pagyvintas ir sustiprintas. 
Tas ryžtas dar labiau pagyvė
jo pasėkoj pereitos vasaros į- 
vykių Čekoslovakijoje. Ji buvo 
panašiomis aplinkybėmis oku
puota, kaip Lietuva 1940 m. va
sarą. Prie Kūčių stalo Vaka
ruose su pagarba prisiminta 
Lietuvių tautos aukos ir ken- 
čią tautiečiai. Jie prisiminti su 
padidėjusia viltimi sulaukti švie
sesnio Lietuvos rytojaus. Nuo
širdžiai sveikinu tėvynėje pali
kusius su Naujais Metais. Lin
kiu, kad jie būtų jums laimin
gesni. Linkiu sulaukti tikrosios 
laisvės aušros. Tikėkime Lietu
vos šviesesne ateitimi.

x Ponios John Gregg, Nell 
Shiikis ir W. B. Sebastian sau
sio 5 d. išskrenda į New Yorką, 
o iš ten laivu Gripsholm plauks 
beveik tris savaites ir aplankys 
devynetą salų.

X J. Janulionis, Rio de Ja- 
neiro, Brazilijoj, lietuvių kape
lionas, atsiuntė “Draugui” svei
kinimus, linlkėdamas Naujųjų 
Metų proga sėkmės spaudos 
žmonėms ir visiems lietuviams.'

— Kūčių stalą Detroite, kurį 
paruošė Gabijos tunto skautės 
Istoriniame muziejuje, galima 
matyti iki sausio 5 d. Parodo
je dalyvauja vienuolika tauty
bių ir galima ikasdien lankyti 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

— Prel. Leonardui Gižinskui 
pereitų metų gruodžio 30 d. su-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
LIETUVIŲ TAUTINIAI 

NAMAI
Chicagoje Iii., 1967 m. pava

sarį įsisteigė Lietuvių tautinių 
namų bendrovė. Jos tikslas: pa
sistatydinti didesnius namus ir 
dalį jų biznio pagrindais admi
nistruoti, dalį leisti naudotis 
plačiajai lietuvių visuomenei, 
jos kultūrinei, socialinei veiklai.

Pastaruoju metu LTN valdy
ba yira pasitelkusi per 20 talki- 
ninkų-ių, kurių uždavinys yra, 
populiarinti savos pastogės įsi
gijimo mintį ir telkti naujus na
rius. Norima iki antrojo meti
nio narių susirinkimo, 1969 m. 
vasario mėn., bendrovę išplėsti 
dvigubai ir tuo pačiu įgalinti

ją tarti, kada ir kur bus galima 
bendrovės namų statybą pra
dėti. LTN bendrovės valdybos 
adresas: Lithuanian Hali, Ine., 
222 VVest Adams Street, 949 
Room, Chieago Rlinois 60606. 
Bendrovės vald. pirm. — inž. 
J. Jurkūnas. M.

VATIKANAS. Krikščionių Vie 
nybės Sekretoriato posėdžiuose 
svarstyti įvairūs klausimai, lie
čia ortodoksų, protestantų ir an
glikonų Bažnyčių vienybę. Posė
džiuose dalyvavo ir Prahos arki
vyskupijos Apaštališkasis Admi
nistratorius vyskupas Tomašek, 
lapkričio 1 d. atvykęs iš Čekoslo
vakijos.

ėjo 75 metai amžiaus. Prel. L. 
Gižinskas yra buvęs ilgametis 
įvairių gimnazijų kapelionas Lie 
tuvoje, rašęs spaudoje, išleidęs 
keletą knygų. Vokietijoje ilgiau 
šiai gyveno Muenehene, o per
sikėlęs į JAV, ilgesnį laiką bu
vo klebonu West Virginijos vals 
tybėje. šiuo metu jau yra išėjęs 
į pensiją ir gyvena Detroite, 
Mich.

ITALIJOJE
— Nauji lietuviai kunigai. 

Romoje, Sv. Jono Laterano 
bazilikoje, kunigystės šventi
mus gavo ketuiri lietuviai dia
konai — Matas Jarašiūnas, Jo
nas Langas ir Kajetonas Saka
lauskas, studijuojantys šv. Ka
zimiero lietuvių popiežiškoje 
kolegijoje ir lietuvis salezietis 
Hermanas Šulcas, studijuojan
tis saleziečių kongregacijos cen
triniame universitete Romoje. 
Kunigystės šventimus suteikė 
popiežiaus generalinis Romos 
vikaras kard. Del’ Acąua, da
lyvaujant lietuvių kolegijos va
dovybei, studentams ir Romos 
lietuviams. Naujieji lietuviai ku
nigai Matas Jarašiūnas, Jonas 
Longas, Kajetonas Sakalaus
kas ir Hermapas Šulcas iškil
mingas pirmąsąs šv. Mišias au
kavo kartu pirmą Kalėdų die
ną lietuvių popiežiškosios šv. 
Kazimiero kolegijos koplyčioje.

VOKIETIJOJ
— Kaiserslauterne mūsų kar. 

sukaktį minėjo liet. kuo
pa, 8593 LSCo — pagelbinis in
žinerijos dalinys tiltų statybai 
bei priežiūrai. Pradėtas tautos 
himnu. Paškaitininku čia buvo 
kuopos vadas kapt. V. Venc
kus. Savo kalboje jis glaustai 
apžvelgė mūsų kariuomenės nu
eitus garbės ir kryžiaus kelius 
nuo jos įsteigimo iki panaikini
mo. Paskaitininkas papasakojo 
kaiką iš savo atsiminimų, susi
jusių su ano meto įvykiais. Ka
dangi J. Venckus yra žemaitis, 
tai ir jo atsiminimai lietė Že
maitiją, daugiausia Telšius. 
1919 jis dar buvo per jaunas 
nešioti ginklą, tai viską tik ste
bėjo ir pergyveno. Jo atminty 
gyvai Išlikęs vienas nedidelio 
raudonarmiečių dalinio įsiver
žimas į gimtąjį miestą, plėšika
vimai ir jo sunaikinimas. Len
kai buvo įsteigę slaptą karinę 
organizaciją POW, kurios pa- 
gelba tikėjosi užimti Lietuvą iš 
vidaus be jokio pasipriešinimo. 
Bet jų kėslai buvo dar laiku iš
aiškinti ir POW spėta likviduo
ti. Tada Želigovskis inscenizavo 
vilniečių sukilimą ir puolė iš 
lauko, bet ir tai nieko nepadė
jo, nors ir pavyko jam atplėšti

Besočių žemėje. Scena iš Clevelando aktorių pastatyto A. Rūko veikalo 
“Keturi keliauninkai___  Nuotr. A Gulbinsko

Vilnių ir jo kraštą nuo Lietu
vos. Paskaitininkas bandė lies
ti ir kai kuriuos ginčijamus 
faktus, pavyzdžiui _  kodėl ka
riuomenė nepakėlė ginklo prieš 
sovietinius įsibrovėlius 1940 
birželio mėn. Tuo klausimu yra 
daug rašyta ir kalbėta ir trum
pai jį atsakyti sunku.

— Muenehene kariuomenės 
jubiliejinį minėjimą lapkričio 
23 suruošė apylinkės valdyba 
“Susitikimo namuose” (Haus 
der Begegnung). Jį atidarė pir
mininkas A. Rrakauskas. Savo 
kalboje jis trumpai apžvelgė 
mūsų kariuomenės įsikūrimą, 
jos didvyriškas kovas ir klas
tingą likvidavimą. Pianinu pa
skambino A. Kugel. Vargo mo
kyklos vaikučiai deklamavo pa
triotinius eilėraščius. Gražiai 
pasirodė mišri tautinių šokių 
šokėjų grupė, vadovaujama Al. 
Grinienės. Veikė bufetas, buvo 
surengta loterija. Grojo lietu
viška kaimo muzika.

Dosni Kalėdų senelio (Jono Bagdono) ranka dalina dovanas Marquette Par
ko lituanistinės mokyklos Kalėdų eglutėje. Jam talkina tėvų komiteto narė 
p. Laučienė. Nuotr. Z. Degučio

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Liturginis maldynas, 590

psl. apimties maldaknygė, pr. 
mėnesį išleista 'Okupuotoje Lie
tuvoje. Spaudai jį ruošė specia
li Liturginė komisija, kurią su
darė: Mons. C. Krivaitis (pinui 
ninikas), redaktorius kun. J. Pa
liukas ir nariai: kun. V. Aliu
lis, prel.
Mintačkis, kun. P. Tamulevi 
čius, konsultantai: kun. K. Am
brasas ir kun. J. Žemaitis. Dau 
gybė tekstų paimta iš 1966 m. 
išleisto “Romos katalikų apei- 
gyno Lietuvos vyskupijoms”. 
Atskirais atvėjais Liturginei 
komisijai pagalbą suteikę ke- 
liasdešimts kunigų. Bendradar
biavę ir kai kurie pasauliečiai 
— kalbos, literatūros, muzikos 
specialistai. Dabar išleistas maį 
dynas apima tik pusę didžiojo 
liturginio maldyno medžiagos.

MARQUETTE PARKO LITUANISTINES 
MOKYKLOS KALĖDINIS DŽIAUGSMAS

Vyresnieji gerai prisimename, 
koks būdavo malonus tarpka
lėdis Lietuvoje. Tačiau malonus 
jis ir čia, kada su pirmąja Ka
lėdų diena užgęsta mus tampęs 
reklaminis triukšmas, o Kūčių 
vakarienės ir Bernelių mišių 
nuotaika lydi ir sekančias die
nas.

Marąuette Parko lituanistinė 
mokykla kaip tik šiame tarpka
lėdyje visuomet rengia tradici
nę Kalėdų eglutę.

Šiais metais ji įvyko gruo
džio 29 dieną. Tėvų komiteto 
pirmininkas Julius Lintakas 
trumpu žodžiu šiltai pasveikino 
atsilankiusį parapijos kleboną 
prel. V. Cemauską, kunigus, pa
rapijos mokyklos vedėją sės.
M. Emmanuel, seseles bei visus 
mokytojus ir tėvelius.

Programa pradėta kalėdine 
giesme. Toliau sceną užtvindė 
vaidinimas “Kalėdos miške”. 
Tai puiki mokyt. Z. Visockienės 
parašyta ir surežisuota spalvin
ga mozaika Lietuvos miško žvė
relių, puošiančių miško pakraš
ty eglutę ir laukiančių savo Ka 
lėdų senio. Scenoje matome ir 
klastingąją lapę, ir žvirblį, ir 
zuikienę su vaikučiais, varną, 
pelėdą, šešką ir kitus. Pasiro
do ir atgailaujantis vilkas:

Aš visų atsiprašysiu,
Nieko blogo nedarysiu.
Juk Kalėdos — nejauku
Taip vienam būt be draugų.
Mažųjų aktorių kostiumai 

meniški ir spalvingi, tarimas 
aiškus ir Sklandus. Tačiau, jei 
rinktume Iškiliausiąją artistę, 
tai ji būtų Danutė Petkūnaitė 
(5 sk.) — Voveraitė. Jos visur 
pilna, jos vaidyba natūrali, žais 
minga. Taip ir skamba ausyse:

Mišiolinė dalis (kintamieji Sv. 
Mišių tekstai) būsią išleisti vė
liau. Maldynas atspausdintas
“Vaizdo” (buv. Juozo Kapo
čiaus spaustuvėje) Vilniuje. Ti
ražas nepažymėtas. Kiek girdė
ti, lietuvių dvasininkai, leisda
mi šį maldyną, turėję nugalėti

L. Pratkelis, kan J. daugelį sunkumų. Ir šiandien 
dar nėra aišku kaip plačiai šis 
maldynas galės Lietuvoje pa
plisti.

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

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

LAIVE skaitytojas ras įdomių je yra liturginis kalendorius bei 
religinių minčių, vykstančių baž- sekmadienio evangelija, 
nytinių reformų aiškinimų, Žurnalas gražus pažiūrėti, A. 
straipsnių religinių ir tautinių Korsakaitės —Sutkuvienės pieš- 
švenčių nuotaikomis, apsakyme- tu viršeliu, ir gausiai iliustruo- 
lių ar novelių. | tas.

Kiekvieną mėnesį Laive yra LAIVAS turėtų lankyti visus 
Beatifikacijos Bylos skyrius, ku- lietuviškus namus, kuriuose juo 
riame pateikiamos vėliausios ži- pasidžiaugs kiekvienas šeimos 
nios arkivysk. Jurgio Matulaičio narys.
beatifikacijos bylos eigos reikalu. LAIVĄ galima užsisakyti,

Čia randamos paskutinės nau- siunčiant JAV-se ir Kanadoje 
jienos iš okupuot. Lietuvos kul- Amerikos valiuta $4.00, kitur — 
tūrinio gyvenimo, lietuvių gyve- $5.00 metinės prenumeratos ad- 
nimo svetur ir religinio pašau- resu:
lio. Jau kuris laikas Laive spaus- LAIVAS
dinamas labai įdomus kelionių 4545 WEST 63 STREET 
aprašymas liet marijono misio-l CHICAGO, ILLINOIS 60629

Visą vasarą rinkau,
Riešutėlių pritampiau.
Ir giliukų štai maišelis —
Pakabinsiu ant eglelės.
Snaigės paskelbia, kad jau 

baltai nuklojusios kelią atvyks
tančiam Kalėdų seneliui. Tuoj, 
stimiukų vežamas, lietuviškose 
rogėse pasirodo jis pats. T&ft 
Meškinas — stipriausias miško 
gyventojas:

Iš toli atvažiavau,
Dovanų atgabenau,
Jei gražiai man padainuosit,
Tai visus apdovanosiu.

Po vaidinimo skamba viena 
,po kitos dainos ir giesmės, jų 
tarpus perpinant tautiniais šo. 
kiais. Dainoms vadovauja mo* 
kyt V. Gutauskas, tautiniams 
šokiams — Irena Smieliauskie- 
nė. Visa programa baigiama I. 
Siniaus Nakties tyloje, gieda
ma keliais baisais ir skambėju
sia itin pagaunančiai ir nuo
taikingai.

Visa šio, tiesiog pavyzdingo 
vakaro atlikimo eiga mokyt. V. 
Gutausko buvo taip preciziškai 
sutvarkyta, kad viskas, net į-< 
skaitant ir Kalėdų senelio dova
nų dalinimą, baigta per pusan
tros valandos.

Visi dalyviai skirstėsi paten
kinti, nes ir mažiausieji neturėjo 
laiko pavargti. Didelė padėka 
ir pagarba dirbusiems mokyto
jams ar rūpestingam tėvų ko
mitetui. Dalyvė

— Sovietinės Lietuvos “sėt-i 
mas”, arba taip vadinamoji LT- 
i:R aukščiausioji taryba, buvo 
sušaukta pereitų metų gruodžio 
24 d. ir vyko Kalėdų Švenčių 
metu. Suvažiavę atstovai visais 
balsais, kaip jau įprasta Sovie- 
tijoije, užgynė rusų patiektus 
projektus: priėmė ūkio vysty
mosi planą, biudžeto projektą, 
patvirtino anksčiau išleistus ista^. 
tymus ir kt. XH. 25 d. sesijos 
darbai buvo baigti.

___ Utena, pagal sovietinius

planus, turėsianti virsti pramo
nės miestu. Neseniai išplėstas 
trikotažo fabrikas esąs didžiau
sias Pabaltyje ir 1969 m. turė
siąs pagaminti 13,8 mil. gami
nių. Fabrikui reikalingos maši
nos esančios atgabentos iš Če
koslovakijos, Anglijos, R. Vokie 
tijos, Italijos, o kai kas ir iš < 
Rusijos. Įruošiami 22 siuvimo 
konvejeriai. Fabriką statant 
daug pasidarbavęs inž. H. Mar- 
tinonis.

— Fiadoras Beliakovas, Liet. 
komunistų partijos centro k-to 
organizacinio — partinio sky
riaus inspektorius, įvertinant jo 
pastangas lietuvių rusinimo dar 
be, XII. 25 buvo apdovanotas 
garbės raštu.

VARŠUVA. —Kaip praneša 
Krokuvoje leidžiamas Lenkijos ( 
(katalikų savaitraštis “Tygodnik 
Powszechny”, Lublino katalikų 
universiteto mokslinė draugija iš
leidžia trijų tomų “Lenkijos kata
likybės istoriją”. Veikale, kuria
me nagrinėjama visa tūkstantinė 
Lenkijos katalikybės istorija,


