
£> ' *

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 50529

TELEPHONE: LUdlow 5-9500

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
VOL. LHI Price 10 c. PENKTADIENIS, FRIDAY, SAUSIO, JANUARY 17, 1969 Nr. 14

IŠ VISUR
Kubos agentai ir lėktu

vų “grobimai”
&eši piratų veiksniai šiais metais

VVASHINGTON. — Kongre
so Atst. Rūmų pakomisė aiški
no pernai ir šiuo metu vis ty
rinėja klausimą: kas slepiasi 
lėktuvų “grobimo”, jų nukrei
pimo į Kubą atvejuose? Kelia
mas klausimas, ar tuos žygius 
nevykdo Kubos agentai .siekią 
.tuo keliu pasprukti j Kubą. Dar 
neturima duomenų, kad tuos 
•piratiškus oro žygius skatintų 
pati Kubos vyriausybė.

Ligšiol jau yra buvę 40 ke- 
deivinių lėktuvų prievarta nu
kreipimų i Havaną, gi pernai jie 
pasiekė rekordinį skaičių — 26. 
Tik šiais metais, per 13 dienų, 
įvyko šeši tokie “žygiai”. 
Keleivių saugumas — pirmoje

eilėje

Aviacijos įstaigos susirūpinu
sios keleivių saugumu ir įgulo- 
loms įsakyta nedaryti nieko, 
kas grėstų keleivių saugumui. 
Dėl to lėktuvų lakūnai ligšiol 
paklusdavo oro piratų įsaky
mams. Atvejai liečia lėktuvus, 
skrendančius į Miami, Florido
je ar iš šio miesto į kitas vie
tas.

C. Vance. JAV delegacijos Pary
žiaus pasitarimuoset narys, vadovaus 
rytdienos posėdžiui

Sunkumai Sirhan byloj
LOS ANGELES. — Sirhan B. 

Sirhano byloje šiuo metu atsi
randa sunkumų prisiekusiųjų 
kolegiją sudarant. Ligšiol pa
rinkti septyni iš 12 asmenų. Ta
čiau atsirado neaiškumų prisie 
kusia pakvietus ponią Alvi- 
drez. Šioji pareiškė, kad ji pa
sisakysianti, ar šen. Kennedžio 
žudiku įtariamas Sirhan esąs 
kaltas ar nekaltas, tačiau jo
kiu būdu nesutiksianti su mir
ties bausme. Dėl to prieštarau
ja kaltinamoji šalis.

JAV Auksč. Teismas nese
niai yra atmetęs kolegijų pasiū
lytus mirties sprendimus, nes 
Iš kolegijos buvę išjungti asme
nys. pasisakę prieš mirties nuo
sprendžius.

Paryžiuje vėl tariamasi
Kalbėsis prie apvalių stalų

PARYŽIUS. — Vakar čia pa
skelbta, kad po buvusių dery
bų pavyko susitarti vėl atnau
jinti nutrauktus taikos pasita
rimus — jie pradedami ryt, 
šeštadieni, taigi, vos dvi dienas 
prieš naujo JAV prezidento į- 
vesdinimą į Baltuosius Rūmus. 
Abi delegacijos, komunistų ir 
JAV su Saigonu, atskirai pa
skelbė nugalėjusios techniki
nius sunkumus. Bus tariamasi 
prie apvalių stalų, atseit, prieš 
P. Vietnamo norą — jis reika
lavo, kad tuo atveju stalai bū
tų perskirti, pabrėžiant, kad 
derybos vyksta ne tarp keturių 
šalių, kaip nori komunistai, bet 
tarp dviejų, atstovaujančių JA 
Valstybes su Saigonu ir komu
nistus.

Paaiškėjo, kad abi pusės ir 
toliau tebesilaiko savo pažiūros. 
Hanojus atkakliai tebesilaiko 
nuomonės, kad vad. Laisvinimo 
Fronto (Vietkongo) delegacija 
turinti vienodas teises su ki
tais derybininkais.

Vietname
SAIGONAS. — Praėj. savai

tę žuvusių JAV karių skaičius 
siekė 151, sužeistųjų — 1.398. 
Savaitę anksčiau žuvusių bu
vo 101.

Priešas numušė du JAV he
likopterius, žuvo 5 įgulos nariai.

JAV kairiai Vietnamo fronte

Tarsis tik technikiniais 
klausiniais

Taigi, ryt prie apvalių stalų 
susės po keturius derybininkus, 
iš viso 16. Šiuo metu aišku, kad 
gausesnė konferencija pradžio
je, gal net kelias savaites, svars 
tys grynai technikinius, proce
dūros klausimus, pvz. kurias 
kalbas naudoti ir pan.

šeštadienio posėdyje, bendrai 
susitarus, pirmasis žodis teks 
JAV ir Saigonui, po jų pasisa
kys abu komunitsinių šalių at
stovai. Kadangi svarstomi tik 
'antriniai klausimai, tad šalis 
atstovaus delegacijų vadovų pa 
vaduotojai. JAV-bių vardu kal
bės Harrimano pavaduotojas, 
Cvrus Vance.

Pats JAV delegacijos pirmi
ninkas Averell Harriman šį sek 
madienį numato grįžti į JAV. 
Jo pareigas perima R. Nixono 
pakviestasis ligšiolinis JAV am
basadorius Bonnoje, H. C. Lod- 

’ge.
Prez. Johnsonas pareiškė svei

kinąs susitarimą pradėti pasi
tarimus. Tačiau jis įspėjo: Viet
name lauktina dar sunkių kovų. 
Floridoje viešįs Nuomas pasi
sakė teigiamai ir pridūrė, kad 
dėsiąs visas pastangas “garbin
gai taikai” Vietname pasiekti.

“Tass” ir sovietų skrydis

“Tass” vykį laiko istoriniu, 
nes pavyko erdvėje sudaryti 
“platformą”. Tai reiškia, kad 
ateity būsią įmanoma pasikeis
ti įgulomis ar, bėdos atveju, 
paskubėti pagalbon kito erdvė
laivio įgulai. Maskvos radijo ko
mentatorius džiūgavo, kad “pa
siektas vienas svarbiausių tiks
iu »’-Hvėie”.

Galimas dalykas, kad pirma
sis erdvėlaivis su trim kosmo
nautais. š:andien bus nuleistas 
į žemę. Gali nusileisti ir kitas.

• Popiežius Paulius VI priė
mė Kanados min. pirmininką 
Pmrre Trudeau.

• I^odre. .TAV delegaciios Pa
ryžiaus pasitarimuose nauiasis 
vadovas šiuo metu lankosi Wa- 
shingtone.

Ar Kanada grąžins pabėgusius žvejus?
Nerimą sukėlė Kanados įstaigų nutarimas grąžinti į Lenkiją 9 pabėgusius žvejus — 
Pakeisti nutarimą reikalaują dvasininkai, universiteto studentai, lenkų organizacijos 
— Kitaip elgiamasi su čekų pabėgėliais — Ar Kanadai rūpi žmogaus teisės? — 
klausiama.

Pastangos atšaukti įsakymą 
deportuoti devynis žvejus

Ottava, Kanada. — Šiuo metu 
Kanadoje, ypač jos sostinėje, Ot
tavoje, tebevyksta kova — deda
mos pastangos sustabdyti Kana
dos vyriausybės nusistatymą grą
žinti atgal j Lenkiją devynis žve
jus. Sprendimą deportuoti žvejus 
padarė Kanados imigracijos įstai 
gos apeliacijos žinyba. Vis dėlto 
įstaiga sutiko leisti peržiūrėti by
lą — jos svarstymas numatytas 
Ottavoje š. m. vasario 3-5 d.

Žvejai atsidūrė Kanadoje, pasi 
rinkę laisvę, jau prieš trejus-pen- 
kis mėnesius. Aštuoni jų iš len
kų žvejų laivo pasitraukė praj. 
metų spalio 11-12 d., dar vienas 
pasirinko laisvę dar anksčiau — 
rugpiūčio 24 d. Visa tai įvyko 
Halifax uoste.

Prieš grąžinimą pasisako 
dvasininkai, mokyklos

Devynių pabėgusių lenkų žve
jų advokatas W. R. A. Goodfel- 
low, pateikęs prašymą iš naujo 
peržiūrėti deportavimo bylą, nese 
niai pareiškė, kad šiomis dieno
mis laisvę Kanadoje pasirinko 
dar du lenkai, tačiau apie jų liki
mą kol kas nežinoma.

Minėtas advokatas teigia, kad, 
jo žiniomis, lenkus grąžinus į jų 
gimtąjį kraštą, ten jų lauktų 
smarkios bausmės.

Prieš grąžinimo įsakymą griež
tai pasisako ir krašto dvasininkai. 
Su prašymais sustabdyti deporta
vimą į imigracijos įstaigas krei
pėsi du žvejų uosto Halifax ka
pelionai — protestantas, Jungti
nės Kanados Bažnyčios atstovas, 
kun. J. P. C. Graser ir jėzuitų 
kunigas J. R. Brown.

Sujudo ir Halifaxo Dalhousie 
universiteto studentai su moko
muoju personalu. Jie surinko 3,- 
000 parašų ir sausio 14 d. į Otta- 
vą pasiuntė peticiją, prašydami 
pasigailėti pabėgusių žvejų.

Devyni bėgliai verčiami nakvo

Pierre Trudeau, Kanados min. 
pirmininkas » '

Nasseris: laukiu teisingos 
JA V politikos

Tikimasi “teisingos JAV politi

kos” Art. Rytų atžvilgiu

WASHINGTON. — NYT ži
niomis, Egipto prezidentas Ab- 
del Nasser privačiai, JAV kon
sulatui Kaire tarpininkaujant, 
kreipėsi į R. Nixoną, iškelda
mas diplomatinių santykių at
naujinimo reikalą ir pareiškęs 
viltį, kad Amerika Art. Rytų 
atžvilgiu vesianti “teisingą po
litiką”.
Tikisi: naujoji saldžia būsianti 

palankesnė arabams

Arabų politiniai vadai tikisi, 
kad su R. Nixono vyriausybe 
būsiąs lengvesnis bendradarbia
vimas kaip su buvusia. Jungt. 
Arabų respublika ir penki kiti 
arabų kraštai diplomatinius san 
tykius su JAV buvo nutraukę 
1967 m. karo metu.

Egipto prezidento kreipima
sis sutapo su prez. Johnsono 
vyriausybės, greičiausia, pasku 
tiniu žygiu Art. Rytų klausimu, 
— Washingtonui pasiuntus at
sakymą į Maskvos pasiūlymus.

JAV atsakymas — be naujų 
pasiūlymų

VVashingtone nurodyta, kad 
JAV atsakymas į sovietų pa
siūlymus apsiribojęs tik bend
rais sakiniais ir neiškėlęs jokių 
naujų Washingtono pasiūlymų. 
Iš pasitraukiančios vyriausybės 
daugiau ir nelauktina — paste
bėta sostinėje.

Tačiau Nasserio kreipimasis

• Izraelio lėktuvai vakar puo
lė arabų partizanų įsistiprini- 
mus rytinėje Jordano upės sri
tyje.

KALENDORIUS
Sausio 17 d.: šv. Genulfas, 

šv. Leonilė, Dovainas, Vilda.
Sausio 18 d.: šv. Agacijus, 

šv. Priska, Darius, Ragnytė.
ORAS

Oro biuras praneša: Chica
goje ir jos apylinkėse šiandien 
debesuota, šalčiau, temperatū
ra sieks 30 ir daugiau 1. F., ryt 
— be didesnių pakitimų.

Saulė teka 7:15, leidžias 4:46.

A. Nasser. Egipto prezidentas, 
sulaukęs 51 m. amž.

laikomas svarbiu posūkiu ir at
saku į R. Nixono specialaus 
atstovo, Scrantono, buvusią 
viešnagę arabų kraštuose ir jo 
iškeltus pasiūlymus. Scranto- 
nas siūlė užmegsti su arabais 
diplomatinius ryšius ir Art. Ry
tų klausimais vesti “daugiau iš- 
’vgintą” politinę kryptį. Pats 
Nbtonas 1963 m. yra buvęs Kai
re ir kalbėjęsis su Nasseriu.

• Vad. ledo audra vakar ir 
užvakar palietė keturias JAV 
vidurio valstijas. Buvo sunku
mų keliauti auto keliais, kelio
se valstijose teko uždaryti mo
kyklas.

• Senatoriai Kongrese ap- 
klausinėja R. Nixono paskirtus 
naujosios vyriausybės narius. 
Ligšiol įvairios komisijos pa
sisakė nieko neturinčios prieš

ti imigracijos įstaigos specialiose 
patalpose, gi dienos metu jiems 
leidžiama atlikti įvairius smul
kius darbus.
Laisvė pabėgusiems nuo karinės 

prievolės JAV-se
Anksčiau pabėgę lenkų žvejai 

galėdavo be kliūčių pasilikti Ka
nadoje. Tačiau vyriausybės prie
šaky atsiradus Trudeau, dabarti
nis įvykis, kai įsakoma bėglius 
grąžinti atgal į jų gimtąjį kraš
tą, yra pirmas Kanadoje.

Kanadiečiai, susirūpinę žvejų 
likimu, nurodo, kad Kanados vy
riausybė mielai priglaudžia JAV 
karius, vengiančius karinės prie
volės. Be to, nedaroma jokių kliu 
čių į Kanadą atvykstantiems S. 
Vietnamo propagandos skleidė
jams.

Išimtis pabėgusiems čekams
Iš Čekoslovakijos pabėgę never 

čiami grįžti. Iš lėktuvų, skrendan 
čių į Kubą ir nusileidžiančių 
Gander aerodrome, Nevvfound- 
lande, keliais atvejais pasitraukė 
čekai. Jie Kanadoje pasilieka ne
ribotą laiką. Nedaroma kliūčių ir 
iš rytinės Vokietijos pabėgusiems. 
Pvz. du iš R. Vokietijos pabėgę 
žvejai galėjo išvykti, jiems pagei
davus, į Fed. Vokietiją.
Kodėl nutarta žvejus grąžinti?
Įstaiga, nubal savusi, dviem prieš 
vieną santykiu, pažymėjo, kad de 
vyni lenkai neįrodę, jog jiems į 
Lenkiją grįžus jie susidurtų su 
“neįprastais sunkumais.” Be to, 
valdžią atstovaująs advokatas tei 
gia, kad jei žvejams būtų leista 
Kanadoje pasilikti, tai paskatin
tų ir kitų komunistinių kraštų 
žvejų laivų įgulų narius nelega
liu keliu patekti į Kanadą.

Tuo tarpu kitais šaltiniais įrodi 
nėjama, kad Lenkijos įstatymais, 
žvejai, jau kelis mėnesius pralei
dę Kanadoje, būtų kaltinami vai 
stybės išdavimu, jie, grįžę, būtų 
persekiojami, net kankinami, iš 
jų būtų reikalaujama “prisipaži
nimų” ir jie būtų paversti komu
nistinės propagandos įrankiais.

Jėzuitas Brovvn — ar mes 
giname žmogaus teises?

Tėvas jėzuitas Brown, liudijęs 
pabėgusių naudai, nusiskundė, 
kad su čekais bėgliais elgiamasi 
žymiai geriau. Jie gauna lėšų įsi
gyti žiemos rūbams, be to, jie kas
dien mokomi anglų kalbos. 
Brown klausia: kodėl mes turi
me .būti griežti lenkų žvejų at
žvilgiu? Juk mes, kanadiečiai, gi
name žmogaus teises, o juk tie j 
žvejai kaip tik tų teisių reikalau
ja. Kanados įstaigų elgesys lygus 
diskriminavimui.

Kiti pasirinko laisvę Švedijoje, 
nebuvo grąžinti

Pabėgę žvejai, liudiję apklausi 
nėjimų metu, priminė, kad lai
vams atplaukus į Halifax uostą, 
jų viršininkai, prieš į krantą iš
lipant, juos įspėjo: jie būtų grą
žinti į Lenkiją, jiems nutarus pa
silikti Kanadoje. Toks esąs, tų vir 
šininkų žiniomis, Kanados nusi
statymas. Tačiau tie žvejai girdė
ję, kad kiti žvejai pasiliko Švedi
joje ir nebuvo grąžinti. Jie iš vi
so negirdėję, kad kuris nors kraš
tas būtų grąžinęs pabėgusius žve
jus ar kitus lenkus.

Ieškos paramos Washingtone
Chicaga. — Žvejų likimu susi

rūpino lenkai, jų organizacijos 
JAV-se. K. Lukomski, vadovau
jąs 375,000 narių JAV lenkų or
ganizacijai, nurodęs, kad Kana-

Kaina 10 c.

“Enterprise” lėktuvnešis, atomo varomas, kur įvyko sprogimai, pareika
lavę 25 žmonių aukų. Laivynas apsiima lėktuvnešį pataisyti.

1,000 čekų pasmerkė invaziją
Reikalauja panaikinti cenzūrą

\ PRAHA. — Trečiadienį sos
tinėje įvyko gausus susirinki
mas, dalyvaujant jaunimo or
ganizacijų atstovams, žurnalis
tams ir darbininkams. Po pen
kių valandų paskelbtas mani
festas, kuriame smerkiama so
vietų įvykdyta invazija, krašto 
okupavimas ir reikalaujama pa 
naikinti cenzūros priemones 

i spaudai ar radijams.

Susirinkimo, kuriame dalyva
vo daugiau 1.000 įvairių krašto 
sluoksnių atstovų, atmestas pa
siūlymas manifeste pažymėti 
'“draugiškumą su Sovietų S-ga 
ir kitomis socialistinėmis ša
limis”. Įpykę dalyviai bandė vi- 

’siškai neminėti “draugiškumo”,

tačiau, po ilgų savrstymų, ras
ta kompromisinė išeitis ir nu
rodyta į “draugiškus santykius 
su sovietų gyventojais ir kito- 
ynis šalimis”... ir pridurta, kad 
tai neįmanoma, turint galvoje 
rugpiūčio 21 d. (invazijos die
na), nes “toji diena ilgam lai
kui užkerta kelią bet kuriems 
draugiškiems jausmams”.

Šeši manifesto reikalavimai

Priimtame manifeste iškelti 
šeši reikalavimai, jų tarpe: pa
naikinti cenzūrą, nes ji kišasi 
į “vidaus reikalus”, sukviesti 
partijos suvažiavimą ir susitar
ti su Sovietų Sąjunga, kad šio- 

1 ji ‘likviduotų visus neigiamuo
sius rugpiūčio 21 d. bruožus”.

Du sovietų erdvėlaivių pasiekimai
įvykdė du naujus žygius erdvėj

MASKVA. — Vakar, kaip 
Vakaruose jau spėliota, sovie
tiniai erdvėlaiviai, “Sojuz” ir 
.‘Sojuz 5” įvy*kdė du naujus pa
siekimus erdvėje. Skriedami ap
link žemę, jie priartėjo vienas 
prie kito ir susijungė. Be to, 
“Tass” agentūros žiniomis, du 
antrojo erdvėlaivio, su trim kos 
monautais, įgulos nariai — J. 
Chrunov ir A. Jelisiejev, išlipo

dos žygis esąs stebinantis, pažy
mėjo, kad Kanada kaip tik dau
gelių atvejų yra pabėgėliams iš 
komunistinių kraštų suteikusi 
prieglobsčio teisę.

Jis pasiūlęs kreiptis į valst. de
partamentą Washingtone, pra
šant, kad jis apsvarstytų šią bylą 
ir, neigiamu atveju, tiems devy
niems vyrams suteiktų prieglobs
tį JAV-se.

iš savo erdvėlaivio, valandą 
praleido anapus erdvėlaivio, po 
to, perlipo į anksčiau erdvėje 
atsidūrusį. Šatalovo vairuoja
mą erdvėlaivį.

Chrunovas perlipo į kitą erd
vėlaivį, jam skriejus virš Pietų 
Amerikos, Jelisiejevas tai įvyk
dė virš Sovietų Sąjungos. So
vietų televizija pasiruošimo veik 
smus vykdyti naują žygį kraš
to gyventojams parodė pavėluo 
tai — 70 min. jam įvykus. Bu
vo matyti kosmonautas erdvė
je, su specialiu kabeliu.

Tuo būdu, pasikeitus įgulo
mis, “Sojuz 5” vairuoja vienas 
Volynevas, kitame gi yra trys 
kosmonautai. JAV “Gemini” 
erdvėlaiviai — vienas su įgula, 
kitas be žmonių įgulos — 1965 
m. jau buvo susitikę, nors ir 
neausijungę vienas su kitu.

“Gero vėjo, Mr. Nixonai”, taria pasitraukiąs prez. L. B. Johnsonas. 
Tie, su kuriais R. Nixonui teks susidurti, kovoti,. Pačiame priešaky 
Hanojaus Minh ir vokiečių Ulbricht, iš kairės pirmoje eilėje skurdo 
atstovas, negrai su jų ‘Juodąja jėga”, sovietų Brežnevas ir kinų Mao, 
užpakalinėje eilėje — Egipto Nasser, kkk — krašto kraštutinieji, de 
Gaulle ir Castro.
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PAGERBTI SULAI
J. JUŠKA

Futbolo sezoną užbaigus, Chi
cagos futbolo klubas Lituanica 
pagerbė septynius žaidėjus, kurie 
žaidė klubo pirmoje komandoje 
dešimtį ar daugiau metų. įtei
kiant specialius žymenis pagerb
ti: Henrikas Gavėnia, Henrikas 
Jenigas, Jonas Kaunas, Alfredas 
Kleinaitis, Michael McCluskey 
— visų pažįstamas Mikalauskas, 
Klausutis Pūdymaitis ir Jonas Žu 
kauskas. Visi pagerbtieji žaidė ko 
mandos pagrindinėje — pirmoje 
sudėtyje. Visų jų įnašas labai žy
mus Lituanicos veikloje, tačiau 
vienas iš tos grupės gerokai iŠsi- 
kiša — Henrikas Jenigas. Jis, 
Henris — taip jų draugai ir prie
šai vadina, Lituanicos futboli
ninkų uniformą užsivilko prieš 
gerą tuziną metų. Tuometinių 
klubo vadovų Vyt. Miceikos ir R. 
Kožėno pakviestas, jis atėjo į klu 
bą iš Wanderers su dviem bro
liais ir pora draugų tik laikinai 
pat,alkinti salės pirmenybėse. Pa 
tiko jam Lituanicos žaidėjų drau 
giŠkas, socialus sugyvenimas, pa
tiko ir jis Marąuette Pk. aikš
tės žiūrovams, futbolo mėgėjams. 
Nuo to laiko Henris sužaidė ne
mažiau kaip 300 rungtynių salė
je ir aikštėje, atstovavo lietuvių 
futbolo rinktinę visuos tarptauti
niuos susitikimuos žaidžiant prieš 
latvius, estus ir ukrainiečius. 
Jo aštrų ir preciziškai tikslų smū
gį pažįsta beveik visi Chicagos 
vartininkai, nes 95 proc. jo muš
tų baudinių yra nelaikomi. To- 
je srityje jis lygaus neturi.

Nors nuo pat pirmųjų dienų 
Jenigas žaidė puolėju Lituanicos 
komandoje, bet įspūdingiausiai 
pasirodė žaisdamas vartininku 
prieš miesto meisterį Schvvaben. 
Net ir dabar daug kas tas rungty 
nes prisimena ir komentuoja.

“O, kad Henris pabandytų 
naują karjerą vartuose!” Jenigo, 
kaip žaidėjo, pareigingumas netu 
ri palyginimo. Jis per dvyliką 
metų praleido vos trejas rungty
nes. Dviejų praleidimo priežastį 
atsimena — pirmosios po tėvo
mirties ir antrosios po jo paties

Henrikas Jenigas, žaidžiąs Li
tuanicos futbolo komandoje try
liktuosius metus ir įmušęs virš 200 
įvarčių.

vestuvių. Tad ir suprantama, kad 
jis kartais neranda simpatingo 
žodžio tiems žaidėjams, kurie 
lengvapėdiškai į rungtyneš nepa
sirodo. Gi jo duoto žodžio laiky
masis, nepaisant kas pažadėta, 
kartais net su kaupu išlaikomas.

H. Jenigas prieš keletą metų 
nusimanančiai ir patraukliai tre
niravo jaunučius ir jiems vado
vavo. Jo treniruotieji jau užaugu 
si nauja žaidėjų karta. Du ter
minus jis buvo ir klubo pirmi
ninku.

Lengva apie Jenigo veiklą Li
tuanicos klube rašyti, sustoti ra
šant sunku. Jau vien kas Šiame 
straipsnely parašyta, galima len
gvai pagalvoti, kad jis tik fut
bolą težaidžia. Ir tai būtų didėle 
klaida. Dirba vyras ir dirba kar
tais labai ilgai — jis "fraveling 
salesman*. Jam žaidimas ir dar
bas nesikryžiuoja, o jo puikioji 
žmona Marija nelaiko jo izolia
vusi nuo sporto, kaip daro ne vie
na kita.

Prieš Kalėdų šventes Jenigai į- 
sikūrė savo naujoje rezidencijoje 
priešais Maręuette Parką. Nesun
ku spėti, kad Jenigai ilgai domi
nuos futbolo aišktėse.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
Chicagos “Daily News”, sau

sio 4 d. priede, dešimtį kartų link 
sniuoja mūsų meisterio Povilo 
Tautvaišo vardą dideliam, kelių 
puslapių straipsnyje (reporterio 
Joseph Haas) apie MID-AMERI- 
CAN Šachmatų pirmenybes, ku-

apie šachmatus išvis.
Pabrėžta, kad Povilas Tautvai

šas, 52 m., dalyvavo su Lietuvos 
valstybine komanda 1936 m. o- 
limpiadoje, Muenchene ir 1939 
m. — Buenos Aires. Šiame kraš
te laimėjo Bostono, daug kartų

ISTORINĖ SPORTINIO NUOSMUKIO 
U fe XV T.

BR. KETURAKIS

Dauguma sportinės srities ir fi
zinio lavinimo straipsnių L. E-

Kadangi komunistinėje siste
moje yra labai plačiai praktikuo-

jos pilnoje laidoje yra vargingiau jamos įvairios sporto pasekmių— 
šia viso turinio dalis. Priežasčių normų, klasės-atskyriai, kurie pa 
šiame kultūrinės apimties' plote VKtff
yra įvairiausių, bet surikiuotos pa
jėgesnės rankos sportiniam vei
dui ryškinti galėjo žymiai geriau 
pasireikšti ir išvengti Istorinių 
klaidų.

Paskutiniame, lituanistiniame 
tome, kuris eilės tvarkoje žymi
mas XV-tuoju, yra būdingi du 
Edvardo Šulaičio str.. “Sportas 
Sovietų okupuotoje Lietuvoje” ir 
“Sportinė veikla išeivijoje”.

Prieš keletą metų autorius pa
sirodė L. E-joje rašiniu apie plau 
kimą, kur visiškai susipainiojusia 
me ir neišryškintame istorijos ir 
įvairių rungčių nagrinėjime, pa
aiškėjo jo sugebėjimai ir pažini
mas vandens sporto varžybos 
plaukimas. Bet, štai dabar, apVai 
nikuojant leidinių pabaigą, anks 
čiau išvardintų str. eigoje, skaito
me E. Š. nedovanotinč apsileidi
mo, tikrojo nepasiruošimo ir ne
sugebėjimo aiškinimus, kurie yra 
verti užtarnauto nuosmukio var
do. Susipažinkime su išdėstytais 
įvykiais ir matysime kaip sužalo
tas lituanistinio tomo sp. skyrius, 
kuris vardan realaus gyvenimo 
sportinės raidos, papildomame to 
me privalo būti tiksliai pataisy
tas. ‘ ~ ;

grindė turi va'rzybinio lygio ‘kėli’ 
mą, darbo našumo dydį, krašto 
gynybos reikalavimus ir tikrąjį 
veidą tarybinio sportininko, kaip 
partija visiems sporto ' padali
niams yra nurodžiusi, todėl ši y- 
patingoji sritis privalėjo būti pa
grindinai paaiškinta.

Lygiai Ųe patys sunkumai ir 
miglos apie jaunimo sporto mo
kyklas ir abi aukštesnias moky
mo institucijas — Kauno Kul
tūros Instijutą ir Vilniaus pedago 
ginį. Amžius, sportinis lygis, ben 
d ras išsimokslinimas, mokymo 
laikotarpis;, programa ir baigusių 
jų yeiklos baras, dėstomųjų daly
kų kalba, kieno priežiūroje tas vy 
kdoma, jokių aiškesnių žinių ne
randama.

Išvardinant pasižymėjusius Lie 
tuvos sportininkus, ypač lengv.

Bud Vėilkinson. ouvęs Oklaho- 
mos universiteto futbolo vadovas, 
ptez. Nbtono pakviestas specialiu 
patarėju.

KREPŠINIS CHICAGOJE
Šį sekmadienį, sausio 19 d.,

Marąuette Parko vyrų krepšinio 
lygos varžybose žaidžia:

12:15 vai. — Neo-Lituania — 
APE,

1:30 vai. — Neris — Blue 
Chips,

2:45 vai. — Lituanica — Cly 
desdalė.

Rungtynės vyksta Marąuette 
atletikos šakoje, tik viena Birutė Parko sporto salėje (Marąuette 
Zalagaitytė pristatyta su ieties Rd. jr S. Kedzie Avė.). Visa lie- 
metimo pasauliniu rekordu — tuviškoji visuomenė yra kviečia- 
57,49 mtr. iš 1953 m., o visi kiti ma atsilankyti. įėjimas — nemo- 
lengvaatlėčiai, kaip A. Baltušnin' karnas.
kas, A. Mikėnas, K. Orentas,
A. Vaupsas, A. Aleksiejūnas, A. pabrėžti, kad Lietuvos sporti 
Varanauskas ir Y, be jo- Į nfhkai žymiai pasistūmėjo prie-
kios pasekmes-rezultafo. šie lietu kjb _ pasauhnėn arenon irkla
vai sportininkai, kaip ir J. Pipy- bokse ir dalinai (tas bu.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
v optometristas

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

Vai. pagal susitarimą: Plrmad. ir 
kptv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4: .šeštad. 10—2 vai.

ASSOCIATE OPTOMCTRTSTS 
lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
SO4 W, 6Srd St.. OR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akintus lt 
"contact Ienses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

Of». 735-4477. Rez. PR 8-8960.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA iR chirurge
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES EIGOS 
Cratvford Medical Building 

844® So. PulasM Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. PDSTELNIKA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS" LiIOOS
Tel. Ofiso PR 8-7800; Namu ®a6-7«®» 

5159 So. Damen Aven«t
Valandos: 2—9 vai. p, p. 

Išskyrus trečiadien)

„ Sportas Sovietų okupuotoje 
Lietuvoje

Kalbant ir aiškinant sovietinės 
sistemos fizinio auklėjimo ir spor 
to vaidmens paskirtį komunisti
niame siekių kely, turėjo būti pa 
liesti pačių sąvokų skirtumai ir 
uždaviniai tarp vakarietiškos sam 
pratos (o ši vyrauja visame pa
sauly su tarptautinių sporto in 
stitueijų talka) ir komunistinės, 
tada paaiškėtų pagrindinis sporto 
idėjos vaidmuo paskiram asme
niui, tautai ir valstybei. Supai
niotas žodis — terminas fizinis 
auklėjimas su varžybine sritimi- 
sportas ir niekur neminima apie 
fizinį lavinimą, o iš karto auto
rius pristato rusų vartojamą žodį 
“fizkultūrinis” sportinis judėji
mas.

Kokios sudėties ir vaidmens y- 
ra fizinės kultūros kolektyvas ir 
sportinio judėjimo grandis, ko
kiam mūsų sporto vienetui pagal 
org. struktūrą prilygtų ką jie savy 
je apima, nieko nepasakyta.

nė, savo runj ityšė ęilę mętij rikia
vosi nė'bS §by- S-gos rinktinės su 
dėty, tr pasaulinėje lengv. at 
lėtinės Indroje statistikoje — 
klasifikacijoje rado vietą net pir
moje dešimty pasaulio geriausių
jų todėl jų atsfekimai ir yra yėt-

vo tarp 1958-1966 m.) lenpv. at
letikoje, plius garbingosios ranki
nio atstovės — Kauno Žalgirio 
dalyvės, kaip Europos nugalėto
jos, žinoma, už Sov. S-gą rung- 
tyniaudamos, bet iš savo kiemo 
persikeliant pas kaimynus latvius

Rez. Tel. GI 8-0878
W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir^rribteru Ugoš 

618^ So. kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-6001.

--------- :----  n I iii--- -------------- -----

DR.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie Averttle 
Vai., plrmad., antrad., ketvlrtad. n 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ir
Seštad. 8 v. r. iki 3 v popiet.----- Į . H............................................ .... et

rras laimėjo DeFotis, P. Tautvai- Chicagos, Illinois ir kitas p-bes. 
šas ir R. Verber. įdėtos visų trijų .Tautvaišas pasisako, jog mėgstąs 
laimėtojų nuotraukos. Straipsny- Į kovas. “Kol buvau jaunas, minty 
jė apibūdintos kovų eigos, meisteije buvo vien tik laimėti, laimėti, 
rių laikysena ir jų pasisakymai (Dabar nebe taip svarbu. laimė

siu, ar pralaimėsiu, nes losiu dau 
giau dėl malonumo, pramogos ir 
tam tikro poilsio”, teigia Povilas, 
pridurdamas, kad šachmatai, 
kaip ir menas, reikalauja kūry
bingumo, lakios minties. Svarbu 
esą įžiūrėti ne tik susidariusią len 
toje poziciją, bet ir pagauti už
mačius tavo varžovo.

Richard Verber, bebaigiąs me
no istoriją Chicagos universitete, 
planuoja pasidaryti kolegijų pro 
fesoriumi arba muziejaus kurato 
rių. “Jei nori būti meisteriu turi 
studijuoti. Gera atmintis, gilus 
susikaupimas, mokėjimas kontro
liuoti savo jausmus, stabdant sa
ve nuo staigių ėjimų, užtikrina 
laimėjimą”'.

17-metis De Fotis , anot Taut
vaišo “Junior Genius”, Amerikos

Greg De Fotis

Pov. Tautvaišas

žaidimo”, tvirtina DeFotis. “Tė
vas mane išmokė šaehrpatų įr da
bar baiminasi, kad tai gali pa
kenkti mano mokslui. Bereikalo. 
Illinois universitete studijuoju is
toriją. Semestrą baigiu su trim Ą 
ir viena B.”

Rašinio autorius užbaigoje pa
brėžia didelę neteisybę, kai trys iš 
žymiausių šio krašto Šachmati- 

jaunių čempionas, Illinois ir Chi ninku (DeFotis, Tautvaišas, Ver 
cagos p-bių co-Čempionas, nępa-'ber) pasidalijo skirtus 1-3 v. v. 
prastai tvirtų nervų, sugeba išeiti prizus ir gavo po $63.33 kiekvie-
nugalėtoju iš praloštinų padėčių. 
“Šachmatai greta malonumo su
teikia ir pasitenkinimo, kai ži
nai, jog partijos išdava buvo logiš 
ka pasekmė tavo gerai sužaisto

drodis lietuvių lengvosios atleti- ir estus> tų dilesniųjų randame 
kos 'skįlumo. Pažymėtų, kad A- daugiaa jr jų giluma veik visose
dolfas Aleksiejūnas Tokijo Olim- §ai.nęp ryškesnė 
piadoje buvo 1 d. olimpiniu P’Kaibėdamas apie Lietuvoje lei 
3000 mtr. kliūtinio bėgimo rekor- ūžiamą sp. spaudą autorius žy- 
distu, nenurodant pasekmes, o- kad 1950.1953 išspausdinta 
limpiados nugalėtojo laiko ir tuo apie 4Q sporto leidiniUj 5^ neiš. 
metu buvusio pasaulio rėk. vardjno neį keletos svarbesnių,
rezultato, jokiam skaitytojui ne- j^okjo pajėgumo turinio atžvilgiu 
duoda aiškesnio supratimo apie ,eidžiamas laikraštis Sportas ir 
šią rungtį. Kur gr paliktas Sta- kodg| jame dažniausiai rusų ber 
sio Saparnio vardas?! dradarbiai aštriai ir nepagrįstai

Kaip vykdomas keliavimas - puoja vakariečių sp. klaidas, ne. 
sportinis varzybfnis bendravimas ya, ^aj. vl-ską paremdami olimpi 
su k’ta*5 kraštais — komunisti- ne dvasja> o savosios tarybinės 
nio režimo, su kaimyninėmis tau p]otrnės sp. veikimą be pagrindo 
tomis, latviais, estais, kas atsto- keĮdam-j j ankštybes, ypač pabrėž 
vauja Lietuvą tarpit. sporto insti-( dami buržuazinės Lietuvos sp. 
tucijų konvencijose n tarpt, rung vaidmens menkystę, E. Š. padary 
tyjlių plahąvimo sudaryme, kaip ti išvados nebuvo reikalo. 
pvz. Europos kraštų metinis pla
nas lengv. atletikai, kurios pro
gramos eigoje pirmiau buvo sie
tuvos ir Latvijos vardai, o da
bar liko tik Estija, kodėl tas iš
nyko, niekur nei žodelio?!

Kokiose tarptautinėse

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6H07
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija lr moterų ligos

2454 W. 71-st Street
(71-os h- Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 1—3 lr 8—8 vai. vak. 
•šeštad. 12—3 vai. popiet. 

Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS EIGOS 

2745 West 69th Street
Ofisas laikinai uždarytas dėl dakta

ro ligos.

(T^ąsa Sekančią savaitę)
Rezld. Telef. 239-4883

DR. K. G. BALUKAS
AKL8I.Rl.IA IK MOTERŲ EIGOS, 

OtNEKOljOGINC CHIRURGIJA
6449 S. Pulasld Road (Cratvford 
Medical BuUding) Tel. LU 5-6446

institucijose yra’visų tnįu PabaI-’ SSVffi
tfjo tautų atstovai šų tikrosiomis, ....... ' “
pavardėmis, bet Sov. S-gos var-: DR. ANNA BALIUNAS
du, ir niekur niekad į užsienį jų AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 
žinios nepatenka?! Kas informuo-
ja vakarietišką spaudą apie lietu gas® went esrd Street
vių iškilesnius sp. laiinėjirbųs, ko Vai-- Večia:
' • ~ 1 ’• v atenj „{įdaryta. Ligoniai priimami su

sitarus.
‘ Ofiso telefonas: PR 8-322®

Rez. telef. WATbrook 5-5078■ I i .ii.'Almi. I l ■ Ui.." ..." ■ ■ ... ■■ ■-

kiais ištekliais - sumomis šelpia
mi lietuviu ‘sporto padaliniai ir 
kas nustato jų dydį, kada lietu
viai sportininkai pvk futbolinin
kai skubiai išgabenami ęįlumon 
į Rusiją, tuo silpninant mūsų 
prieauglį, kodėl jokia vakarietiš
ka sport. spauda, nors grynai mo 
kslinė. nepasiekia krašto sienų, o
sustot T.,-K ? 
vo butini ir pažymėtini pagrindi
niai trūkumai, be kurių Straips
nis lieka tamsus ir per daug užšto 
jantis tikrojo Lietuvos sp. veido 
skausmą. Tvirtinti jaip kaip au
torius sako: “Nežiūrint visų gerų 
pasekmių, okupuotoje Lietuvoje 
yra daug nepriteklių bei juodt^ 
taškų sp. gyvenime”, galime aiš

Ofisas 3148 West 83rd Street
Tel.; PRospeet 8-1717 

RezM.: 3341 West 88th Place
Tel.: REpubUc 7-7888

DR. S. RIEžIS
CHIRURGAS 

Valandos: KiisdHen nuo 1 lkl 3; tve- 
čtadienlals uždaryta. Antradieniais' tr 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ tR VIDAUS LIGOS 

288b West 6»rd Street
Kampas 63-dloa ir California 

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal susitar. 
Ofiso telef. 478-4042 

Rezid. tel. U Albrook 5-3048

nąs, kaip atpildą už dviejų dienų 
žiaurias varžybas, nors jie prilygs 
ta Unitas — futbole, Palmer —; 
gulfc ir Ali —■ bokse. ,

Kazys Merkis) ki

New Yorko futbolo komandos 
žaidėjas Joe Namath. pasižymė
jus rungtypęjįt- pįęiej ftaUiųiorės

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No. Uberty Street

Route 25, Elgin. Illinois

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

DR. PETER T. BRAZIS
GVD'tTOJAS’ IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-0
antr.. penktad. 1-5, treč. Ir šešt- dk 
susitarusi.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
alergija

2751 VVest 51 st Street
Valandos: antradieniais, penktaJie- 

P^2"-9 . ^tadiėniais

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K 8 A 

2656 West 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. lr nuo 5 lkl 8 v.v. 
Seštad, nuo 1 lkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v., 
šeSt. nuo 9 tkl 12 vai.: arba ąustta-

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospeet 9-6730■ .... .- »■■• —į...,.,'.;.
DR. ALDONA ŠIMKUS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 
PRITAIKO AKINTOS 

15542 So. Cicero, Oak Forest, OI
Kabineto tel. 887-3020 

Namų tel. 8:t»-I071 
Vizitai pasai stMitartmų

Uh A.
Ofs. PO 7-6000 Bez. OA 3-7278

UR. A. JENKINS
GYDYTOJAS ik CHIRURGAS 

3844 W. 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 

iki 8 vai. Trečlad. lr šeštad. uždaryta.

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

Ofiso tel. REUanoe 5-4410 
Rez. GRovehtn 8-0817

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 rak 
iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 lkl R v. valt.} 
antr. ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p. 
lr vakarais pagal susitarimą,.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49tb Court, Cicero

Vai. liasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. 
tr šeštad. tik susitarus.

Tel. — REllanoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
Gydytojas Jr chirurgas

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: plrmad.. antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p.. 8-8 
vai vak. šeštad. 12-3 vai. p.p., trečlad. 
uždaryta. --------------------------------------------

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir (^liruririjaOfiBtta 2750 W. 71«t StreSt A 
Telefonas — 925-8296

Valandos: 2—8 v. v., peniktad 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. T-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-300®

Tel. ofiso lr buto OLymplc 2-415®

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak., 

Išskyrus trečladlenlua 
šeštad tentais 12 lkl 4 popiet

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIOOH

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th 9t. 
Tet PRodpėot 8-1228

Ofiso vai.: Ęlrm., antr., Treč. Ii 
penkt: nuo 2 lkl 4 vai. IT nno S lkl I 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku paffal susitarimą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KTDIRIU IR VAIKU UGU 
SPECIALISTfil

MEDICAL BUILDING 
7158 South Vfentern Avenue

Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p., šeštad 
11 vai. ryto Iki 3 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1188 
Rez. teL 230-2010

Of. tel. HE 4-3128, Namų Oi 8-6105

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

PrlimlnSJa ligonius tik smdtarns 
Vai.: 2—4 p. p. Ir 6—8 v. vak.

-------Trsčlad. ir ftsfcted. uMs>^...
Telefonas — GRovehlU 4-3835
DR. A. VALIS. LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEOIAUYBfi AKUŠERIJA IR

MOTERŲ UGO8 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 lkl 4 lr 6 Iki 8 v. vak. 
šeštadieniais 1 lkl 4 vat

Trečiadieniais uždaryta. ^

DR. MARIJA LINAS
AKUSERfJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso tr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimu

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

Priiminėja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os ir Campbell Ava. kampas) 
Va), kasdien 9—II ryto lr .4 v. *.

D v. r. — 8 v. pOJitOt.

TeL PRospeet fl-E
DR. ONA VAŠKU

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

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

lr kitu laiku pagal susitartntfr.

rrel. ofiso PR 8-8446, rea. HE 4-3150
DR. F. C. WINSKI

GYDYTOJAS IR 
3107 VVest 71st 

Va.1.: 2 Iki 4 V. p. p. fr
Treč. fr šešted. pagal 

Ofiso tel. 767-2141. Namų 838-4851'

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRtJiRGAĘ 

6449 So. Pulasld Boa4'■r-'. ..į-'."
Vai.: plrmad., antrad., penktad; 1-4 
fr e-a v. y., ketvlrt. 4<*a ▼< vakaro, 
šeštadieniais 11-1 vai. poplit.^^
------ - -....... 1 t -

V. v.



IAV biudžetas ir

ĮTAKOS JAV KONGRESE
ĮJUNGIMAS DVASINIO PRADO IS GAMTOS

Komunistų ir egzistencialistų pažiūros į žmogų

Prezidentas Johnsonas, be
siruošdamas pasitraukti iš sa
vo pareigų, atliko dar vieną 
svarbų darbą — pateikė nau
jojo biudžeto projektą. Biudže 
tas siekia milžirtišką sumą — 
$195.3bilijonų. Be kitų daly
kų, jame yra pramatyti pa
didinti socialinio draudimo mo 
kėlimai bei skiriama nemažai 
lėšų socialinės gerovės reika
lams. Apskritai, stengiamasi 
kelti gyventoju gerovę. Pvz. 
naujajame biudžete sveikatin
gumo reikalams 1969 metams 
pramatoma $16.3 bil. Prisime
nant, kad 1964 m. tiems rei
kalams buvo skirta tik $5.1 
bilijono, tai jau didelė pažan
ga. Didinama pozicija ir švie
timo reikalams: vieton anks
čiau buvusiu $4.8 bil., dabar 
pramatyta $5.3 bil. metams. 
Gaila tik, kad norima kelti ir 
pašto tarifas. Tai nemažas 
apsunkinimas ir periodinei 
spaudai, kuri padidėjusias iš
laidas jau labai jaučia. Nors 
naujasis biudžetas yra $11 bil. 
didesnis už ankstybesnį, pra
manomas ne tik susibalansavi- 
mas, bet ir šioks toks pertek
lius. Imant dėmesin, kad JAV 
turi nemažas karo išlaidas ir 
iždas gerokai apsunkintas sko
lų ir palūkanų mokėjimu, rei
kia džiaugtis biudžeto subalan 
savimo perspektyvomis.

*
Palyginus JAV iždo išlaidas 

procentais, pagal nauia ii biu
džetą viskas taip pasiskirsto: 
28% gynybos reikalams, 22% 
socialinei apdraudai, 13% Viet 
namo karui, 1Ž% sveikatos, 
švietimo ir kitiems gerovės rei 
kalams, 11% kitiems gyven
tojų buities gerinimo projek
tams, 6% palūkanoms už val
st vbės paskola, 4% veteranų 
reikalams, 2% valst. skolos 
mažinimui ir 2% užsienio kraš 
tu šalpai. Nėra abejonės, kad, 
kaip Johnsono vvriausybė sten 
gėsi. taip ir Nixonas stengsis 
greičiau užbaigti karo veiks
mus, kad daugiau dėmesio ir 
lėšų būtų galima skirti gyven
tojų gerovei.

*
Dabar ši rekordini JAV biu

džetą pagrindinai ilgesni laiką 
svarstys kongresas. Mums ido- 
mi naujojo kongreso sudėtis 
ir jame labiau pasireiškiančios 
įtakos bei kryptys. Daugelis 
pastebi, kad senato daugumos 
(demokratu) vadovo pavaduo
toju išrinktas šen. Edward 
Kennedy dabar turės rikiuoti 
savo partijos narių balsus, ka
da senatą pasieks koks svar
besnis Jstatymas. Jo postas — 
svarbus ir dėl to iškilimo kai 
kas pramato, jog ateity jis bus 
kandidatas i prezidentus. Vis 
dėlto jo jtaka senate ribota. 
Čia daug turi reikšmės ivairių 
komitetų pirmininkai, kurie i 
tuos postus patenka pagal tar 
nybos metų daugumą, laikan
tis “seniority” principo. Tai 
daugumoj vyresni žmonės. Iš 
16 demokratų komitetų pir
mininkų senate net 5 turi per 
70 metų ir tik vienas jaunes
nis kaip 50. Atstovų rūmuose 
iš 21 demokrato komiteto pir
mininko net 12 yra vyresni 
kaip 65 metų amžiaus. Taigi

Spaudoj ir gyvenime

LIETUVOS KOLONIZACIJA PLEČIAMA
Okupuotoje Lietuvoje iškilmin

gai minima 50 m. sukaktis nuo 
“Tarybų valdžios” paskelbimo ir 
nuo Liet. kompartijos įkūrimo.

Ta proga "Tiesa” Nr. 296 gruo
džio 22 paskelbė apdovanojimų į- 
sakus. Keturiais įsakais apdovano
jami 4 žmonės, iš jų net trys 
nelietuviai. Tokiais yra už visuo
meninę — politinę veiklą garbės 
raštu apdovanotasis Inokehtij Ge- 
rasimov, nusipelniusio statybinin
ko garbės vardu pagerbtas Vil
niaus namų statybos kombinato 
vyriausias inžinierius E. Levin bei
__ Lietuvos aukščiausios tarybos
prezidiumo garbės raštu išaukš
tintas Vilniaus rajono finansų

pagal amžių galima tikėtis, 
'kad įvairūs sprendimai dau
giau links į konservatyviąją 
pusę.

Iš įtakingų kongreso demd- į 
kratų dauguma yra iš pietų , 
ir vakarų valstijų. Vadovau
jantieji kongreso respubliko
nai yra daugiausia iš vidurva- į 
karių ir iš vakarų valstijų. 
Net 20 respublikonų vadų (iš 
37 kongresinių komitetų pir
mininkų) yra iš šių sričių. I- 
takingiausias demokratas kon 
grėsė yra atstovų rūmų de
mokratų pirmininkas John 
McCormick iš Massachusetts, 
nuosaikus liberalas. Respubli
konų vadas atstovų rūmuose 
yra Gerald R. Ford iš Michi- 
eano, daugiau konservatyvus, 
įtakingiausias demokratas se
nate bene bus Richard Russell 
iš Georgiios. konservatyvus. 
Jis vra laikinas senato prezi
dentas. Jo tikroji įtaka vra 
tame, kad jis yra pirmininkas 
finansų paskyrimo komiteto, 
nustatančio, kaip ir kur fede
ralinės lėšos gali būti išleis
tos.

Viso kongreso kryptis dau
giausia pare’na nuo mokesčiu, 
gynvbos. labdaros, socialinio 
draudimo, užsienio reikalu ko
mitetų. Pagal konstituciją vi
si 'Įstatymai, liečią mokesčius 
ir išlaidas, tegali iškilti iš at
stovu rūmu Ways and Means 
komiteto. Jo pirmininkas W.
D. Mills iš Arkansas tuo būdu ( 
yra labai įtakingas. Jis yra 
konservatyvių pažiūrų. Sena- > 
te tos rūšies komitetui vado- , 
vau ja J. Williams iš Delavare, 1 
kuris irgi laikomas konserva
tyviu.

*
Gvnybos komiteto pirminin

kas senate yra John C. Sten- 
nis, demokratas iš Mississippi, 
konservatyvus. Atstovų rūmų 
Ginkluotu dalių komiteto pirm.
L. Mendel Rivers, iš So. Ca- 
rolinos, yra irgi konservaty
vus. Teismu komitetui senate 
vadovauja E. Celler iš New 
Yorko. Jis yra žinomas libe
ralas. Šis komitetas turi teisę 
patvirtinti ar atmesti federo- 
liniu te’sėju skyrimus, net ir 
į Aukščiausią teismą. Senato 
teisiniam komitetui vadovauta 
J. O. Eastland iš Mississippi, 
konservatyvus. Palūkanų, bu
tų ir finansinių įstaigų komi
teto vadovas atstovų rūmuo
se W. Putnam yra nuosaikiai 
liberalus, senato gi atitinkamo 
komiteto pirm. J. Sprakman 
laikomas nuosaikiai konserva
tyviu.

įtakingas veiksnys yra se
nato Užsienio reikalų komite
tas. kuriam vadovauja demo
kratas J. W. Fulbright, nuo
saikus, bet gal daugiau į libe
ralus palinkęs. Be šio komiteto 
pritarimo negali būti sudary
ta jokia JAV tarptautinė su
tartis.

Šitaip kongreso vadovaujan
čius asmenis apibūdina žurna
las "U. S. News & World Re- 
port”. Išvadoje galima pra
matyti, kad didelių staigmenų 
netenka laukti. Kongreso dar
bas eis panašiai normaliai kaip 
ligi šiol. J. Pr.

skyriaus vedėjo pavaduotojas Se- 
mion Judilevič.

Šiuos įsakus pasirašė Lietuvos 
Aukšč. tarybos prez. pirmininkas 
M. Šumauskas ir tos tapybos prez. 
sekr. S. Naujalis.

Okupantai Lietuvos komunistus 
pareigūnus priverčia medaliais, 
pagyrimų raštais garbinti kitatau
čius kolonistus.

J. Zvilb.

• Mirties slėnis Kalifornijoje
yra 282 pėdos žemiau jūros 
paviršiaus.

Karolis H. Marksas (1818.V. 
5 — 1883.III.14), marksizmo į- 
kūrėjas, pradėjęs studijuoti fi
losofiją, Susidūrė su dviem a- 
nuornėtU stipriausiomis filosofi
jos mokyklomis: prancūzų ma
terialistų ir vokiečių idealistų 
ŠU Hegeliu priešakyje. Iš abie
jų šių mokyklų jis paėmė ele
mentus savo sistemai sudary
ti. Prancūzų materialistus Mark 
sas vertino teigiamai dėl jų ra
cionalizmo ir kovos su religi- 
uinkais. Tačiau jų pasaulėvaiz- 
jis buvo mechanistinis: visatą 
vaizdavosi, tarsi, komplikuotą 
mašiną, kuri kartą paleista dar 
ban, sukosi pagal amžinus me
chanikos dėsnius. Čia nebuvo 
vietos kokybiniams kitimams 
pažangos prasme, nes mašina 
negali iš savęs pasikeisti ar pa
gaminti naują kokybę. Šitokia 
mechanistinė, statinė samprata 
negalėjo tikti revoliucinės filo
sofijos pagrindu. Čia ir praver
tė vokiečių filosofija, kuri da
rė Marksui įtakos visų pirma 
per Hegėlį, paskui ir per Feu- 
erbachą, kuris atsimetė nuo Hė
gelio idealizmo. Marksas Hė
gelio dialektiką pritaikė mate
rializmui. Marksizmas iš gam
tos išjungia dvasinį pradą ir 
žtnogų pajungia daiktų valdžiai. 
Tau gimdamas žmogus, pasak 
tnarksizmo, girdi, atsiduria tam 
tfkrose ekonominėse bei socia
linėse sąlygose, kurios jį ap
sprendžia. Žmogaus sąmonę su
daro šių sąlygų refleksas. As
meniniai! egzistenciniam apsi
sprendimui. — nors paties K. 
Markso laikysena liudija prie
šingai. — marksizme nėra vie
tos. Šioje eigoje ir susiformavo 
dialektinis materializmas, pasi-
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Pajamos ir išlaidos naujajame JAV biudžete. Piešiny pavaizduota, iš kur kiekvienam JAV iždo dolerio dalis 
įr kuriam reikalui išleista. Kaip matome, 46% pajamų bus iš pavienių piliečių pajamų, 19% iš bendrovių 
mokesčių, 23% iš socialinio draudimo ir kitų tos rūšies įnašų. 8% iš papildomų mokesčių, 4% iš kitų šaltinių. 
Išlaidų daugiausia gynybos reikalams. Plačiau apie tai šios dienos vedamajame.

ZARASŲ KRAŠTO 
EŽERAI IR UPĖS

PETRAS MATEKŪNAS

Ten žavingesnis daug banguoja,
Kur medžių šakos jam linguoja,
Kur javas džiaugias želmeny
Tarp slėnio pievų pagiry
Čia Lukšto žiedas pakrašty
Gelsvesilis švinta gomury,
Čia nendrės vandeny linkčioja,
It aukso plunksnos plūduriuoja.
Kai vėjas ūždamas nutyta,
Kai naujos srovės nebekyla,
Stebuklingesnis dar smagusis:
Užbaigęs poilsy ramusis
Saldžiai sapnuoja toks meilus
O žydras veidas jo gilus —
Kaip stiklas lygus, toks vanduo,
Padailintas spalvų viskuo —
Saulutėje slepiasi' laimingas
Ir mirga, tviska, toks žavingas.

Sartų ežeras savo dydžiu užima trečią vietą. Tai ga
na ilgas, lovinio tipo su ilgomis šakomis ežeras. Jis už
ima 1331,6 ha žemės plotą. Jo ilgis 12,75 klm., o plo
tis vos tesiekia 0,9 klm. Bendras krantų ilgis, neįskai
tant salų, yra apie 75 klm., Vidutinis jo gilumas 5,7 
metrrai. Giliausia jo vieta yra Bradesių—Stintinės.įlan-

K. ŠILINIS

naudodamas tuo metu gamtos 
moksluose vyravusiomis mate
rialistinėmis pažiūromis. Tuo 
būdu dialektinio materializmo 
atsiradimas yra aiškiai surištas 
su praktišku tikslu neperleisti 
šios srities buržuazinio mokslo 
viešpatavimui. Pritaikant dia
lektinį principą gamtoje vyks
tantiems procesams daug kur 
jaučiasi dirbtinumas. Taip pat 
visur ryšku, kad dialektinio 
materializmo pasaulėvaizdis ir 

1 pasaulėžiūra yra susiformavę 
materializmo ir pozityvizmo 
viešpatavimo epochos metu; 
dogmatinis akcentavimas ir su
stingimas neleidžia jiems išeiti 
už savo pirminio taško ribų ir 
sekti gamtos mokslų pažangą.

Tiek Hegeliui, tiek Marksui 
individas tėra momentas isto
rijos vyksme, to vyksmo dalis. 
Marksas, tiesa, neneigia žmo
gaus valios, bet jis neigia tos 
valios laisvumą. Žmogus tesąs 
būtinybės vykdomasis organas. 
Vienapusiško mechanistinio ap- 
'sisprendimo Marksas, tiesa, ne
atstovauja. Tuo remiantis So
vietų Rusijoje buvo atmestas 
Bucharino ir kitų “nukrypi
mas deš’nėn”. Bucharinas ir jo 
šalininkai atstovavo natūralisti
nį evoliucionizmą. Suprantama, 
kad atsakingumui ir kovingu
mui neliko vietos.

Individas sovietinėje 
bendruomenėje

Beveik iki 1930 metų sovieti
nė psichologija individo atsa
kingumo nepabrėžė. Individo 
(tik žmogus, kaip dvasinio pra
do būtyje, pasiekia nelygstamą

individualybę) dvasios pasaulis 
buvo suprantamas kaip pasy
vaus pobūdžio antrinis reiškinys 
už kurį atsakinga socialinė bend 
ruomenė, bet ne individas. Pa
gal tą pažiūrą, bolševikinis re
žimas, tiesa, iš atskiro individo 
•laikysenos gali spręsti, kokia 
jo socialinė sąmonė. Režimas 
gali jį perkelti į kitas aplinky
bes, pvz. priverčiamiesiems dar 
bams. tuo “skatinant” jo per
formavimą, arba netinkamą as
menį gali paprasčiausiai sunai
kinti, ką ryškiai liudija sovie
tinis genocidas Baltijos kraš
tuose — Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje bei kitur. Bet režimas 

'negali individui statyti reikala- 
‘vimų. Pagal minimąją pažiūrą, 
žmogus iš savęs veikti negali. 
Atsivertimo reiškiniui marksiz
me vietos nėra.

' 1931 m. Sovietų Rusijos psi
chologijoje prasidėjęs esminis 
posūkis buvo padiktuotas komu 
nistų partijos ir valstybės rei
kalavimų. Išeinant iš šitų inte
resų, operuojama net sąvokom, 
kaip idealas ir pareiga, nors jas 
apibrėžti marksizmui nėra leng
va. Praktikoje galutinai apsi
spręsta Už komunistinio režimo 
primatą prieš asmenį, net ir 
prieš visą dirbančiųjų klasę (bu 
vo laukta darbininkų išlaisvini
mo iš kapitalistų Rusijoje, bet 
darbininkai dabar yra pajungti 
'bolševikų valstybiniam kapita
lizmui). Posūkio tikslas buvo 
suderinti režimo statomus rei
kalavimus su marksistine teori
ja. Tuo būdu praktinėje plot
mėje pripažįstamas sąmonės, 
sąmoningos laikysenos ir discip 
linos primatas. Svarbiu argu-

i koje, kurioje gylis siekia net ligi 22 metrų. Nuo jūros 
i paviršiaus jis pakilęs 102 metrai. Turi septynias salas, 
kūrių bendras plotas 21,9 ha ir Zaduojos pusiasalį. Di
džiausioji Sala yra šiaurinėje ežero daly tarp Btadėsių 
ir šiaurinės įlankos vad. Dumblynės, o visos kitos var
dų neturi. I jo įlankas įteka Kriauna, Serbentą, Au
dra, Vasaknų ir kitos upės, o išteka Šventoji, kuri yra 
didžiausias jo intakas ir ištakas.

Kai kurios įlankos net turi savo vardus, pvz. Audra 
įteka į vadinamą Audrakampio, Zaduojos į ZaduOjos 
lanką, Zalvė į Bradesių —-Stintinę, o kitos įlankos pa
vadinimų neturi. Aukščiausi jo krantai yra šiaurės pu
sėje, kuris siekia net apie 30 metrų aukščio. Jie leidžia
si tiesiai į ežerą, o kiti nuolaidesni. Jo metinė svyravi
mo amplitudė pasiekia ligi 2 metrų, kai kitų ežerų nepra- 
Šoka 0,5 m. Pavasarį vanduo jame pakyla ir laikosi be
veik du mėnesius. Bendra vandens mineralizacija 230- 
300mg -I.

Sartų ežeras, išskyrus jo žiemos vakarų dalį, nepri
klausomybės metais įėjo į Zarasų apskritį.

Apie Sartų ežerą yra sukurta keletą padavimų. Visuo
se padavimuose yra pasakojama apie ežero vardo atsira
dimą. Viename padavime taip sakoma:

“Senais laikais Dusetų parapijos klebonas turėjo du 
arklius, kurie buvo sarti. Jie buvo greičiausi visoje 
apylinkėje. Vieną kartą per Grabnyčias klebonas buvo 
iškviestas pas mirštantį ligonį. Kad greičiau pasiektų li
gonį, tarnui liepė pakinkyti sartus arklius. Važiavo tie
siausiu keliu. Jam bevažiuojant per ežerą, ledas vieno
je vietoje įlūžo ir jis su arkliais nuskendo. Vietos gyven
tojai .šužiboję apie tą įvykį, labai pergyvebo It ežerą 

pavadino Sartais.

Associated Press direktorius Wes Gollager (dešinėj) ir Sam Black- 
man, žinių direktorius, Susirūpinęs, kaip perduoti žinias, nes AP tar
nybos žmonės sustreikavo. Tai pirmas Wire Service Guild unijos 
streikas.

sijoje socializmas jau įgyven
dintas taip, kad bet koks pasi
teisinimas socialinėmis sąlygo
mis atkrintąs. Paradoksiškai ta 
čiau, kad Sovietų Rusijos reži
mas socialistinėse sąlygose už
augusio žmogaus nelaiko imu- 
nišku (nepaliečiamu) kapitalis- 
nėms įtakoms. Sovietų įtakoje 
esantys kraštai tebėra užsis
klendę nUo bet kokio susidūri
mo su laisvųjų kraštų minties 
pasauliu.

Gyvenimo ironija

Tikra gyvenimo ironija! Ma
sės, išsprūdusios iš Bažnyčios 
rankų, tetiki tik šiuo pasauliu, 
tik šiuo gyvenimu, tik kinema- 
tografiška laime — arba tik 
policinės inkvizicijos įvestu tei
singumu, diktatūra su liaudiš
ka iškaba, masine, pagal grafi
ką apskaičiuojama likvidacija.

Vos išsilaisvinusios iš religi
nių dogmų, tos masės galvo
trūkčiais pasiduoda komunistų 
partijos dogmų vergijai. Tai ką 
prakišo religija, visa tai laimė
jo politiką. Nuostabus išsilais
vinimas. Tenka pabrėžti, kad 
Šių dienų fanatizmas nėra reli
ginis, bet politinis. Nuomonė, 
kad tikslas pateisina priemones, 
pasidarė jau bolševikiškai le- 
niniška ir staliniška. Tartiufas 
šiandien nėra pamaldus, jis net 
nėra iš dešinės, bet iŠ kairės 
arba “eina pagal liniją”.

Kad ir nepripažindami žmo
nėms laisvos valios, istorinio 
lr dialektinio materializmo ša
lininkai komunistai yra nusitei
kę optimistiškai, Ūki ateities 
geresne ir gal net idealia žmo
nijos socialine santvarka. Tuo 
tarpu egzistencialistai, ypač a- 
teistinės srovės atstovai, yra 
iš esmės, ir savo metafizika ir 
savo nuotai'/ a, pesimistai. Jiems 
atrodo, kad visos žmonių pas
tangos baigiasi nepasisekimu. 
Prancūzų filosofas ir rašytojas
J. P. Sartre mano, kad visokio 
žmogiško plano neišvengiamas 
galas yra nepasisekimas. 
Komunistams nepriimtinas eg

zistencialistų pažiūrų grindimas

Kitas padavimas sako, kad ežeras Sartų vardą gavęs 
baudžiavos laikais, kai ponai, jausdamiesi viešpačiais, 
elgėsi su baudžiaunikais, kaip norėjo.

Prieš tris šimtus metų netoli Dusetų m. gyveno tur
tingas ponas. Vieną kartą į jo dvarą vaikinas ir mer
gaitė užėjo pasiklausti kelio. Ponui labai pūtiko riier- 
gaitė ir ją norėjo nuo vaikino-’atTmti. Jis pasiūlė vai
kinui surengti arklių lenktynes. Kas lenktynes laimės, 
tam atiteks mergaitė. Vaikinas su pono pasiūlymais su
tiko. Jis tuojau nusipirko jauną kumelaitę. Gerai ją šėrė 
ir treniravo. Užšalus ežerui, ponas iškvietė vaikiną į 
lenktynes. Ponas į lenktynes atvažiavo pasikinkęs į ro
ges dvyliką geriausių arklių, kurie visi buvo sarti, o vai
kinas tik su viena kumelaite. Lenktynes ponas pralai
mėjo. Labai supyko ir, sustabdęs arklius, norėjo vaikiną 
mušti, bet ledas lūžo ir ponas su arkliais nuskendo. 
Nuo to laiko ežerą vietos gyventojai pavadino Sartais.

Trečias padavimas sako, kad senais laikais ežere gy
venusios undinės, kurios buvusios labai gražios. Tame 
padavime, kaip ir aukščiau minėtose, pasakojama apie 
jo.vardo atsiradima, bet tik jau kitoje šviesoje.

Vieną kartą žvejai sugavo undinę, kuri blaškėsi tink
le ir šaukusi pagalbos. Vienas iš jauniausių žvejų, ku
rio vardas buvęs Sartis, pagailo ir, visai nekreipdamas 
dėmesio į savo draugus, šoko į vandenį ją gelbėti. Jis 
tūoj'au su peiliu supjaustė tinklą, kuriame undinė buvo 
įsipainiojusi, ir ją išlaisvino. Undinę, atsidėkodama jam, 
apkabino jį ir abu nunėrė į ežero dugną. Ir dabar toje 
vietoje, kur jie pasinėrė, tyliomis naktimis girdisi jų 
meilūs pasikalbėjimai. Žvejai nuo to laiko ežerą pavadi
no Sartu.

XBus daugiau J,

žmogumi kaip individu. Juk dia
lektinis materializmas būties pa 
grindų laiko medžiagą. Jos auk
ščiausiu gaminiu esąs jaučiąs ir 
sąmoningas žmogus, kurio gy
venimas yra apsprendžiamas 
aplinkumos ir materialinių in
teresų. Tuo tarpu egzistencia
listams tikras tėra tik neap- 
spręstas žmogus, kuris savo in
dividualią esmę turi realizuoti 
pats savuoju buvimu (egzisten
cija). Gimdamas žmogus tesąs 
tik užbraiža, kurią jis pats tu
rįs užpildyti ir šitaip savo es
mės atbaigimo siekti. Iš čia 
garsus egzistencialistų posakis: 
“Egzistencija (buvimas) eina 

tpirma esencijos (esmės)”. Re
alizuodamas save, kiekvienas 
žmogus savo esmę, kuri nuo 
jo vis lyg bėga, kuria skirtingą 
nuo kito. Todėl kiekvienas žmo
gus pats, be kieno nors įtakos 
turi apsispręsti visuose savo vei 
Jksmuose. "Be jokio susilaikymo 
ir be jokios kieno nors kito pa
galbos yra lemta žmogui kiek
vieną akimirką išrasti žmogų”, 
sako J. P. Sartre.

Todėl kritikas ir rašytojas 
dr. Jonas Grinius pastebi, kad 
šitokia individualistinė filosofi
ja yra priešinga marksistų iš
pažįstamam kolektyvizmui, pa
gal kurį žmogus tik tiek tėra 
Vertas, kiek jis naudingas ko
lektyvui, t. y. proletarų klasei. 
Tuo tarpu egzistencialistams pa 
reigos visuomenei yra žemes
nės, antraeilės vertės. 
Reikšmingas Pijaus XII žodis

Po šių užuominų apie komu
nistų ir ateistų egzistencialistų 
filosofijas, tenka priminti Sv. 
Tėvo Pijaus XII 1957 metų ka
lėdinę kalbą, kuria jis kvietė 
tikinčiuosius ir visus žmones 
įsimąstyti į didžiąją Kalėdų tik
rovę, į Dievo įsikūnijimo pas
laptį, kuri yra verta paties di- 

' džiausi o dėmesio, nes Dievo a- 
tėjimo į pasaulį faktui niekas 
kitas negali prilygti visoje žmo
nijos istorijoje. Deja. ne visi 
žmonės su derama pagarba 
prieš šią tikrove nusilenkia. Dau

(Nukelta j 4 psi.)



VYSK. P. MARCINKAUS MOTINA
PASAKOJA

įspūdžiai iš konsekracijos ir privačios audiencijos 
pas popiežių Paulių VI 

JUOZAS PRUNSKIS

Vyskupas Paulius Marcinkus, 
dabartinis iždininkas Katalikų 
Bažnyčios, turinčios 600 milijo
nų narių, yra bene pirmasis lie
tuvis vyskupas, kurį pats po
piežius konsekravo. Šventinimų 
iškilmės įvyko sausio 6 d. ir 
jose, be eilės kitų garbingų sve
čių iš Chicagos, dalyvavo nau
jojo vyskupo mamytė Elena 
Marcink ienė (Lenartą vičiūtė). 
Ji jau turi 74 m. amžiaus ir 
turėjo dar karščio, neužbaigu
si išgyti po Hong Kongo slo
gos, bet vistiek skrido j Romą, 
j sūnaus konsekraciją.

Trys pasikalbėjimai telefonu 
su Roma

Pr ieš išskridimą prel. Mar
cinkus net tris sykius telefonu 
iš Romos šaukė savo mamytę, 
kviesdamas atvažiuoti į Romą 
ir skatindamas paprašyti, kad 
eilė jo draugų taip pat nuva
žiuotų.

Mamytė atrodo dar gerai ir 
buvo malonu jos namuose, 1523 
So. 50 Court, Cicero, UI. su ja 
pasikalbėti.

—- Koks buvo Jspūdis nuvy
kus i Romą?

— Romon vykau jau penk
tą kartą. Pats miestas man ne- 
benaujas. Tik sūnaus konsek
racija buvo begalinis įspūdis. 
Buvau iškilmėse kai konsekre- 
vo porą vyskupų Chicagoje, bet 
dabar buvo kas kita — pats 
popiežius konsekravo.

Nuskridus į Romą, sūnus su
tiko aerodrome ir su kitais, vyk 
stančiais į iškilmes, nuvežė į 
viešbutį. Vakare turėjome vai- 
•eA, kuriose dalyvavo kard. 
Cody ir eilė kitų vyskupų. Šven 
timų dieną aš su dukterimi Ma
tilda Gaučiene (kun. St. Gaučio 
brolio žmona) gavom vietą tuoj 
už Cody ir, kai vyko konsek
racijos iškilmės bei šv. Mišios, 
viską arti matėme. Buvau taip 
labai sujaudinta, kad nė gerai 
melstis negalėjau. Verkiau iš 
džiaugsmo aš pati, verkė ir dūk 
tė.

Gerai mačiau, kaip sūnus pri
ėjo prie popiežiaus Pauliaus VI, 
kaip jį popiežius pabučiavo, už
dėjo mitrą ir įteikė vyskupiš
ką lazdą. Bazilika buvo pilna 
žmonių, skendo šviesose. Pui
kiai giedojo choras. Iškilmėse 
dalyvavę kardinolai, vyskupai 
priėjo prie kiekvieno konsek
ruojamo vyskupo ir, dėdami 
rankas, laimino.

Kai apeigos pasibaigė ir išė
jo iš bazilikos popiežius ir kai 
mano sūnus, padėjęs mišių dra
bužius, sugrįžo vyskupo rūbais, 
pirmoji priėjau pabučiuoti jo 
žiedą, o jis mane pabučiavo į 
veidą. Tada sveikino mano duk
tė, o taip pat ir visi trys ma
no sūnūs, vyskupo broliai — 
Hipolitas, Boleslovas ir Bruno. 
Taip pat ir jų šeimos bei kiti 
artimieji, kurie buvo suvažia
vę, jų tarpe ir trys mano vai
kaičiai.

Tuoj visi nuvažiavom į Co- 
lumbus viešbutį, kur buvo pri
ėmimai. Suvažiavo naujai įšven
tinti amerikiečiai vyskupai bei 
svečiai, kardinolai, vyskupai ir 
naujų vyskupų giminės. Iš viso 
buvo per 500 žmonių. Visi svei
kino naujuosius vyskupus. Va
kare su kard. Cody, vysk. Pri- 
meau, vysk. May ir kitais iš 
toliau atvažiavusiais svečiais tu
rėjome vakarienę Hiltono vieš
buty. Sveikinimo kalbą pasa
kė kard. Cody, o mano sūnus 
padėkojo jam ir kitiems atvy- 
kusiems.
Popiežiaus prašymas ir dovana

Sekančią dieną, sausio 7 d., 
turėjome privačią audienciją 
pas popiežių Paulių VI, kuris 
priėmė naujuosius amerikiečius 
vyskupus su giminėmis ir sve
čiais. Kiekvienas priėjome pa
bučiuoti popiežiaus žiedą. Kai 
aš priėjau, popiežius pasakė:

“Kai melsies už savo sūnų vys
kupą Povilą, neužmiršk pasi
melsti ir už kitą Povilą” (su
prask — už pop. Paulių VI). 
Popiežius man padovanojo dai
lų perlų spalvos rožančių.

Vakare Lietuvių kolegijoje 
buvo priėmimas, kurį suorga
nizavo mūsų šv. Antano para
pijos klebonas kun. J. Stanke
vičius. Buvo kard. Cody, vysk. 
Primeau, vysk. May ir, žino
ma, mūsų vyskupas bei lietu
viai kunigai ir svečiai iš Chi
cagos. Card. Cody, rodos, pir
mą kartą buvo lietuvių kolegi
joje ir savo kalboje lietuvius 
išgyrė.

Trečiadienį mūsų vyskupas 
atnašavo šv. Mišias katakom
bose. Vyskupui asistavo lietu
viai kunigai: kun. Stankevičius, 
kun. Abromaitis, kun. Kuzins- 
kas, kun. Karoblis. Po šių pa
maldų mane sūnus parvežė į 
viešbutį, o kiti važiavo Romos 
pažiūrėti.

Į šv. Pranciškaus miestą
Ketvirtadienį visa grupė vy

ko į Asyžių, į šv. Pranciškaus 
bažnyčią ir vienuolyną. Penk
tadienį visi važiavo į Neapolį 
ir Pompėją. Aš vis negalėjau 
važiuoti, nes skaudėjo kojos, o 
mūsų vyskupas negalėjo vykti 
dėl savo darbo.

šeštadienį apžiūrėjome Vati
kano biblioteką, Sikstino kop
lyčią ir kitas įdomybes, šešta
dienio vakare su vyskupu tu
rėjome atsisveikinimo vakarie
nę viešbuty. Sekmadienį, sau
sio 12 d., mūsų vyskupas at
našavo šv. Mišias šv. Petro ka
po koplyčioje. Susidėstę daik
tus. išvykome į aerodromą skri 
sti atgal į Chicagą.

— Ką sūnus vyskupas Jums

Elena (Lenartavičiūtė) Marcin
kienė

IŠJUNGIMAS DVASINIO PRADO...
(Atkelta iš J* įsi.) 

gelis, tarsi užburti ar apakinti 
savais laimėjimais, didžiuojasi 
vien tik “žmogaus didybė”, są
moningai užmerkdami akis prieš 
Dievo didybę. Jiems atrodo, kad 
technikos pasiekti laimėjimai 
praneša bet kokį žmogišką mas
tą, dėl to vietoje Betliejaus an
gelų himno “Garbė Dievui aukš 
tybėse”, jie jau jaučia pagun
dą paskelbti kitą himną “garbė 
žmogui žemėje”.

Tačiau nepaisant visų tech
nikos ir mokslo laimėjimų, pa
siliovus pirmajam džiūgavimo 
antplūdžiui, į mikrokosmą ir 
makrokosmą įsiveržęs modemu 
sis žmogus pajunta kažkokį su
sirūpinimą, pajunta baimę. Jam 
iškyla klausimas: ar pavyks 
žmonėms pasaulį išlaikyti savo
je kontrolėje, ar jie patys ne
taps techninės pažangos auko
mis? Žmogus pradeda bijoti to 
pasaulio, kurį jau manėsi turįs 
savo rankose. Ir tai visai nenuo 
stabu, nes žmonių širdyse ir 
protuose nebeliko vietos Dievui, 
Dievui Visagaliui, Absoliutinei 
Dvasiai, išmintingiausiai Būty
bei, visokios tvarkos, darnumo,

Popiežius Paulius VI, vysk. P. Marcinkus ir E. Marcinkiene

sakė būnant su juo Romoje?
— Nedaug progos buvo su 

juo atskirai pašnekėti. Vis tiek 
daug žmonių buvo kartu. Klau
siau, kada parvažiuos. Sakė, 
kad dabar turi daug darbo, be 
to, nemažai ims laiko, kol iš
siuntinės padėkas už sveikini
mus, bet sakė poros mėnesių 
bėgy parvažiuos į Chicagą! Pir 
ma duos žinią. Džiaugiausi, kad, 
nors jis tiek daug laiko gyveno 
ir dirbo tarp kitataučių, vis tiek 
(nepamiršo kalbėti lietuviškai. Ir 
(Romoje būdamas pasklaido lie
tuviškus laikraščius.

Buvome čikagiečiai nuvykę į 
jo butą Vilią Stritch, kurios sta
tyba mūsų vyskupas rūpinosi 
ir kurios vyresniuoju dabar yra. 
,.Kai aš buvau nuvažiavusi 1966 
m., mes dar su sūnum važinėjo
me žiūrėdami, kur rasti žemės 
tai vilai statyti. Kai statyba 
vyko, parvažiuodavo nuo sta
tybos darbų sūnus į savo bu
tą net ir pats purvinas. Bet 
kokie rūpesčiai jam bebūtų, jis 
niekada nesiskundžia. Viloje y- 
ra koplyčia, kurią pašventino 
pats popiežius.

— Papasakokite apie vysku
po jaunystę, kaip jis augo, mo
kėsi?

— Kai jis gimė 1922 m. sau
sio 15 d., daktaras pasakė, kad 
negyvens ir paragino greičiau 
pakrikštyti. Gimė Šv. Povilo die
ną, dėlto ir pakrikštijome Po
vilu. Kai už 4.5 mėn. daktaras 
atvažiavo gydyti kito sūnaus, 
pirmas jo klausimas buvo; “Ar 
seniai palaidojote aną sūnų, kur 
gimstant sakiau, kad mirs?” 
Aš daktarą nuvedžiau prie lop
šio, kur gulėjo jau atsigavęs, 
išbuinėjęs mūsų Poviliukas ir 
parodžiau. Tada daktaras pa
sakė, kad kol bus gyvas nie
kada nebesakys tėvams, jog

gerumo ir grožio šaltiniui, ku
rio neišdildomais ženklais yra 
pažymėtas pasaulis.

Norėdami išsivaduoti iš šios 
pagrįstos baimės, techninės pa

dangos garbintojai turi įsitikin- 
1 ti, kad nuolankus susimąstymas 
prie Dieviškojo Kūdikio prakar- 
tėlės jokiu būdu nesulėtintų jų 

'žingsnių, einant pažangos ke
liu, bet, priešingai, juos apvai
nikuotų išmintingo žmogaus pil 
nybe. Kristus yra tikrasis viso
kio darnumo pasaulyje šaltinis. 
"Visa sutverta per jį ir jam; 
jis yra pirm visų ir visa juo lai
kosi” (I Kol. 1,16-17).

Dieviškasis Žodis tapęs kūnu 
— Dievas - Žmogus, užgimęs Iš
ganytojas mūsų laikų pasauly
je ypatingai pasirodo a) kaip 
paguoda ir sustiprinimas tų 
kurie skundžiasi dėl pasaulio 
nedarnumo ir netenka vilties to 
darnumo pasiekti; b) kaip dar
numo pasaulyje laiduotojas; c) 
kaip šviesa ir kelias visoms žmo 
nijos pastangoms, siekiant į- 
gyvendinti darnumą pasaulyje.

Norint reformuotis, reikia su 
sitelkti prie esmingiausių krik- 

' ščionybės tiesų.

naujagimis mirs, nes šio visi 
'ženklai rodė, kad persilpnas, ne
išgyvens, o va — gyvena!

Mano vyras, vyskupo tėvas, 
dirbdavo miesto centre — plo
vė langus, o aš namie šeiminin
kavau. Cicero mieste, Šv. An- 
'’tano par. bažnyčioje, mes bu
vome sutuokti, visi vaikai čia 
krikštyti, ir visi mūsų vaikai 
užbaigė šv. Antano par. mo
kyklą.

Jau būdamas V skyriuj Po
viliukas pasisakė, kad bus ku
nigas. Baigęs Šv. Antano par. 
mokyklą, stojo į Quigley paruo
šiamąją seminariją, o paskiau 
į Mundelein seminariją. Kuni
gu įšventintas 1947 m. Dvejus 
metus vikaravo Šv. Kristinos 
parapijoje, paskiau buvo pa
kviestas dirbti Chicagos vysku
po raštinėje; gyveno tada Šv. 
Kryžiaus (ne lietuvių) parap. 
Po metų vyskupas jį paskyrė 
gilinti bažnytinių teisių studi
jas Romoje. Kartu ėjo ir Vati
kano diplomatų mokyklą. Bu
vo pakeltas į prelatus 1954 m. 
ir paskirtas nunciatūros sekre
torium Bolivijoje. ,1956 m. buvo 
perkeltas į nunciatūrą Kanado
je. O nuo 1956 m. paskirtas į 
Romą ir nuo to laiko visada 
dirba Vatikane.

Į mūsų namus ateidavo 
“Draugas”, “Laivas”, “Šv. Pran 
ciškaus Varpelis”. Skaitydavo 
tuos laikraščius ir sūnus.

1 — Ar dažnai atvažiuoja Jū
sų aplankyti?

— Iš Bolivijos negalėjo at
važiuoti. Kai buvo Kanadoje, 
kas savaitę man telefonu pa- 

I skambindavo, o iš Romos kas- 
I met atvažiuoja. Jis labai man 
geras. Negali būti geresnio sū
naus, kaip jis.

(Bus daugiau)

VZalter Anneberg numatyta 
nauju JAV ambasadorium Britą 
nijai.

10% — 20% — 80% pildau mokčsli 
ui apdrauda nuo usnies lr automo 
bllio pas
FRANK ZAPOLIS 

8208 >4 West 05th Street 
Chicago. Ulinois

Tet OA 4-8654 ir GR 0-4SS9

SACHARINAS IR SALDINIMO 
MEDŽIAGOS

Paprastai cukrus yra mėgia
mas daiktas: pagardina arbatą, 
kavą. Cukrus tinka tortam, kepi
niams, visokiems pyragaičiams. 
Cukrus įeina į visokius gėri
mus, kurie angliškai yra vadina
mi “soft drinks”. Cukrus betgi 
nėra pigus. Chemija paruošė ir 
pagamino pigesnes saldinamas 
medžiagas, kurios, be to, neturi 
kalorijų, nes kai kas jų labai bi
jo dėl perdidelio svorio.

Labiausiai žmonių žinomas 
yra sacharinas, chemiškai vadi
namas Benzosulfimidas. Kas 
moka bent kiek chemines for- 
mulas skaityti, supras, kad į šitą 
junginį įeina bonzolis, siera (SO 
2) ir imidas (NH). JAV -se jo 
sunaudojama 1,500 tonų. Sa
charinas paprastai mažais kie
kiais iki šiol nebuvo laikomas 
nuodingas. Bet kaip iš tikrųjų 
yra, tikrų ir aiškių davinių dar 
nėra paskelbta.

Kita cheminė priemonė yra la
biau kaltinama ir apie ją FDA 
(Food and Drug Administra- 
tion) jau kelis kartus perspėjo vi
suomenę. Angliškai tą gaminį 
vadina “cyclamate”, nors jeigu 
apie tą medžiagą norėsi daugiau 
sužinoti enciklopedijoje, net ir 
chemijos knygose, nerasi žinių. 
'Chemiškas vardas tos medžia
gos yra Sodium or Calcium Cy
clamate, o virtuvės šeiminin
kėms ta medžiaga yra žinoma 
kaip “Sucaryl”. Paprastai yra 
manoma, jeigu diabetikai naudo
ja per dieną kelias tabletes vie
nos ar kitos medžiagos, nieko pik 
to neatsitiks. Viena sacharino 
tabletė turi 5 miligramus sacha
rino ir atitinka vienam arbatos 
šaukštukui cukraus. Ciklamato 
vienoje tabletėje yra 0,05 mg. 
sacharino ir ciklamato tabletės, 
kurias diabetikas sunaudoja per 
dieną, arbatai ar kavai pasaldyti, 
kartais ir ant “cereals” užsipilti,

ŠERĖNAS perkrausto baldas Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Plaee WA 5-8063

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se-' 
nūs visų rflSlų namo apšildymo 
pečius lr alr oonditioning į; 
naujus lr senus namus Stogų 
rinas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lrsg- j 
žlnlngal. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A 8HEEJI atunpav, 
4444 8. Westem, Chicago •, DL

Telefonas VI 7-B44T.

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prleS 49 metus 

Dengiame visų rQSlų stogus. Taiso
me arba dedame naujus kamlnua ri
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrų “tuck- 
pointlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

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

Vakarais skambinti HA 5-8607 
P. Rudėnas K Šimulis

B A N G A
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS 

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

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9583
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J. NAUJOKATTIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

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

tyrimo laboratorijos galutinai ne 
paskelbs savo duomenų.

Fabrikai, kurie daro visokius 
saldžius gėrimus, dažnai nenau
doja cukraus pasaldinti, nes pa
brangintų savo gėrimus, bet sa- 
charina ir ciclamatą, ypatingai 
paskutinį. J vieną 12- 16 oz. bute
lį dedama 1 gramas ciklamato. 
Pvz. vaikas negali daugiau per 
dieną imti kaip 1,35 g. ciklama
to. Išgerdamas 2 buteliu, jis jau 
peržengia vadinamą saugumo ri
bą. Žinoma, suaugę gali daugiau 
pakelti. Visame šitame klausi
me tos žinomos pasaldinimo me
džiagos kelia kai kurių proble
mų. FDA, kaip valdiška įstaiga, 
nenori susidurti su pramone, ku
ri gamina saldžius gėrimus. Pra
monė jau turi savo leidimus, mo
ka didelius taksus. Kitas klausi
mas: sakoma kenkia žmogui. 
Kaip kenkia? Kokiems orga
nams? Kepenims? Eksperimen
tai rodo, kad vienas ciklamato 
junginys — cyclohexylaminas — 
baltosiose žiurkėse neigiamai vei
kia į chromosomus, o chromoso
mų pasidalinimai turi didelės 
reikšmės lytinėms liaukoms ir pa
veldėjimui, naujoms kartoms.
Kaip ir kiek tos pasekmės gali bū 
ti didelės, kol kas neaišku. Tuo 
tarpu niekas nenori žmonių gąz 
dinti, kol nėra tikrų ir visiškai

LITHUANIAN
BA K E R Y
2450 VVest 59th Street 

CHICAGO, ILLINOIS 60629
Telef. HEmiock 4 - 7434

■ KKPA ĮVAIRIŲ ROMŲ 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

RINKTINES KNYGOS JAUNIMUI
KON-TIKI EKSPEDICIJA

Puiki ir nepaprastai įdomi norvego Thor Heyerdahl nuoty
kių knyga iš ekspedicijos plaustu per Ramųjį vandenyną, sie
kiant išaiškinti Ramiojo vandenyno salų paslaptis. Iliustruota, 
414 psj. kaina $3.75.

SENASIS KAREIVIS MATATUTIS

Jurgio Jankaus pasaka — apysaką mūsų liaudies pasakų mo
tyvai? apie įdomų žemaitį Matatutį ir jo daugybę nuotykių, 
kariaujant už svetimą karąlių ir paskui tą patį karalių moki
nant karaliauti. Apie 240 psl., kietuose apdaruose, kaina $3.00.

NAKTYS KARALIŠKIUOSE

Liudo Dovydėno apysaka apie du berniukus, su šienpiūviais 
išvykusius į tolimų miškų lankas, ir jų įdomius nuotykius va
saros naktimis,.Iliustruota. 168 psl., kaina $2.00.

MĖLYNI KARVELIAI_ - - . . -> .T v- p. . ...... - ’ • • ■ ■ . ■ ' . . '
Įdomios ir nuotaikingos Aloyzo Barono apysakaitės mažie

siems, vaizduojančios mūsų vaikų gyvenimą naujosiose emigra
cinėse sąlygose. Iliustruota. 70 psl., kaina $1.50.

KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS

Balio Sruogos istorinė apysaka apie žemaitį berniuką, kuris 
1812 metais iš Viekšnių į Kauną atsikraustė ir čia Napoleoną, 
bebikeliantį per Nemuną, regėjo ir kas iš visų tų nuotykių iš
ėjo. Iliustruota. Virš 200 psl., kaina $2.50.

GRIMV PASAKOS
» • ■■ f r % t

Brolių Grimų pasakų rinkinys, kuriame Ir Pelenė, lr Sniego 
Senė, Snieguolė ir kitos gražiausios ir populiariausios pasakos 
mūšų mažiesiems. Nauji pasakų vertimai, daug iliustracijų. Di
delis formatas, 160 psl., kaina 3.00.

RYTŲ PASAKOS

Įdomių ir nuotykingų Vinco Krėvės pasakų knyga mokykll 
mam jaunimui iš Rytų kraštų tautosakos ir mitologijos. 220 psl,. 
kabia $2.50. , • -

JURININKO SINDBABO NUOTYKIAI

Puikios ir įdomios arabų pasakos, parinktos iš garsiosios 
‘Tilksta utis ir viena naktis” ir vaizduojančios pasakų jūrininko 

Sindbado nuotykius paslaptingose ir nepaprastuose kraštuose. 
Didelis formatas, 112 psl., kaina $2.00.

Visos šios knygos yra vertingos ir reikalingos jūsų vaikų 
bibliotekoje, ir jas visas galima gauti DRAUGE.

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

J. D. Rockefeller IV, kurio dėdės 
yra New Yorko ir Arkansas vals
tijų gubernatoriai, prisiekia Char- 
leston, W. Va., valstijos sekreto
riaus pareigoms. Dėdės yra respub
likonai, bet jis yrą demokratas.

aiškių eksperimentų, bet iš ki
tos pusės niekas nenori savo atei
ties išstatyti į pavojų. Chemiš
kai cyklamatas turi dvi sachari
no grupes, sujungtas kalcijum.

J. Venckus. S.J.

P A r”d U O D A M I 
18 MODELINIU NAMU BAJJ)A»
30% iki 50% nuolaida Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 

6200 8. VVestern, Tel. GR 6-4421
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MUZIKOS KONCERTAS
Mūsų iškilieji menininkai: so

pranas Aldona Stempužienė, kom 
pozitorius Darius Lapinskas ir ak 
torius Leonas Barauskas vasario 
1 d., šeštadienį Slovėnų salėje da 
lyvauja koncerte, kurį rengia A- 
teities klubas.

Ši menininkų trijulė, puikiai 
reprezentavusi lietuvių dainą, 
muziką ir žodį Pietų Amerikoje 
pereitų metų spalio mėnesį, išpil
dys programą, kurios turinį su
darys kūriniai, duoti P. Amerikos 
lietuviams, vietinei publikai ir 
amerikiečiams koncertų salėse, te 
levizijoje ir per radiją.

PLB valdybos organizuotoji 
menininkų išvyka buvo graži do
vana mūsų Pietų Amerikos bro
liams ir seserims, minint Lietu
vos laisvės kovų metus. Jų pro
grama džiaugėsi ir gėrėjosi visi, 
kurie turėjo progos ir galimybės 
mūsų menininkus pamatyti ir iš 
girsti.

Mes esame laimingi, galėdami 
šią reprezentacinę programą pa
matyti ir išgirsti savo mieste — 
Clevelande.

Ateities klubas nuoširdžiai kvie 
čia visus clevelandiečius rezervuo 
ti vasario 1 d., šeštadienį, šiam 
koncertui.

Bilietus prašoma rezervuoti iš 
anksto pas Ateities klubo narius 
ar valdybos narius arba skambi
nant J. Damušiui, tel. 381-8408 
ir V. Kasakaičiui, tel. 943-2130. 
Po koncertinės dalies bus vaišės 
ir šokiai, grojant Wendell orkest
rui. Ateities klubo valdybą suda 
ro pirm. V. Akelaitis, J. Damušis,
M. Titienė ir J. Čyvas.

V. R.

ILGAI LAUKTASLĄUI
SUSIRINKIMA5*JAU ĮVYKO

A.L.R.K.S. 307 kp. susirinki
mas įvyko sausio 12 d. Jame buvo 
išrinkta kp. nauja fin. rašt. — 
Paulina Usalienė-Zabriūtė, kuri 
kitados buvo L. Vyčių 25-tos 
kp. ir Clevelando lietuvių uoli 
veikėja. Paulina Usalienė yra čia 
gimusi ir augus ir šauniai naudo 
ja abi kalbas — anglų ir lietu
vių. Norisi padaryti pastabą vi
siems A.L.R.K.S. 307 kp. nariams, 
kad narystės mokestį moka ne 
ilgamečiu! šios kp. fin. rašt. Adol 
fui Ivinskui, bet Paulinai Usalie 
nei, kuri šiame susirinkime buvo 
vienbalsiai išrinka šioms parei
goms. Dabar gi visi nariai pra
šomi ir raginami mokėti sekma
dieniais po 10 vai. šv. Mišių, prie 
bažnyčios, o vėliaus jums bus pra 
nešta, kur ir kada įvyks kuopos 
nuolatiniai susirinkimai.

Gaila, kad šis didis Clevelan
do lietuvių senosios kartos vei
kėjas ir netik A.L.R.K.S. 307 kp. 
fin. rašt., bet ir buvusis kitų orga
nizacijų ir vietinių draugijų ilga
metis fin. rašt. — Adolfas Ivins- 
kas, kuris dėl gilesnio amžiaus ir 
kitų aplinkybių susidėjimo, turė
jo savo pareigas perleisti naujai 
išrinktai raštininkei. Kartais A- 
dolfas turėdavo ir sunkenybių,

Inauguracijos paradui VVashingtone 
jąs traukinį, dešinėj New Mexico,

ruošiami puošnūs vežimai. Kairėj yra Ohio valstijos vežimas, vaizduo- 
reklamuojąs Uni ted States paskolos lakštus.

ypatingai kaip nekurie nariai lai
ku nesusimokėdavo, todėl kad na 
rys nebūtų suspenduotas ar vi
sai išbrauktas iš susivienijimo, 
daug kartų jis savais pinigais už
mokėdavo jų duokles, o tik vė
liau iš jųjų atgaudavo pinigus.

Šio didžiojo lietuvio ir mūsų 
tautos garbingo sūnaus, kurio vi
suomeniški darbai visada buvo 
atlikti su pagyrimais, o ypatingai 
už jo sąžiningus, teisingus ir kil
nius darbus, Clevelando lietuviš
koji visuomenė ilgai negalės pa
miršti. Būtų gražu ir garbinga, 
kad kas aprašytų mūsų spaudoje 
jo praeities visus didžiuosius, gra
žiuosius darbus.

Senelis

LKRŠ SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, sausio 19 d. 11:30 
Šv. Jurgio par. salėje šaukiamas 
Metinis L.K. Religinės šalpos rė
mėjų susirinkimas. Darbotvarkė: 
1968 m. vieklos apyskaita, komi
teto rinkimas, šių metų darbo 
planai.

Susirinkiman šviečiami visi, 
kurie auka, darbu ar knygos 
“The War Against God in Li
thuania” platinimu yra prisidėję 
prie religinės šalpos, o taip pat ir 
tie, kurie žada ateityje prisidėti. 
Religinė šalpa rūpinasi persekioja 
mos Bažnyčios ir pavergto žmo
gaus pagalba Lietuvoje.

A. G.

\$mclain
RICHMOND cui/ / SERVICE

Kampas Richmond ir 63rd St.
Užsieninių ir vietinių automobilių 
Taisymas Rrlklauao Chicago Motor 
Club. Nelaimgs' atveju skambtofctU 

GB 6-8184 arba GR 6-3358 
Sav. — Juozas IJoei Juraitls
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DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
Kreiptis į:

J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
llllltlllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll*
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GARBAGE DRUMS
VVTTH COVERS AND HANDLES-

30 and 50 gal. Free deliver) 

5622 So Racine, 434-1113

SIUNTINIAI j LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MAKQUETTE GIPT PARCEL SERV. 
2608 69th St. Tel. WA 5-2787
2501 Oflth St. Tel. WA 5-2787
8338 &>. Halsted St. Tel. 254-8820

Lietuvių bendrove turinti teisę 
siuntinius siųsti savo vardu 18 Chi
cagos tiesiai J Lietuvą.

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

Priimami doleriniai dovanų už 
sakymai

E. Ir V. Žukauskai

Skylė Ehterprise lėktuvnešyje, kur įvyko didelis sprogimas. Laivas buvo Havajų salyne. Žuvo 25 ir sužeis
ta 78 kariai. Laivas pats atplaukė į Pearl Harbor uos tą.

KODĖL NESTOJU Į LIETUVIŲ FONDĄ?
Nuotykiai verbuojant LF narius

Vieno pirmadienio popietę 14- 
kai gerų savo kolonijos lietuvių 
išsiuntnėjau pačių didžiųjų LF 
šulų - dr. G. Baluko, dr. A. Raz
mos ir A. Rėklaičio — pasirašy
tą laišką, kuriame rašoma, kad 
aš, kaip LF. įgaliotinis, norįs juos 
aplankyti ir “nuoširdžiai su Ju
mis pasikalbėti apie Lietuvių fon 
do tikslus ir darbus”.

Lankymus išdėsčiau visai sa
vaitei, pradedant sekančiu šeš
tadieniu ir su nekantrumu lau
kiau reakcijų. Mano išmanymu, 
visi laiškų gavėjai “lietuviškai 
galvoja”, tad ir turėtų stoti į Lie 
tuvių fondą.

Pirmieji ženklai buvo geri. Iki 
šeštadienio atsiliepė trys. Di
džiausią džiaugsmą sukėlė vie
nas tautietis, prieš metus palai
dojęs savo turtingą ir mylimą 
žmoną. Paskambino telefonu ir 
pažadėjo mirusios vardu į LF 
įnešti 1000 dolerių. Prašė laiško 
rturodytu laiku apsilankyti jo na 
muose. 100 dol. čekį atsiuntė vy
resnio amžiaus ligoninės kapelio
nas. Paskambino ir viena našliu
ke. Mirdamas vyrelis jai šiokį to
kį turtelį buvo palikęs, bet, sakė
si, visų pinigų iškart įmokėti ne
galėsianti. Sutarėme, kad dabar 
įmokės pusę, o likusius įneš per 
kitus du mėnesius. Tačiau kitą 
pusę įnešė už mėnesio.

“Geriau aukosiu Balfui”
Su gera nuotaika šeštadienį 

išvykau telkti Lietuvių fondan 
narių. Trys teigiami atsakymai 
teikė gerų vilčių. Kiti laiškų ga
vėjai, kurie neatsiliepė, maniau, 
manęs lauks. Tačiau visos savai
tės lankymų rezultatai vilčių ne
pateisino. Įdomiausia buvo iš
girsti argumentus, bandančius 
pateisinti apsisprendimą nestoti 
į Lietuvių fondą.

Pirmiausia aplankytas geras 
pažįstamas, Lietuvoje buvęs pra
džios mokyklos mokytojas, vė- 
X ministerijos aukštesnės gatego- 
rijos tarnautojas, čia — fabriko 
darbininkas, sutiko nedraugiš
kai. Lietuvių fondui nepritariąs, 
nes pinigai užšaldomi. Nieko ne
gelbėjo pateikta statistika, kad žinomų organizacijų ir jo parti- 
jau dešimtimis tūkstančių kas- 'i05 vadovybės sąrašuose. Savo lai

ku buvęs ypatingai aukštose po
zicijose. O turtelio turi daugiau 
negu kuris kitas šios kolonijos 
lietuvis. Pinigų išsidalinimo ar
gumento jis man nekėlė, bet prie 
kaištavo, kad LF reikalus le
mianti viena politinė grupė. Ban 
džiau įtikinti, kad Lietuvių fon
do reikalus lemia ne politinė gru
pė, bet patys Lietuvių fondo na
riai. Politikas buvo nuomonės, 
kad ir LF vadovybė būtų suda
ryta partijų ir srovių susitarimo 
pagrindu. Išėjau, nieko nepešęs.

“Pinigus reikia investuoti”
Kitas mano aplankytas stam

bus biznierius savo gyvenimo A- 
merikoje pradžioje buvo didelis 
veikėjas. Prisimenu, prieš 15 me
tų, rinkdamas laisvės reikalams 
aukas, tėvynės meilės argumen
tu mus labai graudindavo. Pats 
tada buvo neturtingas, bet daug 
aukodavo. Dabar aukoti atsisa
kė, nes LF vadovybė aukotus pi
nigus neprotingai laikanti ban
kuose.

IZIDORIUS KLUSIS

met Lietuvių fondas finansuoja 
lietuviškus darbus.

— Geriau paremsiu Balfą, — 
buvo jo galutinis sprendimas.

Netrukus įvyko Balfo aukų va 
jus. Į aukotojų sąrašus buvo į- 
trauktas ir X ministerijos buv. 
tarnautojas. Jis paaukojo 1 dol.

Pirmoje vietoje nieko nepešęs, 
užsukau pas Lietuvoje buv. gim
nazijos mokytoją (čia — fabriko 
darbininką). Žinojau, kad dide
lę savo uždarbio dalį išleidžia 
Lietuvoje likusiai šeimai išlaiky
ti. Tačiau jis jau turėjo paruo
šęs 100 dol. grynais. Žinodamas 
jo nelengvą finansinę padėtį (ne 
seniai turėjęs sunkią operaciją), 
siūliau mokėjimus išdėstyti bentl 
pusmečiui. Į mano sugestiją jis 
atsakė.

— Nežinau nė vieno šioje ko
lonijoje lietuvio, kuris nepajėgtų 
J Lietuvių fondą 100 dolerių į- 
nešti.

“Išsidalins pinigus”
Triukšmingai įsiveržiau į sa

vo dar iš Vokietijos laikų pažįs
tamo tautiečio butą, kuris paža
dėjęs mirusios žmonelės vardu 
Lietuvių fondan 1000 dolerių į- 
nešti. Ir padėką jau pradėjau 
reikšti, bet jo nuotaikos buvo pa
sikeitusios. Girdi, kalbėjęs su la
bai žymiu žmogumi ( ir jo pavar 
dę pasakė), kuris raginęs Lietu
vių fondui neaukoti, mat, po 
kiek laiko fondo nariai pinigus 
savo tarpe išsidalinsią. Įrodinė
jau, kad tai esanti niekuo nepa
grįsta to žmogaus spekuliacija. 
Kodėl, sudėję pinigus reikšmin
giems lietuvių kultūros ir švieti
mo tikslams siekti, jie panorėtų 
pinigus vėl atsiimti? Jis savo ar
gumento paremti net ir nebandė, 
tačiau savo įnašą sumažino iki 
300 dolerių.

— Gal kada nors vėliau, —pa
žadėjo.

Aplankiau ir tą žymų žmogų, 
kuris mano pažįstamam patarė 
Lietuvių fondui neaukoti. Jis iš 
tikro žymus. Jo pavardė įrašyta

— Pinigus reikia investuoti. 
Tik tada pinigas atneš tikrą pel
ną.

Įrodinėjau, kad dalis LF pini
gų saugiai pelningai investuota, 
bet jo nusistatymo nepakeičiau.

— Aš su savo asmeniškais pi
nigais lietuvybei daugiau pasi
tarnausiu, negu per Lietuvių fon 
dą, — buvo jo galutinis sprendi
mas. Tačiau turtingas biznierius 
į LF vistiek buvo įrašytas. Nese
niai jis mirė, ir laidotuvių daly
viai jo vardu LF suaukojo 122 
dol. Jo asmeniški pinigai paliko 
simpatiškos jaunos žmonelės ran 
koše. Dabar apie ją (ir jos pini- 
'gus) sukasi šaunūs kavalierai- 
čiai.

“Svarbiausia — apdrausti savo 
ateitį”

Gydytojas su žmonele skundė
si finansiniais sunkumais ir neau 
kojimą teisino neseniai padary
tomis didesnėmis investacijomis.

— Aukoti reikia, — dėstė 
žmonelė, — bet savo ateitį ap
drausti svarbiausia.

Suprasdamas gydytojo “sunkią 
finansinę padėtį”, daug ir nebe- 
įtikinėjau.

Aplankytas universiteto profe

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visi; 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai 

stereo, oro vSsintnval. 
Pardavimas lr taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel — PR 6-1063

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybta, 

automobilių, 
avelkatoa, biz
nio.
Patogios išal- 
niokfjlmo sąly
gos.

J. BACEVIČIUS6455 S. Kedzie Avė-. PR 8-2238

Ie rezidenciniai, 
KOMERCINIAI. 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAlI

j

1 M61 VVest 69th Street 
J Tel IFE 4-7482

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų.

L VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

sorius, veiklus ir visame krašte 
žinomas jaunosios kartos auto
ritetas, aukoti atsisakė, nes LF 
politika esanti per daug archaiš
ka. Dalj pinigų reikia nukreipti 
ryšiams su tauta palaikyti. Aš 
vėl dėsčiau, kad LF demokratiš
kai tvarkosi pagal savo statutą. 
Viską lemia aukotojų valia. Siū
liau stoti j LF ir kitus narius sa
vo idėjoms palenkti. Bet veltui.

“Bet ta mano žmona”
Kuklus inžinierius, šalia profe 

sijos turįs žmonos vedamą labai 
pelningą prekybą, kalbėjo ir tei
sinosi nedrąsiai. Kalbi buvo žmo
nelė:

— Mus visi skriaudė. Vokieti
joje stovyklose visas iš Amerikos 
gautas gėrybes kiti išsidalinda
vo. Atvažiavus į Ameriką, niekas 
mums nepadėjo. Viską patys turė 
jome užsidirbti. Jei vėl į vargą 
pateksime, niekas neskubės į pa
galbą. Neaukosime.

Ir neaukojo. Į automobilį ma
ne lydėdamas vyras kalbėjo:

— Ne šimtą, bet ir porą tūks
tančių galėtume aukoti. Turime. 
Bet ta mano žmona...

Keliolikos butų savininkų ne
radau namuose. Paskambinau te
lefonu. Atsiprašė. Sutarėme nau
ja pasimatymą. Bet ir vėl jų ne
buvo.

Nuosavybių pardavėjas į LF 
stoti atsisakė, argumentuodamas, 

kad LF daro rizikingus investa
vimus:

— Kas atsakys, jei investuoti 
pinigai žus. Bankas — tai vie-! 
nintelė saugi vieta, kur žmonių 
sudėti pinigai gali būti laikomi, 
— dėstė turtingas nuosavybių 
pardavėjas.

Vėl šokausi įtikinėti, kad la
bai rimti ekspertai nusprendžia, 
kur LF pinigus investuoti. Kiek
vienoje investacijoje yra tam ti
kros rizikos; ir jo klientai, pirk
dami nuosavybes, darą tam ti
krą riziką. Lietuvių fondo inves- 
tacijos iki šiol nešančios labai ge
rą pelną. Be to, ne visi pinigai 
investuoti. Gera dalis laikoma 
bankuose. Bet mano argumentai 
atsimušė lyg žirniai į sieną.

Belankant kitus, 100 dol. čekį 
atsiuntė bv. karininkas. Lydraš 
tyje kariškai atraportavo čekio 
datą, numerį ir paprašė pakvita
vimo, kad auką galėtų nurašyti

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

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

4.75 5.25%

PER ANNUM 
ON REGULAR 

CURRENT RATE

INSURED

DAUGIAU KAIP PUSE ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ 
VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS

VISAD ISMOKEJOM TAUPYTOJAMS PAGAL 
PAREIKALAVIMĄ

AUKSCIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

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

Kas tik turi gėrę skonį,

viską perka pas Liepc

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MflRQUETTE PK.. 6211 S. VVestern. PR 8-5875 
Vedėjas J. LIEPONIS

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

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.

nuo mokesčių.
Baigęs pirmą vajaus fazę, ban

džiau išsiaiškinti tikrąsias išsisu
kinėjimų priežastis. Daugelis jų 
man buvo aiškios. Tik vienu ar 
dviem atvejais pilnai negalėjau 
suprasti, ar atsakinėtojo lūpo
mis kalbėjo įsitikinimas, ar šykš
tumas, ar tautinio sąmoningumo 
stoka. Aš, kaip ir buvęs gimna
zijos mokytojas, nežinau nė vie
no šioje kolonijoje lietuvio, kuris 
nepajėgtų į Lietuvių fondą įneš
ti 100 dolerių

The world 
is wider 
than a window

The quarter of a million of 
our children born each year 
with birth defects deserve 
more than mere existence on 
the fringes of a fast-moving 
world.

At more than 100 March of 
Dimes Birth Defects Centers 
across the nation, teams of 
medical experts strive to cor- 
rect or moderate nature's 
mistakes to give these chil
dren their chance for useful, 
satisfying lives.

You can help birth defect chil
dren open their window to the 
world by supporting March of 
Dimes programs of research, 
medical care and education.

fight, birth defects

MARCH
DIMES

PER ANNUM 
ON INVESTMENT 

BONUS 
$1,000 MIN.
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Kaip išsaugoti sveikatą CLASSIFIED GUIDE
CIGARETES IR KARSTAS

Chicagos ir Cook apskrities 
Tuberkuliozės instituto vadovy
bė paskelbė šį perspėjimą.: “Jei
gu jūs surūkote tik 10 cigarečių 
per dieną, jūsų mirties rizika 
padidėja 70 procentų, palygi
mus su nerūkančiu, ir jūs savo 
gyvenimą sutrumpinate maž
daug apie 4.6 metų“.

Tą skelbia minėto tuberkulio
zės instituto direktorius J. E. 
Egdorf, remdamasis trečiu moks 
Kniu pranešimu apie rūkymo įta
ką į sveikatą, paskelbtu JAV 
Sveikatingumo tarnybos.

Tyrimai .parodė, Ikad tie, ku
rie surūko per dieną 20-39 ciga
rečių, sau padidina mirties rizi
ką 90 procentų, palyginus su 
nerūkančiais. Gi tie, kurie ciga
rečių surūko po du pokeliu ar 
daugiau per dieną, padidina sau 
mirties pavojų net 120 procentų. 
Daiig rūkantysis savo gyvenimą 
sutrumpina maždaug aštuone
rius metais.

Bet rūkantysis ne vien tik 
pagreitina savo mirtį, bet ir

- Rūkantis 70 procentų padi
dina sau galimybę mirti dėl šir
dies 'kraujo indų sutrikimo negu 
nerūkantis.

Labiausiai nukenčia tie, kurie 
pradeda rūkyti jauni ir kurie 
giliau įtraukia. Dar neturim duo 
menų, kad cigarų ar pypkės rū
kymas žymiai padidintų mirtin
gumą, kaip tai yra su cigarečių 
rūkymu.

Tie statistikos duomenys pa
rodo, kad rūkymas yra surištas 
su didesniu mirtingumu; tačiau 
tie duomenys nerodo, kiek dėl 
rūkymo padidėja susirgimai, 
kiek dėl to sumažėja darbingu
mas ir uždarbis; rūkymas daž
nai gadina žmogaus sveikatą, 
Ikai jis yra pačiame darbingume, 
kai jis yra taip reikalingas sa
vo šeimai, primena Tuberkulio
zės instituto direktorius J. E. 
Egdorf. J. Daugi.

NEPILNADANČIAI 
BŪDINGI GYVULIAI

MISCELLANEOUS

RADIO PROGRAMA

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

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina.

DU A U G A 8 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL. 
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REAL estate

72 ir l ai man Mūr I įį aukSto 2 
uutai i n .j K. Garažas, $21,900.

* i ir Talman. Med. 4 kamb bu
tas Ir 2 kaino rūšy Gano kilti 
S I 3,500

Mūr. .'> kamb. bnngnlou. Geram 
j «tovy. Garažai* rtk f i 4.ooo

70 ir Talman MOr. 2 po 5 kamb
r butas rūsy GarHŽas $Z9.90<

» a i « fl rtt A L f *
i :61. H /Iki airbei — HE i Uūlo

| Žingsnis į gerovę
i Rūta restoranas — Lietuviui leng

vos sąlygos.
8 kum b. mūras, 2 auto mūro gara

žas. Prie Maria High. Rimtas pasiū
lymas.
, ?. butV namas, modernios vonios, 
kabinetų virtuvės. $20,000. įmokėti 
$5,000.

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

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

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

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

Liuksus 7 kamb. mūras, {rengtas 
beismentas, garažas, daug priedu 
Gera vieta. $20,000.

švamtPlis, gražus 4*6 kamb. med 
Platus lotas. Arti mūsų. $12,700.

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

TABLE SHCWING LOSS IN 
LIFE EXPECTANCY AT VAR- 
I0US AGBS FOR CIGARETTE 
SMOKBRS.

Cigarete Smoked Daily
Aga 1-9 10-19 20-39 40-Į-

.-x- Yeais oi Lile Lošt
25 4.6 5.5 6.2 8.3
30 4.6 5.5 6.1 8.1
35 4.5 5.4 6.0 7.8
40 4.3 5.2 5.8 7.6
45 4.1 5.0 5.6 7.0
50 3.6 4.6 5.1 6.3
55 3.5 4.0 4.4 5.4
60 3.1 3.5 3.9 4.4
$5 2.6 2J9 3.1 3.4

dar kol būna gyvas turi labiau 
nukentėti dėl įvairių nesveika- 
tų. Pagal Tuberkuliozės institu
to surinktus duomenis:

- Rūkantis dešimt kartų grei
čiau susirgs plaučių vėžių, negu 
nerūkantis.

- Smarkiau rūkant mirtys dėl 
bronchito ir emfizemos pagausė
ja 6 kartus palyginant su mir
tingumu nuo tos ligos nerūkan
čių tarpe.

Šarvuotis (Tatus) yra vieninte 
lis gyvulys kurio kūnas, kaip dau
gelio roplių — vėžlių ir kroko
dilų apaugęs kauliniais šarvais. 
Kalbant apie šarvuočio kaulinius 
drabužius, reikia pažymėti, kad 
juos sudaro tikrosios odos padarai 
— kaulinės plokštelės, kurias Iš 
viršaus dar dengia raginis Bhiok-1 
snis. Apskritai, jo šarvuose yra j 
šios dalys: viena su kita suaugu
sių plokštelių sudaryti galvos 
šarvai, panašiu būdu sudaryti Ir 
pečių šarvai. Atskiras šarvų da
lis jungia minkšta oda. Šarvuo
čio vidury yra keletas juostų, su
dėtų iš keturkampių judamų plo 
kštelių. Tarp plokštelių ir kūno 
apačioje esti retų, kietų šarvų. 
Galva taip pat apdengta kauliniais 
skydeliais. Kojos trumpos, storos 
ir turi tvirtus, kasti pritaikytus na 
gus. Galva nedidelė. Snukutis į 
galą smailus.

Šarvuotis priklauso nepilrtadan- 
čių žinduolių grupei. Jų dantys 

i nuo kitų žinduolių dantų skiria
si tuo, kad neturi emalinės dan
gos ir tikrų šaknų; iš viršaūs 
dyla o iš apačios visą laiką atau
ga. J. Mškns

Juzis Daužvardienės

POPIILAR LITHUANIAN 
NEC IPES

t-ji pagerinta, iliustruota laida. 
Virš 200 mėgiamiausių lietuviškų 
.ecėptų anglų kalboje.

Pulki dovana lietuvėms ir nelie 
tuvėnu

Kaina — $2.50
nunobi State gyventojai prie kalno* 

tuM pridėti 6<7. taksų.
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS
4545 VVest 6Srd Street 

Chicago. IllinoiB 60629

40 akrų ūkis su trobesiais lr ma- 
Ainerlja Mičigane, 120 myUų nuo Chi
cagos. $14,000..

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

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

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

2 butai po 0% kamb. Ir 4 kamb. 
angliškam rūsyj. 12 mėty mūr. na 
mas Marąuette Pk. S auto garažas 
$62,000.

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

LEONAS REAL ESTATE
,’iCOMK TA* ~ NOTARIŠTAJ-

IMIGRACIJA
i735 W 71nf ,«i Tel 925-6015

IIELP VVANTED — MOTERYS

EXPERIENOED

GENERAL OFFICE 
WORK

Part time help needed in small Office.

CALL VI 7-7464
(An equai opportunity Employer)

$100.00

GIRL FRIDAY
Speedy increase fx>r gal who is adept, 
at handlirig- in-coining phone calls 

and d o light typlng..
Pon’t Pelay — Apply Today.

Taendler Business Equipmemt
203 N. VVabash — or phone 720-1400

Reikalinga šeimininkė lengvam na- l 
mų ruošos darbui. Gyventi vietoje. 
5524 S. New England Avė. 586-0090

GENERAL
OFFICE

Position open in our Sales Audit 
Department recording, reconciling 
and reporting daily store sales. 
Some Office experience and ability 
on 10 key adding machine de- 
sirable.

For your convenience call for appt. 
Mr. Heagstedt 829-6000

COMMUNITY DISCOUNT 
W0RLD

227 VV. Madison, Chicago, 01.

HELP VVANTED — VYRAI

FULL TIME

MACHINIST
Mušt be experienced, top pay and 

fringe benefits, overtime.

LILFORD TOOL WORKS 
3536 S. Ashland - Tel. 523 3246

GENERAL FACTORY
Packaging, Shipplng- and Assist Fore- 
mąn for light manufacturer. $2,50 to 
start. Good future. Age or llmited 
education no factor. .

CONSTRUCTION RESEARCH 
CORF.

415 VV. Superior St. 775-3800
MAN VVANiED TO WORK IN 

GĖNERATOR SHOP
Retbuilding genėrators, starters, etc. 
Good starting wage. Apply in person.

MID TOWN IGNITION 
4909 So. Pnlaski See E|rv.

HELP VVANTED — VYRAI

. - • » r • * * • • ♦ * * ♦
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

Išnuom kambarys vyrui su atski
ru įėjimu, virtuve, šaldytuvu ir ki
tais patogumais. GR 6-3069

-- !

Mickey Thompson, žinomas lenktynininkas, turįs 400 laimėjimų, su
sižeidė 250 mylių lenktynėse Miami, Fla.

REAL ESTATE

REAL ESTATE

4 kamb. mūr. namas. Modern. vir
tuvė, dalinai įrengtas rūsys. Pamaty- 
kit pravažiuodami — 4449 S. Rtch- 
moftd, Šiandien. Apžiūrėti galima tik 
susitarus. $14,500. Arnold Realty, 
tel. 839-1456.______________________

Mūr. 4 kamb. su 4 kamb. butu pa
stogėje lr 8 kamb. skleipe. Arti Brlgh- 
ton pko. bažnyčios.

5 kamb. Ir krautuvė. 59 ir Rookwell.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public

2737 W. 43 St. — CL 4-2390
NAMŲ PIRKIMAS —

PARDAVIMAS — VALDYMAS 
Butų nuomavimas — Income Tax. 

Notariataa — Vertimai

Apdraudų Agentūrų

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS

6455 S. Kedzle Avė. — PR 8-2233

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

AND REALTY
A. LAURAITIS

4646 So. Ashland Avė., LA 3-8775
(Currency Exchange patalpose / ■=• 

Sąžiningas,' patarnavimas
----------- i_____ ;__i____

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės jjokumerrtai. pildo
mi Income Tax, jr atliekami kitokį 
natarnavimai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood A v., CL 4-7450

VVANTED TYPIST
Will teach dictaphone also. Free 
Insurance, hospitalization, profit 
Sharing and other benefits.

PLIBRICO COMPANY 
Tel. 549 - 7014

______ Ask for Mr. Matzer.______

Director of Nursing
Challenging position in fully ac- 
credited expanding non-profit general 
hospital, and nursing school. 232 
beds increasing to 350 beds. School 
presetttly has 110 students. Mąsters 
degree necessary plūs exp. Excel- 
lent salary and liberal fringe benefits.

Write or call (collect), 
Personnel Director,

SAMARITAN HOSPITAL

Troy, New York 12180

ĖMPLOYMENT
OPPORT’Y

Foundry Workers 
$2.57 — No Experience 
Machine Operators

No Ebcperience

ENGINEER — 
P0WER PLMiT

(Third Class License)

VVrite — Call or VVire

DRAPER 
DIVISION 
North American

Rookwell Corporation

HOPEDALE, MASS.
An Rąual ODDortun’ty emoloyer

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

t po 8 kamb. mūr. Modernios vo
nia, alum. langai, šiluma gazu, 2 
auto. garažas. Marąuette pke. $29,900.

9 «*> 6H kamb. lr 4 kamb. angliš
kam , usy. 7 metų mūras, 2 atskiros 
Šilimos gazu, alum. langai, kilimai. 
$46,500.

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

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

10 butų po 3 kamb. mūr. Alum. 
langai, netoli mūsų įstaigos. Tik 
$87,000.

4 mieg. mūras. 2 pilnos vonios, ši
luma gazu. Garažas. Netoli mūsų į- 
•talgos. $18,900.

2 po 0 kamb. 8 metų rūras, karštu 
vand. šiluma gazu, Marąuette pke. 
$42,0Q0:

SO p. sklypas Marąuette pke. Biz
niui Ir apartmentams. TelraukitSs.

12 butų 1 mėtų modernus i rturtln 
gas įrengimais, balkonai. Pajamų 
$26,000 metams. Pietvakarių miesto 
daly. Teiraukltšs.

Rooming house. Pajamų $50,000 
metams. Labai gerai ISnūom. Siauri-
"T SS“ JtS'^SKSSrUn.
n«s plyteles, karšto vandens šildymas 
gazu. Marą. pke. $20,600.

1H aukšto mūr. 6 ir 6 kamb. 1 
lojimai. Atskiri Šildymai 2 auto ga
ražas. 67 ir Oakley $19,500

PROGOS — OPPORTUNITIES

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

HELP VVANTED — MOTERYS

LITE ASSEMBLY 
WORK

$2.01 to start.
9 paid holidays

NEPTŪNE SYSTEMS 
65 Scott Street 

Eik Grove Vlllage, III. 
Tel. 439-5510

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

NERIS REAL
6924 South Western Avenue Tel. 471-0321

SALES • MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Metuber of M.L.S.
ALEX Š A T A S - R E A L T 0 R

Main Office 5727 VV. Cermafk Rd., Cicero, III, Tel. OL 6-2233 
Turime šimtas namų Ciceroje, Bertvyne, Riverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti t mūsų įstaigą 
Įf ..Išsirinkti iš katalogo.

HELP VVANTED — VYRAI

GRINDERS - CENTERLESS
Experienced infeed or thrufeed 

Ali benefits. Top working conditions.

Active Grinding & Mfg. Co.
221 W. Hubbard Street

2 YOUNG MEN
One for cable fabricating, one 

for miscellaneous dutles.

NEPTŪNE SYSTEMS 
65 Scott Street 

Eik Grove Vlllage, III. 
Tel. 439 - 5510

Platinkite “Draugę”.

ACCOUNTANTS
Unusual and unique opportunities aret immediately available with the Bucyrus-Erie 
Co., a multi-plant heavy equipment manufacturer headquarteted in South Milwaukee, 
and oriented towards an expansion and acquisition program.

We are seeking individuals who afe interested in demonstrating accomplishments 
through their work effort to effect growth in their earnings and position.
Career opportunities in corporate and plant accounting and Controls.

Applicants mušt be degreed With an accounting niajor. Will consider graduates or 
applicants about to graduate.

Excetllent opportunities for future grovvth with an established company. Salary com- 
mensurate with background and ability. Outstanding fringe benefits. Please contact:

BUCYRUS-ERIE COMPANY
1100 Milwaukee Avenue, South Milwaukee, VVisconsin 

Tel. — 414- 762-0900, ext. 291

CBS

NORTH AMERICAN CAR 
CORPORATION

6700 W. 103rd Street 
Chicago, Ridge. Illinois

Reikalingi
LABORERS — PAINTERS 

CARPENTERS 
STEEL MEN — VVELDERS
Atlyginimo skalė $2.88 iki $3.32’/, 

j į vai. plius “incentive’’. Taip pat 
I priedai.
I A n eąual opportunity employer

riiiiiiiiiiDiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LATHE HAND
Some eotperience. Steady full time 
job. 45 hour week. Good vvorking 
conditions. Paid hol’days, vaca- 
tions and hospitalization Insurance. 
No Saturdays or Sundays. Good 
starting rate.

ARTHUR HARRIS & C0. 

210 N. Aberdeen St.

M0 6-6832
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

IMMEDIATE OPENING

AUTO BODY 
FENDER MAN
Volkswagen Body Shop. 
Doing $20,000 Monthly. 

Good VVorking Conditions. 
Steady Year Round Work. 

Contact:
GEORGE McCLOVVRY,

General Manager BU 8-4900

VVANTED
PHONE SALESMAN

With Experience, Top Commission 
5 Day Week.

TEL. - 726-6920

HELP VVANTED-— VYRAI

TERRIFIC OPENINGS 

IN HOUSTON, TEXftS, FOR

E N G I N E E R S
CHEMICAL - PETROLEUM 

ELECTRICAL - MECHANICAL 
& GEOLOGICAL ENGINEERS

ALSO

FOREIGN ASSIGNMENT 
FOR

MUD ENGINEERS
Pref.er men with Mud Engtneering experience. Will consider those 
having good general oil field knowledge including drilling rig opera- 
tions.

College background of Geology or Chemistry desifable. First pre- 
ference given single rhen, būt married applfcants will be considered. 
Excellent training with full salary plūs eXpence allowan.ce.

Apply In Person Or Send Resume in Confidence To;

MR. K. D. REED

DRESSER INDUSTRIES, INC.
P. 0. B0X 6504

HOUSTON, TEXflS 77005
An Eąual Opportunity Employer

HELP VVANTED — MOTERYS

IMMEDIATE OPENINGS IN MOST 
CLINICAL SERVICES AT A MAJOR 

UNIVERSITY HOSPITAL 
FOR

Registered Nurses
Diplomą or Associate 

Degree  ....... .................... $6712
Baccalaureate Degree .......... $7116

(Higher scales with 
eotperience)

DIFFERENTIALS
Ratatlng shlfts $75 monthly
Evening <£ nights $46 monthly
Three weeks paid annual vacation

Licensed 
Practical Nurses

Graduates of Approved 
Programs $4600-$4800 

DIFFERENTIALS
Rotating shlfts $75 monthly
Evening nights $25 monthly

i Two weeks paid annual vacation
PLŪS

• Free Tuition to six Credit Hours per semester.
• Ten paid Annual Holidays.
• Liberal Siek Leave Policy.
• Moving Allovvances (RNs Only).
• Equai Opportunity Employer.

Call Collect; 606-233-5000, Ext. 5908 
or write:

Mrs. DOROTHEA KRIEGER. Nursing Services 
Room H 110, Universlty Hospital

ALBERT B. CHANDLER MEDICAL CENTER 

Lexington, Kentucky 40506
UNIVERSITY OF KENTUCKY



Operos lėšų telkimo komitetas su v-bos pirm. Iš kairės -deš.: I. Sprin- 
A. Kulys — v-bos pirm., Lucy Raila-Norus, k-to pirm. Antroj 

eilėj: S. Lazauskienė, L. Petrikonienė, A. Kaušienė ir A. Buntinaitė
Nuotraukoje trūksta: B. Briedienės, J. Miller. A. šliteris, N. Witchell 
ir A. Zunas.

GERA TALKA, “DANAI” NAUDA, 
O MUMS MALONUMAI

JURGIS JANUŠAITIS

— Mes jungiamės talkon, 
kad lietuvių pastangos išlaikyti 
savąją kultūrą, meną būtų kuo 
sėkmingiausios. Lietuvių opera 
Chicagoje per eilę metų pasta
tė daug vertingų operų, jų tar
pe ir lietuviškąją “Gražiną”, 
kas buvo gražiai įvertinta ir 
amerikiečių spaudoje, tuo pa
čių pripažįstant, kad lietuvių 
tautinė grupė yra pajėgi išlai
kyti tokius kultūrinius židinius.
Šiais metais Lietuvių opera ryž Ed BByrnes, prisimintinu iŠ 
tąsi mnm« nnrndv+i išpi-viinio buv. televizijos programų 177 

Sunset Strip”. Šiame teatre tel-
tasi mums parodyti išeivijoje 
sukurtos, lietuviškos operos 
premjerą “DANĄ”. Ją matysi
me balandžio 12, 13 ir 19 dieno
mis Marijos aukštesnėje mo
kykloje. Taigi vėl artėja
me prie ne eilinio įvykio, 
kuriuo kiekvienas lietuvis galės 
džiaugtis ir didžiuotis. Visa tai 
atseina dešimtimis tūkstančių 
dolerių. Reiškia tokiems pasta
tymams reikia ne tik Operos 
žmonių, bet ir iš' palies atsku
bančių nuoširdžių talkininkų, 
kurių pareiga Operai padėti su 
telkti lėSų tokiems operų pasta
tymams. šiam tikslui prieš du 
metu ir ibuvo sudarytas Operos 
lėšų telkimo komitetas. Jį pra
džioje sudarė čia gimusios lie
tuvaitės Lucy Raila - Norus, 
Joan Oksas, Helen Pahnki, An
na šliteris, Natalle Witchell ir 
Adele Zūnas. Gi vėliau į šį iko- 
mitetą nuoširdžiai darbu įsijun
gė Birutė Briedienė, Aldona 
Buntinaitė, Antanina Kaušienė, 
Stefa Lažauskienė, Irena Sprin- 
dienė, Liucija Petrikonienė ir 
Josefina Mileriūtė. Ir šiandien 
mūsų tikslas yra kuo daugiau
sia sutelkti lėšų “Danos” pasta
tymui, — kalbėjo entuziastingai 
čia gimusi lietuvaitė, Operos lė
šų telkimo k-to pirmininikė Lu
cy Rsaila - Norus.

— Ar pirmieji bandymai, tel
kiant lėšas, buvo sėkmingi? —

__ (Tai naujas lėšoms telkti
būdas, naujos idėjos. Pradžioje 
daug kam kėlęs abejojimų. Bet 
mes esame turėję jau du pa
rengimus, į kuriuos atsilanko 
net iki 50% ne lietuvių publi
kos. Reiškia svetimtaučiai 
mums padeda. Ir iš pirmųjų 
dviejų parengimų turėjome 1,- 
400 dol. pelno. Nors tai nedide

K. McPeek iš Orchard Lake, 
ich. areštuotas, kad buvo pasikė- 11 
nęs Delta oro linijos lėktuvą pri- 
jrsti skristi į Havaną. Lėktuvo J 
itamautoja jį suklaidino, pasaky- 
įmi kad lėktuvas jaū leidžiasi, 
yro laukia didelė bausmė.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad Santa Monica, 
Calif., sausio 15 d., 9 vai. r. mirė mūsų mylimas vyras, tėvas 
ir senelis

AIA
majoras JUOZAS VAIČIUS

ilgą laiką tarnavęs Lietuvos aviacijoje. Velionis gimė 1906 m. 
sausio 25 d. Milvydžių km.. Ylakių vaisė., Mažeikių apskr. Pa
šarvotas Gatės Kingsley Gatės laidotuvių koplyčioje 1925 Ari 
zona avė., Santa Monica. Calif. Rožančius bus kalbamas sausio 
17 d., 8 v.v., šeštadienį, sausio 18 d., Mišios Šv. Kazimiero baž
nyčioje iš kur bus palydėtas’ į Holy Cross kapines.

Nuliūdę žmona, sūnūs, marti, anūkai, broliai, seserys 
ir kiti giminės.

lė suma, bet pradžiai labai reikš
minga.

— O kokiu būdu numatote 
sutelkti lėšas “Dalios” pastaty
mui?

— Mūsų komitetas rengia te
atralinį parengimą, kuris įvyks 
sausio mėn. 26 d., sekmadienį. 
Programoje nuotaikingas vaidi
nimas “Star-Spangled Giri” su 
žinomu Hollyvvoodo aktorium

pa iki 800 žmonių. Tad mums 
labai svarbu, kad šio nuotaikin
go vaidinimo susirinktų pasižiū
rėti kuo daugiausia žmonių. No
rėčiau pažymėti, kad tuojau po 
vaidinimų, ten pat, Martiniąue 
restorane bus pietūs ir šokiai. 
Žinoma, į pietus ir šokius vyks
tantiems bus reikalingi papil-
domi bilietai. Būtų pageidauti- dą įnešė $26,359,477.

A. + A.
JONUI m.ereckiui

mirus, jo brolį KAZĮ liūdesio valandoje už

jaučia

Nabisco bendradarbiait*'“*-./ A Urs s *■ n <

ALEKSANDRAS TUNKIS
Gyveno Town oi Lake apylinkėje.
Mirė sausio 10 d., lOOfl, 0:30 vai. ryto.
Gintė Lietuvoje. Amerikoje Išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anastazija (Dervlnskal- 

tė), 2 sūnūs: Kdivantl ir Leonard, marti Patrinta, gyv. Plaemitia, 
Callfornla. 2 anūkai: Eileen ir Christine, brolis .Tttoziis Tunfcis, gyv. 
Kanadoje, Lietuvoje liko brolio šeima ir 1 seserys sn šeimomis, lr 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė \Vhite Rose Cittb lė Vnlty Club.
Kūnas jm-šarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, +005 S. Her- 

niltngc Avė.

laidotuvės įvyks šeštad.. sausio 10 d., iš koplyčios # vai. ryto 
bus atlydėtas i ftv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies sielį. Po pamaldų bus nulydėtas J 
ftv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, drau
gus Ir pažįstamus tlalyvauti šiose latdotutėse.

Nuliūdę: žinomi, sūnūs, maru Ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Joltn F. Eudeikis. Tel. YA 7-1741.

na, kad norintieji vykti po vai
dinimų į pietus ir šokius iš anks 
to užsisakytų staliukus telefo
nu darbo VI 7-1141 arba namų 
GR 6-2740, tada būtų galimy
bė pažįstamuosius susodinti 
drauge prie vieno stalo, kas už- 
tikrunų nuotaikingą vakaro 
pralėicįimą, — dėstė planus ener 
ginga pirmininkė LuCy Raila - 
Norus.

— Kaip šio parengimo darbai 
vyksta, aT turte sunkumų?

— Visos komiteto narės uo
liai platina bilietus ne tik lietu- 

1 vių, bet ir amerikiečių tarpe.
, Taip pat bilietus platinti malo
niai sutiko “Marginiai” —Izabe
lė Sinkevičiūtė. Atrodo, kad 
šiuo parengimu susidomėjimas 
nemažas ir tikimės sulaukti 
daug svečių. Visur darbe reikia 
pastangų ir rizikos. Net šią sa
lę turėjome iš anksto prieš du 
metu užsakyti. Bet mes būtume 
labai dėkingos, kad visi Lietu
vių operą remią ir operų lan
kytojai paskirtų šiam gražiam 
tikslui ir sausio 26 dienos po
pietę. Tuo paremtų mūsų dar
bus ir būtų mūsų mieli talkinin
kai, operai “Danai” būtų didelė 
nauda, o visi parengimo daly
viai turėtų tikrai malonią pra
mogą, — viltingai pokalbį bai
gė Operos lėšų telkimo komite
to pirmininkė Lucy Raila - No
rus.

Tikslas kilnus. Operą mes 
•branginame. “Dfenoš” su dideliu 
susidomėjimu laukiame. Tad ir 
šiuo atveju padėkime Operos 
vadovybei savo talka, kad “Da
na” būtų tikrai mums džiugi ir 
miela.

NAUJOS KORPORACIJOS
Pernai Illinois valstijoje 8,319 

-kai verslinių korporacijų iš
duota nauji inkorporavimo čar- 
teriai. Naujoms nepelno korpo
racijoms išduota 2,515 čarterių. 
Korporacijos inkorporavimo ir 
Įeitais mokesčiais į valstijos iž-

Neramumai Airijoje gyje dalyvavo 4,000 katalikų 
gyventojų. Mėtydami plytas,

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

jie buvo įsiveržę į vyriausybės 
įstaigas. Policijos tarnautojų 
tarpe buvę šeši sužeisti, 12 su- 
že sta dalyvavusių protesto ei
senoje. Šį kartą protesto eise
ną organizavo kairiųjų studen
tų organizacija “Liaudies de
mokratija”. Praėjusios savaitės 
riaušėse Londonderry mieste 
buvo netoli 180 sužeistų.

Katalikai kovoja su policija
NEWRY, Š. Airija. — Nera

mumai šiaurės Airijoje vyksta 
jau trys mėnesiai. Riaušės ke
lia katalikų mažumos gyvento
jai, skelbdami, esą skriaudžia
mi darbo ir namų įsigijimo at
žvilgiais.

Newry vietovėje protesto žy-

FATOtR
LEON

1890 — mu

SEARS
HERITAGB MEMORIAI 
ANTKAPIAI IR 

PAMINKLAI
yra pilnai šarantuoti.

Sears, Km buck and Co.

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

Sutaupote — Aptarnavimas — Patenkinti

6153 South VVestern Avenue Tel. HEmlock 4-4600
THOMAS J. KEARNS, vedėjas

A. -+■ A.
ANTANUI STELMOKUI mirus, 

žmoną ELEN/į STELMOKIENĘ, sūnus JįŽUOLJį, dukrą 
EGLĘ su vyru ir brolį POVILĄ su šeima giliai užjau
čiame.

*• f

Petras Kuniutis 
Jeronimas Leščinskas

uUŽAUSKU BEVERLY HILLS GELINYčNi
Geriausioe gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvė 

lr kitų papuošimų.

3443 West 63rd St Chicagc IU
Telef. PRospeet 8 0883 — PRospeet 8-083$

A. +A.
LIUCIJAI URBONAITEI-BARTUSIS 

mirus,
jos broliui ANTANUI, brolienei VANDAI ir jų vai 
kams liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią užuo 
jautą.

Brone ir Stasys Juozapavičiai

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME *

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 West 7lst Street Tel. 41
1410 Se. SOth Avė., Cicero Tel. TO 3-:

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Dipl. teis. ANTANAS RAGAUSKAS
Su giliu skausmu pranešame, kad 1969 m. sausio 16 d., 9:35 vai. 

ryto Wood Dalė, IH., po sunkios ligos mirė mylimas vyras, tėvas, 
uošvis ir senelis

Buv. Lietuvoje notaras.
Gyv. 3029 S. Emerald Avė., Chicagoje.
Amerikoje išgyveno 20 metų.
Velionis priklausė Lietuvių Teisininkų dr-jai, Lietuvių Bend

ruomenei, Balfui, Lietuvių Fondui, S.L.A. if kitoms tautinėms ir lab
daros organizacijoms.

Liko liūdintieji: žmona Sofija, dukterys Irena Rasienė su vyru 
inž. Juozu ir sūnumis Vitu ir Tomu Cambridge, Mass., ir Aldona 
Beinorienė sų \Xru dr. Bronium ir dukterim Irena Wood Dale, Hi., 
sūnus df. Leonidas Ragas su žmona Praurimė ir vaikučiais Paulium 
ir Laura Itasca. IH., seserėčia Ona Kirvaitiėnė su vyru Jonu ir sūnu
mis Rimu su žmona Gražina ir Kastyčiu Strimaičiais Torobte, Ont., 
Kanadoje. Lietuvoje! liko brolis ir seserys su šeimomis.

kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. Litua
nica Avė. Šeštad., sausio IŠ d-, 9 vai. ryto kūnas bus išlydėtas iš 
koplyčios į "S v. Jurgio bažnyčią, kur įvyks gedulingos pamaldos už 
velioniets vėlę. Po pamaldų bus palaidotas Sv. Kazimiero kapinėse.

Giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai prašomi dalyvauti šer
menyse ir laidotuvėse.

Prašome nešiųsti gėlių.
Informacijai skambinti tei. YA 7-3401

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubllc ,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330 - 34 South Califomia Avenue

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

Telefonas — YArds 7-1741-2
A. + A.

EUFROZINĄ GUDAITIS
KUNDROTAITĖ PIRKITE DABAR TIESIOG NUO

MR. M E L S 0 N
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Gyveno 7022 S. Talman Avė.
Mirė sausio 14 d., 1969, 9:45 vai. vak., sulaukus 77 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Radviliškio apskr., Pašušvio parapijos.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasilikd dįdeliarfie nuliūdime duktė Anna Bernard, žentas Stan

ley, anūkai Stanley ir Edmund. žentas George Valentinas, Lietuvoje 
sesuo Pranciška paraškienė su šeima Ir kitf giminės, draugai ir pa
žįstami. 1 '

Priklausė daugeliui liet. organizacijų.
Kūnas pašarvotas Petikaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 

71 st St.
Laidotuvės įvyks šeštad., sausio 18 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta j Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugas ir pažįstamus da
lyvauti šiosė laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, žentai, anūkai ir sesuo.

Laidotuvių direktorius A Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345

LACKAVVIGZ IR SOROS
2424 W. 69th STREET 
2814 W. 23rd PLAOE

Tel. REpubUe 7-1218 
TeL Virginia 7-6672A. -j- A.

JONAS MERECKIS PETRAS BIELIONAS
<348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-8572

Gyveno 929 W. 33rd Place.
Mirė sausio 14 d., 1969, 6 vai. vak., sulaukęs 67 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities, Vainuto parapijos, 

Gorainių kaimo.
mi. Amerkoje išgyveno 19 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 broliai: Kazimieras ir Aleksandras 
brolienė Stefanija ir jų sūnus Zenonas su šeima. Lietuvoje broliai 
Petras ir Vincas su šeimomis, tr kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Westem
Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., sausio 18 d. iš koplyčios 11 vai. ryto 
bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks getdulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Sv. Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiamet visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Broliai ir kiti giminės, 
etp

Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600

8807 S. LITUANICA AVĖ. Tel YArda 7-3401

8854 8. HALSTED STREET Tel. V Arda 7-1911
LEONARDAS F. BUKAUSKAS

10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodorę 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-1188-1189

VASAITIS —
1446 S. SOth Avė., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD.. OAKLAWN. ILL TeL 686-2820

■

s

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai



DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. sausio mėn. 17 d. CHICAGOJE IR APYLINKĖSE8

X Balfo vajus pasibaigė, ta*
čiau atskiros aukos yra priima
mos apkr. iždin. K. Čepaičio, 
gyv. 6722 So. Campbell Avė. 
Skyriai, įgaliotiniai ir kiti šal
pos darbuotojai stengiasi laiku 
atsiskaityti su apkr. iždininku, 
kad nesuvėlinus patekti į auko
tojų sąrašus, kurie bus viešai 
paskelbti spaudoje.

X Lietuvių Suvalkiečių drau
gijos priešmetiniame susirinki
me, kuris įvyko Hollywoodo sa
lėje, buvo išrinkta nauja valdy
ba 1969 m. Ji tik perrinkta ir 
pasiliko tos pačios sudėties: 
pirm. Adelė Burbienė, vicepirm. 
Julija Sadauskienė, iždininkas - 
Antanas Gintneris, sekretorius 
- Eugenija Strungienė, fin. sekr. 
Mc. Namee - Mickevičiūtė, 'ko
respondentė - Ona Švirmickienė.

X Dr. L. O. Griniūtė, Chica
go, III., dėkodama “Draugui” už 
kalėdines korteles, prisiuntė 5 
dol. auką. Dėkojame.

x Mrs. Anna Kraus, Brod-
head„ Wisc., atsilygindama už
kalėdines korteles, parėmė mū
sų dienraštį 5 dol. auką. Ačiū.

X K. šeštokas, So. Boston. 
Mass., nuoširdus “Draugo” skai 
tytojas, parėmė mūsų dienraštį 
5 dol. auka. Dėkojame.

x Kuli. B. 'Sugintas pasiun
tė per Balfą $920 už š. m. sau
sio mėn. Vasario 16 gimn. $700, 
salez. g. $200 ir Punsko g. $20. 
Į šią sumą įeina ir Beverly 
Shores Amerikos Lietuvių klu
bo $20 auka Vasario 16 gimna
zijai.

X Poetė Danguolė Sadūnai-
tė-lSealey, šio mėnesio pradžioje 
atvykusi į Chicagą, į motinos 
laidotuves, pasiliko dar kai ku
rį laiką su savo tėvu. Sekma
dienį grįžta atgal į Berkeley, 
Calif., kur profesoriauja jos 
vyras.

X Jonas Kiznis, Roekford, 
III., parėmė “Draugą” 5 dol. au
ka. Dėkojame.

X [DOMI POPIETĖ šv. An
tano parapijos salėj Cicero 
sausio 19 d. 3 vai. popiet bus 
rodomas garsinis filmas apie 
Sibiro lietuvaičių maldaknygę. 
Visi atsilankiusieji bus pavai
šinti Putnamo seselių rėmėjų.

(pr.)
X At-kų sendraugių susirin

kimas įvyks šeštad., sausio 18 
d., Jaunimo centre. Maloniai 
kviečiame dalyvauti tą vakarą 
7:30 v. v. T. Jėzuitų 'koplyčioje 
bendruose katalikų ir evangeli
kų religinėse pamaldose, kurios 
yra rengiamos Lietuvių Eku
meninio Ratelio bendrai mal
dai už krikščionių sugyvenimą. 
Po to įvyks mūsų susirinkimas 
Jaunimo centro 203 (kambary. 
Programoje: Dr. A. Liulevičius 
papasakos apie studentus ibei 
universitetus Vakarų Europos 
kraštuose, o dr. R. šliažas apie 
Pavergtosios Europos studen
tiją bei universitetus ir P. Ki
lius praneš apie vasaros studi
jų savaitę. Iki malonaus pasi
matymo — Valdyba

(pr.)
X Mečys Šimkus, teisininkas, 

tiksliai, tvarkingai ir greitai už
pildo įvairius INCOME TAX 
blankus. Kreiptis 4259 iŠ. Maple- 
wood, CL 4-7450 arba YA' 
7-2046. (sk.)

X Dr. VI. Šimaitis apskai
čiuoja paj. mokesčius — income 
tax lietuviams, informuoja apie 
namų pirkimą — pardavimą, pa
skolas ir kt. 2737 W. 43 SL, 
CL 4-2390. (sk.).

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

X St. Balzekas pasiuntė 
protesto raštą “The Times At- 
las of the World” atlaso redak
cijai Londone, kam šie savo že
mėlapyje Baltijos tautas pris
kyrė Sov. Rusijai.

X Prel. M. Krupavičius yra 
ciceriškių mylimas, gerbiamas 
ir lankomas. Neseniai jį aplan
kė vietos L. B. apylinkės pirm.
G. Valentinas ir valdybos narys 
Paulėnas, jiedu įteikė prelatui, 
kaip Lietuvos Laisvės kovų sa
vanoriui, L. laisvės kovos metų 
ženklelį ir plačiai pasikalbėjo iš
eivijos lietuvių tautiniais reika
lais.

X Vladas ir Aid. Paškevičiai,
dešimtį metų išgyvenę Bridge
porte, dabar persikėlė gyventi 
į Marąuette Parką, nusipirkda
mi keturių butų apartamentinį 
namą, 6335 So. California Avė. 
Jie persikraustė ten gyventi 
nuo gruodžio vidurio. Jų duktė 
Genė - Rasa šiemet baigia Ma
rijos aukšt. mokyklą. Juodu su
situokė Hanau lietuvių stovyklo
je Vokietijoje. Ji sintautietė - 
Vasiukevičiūtė, o Vladas - nuo 
Seredžiaus, Kauno apskr.

X Balfo 25 metų jubiliejinis 
seimas įvyksta kovo 15 d. Chi
cagoje, o ne 22 d. kaip anksčiau 
buvo pranešta. Mat, “Draugo’' 
premijos įteikimo iškilmėms n-u 
sikėlus į Detroitą, pasiliko gera 
ir tinkanti data - kovo 15 d. Ji
sai bus Šv. Kryžiaus parapijos 
salėje. Ten pat, 'šeštadienį, 
įvyks ir banketas, o Čiurlionio 
koncertas bus (kovo 16 d. Mari
jos aukšt. mokyklos salėje.

x Už “Draugo” kalendorių 
ir kalėdines korteles siunčiu o 
dol. auką - atnaujindama prenu
meratą rašo mums Elena Skla- 
daitis, Waterbury, Conn. Dėko
jame.

X “Nepriklausomos ..Lietu
vos” redaktorių Joną Kardelį 
sausio 4 d. aplankė čikagiškis 
slidininkas ir buvęs “Tėviškės 
Žiburių” koresp. J. Petraškevi
čius. šiuo metu J. Kardelis po 
kobalto spindulių gydymo jau
čiasi geriau ir ilsisi namie žmo
nos priežiūroje, tačiau jo sveika
tos padėtis tebėra kritiška.

X Dr. J. G. širmenls prisiun^ 
tė mums 5 dol. auką. Labai 
ačiū.

X Dr. Vadovas ir dr. Aldo
na Labokai gavo pakvietimą da
lyvauti JAV prezidento Ri
chard M. Nixon pareigų perė
mimo iškilmėse ir baliuje. Dr. 
Aldona Labdkienė aktyviai reiš 
kėši Nixono rinkiminėje kam
panijoje ir turi daug artimų pa
žinčių su žymiausiais respubli
konų vadais. Aktyviai dirbda
ma amerikiečių ir lietuvių vi
suomenėje, ji studijuoja me
ną ir su savo kūriniais daly
vauja parodose. Baigiant žie
mos semestrą, ji už savo kūry
bą laimėjo dvi premijas, vieną 
ūž tapybinę kompoziciją, kitą 
— už spalvuotą figūrą.

X Maldos vakaras — š| šeš
tadienį, pradedant Krikščionių 
suartėjimo savaitę. Ruošia lie
tuviai evangelikai ir katalikai 

- 7:30 v. v. tėvų jėzuitų kop
lyčioje, 5620 So. Claremont. Vi
si lietuviai kviečiami. (pr.)

X LB Brighton Parko Apy
linkė, pirm. J. Žadeikis, ižd. 
Vyt. Šilas, prisiuntė LB Kul
tūros Fondui $50.00 auką pa
remti jo kultūrinei veiklai. 
Brighton Parko Apylinkei LB 
Kultūros Fondas reiškia viešą 
ir nuoširdžią padėką. (pr.)

X LVS “Ramovė” Chicagos 
skyriaus narių metinis — apy- 
skaitinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, sausio mėn. 19 d., 
12 vai. Jaunimo centro patal
pose.

Susirinkime bus priimamos 
skyriaus veiklos metinės apy
skaitos, nustatomos veiklos gai
rės ateičiai ir renkama skyriaus 
valdyba 1969-siems metams.

Visi skyriaus nariai, ramovė- 
nai, šiame apyskaitiniame sv
eikinkime, kviečiami būtinai da
lyvauti. Skyriaus Valdyba

(pr.)

P. L. Instituto Lektorių taryba ir svečiai absolventų vakaro metu.

X Kostas ir Kotryna Repšiai,
gyv. 6608 So Richmond Avė., 
pardavę savo 20 butų apartamen 
tinį namą, kurį išlaikė 7 metus, 
jį gerai atremontavo ir pertvar
kė, dabar abiem išėjus į pensi
ją, įsigijo vieno buto namus. 
Dabar juos pagrindinai pertvar 
ko, įrengė gražiai rūsį. Juodu 
yra pagrindiniai šalpos darbuo
tojai Marąuette Parko lietuvių 
kolonijoje.

x Lietuvių Dailės institutas 
auksiniam Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo jubiliejui at
žymėti vasario 15-23 d. Čiurlio
nio galerijoje Chicagoje ruošia 
sukaktuvinę dailės parodą. Nu
matoma išstatyti gyvųjų ir mi
rusiųjų narių darbai, išpildyti 
įvairiose medžiagose bei techni
kose.

X Pereitieji metai baigėsi, 
bet skaitytojų parama savo 
dienraščiui su jais nesibaigė. 
Atsilygindami už kalėdines kor 
teles ar kalendorius, aukojo: 
po 3 dol. - J. Gylys, F. Aniulie- 
nė, J. Uidokas, J. Jurkūnas; po 
2 dol. - VI. Viliamas, J. Ramo
nas, Č. Montvilas, V. Raulinai
tis, A. J. Rumšą, Margaret Kriš 
topaitis, Ant. Kasakaitis. Just. 
Kudirka, kun. John J. Kinta,

kas dviejų pastatų Dės Plaines 
Paper kompanijos senas fabri
kas, paverstas- popierių sande- .

.uu ,. Mu. Vienas pastotas buvo aituo- ®loat. uzm°kėl° *?1?, P»baudJ; 
M. Razgaitienė, Mrs. K. Balaus- mų kitas penkių aukšti^ Nuo- 
kas, Br. Dapkus, dr. Daužvar- Į štokų padaryta apie $200,000
dis, J. Stankūnas, P. Petrušaitis. _’ GYDYTOJAS PALIKO

MUSONUS
/ i

Dr. L. Frankenthal, gyvenęs juos nušovė 
209 E. Lake Shore dr., testą- I
mente paliko? $5,913,968. Pusė UŽTIKO DAUG GINKLŲ 
palikimo atiteko našlei, antra Federalinė JAV-ių iždo po- 
pusė padalinta dukrai ir dviems litija Mare Blumensteino na- 
sūnums. Yale universitetui pa- muose, 4234 N. Hazel, rado 62 
likta $25,000. Federalinis iždas šautuvus, 13 pistoletų, Sten kul- 
pomirtiniais mokesčiais gavo kosvaidj ir 133 dėžes amunici- 
$998,921. Illinois valstija pasi- jos. Jis bus teisiamas sausio 
ėmė $449,939. 24 d.

Visiems nuoširdžiai dėkojame.
x Ar nebėr tolerancijos? Ar

nebereik ištikimybės princi
pams? Ar nebėr apie tai gal
vojančių ir rašančių?.. Tokie 
klausimai kyla “Laiškų Lietu
viams” redakcijai, iki sausio 14 
d. nesulaukusiai dar nė vieno 
rašinio paskelbtam straipsnio 
konkursui. Konkurso tema: 
“Tolerancija ir ištikimybė prin 
tipams, kryžiuojantis pažiū
roms ir nuomonėms”. Premijos 
bus skiriamos suaugusiems ir 
atskirai jaunimui (iki 20 metų 
amžiaus). Konkurso terminas 
— vasario 1 d. (pašto antspau
do data).

X CHICAGOS ANGLIJOS 
LIETU VIŲ KLUBO VALDY
BA kviečia visus į linksmą UŽ- 

' GAVĖNIŲ BALIŲ, kuris įvyks 
Jaunimo Centre vasario mėn. 
8 d., šeštadienį, 7:30 vai. vaka
re. Meninę dalį atliks sol. A. 
Brazis, lydimas A. Vasaičio. šo
kiams gros Neo-Lituanų orkest
ras, vadovaujamas Modestavi- 
čiaus, veiks bufetas ir bus do
vanų paskirstymas. Auka už 
įėjimą į šokius ir O. Norvilienės 
ruošiamą gerą vakarienę su Už
gavėnių blynais asmeniui $5.00. 
Bilietai gaunami pas yisus Klu
bo V-bos narius ir B. Brazdžio
nio krautuvėje. Dėl stalų re
zervacijos skambinti dieną iki 
2 vai. B. Sebastijonui HE 6- 
4540, vakare po 6 vai. J. Šid- 

(pr.)

nių kūrinių. Pirmajame pasta- 
rengimą bilietus kurio pelnas tyme 1859 m. Fausto opera tu-
skiriamas operos “D ana” pa- Į rėjo daug kliūčių, kad net pa
statymui paremti. čiam kompozitoriui teko dainuo-

' ti spektaklyje tenoro partiją.
Po dešimtmečio Gounod į Faus
to operą dar įvedė naujai su
kurtas dalis: Valentino ariją 
baritonui, kai kurius rečitaty
vus ir baletą. Ir šį šeštadienį 
opera eis su Valpurgijos nak
ties baletu. Pagrindines parti
jas dainuoja: Fausto - švedas 
Nicolai Gedda, Margaritą - ispa
nė Pilar Lorengar, Mefistofelį - 

; italas - Cesare Šiepi, Valentiną 
j - amerikietis Robert Merrill, 
i Siebelį - amerikietė Marčia 
j Baldwin. Diriguoja įSilvio Var- 
I viso, paskutiniu metu karališ-

Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje apsilankę (iž k. d.) Ed Mankus. iiosįos operos teatro Švedijoje 
AlanPrusis, Richard Prusis, Cissy Conn, Jeffrey Prusis, Tom Ellison diri„entaa ~ Faustn na«,tatvma 
ir dr. Jerome. Jie viri apsilankė pažiūrėti kultūrinių filmų .kuriuos pa- ain&entas- Siausto pastatymą 
teikia Illinois Bell telefono b-vės. Sekantis filmas bus rodowi£u> šj i tlnansuoja Jono Rockefelleno 
šeštadienį, sausio 18 d., 10 v.r. žmona.

lauskui, 776-5927.

CHICAGOS ŽINIOS
DIDŽIUMA INDIANOS LAI

KYSIS RYTINIO LAIKO
Iki šiol Indianos valstijos ry

tinė pusė laikėsi rytinio laiko, 
o vakarinė centrinių valstijų lai
ko. Nuo balandžio 27 d. visa 
valstija laikysis rytinio laiko, iš
skyrus šešis apskritis šiaurva
karių kampe prie Chicagos ir 
šešis apskritis pietvakarių kam
pe.

IEŠMININKAI NESTREI- 
KUOJA grupes. Įėjimas į balių kainuos 

Geležinkelių unijos pareigu- $70 ir tai be vakarienės ir gėri- 
nai sutiko tęsti derybas su Beit mų.
geležinkeliu, nors jau galėjo PARDAVINĖJO PILIULES 
pradėti streiką, praėjus prez.
Johnsono 60 dienų “atvėsini- Donald Borelli, Castle Acres 
mui”. Į streiką būtų išėję 425 motelio savininkas Hickory 
iešmininkai. priemiestyje, nubaustas 4

mėnesių 'kalėjimu ir $1,000 pa-
SUDEGĖ MILŽINIŠKAS bauda už padirbimą ir pardavi- 

FABRIKAS mą 135,000 amfetamininių pi
liulių.Skerdyklų rajone prie 4114

Packers Avė. sudegė milžiniš- NUBAUSTAS UŽ ZUIKIUS

X Antaną ir Mariją Rudžius, X Antanas Gintneris, Mar-
mūsų aktyvius veikėjus kultū- ąuette Parko narių metiniame 
riniame bei visuomeniniame susirinkime, kuris įvyiko prieš 
darbe, jiems tik grįžus iš Pietų pat Kalėdų šventes, buvo vien 
Amerikos, kur aplankė Argen- 'balsiai išrinktas organizacijos 
tiną, Braziliją ir Venecuelą, sekretorium ir korespondentu, 
juos pasveikinti susirinko dide- Tuomet vicepirm. išrinkti: P. 
lis būrys draugų. Po Lietuvių Jasius ir Jz. Bacevičius, iždin. 
forumo radijo programos,kurią jz. Vikšraitis ir kiti pareigūnai.

pravedė inž. Antanas Rudis, X A. a. maj. Juozas Vaičius, 
turėjęs įdomių pasikalbėjimų su 62 m., mirė sausio 15 d. Santa 
žymiu amerikiečiu žurnalistu, Monica, Calif. Velionis anksčiau 
šeimininkui buvo padaryta staig gyveno Chicagoj. Lietuvoj ilgą 
mena, pradėjus jam dainuoti laiką tarnavo aviacijoj. Laido- 
"Ilgiausių metų” jo gimimo die- jamas šį šeštadienį.

X Fausto operą girdėsime 
šio šeštadienio Metropolitan 

. . .. „ . . , . transliacijoje iš New Yorko 1

. T . . . r .. . i vai. p. p. per Chicagos radijo
I W ™ AM banga. Op-e

nos proga.

Antanina Kaušienė, res-x

ėjo į Operos Lėšų telkimo ko-,
2 kurio be 'operų.

dukrele iš Havajų — sėkmingai
platina į artėjantį teatrinį pa-1

LIETUVIAI PREZIDENTO 
INAUGURACIJOS IŠKIL

MĖSE
Gerokas skaičius lietuvių, dir

busių respublikonų partijos rin
kiminėje kampanijoje, šiomis 
dienomis gavo pakvietimus ir 
sutiko dalyvauti prezidento Ni- 
xono inauguracijos iškilmėse 
sausio 18, 19 ir 20 d. Iš Chica
gos irgi vyksta didokas būrys. 
Pakvietimus gavo 22,000 asme
nų, atstovaujančių 27 etnines

IR PUTPELES
Summit gyventojas Cliford

putpelių. Illinois konservacijos 
departamento taisyklės leidžia 
vienam asmeniui turėti tiktai 
10 kiškių ir 16 putpelių. Jo 
bausmė buvo maža, nes ne jis

ros komp. yra Charles F. Gou-

yra sukūręs daug puikių religi

DARBŠTŪS, GARBINGI IR 
TURTINGI

Lietuvių (Prekybos rūmai Chi
cagoje jau veikia nuo 1933 me 
tų. Jie iki šio laiko išaugo į rim 
tą ir pastovią organizaciją. Į ją 
žiūri visi lietuviai prekybinin
kai, verslininkai ir kitokio biz
nio asmens. Tai rodo kartoteka 
300 narių ir jų adresai knyge
lėje, kurią kasmet išleidžia va
dovybė. O jų pastovūs susirin
kimai, dalyvių skaičius, paskai
tų turinys, svarstomieji klausi
mai, banketai, golfo diena, spal
votų filmų rodymas ir kiti or
ganizaciniai reikalai rodo šios 
organizacijos svarbą, reikšmę 
ir naudą nariams, nes susirin
kimai yra gausiai lankomi. Dar
bą vylkdo išrinktieji direktoriai, 
kurie pasiskirsto pareigomis sa
vo tarpe.

Jų metinis susirinkimas įvyko 
sausio 8 d. Dariaus - Girėno sa
lėje, 4416 So. AVestem Avė. Da
lyvavo daug narių. Jį pravedė 
pirm. dr. J .B. Jerome, pasvei
kindamas narius su naujais me
tais, linkėdamas visiems geros 
sveikatos ir laimės! Kiti direk- 
tor. buvo: P. Vilkelis, R. Gregg, 
J. Evans, A. Valonis, Br. Gra- 
mont, C. Oksas, A. Baliūnas, 
St. Balzekasš Sj., W. Kareiva, 
Ch. Macke, J. Padiankis, V. 
Shukis, dr. K. Šidlauskas ir ki
ti. Pereito susirinkimo protoko
lą perskaitė sekr. Br. Gramon- 
tas. Buvo pagerbti mirusieji na
riai. Maldą sukalbėjo J. Pachan- 
kis. 1968 m. mirė: Fr. iSlllus, W. 
Stulpinas, V. Petrušonis, A. Sal 
dūkas, A. Miliauskas, J. Kaza- 
nauskas, J. Krukas ir S. Dom- 
kus. Jie buvo prisiminti malda.

Vėliau pirmininkas pranešė 
apie pereitų metų atliktus dar
bus. Jį papildė iždin. A. Valo
nis, duodamas pajamų ir išlai
dų apyskaitas už 1968 metus, 
pažymėdamas, kiek 'buvo gauta 
nario mokesčio, iš golfo dienos, 
banketo ir t. t. Pasirodo, kad 
nario mokestį sumokėjo bemaž 
visi nariai, nes buvo gauta apie 
$3,000, iš golfo dienos liko 
$700. Pereitieji metai davė pel
no $2,100. Bendra apyvarta

/J ART! /R TOL/

Philadelphijoje šeštadieninei mo 
kyklai jau kelinti metai vadovauja 
Rėdą Ardienė.

Nuotr. K. Cikoto

J. A. VALSTYBĖSE
(

— Poetas Bernardas Brazdžio 
nis ir prof. Stasys Žymantas.
Los Angeles, Calif., skaitys 
diskusines paskaitas politinių 
studijų savaitgalio programoje 
sausio 25 Statler Hilton vieš
butyje (Los Angeles Room). 
Prof. Žymantas 9:30 vai. ryto 
skaitys paskaitą tema “Laisvi
nimo vež’.dos apžvalga ir įverti
nimas”, Brazdžionis — 2 vai. p. 
p. — “Kūrėjo vaidmuo Lietu
vos laisvinimo darbe”. Vyriau
siu moderatoriumi specialiai at
vyksta Rochesterio universiteto 
profesovios dr. Antanas Klimas. 
Studijas organizuoja LFB Los 
Angeles sambūris.

siekia iki $10,000 per metus. 
Dabar Lietuvių Prekybos Rū
mai turi turto už $40,087.66. 
Direkt. Gregg ir Oksas prane
šė, kad .knygos buvo patikrin
tos ir viskas tvarkoje, kaip iž
dininko pranešta. Paskui vyko 
atskirų direktorių pranešimai: 
St. Balzeko, W. Kareivos, P. Vil
kelio, Br. Gramonto, A. Baliū
no, J. Pachankio, J. Evans ir 
kitų.

Įdomesni pranešimai buvo 
tie, kurie priminė pereitų metų 
veiklą. O tos veiklos būta ir 
gana pakankamai, kurią turėjo 
atlikti patys direktoriai. Jos čia 
nekartosiu, nes buvo aprašomi 
susirinkimai spaudoje ir pami
nėti jų darbai.

Po pranešimų prasidėjo pa
klausimai, pastabos ir pageida
vimai. Jų nedaug buvo. Adv. 
Ch. Kai prašė, kad kitais me
tais iždininko pranešimas būtų 
duodamas nariams susipažinti 
raštu. Be to, jisai pageidavo, 
kad direktoriai daugiau duotų 
darbo savo nariams, o ne pa
tys atliktų visus reikalingus 
darbus. Tuo veikimas pagyvė
tų. Pabaigai pridėjo, kad reikia 
ieškoti moderniškesnių veikimo 
būdų mūsų organizacijoje, bet 
kokie jie turėtų būti, kalbėto
jas nenurodė. B. Brazdžionis 
pageidavo, kad Lithuanian 
Chamber of Commerce būtų ap
rašomi ir angliškoje spaudo
je. Tačiau niekas nekritikavo 
pačios veiklos ir direktorių at
liktų darbų.

Pirm. dr. J. Jerome pranešė, 
kad pasibaigė 3 metų terminas 
5 direktoriams: J. Jerome, P. 
Vilkelis, Ch. Macke, Br. Gra
montas įr W. Kareiva. Jie bu
vo iš naujo išstatyti ir parem
ti. Kiti kandidatai — Jz. Bace
vičius, V. įSiamoška, Br. Klem
ka, J. MiUer ir B. Brazdžionis. 
Rinkimai vyko slaptu balsavi
mu. Komisiją sudarė: Alg. Bud- 
deckas, Zogas ir Jakubonis. Di
rektoriais 3 metų terminui iš
rinkti: dr. J. Jerome, P. Vilke
lis, W. Kareiva, Br. Gramontas 
ir Jz. Bacevičius.

Vaišes parengė O. Literskie- 
nė ir P. Vilkelis.

A. Gintneris

— JAV LB Rytinio pakraščio
apygardų 'bei apylinkių pirminin 
kų suvažiavimas įvyksta šį sa
vaitgalį, sausio 18-19 dienomis. 
Suvažiavimo pradžia šeštadienį, 
sausio 18 d., 2.00 vai. po piet, 
Šv. Kazimiero parapijos salėje, 
130 Lafayette st., Paterson, N. 
J. Bus svarstoma apygardų val
dybų veikla, organizaciniai rei
kalai ir lėšų telkimas LB veik
lai, apylinkių valdybų veikla ir 
kiti aktualūs LB reikalai. Visi 
LB apygardų ibei apylinkių pir
mininkai kviečiami dalyvauti. 
Suvažiavimas atviras, visi suin
teresuoti LB veikla maloniai 
kviečiami suvažiavime daly
vauti.

PRANCŪZIJOJ

— Iš Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenės gautomis žinio
mis, Paryžiuje “Les Amis de 
Milosz” draugija nutarė šiais 
metais Milašiaus 30-ties metų 
mirties sukakčiai paminėti pa
dėti jo atminimui lentą prie na
mo, kuriame jis paskutiniu lai
ku gyveno ir mirė Praėjusių 

' metų gruodžio 3 d. Pr. Lietuvių 
bendruomenės vadovybė, kurios 
valdybos pirm. yra kun. J. Pet
rošius, o tarybos pirmininku Ri- 

I čardas Bačkis, paprašė “Les 
Amis de Milosz” draugijos val
dybą, kad toje lentoje 'būtinai 
būtų atžymėta Milašiaus kilmė. 
Dr-jos valdybai sutikus, Mila
šiaus atminimui skirtoje len
toje bus įrašas: “Le poete 

i francais d’origine Lithua-
nienne

— Mylėk savo priešą, nes jis 
tau pasako savo klaidas.


